
 

امانتداری مجاوران، مایه خشنودی امام رضاj است
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی گفت: امانتداری و اعمال نیک مجاوران تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از  رانندگان تاکسی و اتوبوس: 

در برابر زائران مایه خشنودی امام رضا)ع( است. حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در دیدار رانندگان تاکســی و اتوبوس امانتدار مشهدی ضمن 

 ............ صفحه 3قدردانی از اقدامات نیک و خیرخواهانه آنان گفت: ...

برای باال بردن جام 
می جنگم

بیمارستان رضوی 
درآستانه راه اندازی فاز3

حاضرم به جوانان
 رایگان طنزنویسی آموزش دهم
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 رونق تولید در گرو مدیریت یکپارچه تولید و بازار

 ............ صفحه 4

 رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت: 

تولید کننده، رزمنده جنگ اقتصادی است

سخنگوی کمیسیون 
اصل 90 خبر داد

تخلفات 
خودروسازان 
آماده ارائه به 
دستگاه قضا

 اقتصاد  رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای هیئت دولت، در زمینه رونق تولید، برخی 
بخش هــای اقتصادی را دارای قدرت تحریک و فعال کردن بخش های دیگر خواندند. از 
منظر رهبر معظم انقالب، باید به بخش های پیشــران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، 
لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه کرد؛ چراکه فعال شدن هر کدام 
از این ها می تواند بخش های مختلف دیگر را به حرکت وادارد و حرکت عمومی اقتصادی 

 ............ صفحه 4کشور را به  کلی متحول کند. با توجه به اهمیت ...

هیئتی از جدایی طلبان 
»شورای انتقالی جنوب« 

برای مذاکره به عربستان رفت

آشتی کنان 
یا توطئه  برای 

تجزیه یمن؟

پزشکان از لذت خدمت 
برای محرومان 

می گویند

تجربه سخت 
و شیرین طبابت 
در مناطق محروم

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 5

استادیار دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی به مناسبت سالروز والدت 

موسی بن جعفرj  عنوان کرد

ادامه نهضت علمی 
جعفری در عصر 

 jصفحه 7امام کاظم ............ 

سیاســت: علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در مصاحبه ای که دوشنبه، ۲8 مرداد با لستر 
 NBC هولد خبرنگار شــبکه تلویزیونــی آمریکایی
داشت، به پرسش های وی درباره توافق برجام، احتمال 
جنگ میان آمریکا و ایران، تأثیر تحریم ها بر وضعیت 
اقتصادی ایران و چگونگی حل مسئله فلسطین پاسخ 
داد. الریجانی در پاســخ به این پرســش که »ترامپ 
می گوید به دنبال مذاکره با ایران است. آیا شما از این 
پیشــنهاد حمایت می کنید؟« گفت:  شما اگر جای ما 
بودید این کار را می کردید؟ زمانی آقای اوباما در دولت 
قبل پیشنهاد مذاکره کرد که ایران پذیرفت. چرا؟ چون 
برداشت ما این بود که اوباما اصولی دارد. دشمن ما بود، 
اما دشمن دانا بود و با دشمن دانا می شد مذاکره کرد، 

اما با دشمن نادان و حتی دوست نادان نمی توان مذاکره 
کرد. امروز چه روزی اســت؟ ۲8 مرداد. در ۲8 مرداد 
۱33۲ چــه اتفاقی افتاد؟ آیا می دانید؟ رئیس مجلس 

در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه »هم اکنون 
به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع 
دیگری برای مذاکره با آمریکا می بینید؟« تصریح کرد: 
رفتار آمریکا باید درســت شــود. ترامپ یک اشــتباه 
راهبردی کرد. وقتی توافق هســته ای انجام شد، رهبر 
انقالب ایران نکته مهمی را بیان کرده و فرمودند ما این 
توافق را تست می کنیم اگر به درستی جلو رفت آنگاه 
وارد موضوعات دیگر می شویم، اما متأسفانه این اتفاق 

نیفتاد و ترامپ یک فرصت را خراب کرد.
الریجانی در واکنش به ادعای این رسانه آمریکایی مبنی 
بر اینکه گزارش ها حاکی از ارتباطات پشت پرده برای 
مذاکره ایران و آمریکاست، تأکید کرد: » تأیید نمی کنم. 

موضوع پشت پرده ای نیست«.

سیاســت: سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح به همراه جمعی از معاونان آن ستاد، از 
اقدامات راهبردی و عملیاتی ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور و دستاوردهای آن بازدید کرد. وی در این بازدید با 
اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور با طرح ریزی 
و برنامه ریزی مناسب در مقابله با تهدیدها در عرصه های 
مختلف با همکاری دولت محترم، وزارتخانه ها، ارگان ها 
و سازمان های لشکری و کشوری آمادگی های مناسبی را 
ایجاد کرده است، گفت: این سازمان در حوزه بازدارندگی 
و دفاع غیرنظامی موفق عمل کرده و همکاری های بیشتر 
مسئوالن می تواند اقتدار دفاعی را افزایش دهد. سرلشکر 
باقری با تأکید بر اینکه امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به سطحی از اقتدار رسیده که دشمن را به یأس و ناامیدی 

کشــانده است، خاطرنشان کرد: این سطح از توانمندی و 
آمادگی مقدمه ای خواهد بود تا در گام دوم انقالب اسالمی 
کشور ایران به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر در سطح 

بین المللی بروز و ظهور داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه 
پدافند غیرعامل به موازات اقتدار دفاعی در حوزه نظامی 
حرکت روبه رشد و صعودی را می پیماید، افزود: با عنایت 
خداوند متعال سازمان پدافند غیرعامل، امنیت کشور را در 
حوزه های حساس هسته ای، زیستی، سایبری و شیمیایی 
تأمین و تضمین خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه سازمان 
پدافند غیرعامل کشور به عقالنیت سطح باالی نرم افزاری 
رسیده و قادر است تدابیر و سیاست های دفاعی را با ادبیات 
علمی و تخصصی به دستگاه های اجرایی و سایر بخش ها 
منتقل کند، یادآور شد: اعتماد به جوانان متخصص و مؤمن 
در حوزه های علمی پدافند غیر عامل در این سازمان سبب 
ایجــاد یک باور علمی و عملی و تبلور ایده »ما می توانیم« 

شده است.

سیاست: پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در جمع 
فعاالن فرهنگی سیاسی دانشگاه های کشور در دانشگاه 
فردوســی مشــهد درباره ادعای تغییر ماهیت انقالب 
اســالمی، گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقالب در 
بیانیه گام دوم با وجود همه فرازو نشیب های طی شده 
در 4۰ سال گذشته، جان انقالب به لطف خدا محفوظ 
مانده اســت؛ برخی که مدعی تغییــر ماهوی انقالب 
هســتند، اتفاقات درونی انقالب را با انحراف اساس آن 

اشتباه گرفته اند. 
رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: در بنیاد مستضعفان 
نیز به فرموده رهبری، وظیفه سنگین رفع استضعاف را 
بــر عهده داریم که امید داریم با حمایت مردم و همت 
جوانان انقالبی نتایج خوبی در پی داشــته باشد. همه 
اموال بنیاد که دســت دیگران است باید به محرومان 

برگردد و طی صحبتی که با آیت اهلل رئیســی داشتم، 
بنا شد لیســت اموال متصرفه را جهت رفع تصرف به 
ایشــان بدهم. فتاح با تأکید بر اینکه اکنون دیگر وقت 
شعاردادن نیست و باید وارد میدان عمل شویم، تصریح 

کرد: ما ازسیستم اداری ناامید هستیم؛ برای ادامه این 
حرکت عدالت خواهانه همه باید در میدان مطالبه گری 

حضور داشته باشند.
وی با اشــاره به تحویــل ۲هزار فقره ســند به مردم 
گلستان خاطرنشان کرد: حاال که عرضه نداریم درست 
اداره کنیــم، حداقل امانت را به صاحبش برگردانیم تا 
خودشــان کار کنند. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره 
به هشــدارهای قرآن نسبت به پرهیز از دنیاپرستی به  
ویژه برای مسئوالن گفت: مقام نظام اسالمی نمی تواند 
کاخ نشین باشــد؛ ما انقالب کردیم که سرمایه مردم 
دست خودشان باشد نه اینکه از شاه بگیریم و خودمان 
استفاده کنیم. حتی آن ها که قبالً مسئول بوده و اموال 
را برده اند باید برگردانند؛ از بگیر و ببندها نگران نشوید 

و نهراسید، انقالب زنده تر می شود.

رئیس مجلس در پاسخ به یک رسانه آمریکایی:

سرلشکر باقری: 

رئیس بنیاد مستضعفان:

پشت پرده ای برای مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد

ایران در گام دوم انقالب یک قدرت شکست ناپذیر خواهد بود

از بگیر و ببندها نگران نشوید، انقالب زنده تر می شود

      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
پروژه اقامتگاه پزشكان دو واحدى 

در استان خراسان رضوى 
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۷۲
۶

فراخوان تجديد مناقصه
پروژه مركز جامع سالمت 

كشف شهرستان مشهد 
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۵۹
۶

فراخوان مناقصه 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى 
دانشكده هاى واقع در پرديس 

دانشگاه 
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۷۲
۸

 جناب آقاى شيدا... احمدى 
درگذشت فرزند گراميتان را صميمـانه تسليت عرض نمـوده بـراى آن 

مرحـوم غفـران الهي و براي ساير بازماندگان صبر و اجــر مسئلت                     
مى نمـاييـم.

مؤسسه فرهنگى قدس

/ع
۹۸
۰۶
۷۳
۵

/ع
۹۸
۰۶
۶۶
۰

".﹜﹫﹡︀﹝︋ ﹟﹝ا ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹟﹝ا ، ﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟﹝ا ︡﹫︀﹫︋ : ﹩﹠﹝︀م ا﹫︎ "

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹁︪︣ده)
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︧︀زی و 
︀ر︠︴﹥ ﹡﹞﹢دن ﹝﹢ر ﹝ ︨︦︠︣ - ︪︡︡﹁︀︮﹏ ︎﹙﹫︦ راه - ︑﹠﹍﹏ ︫﹢ر  (﹡﹢︋️ دوم) ︋﹥ ︫﹞︀ره 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎ــ︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ ٩٨/٣١/۶٣ ︋︭﹢رت روش ﹁︪ــ︣ده از
﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان در︮ 
ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٣١/۵/١٣٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٢٧٣/٩۵۴/۴٧٩/٠٠٠  ر︀ل 
 - ﹝﹫︤ان ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ٧/۴۴٧/٠٨٩/۵٨٠  ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋︭﹢رت 

︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد.
 - ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/۶/١٣٩٨ 

١٣٩٨/٠۶/٢١ ١٣:٠٠ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت (ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥) : ︨︀︻️  ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ٢٣/١٣٩٨/٠۶

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م - ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶ 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٨-٣٣۴١٢٠٢۴-٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣ : ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١ 

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) : ۴١٩٣۴ -٠٢١
: ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣ز ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︐﹫﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -

www.setadiran.ir : (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
 اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

۵٧٣١٨١:﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
م ا﹜︿:۴١١٧

میالد با سعادت  امام موسی کاظم علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

ضمیمه  روز

ســالم بچه ها. در ســفر امروز می خواهیم باز 
هم به حرم امام رضــا)ع( برویم. دفعه قبل از 
نقاره زنی و ســاعت بزرگ حرم برایتان گفتم. 
امروز می خواهم شما را به یک مسجد خیلی 

خیلی بزرگ و مهم که...

 در این شماره کفشدوزک می خوانید

مسجد گوهرشاد

w w w . q u d s o n l i n e . i r

ويژه نامه هفتگى 
كودك روزنامه قدس، دوره جديد
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كاله بزرگ براى غول بيابونى

  آن تولد شيرين 

آلودگى پالستيكى در اقيانوس ها

سفرهاى هدهد
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ایران تصويرگر: مريم قدسى پیشین  مدیرعامل  بازداشت  اقتصاد    
خودرو، انتظارات عمومی را برای برخورد قاطع 

قضایی با تمامی مدیران ...

 ............ صفحه ۲
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روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده نیروی دریایی سپاه: امروز جمهوری اسالمی ایران تنها نیست   سپاه نیوز: دریادار پاسدار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی با حضور در صنایع 
وابسته سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بندرعباس از بخش های مختلف طراحی و تولید توانمندی های این صنعت در ساخت تجهیزات پیشرفته دریایی بازدید کرد. وی با اشاره به عزت 

و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در دنیا و منطقه افزود: امروز جمهوری اسالمی ایران تنها نیست و ملت های آزادی خواه با تأمل در گفتمان انقالب اسالمی، مسیر انقالب را روشن و از ایران حمایت می کنند.

 khamenei.ir  رهبــر معظــم انقــاب 
دیــروز در دیدار رئیس جمهــور و اعضای 
هیئت دولت یکی از آفات دولت ها در طول 
سال های مختلف را »گرفتار شدن به فروع و 
حواشی« دانستند و گفتند: دولت در این دو 
سال باقیمانده، از حواشی و مسائل فرعی که 
متأسفانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن 
بیشتر هم شده است، فاصله بگیرد و مسائل 

اصلی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دو 
اولویت اصلی کشور را »اقتصاد« 
و »فرهنگ« برشــمردند و در 
موضوع  درباره  سخنانشــان 
اقتصاد با اشاره به تأثیرگذاری 
مشــکات موجود برطبقات 
ضعیــف و متوســط، تولید 
داخلــی را کلیــد اصلی حل 
ایــن مشــکات خواندند و 
افزودند: البته به دست آوردن 
و چرخانــدن ایــن کلید در 
قفل مشکات اقتصادی آسان 
نیســت، اما باید ایــن کار را 
انجام داد. ایشان سپس در تبیین اولویت ها 
در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: 

»قطع وابستگی به صادرات نفت خام«، »توجه 
به پیشــران های اقتصادی کــه می توانند 
موتور محرکه دیگــر بخش ها قرار گیرند« و 
»ضرورت تغییر نگاه مســئوالن و دستگاه ها 
به تولیدکنندگان به عنــوان رزمنده جنگ 

اقتصادی«.

 هشدار رهبری نسبت به سخنانی که 
نشانه ترس از دشمن است

»نترسیدن از دشمن« توصیه دیگر حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن دولت بود که 
گفتند: برخی اوقات ســخنانی را می شنوم 
که نشــانه بیمناک بودن از دشمن است، در 
حالی که از دشــمن، واقعاً نباید ترسید؛ زیرا 
این دشــمن از ابتدای انقاب اسامی وجود 
داشته و هر کاری هم که توانسته کرده، اما به 

موفقیت نرسیده است.
ایشان افزودند: آمریکا، اروپا و حتی شوروی 
ســابق در این 40 ســال هر اقدامی را که 
می توانستند علیه جمهوری اسامی انجام 

دادند، اما به نتیجه نرسیدند. البته آزار و اذیت 
و زحمت به وجود آورده اند، ولی نتوانسته اند 
مانع از حرکت و پیشــرفت نظام اســامی 
شــوند. رهبر انقاب اســامی با اشاره به 
پیشرفت ها و افزایش توانایی های جمهوری 
اســامی در عرصه های سیاسی، دفاعی و 
اقتصادی تأکید کردند: دشمن هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و 40 ســال دوم جمهوری 
اسامی قطعاً از 40 سال اول، برای ما بهتر 
و برای دشــمنان بدتر خواهد بود. ایشــان 
در بخش پایانی ســخنان خود به موضوع 
کشمیر اشاره کردند و با ابراز ناراحتی از وضع 
مسلمانان این منطقه گفتند: ما با دولت هند 
روابط خوبی داریم، اما انتظار و توقع از دولت 
هند این است که سیاستی منصفانه در قبال 
مردم نجیب کشــمیر در پیش بگیرد و به 
مردم مسلمان این منطقه زور گفته نشود. 
رهبر انقاب اسامی وضعیت کنونی منطقه 
کشمیر و اختافات هند و پاکستان در این 
زمینه را نتیجه اقدامات انگلیس خبیث به 
هنگام خروج از شــبه قاره هند دانستند و 
گفتند: انگلیسی ها برای استمرار درگیری در 
کشــمیر، تعمداً این زخم را در این منطقه 

برجای گذاشتند.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

تولید کننده، رزمنده جنگ اقتصادی است

 جایی میخوندم که  از ســال 92 به بعد واحدهای ۶0 یا۷0 متری بیشــتر 
خرید و فروش شدند، به خصوص تو شهری مثل تهران اما از سال 9۷ این رقم 
به زیر 50 متر اومده. یعنــی مردم دیگه نمیتونن خونه های ۶0 متری بخرند، 
این یعنی هم مســکن گرون شده و هم کیفیت زندگی مردم اومده پایین. حل 
مشکل مسکن کار یک دولت نیســت، برنامه بلندمدت میخواد، لطفاً این قدر 

دولت ها سیاسی نباشند.09120007489
 همه ما با الکچري بودن ماشــین مدیران یا نحوه و محل تحصیل فرزندان، 
نجومی بودن و نبودن حقوق، تفریحات بچه هاشــون و تابعیت مشکل داریم و 
حساس هستیم ولی گاهی راحت از عملکردشون چشمپوشی می کنیم. مدیری 
کــه هیچ کدوم از این ها رو نداره ولی عملکــردش خنثی و حتی مخربه، اونم 

مشکل داره.09110007496
 ســازمان نظام پزشــکی به ســازمان امور مالیاتی نامه زده که پزشکان برای 
اســتفاده از کارتخوان در مطبشــان به آموزش نیاز دارند و درخواست کرده تا 
زمانی  که آموزش ببینند، اجباری  شدن کارتخوان در مطب ها را عقب بیندازند! 

این چه بهانه ای آخه.09120008746
 آزار حیوانات به هر شــکل و دلیلی محکوم اســت! اما ای  کاش همین قدر 
پشتکار و غیرت امروز دوستان برای سگ کشی دوسال پیش، خرج اعتراض و 
مطالبه گری از مفسدان اقتصادی داخلی و جنایات علیه بشریت در یمن، غزه، 

میانمار و ... هم می شد! 09150004208
 آیا می دونید که مانیتورهای قدیمی و کابل هایی که تو انباری های شما داره 
خاک می خوره، می تونه کلی بچه رو تو مناطق کم برخوردار با کامپیوتر آشــنا 
کنه؟ خیلی چیزهای دیگه همین جوری اســت، کاش یک نهادی، خیریه ای، 

انجمنی واسه این موضوع بود.09150009812
 بادیگارد مرد برای زن های سلبریتی چه مدلشه؟ این زن ها مگر پسری، پدری، 
شوهری و... ندارند که حتماً نیاز است یکسری بادیگاردهای غیرمتعارف داشته 

باشند؟ تنها راه این موضوع بی توجهی به سلبریتی هاست.09170008250
 رفتم بانک می بینم مردم شــماره گرفتن و نشستن. شماره ای خوانده نمی 
شــود.از وقتی شماره ای شــده فقط دغدغه بانکی ها حل شد.چون کسی حق 

اعتراض ندارد.طرف میره پشت چایی و صبحانه می خورد. 09150007831
 هماهنگــی خوبی بین دولت و قوه قضائیه شــاهد هســتیم. دولت مدیران 
متخلف رو برکنار می کند، نیم ساعت بعد قوه قضائیه دستگیرشون می کند بعد 
از مدیرخصوصی سازی، مدیر ایران خودرو هم به همین روش برکنار و دستگیر 
شــد. ولی امیدوارم به فکر حل ساختاری برخی مشکات باشند، نوشدارو بعد 

از مرگ سهراب نباشه. 09150009518
 دالل ها خیلی از بعضی مســئوالن و کارشناســان جلوتر هستند کسی را 
می شناســم توی همین چند روز گذشته که دالر ارزون شد دالر خرید و بعد 

چند روز 90میلیون تومان سود کرد. 09150001600

دست رد نیوزیلند به درخواست بریتانیا 
برای پیوستن به ائتالف تنگه هرمز کشتی نداریم

سیاست: در پی درخواســت بریتانیا از »نیوزیلنــد« برای پیوستن به ائتاف کشورهای 
اروپایی در تنگه هرمز، »ران مارک« وزیر دفاع این کشور تصریح کرد که هیچ کشتی برای 
اعزام به تنگه هرمز ندارد. بر پایه گزارش پایگاه اینترنتی »نیوزیلند هرالد« مارک تصریح 
کرد، گرچه بریتانیا هنوز درخواســت رسمی برای کمک به ائتاف در تنگه هرمز مطرح 
نکرده ، اما در خصوص ظرفیت نیوزیلند برای کمک به این ائتاف سؤاالتی را طرح کرده 
اســت. وزیر دفاع نیوزیلند در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: »من همین حاال 
می گویم که هر دو ناوچه ما در کانادا و در دست تعمیر است. ما در حقیقت هیچ قابلیت 

موجود )برای کمک به ائتاف تنگه هرمز( نداریم«.

وزیر دفاع:
جنگنده کوثر با موتور »اوج« تحویل نهاجا می شود

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
برنامه تیتر امشب شبکه خبر به مناسبت 
روز صنعت دفاعی، گفت: سال 9۷ برای ما 
به جهت کارهایی که انجام شد در حوزه 
دفاعی بسیار افتخار آمیز بود، در این سال 
جنگنده بومی کوثر را داشتیم که انشاءاهلل 
تا پایان امســال چند فروندی را با موتور 
ایرانی اوج به نیروی هوایی ارتش تحویل خواهیم داد. امیر ســرتیپ حاتمی در خصوص 
کمک وزارت دفاع به خودروسازان، خاطرنشان کرد: نیازهای خودروسازان مانند سنسور 
اکسیژن، کامپیوتر خودرو)ECU( و ایموبایزر را در حال برطرف کردن هستیم و در حال 
همکاری با خودروسازان هستیم. ما جایگزین هیچ شرکت ایرانی نخواهیم شد، بلکه در 

جایی که خارجی ها رفته اند، ما جایگزین آن ها شده ایم.

بیانیه سپاه در پاسداشت روز صنعت دفاعی
صنایع دفاعی الهام بخش اقتصاد و صنعت است

سیاست: سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای با پاسداشت 31 مردادماه روز صنعت 
دفاعی،  تمرکز نظام سلطه و استکبار بر محدودسازی ظرفیت ها و قابلیت های دفاعی کشور 
را بیانگر موفقیت و تأثیر راهبردی این عرصه در ناکام سازی راهبردها و سناریوهای ضد 
ایرانی جبهه دشــمن دانست. در بخشــی از این بیانیه با اشاره به قابلیت ها، مزیت ها و 
ویژگی های عرصه صنعت دفاع کشور آمده است:  واقعیت های موجود در وضعیت امروز 
صنایع دفاعی کشــور، الگوها و فرمول های قدرت سازی و شکوفایی را الهام بخش سایر 
بخش ها به ویژه حوزه اقتصاد و صنعت قرارداده است و در بعد فراملی نیز توانسته است 
نقش راهبردی خود را در زوایای مختلف مقاومت اسامی منطقه در جدال با جنگ های 
نیابتی و تروریستی و به تازگی در مقابله با تجاوز پهپاد راهبردی آمریکا و نفتکش متخلف 

انگلیس، آشکار سازد.

رأی الیوم:
 صهیونیست ها مطمئن شده اند 

 ترامپ وارد اقدام نظامی علیه ایران نخواهد شد
سیاست: زهیر أندراوس در رأی الیوم نوشت: هیچ عاقلی در این مورد اختاف نظر ندارد 
که اسرائیل، از دولت هایی است که واشنگتن را به سمت جنگ با ایران در خلیج فارس 
سوق می دهد و هدف صهیونیست ها از این اقدام، از یک سو محافظت از خطوط دریانوردی 
ویژه آن و از ســوی دیگر، تسویه حساب با جمهوری اسامی است. اما به گزارش منابع 
امنیتی و سیاسی بلند پایه در تل آویو، شکاف های واقعی در ائتاف منطقه ای ایجاد شده 
است که ایاالت متحده امیدوار بود بتواند برای مقابله با ایران، تشکیل دهد. در همین رابطه، 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تأکید کرده است شکاف های زیادی در ائتاف 
منطقه ای مورد نظر ایاالت متحده، برای مقابله با ایران وجود دارد. به گزارش انتخاب در 
ادامه این مطلب آمده است: این بدبینی حتی در خود دولت عبری نیز راه یافته است و با 
اینکه هیچ صحبت علنی در این باره نمی شود، منابع امنیتی و سیاسی بلند پایه در رژیم 

صهیونیستی، حتم دارند که دولت ترامپ وارد اقدام نظامی علیه ایران نخواهد شد.

رسانه پاکستانی: 
ایران به هر قیمتی نفت خود را خواهد فروخت

ایرنا: ســتون نویس روزنامه پاکســتانی »جنگ«، پایان ماجرای توقیف غیرقانونی 
نفتکــش ایرانی در جبل الطارق را پیروزی دیپلماتیک تهران توصیف و تأکید کرد: 
ایران به دنیا ثابت می کند که به هر قیمتی نفت خود را خواهد فروخت. »اشــتیاق 
بیگ« در مقاله ای با عنوان تبعات تنش ایران و آمریکا بر منطقه که دیروز در روزنامه 
اردو زبان جنگ منتشر شد، افزود: آمریکایی ها تمام تاش خود را برای توقیف مجدد 
نفتکش ایرانی کردند، اما اقدامات آنان به جایی نرســید. وی ادامه داد: اقدام دادگاه 
جبل الطارق برای رد درخواست واشنگتن و صدور دستور رفع توقیف نفتکش ایران، 
نشان دهنده پیروزی دیپلماسی جمهوری اسامی است. این ستون نویس پاکستانی 
اظهار داشت: تاش بعدی آمریکا این است که در مسیر تردد کشتی های ایران و یا 
فروش نفت این کشــور سنگ اندازی کند، اما جمهوری اسامی ایران پیش تر و به 
صورت علنی اعام کرده است اگر نفت ایران از منطقه خارج نشود، نفت هیچ کشوری 

خارج نخواهد شد.

ائتالف نظامی خلیج فارس 
یعنی شکست تحریم ها

مسئله ائتاف نظامی آمریکا در خلیج فارس 
چندین بعد مختلــف دارد. آمریکایی ها در 
ایــن امر چندیــن هدف مختلــف را دنبال 
می کنند کــه هر کدام می باید در جای خود 
موردتوجه قرار گیرد. آمریکایی ها چون حضور 
و قدرتشان در منطقه به چالش کشیده شده 
و در مجمــوع موازنه قــدرت در منطقه به 
ضرر آن ها رقم خورده اســت، درصدد ایجاد 
مکانیسمی هســتند که بتوانند از طریق آن 
قدرت خود را بر منطقه اعمال و منافع خود 
را تأمین کنند و در نهایت دالرهای بیشتری 
کسب کرده و سیطره فناناپذیری خود را بر 

منطقه احیا کنند.
اما آمریکا عاقه ای ندارد که نیروهای خود را 
در این امر درگیر کند و این مکانیســم این 
فایده را برای آمریکایی هــا دارد که عرب ها 
پولــش را تأمیــن می کننــد و از نیروهای 
کشورهای اسامی برای آن استفاده می کند 
و این یک سیاست راهبردی آمریکایی ها در 

منطقه خلیج فارس است.
پیــش از این هم آمریکایی ها به دنبال ایجاد 
تشــکیاتی به نــام ناتوی عربــی با حضور 
مصری ها بودنــد و همین اهدافی که عرض 
شــد را برای احیای قدرت آمریکا در منطقه 
و مقابله با قدرت کشــورهای محور مقاومت 
داشتند؛ اما پس از آنکه ناتوی عربی به سنگ 
خورد و نتیجه ای برای آن ها حاصل نشــد، 
بحث ائتــاف نظامی خلیج فارس را به بهانه 
تأمین امنیــت در این منطقه مطرح کردند. 
البته آمریکایی ها می خواهند دســت برتر را 
در مبحث انرژی نسبت به رقبای خود مانند 
اروپا، فرانسه و یا چین داشته باشند؛ بنابراین 
از اهداف کان مطرح شدن چنین ائتافی از 
ســوی آمریکایی ها سیطره بر مخازن اصلی 
نفت جهان اســت تا بتوانند رقیبان چینی، 

ژاپنی و اروپایی را کنترل کنند.
اما آنچه اکنون مطرح اســت اینکه آیا امکان 
انجام دادن آن وجــود دارد یا خیر؟ که باید 
گفت چنین چیــزی به هیچ وجه امکان پذیر 
نیست و آمریکایی ها در ضعیف ترین موقعیت 
خود در حال حاضر قرار دارند و کشــورهایی 
هم که می خواهند به این قدرت اکتفا کنند، 
در عمل کشورهایی شکست خورده هستند. 
بنابراین تشکیل ائتاف به بهانه امنیت در واقع 
بنا نهادن بر ویرانه های ســاخته نشده ناتوی 
عربی و ائتاف علیه یمن است. آمریکایی ها 
یک هــدف دیگری نیز دنبال می کنند و آن 

حفظ حکومت های مرتجع عربی است.
از طرفی راهبرد آمریکایی ها اعمال حداکثر 
فشــار علیه ایران اســت و چــون از اعمال 
تحریم هایی که به مرور بر فشــار و ســختی 
آن افزودند نتیجه ای برایشــان حاصل نشد، 
از طریق ایجاد چنیــن ائتافی می خواهند 
اهرم نظامی و فشــار از ایــن روش را هم به 
کار بگیرند؛ در واقع یکــی از اهداف آمریکا 
در ائتــاف نظامی خلیج فــارس کمک به 
تحریم های اقتصادی علیه ایران است؛ یعنی 
اگر تحریم هــای اقتصادی آمریکا علیه ایران 
موفق شــده بود، شــاید چنیــن ائتافی را 
تشــکیل نمی دادند و اکنون که می خواهند 
ائتاف تشــکیل دهند، اعتــراف می کنند 
تحریم ها به اهداف و نتایج مدنظر نرســیده 
و آن ها ناگزیرنــد از طرق دیگری وارد عمل 
شــوند، اما برای چنین کاری هم می ترسند 
تنها بیایند و می خواهند چندین کشور را با 
خود همراه کنند تا اگر آتشی آمد، کشورهای 

دیگر هم درگیر شوند.

خوش رقصی یونان برای آمریکا
آتن: انتقال نفت به سوریه را 

تسهیل نخواهیم کرد

سیاســت: »میلیتادیس وارویتسیوتیس« قائم 
مقــام وزارت خارجــه یونان به دنبال تشــدید 
فشــارهای آمریکا به این کشــور درباره عزیمت 
نفتکــش »گریس یک« )آدریــان دریا( به یونان 
اعام کرد آتن به هیچ وجه تسهیل کننده ارسال 
نفت به سوریه توسط این نفتکش ایرانی نخواهد 
بود. به گزارش فارس بامــداد 2۸ مرداد ماه بود 
که نفتکش گریس یک پــس از 45 روز توقیف 
غیرقانونی در آب های جبل الطارق، بعد از تغییر 
پرچمش از پاناما به ایران و تغییر نامش به آدریان 
دریا این منطقه را ترک کرد و مســیر خود را به 
سمت آب های بین المللی در پیش گرفت. آمریکا 
پس از ناکامی در ادامه توقیف این نفتکش ایرانی 
به یونان اعام کــرده که نفتکش ایرانی در حال 
انتقال غیر قانونی نفت به ســوریه است. به گفته 
یک مقام وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن هشدار 
داده »هرگونــه کمک یونان بــه نفتکش ایرانی 
ممکن اســت حمایت از سازمان های تروریستی 

خارجی به شمار آید«.
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هیچ ناگفته ای در برجام وجود نداردتکرار انزوای آمریکا در شورای امنیت
سیاســت: بار دیگر گزافه گویی پمپئو علیه 
جمهوری اسامی در ســازمان ملل بی نتیجه 
ماند و انزوای آمریکا در شورای امنیت تکرار شد. 
در نشست شــورای امنیت  سازمان ملل  متحد 
درباره »صلح وامنیت  بین المللی در خاورمیانه«، 
وزیرامورخارجــی آمریــکا از رفتار ایــران در 
خاورمیانه انتقاد کرد و خواســتار جلوگیری از 
اتمام تحریم های تســلیحاتی علیه ایران شد، 
اما روســیه تحریم های آمریکا علیــه ایران را 
بی ثبات کننده خاورمیانه خواند. انگلیس هم که 
سابقه خصومت جدی با کشورمان دارد از ایران 

خواست به اجرای کامل برجام برگردد! 
اما نماینده ایران در سازمان ملل هم گفت: حضور 
نیروهای خارجی در تنگه هرمــز ناامنی به بار 
می آورد. مجید تخت روانچی افزود:  کشورهای 
ساحلی مســئولیت امنیت خلیج فارس را بر 
عهده دارنــد و دخالت نیروهای خارجی دراین 
آبراه راهبردی، به هر بهانه ای که باشد، بی ثبات 
کننده، غیرقابل قبول و محکوم به شکست است. 
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در 
سازمان ملل متحد در ادامه سخنرانی خود در 

شورای امنیت این سازمان تصریح کرد: به عنوان 
کشــور دارای طوالنی ترین ســواحل درخلیج 
فــارس و دریای عمان، ایران مصمم اســت تا 
ایمنی و امنیت ناوبری دریایی در این منطقه، 
به ویــژه در تنگه هرمز را تضمین کند. در این 
نشست که برای بررســی چالش های فراروی 
صلح و امنیت در خاورمیانه برگزار شــده بود، 
وی ضمن برشمردن برخی دخالت های آمریکا 
در منطقه، از جمله در ایران، گفت: ما به دنبال 
رویارویی نیستیم، ولی در برابر نقض حاکمیت 
خود بی تفاوت نخواهیم بود و برای حفظ امنیت 
مرزها و تأمین منافع خویش، با تمام قوا از خود 

دفاع خواهیم کرد.

ایرنا: »محمد جــواد ظریف« در مؤسســه 
بین المللی تحقیقات صلح استکهلم گفت: در 
شرایط فعلی بشــریت موضوع اصلی حقوق 
بین الملل اســت، حقوق بین الملل باید برای 
همه باشد و نباید برای آن استثنا قائل شویم، 
امروز تحوالت امنیتی در افغانستان و سوریه 
اروپا و کل دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد، این 
نشانه اهمیت ناامنی در عرصه های مختلف 
اســت و این نشان می دهد چند جانبه گرایی 
انتخاب نیســت، بلکــه الزام اســت. ظریف 
خاطرنشان کرد: به دست آوردن امنیت در دنیا 
به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به همکاری 
همه کشورهای دنیا دارد. به نظر می رسد در 
سال 201۶ در آمریکا انقاب شده است؛ چرا 
که خود را متعهد به رعایت حقوق بین الملل 
نمی دانند و کسی مانتد بولتون از حقوق بشر 
به عنوان ابــزاری برای فشــار علیه دیگران 
استفاده می کند و اگر نتواند حقوق بین الملل 
را نادیده می گیرد. زمانی که کشوری بخواهد 
بــه قیمت ناامنی دیگران، در امنیت بماند، با 
غافلگیری های ناخوشایندی مواجه می شود، 

نمونه آن ایاالت متحده اســت که با بودجه 
سرسام آور نظامی، نتوانسته امنیت شهروندان 
خــود را تأمین کند. ظریف به پایبندی ایران 
به تعهداتش براساس برجام اشاره کرد و گفت: 
ما به آنچه که پذیرفته بودیم، عمل کردیم اما 
به نظر می رســد که طرف مقابل می خواهد 
مســائلی را به ما دیکته کند، در حالی که در 
متن برجام به آن مسائل اشاره و همه آن ها به 
صراحت بیان شده است و هیچ چیز ناگفته ای 
در توافق وجود نــدارد. از زمانی که آمریکا از 
برجام خارج شد، هنوز اروپایی ها به تعهداتشان 
عمل نکرده اند، در حالی که ایران همچنان بر 

تعهداتش باقی است.

 سیاست/ حسین نادریان  صدای آمریکا از شبکه های دولتی 
محسوب می شود که مخاطبان آن، مردم خارج از آمریکا هستند. 
پیشینه صدای آمریکا به سال 1942 میادی برمی گردد؛ اما بخش 
فارسی صدای آمریکا نخستین بار از روز پنجشنبه 22 نوامبر 19۷9 
میادی )اول آذر 135۸( با روزانه نیم ســاعت پخش رادیویی آغاز 
به کار کرد. چند ســال بعد در تاریــخ 1۸ اکتبر 199۶ )2۷ مهر 
13۷5( پخش تلویزیونی صدای آمریکا با یک ساعت پخش زنده 

تحت عنوان شبکه خبری فارسی صدای آمریکا ممکن شد.
این شبکه که پس از پیروزی انقاب اسامی ضدیت با جمهوری 
اســامی را هدف قرار داده بود، بــه تولید و پخش برنامه  هایی در 
راستای تخریب نظام جمهوری اسامی پرداخت. بااین حال »اسکات 
مادل« که از نیروهای امنیتی سابق ایاالت متحده آمریکاست، طرح 
جدیدی با عنــوان »مهار و مقابله با ایران« در ســال 201۷، ارائه 
کرد که به تغییر در ساختار صدای آمریکا در راستای مقابله بیشتر 
با ایران اصرار داشــت. در ماه های گذشته مقام های دولت ترامپ 
و اعضای کنگره آمریکا اظهاراتی مطــرح کرده و اقداماتی را برای 
عملیاتی کردن طرح اسکات مادل در دستور کار قرار داده اند. در یک 
مورد خاص، در خصوص بخش فارسی صدای آمریکا این تغییرات 
به اندازه ای مشــهود هستند که توجه رســانه های آمریکا را هم به 
خود جلب کرده اند. به عنوان مثال، به تازگی پایگاه خبری آمریکایی 
»اینترسپت« متوجه این تغییرات شده و در گزارشی مفصل نوشته 
باآنکه VOA از قبل هم مخالف جمهوری اســامی بود، در حال 
حاضر در اثر تغییراتی که در آن اعمال شــده، اصولی مانند »دقت 
و توازن« و »بی طرفی« را به طور کامل کنار گذاشــته و در عمل به 

بلندگوی دولت ترامپ و گروهک تروریستی منافقین تبدیل شده 
است. در شرایطی که نو محافظه کاران بر تنگنای تحریم و تهدید 
ایران اصرار دارند، این طرح درصدد اســت تا گویا هر چه بیشــتر 
این شــبکه را به درگاهی برای سیاست های خصمانه آمریکا علیه 
ایران تبدیل نماید. با مرور کارنامه این شبکه به نظر می رسد تاکنون 
این شبکه هیچ گاه سیاست بی طرفی را در برابر ایران اعمال نکرده 
است و باید این تغییرات را در جهت تشدید سیاست های خصمانه 
گذشته ارزیابی کرد. تأکید بر برجسته سازی اعتراض ها و گروه های 
هدفی چون کارگران نشان می دهد این سیاست جدید قصد دارد 
تا از اعتراض های داخلی در راستای حمایت از براندازان سود ببرد. 
درواقع با خبرسازی، برجسته سازی و سیاه نمایی در میان طرفداران 
نظام جمهوری اسامی، تردید ایجاد نماید و به طیف بی تفاوت ها یا 
منتقدان بیفزاید. همچنین بی تفاوت ها را نیز به جرگه مخالفان میل 
دهد و منتقدان و معترضــان داخلی را با نومید کردن از وضعیت 

موجود و ایده اصاح وضعیت به سمت براندازان سوق دهد.

 بزرگ نمایی شکاف ها و مطالبات
چنانچه به بزرگ نمایی مسائلی همچون حقوق زنان و معلمان یا 
ایجاد تفرقه هــای قومی و مذهبی، مانور بر معضات موجود مثل 
آلودگی هوا و تبدیل آن به تنش یا ایجاد جنبش هایی کوچک اما 
سازماندهی شده، تمرکز بر موضوع بیکاری جوانان، تأکید دارد تا از 
این طریق ذهنیت مردم را در راستای حمایت نکردن از جمهوری 
اسامی آماده نمایند. این در حالی است که پس از پیروزی انقاب 
تاکنون، مخالفان انقاب اســامی از طریق تریبون های متعدد به 

مقابله با نظام جمهوری اســامی پرداختند، اما نگرش سخیف و 
ساده انگارانه غالب بر این برنامه ها که از نبود شناخت کافی و الزم 
درباره شرایط ایران برمی خیزد، موجب شده تا برنامه های تبلیغاتی 
آن ها راه به جایی نبرند. به ویژه اینکه نگرش دوقطبی حاکم بر این 
رسانه ها ازجمله صدای آمریکا موجب می شود تا هر عقل سالمی 
از آن تبری جوید. همچنین طرح جدید با تأکید بر سوءاســتفاده 
از شکاف ها و اختاف های داخلی نشان می دهد که سیاستمداران 
و سیاست ورزان داخلی باید فرصت بازی به این بازیگران سودجو 

را ندهند.

 ضرورت تعامل بیشتر مسئوالن
در شــرایط سخت کنونی تنها صداقت، شفافیت و تأمل بیشتر از 
ســوی مسئوالن و سیاســتمداران می تواند عرصه را برای صدای 
آمریکا تنگ نماید. چه در این صورت اعتماد به نظام سیاسی افزوده 
خواهد شــد و مردم کمتر در رواج شــایعه های گوناگون به منابع 
خبری بیگانه توسل می جویند و هر دروغی را از جانب رسانه های 
اســتکباری باور نمی کنند؛ بنابراین در مقابله با طرح فوق باید به 

ترمیم و تقویت رابطه حکومت با مردم پرداخت.

سیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

بازتاب

گزارش

دولت ترامپ دنبال اجرای برنامه مهار و مقابله با ایران در حوزه رسانه

بازسازی صدای آمریکا؛ دوپینگی برای براندازان

سیاست خارجیسیاست خارجی
ظریف در مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم:گزافه گویی پمپئو در سازمان ملل بی نتیجه ماند

دولت
رئیس جمهور:

با صفرشدن صادرات نفت ایران، آبراه های 
بین المللی دیگر امن نخواهد بود

ایرنا: رئیس جمهور دیروز در دیدار 
اعضای هیئت دولت با رهبر معظم 
انقاب با اشاره به گام های متقابل 
ایران در کاهش تعهدات برجامی 
گفت: مســیر صحیح و درستی 
را در کاهــش تعهدات انتخاب، و 

تأکید کرده ایم صبر ما حدی دارد و در برابر بی تعهدی آن ها 
نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم. قدرت های جهانی می دانند 
در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، آبراه های بین المللی نمی تواند امنیت ســابق را داشته 

باشد.

 قوه قضائیه
سخنگوی قوه  قضائیه:

استعفای محمدجواد الریجانی مثل سایر 
اخبار فضای مجازی صحت ندارد

قضائیه  قوه   سخنگوی  سیاست: 
خبر منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر استعفای الریجانی، دبیر 
ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه 
را تکذیــب کــرد. غامحســین 
اسماعیلی در گفت وگو با تسنیم 

در پاسخ به این پرســش که برخی افراد در فضای مجازی 
از استعفای محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضائیه خبر داده اند، اظهار کرد: این خبر نیز مانند بسیاری 
از اخباری که این روزها در فضای مجازی منتشــر می شود، 

صحت ندارد و دروغ است.

احزاب و تشکل ها
واکنش عارف به حواشی این روزهای جبهه اصالحات

مأموریت عده ای محدود شکاف انداختن 
در داخل جریان اصالحات است 

ایســنا: رئیس فراکسیون امید 
در دیدارهــای جداگانه با فعاالن 
سیاســی اصاح طلــب اســتان 
تهــران و مرکــزی تأکیــد کرد: 
رمز موفقیــت گفتمان اصاحات 
انسجام و همبســتگی است، اما 

به نظر می رســد مأموریت عده ای محدود در داخل جریان 
اصاحات شــکاف انداختن در داخل این جریان است و من 
از همه فعاالن اصاح طلب درخواست می کنم به خاطر حفظ 
گفتمان اصیل اصاح طلبی از طرح مطالبی که سبب ایجاد 

دودستگی در خانواده اصاحات می شود، پرهیز کنند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

همایش تربیت اخالقی کودک در سیره امام علی)ع( و حضرت عیسی مسیح)ع( برگزار شد  آستان: مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری همایش علمی- تخصصی 
تربیت اخالقی کودک در سیره امام علی)ع( و حضرت عیسی مسیح)ع( به همت این بنیاد خبر داد.حجت االسالم سیدمحمود مرویان حسینی گفت: این همایش با حضور کاردینال پروفسور میشل دوبست، آیت اهلل 

محمدهادی عبدخدایی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری، حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و جمیله علم الهدی؛ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از  رانندگان تاکسی و اتوبوس: 

امانتداری مجاوران، مایه خشنودی امام رضا j است

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: امانتداری و اعمال نیک مجاوران در برابر 
زائران مایه خشنودی امام رضا)ع( است.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار رانندگان تاکسی و اتوبوس امانتدار 
مشهدی ضمن قدردانی از اقدامات نیک و خیرخواهانه آنان گفت: در هر اقدام نیک و 

خیری، خداست که پاداش حقیقی را می دهد.
وی با بیان اینکه امانتداری و عمل نیک مجاوران بارگاه منور رضوی، شهر امام رضا)ع( 
را در برابر میهمانان و زائرانشان سربلند می کند، ابراز کرد: خدا به نیکوکاران لطف ویژه 

دارد و بر اساس وعده الهی به اعمال نیک شما 10 برابر پاداش خواهد داد.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه تمام انسان ها در معرض امتحان الهی 
هستند، ابراز کرد: همه ما به نوعی و متناسب با اقتضائات خود در معرض امتحانات 
الهی هستیم، از دشوارترین عرصه های قیامت، گذر از پل صراط است. برای عبور از آن 

ابتدا باید در دنیا انسان از آزمایش های الهی و پل های صراط پیش رویش عبور کند.
وی گفت: انجام وظایف و تکالیف دینی، امانتداری و ترک گناه و معصیت زمینه هایی 
است که عبور از پل صراط را برای انسان آسان می سازد، کسی که در دنیا از فرامین 
الهی ســرپیچی کرده و گرفتار حرام خواری شده است در آخرت نیز قدم هایش روی 
پل صراط می لغزد. حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به آزمایش های الهی در 
کربال، گفت: عمربن سعد در کربال با حکومت ری مورد آزمایش قرار گرفت اما فریب 
وسوســه های شــیطان را خورد، در مقابل حر از آزمایش الهی سربلند بیرون آمد و 
ســعادتمند شد. وی با اشاره به آیه 14 سوره علق که در آن خداوند می فرماید: »أَلَْم 
یْعلَْم بِأَنَّ اهللَ یری« تصریح کرد: همین یک آیه برای اینکه آدمی به سوی انسانیت و 

تقوا هدایت شود، کافی است.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه امانتداری و عمل پاک انسان را از بسیاری 
بالیا حفظ می کند، به اثر وضعی لقمه حرام بر زندگی انسان اشاره و عنوان کرد: در روز 
عاشورا لشکریان یزید برای شنیده نشدن صدای امام حسین)ع( سروصدا به پا کردند، 
حضرت اباعبداهلل)ع( دلیل آن را پر شدن شکم های آن ها از لقمه حرام معرفی کردند.

خاکسار قهرودی:
 حقوق اجتماعی و مصالح عامه 

در اداره اراضی آستان قدس رعایت شود
آستان: قائم مقــام تولیت آستان قدس 
رضوی به صورت سرزده از معاونت امالک 

و اراضی آستان قدس رضوی بازدید کرد.
مصطفی خاکســار قهرودی صبح دیروز 
به صورت ســرزده از معاونــت امالک و 
اراضی آســتان قدس رضوی بازدید کرد 
و از نزدیک در جریان اقدامات، مســائل و 

موضوعات مرتبط با این مجموعه قرار گرفت.وی همچنین در جلسه شورای مدیران 
معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی حضور یافت و ضمن شنیدن نقطه نظرات 
و دیدگاه های مدیران این مجموعه نکاتی را در جهت حفظ حقوق و منافع موقوفات 
گوشزد کرد. ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار، عدم فروش زمین های موقوفه و اصالح 
روش های بهره برداری، توجه به حقوق اجتماعی و مصالح عامه مردم، تعامل سازنده و 
دوسویه با دستگاه های دولتی و شهرداری ها برای حل اختالفات و گره گشایی از کار 
مردم به ویژه طبقه مســتضعف، آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان و استفاده از 

ظرفیت های داخلی از موارد مورد تأکید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بود.

 قدردانی رئیس شورای شهر آق قال
از خدمات آستان قدس رضوی 

آستان: رئیس شورای شهر آق قال به نمایندگی از مردم این شهر در نامه ای از خدمات 
آستان قدس رضوی پس از بحران سیل در این منطقه قدردانی کرد.

در نامه پیمان حسن قاسمی که خطاب به حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، 
تولیت آستان قدس رضوی نوشته شده، آمده است: حرکت ارزشمند حضرت عالی در 
کمک به سیل زدگان استان گلستان به خصوص شهرستان آق قال موجبات خوشحالی 
و امیدواری ســیل زدگان را فراهم آورد. قطعاً همکاری و کمک های بی دریغ و حضور 
ایثارگرانه خادمان آســتان قدس رضوی در امر کمک به سیل زدگان مرهمی بود بر 
دردهای این قشــر آسیب دیده و هم اکنون کمک های شما در دوران پس از سیل و 
توجه ویژه به امر اشــتغال مردم آسیب دیده نقطه امیدی است برای بهبود زندگی و 

کارآمد شدن خانواده های سیل زده آق قال.
در ادامه نامه رئیس شــورای شــهر آق قال آمده است: اینجانب به نمایندگی از مردم 
متدین و انقالبی آق قال وظیفه خود می دانم این جهتگیری صحیح و چنین اقدامات 
شایسته ای را قدر دانسته و همچنین از خداوند متعال طلب توفیقات روزافزون را برای 
حضرت عالی دارم. امید است حرکت شما منشأ خیری برای رسیدگی و اهتمام بیشتر 

دیگر مسئوالن به مستضعفین و ولی نعمتان انقالب باشد.

 برداشت گندم از مزارع کشت  و صنعت انابد
با عملکرد 4 هزار و 800 کیلوگرم در هکتار

آستان: مدیر کشت و صنعت انابد تابعه 
ســازمان اقتصادی رضوی از برداشــت 
گندم مــزارع این کشــت و صنعت با 
عملکرد 4 هزار و 800 کیلوگرم در هکتار 

در سال زراعی جاری خبر داد.
احمد هراتی گفت: در سال زراعي جاري 
در سطح 74 هکتار گندم کشت شده که 

در مجموع شاهد رشد 7 درصدی در تولید این محصول بوده ایم.
وی با اشــاره به ارقام مورد استفاده در کشت سال زراعی 98-97 گفت: برای این 

منظور از ارقام پیشگام، نارین، شوش و چمران2 استفاده شده است.
مدیر کشت و صنعت انابد ادامه داد: رقم پیشگام، پاییزه است و ارقام شوش، نارین و 
چمران 2 جزو گندم های بهاره به شمار می روند. وی استفاده از ریزمغذي به صورت 
محلول پاشي را یکی از اقدامات صورت گرفته براي افزایش میزان تولید عنوان کرد 
و افزود: همچنین ارقام مختلف در زمان های مناسب و مخصوص به خود کاشت 
شــده است. هراتی ادامه داد: گندم برداشت شده از مزارع این کشت و صنعت به 
کارخانه آرد کاشــمر و در صورت موافقت مسئوالن به شرکت آرد قدس رضوي 
ارســال می شود. وی درباره روش آبیاری مزارع مذکور خاطرنشان کرد: بخشی از 
مزارع گندم با استفاده از سامانه تحت فشار نوار تیپ و بخشی نیز به صورت سطحي 

غرقابي آبیاری می شود.

 تأمین آب آشامیدنی مهمانسرای حضرت 
توسط شرکت غذایی رضوی

آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی از تأمین بیش از یک میلیون 
و 380 هزار بطری آب آشامیدنی مهمانسرای حضرت رضا)ع( توسط این شرکت در 
چهار ماه نخست سال جاری خبر داد. حمید رضا اصیلی در گفت وگو با آستان نیوز 
بیــان کرد: در این مدت یک میلیون و 223 هزار و 796 بطری آب نیم لیتری و  
157 هزار و 800 عدد بطری آب 1/5 لیتری به حرم مطهر رضوی ارســال شده 
اســت. وی ادامه داد: در چهار ماه نخست امســال، در مجموع 3 میلیون و 469 
هزار و 779 بطری آب تولید شده که مابقی آن به سایر مشتریان شرکت فروخته 
شده است. مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی افزود: آب های آشامیدنی 

تولیدی شرکت در وزن های نیم و 1/5 لیتری است.

 قدس/  محمدحسین مروج کاشانی 
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
از شروع مراحل ساخت فاز سوم بیمارستان 

رضوی با ظرفیت 150 تخت خبر داد. 
دکتر سعیدی که به مناسبت روز پزشک 
با خبرنگار قدس گفت وگو می کرد با اشاره 
به برنامه هــا و طرح های توســعه ای این 
بیمارســتان گفت: یکی از این برنامه ها، 
شروع مراحل ساخت فاز سوم بیمارستان 
رضوی با ظرفیت 150 تخت بیمارستانی 
اســت که در این زمینــه مجوزهای الزم 
گرفته شده و تأییدیه تولیت آستان قدس 
رضــوی و هیئت مدیره بیمارســتان هم 

دریافت شده است. 
وی افــزود: هم اکنــون در مرحله تعیین 
نوع تخت هایی هســتیم که در فاز سوم 
بــه مجموعه تخت های این بیمارســتان 
اضافه خواهد شــد؛ تا پس از آن با حضور 
مهندسان، کارشناسان و متخصصان فنی و 

عمرانی وارد مراحل اجرایی شویم. 
وی یادآور شــد: فاز نخســت بیمارستان 
رضوی در زمینی به مساحت 39 هکتار و 
با زیربنای حدود 56 هزار مترمربع در پنج 
طبقه احداث و در بهمن ماه سال 1384 
افتتاح شــد و عملیات ساخت فاز دوم آن 
هم به مساحت 37 هزار و 500 مترمربع 
در چهــار طبقه )بــدون در نظر گرفتن 
زیرزمین( از سال 1387 آغاز شد و پس از 
گذشت پنج سال در اواخر شهریور 1392 

به بهره برداری رسید.

 راه اندازی اتاق های عمل مدرن 
یازده گانه بیمارستان رضوی

وی با اشــاره به اینکه برخــی از مراحل 
مقدماتــی بعضــی از طرح هــای ایــن 
بیمارستان در ســال گذشته آغاز شده و 
امیدواریم در سال98 به بهره برداری رسد، 
افزود: یکی از مهم ترین و بزرگ ترین این 
طرح ها، راه اندازی 11 اتاق عمل مدرن در 
بیمارستان رضوی اســت که با راه اندازی 
آن ها، تعداد اتاق عمل این بیمارســتان از 
هفت مورد به 18 مــورد افزایش یافته و 
یکی از بزرگ ترین و مجهزترین مجموعه 
اتاق عمل های موجود در بیمارستان های 

کشور را این بیمارستان خواهد داشت. 
دکتر سعیدی خاطرنشان کرد: راه اندازی 
هر تخت عادی بیمارســتانی با توجه به 
زیرساخت های آن، نزدیک به یک میلیارد 
تومان هزینه دارد در صورتی که راه اندازی 
هر تخت اتاق های عمل پیشرفته و مجهز 
با توجه به شرایط آن، حدود 10 میلیارد 
تومان هزینه دارد، بنابراین برای راه اندازی 
این 11 تخت در اتاق های عمل  پیشرفته 
مزبور، افزون بر 100 میلیارد تومان هزینه 

خواهد داشت. 
مدیرعامل این بیمارستان افزود: امیدواریم 
این 11 اتاق عمل، با همکاری و هماهنگی 
بخش های مختلف بیمارســتانی و انجام 
زیرســاخت های الزم به زودی افتتاح و به 

بهره برداری برسد.

 همراه سرای جدید بیمارستان 
رضوی در خدمت خانواده بیماران

این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
سخنانش به ســاخت همراه سرای جدید 
این بیمارســتان اشــاره کرد و گفت: این 
همراه سرای جدید حدود 2 هکتار )19هزار 
مترمربع( فضای تفریحی و استراحت برای 

همراهــان بیمــاران دارد و 
برای ساخت آن کمتر از یک 
میلیارد تومان هزینه شده و 
بیشتر آن فضای سبز، بازی 

و... است. 
وی افزود: برای اســتراحت 
همراهان بیماران هم حدود 

300 مترمربع فضای الزم پیش بینی شده 
است و امیدواریم تا اواخر شهریورماه این 
پروژه هم آماده استفاده و بهره برداری شود. 
دکتــر ســعیدی در مــورد راه انــدازی 
آزمایشگاه جدید این بیمارستان نیز گفت: 
این آزمایشــگاه که در سال های گذشته 
ساخته شده بود به صورت غیرفعال بوده 
و هــم اکنــون در تالش هســتیم تا در 
فضــای 700 مترمربع مراحل فنی و رفع 
نقص آن به اتمام رســد و در سال جاری 
مورد بهره برداری قرار گیرد و به یک هزار 
مترمربع فضای آزمایشگاهی قبلی اضافه 

شود. 
وی در مورد کســب مجوزهای الزم برای 
خرید دســتگاه های پیشــرفته و جدید 
بیمارســتانی نیــز گفت: در ســفر اخیر 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
به مشــهد و این بیمارســتان، مجوزهای 
خرید مربوط به دســتگاه پیشرفته »سی 
تی آنژیوگرافی 512 اسالیس«، »دستگاه 
پیشــرفته شــتاب دهنده بــرای درمان 
آنژیوگرافی  »دســتگاه های  و  سرطان ها« 
جدید و پیشرفته برای راه اندازی اتاق های 
عمــل هیبریــد« از باالترین مقــام این 
وزارتخانه دریافت شــد تــا مراحل خرید 
و تجهیز این بیمارســتان به دستگاه های 
جدید و پیشــرفته مذکور در ســال98 با 

موفقیت اجرایی و عملیاتی شود. 

 برگزاری کنگره قلب ایران و اروپا 
در نیمه مهر ماه 98

مدیرعامل بیمارســتان رضوی در بخش 
دیگری از ســخنانش با توجه به مناسبت 
روز پزشک با تبریک این روز به همکاران 
پزشــک خود در این بیمارســتان افزود: 
تعداد 500 پزشــک در این بیمارســتان 
مشــغول فعالیت هستند که از این تعداد 
70 نفر پزشــک عمومی و بقیه پزشکان 
متخصص و فوق تخصص بوده که در 20 

بخش بســتری و 10 بخش 
کلینیــک ســرپایی در 30 
رشته مختلف پزشکی برای 
مداوای بیماران ارائه خدمت 

می کنند. 
وی با اشــاره بــه اینکه این 
بیمارستان از نظر رتبه بندی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دارای درجــه یــک عالی اســت، اضافه 
می کند: بیمارســتان رضــوی در دوران 
فعالیت خود توانســت ابتدا عنوان درجه 
یک و ســپس برای چندمین سال پیاپی 
عنوان درجه یک عالی را از آن خود کند، 
همچنین کسب جایزه ملی کیفیت یکی 
دیگر از افتخارات این بیمارســتان بوده و 
این در حالی است که بخش های مختلف 
آن توسط بازرســان مختلف سازمان های 
نظارتی بازبینی می شــود تــا به بیماران 
خارجــی و ایرانی خود ایــن اطمینان را 
بدهد که در امر درمان بیماران از آخرین 
اســتانداردهای مربوط استفاده می شود، 
ضمن اینکه این بیمارستان تاکنون موفق 
به دریافــت چندیــن گواهی نامه معتبر 
بین المللی و خارجی از مراجع جهانی شده 
اســت.وی به برگزاری کنگره بزرگ قلب 
ایران و اروپا در ســال جاری اشاره کرد و 
گفت: در سال گذشته کنگره بزرگ قلب 
ایران و اروپا با حضور 20 میهمان خارجی 
در این بیمارستان برگزار شد و تصمیم بر 
این اســت در صورت فراهم بودن شرایط 
و مهیا شــدن امکانات الزم این کنگره با 
گســترش و ظرفیت بیشــتر و با تعداد 
میهمان و پزشــک متخصــص خارجی 
افزون تری نسبت به سال گذشته در نیمه 
مهرماه ســال 98 در بیمارســتان رضوی 

برگزار شود.

 ارائه خدمات پزشکی
به بیش از 10هزار بیمار خارجی

دکتر ســعیدی به موضوع گردشــگری 
سالمت هم در این بیمارستان اشاره کرد 
و گفت: در این مــورد اقدامات خوبی در 
این بیمارستان انجام شده به گونه ای که 
در سال 1397 بیشتر از مجموع سال های 
95 و 96 بیمار خارجــی به تعداد حدود 
بیــش از 10هزار نفر به این بیمارســتان 

مراجعه کرده و به هر یک از آنان چندین 
خدمت پزشــکی نیز ارائه شده است. این 
در حالی اســت که کشور درگیر مسائلی 
مانند تحریم هــا و تهدیدهای بین المللی، 
مشکالت ســفر اتباع کشورهای مزبور به 

ایران و... بوده است.
پزشــکی  کوتاه مدت  راه اندازی دوره های 

از  رضوی  بیمارســتان  در 
دیگــر مواردی اســت که 
ایــن مقام مســئول به آن 
اشــاره کرد. دکتر سعیدی 
دنبال کســب  بــه  گفت: 
مجوز راه انــدازی دوره های 
کوتاه مدت پزشکی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هستیم که در این 
دوره ها، پزشــکان مختلف 
با  از کشــورهای گوناگون 
بیمارستان  این  به  مراجعه 
این دوره ها را با پزشــکان 
و اســتادان متخصص این 
بیمارســتان طــی کرده و 
هزینه های  پرداخــت  بــا 

الزم موفــق به دریافت گواهی نامه مربوط 
می شوند.

بیماری های  دپارتمان  مطلوب  برگزاری 
مادرزادی شــکاف کام و لب در کودکان 
در خردادماه ســال جــاری با همکاری 
اطفال، گسترش  پزشکان گروه جراحی 
بیمارســتان، رشد  واحد ثبت اطالعات 
10 درصــدی بــه طــور میانگیــن در 
افزایش شــاخص های خدمات  زمینــه 
جدید،  کتابخانه  راه اندازی  بیمارستانی، 
در  بســتری  تخــت   50 فعال ســازی 
بخش هــای مختلف، راه انــدازی بخش 
 ،)ROP(معاینه چشــم نوزادان نــارس
اتــاق عمل جراحی  راه اندازی کلینیک 
عیوب انکســاری چشــم، فعال شــدن 
شیفت شــب بخش های ســونوگرافی، 
ام.آر.آی و داروخانه بیمارستان تا ساعت 
حدود یک بامــداد، افزایش 10 برابری 
پذیــرش بیماران در بخش اورژانس این 
بیمارســتان در سال 97 نسبت به سال 
پیــش از آن و... از دیگر مواردی اســت 
کــه مدیرعامل بیمارســتان رضوی در 

سخنانش به آن ها اشاره کرد. 

یکی از مهم ترین 
و بزرگ ترین این 

طرح ها، راه اندازی 
11 اتاق عمل مدرن 

در بیمارستان 
رضوی است که با 

راه اندازی آن ها، 
تعداد اتاق عمل 
این بیمارستان 

از هفت مورد به 
18 مورد افزایش 

خواهد یافت

بــــــــرش

مدیرعامل این مجموعه در گفت وگو با قدس خبر داد  

 کاش در خیابان خســروی نو از ورودی بیمارستان رضوی در آستانه راه اندازی فاز 3
باب الجواد یک زیرگذر عابر پیاده ساخته 
می شد تا زائران راحت تر رفت و آمد کنند. 
شهرداری و آستان قدس خواهشاً این کار 

را انجام دهند.
0930 ... 9072

قدس: این محور مسیر مترو خط 3 است.

  در بســیاری از مراســم مذهبــی و 
فرهنگی حرم مطهــر امام رضا)ع( جایزه 
و هدیه از ســوی مســئوالن برای زائران 
تعیین می شود، بهتر اســت یکی از این 
انــواع جایزه هــا و هدیه هــا، دعوت نامه 
مهمانســرای حرم مطهر برای استفاده از 

غذای متبرک باشد.
0910... 0944

 آســتان قدس یــک نهــاد مردمی و 
غیردولتی است. باید از این نهاد باعظمت 
و مقدس در انــدازه آیین نامه موقوفات و 
نذورات انتظار داشــت. خیلی از اقدامات 
مورد توقع از آســتان قــدس رضوی در 

چارچوب وقف نامه ها نیست. 
0922...7059

 آستان قدس با کمک جهاد کشاورزی 
از صنعت مرغداری و دامپروری روستاها 

برای اشتغال زایی بیشتر حمایت کند.
 0990...4335

قدس: طرح های اشــتغال زایی آستان قدس 
رضــوی در قالــب دامداری های ســبک در 
حال اجراســت و به زودی به ویژه در مناطق 

سیل زده گسترش خواهد یافت.

 لطفاً چنــد عدد زیارت نامــه به زبان 
انگلیســی، اردو و... در قفســه های قرآن 

حرم مطهر امام رضا)ع( قرار دهید.
0915...5776

 لطفاً شمار صندلی های چرخدار و زائربرها 
را در حرم مطهر رضوی افزایش دهید. 

0915...0166

 چرا عملیات ســاختمانی داخل حرم 
مطهر رضوی به اتمام نمی رسد بعضی از 

طرح ها خیلی طول می کشد.
0913...8428

 پیشــنهاد می کنم در هر چهارراه یک 
بلندگــوی متصل به حــرم مطهر رضوی 
نصب شــود و در سه نوبت، اذان و صلوات 
خاصه را پخش کند. همچنین پیشــنهاد 

می کنم در پارک ها قبله نما نصب شود.
09350002524

توزیع 200 بسته غذای گرم 
در مناطق محروم اردبیل

آستان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان اردبیل گفت: به مناسبت 
عیــد غدیر خم و در قالب طرح اکرام فقرا و 
نیازمندان 200 بسته غذای گرم در مناطق 

محروم بین خانواده های نیازمند توزیع شد.
کاظم دبیر گفت: در گرامیداشــت سالروز 
عید امامت و والیت نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان اردبیل با همکاری کانون 
خادمیــاری بانوان رضوی و خیران در قالب 
طرح اکرام نیازمندان، توزیع غذای گرم در 

اردبیل به انجام رسید.
وی با دعــوت از خیران بــرای همکاری 
با نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
اســتان اردبیل برای حمایت از نیازمندان 
استان و محرومیت زدایی افزود: در بخش 
فعالیت های فرهنگی و خدمات رسانی در 
مناطــق محروم نیازمند حمایت خیران و 

کمک های مردمی هستیم.

سومین محفل »انس با قرآن« 
خادمیاران رضوی در نظرآباد 

البرز برگزار شد
آستان: سومین محفــل انس با قرآن کریم 
به مناســبت دهه والیت و امامت در کانون 
شــهید مرتضی آوینی شهرستان نظرآباد با 
حضور خادمیاران رضوی اعضای مؤسسه های 
قرآنی استان البرز برگزار شد.این مراسم پس 
از اقامه نماز، قرائت زیارت عاشــورا ســپس 
تالوت آیاتی از قــرآن کریم با همت دو نفر 
از قاریان ممتاز کشوری و شهرستان نظرآباد 
و سپس با مولودی و مدیحه سرایی مداح اهل 
بیت)ع( ادامه یافت.گفتنی اســت، متبرک 
 شدن محفل با پرچم مقدس آستان حضرت

امام رضا)ع( توسط خادمیاران رضوی از جمله 
محورهای برپایی این محافل قرآنی است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

بهره مندی 6 هزار و 100 زوج از طرح ملی »زندگی به سبک رضوی« در سال جاری
آستان: مسئول طــرح ملی زندگی به سبک 
رضوی آســتان قدس رضوی گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 6 هزار و 100 زوج جوان 
در طرح زندگی به سبک رضوی آستان قدس 
رضوی شــرکت کرده و از برنامه های مختلف 

این طرح بهره مند شدند.
محمدحسن اسماعیلی افزود: طرح ملی زندگی 
به ســبک رضوی توســط مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی با رویکرد صیانت 
از کارکرد خانواده و الگوگیری از سبک زندگی 
رضوی طراحی شــده است که از ابتدای سال 
جاری تاکنون 2 هزار و 500 زوج در مشــهد 
و 3 هــزار و 600 زوج در کانون های خانواده 
مرکز امور بانوان آســتان در سراسر کشور با 
همکاری نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
30 اســتان از خدمات و برنامه های این طرح 

بهره مند شده اند. 
وی افزود: طرح ملی زندگی به سبک رضوی 
آستان قدس رضوی در قالب برگزاری مجموعه 
خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی زندگی 
به ســبک رضوی و در راستای پاسخگویی به 
مســائل زوجین جوان در حوزه های مختلف 
با بهره گیری از تجربیات مشاوران مجرب در 

حوزه خانواده اجرا می شود.
اسماعیلی به بهره مندی زوجین از برنامه های 

آموزشــی همچون آموزش هــای حضوری، 
کارگاه های تخصصــی، آموزش های مجازی 
و خدمات مشــاوره ای و اجتماعی طرح ملی 
زندگی به سبک رضوی آستان قدس رضوی به 
مدت سه سال اشاره کرد و گفت: تمام زوجین 
اعم از زائر و مجاور که یک سال از تاریخ عقد 
رسمی آن ها نگذشته باشد، می توانند به صورت 
حضوری و یا غیرحضوری در طرح زندگی به 
سبک رضوی نام نویسی کنند و براساس تاریخ 
مشخص شــده در جلسه توجیهی و آموزش 

اولیه این طرح حضور پیدا کنند. 

وی افزود: حرم گردی، بازدید از موزه مرکزی 
حــرم مطهر، گنجینه قــرآن و هدایای مقام 
معظم رهبری و نمایشــگاه حکایت آفتاب و 
اهدای بســته های فرهنگی و متبرک از دیگر 
خدمات طرح ملی زندگی به ســبک رضوی 

آستان قدس رضوی است.
مســئول طرح ملی زندگی به سبک رضوی 
آســتان قــدس رضــوی خاطرنشــان کرد: 
بهره مندی زوجین از خادمیاری افتخاری حرم 
مطهر امام رضا)ع( یکی از امتیازات مهم این 

طرح است.

وی برگــزاری اردوهای آموزشــی با موضوع 
اقتصادی خانواده، نشــاط، شادابی  مدیریت 
و ســالمتی، فعالیت های فرهنگی اجتماعی 
زوجین همچون برگزاری مسابقات کتابخوانی 
و ثبــت تجربیــات موفق زوجیــن و اجرای 
ویژه برنامه های فرهنگی همچون هم ســایه و 
مــن  هم میزبانم را از دیگر برنامه های اجرایی 

طرح ملی زندگی به سبک رضوی برشمرد.
اســماعیلی گفت: در طول هفتــه روزهای 
یکشــنبه، سه شــنبه و پنجشــنبه جلسات 
توجیهی آموزشــی اولیه طــرح ملی زندگی 
به ســبک رضوی آستان قدس رضوی برگزار 
می شــود و از ابتدای اجرای این طرح در سال 
96 تاکنون 22 هزار زوج در جلسات آموزشی 
با موضوعات مختلــف از جمله آموزش های 
کاربردی و مهارتی در زمینه تحکیم و تعالی 

خانواده شرکت کردند.
وی افــزود: زوج های جوان می توانند با همراه 
داشــتن مدارک عقدنامه و یا شناســنامه  به 
خیابان نــواب صفــوی، ورودی حرم مطهر 
رضــوی، مقبره پیر پاالن دوز اتاق 22 مراجعه 
کنند یا با ارســال عدد 11 به 8800 پس از 
نام نویسی در جلسه آموزشی طرح ملی زندگی 
به سبک رضوی آستان قدس رضوی شرکت 

کنند.

خبر
مسئول طرح ملی زندگی به سبک رضوی خبر داد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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به بهانه سخنان رهبر معظم انقالب در جمع هیئت دولت بررسی شد 

رونق تولید در گرو مدیریت یکپارچه تولید و بازار
 اقتصاد: رهبر معظم انقالب در دیــدار با اعضای هیئت دولت، در زمینه رونق 
تولید، برخی بخش های اقتصادی را دارای قدرت تحریک و فعال کردن بخش های 
دیگــر خواندند. از منظر رهبر معظم انقالب، باید به بخش های پیشــران نظیر 
مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه 
کرد؛ چراکه فعال شدن هر کدام از این ها می تواند بخش های مختلف دیگر را به 
حرکت وادارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به  کلی متحول کند. با توجه به 
اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد کشور و تأکید مجدد رهبر انقالب در 
ارتباط با ضرورت توجه به آن و تولید داخلی، در این بخش به بررسی برخی عوامل 

مؤثر بر رونق تولید در بخش کشاورزی پرداخته می شود.

 یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازار محصوالت اساسی
 مؤلفه اصلی »رونق تولید« 

مؤلفه اصلی »رونق تولید« در بسیاری از کشورهای دنیا، یکپارچه نمودن مدیریت 
تولید و بازار محصوالت اساسی به شمار می رود. برای نیل به هدف رونق بخشی 
به تولید داخل، در بســیاری از کشورهای پیشرفته، سیاست گذاری ها به گونه ای 
پایه ریزی می شــوند تا بخش بازرگانــی در خدمت تقویت بخش های صنعتی و 
کشاورزی قرار گیرد. در عمده کشورها، سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش 
تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و همسو با 
آن ها قرار دارد و سیاســت های تجاری برای افزایش بازار محصوالت داخلی، در 

خدمت اقتصادی کردن تولید است.
نکته قابل  توجه اینکه در بررسی های انجام  شده در بیشتر کشورهایی که بخش 
صنعتی و تجاری آنان ادغام  شده، وظایف بازرگانی محصوالت کشاورزی آن کشور 

نیز در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته است.
به  عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند 
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصوالت کشاورزی را 
در جهان دارند، به  منظــور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه 
بازرگانی محصوالت کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده )وزارت کشاورزی( 

خود واگذار کرده اند.
با اجراي این سیاســت، مدیر بخش تولید ضمن اطالع دقیــق از میزان تولید 
محصوالت، اقدام به فراوري و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت، توسعه صادرات و 
تنظیم واردات می کند که در نهایت به حمایت از تولیدات داخلی منجر می شود.

 کشاورزی؛ پیشران رونق اقتصادی
کشاورزی از جمله بخش های مطمئن و پیشران برای اقتصاد هر کشوری محسوب 
می شود. در واقع، کشاورزی به مثابه نیروی محرکه رشد اقتصادی در توسعه کشور 
ایفای نقش می کند و توجه به رونق بخش کشاورزی، دستاوردهای متعددی از 
جمله افزایش تولید، تأمین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر، 
ارزآوری و رشــد اقتصادی را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه بخش کشاورزی 
معموالً با هر بخش دیگری به  صورت رقابتی عمل نمی کند، بلکه رشد آن، می تواند 
مکمل رشــد بخش های دیگر باشد. اهمیت قابل  توجه این بخش سبب شده تا 
رهبر معظم انقالب در مقاطع زمانی مختلف، بر ضرورت توجه ویژه به این بخش 
تأکید نمایند. از منظر رهبر معظم انقالب، »اقتدار و آبروی کشور در »خودکفایی« 

است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم«. 
با توجه به اهمیت قابل  توجه رونق تولید و خودکفایی در بسیاری از محصوالت 
اساســی، کشــورهای مختلف دنیا با رویکرد حمایت از تولید، توجه ویژه ای به 
بخش های مولد و ُمقِوّم اقتصادی -همچون بخش کشــاورزی- می کنند. بر این 
اســاس، بسیاری از این کشــورها برای افزایش تولید کاالهای اساسی و کاهش 
وابســتگی به کشورهای دیگر، سیاست یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار را 
پی گرفته اند. نتیجه اتخاذ این سیاســت های تولیدمحور، رشد قابل  توجه تولید 
محصوالت راهبردی، رونق اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات کاالهای مختلف 
و توسعه صادرات و به تبع آن، ارزآوری بوده است. بررسی کشورهای مختلف نشان 
می دهد که رمز اصلی رونق تولید و توســعه صادرات محصوالت مختلف در این 
کشــورها، یکپارچه نمودن زنجیره تولید تا تجارت است. در واقع مدیریت بازار، 

پاشنه آشیل رونق بخش تولید در این کشورها محسوب می شود.

  کارنامه روشن بخش کشاورزی در رونق تولید و رشد اقتصاد
 در دهه های اخیر، بخش کشــاورزی همواره در توســعه و رشد اقتصادی کشور

- به ویژه در دوران تحریم- نقش بسزایی را ایفا نموده است. نقشی که البته پس 
از تصویب قانون تمرکز بخش کشاورزی- که به  موجب آن، مدیریت تولید و بازار 
محصوالت کشاورزی، یکپارچه و واحد شد- پررنگ تر و مشهورتر نیز شد. افزایش 
قابل  توجه تولید محصوالت اساسی همچون گندم، شکر، برنج، دانه های روغنی، 
بهبود 5 میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی و استقالل کشور در زمینه 
تأمین امنیت غذایی از جمله مهم ترین نتایج حاصل از یکپارچه نمودن زنجیره 

تولید محصوالت کشاورزی بوده است. 
تأکید مجدد رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال جاری، 
مؤید ضرورت توجه به بخش کشاورزی به  عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در 

سال »رونق تولید« است.

2 ابالغیه مهم وزیر اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار  
خبر آنالین: وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در ابالغیه ای به ســازمان امــور مالیاتی 
خواســتار اعمال تغییرات و اصالح برخی 
رویه هــای ایــن ســازمان از جمله نحوه 
جمع آوری و کســب اطالعــات هویتی و 
سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل 
دیگر دستگاه های اجرایی در مدت حداکثر 
دو ماه شــد. وی با هدف بهبود محیط کسب و  کار در ابالغیه دیگری به رئیس کل 
گمرک، این ســازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات 

تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصالح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید.

کاهش قیمت خودرو در پی بازداشت مدیران خودروساز 
فارس: انتشار خبر بازداشت مدیران ایران خودرو، واکنش بازار خودرو را به همراه داشت؛ 
به طوری که این موضوع در کنار افزایش تحویل خودرو از سوی خودروسازان، موجب 
کاهش قیمت ها در بازار شــده است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو اظهار داشــت: در حال حاضر روزهای تعطیلی را پشت سر می گذاریم و باید 
منتظر باشیم خبر بازداشت مدیران در هفته آینده بر بازار خودرو اثر بیشتری داشته 

باشد و شاهد کاهش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا باشیم.

توقف دالر در ایستگاه ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
بانکــی  صرافی هــای  در  دالر  ایرنــا: 
)چهارشنبه( بدون تغییر قیمت نسبت به 
روزهای معامالتی قبل به ارزش ۱۱ هزار و 
۷۰۰ تومان فروخته شد. قیمت دالر چند 
روزی اســت که در رقــم ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان آرام گرفته و نوسان چندانی را تجربه 
نکرده است. افزایش نظارت بانک مرکزی، 
کاهش تنش در سیاســت خارجی و احتمال راه اندازی بازار متشکل ارز در روزهای 

پیش رو از مهم ترین دالیل ثبات نرخ ارز به شمار می رود.

ارزش اظهار شده برخی کاالهای وارداتی واقعی نیست 
ایســنا: مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با 
توجه به فراهم نبودن مقدمات الزم برای ثبت اطالعات حقیقی کاالهای وارداتی 
و اعتبارسنجی دقیق آن ها، عمالً اطالعاتی که از ارزش برخی کاالهای وارداتی به 
ثبت می رسد، واقعی نیست. این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نمی توان 
انتظار داشت میزان ارزش یک کاال در طول زمان ثابت باقی بماند، تصریح کرد:  ما 
امروز در سامانه ارزش کاال شاهد آن هستیم که یک نرخ مشخص برای واردات کاال 
در نظر گرفته شده که در بسیاری از آن ها افزایش قیمت قطعی است، ولی عماًل 

نرخ سامانه در این زمینه تغییر نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ با توجه به بازداشت مدیرعامل ایران خودرو مطرح کرد

تخلفات10جلدی  خودروسازان در راه دستگاه قضا
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  بازداشت مدیرعامل 
را  انتظارات عمومی  ایران خودرو،  پیشین 
برای برخورد قاطع قضایی با تمامی مدیران 
خودروسازی که در بیش از سه دهه گذشته 
تضییع  به  کمر  پنهان،  و  پیدا  صورت  به 
حقوق مردم و اقتصاد ملی بسته اند، افزایش 

داده است.
هاشــم یکــه زارع در حالی پس از 6 ســال 
مدیریت بر مجموعه عظیم ایــران خودرو، 
برکنار و بازداشت شده که دالیل و تحلیل های 
متعددی برای این امر مطرح می شود؛ دالیل 
و تحلیل هایــی که در نهایــت، حمایت از 
منافع و امنیت جانی مردم، پایان بخشیدن 
بــه امپراتوری مســتبدانه خودروســازان، 
قیمت گذاری های خودسرانه و حمایت های 
بی دریغ دولت از خودروســازان فاقد قدرت 

رقابت، بهره وری و نوآوری را نوید می دهد.
از نگاه صاحبنظران پاســخ این پرسش که 
چنین بازداشت ها و برخوردهایی که در وهله 
نخست گواه محرز بودن تخلفات خودروسازان 
علیه مال و جــان مردم و البته بر هم زننده 
نظم و نسق اقتصادی اســت، تا چه حد بر 
بــازار خودرو، اصالح نحــوه قیمت گذاری و 
پرداخــت خســارت های وارد آمده به مردم 
اثرگــذار خواهد بود را باید در 
رفتارهای بعدی دستگاه قضا، 
نهادهــای نظارتــی، دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دید. به باور آنان منافع مردم و 
اقتصاد ملی در اندیشه مافیای 
پرنفــوذ و کهنــه کار صنعت 
خودرو، در بیش از ســه دهه 
گذشته هیچ جایگاهی نداشته 
اســت و همین مافیا ســدی 
محکم برای پاســخگو کردن 
خودروسازان در برابر دستگاه 
قضــا و افکار عمومی و تعامل 
عادالنه با مصرف کنندگان در 
قیمت گذاری و کیفی سازی محصوالت، ایجاد 

کرده است.

  تخلفات 10 جلدی خودروسازان 
آماده ارائه به دستگاه قضاست  

سخنگوی کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس در 
خبرنگار  با  گفت وگو 
ما ضمــن تأکید بر 
انتظــار مردم  اینکه 

برای برخورد شدید با دیگر مدیران متخلف 
خودروساز، کاماًل طبیعی است، می گوید: 
امروز خودروســازان عالوه بــر نارضایتی 
عمومی گسترده، ناامنی خودروها، تهدید 
جــان مــردم، تخریب محیط زیســت با 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشــته و 
بدهی مواجه هســتند. این شرایط بدون 
تردیــد حاصل عملکرد مدیــران متخلف 
در این سه دهه اســت و این در شرایطی 
است که خودسری خودروسازان همواره با 

حمایت های دولتی همراه بوده است.
بهرام پارســایی ادامه می دهد: تاکنون نبود 

اراده در قوه قضائیه، ســازمان بازرســی کل 
کشــور، شــورای رقابت، ســازمان حمایت 
و ســازمان تعزیــرات در برابــر ظلم علنی 
خودروسازان آشکار بوده است. پیش از این 
حتی رئیس ســازمان حمایت عضو هیئت 
مدیره ایران خودرو بود اما با خروج ایشان از 
هیئت مدیره، باز هم شاهد نبود نظارت بهینه 
از ســوی سازمان حمایت و وزارت صمت بر 

خودروسازان هستیم.
به گفته وی سازمان حمایت و وزارت صمت 
باید در برابر حقوق تضییع شده مردم پاسخگو 
باشند و اگرچه هنوز رقم دقیق خسارت مالی 
وارد شــده بر مردم از محل گران فروشــی 
و تأخیر در تحویل خودرو احصا نشــده اما 
با ســازوکاری قانونی می توان ایــن رقم را 
اســتخراج و اضافه پرداخت های مردم را به 

آن ها برگرداند.
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ تأکید می کند: 
صرف بازداشــت مدیرعامل ایران خودرو و 
حتی چند مدیــر دیگر، نحوه قیمت گذاری 
خــودرو را متحــول نخواهد کــرد؛ چراکه 
ناکارآمدی، پاسخگو نبودن، خودمختاری و 
خودسری مافیای قدرتمند شکل گرفته در 
خودروسازی به قدری زیاد است که از چنین 

بازداشتی متأثر نخواهد شد.
پارسایی می گوید: تاکنون قانونی برای برخورد 
با این قلدری ها نداشتیم اما اردیبهشت امسال 
طرحی با عنوان ســاماندهی بــازار خودرو 
در صحن علنی تصویــب و ایراد های وارده 
از ســوی شورای نگهبان هم در هفته پیش 
مرتفع شد که یکی از بندهای آن این است 
که خودروساز موظف است قیمت تمام شده 
و ســود خود را به شورای رقابت، اعالم کند 
در غیر این صورت مرتکب جرم شــده است 
که این قانون اگر اجرایی شــود، می توان به 
ســاماندهی قیمت گــذاری و احقاق حقوق 

مردم، امیدوار بود.
به گفته وی در حدود یک ســال گذشــته، 
کمیســیون اصــل 9۰ بــا وزیــر صنعت، 
خودروســازان، دیوان محاســبات، سازمان 

حمایت و... جلســات متعددی برگزار کرده 
اما ظاهراً اراده ای بــرای برخورد با تخلفات 
خودروســازان تا امروز وجود نداشته است و 
به تعبیری این مجموعه هــا از اصالح نحوه 

قیمت گذاری و پاسخگویی فراری هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس ادامه 
می دهد: کمیسیون، تخلفات خودروسازان را 
در ۱۰ جلد آماده کرده که با توجه به بحرانی 
بودن وضعیت خودروســازان، هر روز موارد 
جدیدی به آن اضافه می شــود و در صورت 
ضرورت این مســتندات را به صحن علنی و 

مراجع قضایی ارائه می کند.
پارسایی معتقد است: امروز اراده قوه قضائیه 
بر برخورد با مفاســد و تخلفــات اقتصادی 
قــرار گرفته و احســاس بی پناهی مردم در 
مقابل ظلم خودروســازان در مواردی مانند 
پیش فروش ها، فروش نقدی با قیمت 5درصد 
زیر قیمت کف بازار که رانتی وحشــتناک  
است، تعلل در واگذاری خودروهای ثبت نامی 
و افزایش قیمت ها در زمان تحویل به قدری 
زیاد اســت که بازداشــت یک یا چند مدیر 
نمی تواند مردم را اقناع و حقوقشان را احقاق 

کند.
به باور وی هیــچ زاویه پنهانی در اجحاف و 
فساد خودروســازان وجود ندارد اما اگر اراده 
برای برخورد وجود نداشــته باشد بار دیگر 
مافیای پرقدرت آنان در شورای عالی امنیت، 
مجلس، وزارت صنعــت و نمایندگان ادوار 
مجلس و هیئت مدیره های خودروســازان، 

مبارزه با خودروسازان را به حاشیه می برد. 

 قیمت خودرو به یک سوم کاهش 
می یابد اگر...

یک کارشناس خودرو 
هــم در گفت وگو با 
خبرنــگار ما به مردم 
و قــوه قضائیه بابت 
عامل  مدیر  بازداشت 

ایران خودرو تبریــک می گوید و این اقدام 
را جدا از اینکه چه نتیجه ای در پی داشته 

باشد، اقدامی ارزشــمند در سه دهه اخیر 
می داند و می گوید: خودروســازان در این 
ســه دهه هم مردم و اقتصاد را به نابودی 
کشــاندند و هم محیط زیســت را. حتی 
الزم اســت دادگاه مدیران متخلف هر دو 
خودروســازی برای بررسی تلفات جاده ای 
حاصل از خودروهای بی کیفیت داخلی هم 

برگزار شود. 
علی خاکســاری ادامه می دهــد: واقعیت 
این اســت که سیســتم پیچیده صنعت 
خودروسازی که امثال مدیرعامل بازداشت 
شده ایران خودرو تنها یکی از مهره های آن 
است نخواهد گذاشت روند قیمت گذاری و 
کیفی سازی خودروها بهبود یابد مگر اینکه 
در برخوردی ریشه ای، تمام اعضای هیئت 
مدیره، قطعه سازانی که با خودروسازان تبانی 
کرده اند و قطعات بی کیفیت را بسیار گران به 
آنان می فروشند زیر ذره بین دستگاه قضایی 
قرار گیرند و در واقع شــاهد تولد مدیریتی 
جدید در صنعت خودروسازی باشیم که در 
این صورت بدون شک قیمت خودرو به یک 

سوم کاهش خواهد یافت.
بــه باور این کارشــناس ممکن اســت در 
روزهای اخیر برخی واکنش های هیجانی در 
بازار، کاهش قیمت خودرو را در پی داشته 
باشد اما چون این صنعت، انحصاری است 
هیجان های مثبت و کاهشی نه به سود مردم 
بلکه به ســود دالالن، مدیران خودروساز، 

وابستگان و قطعه سازان تمام خواهد شد.
خاکساری اضافه می کند: مشکل بزرگ این 
اســت که از هم اکنون البی های مربوط به 
وزیران سابق و برخی نمایندگان برای آزاد 
کردن، تبرئه کردن و یا کم جلوه دادن جرم 
این مدیران، به شــدت فعال شده بنابراین 
رفتار رســانه ها در این میان بسیار اثرگذار 
است بدان معنی که نباید با شعارهایی نظیر 
حمایت از تولید ملــی، از برخی متخلفان 
خودروســاز، قهرمان بسازند و خواست های 
بحق مردم را که در این ســال ها بی پاسخ 

مانده در اولویت قرار دهند.

پارسه  جای ریال را می گیرد 

مشرق نیوز: رئیس جمهور الیحه »حذف چهار 
صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی« را با قید 
یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس 
شورای اسالمی ارسال کرد.  بر اساس این الیحه 
اصالح قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران 
به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰ هزار 
ریال جاری و معادل ۱۰۰ پارســه اســت. بانک 
مرکزی موظف اســت در مدت دو سال از تاریخ 
الزم االجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی الزم 

را برای آغاز دوره گذار فراهم کند.

 رکود ۱۶ هزار واحد تولیدی 
در سال رونق تولید

اکوبورس: محســن صالحی نیا، معــاون وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت گفــت: ۸۰ هزار واحد 
صنعتی در کشــور وجود دارد که ۴۴ هزار واحد 
آن ها در شــهرک های صنعتی فعال و ۲۱ درصد 
از این واحدهای تولیدی دچار رکود هستند. وی 
ادامه داد: ۴ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
بازســازی واحدهای تولیدی آسیب دیده از سیل 
فروردین امســال در 6  استان کشور تخصیص 
یافته کــه 6۰۰ میلیــارد ریال از ایــن رقم به 

خوزستان اختصاص یافته است.

ساخت ۱۵۰هزار واحد مسکونی 
از هفته آینده آغاز می شود

مهر: عملیات اجرایی ســاخت ۱5۰ هزار واحد 
مسکونی متعلق به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن در هفته آینده با حضور رئیس جمهور آغاز 
و در دست اقدام قرار خواهد گرفت که شهرهای 
جدید دارای ســهمی حدوداً ۲۰ هزار واحدی در 
آن خواهند بود. شرکت عمران شهرهای جدید با 
آغاز این ۲۰ هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس، 
فوالدشــهر، بهارســتان، گلبهار، صدرا، سهند، 
امیرکبیر و هشــتگرد، عملیات اجرایی ساخت 
حدوداً ۸۰ هزار واحد را از زمان ابتدای برنامه آغاز 

و در دستور کار دارد.

خرید حمایتی گوجه فرنگی با 
قیمت هزار و ۱۵۰تومان آغاز شد 

اتاق ایران آنالین: شیرزاد، معاون وزیر جهاد 
گفت: خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در 
کشــور کلید خورد و ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی این محصول را از کشاورزان به ازای 
هر کیلوگــرم هزار و ۱5۰ تومــان خریداری 
می کند. وی گفت: آغــاز خرید گوجه فرنگی 
در هشــت اســتان خراســان رضوی، فارس، 
اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گلستان، زنجان 
و اصفهان ابالغ شــده است. این مقام مسئول 
از مصــرف ســرانه گوجه فرنگی بــه صورت 
تازه خوری و رب گوجه فرنگی تا ۳۰ کیلوگرم 

در سال خبر داد.

مرغ تا ۱۰ روز دیگر ارزان می شود

اقتصاد 24: مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه 
پرنده و ماهی گفت: ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب 
هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۸ هزار و 9۰۰ 
و مــرغ آماده به طبخ را ۱۲ هــزار و 9۰۰ تومان 
اعالم کرده که مرغداران به بهانه افزایش تلفات، 
کاهش وزن گیری الشه و نوسان هزینه های تولید 
با نرخ های باالتر اقدام به عرضه محصول در بازار 
می کنند. هم اکنون مــرغ با نرخ های باالتری به 
فروش می رســد که با ازدیاد عرضه در مدت ۱۰ 
روز آینده قیمت مــرغ در بازار به نرخ مصوب یا 

حتی کمتر از آن می رسد.

ناکارآمدی، پاسخگو 
نبودن، خودمختاری 
و خودسری 
مافیای قدرتمند 
شکل گرفته در 
خودروسازی به 
قدری زیاد است که 
از چنین بازداشتی 
متأثر نخواهد شد

بــــــــرش

همه ایرالین های داخلی گرانفروشند    تسنیم: عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان در بازدید از دفاتر فروش دو شرکت قشم ایر و زاگرس، با تأکید بر محرز بودن تخلف آن ها در نرخ گذاری 
بلیت ها، از ارسال پرونده تخلف این دو شرکت به سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: با مشخص شدن دقیق میزان تخلف این دو شرکت هواپیمایی، سازمان تعزیرات، اضافه وجوه دریافتی این دو شرکت را به خریداران 

بلیت که حقشان ضایع شده، عودت خواهد داد. متأسفانه در تمامی شرکت های هواپیمایی با گران فروشی مواجه هستیم.
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 اقتصاد/ زهرا طوسی  بیش از ۱۲۰ هزار 
تن ذرت آلوده به سم آفالتوکسین در سال 95 
از مبدأ برزیل وارد بندر امام خمینی)ره( استان 
خوزستان می شــود، این ذرت ها که با خروج 
۳5 میلیون دالر ارز وارد کشــور شده است، تا 
به امروز و با گذشــت سه سال هنوز تکلیفش 
روشن نیست، مسئله ای که عدم هماهنگی بین 

سازمان های متولی را نشان می دهد.
به گفته علی اکبر مهر فرد، معاون توســعه 
بازرگانی جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی 
در ســال 95 با صدور گواهــی، اجازه ورود 
این محصول را به کشــور داده است و نیره 
پیروزبخت، رئیس ســازمان اســتاندارد نیز 
می گوید که در همان زمان سازمان استاندارد 
با انجام بیش از ۲ هــزار آزمایش روی این 
ذرت ها از آلودگی باالی قارچی این محموله 
خبر داده و با احراز آلودگی از صدور گواهی 
برای آن امتناع کرده است. در حالی که بین 
دو سازمان متولی اختالف وجود دارد و باید 
وزارت بهداشت به عنوان مرجع باالتر به این 
موضوع ورود پیدا می کرد، ســازمان امالک 
تملیکی محموله را به شرط اعاده به خارج 
از کشور فروخته است. با کشدار شدن بحث 
ذرت های قارچ زده در انبارهای بندر امام که 
به گفته میراشرفی، رئیس گمرک ایران به 
خاطر رعایت موازین بهداشــتی و دور نگه 
داشــتن دیگر مواد از ایــن محصول آلوده 
نزدیک به 5۰۰ هزار تن ظرفیت این بندر را 
اشغال کرده اند، پای رئیس جمهور هم به این 
پرونده باز می شود. رئیس جمهور در پاسخ به 
نامه رئیس گمرک ایــران در این خصوص، 
تکلیف می کند اگر این محموله مرجوع نشود 

آن را امحا کنند.

  به نظر می رسد مافیایی
 در این ماجرا دست داشتند

با ورود نمایندگان مجلس به این بحث مشخص 
می شود که با توجه به اســناد، میزان ذرت ها 
5۰۰ هــزار تن بــوده که ۳5۰ هــزار تن وارد 
کشور شده و توزیع شده است؛ حال هر دامی 
که از این ذرت ها اســتفاده کرده باشد، شیر و 
محصوالت لبنی آن آلوده شده است. خجسته، 
نایــب رئیس کمیســیون اصــل 9۰ مجلس 
هماهنگ نبودن دســتگاه های دولتی را دلیل 
واردات ذرت های آلوده به کشور دانسته و گفته 
است: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت 
و مسئوالن گمرک مکلف به ارائه اسناد در این 
باره شده اند، وزیران اقتصاد، جهاد کشاورزی و 
بهداشت و درمان نیز باید در این باره توضیح و 
اسناد الزم را به ما بدهند زیرا به نظر می رسد که 

مافیایی در این ماجرا دست داشتند.

حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام در واکنش به مباحث مطرح شــده از 
ســوی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ۱۳ 
شرکت دولتی با ارز تخصیص  یافته توسط بانک 
مرکزی حدود 5۰۰ هزار تن ذرت آلوده به سم 
آفالتوکسین را وارد کشور کرده اند، اعالم کرده 
اســت: این واردات مربوط به حدود ســه سال 
پیش و حدود ۱۴۰ هزار تن اســت و توســط 

بخش خصوصی انجام شده است.
خجسته، عضو کمیســیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرده است که همچنان 
پیگیر موضوع ذرت های آلوده هست تا مشخص 
شود چه کسی آن را وارد کرده و چه افرادی از 
آن پشتیبانی می کنند و شناسایی افراد متخلف 
را در دستور کار کمیسیون داریم، از دستگاه های 
نظارتی به خصوص دولت می خواهیم در ورود 
کاالهای اساسی مدیریت صحیح داشته باشند 

تا کاالی آلوده وارد کشور نشود. هر چند هنوز 
معلوم نیســت که این کاال معدوم  می شود یا 
به خارج از کشــور انتقال می یابد اما به گفته 
کارشناسان امحای این محصوالت آلوده ۷۰۰ 
روز زمان می برد و برای خروج آن از منطقه نیز 
بیش از 6 هزار و ۲۰۰ ماشین سنگین نیاز است. 
ســعید احمدخانی، ســخنگوی گمرک ایران 
صحبــت درباره این پرونــده را به زمانی دیگر 
موکول می کند بــا این حال بــه خبرنگار ما 
می گوید: بدون تردید بــه خاطر آلودگی، این 
کاالها باید مرجوع شوند، منتها مراحل مرجوع 
شــدن منوط به این است که صاحب این کاال 
درخواســتش را برای طی رویه هــای الزم به 
گمرک ارائه کند، در صورتی که واردکنندگان 
نسبت به درخواســت مرجوعی اقدام نکنند، 
مطابق مقررات این کاال توسط سازمان امالک 

تملیکی منهدم خواهد شد.

اگر واردکنندگان جواز مرجوعی نگیرند، محصوالت منهدم می شود

گزارش روز

چه کسی ذرت آلوده را وارد کرد؟ 

اقتصاد بازار
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

هلدینگ درمان تأمین اجتماعی در اختیار معاونت درمان قرار گیرد        خانه ملت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان  اینکه به لحاظ قانونی امکان ایجاد هلدینگ درمان تأمین اجتماعی وجود ندارد، 
تأکید کرد: مدیریت جدید این سازمان باید همه فعالیت های درمانی این مجموعه را زیر نظر معاونت درمان قرار دهد تا از آنجا به طور کامل هدایت شود. محمد شریعتمداری افزود: این هلدینگ ثبت قانونی نشده 

است که بخواهیم آن را منحل کنیم. این تشکیالت به صورت غیررسمی فعال شده بود و اکنون در تصدی معاونت درمان قرار گرفته است.

آزادگان در حوزه درمانی با مشکالت زیادی روبه رو هستند
خـانه ملـت: ســخنگوی فراکسـیون 
ایثارگران مجلس با انتقاد از اینکه ایثارگران 
و آزادگان همچنان در حوزه درمان به ویژه 
بیمه تکمیلی با مشــکالت حادی روبه رو 
هستند، گفت: آزادگان نماد مقاومت ملت 
ایران هستند، ســال ها زیر شکنجه های 
روحی و جسمی دژخیمان بعثی بودند و 

بسیاری از آن ها به افتخار و درجه جانبازی نائل آمدند.
علی اکبر کریمی در خصوص وضعیت حمایت از آزادگان و ایثارگران افزود: آزادگان با 
مشکالت جسمی حاد مواجه هستند به ویژه اینکه اغلب آن ها پا به سن گذاشتند البته 
در طول سال ها تالش هایی برای رفع مشکالت معیشتی، شغلی، تحصیلی و درمانی 
آن ها صورت گرفته اما همچنان فرزندان تعداد زیادی از آزادگان با مشــکل اشتغال 
مواجه هســتند. وی ادامه داد: همچنین آزادگان در حوزه درمان به ویژه بحث بیمه 
تکمیلی نیز مانند سایر ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا با مشکالت حادی روبه رو 
هستند که باید مشکالت حوزه درمان ایثارگران و آزادگان رفع شود؛ به طور قطع حق 

آن هاست که از حداقل درمان مطمئن و بدون هزینه برخوردار شوند.

 »رویان« زباله های بیولوژیک زایمانی را 
به مصرف درمانی می رساند
ایرنا: مدیر کیفیت شــرکت فناوری بن 
یاخته های رویان بر ضرورت اســتفاده از 
زباله های بیولوژیک زایمانی برای مصارف 
درمانی تأکید کــرد و گفت: پیش بینی 
می شــود از ابتــدای ســال ۹۹ امــکان 
ذخیره سازی سلول های مزانشیمی بافت 
بند ناف در تمامی دفاتر این شرکت فراهم 

شود. اشکان مزدگیر افزود: با توجه به وجود دانش فنی این موضوع، امکان ارائه این 
خدمت در آینده نزدیک مهیاست اما یک سری مالحظات فنی در این زمینه وجود 

دارد که باید برطرف شود تا بتوانیم این خدمت را به مردم ارائه دهیم.
دکتــر مزدگیر گفت: خون بند ناف ظرفیت درمان بیــش از ۸۰ نوع بیماری را دارد 
که اغلب آن ها منشــأ خونی و عصبی دارند و می توان به انواع ســرطان خون، نقص 
سیستم ایمنی، بیماری های عصبی مانند اوتیسم، فلج مغزی و پارکینسون اشاره کرد 

که کارآزمایی بالینی این بیماری ها برای درمان بیماران در دنیا در حال انجام است.
وی افزود: در کشور ما برخی بیماری های خونی مانند تاالسمی ها، انواع سرطان های 
خون و همچنین آنمی آپالستیک با استفاده از این روش در حال درمان هستند و فلج 
مغزی هم در مرحله کارآزمایی بالینی بوده و در مورد بیماری هایی با منشأ عصبی نظیر 
بیماری های مولتیپل میلوما، لنفوم هوچکین، لنفوم نان هوچکین، آنمی آپالستیک، 

لوسمی حاد لنفوئیدی و آنمی  سلول  داسی شکل هم کارهایی انجام شده است.

آتش نشانی تهران  به پهپاد مجهز می شود
ایسنا: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران از ورود 

پهپادها به این سازمان خبر داد.
مهدی داوری گفت: با توجه به نیاز سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران در نظر گرفتیم که از فناوری های 
روز در ســازمان اســتفاده کنیم، یکی از 

فناوری هایی که قصد داریم به سازمان اضافه کنیم استفاده از پهپادهاست.
وی  افزود: با توجه به نیازمندی سازمان و میزان استفاده ای که ممکن است این دستگاه 
داشته باشد تصمیم گرفته شد تا دو دستگاه از این فناوری را به تجهیزات خود اضافه 

کنیم که به احتمال بسیار زیاد تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.
به گفته داوری، این دســتگاه می تواند در مراحل شناســایی و تشخیص به ویژه در 
حریق های گسترده استفاده و از همین طریق موجب کاهش زمان اطفای حریق شود.

 جامعه/اعظم طیرانی  پزشکان پیش از ورود 
متعهد  سوگند،  ادای  با  حرفه  این  به  رسمی 
از  آن ها  انگیزه  مهم ترین  و  نخستین  می شوند 
زندگی   نجات  مقدس،  حرفه  این  در  فعالیت 
بیماران باشد که البته این تعهد با مادی گرایی و 
داشتن نگاه اقتصادی به حرفه پزشکی در تناقض 
است. همین مسئله موجب اعتماد و اعتبار حرفه 
پزشکی در جوامع شده اما جای تأسف است که 
در دو دهه اخیر به دلیل توزیع نابرابر پزشکان در 
کشور؛ نبود پزشک به ویژه پزشک متخصص در 
شهرستان ها و مناطق محروم کشور به عنوان یکی 

از معضالت نظام سالمت مطرح است.
بر اساس اظهارات مســئوالن وزارت بهداشت با 
اجرای طرح تحول نظام ســالمت تعداد پزشکان 
در مناطــق محروم به بیش از 2/5 تا ســه برابر 
افزایــش یافته و در حال حاضــر بیش از 3 هزار 
پزشــک متخصص در مناطق محروم مشغول به 
کار هســتند. با این حال سعید نمکی به تازگی و 
در پی تقاضای افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی 
پزشــکی گفته اســت: »شــاهد توزیع نامناسب 
نیروهای پزشــکی در کشور هســتیم به طوری 
که پزشــکان عمومی وجود دارنــد که به حرفه 
غیرپزشکی می پردازند و در مناطق محروم حضور 
پیدا نمی کنند زیرا انگیزه الزم و کافی برای آن ها 

ایجاد نکرده ایم«.
با این حال تجربه ارزشــمند حضور پزشکان در 
مناطق محروم می تواند ما را با فراز و نشیب های 

کار در این مناطق بیشتر آشنا کند.

 بی عدالتی در توزیع امکانات 
متخصص  مسجدی،  نوید 
جراحــی عمومــی معتقد 
اســت: ما در کشور منطقه 
محروم نداریــم. وی اضافه 
می کند: بهتر است به جای 

مناطق محروم بگویید مناطق مظلوم به این معنا 
که شهرستان هایی که اغلب محروم نام گرفته اند، 
جــزو ثروتمندترین مناطــق ایــران و در واقع 
تأمین کننده بودجه کشور هستند اما دستخوش 
بی عدالتی و در توزیع امکانــات به ویژه امکانات 

درمانی، مظلوم واقع شده اند.

دکتر مسجدی با اشاره به اینکه کدام قشر از یک 
مرکز استان به منطقه مظلوم می رود که پزشکان 
بروند، می افزاید: پزشکان جزو قشر نخبه جامعه 
محســوب می شــوند، گروهی که سال ها تالش 
می کنند و زحمت می کشند تا پزشک شوند و بعد 
سال های بیشتری تالش می کنند تا در رشته خود 
پیشرفت کنند. بنابراین با توجه به اینکه به روز و 
همگام بودن با شــیوه های درمان نوین دنیا برای 
مــردم حیاتی و البته این جــزو ذات جویندگی 
پزشــکان اســت، درمان ها و ابزار درمانی که در 
مناطق مظلوم وجود دارد منطبق با درمان چند 
دهه پیش اســت که هم مردم آسیب می بینند و 
هم پزشکان دچار خمودگی و بی انگیزگی در کار 
می شوند و بدتر اینکه امیدی هم به بهبود در این 
وضعیت نمی بینند و این مسئله موجب می شود 
بیشتر پزشــکان تمایلی به ادامه خدمت پس از 
اتمام دوره تعهد در مناطق محروم نداشته باشند. 
به گفته دکتر مسجدی؛ مسئله دیگر نیز برخورد 
عوامل مدیریتی مناطق با پزشکان است که اغلب 
همراه با تنش و مشکل آفرینی است. مدیرانی که نه 
ســواد، نه تجربه و نه شرایط الزم را برای مدیریت 
دارند اما از آنجایی که خــأ مدیر در این مناطق 

وجود دارد مشغول به کارند و باید تحمل شوند.

  تجربه ارزشمند خدمت در مناطق محروم 
متخصص  بهرامی،  علیرضا 
اعصــاب و روان نیز در این 
خصــوص می گویــد: اغلب 
پزشکان، خدمت در مناطق 
تجربه  را  محــروم کشــور 

کرده اند و این موضوع که پزشکان به مناطق محروم 
نمی رونــد صحت ندارد. اما آنچه موجب می شــود 
بیشتر پزشــکان پس از گذراندن دوره تعهد حاضر 
به ادامه خدمت در مناطق محروم نشوند این است 
که دولت به تعهدات خود عمل نمی کند و حقوق این 

پزشکان را آن گونه که باید پرداخت نکرده است. 
دکتر بهرامی می افزاید: با این حال خدمت در مناطق 
محروم تجربه سخت اما ارزشمندی است که شاید 
در کالنشــهرها و مناطق برخوردار کشور نتوان آن 
را تجربه کرد. در مناطــق نابرخوردار و به اصطالح 
مناطق محروم رفتار مردم به ویژه بیماران در قبال 
خدمت رسانی پزشکان بسیار ارزشمند است، بیمارانی 
که از روستاهای اطراف به شهرستان ها می آمدند و 
در برخی مواقع پول ویزیــت و هزینه دارو و حتی 
بازگشــت به روستای محل زندگی شان را نداشتند 
اما به امید درمان به پزشــک مراجعه می کردند و 
اطمینان داشتند که پزشک آن ها را ویزیت می کند 

و یک ماه بعد برای تشکر تخم مرغ و لبنیات هدیه 
می آوردند. 

وی ادامه می دهد: خدمت در مناطق محروم با وجود 
همه دشــواری ها برای همه پزشکان بسیار شیرین 
است؛ چرا که بیماران بدون توجه به محرومیت ها و 
محدودیت هایی که دارند، انسان هایی بسیار مهربان 
و میهمان نوازی هستند که قدردانی آن ها از پزشکان 

انگیزه خدمت در این مناطق را دوچندان می کند. 

 تکیه بر دانش پزشکی
مریــم پوراشــرف، متخصــص 
رادیولوژی و ســونوگرافی نیز در 
مناطق  در  خدمــت  خصــوص 
محروم کشور می گوید: من خدمت 
در مناطق محروم را به خدمت در 
مناطق برخوردار کشــور ترجیح 
می دهــم و دوره طــرح -تعهد 
پزشــکی- فرصت مناسبی برای 
خدمت رسانی به مردم نیازمند بود 
که توانستم از نزدیک با مشکالت 

مردم مناطق کم برخوردار کشور هم به لحاظ پزشکی 
و هم کمبودهایی که در زندگی داشتند آشنا شوم .

دکتر پوراشرف می افزاید: طبابت در مناطق محروم 

کشور پزشــکان را به آگاهی و شناخت دقیق تری 
از اهمیت حرفه پزشــکی می رساند؛ چرا که در این 
مناطق محدودیت ها موجب می شود پزشکان و به 
طور کلی کادر درمان دقت عمل بیشــتری داشته 
باشــند و این تجربه بسیار ارزشمندی است که در 

آینده حرفه پزشکی بسیار تأثیرگذار است. 
وی ادامــه می دهد: در رشــته رادیولــوژی تنوع 
دســتگاه های تصویربرداری در تشــخیص خیلی 
تأثیرگذار است، در حالی که در مناطق کم برخوردار 
کشــور نه تنها این تنوع وجود ندارد بلکه بیشــتر 
دستگاه ها قدیمی اســت و با توجه به اینکه اغلب 
بیماران امکان مراجعه به مراکز درمانی سایر شهرها 
را ندارند پزشکان باید با دقت عمل بیشتری و با تکیه 

بر دانش پزشکی خود بیماری را تشخیص دهند.  
 

 پیشگیری از افزایش هزینه های درمان 
 دکتر پوراشــرف می افزاید: 
روش  یــک  »ام آر آی« 
برای  دقیق  تصویربــرداری 
از  بســیاری  تشــخیص 
بیماری ها محسوب می شود 

در حالی که این دســتگاه در بیشتر مناطق محروم 
کشــور وجود ندارد و پزشــکان ناچارند این قبیل 
تشــخیص ها را به واسطه دستگاه سونوگرافی انجام 
دهند و تا زمانی که ناچار نشــوند بیمار را به مراکز 
درمانی پیشرفته اعزام نمی کنند؛ چراکه اعزام بیماران 
به سایر شــهرها موجب افزایش 
هزینه های درمانــی این بیماران 
می شــود که بیشــتر آن ها توان 
پرداخت ایــن هزینه را ندارند. به 
گفته این متخصــص رادیولوژی 
خدمت رســانی در مراکز محروم 
کشور با وجود همه دشواری هایی 
که دارد موجب می شود پزشکان 
از مشکالت  بیشــتری  شناخت 
بیماران پیــدا کنند، ضمن آنکه 
به دلیل کمبود پزشــک در این 
مناطــق ارزش خدمات درمانــی 
بیشتر از مناطق برخوردار کشور است و این موجب 
می شود سختی های دوران تعهد در این مناطق  برای 

اغلب پزشکان همراه با رضایتمندی  باشد.

پزشکان از لذت خدمت برای محرومان می گویند

تجربه سخت و شیرین طبابت در مناطق محروم

خدمت در مناطق 
محروم با وجود همه 
دشواری ها برای همه 

پزشکان بسیار شیرین 
است و قدردانی بیماران 

از پزشکان انگیزه 
خدمت در این مناطق 

را دوچندان می کند 

بــــــرش
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      صفحه 5

آگهى نوبتى(سه ماهه اول سال1398)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستورماده12قانون ثبت وماده56آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك 
ــوده اندبا نوع ملك  ــرداد ماه1398تقاضاى ثبت نم ــبزواركه تاآخرخ ــهاى تابعه حوزه ثبتى س واقع دربخش

موردتقاضابراى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1سبزوار

پالك1942-اصلى،عباسعلى محبى خواه فرزندمحمد رضا،ششدانگ ممر متروكه بمساحت17/86مترمربع 
كه مى بايست با پالك 518 اصلى مالك تجميع شود.

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى،اراضى كلوت:

18675فرعى،على اصغر پارساشكيب فرزندعباس،ششدانگ يكباب منزل بمساحت115/90مترمربع 
18678فرعى،مهدى مشايخى فرزندمحسن،ششدانگ يكباب انبارى بمساحت103/59مترمربع

18704فرعى،فاطمه،عزت ومرجان حجى زاده فرزندان حسين هركدام نسبت به1سهم مشاع ومحمدوعلى 
ــاع وعلى اصغر حاتمى مقدم فرزندعباس نسبت به14سهم  ــين هركدام2سهم مش حاجى زاده فرزندان حس
مشاع و طاهره توصيفى فرزندغالمحسين نسبت به7سهم مشاع از28سهم ششدانگ يكقطعه زمين(مسيل 

متروكه) بمساحت27/50مترمربع كه باششدانگ پالك9613فرعى تشكيل يكباب منزل راداده است.
18771فرعى،مهدى حاجى زاده فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت130/57مترمربع
18792فرعى،امير بشارتى فرزندرضا،ششدانگ يكقطعه چهارديوارى بمساحت279/59مترمربع 

18795فرعى،وقف مسجد المهدى به تصدى اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان سبزوارششدانگ ساختمان 
ــمتى ازپالك4586فرعى تشكيل يكباب ساختمان  ــاحت95/58مترمربع كه تواماباقس مسجدالمهدى بمس

را ميدهد.
18806فرعى،على اصغرطبسى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت122/53مترمربع 

ــين  ــيد حس فرزندس ــى  باغخيرات ــينى  ــه حس فرزندمحمدوفاطم ــادى  آب ــين  ــى حس 18812فرعى،عل
بالمناصفه،ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت117/47مترمربع 

18824فرعى،عليرضا رمضانى فرزندبراتعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت101/03مترمربع 
پالك7-اصلى،اراضى كالته آقازاده:

783فرعى،حسن سليمانى فرزندعلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت129367/95مترمربع
پالك12-اصلى،اراضى خسروجرد:

1242فرعى،محمدامين خسروجردى فرزندحبيب،ششدانگ يكباب دامدارى بمساحت4247/32مترمربع
پالك13-اصلى،اراضى مزرعه در نى:

174فرعى،مرتضى قارزى فرزندعلى اكبر،ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى بمساحت3644مترمربع
پالك162-اصلى،اراضى ايزى:

5467فرعى،زهرا كلى زاده عطائى فرزندعليرضا،ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت121/95مترمربع 
5493فرعى،رمضانعلى باعثى فرزندبرات اله،ششدانگ يكقطعه محوطه بمساحت126/07مترمربع 

پالك420-اصلى،اراضى فريزى:
ــين،فرزندان  ــبت به يك ونيم دانگ،محمد،جعفر،على اكبر،عليرضا،حس ــن هركدام نس 76فرعى،برات،حس
ــين و امير فرزندبرات شهرت همگى اناركى رباطى هركدام نسبت به  نيم دانگ مشاع از،ششدانگ  غالمحس

يكباب چهار ديوارى مشتمل بر سوله بمساحت 4568/20مترمربع
بخش3قطعه2سبزوار

پالك4-اصلى،اراضى كال قز:
153فرعى،حسن قزى فرزندمحمدحسين،ششدانگ يك قطعه باغ ديم ميمى بمساحت11125مترمربع

154فرعى،اشرف مهرزادگان فرزندحسينعلى،ششدانگ يك قطعه زمين ديمه سار بمساحت19771مترمربع 
كه ميزان5432/79مترمربع آن حريم جاده ميباشد.

پالك107-اصلى،اراضى كراب:
724فرعى،كاظم كوشكى فرزندحجى محمد،ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت663/23مترمربع كه با پل

ــاختمان مرغدارى را داده  ــكيل يكباب س اكهاى1086و1087و259و729و727و721و720و731تواما تش
وبايستى تجميع گردد.

ــكى فرزندحجى محمد، ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت1296/20مترمربع كه  1086فرعى،كاظم كوش
با پالكهاى724و1087و259و729و727و721و720و731تواما تشكيل يكباب ساختمان مرغدارى را داده 

و بايستى تجميع گردد.
ــكى فرزندحجى محمد،ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 7469/93مترمربع كه  1087فرعى،كاظم كوش
با پالكهاى1086و724و259و729و727و721و720و731تواما تشكيل يكباب ساختمان مرغدارى را داده 

و بايستى تجميع گردد.
بخش8 قطعه1سبزوار

پالك6-اصلى،اراضى ميان رود:
143فرعى،محمدحسين آبادى فرزنداسداله،ششدانگ يكقطعه زمين ديمه زار بمساحت9968/16مترمربع.

پالك7-اصلى،اراضى ميان كاريز:
297فرعى،محمودبرقى فرزندمحمد،ششدانگ يكقطعه زمين محصوز بمساحت221/70مترمربع.

بخش12سبزوار
پالك1-اصلى،اراضى عميدآباد:

20831فرعى،فاطمه آزادمنجيرى فرزندعلى اكبر،ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت127/70مترمربع.
ــكيبائى فر فرزندغالمحسين،ششدانگ عرصه  20834فرعى، موقوفه محمد على به توليت محمد ابراهيم ش

موقوفه محل جوى متروكه بمساحت19/85مترمربع توام باپالك وقفى19445فرعى.
پالك8-اصلى،اراضى جعفرآباد:

ــه  موقوف ــن  زمي ــدانگ  رشيد،شش ــر  باق ــت  تولي ــه  ب ــرا  زائرس و  ــجد  مس ــف   754فرعى،وق
بمساحت4069/50مترمربع.

"آگهى نوبتى اصالحى"
بخش3سبزوار

پالك81-اصلى،اراضى لخ لخ آباد:
ــدى  رازقن ــى  همگ ــهرت  ش ــن  فرزندحس ــماعيل  واس ــى  فرزندعل ــين،ابراهيم  35فرعى،احمدفرزندحس
ــتباه  ــاحت40918/15مترمربع كه در آگهى قبلى به اش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمس بالمثالثه،شش

از پالك223و214 فرعى از78اصلى اراضى رازقند منتشرشده است.
پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:

103فرعى،محمدرازقندى فرزندابوالقاسم،ششدانگ يك قطعه زمين بندسار بمساحت4064/25مترمربع كه 
درآگهى قبلى به اشتباه ازپالك405 فرعى از78اصلى اراضى رازقند منتشرشده است.

104فرعى،حسن رازقندى فرزندابوالقاسم نسبت به3دانگ مشاع،سيد ابوتراب حجازى فرزندسيدمحمدحسين 
ــبت به 1/5دانگ مشاع وشهرام دولت آبادى فرزندمحمدعلى نسبت به1/5دانگ مشاع از ششدانگ يك  نس
ــتباه از پالك379فرعى از78اصلى  ــاحت6420مترمربع كه درآگهى قبلى به اش ــار بمس قطعه زمين بندس

اراضى رازقند منتشرشده است.
ــده درباال معترض ميباشد ويا اينكه  ــبت به امالك آگهى ش لذادراجراى ماده16و17قانون ثبت هركس نس
بين متقاضيان ثبت وديگرى اقامه دعوى دردادگاه شده ودرجريان رسيدگى است ميبايستى گواهى مشعر 
ــار نوبت اول اين اگهى ظرف90روز و درمورد اگهى اصالحى  برجريان دعوى يااعتراض خودرااز تاريخ انتش
ــيددريافت نمايدومعترض بايد ظرف يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم ورس به مدت30روز به اين اداره تس
ــورت متقاضى يانماينده  ــالح تقديم درغيراينص ــت خودرا به مرجع قضايى ذيص ــه مرجع ثبتى دادخواس ب
ــت و به اين اداره  ــت رادرياف ــد به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهى عدم تقديم دادخواس ــى وى ميتوان قانون
ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى رابارعايت مقررات ادامه خواهدداد.م الف 

98/100/2937   آ-9805375
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه1398/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه1398/05/31
على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306010001388-09/05/1398 هي ــر راى ش    براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــماره شناس ــين بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا صبورى بهار فرزند غالمحس
ــمتى از پالك  ــاحت 196,87 متر مربع در قس ــدانگ يك باب خانه به مس 1178 صادره از فاروج در شش
شماره 169 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت آقايان خليل فوالدسر 
و سيد حسين بهره مند و موسى قوچانيان  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.كالسه 1398114406010000127  آ-9806053
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/05/31

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003181 – 1398/4/23 هي ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــط يحيائى سنگانى به شناسنامه شماره 3236 كد ملى  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالواس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 113,10 متر مربع  0749789999 صادره تايباد فرزند عبدالحكيم در شش
ــهد حوزه ثبت ملك  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 557 مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت كبرى خانم غفارى و قس تايباد از محل قس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806081
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/31
مهدى حسين زاده     كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003182 – 1398/4/24 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن رسولى به شناسنامه شماره 3365 كد ملى 0749791284 صادره 
از تايباد فرزند شيرمحمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 110,60 متر مربع پالك شماره 557 مكرر 
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 250 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمتى از پالك محرز گرديده اس مالكيت كبرى خانم غفارى و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش

ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9806082
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/31

مهدى حسين زاده   كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش 6 يزد – تفت و توابع
9 فرعى از 42 اصلى– آقاى عبدالحسين حاجى مالمحمدى گرمسيرششدانگ زمين محصور بطور مفروزقسمتى 
ــماره 139860321006001102مورخ  ــع بموجب راى ش ــاحت 1958مترمرب ــالك ثبتى برابر به مس از پ
1398/04/29واقع درمزرعه ميرزا سيدمحمد تفت خريدارى عادى  از فاطمه كربالئى و محمد رضا حاجى 

مال محمدى مالك رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806057 
تاريخ انتشارنوبت اول: چهار شنبه 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/05/31

اميرحسين جعفرى ندوشن    / رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش 16 يزد – سانيج  و توابع
ــاكتيان يزد ششدانگ زمين مزروعى پالك ثبتى  ــين س باقيمانده 668فرعى از72اصلى - آقاى محمد حس
برابر به مساحت 684/40مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001067مورخ 1398/04/31واقع 

در دره شيرسانيج خريدارى عادى مع الواسطه از مراد پورابوالحسنى مالك رسمى  

ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9806079
تاريخ انتشارنوبت اول: چهار شنبه 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/05/31

اميرحسين جعفرى ندوشن   
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

 ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ️︗ ︡اران﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ ا︨︀س 

︋︐﹟ آ︨﹫︀ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص
 آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ︀س ︋︐﹟ آ︨﹫︀ 
︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ٨٧١۵ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٨۶١۴٧٠۶٠٢ ︗️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ 
︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران 
︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻ــ︀دی ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹋ــ﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/۶/١٣ در ﹝ــ﹏ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ︫ــ︣﹋️ (﹋︀ر﹎︀ه ) ︋ــ﹥ 
آدرس ا﹜﹞ــ﹢ت ٧٠٠ ﹝︐︣ ︋︺︡ از رو︨ــ︐︀ی ا︋︀ذر ﹋︀ر﹎︀ه 

︫﹟ و ﹝︀︨﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-︑︭﹢ــ︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز︀ن ︨ــ︀﹐﹡﹥             
︨︀ل ٩٧ 

٢-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۷

ــ﹀﹫︡  ﹢دروی ١٣٢SE ﹝︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٧٧ب۴٨ ا︣ان ٣۶︫   ︫﹤︋
 ﹤︋ NAS421100F1185848 ﹩︨︀︫ 541211 و ︫﹞︀ره
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ روح ا...︨ــ﹫︀ح ورگ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۷۲
۱

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ا︑﹢︋﹢س ا︨ــ﹊︀﹡﹫︀ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک 
 ﹤  ︋﹩﹍آ﹇︀ی ﹡︀در ر ﹤ ٧٣٩ ع ۶٢ اــ︣ان ۴۴ ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 
 ١٣٩٨ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ﹞︀ره︫  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٣٣٩۴١۵١١٢،︫ 
﹁︣ز﹡ــ︡ ︻︊︡ا﹜︣﹫﹛ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︡ ﹝︱︣ی ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️  ﹠ ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨   ︨، ︤ ــ︊ ︋︣گ︨ 
  ﹤ ︋﹞ــ﹟ B١١٠  ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ︵﹢︨ــ﹩-﹡﹢ک ﹝︡ادی︋ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢رZS١۵٢FMH١٠٣٨٣٧٨︋︀︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
٧۶٣-۶٨٩٢١︫ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ TCC110B05126 و  ︋﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗﹑ل ︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۵۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۷۲
۵

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو ︎﹫﹊︀ن وا﹡️ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡    
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   11490041563 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAA36AA0BG243581 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩٩٩٧ ل 
٣۶  ا︣ان ٩۵ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︣︲﹫﹥ ︫︀﹨﹠︪ــ︀﹨﹩ ﹇︀ری  

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ،︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ١١١SE ﹝︡ل ١٣٩۶ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١۴۵ص۶١ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر M13/5871684 و ︫ــ﹞︀ره 
ــ﹫︡  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️︨   ︋NAS431100H5715344 ﹩︫︀︨ــ
︗︺﹀︣ ︧﹫﹠﹩ ﹨﹞️ آ︋︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۷۳
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و 
اــ︣ان٢۶- ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   ١٣٨٨ ۴٠۵﹝ــ︡ل 

٨٣۶ص٢٨و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١٢۴٨٨١٢٠۵۵٧و︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــNAAM01CAX9K872441﹩ ︋﹥ ﹡︀م ﹝︡ی ﹎﹏ 
︤آ︋︀د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر  ﹝﹞ــ︡زاده︋ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۶
۷۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤︠﹢درو︎︥و ٢٠۶ ﹝ــ︡ل١٣٩۶ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
  166B0019519 ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩٧٩ – ۴٨١ س ٨٣ و︫ــ﹞︀ره
 ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞   AAP41FE5HJ025986 ﹩و︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
︗﹞︪﹫︡ ا﹝﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۶
۷۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۷۲
۳

︨ــ﹠︡ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︎︀﹜ــ︦  ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ 
﹝︪ــ﹊﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 31238 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۵٩٢٣    ︫﹤  ︋NEB***180A8602989
ا︣ان ٧۶٣ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹇︀︨﹛ را﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ︮︊ــ︀ ﹝︡ل ١٣٨١ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡- رو︾﹠﹩ ︋﹥  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠٣٣٧۵۶٧ 
︋︀︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩٢٣۴س٧۶ ا︣ان٧۴ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
 ﹉︀︋ ︡﹫﹞و  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا S1412281804362
ز︣﹋ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۵۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢دروی ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ﹡﹫︧ــ︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨٣  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
۴٢-١۵٧ج١١و︫ــ﹞︀ره  اــ︣ان  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 
﹡ــ︀م   ﹤︋D٣٠٢٨۴﹩︫︀︨ــ ﹝﹢︑﹢ر٢٣۶٨۵۵و︫ــ﹞︀ره 
︧ــ﹫﹟ ︗︀ن د︡ه ﹝﹀﹆﹢د﹎︣دــ︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۷۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︐︣و ︗﹢ش ︀ر﹝︀ل 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵١٨١١٨ و 

١٠٣۴٠١١۵٠٠٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩                  
﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ از آدرس 
﹇︊﹙﹩ ︋ــ﹥ آدرس ︗︡︡: ا︨ــ︐︀ن ︀ر﹝︀ل 
ــ︩  ــ︣﹋︣د ،︋  ︨︣ــ︐︀ن︫  و︋︐﹫ــ︀ری ،︫ 
 ، ﹩︨︀︊︻ ︡﹫︪ــ︖︀ن، ︫ــ﹀﹨ ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞
︠﹫︀︋︀ن ﹝﹢︨ــ﹢ی ، ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹞﹫ــ﹏ ، ︎﹑ک ٧ ، 
︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ : ٨٨۴١٨٣٣۵١٨ 
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹁﹢ق 

. ︡ا︮﹑ح ﹎︣د
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️              

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٧٣۵٢۶)

/ع
۹۸
۰۶
۵۹
۰

/ع
۹۸
۰۶
۴۶
۲

مناقصه عمومي دو مرحله اى – نوبت دوم
︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥   ︋︪︡﹞ ︀ن︐︨︣ ︩ ﹝︣﹋︤ی︫  ︀︾﹢ن آ︋︀د از ︑﹢ا︋︹︋  د﹨﹫︀ری رو︨︐︀ی︋ 
︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ رو︨ــ︐︀ در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ز︨︣ــ︀زی و ︗︡و﹜﹍︢اری ﹝︺︀︋︣ 
 ۵ ﹤︀︎ ﹏﹇︡ا دارای ︳︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︐﹋︫︣ــ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ رو︨ــ︐︀ را از
  .︡︀﹝﹡ ــ️ ﹋︀ری وا﹎︢ار﹫﹁︣︸ ️︀︻ر ︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ری در ر︫ــ︐﹥ راه و ︑︣ا︋︣ی و︋  ︮﹑﹫ــ️︎ 
 ١٣٩٨/٠۶/٠۶ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ︡︣ ﹫︪︐︣ و︠  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ﹑ک ٢ ، ︵︊﹆﹥ دوم ،︫  ﹢﹜﹢ار ︑﹢س ،﹡︊︩ ﹋﹢ی ﹋︀﹁﹩ ١٠ ،︎   ︋، ︪︡﹞  آدرس ﹤︋
 ️︧︀ ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹩︋   ︠️︗ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡︤ی ﹝︪ــ﹋︣﹞ ︩ د﹨﹫︀ر︀ی ︾︣ب︋ 
﹞︀ره  ٠١٠٧۶٨٩٢٨۴٠٠٢ ﹡︤د  ﹥ ︧︀ب ︗︀ری︫  ﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋  ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥︋ 
﹫︪ــ﹠︀د﹨︀  ︀︾﹢ن آ︋︀د ارا﹥ ﹎︣دد . د﹨﹫︀ری در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎  ﹠︀م د﹨﹫︀ری︋  ︋︀﹡ــ﹉ ﹝﹙﹩︋ 

. ︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ . ️︨︀ر ا︐﹞
 د﹨﹫︀ری ︋︀︾﹢ن آ︋︀د



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذی الحجه 1440 22 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9044 

روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

آگهی

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9802555
ــماره ملى: 0925888524 به  ــن ش ــتعلى نام پدر: حس ــه 9802555 خانم مائده مس به موجب پرونده اجرايى كالس
استناد سند نكاحيه به شماره 25870 مورخ 1397/4/21 دفتر ازدواج 25 و طالق 29 مشهد اجرائيه فوق الذكر جهت 
ــور بانضمام مبلغ يك ميليارد ريال عليه: آقاى  ــكه بهار آزادى طرح رايج كش وصول مهريه خود به ميزان 114 عدد س
سجاد محمودى تبار نام پدر: محمدرضا شماره ملى: 0923452605 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 1398/4/15 
ــوارى پژو 206 مدل 1381 به شماره  ــماره 19523- 1398/4/22 خودرو س ــتاكار وارده به ش ــب درخواست بس حس
ــت كه  ــكه طالى تمام بهار آزادى بازداش انتظامى 828 س 13-74 متعلق به مديون مذكور در قبال تعداد 12 عدد س
ــماره وارده 22148- 1398/5/3 با  ــناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بش ــط كارش توس

مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

ــفيد روغنى مدل 1381 در پاركينگ سيس آباد (رسالت84) به شماره انتظامى  ــتگاه سوارى 206 هاچ بك س يك دس
828 س 13-74 نوع وسيله نقليه: سوراى سيستم: پژو206 رنگ: سفيد روغنى مدل 1381 شماره شاسى: 81606388 
ــاير قسمت  ــى و ارزيابى: خودروى فوق از نظر فنى موتور گيربكس و س ــماره موتور:  fse 3381067010 كارشناس ش
ــپر عقب خط و خش و گلگير  ــپر جلو و س هاى فنى در حد مدل و از نظر بدنه جلو كاپوت (درب موتور) تصادفى و س
ــالم و داراى ضبط و پخش و باند و روكش صندلى ها چرمى و دو  ــبورد س ــت داراى خوردگى جلو داش ــمت راس جلو س
ــخص  ــتيك عقب آج 45 درصد كارايى دارد مدت اعتبار بيمه نامه ش ــتيك جلو آج 70 درصد و دو حلقه الس حلقه الس
ــتهالك ارزش پايه معامالتى پژو 206  ــخص نبود با توجه به موارد فوق و وضعيت نگهدارى و ميزان درصد اس ثالث مش
مذكور در بازار فعلى مبلغ 400/000/000 ريال (چهل ميليون تومان) برآورد و اعالم مى گردد. با توجه به گزارش مأمور 
ــتان عمومى و انقالب مشهد وارده بشماره 21894- 1398/5/2 خودرو مذكور در زمان بازديد در  اجرا و نماينده دادس
پاركينگ سيس آباد متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوشنبه مورخه 1398/7/15 از ساعت 
9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ سيس آباد از مبلغ پايه 400/000/000 
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 20/000/000 ريال نيم  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ريال ش
ــد و طبق ماده 121 آيين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق  ــر دولتى و مبلغ 24/000/000 ريال حق مزايده مى باش عش
ــمى در ساعت  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس مقررات از خريدار وصول خواهد ش

تعيين شده برگزار مى گردد. آ-9806683   م.الف645

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال غيرمنقول
ــماره ملى: 0889836590 شماره  ــعود حاجى نژاد نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1364/6/27 ش ــيله به آقاى مس بدينوس
ــه پرونده اجرايى 9700617 به اطالع مى رساند: در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق  ــنامه: 882 مديون كالس شناس
ــناس  ــه: زهرا بيانى به موجب گزارش مورخ 2447/ص مورخه 1398/5/14 كارش ــعود حاجى نژاد متعهدل متعهد: مس
ــرح تصوير پيوست، ششدانگ پالك ثبتى 1480 فرعى از 82- اصلى بخش 9 مشهد به مبلغ  ــمى دادگسترى به ش رس
ــصت ميليون تومان) بازداشت و ارزيابى گرديده و ارزش سه دانگ مشاع از  1/600/000/000 ريال معادل (يكصد و ش
ــتاد ميليون تومان) لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور  ــدانگ پالك فوق 800/000/000 ريال معادل (هش شش
معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين خطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد 
كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا 

فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9806684   م.الف646
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجراييه پرونده كالسه 9802930
ــواد تاريخ تولد:  ــاد نام پدر: ج ــت خيرآب ــهروز زبردس ــت خيرآباد، آقايان ش ــيله به ورثه مرحوم جواد زبردس بدين وس
ــماره ملى: 0929483571 شماره شناسنامه: 0929483571 با قيموميت الهه نوروزى ميرفضل الهى و  1387/8/5 ش
شهنام زبردست خيرآباد نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1393/11/6 شماره ملى: 0960941029 با قيموميت الهى نوروزى 
ــود كه خانم الهام نوروزى ميرفضل الهى نام پدر: على محمد تاريخ تولد: 1363/5/19 شماره  ميرفضل الهى ابالغ مى ش
ــماره شناسنامه: 2482 جهت وصول تعداد 350 سكه كامل طالى بهار آزادى به استناد سند  ملى: 0942130561 ش
ــند: 8996، تاريخ سند: 1384/10/21، دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج 3 شهر مشهد استان  ــماره س ازدواج: ش
خراسان رضوى عليه مورث شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9802930 در اين اداره تشكيل شده و 
طبق گزارش مورخ 1398/5/17 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
ــود  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 19 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود 

اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. آ-9806685            م.الف647
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى ابالغ اجرائيه
ــماره  ــماره ملى: 0933779615 ش ــن تاريخ تولد: 1360/12/2 ش ــيله به آقاى مرتضى ذاكرى نام پدر: حس بدين و س
ــيدذبيح اله تاريخ تولد: 1362/8/1 شماره  ــود كه خانم بى بى سميه رفعتى نام پدر: س ــنامه: 19752 ابالغ مى ش شناس
ملى: 0943772281 شماره شناسنامه: 40 جهت وصول تعداد دويست و چهل و نه عدد سكه طالى كامل بهار آزادى 
به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 23053، تاريخ سند: 1379/10/11 و طالق: شماره سند: 6877، 
ــهر مشهد استان خراسان رضوى عليه آقاى مرتضى ذاكرى  ــند: 1390/7/18 دفترخانه ازدواج 2 و طالق 4 ش تاريخ س
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9803536 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/5/20 
ــتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا  ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــما به ش مأمور،محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان 

خواهد يافت. آ-9806686          م.الف 648
مسئول شعبه دوم اداره اسناد رسمى مشهد

آگهى 
ــانى نام پدر: ناصر تاريخ تولد: 1375/1/16 شماره ملى: 0923541421  ــيله به آقاى مصطفى انتظارى خراس بدين وس
ــبحانى گوش نام پدر: محمداسماعيل تاريخ تولد:  ــود كه خانم زهرا س ــماره شناسنامه: 0923541421 ابالغ مى ش ش
ــنامه: 0924880066 جهت وصول 114 سكه بهار آزادى به  ــماره شناس ــماره ملى: 0924880066 ش 1377/9/2 ش
ــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و  ــند ازدواج شماره 29041-1395/9/15 دفتر 23 مش ــتناد مهريه مندرج در س اس
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/5/10 مأمور، محل اقامت  ــه 9803307 در اين اداره تش پرونده اجرايى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.  ــوب مى گردد، نس كه روز ابالغ محس

آ-9806687         م.الف649

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده پالك ثبتى كالسه پرونده: 9400971

ــه 9400971 مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم بنفشه فرجى فيجافى به كد  به موجب پرونده اجرايى كالس
ــماره 2413 مورخه 1370/7/23 تنظيمى دفتر ازدواج شماره دفترخانه  ــتناد سند ازدواج ش ملى 0533161002 باس
ــكه تمام بهار آزادى عليه حمدرضا قارونى خرمى به ش ش 17964  ازدواج 347 تهران در جهت وصول 200 عدد س
ــب درخواست بستانكار سه دانگ  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1394/2/7 حس اجرائيه اى به كالس
ــدانگ ملكى آقاى حميدرضا قارونى خرمى در قبال مبلغ  ــهد از شش پالك ثبتى 10918 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش
ــماره نامه وارده 43599 مورخ  ــناس رسمى دادگسترى به ش ــت كه برابر گزارش كارش 7/400/000/000 ريال بازداش
ــاع از شش دانگ پالك ثبتى 10918 فرعى از پنج اصلى واقع در اراضى  ــه دانگ مش 97/10/22 درخصوص ارزيابى س
ــهد به مالكيت حميدرضا قاونى خرمى فرزند محمدحسن واقع در مطهرى شمالى 6 نبش كوچه  ــعدآباد بخش 9 مش س

شهيد كريمى2 پالك122 بازديد به عمل آمد.
ــت در دو طبقه واقع در سر نبش يك كوچه 2/5 مترى است. يك آپارتمان  ــخصات ملك: ملك فوق ساختمانى اس مش
ــپزخانه  ــيمانى و كف آش ــاحت تقريبى 128 مترمربع قرار دارد كف اتاق ها س ــكونى دو خوابه در طبقه اول به مس مس
سراميك و كابينت ها فلزى مى باشد. يك باب مغازه در نبش كوچه با مساحت تقريبى 30 مترمربع و يك باب آپارتمان 

يك خوابه به مساحت تقريبى 60 مترمربع در طبقه همكف قرار گرفته اند.
اين ساختمان داراى نماى آجرى و درب هاى فلزى بوده و قدمت حدود 30 سال مى باشد. ساختمان داراى انشعابات 

آب، برق و گاز مى باشد.
با توجه به تصوير ارائه شده توسط وكيل محترم بستانكار كه به پيوست مى باشد ملك داراى عرصه موقوفه گوهرشاد 
ــمت خيابان، شرقا 13/40 متر غربا 19/30 متر (سمت كوچه) و جنوبا 9/20  ــد و ابعاد آن شماالً 9/20 متر س مى باش

متر مى باشد.
نظريه كارشناسى:

ــى و  ــتقرار و متراژ و عرصه و اعيان ممر دسترس در حال حاضر با توجه به موقعيت مكانى و جغرافيايى و چگونگى اس
ــرايط روز معامالت و  ــخصات ظاهرى و فيزيكى، ش ــعابات، توجه به منافع عرصه، مش مصالح بكار رفته، امتيازات و انش
ــاير عوامل تأثيرگذار در قيمت گذارى، ارزش 3 دانگ ملك با مشخصات مذكور به مبلغ سه  ــانات بازار مسكن و س نوس
ــت ارزيابى با  ــنهاد مى گردد الزم به ذكر اس ــيصد و پنجاه ميليون تومان تعيين و پيش ميليارد و پانصد ميليون ريال س

فرض عدم بدهى ملك به كليه اشخاص و مراجع ذى صالح تهيه شده است.
ــماره 44926 97/10/29 با توجه به  ــتان عمومى و انقالب به ش ــه وارده مأمور اجرا و نماينده دادس ــه به نام ــا توج و ب
ــى ملك توسط كارشناس دادگسترى سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك  ــتانكار و هزينه ها مبلغ كارشناس مطالبات بس
مذكور و در قبال مبلغ 3/500/000/000 ريال مزايده خواهد شد. ضمناً مبلغ 140/000/000 ريال حق مزايده و نيم 
عشر بمبلغ 175/000/000 ريال مى باشد كه طبق تبصره ماده 121 آيين نامه اجرا به عهده برنده مزايده مى باشد و 
مزايده از مبلغ ارزيابى شروع شده از ساعت 9صبح الى 12 ظهر در روز چهارشنبه مورخه 1398/7/17 محل شعبه دوم 
ــته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش اجرا ش
آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده به عهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد 
شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. مزايده 
در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار مى گردد.

آ-9806688     م.الف650

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9803845
بدينوسيله به آقايان و شركت:

1-سعيد رضا مراديان دقيق نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1356/6/1 شماره شناسنامه 54741
2-شركت توليدى زيره جم سبزوار تاريخ ايجاد: 1378/6/10 شناسه ملى: 10380097187

3-مهدى مظفرى جوين نام پدر: محمد شماره شناسنامه : 872
ــت در مورخه 1384/5/26 شناخته نگرديد،  ــما برابر گزارش مأمور پس ــه فوق الذكر كه آدرس ش بدهكار پرونده كالس
ــماره چك: 274836 ،تاريخ چك: 1384/1/23 به عهده بانك توسعه صادرات اجرائيه  ــتناد: ش ابالغ مى گردد كه به اس
ــيصد و پنجاه ميليون ريال) به آقاى  ــه 9803845 به مبلغ 1/350/000/000 ريال (يك ميليارد و س اى تحت كالس
ــتانكار  ــيد كه براثر عدم پرداخت، بس ــدم نوقابى بدهكار مى باش ــعى زاده مق ــرى با وكالت آقاى محمد واس ــى مظف عل
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد.  ــت صدور اجرائيه نموده و پس از تش درخواس
ــار اين آگهى كه تاريخ  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى به ش ــناد رس لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايى مفاد اس
ــر مى گردد، ظرف مدت ده روز  ــود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتش ــوب مى ش ابالغ اجرائيه محس
ــرى عمليات اجرايى طبق مقررات  ــار آگهى ديگ ــه پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ــبت ب نس

عليه شما تعقيب خواهد شد.
آ-9806689         م.الف651

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه
ــماره ملى: 0889544735  ــيله به آقاى برهان الدين نعمت اللهى نام پدر: آقاضياء تاريخ تولد: 1339/3/7 ش بدين و س
ــود كه خانم فاطمه نيكزاد جهت وصول مهريه 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد  ــنامه: 15 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
سند ازدواج شماره 6460 دفتر ازدواج 53 و طالق 34 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/5/27 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  ــكيل ش 9709500 در اين اداره تش
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
ــوب مى  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــار محلى آگهى مى ش هاى كثيراالنتش

گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
ابالغ ماده 87 پرونده اجرائى كالسه 9709500

بدينوسيله به آقاى برهان الدين نعمت اللهى اعالم مى گردد پالك ثبتى 17219 فرعى 176 اصلى بخش 10 متعلق به 
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجراى مراتب به شما اخطار مى  ــما در قبال طلب خانم فاطمه نيكزاد بازداش ش

شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. 
آگهى اخطار ماده 101

ــماره ملى: 0889544735  ــيله به آقاى برهان الدين نعمت اللهى نام پدر: آقاضياء تاريخ تولد: 1339/3/7 ش بدين وس
ــنامه: 15 اعالم مى گردد درخصوص پرونده اجرايى كالسه 9709500 له خانم فاطمه نيكزاد به موجب  ــماره شناس ش
ــماره 16010- 1398/4/4 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست، پالك ثبتى 17219 فرعى  گزارش ش
ــذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور  ــهد به مبلغ 3/650/000/000 ارزيابى گرديده ل ــى بخش 10 مش از 176 اصل
معترض مى باشد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين آگهى به ضميمه فيش بانكى دستمزد 
كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا 

فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9806690      م.الف652

آگهى فقدان سندمالكيت
ــهاديه  ــليم دوبرگ استش ــند مالكيت ملك مورد تقاضا باتس ــت مالك آقاى محمد النچرى مفقودى س بنا به درخواس
ــمى1ورامين به ضميمه درخواست به وارده  ــده ذيل شماره 88347 مورخ98/4/23دفترخانه اسنادرس گواهى امضاءش
ــند مالكيت المثنى نموده است كه مراتب  ــماره 139885601060004969 مورخ1398/4/25كه تقاضاى صدورس ش
ــى مالك: محمد النچرى 2.  ــى ميگردد:1. نام ونام خانوادگ ــرح ذيل آگه ــراى ماده120آئين نامه قانون ثبت بش در اج
ــط ورامين تحت پالك ثبتى9879 فرعى از111 اصلى  ــش دانگ يك واحد آپارتمان بخش بهنام وس ميزان مالكيت: ش
مفروزاز7504فرعى بمساحت79/82متر مربع ذيل دفترامالك الكترونيكى139620301060006107بنام مالك ثبت 
ــماره چاپى241096 الف/96صادر گرديد3. علت ازبين رفتن: سهل انگارى4. بحكايت سوابق ثبتى  ــند مالكيت بش وس
ــندمالكيت  ــت.لذا باتوجه به اعالم فقدان س ــبت به موردثبت معامله اى صورت نگرفته اس وثبت دفترامالك تاكنون نس
ملك فوق الذكرو درخواست المثنى مراتب اعالم تاشخص يا اشخاصى نسبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده 
ــد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشارآگهى به ثبت اسناد ورامين مراجعه  ــند مالكيت نزدخودميباش اند ويا مدعى وجودس
ــليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نشود  ــندمالكيت يا سند انتقال تس واعتراض خودرا ضمن ارائه س

سند مالكيت المثنى طبق قانون ومقررات صادرو تسليم خواهد شد296ث/م الف آ- 9806702
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى امضاءشده ذيل  ــليم استش ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س خانم زهرا بهمن بااعالم مفقود ش
ــماره يكتا 139802153790009776وشماره ترتيب9776 مورخ 98/5/10 دفتراسناد رسمى شماره4 پيشوا و طى  ش
ــند مالكيت تك برگى رانموده  ــت وارده1398856010460002939مورخ98/5/10تقاضاى صدور المثنى س درخواس
ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : زهرا بهمن  ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش اس
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان3. شماره پالك : 971فرعى از143* اصلى مفروزازپالك377 *4.  2. ميزان مالكيت : شش
محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت 
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 46/80 مترمربع واقع درطبقه همكف ضلع جنوبى قطعه 4تفكيكى ذيل  : شش
ــندبه شماره چاپى054442 صادرگرديده است  ــوى ثبت وس ثبت 74094 دفتر129صفحه296 بنام طاهره بيگم موس
ــت  ــواتمامى مورد ثبت به زهرا بهمن منتقل گرديده اس ــند قطعى4611مورخ91/7/4دفترخانه يك پيش و بموجب س
ــك برگى آن مراتب اعالم  ــند المثنى ت ــت صدورس ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس لذاباتوجه به اعالم فقدان س
ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند  تاهركس نس
مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض 
ــند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادر  ــند مالكيت ياس كتبى خودراضمن ارائه اصل س
صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات 
جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره 

ثبت اسناد و امالك پيشوا 174م/ الف  آ- 9806703
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى دراجراى تبصره5ماده120آيين نامه قانون ثبت
ــرف مالك جانعلى  ــوا ازط ــق وكالت41573مورخ 98/5/13دفتر17پيش ــم فاطمه نبى زاده طب ــت خان بنا به درخواس
ــهاديه گواهى  ــليم دوبرگ استش ــت ملك مورد تقاضا رااعالم وباتس ــند مالكي ــمتى ازس ــك خاوه ازبين رفتن قس تاجي
ــت به وارده  ــوا به ضميمه درخواس ــورخ 97/12/6دردفترخانه اسنادرسمى17پيش ــماره 14659 م ــده ذيل ش امضاءش
ــماره 139785601060007312مورخ97/12/6 تقاضاى صدورسند مالكيت المثنى نموده است لذامراتب دراجراى  ش
ــى مالك: جانعلى تاجيك خاوه  ــرح ذيل آگهى ميگردد:1. نام ونام خانوادگ ــن نامه قانون ثبت بش تبصره5ماده120آئي
ــالك ثبتى485فرعى از203 اصلى  ــرب ورامين تحت پ ــك باب خانه بخش بهنام ع ــش دانگ ي ــزان مالكيت: ش 2. مي
مفروزاز378و171فرعى بمساحت365/52مترمربع ذيل ثبت19945دفتر84صفحه415 بنام مالك ثبت وسند مالكيت 
ــماره چاپى114345صادر گرديد وموردثبت برابرنامه9403012928300001مورخ94/1/5 از سوى دادگاه بخش  بش
ــند مالكيت(موش خوردگى )4. بحكايت  ــمتى ازس ــد3. علت ازبين رفتن: ازبين رفتن قس ــت مى باش جوادآباد بازداش
ــت.لذا باتوجه به اعالم فقدان  ــبت به موردثبت معامله اى صورت نگرفته اس ــوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نس س
سندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواست المثنى مراتب اعالم تاشخص يا اشخاصى نسبت به ملك موردآگهى معامله اى 
انجام داده اند ويا مدعى وجودسند مالكيت نزدخودميباشد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشارآگهى به ثبت اسناد ورامين 
ــندمالكيت يا سند انتقال تسليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضى واصل  مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه س

نشود سند مالكيت المثنى طبق قانون ومقررات صادرو تسليم خواهد شد301ث/م الف  آ- 9806704
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــت به كالسه   140    ــرح دادخواس ــنامه   0941657442   به ش ــروى راد   داراى شناس نظر به اينكه آقاى مهدى خس
ــادروان محمد ابراهيم خسروى راد    به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــخ  1397/3/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگ ــنامه   56   در تاري شناس

منحصر است به   
1.  مهدى خسروى راد     فرزند  محمد ابراهيم    ش.ش 0941657442  ت.ت 1363/1/20 نسبت فرزند مرحوم  

2.   صديقه خسروى راد   فرزند محمد ابراهيم    ش.ش 1757  ت.ت  1354/1/1  نسبت فرزند مرحوم
3.  انسيه خسروى راد     فرزند محمد ابراهيم     ش.ش   1758 ت.ت  1355/7/1   نسبت فرزند مرحوم    

4.  مريم خسروى راد    فرزند  محمد ابراهيم  ش.ش  27  ت..ت  1358/1/3  نسبت فرزند مرحوم
5 .  سعيد خسروى راد    فرزند محمد ابراهيم     ش.ش  5620  ت.ت  1366/3/29    نسبت فرزند  مرحوم
6.  سميرا خسروى راد   فرزند محمد ابراهيم    ش.ش  5621   ت.ت   1366/3/29   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . فاطمه خروى   فرزند   على اكبر   ش.ش  1115   ت.ت  1333/10/20  نسبت  همسر   مرحوم         

ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9806695
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه آقاى محمد جواد  حيدرى    داراى شناسنامه 1390  به شرح دادخواست به كالسه  122   از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه رحمانى      به شناسنامه 59   در تاريخ  

1398/3/14   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد جواد  حيدرى    فرزند تقى   ش.ش 1390    ت.ت  1343/2/1  نسبت فرزند  مرحوم  

2.  رجبعلى  حيدرى    فرزند تقى     ش.ش   29  ت.ت 1361/2/12   نسبت فرزند مرحوم 
3.  زهرا  حيدرى     فرزند  تقى     ش.ش   4779   ت.ت  1339/5/10   نسبت  فرزند  مرحوم     

4.  مريم حيدرى   فرزند تقى   ش.ش  1392 ت..ت 1346/6/1   نسبت فرزند  مرحوم
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9806697
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــين كشميرى احدى از ورثه مرحوم غالمرضا كشميرى فرزند قربان بشماره شناسنامه 1927به  نظريه اينكه آقاى حس
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين  ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى ش اس
ــدانگ  پالك  186فرعى از2اصلى مزرعه حصار  واقع در قطعه  ــند مالكيت شش اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
ــتان ،كوچه مريم كه متعلق به موروث ايشان مى باشد بعلت نامعلومى  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان گلس 4 ش
مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى 766 ذيل دفتر83صفحه 575 
بشماره ثبت12276بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره 
ــبت به ملك مورد آگهى  يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض 
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول  ــند مالكيت يا س خود را به همراه اصل س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت  ــند مالكيت يا س اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9806681
تاريخ انتشار:98/05/31

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تعيين مساحت ومتراژابعاد پالك هاى 18-اصلى،19- اصلى،29فرعى 
از 32- اصلى و 45 فرعى از30 فرعى از 32- اصلى شهر درگز

ــتان درگز مالك ششدانگ يك باب ساختمان ادارى پالك هاى 18-  ــت بانك سپه شعبه مركزى شهرس برابر درخواس
اصلى 19- اصلى 29 فرعى از 32 – اصلى و 45 فرعى از 30 فرعى از 32- اصلى شهر درگز واقع در شهر درگز قطعه 
يك درگز بخش 7 قوچان نماينده نقشه بردار اين اداره در ساعت ادارى  روز يكشنبه مورخه 1397/06/24 جهت انجام 
عمليات نقشه بردارى و تعيين مساحت و متراژابعاد امالك مورد ثبت به محل عزيمت مى نمايند. مراتب جهت اطالع 

و حسب نياز حضور مالكين مجاور آگهى مى گردد.9806693  تاريخ انتشار:1398/05/31
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

پرونده كالسه 9809985199600037 شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان 
باخرز تصميم نهايى شماره 9809975199600850 

ــتان تايباد - شهر  ــان رضوي - شهرس ــتان خراس ــاني اس خواهان: خانم فرح ناز قانع محمد آبادي فرزند خير اله به نش
تايباد - خيام خيام 16بن بست اول سمت چپ پالك 7 

ــتان تايباد - بخش باخرز  ــتان خراسان رضوي - شهرس ــاني اس ــرور عبادي فرزند رحمت به نش خوانده: آقاى غالم س
شهرستان تايباد 

خواسته : طالق به درخواست زوجه
راى دادگاه

ــرور عبادى  ــوى خواهان خانم فرحناز قانع محمد آبادى فرزند خيراله به طرفيت خوانده آقاى غالم س ــوص دع در خص
ــرايط اعمال وكالت در طالق و تخلف زوج از شروط ضمن عقد  ــته الزام زوج به طالق با احراز ش فرزند رحمت به خواس
ــت خواسته به  ــته اس ــرح كه خواهان اظهار داش نكاح ، عدم پرداخت نفقه و اعتياد به مواد مخدر و ترك محل بدين ش
شرح دادخواست تقديمى مى باشد . خوانده همسر شرعى و قانونى من مى باشد كه در تاريخ 1372/9/16 با مهريه اى 
به مبلغ پانصد هزار تومان به عقد نكاح دائمى خودش در آورده و تا كنون پرداخت نكرده است . حال زندگى مشترك 
دو فرزند ذكور بنامهاى سعيد 21 ساله و آرزو 28 ساله مى باشد كه نزد من مى باشند . مهريه ام را مى خواهم اجرت 
ــترك اموالى اضافه نكرده است.  ــته و ايام عده را مى خواهم و در ايام زندگى مش ــترك و نفقات گذش المثل زندگى مش
جهيزيه ام دست خودم مى باشد حامله نمى باشم. حدود دو سال است كه زندگى مشترك را ترك كرده و هيچ خرج 
ــار در جلسه دادگاه حاضر نشده  ــى از طريق جراير كثيراالنتش ــت. خوانده عليرغم ابالغ وقت دادرس و نفقه اى نداده اس
اليحه اي هم ارسال نكرده ، ايراد و دفاعى به عمل نياورده لذا دادگاه به جهت عدم توفيق در اصالح ذات البين دعوى، 
موضوع را به داورى ارجاع و داوران هم توفيقى حاصل نكرده اند لذا دادگاه ضمن احراز شرايط اعمال وكالت در طالق 
به لحاظ امضاء تمامى شروط دوازده گانه سند نكاحيه از ناحيه زوج و احراز تخلف وى دعوى خواهان را وارد دانسته و 
ــتندا به مواد 24-26-27-28-29-33 قانون حمايت از خانواده و مواد 1143-1144-1145 قانون مدنى حكم بر  مس
الزام خوانده به حضور در يكى از دفاتر رسمى طالق كشور و اجراى صيغه طالق از نوع بائن صادر و اعالم مى گردد زوج 
قبل از اجراى صيغه طالق مكلف است . نسبت به پرداخت مهريه و ساير حقوق زوجه از قبيل نفقات گذشته و ايام عده 
و اجرت المثل ايام زندگى مشترك طبق نظريه كارشناس اقدام و يا ترتيب پرداخت آنها را بدهد اعتبار راى مذكور از 
تاريخ انقضاء مهلت فرجامخواهى و يا ابالغ راى فرجامى شش ماه مى باشد . راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز ديگر قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان 

خراسان رضوى وظرف بيست روز ديگر قابل فرجام در ديوان محترم عالى كشور مى باشد.9806699
تاريخ انتشار : 1398/5/31 

اسحاق كارگر
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باخرز

 
آگهى  سند مالكيت المثنى

نظر به اينكه مالك آقاى مصطفى شيرى فرزند ابراهيم با ارايه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسنادرسمى شماره 18 
ــاع از ششدانگ پالك 9772 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش دو  ــه دانگ مش قروه درجزين اظهار نموده مقدار س
همدان كه سند مالكيت آن ذيل دفتر امالك الكترونيك شماره 139720326034005039 ثبت و سند مالكيت تك 
برگى به شماره سريال 160586 سرى ج سال 96 صادر و تسليم مالك گرديده و به علت نقل و انتقال مفقود گرديده 
ــتناد ماده 120- آيين نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق  ــت لذا به اس ــند مالكيت المثنى نموده اس تقاضاى صدور س
يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلى جهت عموم آگهى ميگردد لذا چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت 
ــد مى تواند اعتراض  ــند مالكيت نزد خود ميباش ــته يا مدعى انجام معامله نزد خود او با وجود س المثنى اعترض داش
ــال درغيراين صورت و پس ازگذشت زمان  ــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارس خود را كتبا از تاريخ انتش

مقررسند مالكيت المثنى صادر خواهد شد.(م الف 810)9806666
موسى حنيفه

 رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه دو همدان

 ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ️︗ ︡اران﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ ا︨︀س ︋︐﹟ آ︨﹫︀ 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص
 آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ︀س ︋︐﹟ 
آ︨ــ﹫︀ ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ٨٧۴٨ 
و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٨۶١۴٧٠۶٠٢ ︗ــ️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ 
︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨︀︻️ ١٠﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/۶/١٣ در ﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ︫ــ︣﹋️ (﹋︀ر﹎︀ه ) 
︋﹥ آدرس ا﹜﹞﹢ت ٧٠٠ ﹝︐︣ ︋︺︡ از رو︨︐︀ی ا︋︀ذر 
﹋︀ر﹎︀ه ︫﹟ و ﹝︀︨﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

 ️﹋︫︣ ﹏﹞ ︣﹫﹫︽︑ -١
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۸

ع ۹
۸۰
۶۷
۲۹

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی 
﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︃︨﹫︧ــ︀ت 

 ﹅︣︵ دا﹡︪ــ﹍︀ه را از ︦دا﹡︪ــ﹊︡ه ﹨︀ی وا﹇ــ︹ در ︎︣د
ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨۵، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: wwwsetadiran.ir  ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡، ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
﹫︡ ﹁﹊﹢ری-  ﹙﹢ار︫   ︋-︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

﹫︡ ﹁﹊﹢ری٩۴- ︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد. رو︋︣وی︫ 
٩٨/۵/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/۶

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١۶/۶/٩٨
- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٧/۶/٩٨

﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:  ︔︊ــ️  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 ﹤﹫﹑ ︮ا
در آ﹎ــ﹩  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝︣﹙ــ﹥ اول (﹡﹢︋️ اول) ︫ــ︣داری 
ــ︡ه ﹝﹢︲﹢ع  ــ﹞︀ره ٩٠۴٣ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ٣٠ ﹝︣داد ︀پ︫  ﹨︪ــ︐﹍︣د ﹋﹥ در︫ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ا﹟ ︫︣ح ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد:
︡ا︫ــ︐﹩،  ــ︍︀ری ︗﹞ــ︹ آوری، ︑﹀﹊﹫﹉، ﹞﹏ و د﹁﹟︋  ︣ون︨   ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
 ︴︀ر ︨ــ﹡ــ︀، ﹝︺︀︋︣ و ا﹨ ﹤﹢﹋ ︣و︋ــ﹩، ا﹡︊︀︫ــ️ ز︋︀﹜﹥ و ر﹁ــ️ و روب﹐

(︫︣ ︀ت﹞︡︠ )︫︣
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
ــ︣وژه ا﹇︀﹝︐﹍︀ه  ︀ب︎  ــ﹥︋  دارد ا︡اث︨ 
︎︫︤﹊︀ن دو وا︡ی در ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲ــ﹢ی را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٧
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
︠﹢ا﹨ــ︡  ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت 
︻ــ︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
 ︡﹫ار ︫ــ﹢﹚︋ -︡ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹝︪ــ
 ﹏﹢︑ ری٩۴- ︵︊﹆﹥ دوم﹢﹊﹁ ︡﹫ری- رو︋︣وی ︫ــ﹢﹊﹁

﹎︣دد.
٩٨/۵/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٣/۶/٩٨
- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۶/۶/٩٨

- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:  ︔︊ــ️  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 ﹏﹫﹚︠ ︉﹡︀︖﹠ا  ﹩﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹝﹢﹇️ ﹁ــ︀رغ ا﹞
︎ــ﹢ر ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︻﹙ــ﹩ ا﹋︊ــ︣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١٢٣٩ ︮ــ︀دره از ︑︣︋ــ️ ﹫︡رــ﹥ 
﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋︪︀ورزی 
﹎︣اــ︩ ︻﹙ــ﹢م و ︮﹠︀ــ︹ ︾︢اــ﹩ ︮ــ︀دره از 
دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا︡ ︨︊︤وار ︋﹥ ︫﹞︀ره 
٨٢١٢٧۴٠١۵٧٧  و ︑︀رــ  ٨٣/۴/٢٧ ﹝﹀﹆ــ﹢د 
﹎︣د︡ه و﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡ از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡رک را ︋﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ︨︊︤وار 

.︡︀﹝﹡ ار︨︀ل
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹞﹨︀﹍︪︀︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٨٠۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶١٠٠۵٧۶۴ 

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡: 
︋﹠ــ︀ ︋﹥ ︑﹀﹢ــ︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙ــ﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١٣٩٧,٠٩,٢۶ ︋﹥ 
 ﹤︀﹞︣︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︨ــ﹀︪︣ــ︑ ️︀︻ر ﹟﹝︲ ﹤︀﹞︨︣ــ ︩︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︡﹞ ️﹫﹨
 ﹏︡︊︑ ﹏﹞ ︀ل از︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢۴٩٫٣٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠ راز ﹝︊﹙︼ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ️﹋︫︣
ــ︀م ︗︡︡ ا﹁︤ا ︩︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در  ︡ور︨   ︮﹅︣︵ ــ︡ه و از ﹝︴︀﹜︊ــ︀ت ︀ل︫ 
ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح ﹎︣د︀﹞︨︣ .︡﹥ ︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 
 ً︀ ﹞︀﹝︑ ﹩﹛︀︀م ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر﹡ ︀  ︋﹜  ︨٢۴٩٫٣٣٨ ﹤ ﹝︊﹙︼ ٢۴٩٫٣٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛︋ 

︎︣دا︠️ ︫︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇﹛ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹛ 

(۵٧١٩۶٢)
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شماره پرونده: 139704006093001375/1        شماره بايگانى پرونده: 9709107
شماره ابالغيه: 139805106093002425      تاريخ صدور: 1398/5/24

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9709107
بدين وسيله به شركت گروه صنعتى معدنى اطلس كاوان پاژ، مديرعامل: كيوان شاه محمدى- ش ث: 29295

ابالغ مى گردد بانك اقتصاد نوين جهت وصول طلب خود بابت قرارداد بانكى: شماره سند: 1802/110/457555/15، 
ــند: 1396/3/1، بانك عليه شما اجرائيه اى به مبلغ: موضوعات الزم االجرا: 115/363/287 ريال (صد و پانزده  تاريخ س

ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و هشتاد و هفت ريال)
-اصل طلب: 83/256/089 ريال، شرح: .

-خسارت تأخير تأديه: 32/107/198 ريال
ــارت: 1397/10/20 و ديگر خسارات  ــبه خس ــارت 34 درصد، تاريخ مبناى محاس ــارت تأخير روزانه: با نرخ خس -خس
ــه 9709107 در اين اداره تشكيل شد. و طبق گزارش مأمور پست  ــت و پرونده اجرايى به كالس متعلقه صادر كرده اس
ــتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــت، لذا بنا به تقاضاى بس ــايى نشده اس ــما شناس آدرس ش
ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش ــه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتش مرتب
ــان خواهد يافت.  ــدام نكنيد، عمليات اجرايى جري ــبت به پرداخت بدهى خود اق ــوب مى گردد نس ــه روز ابالغ محس ك

آ-9806648    م.الف642
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001890/1       شماره بايگانى پرونده: 9803019
شماره ابالغيه: 139805106092008530          تاريخ صدور: 1398/5/27

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9803019

بدين وسيله به آقاى غالمرضا طاهرى نياء نام پدر فريدون تاريخ تولد: 1351/6/6 شماره ملى: 0933942133 شماره 
ــماره ملى:  ــود كه خانم منصوره قهرمانى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1362/4/21 ش ــنامه: 12886 ابالغ مى ش شناس
ــتناد مهريه مندرج در سند  ــكه بهار آزادى به اس ــنامه: 810 جهت وصول 700 عدد س ــماره شناس 5229344830 ش
ــماره 44071- 1382/7/1 دفتر 97 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9803019 در  ازدواج ش
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/4/31 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
ــبت به  ــوب مى گردد، نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــى مى ش ــى آگه محل

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
آ-9806649          م.الف643

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002202/1
شماره بايگانى پرونده: 9803488

شماره ابالغيه: 139805106092008524
تاريخ صدور: 1398/5/27

دفترخانه ازدواج شماره 17 و طالق شماره 22 شهر مشهد استان خراسان رضوى
ــماره  ــام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1330/12/1 ش ــوم مهدى اردمه (آقاى على اردمهء ن ــيله به وراث مرح ــن وس بدي

ــهرك امام- ايثارگران 22- پالك25- ولى صغار مرحوم  ــنامه: 381 به نشانى: ش ــماره شناس ملى: 1061877434 ش
مهدى اردمه

ــماره شناسنامه: 2 به نشانى:  ــماره ملى: 0901830526 ش ــريفى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1336/2/3 ش -فاطمه ش
شهرك امام- ايثارگران22- پالك25

ــنامه:  ــماره شناس ــى: 0927443351 ش ــماره مل ــخ تولد: 1383/12/1 ش ــدر: مهدى تاري ــام پ ــه ن ــل اردم -ابوالفض
0927443351 به نشانى: شهرك امام- ايثارگران 22- پالك2 به واليت آقاى على اردمه- كد ملى 1061877434 با 

واليت على اردمهء به نشانى: شهرك امام- ايثارگران 22- پالك25
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0950492851 ش ــد: 1394/6/17 ش ــخ تول ــدر: مهدى تاري ــهء نام پ ــى اردم -اميرعل
ــانى: شهرك امام- ايثارگران22- پالك25- به واليت آقاى على اردمه- كدملى 1061877434  0950492851 به نش

با واليت على اردمهء به نشانى شهرك امام- ايثارگران 22- پالك25
ايليا اردمهء نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1385/3/20 شماره ملى: 0928140271 شماره شناسنامه: 0928140271 به 
نشانى: شهرك امام- ايثارگران22- پالك25- به واليت آقاى على اردمه- كدملى 1061877434 با واليت على اردمهء 
به نشانى: شهرك امام- ايثارگران22- پ25) ابالغ مى شود كه خانم زهرا ديوانى نام پدر: نورعلى تاريخ تولد: 1359/2/1 
ــكه بهار آزادى به استناد مهريه  ــنامه: 20382 جهت وصول 100 عدد س ــماره شناس ــماره ملى: 0933785879 ش ش
ــماره 5691- 1382/2/7 دفتر 17 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه  ــند ازدواج ش مندرج در س
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/5/14 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  ــكيل ش 9803488 در اين اداره تش
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، 

نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. آ-9806650       م.الف644

برگ اخطاريه
نام اخطاريه شونده: 1-  عباس بارونى      نام پدر-- 

حوزه نخل تقى نيروى انتظامى
ادرس: مجهول المكان

محل حضوردادگاه: شوراى حل اختالف  شعبه نخل تقى
وقت حضور:98/6/9  شنبه  ساعت :10 صبح

علت حضور: در خصوص شكايت اقاى كريم توكليان  از شما مبنى بر مطالبه وجه . لطفا در وقت مقرر حاضر 
شويد.9806705  تاريخ انتشار: 98/6/31

شعبه 2 حوزه قضائيه عسلويه 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001002289 ـ 1398/05/27 هيات اول/دوم موضوع  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــن نژاد   فرزندعلى   بشماره ملى  ــين حس ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اميرحس
ــاحت 198/46 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به ششدانگ يك باب ساختمان  به مس 0640626866 نس

1561ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت منور خراشاديزاده محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى م ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ب

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806701
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/15

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــاختمانهاتى فاقد  ــمى            برابر آراى ذيل صادره هيات قانون تعيين تكليف اراضى و س ــند رس فاقد س

سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند :
ــماره 139860308001001927ـ  1398/04/29 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  ــر راى ش 1ـ براب
اقاى رضا بشگزى فرزند على نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 70 متر مربع قسمتى ازپالك 

1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت عيسى دستگردى محرز گرديده است 
ــماره 139860308001002305ـ  1398/05/28 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  ــر راى ش 2ـ براب
ــييت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان  خانم زينب برزگرى فرزند محمد على نس
ــد از محل مالكيت اقاى  ــمتى از پالك 1396ـ  اصلى بخش 2 بيرجن ــاحت 145/70 متر مربع قس ــه مس ب

سبحان انورى محرز گرديده است 
ــماره 139860308001002293 ـ 1398/05/27 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  3ـ  برابر راى ش
ــبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 287/04 متر مربع  اقاى محمد على على پور فرزند رمضان نس
قسمتى از پالك 1396ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت زين العابدين مهرجو محرز گرديده است 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806700
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/16

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــته داراى شماره شناسنامه 4720361145شرح دادخواست به كالسه 1/78/98/ماز اين  خانم قمرناز انگاش
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم منصور آالوه به شماره 
شناسنامه4720353177در تاريخ1372/7/25در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-قمرناز انگاشته كدملى 4720361145 صادره از كنسولى بغدادنام پدر على اصغرهمسرمتوفى

2-فاطمه االوه كدملى 5819921984 صادره از ح2 مهران نام پدر منصور  فرزند متوفى
3-كشور االده كدملى 5819785010 صادره از ح1اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى

4-حسين هاشمى مقدم كدملى 4519566630 صادره از ح1 اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى
5-على اكبر هاشمى مقدم كدملى 5819787536 صادره از ح1 اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى

6- امين االوه كدملى 5819792084 صادره از ح2 مهران نام پدر منصور  فرزند متوفى
7- محمدحسن االوه كدملى 5819786191 صادره از ح1اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى

8- حسين آالوه كدملى 5819921585 صادره از ح1اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى
9-بدريه هاشمى مقدم كدملى 5819787544 صادره از ح1 اركواز نام پدر منصور  فرزند متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى كه اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهي صادر خواهد شد.9806717
شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى - على پاشا صيادى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306237000076 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و   برابر رأى ش
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح آباد بخش 15 مشهد تصرفات 
ــول يه شماره شناسنامه 273  ــاالرى فرزند غالمرس ــع س مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم عبدالواس
ــمتى از پالك 498  ــاحت 24/13 متر مربع در قس صادره از حوزه يك تربت جام  در يك باب مغازه به مس
ــت . لذا به  ــفى نژاد محرز گرديده اس ــمى آقاى غالم فاروق يوس فرعى از يك اصلى خريدارى از مالك رس
ــبت  ــخاص نس ــود . در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806029
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/05/31

على حيدرى دشت بياض
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان صالح آباد 

ع ۹
۸۰
۶۶
۷۸

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︣وژه ﹝︣﹋︤ ︗︀﹝︹ ︨﹑﹝️ ﹋︪︿ ︫︨︣︐︀ن 
﹝︪ــ︡ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨۶
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
﹙﹢ار︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری   ︋– ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

– رو︋﹥ روی ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-  ︵︊﹆﹥ دوم ﹎︣دد.
٩٨/۵/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٠٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۶/۶/٩٨

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:  ︔︊ــ️  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد



 معارف/ فاطمی نسب  هفدهمین اجالس روز 
جهانی مساجد با حضور هزار و500 نفر از ائمه 
جماعات مساجد و مبلغان کشورهای اسالمی و 
با سخنرانی آیت اهلل اراکی، دبیرکل مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی صبح دیروز در تهران برگزار شد. 
آیت اهلل اراکی در این اجالس با اشــاره به اینکه 
عید غدیر در حقیقت عید مسجد است، گفت: 
یکی از مهم ترین مباحثی که امروز هم باید در 
فقه ما مطرح و هم در جامعه به فرهنگ عمومی 
تبدیل شود، تفسیر و تبیین جایگاه مسجد در 
نظام اجتماعی اسالم است. اما مسجد چیست 
و چه جایگاهی دارد؟ برای پاســخ دادن به این 
پرســش باید به آیات و روایات مرتبط با مسجد 
رجوع کنیم. در روایات زیادی مسجد به عنوان 
»المســاجد بیوت اهلل« معرفی شده است. پیش 
از این روایات، خود آیات قرآن هم مســجد را به 
عنوان »مسجدالحرام« و »بیت اهلل« معرفی می کند. 

 دعوای ما با سکوالریسم بر سر مفهوم 
خداست نه نظام سیاسی

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی ضمن 
تصریح این نکته که مســجد در مکتب اسالم 
خانه خداســت، افزود: وقتی می گوییم مسجد 
خانه خداست، پرسش مهم تر بعدی این است 
که خدا کیســت؟ تمام دعــوای انبیا در کل 
تاریخ بشر پیش از همه چیز بر سر مفهوم خدا 
بوده اســت. دعوای ما با سکوالریسم هم پیش 
از هرگونه تعریف نظام سیاســی و اجتماعی بر 
ســر مفهوم و نقش خدا در جامعه است. خدا 
در مکتب سکوالریســم یک فاعل بازنشسته 
در جهان هستی اســت؛ کسی که خلقتش را 
انجام داده اســت و دیگــر کاری در این جهان 
نــدارد. درواقع جایــگاه خداوند در این مکتب 
مانند انســان پیری است که باید احترامش را 
نگه  داشــت و تمام. هر هفته هم کافی اســت 
یک بار مسجد یا کلیســایی برویم و به عنوان 
فردی که در این دنیا زحمت کشیده و خلقت 
را انجــام داده، به او احتــرام بگذاریم. حتی در 
نقاشی های آن ها هم خدا بیشتر در قالب یک 

پیرمرد گوشه نشین تصویر می شود.
 آیــت اهلل اراکــی در ادامه با اشــاره به جایگاه 
خداوند در اسالم تصریح کرد: در مقابل، اسالم 
خدا را گونه دیگری تعریف می کند. در ســوره 
جمعه خداوند اوصاف خود را در نخستین آیه 
این گونه توصیف می کند: »یســبح هلل ما فی 
السماوات و ما فی االرض الملک القدوس العزیز 
الحکیم«. نخستین صفت خداوند که مقدم بر 

صفــات دیگر اوســت »ملک« 
خداوند  اســت.  فرمانروایی  و 
فرمانروا و صاحب سلطه بالفعل 
بشــر و جهان هســتی است. 
از آغــاز قرآن تــا انتهای آن، 
خداوند با صفــت فرمانروایی 
توصیف شــده است؛ از مالک 
یوم الدین ســوره حمد گرفته 

تا ملک الناس سوره ناس. وصف پادشاهی هم 
برای هیچ کســی جز خداوند ســزاوار نیست. 
اینکه در فرهنگ دینی ما هم از استفاده از واژه 
ملک برای انسان نهی شده برای این است که 
فرمانروایی بالذات تنها از آن خداست. عبارات 
قرآنی تعز من تشا، تذل من تشا، تخرج المیت 
مــن الحی و تخرج الحی من المیت و... هم در 
واقع تعریف قلمرو فرمانروایی و دامنه آن است.

 فقه ما سراسر سیاست است
اســتاد حوزه علمیــه، علم فقــه را علم پیاده 
کردن حکم خداوند دانست و افزود: فقه یعنی 
علم مربوط بــه احکام خداونــد. حکم یعنی 
چه؟ یعنی فرمــان. بنابراین فقه ما علم فرمان 
فرمانرواست و سراســر سیاست است؛ نه تنها 
فقه القضایش که حتی کتاب الصاله و فقه حج 
آن هم سیاسی است. آیت اهلل اراکی با اشاره به 
نقش رســول اکرم)ص( در فرمانروایی خداوند 
خاطرنشــان کرد: رســول اهلل)ص( هم در این 
نظام، رسول فرمانروای هستی است نه رسول 
خالق بازنشسته هســتی. یعنی آمده است تا 
فرمانروایی خداوند را در جامعه محقق کند؛ بر 
همین اساس اســت که آمده است اطیعواهلل و 

اطیعوالرسول و اولی االمر منکم... . 

 والیت تشکل آفرین است
دبیــرکل مجمع تقریــب مذاهب 
اسالمی ادامه داد: عجیب است که 
قرآن کریــم، اهل والیت خداوند و 
رسول را با واژه »حزب اهلل« خطاب 
می کند. اهل والیت حزب هستند، 
چون والیت تشــکل آفرین است. 
اساساً کلمه والیت یعنی پیوستگی. 
می گویند »ولی شئ شئ« یعنی این شئ پیوسته 
شئ دیگر شد. پس اینکه گفته می شود روز غدیر 
روز وحدت است، شعار نیست، اساس روز غدیر 
روز به هم پیوستگی جامعه است و هیچ عاملی 
در جهان جز والیت، قدرت ایجاد پیوســتگی و 
وحــدت بین جوامع را ندارد. این مســئله یک 
مســئله برهانی است، نه تنها یک بحث نقلی و 
کالمی. حضرت رسول)ص( فرمودند: المؤمنون 
کالجسد الواحد... دقت کنید »مؤمن« نه »الناس«. 
خب مؤمن کیســت؟ مؤمن آنی اســت که با 
پیوند والیت به خدا متصل شده است. خداوند 
هم چون ملک است باید فرمانروا تعیین کند و 
فرمانروایی کند؛ »انی جاعل فی االرض خلیفه«. 

آیت اهلل اراکی افــزود: همه اوصاف ذات الهی به 
ملکیت او برمی گردد. اول »الملک« بعد »القدوس«. 
اما ملک باید قدوس باشد و عدالت داشته باشد. 
تنها این ملکی که پاک اســت حق فرمانروایی 
دارد. پس کســی که از طرف او تعیین می شود 
هم باید پاک باشد. بنابراین مسئله تطهیر اهل 
بیت)ع( مســئله ای است که اشــاره به جایگاه 
حکومتی آنان دارد نه فقط یک تعارف برای نشان 

دادن عصمت و پاکی آن ها. 
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی، مسجد 
را خانه فرمانروایی خداوند خواند و افزود: مسجد 

خانه صدور فرمان خداست. این خالصه تعریف 
مسجد است. از این خانه باید فرمان صادر شود 
و در این خانه باید فرمان ها پیاده شود. بر همین 
اساس مســجدداری کار بسیار سنگینی است. 
کار مســجد پیوند دادن این فرمانروایی با مردم 
است. از طرفی قوام جامعه اسالمی به قیام امام 
در مسجد است؛ چراکه مسجد پاالیشگاه جامعه 
اســت. هرکجا موج پاکی در جامعه وجود دارد 
باید بگردید ببینید پایگاهش کجاســت؟ قطعاً 
آن پایگاه مســجد است. ما افتخار می کنیم که 
مساجد ما بســیجیان پاک و بااخالص تربیت 
می کنــد و تحویل جامعه می دهد. ما دوســت 
داشــتیم آمــوزش و پرورش ما هــم این گونه 

می شد، در حالی که نیست. 
اســتاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه هر امری 
در اســالم از نظام مخصوصی برخوردار است، 
تأکید کرد: مســاجد در اسالم نظام مخصوصی 
دارند. اصوالً در اسالم همه چیز روی نظم است. 
ما یک مســجد الهی داریم که نماد والیت اهلل 
و خانه کعبه اســت. یک مســجد مرکزی دوم 
داریم که مسجد پیغمبر و مسجد النبی است. 
یک مسجد مرکزی سوم داریم که نماد والیت 
علوی و مسجد کوفه است. یک مسجد مرکزی 
چهارم داریم کــه نماد والیت مهــدوی و آن 
مسجداالقصی اســت، چون از مسجداالقصی 
اســت که جامعه مهدوی گســترش می یابد. 
مساجد مرکزی شهر هم مساجدی هستند که 
سازمان سیاسی دولت اسالمی به شمار می روند 

و نماز جمعه در آن ها اقامه می شود.

 باالترین ظلم به بشریت
آیــت اهلل اراکــی در پایان خاطرنشــان کرد: 
بزرگ ترین ظلم انســان غربی به بشــر، عزل 
خدا از فرمانروایی اســت. این بزرگ ترین ظلم 
به جامعه بشری است. امروز شهرهای متمدن 
غربی قفس های مرگ شــده اند. بــا کارنامه 
راه اندازی جنگ های وحشــیانه در خاورمیانه، 
نابــود کــردن طبیعــت، زمین و هــوا هنوز 
افتخــار می کنید که تمــدن دارید؟ محصول 
تمدن غربی چیســت؟ خانواده؟ اخالق؟ رواج 
حاکمیــت درنده خوی و آلــوده کردن زمین 
و دریا و هوا افتخــار تمدنی دارد؟ این همان 
ظلمی اســت که بشــر غربی در نتیجه کنار 
گذاشــتن خدا از فرمانروایی به ارمغان آورده 
اســت. هیچ نعمتی باالتر از حکومت اسالمی 
نیست و این نعمت شــرط دارد؛ الن شکرتم 

الزیدنکم... .

w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 مهم ترین بی دینی، تنبلی سیاسی است    رسا: حجت االسالم علیرضا پناهیان گفت: یکی از مهم ترین دالیل غربت امام علی)ع( شیوه مدیریتی و حکمرانی ایشان است؛ هر رئیسی بخواهد آن شیوه را 
داشته باشد غریب می ماند، هرچند مردم فضائل او را بدانند. مهم ترین رسالت امامان معصوم به رشد رساندن انسان هاست نه اینکه مشکالت آنان را رفع کنند. جامعه ای می تواند مشکالت خودش را حل کند 

که به رشد و بصیرت رسیده باشد، بنابرابن تنبلی سیاسی مردم مهم ترین دلیل غربت امام علی)ع( پس از رحلت رسول خدا)ص( بود و مهم ترین بی دینی نیز تنبلی سیاسی است.

 آیت اهلل نوری همدانی در پیامی 
به هفدهمین اجالس سراسری روز جهانی مسجد تأکید کرد 

مساجد؛ پایگاه اصلی انقالب اسالمی
اصلی ترین وظیفه روحانیت احیای مساجد است

 معارف  آیت اهلل حسین نوری همدانی 
در پیامــی بــه هفدهمیــن اجالس 
سراســری روز جهانی مســجد، پایگاه 
اصلی انقالب اسالمی را مساجد دانست 
و اصلی ترین وظیفه روحانیت را احیای 
این پایگاه دینی برشمرد. متن پیام این 

مرجع تقلید به شرح زیر است:
ْن َمَنَع َمَساِجَد اهلَلِ أَْن ُیْذَکَر فِیَها اْسُمُه  »بســم اهلل الرحمن الرحیم؛ َوَمْن أَْظَلُم ِمَمّ
نَْیا ِخْزٌی  َوَسَعی فِی َخَرابَِها أُولِئَک َما َکاَن لَُهْم أَْن یَْدُخُلوَها إاَِلّ َخائِِفیَن لَُهْم فِی الُدّ
َولَُهْم فِی اْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظیٌم )بقره: 114(؛ و چه کسی ستمکارتر است از کسانی 
که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیری می کنند و حتی در خرابی و تخریب 
مساجد می کوشند؟ آن ظالمان و ستمکاران را شایسته نیست که در مساجد داخل 

شوند و برای اینان در دنیا خواری و در آخرت نیز عذابی بزرگ است.
در سی و یکم مرداد 1348 جمعی از صهیونیست ها با هدف تخریب مسجداالقصی، 
نخستین قبله مسلمانان به این مسجد هجوم بردند و آن را به آتش کشیدند که در 
این آتش سوزی مساحتی نزدیک به هزار و 500 متر از آن در آتش سوخت و عالوه 
بر منبر تاریخی آن، پایه های اصلی مسجد که گنبد بر آن قرار داشت نیز سوخت و 
سقف مسجد فرو ریخت و خسارات زیادی به آن وارد شد. البته این عمل خبیثانه 
صهیونیست ها در آن زمان با واکنش جهان اسالم روبه رو و منجر به تشکیل سازمان 
کنفرانس اسالمی شد؛ البته سال ها بعد به پیشنهاد جمهوری اسالمی، سالروز چنین 

بی حرمتی به مسجد االقصی  »روز جهانی مسجد« نام گرفت.
یک جریان مسیحی صهیونیستی یا بهتر بگوییم صهیونیزم مسیحی که سال هاست 
در آمریکا شکل گرفته، معتقد است مسجداالقصی باید تخریب و به جای آن معبد 
حضرت سلیمان ساخته شود و این را شرط ظهور حضرت مسیح می دانند؛ از این 
رو یکی از اهداف همیشگی صهیونیست ها تالش برای تخریب مسجداالقصی است؛ 
البته هرگاه هجمه ای کرده اند با اعتراض و خشم جهانی مسلمانان روبه رو شده اند و 
ان شاءاهلل وعده های قرآن کریم برای نابودی صهیونیست ها محقق خواهد شد و این 
قبله اول جهان اسالم از سلطه صهیونیست ها آزاد خواهد شد و ان شاءاهلل به زودی 
جنود حزب اهلل در این مسجد اقامه نماز جماعت خواهند کرد. تشکیل این اجتماع 
باشکوه با حضور ائمه جماعات استان تهران، فرصت مغتنمی است تا به نکاتی در 

خصوص اهمیت مساجد و فضیلت نماز جماعت در آن اشاره شود.
در روایتی از امیرالمومنین)ع( آمده است که فرمودند: َمِن اخَتلََف اِلَی الَمسِجِد اَصاَب 
اِحَدی الثَّماِن؛ اَخاً ُمسَتفاداً فِی اهللِ، اَو ِعلماً ُمسَتطَرفاً اَو آیًَة ُمحَکَمًة اَو یَسَمُع َکلَِمًة 
ًة  ُه َعن ردی، اَو  یَتُرَک َذنبا َخشــیَ تَُدلُّ َعلی ُهدًی،  اَو َرحَمًة ُمنَتَظَرًة، اَو َکلَِمًة تَُردُّ
اَو َحیاًء )وسائل الشیعه، ج3، ص48( یعنی هر کسی که به مساجد رفت و آمد کند 
به یکی از این هشــت چیز دســت یابد: پیدا کردن برادری مفید در راه خدا، علم 
سودمند، نشانه محکم، رحمتی که انتظارش را دارد، سخنی که او را از بدی ها باز 
دارد، کالمی که او را هدایت نماید، ترک دنیا به خاطر ترس یا حیا. در روایت دیگری 
از پیامبر اکرم)ص( آمده اســت که فرمودند: ااَل َو َمْن َمشی اِلی َمْسِجٍد یَْطُلُب فیِه 
الَجماَعَه کاَن لَُه بُِکلِّ ُخْطَوهٍ َسْبُعوَن اَلَْف َحَسَنًه َو َمحاَعْنُه َسْبعیَن اَلَْف َسیَِّئًه َو یَرَفُع 
َل اهللٌ عزوجّل بِِه َسْبعیَن  َرجاِت ِمْثُل ذالَِک، َواِْن ماَت َو ُهَو َعلی ذالَِک َو کَّ لَُه ِمَن الدَّ
ُِّســونَُه فِی َوْحَدتِِه، َو یََســَتْغِفُروَن لَُه حّتی یُْبَعَث  اَلَْف َملٍَک یَُعِوُدونَُه فی َقْبِرهِ َو یُؤن
)مکارم االخالق، ج2، ص375( یعنی کسی که به سوی مسجدی گام بردارد تا به 
نماز جماعت برســد، برای هر قدمش 70 هزار حسنه نوشته و 70 هزار گناه محو 
می شــود، همچنین درجه اش 70 هزار مرتبه باال رود و اگر در همین حال بمیرد 
خدا 70 هزار ملک را برای او موکل کند تا در قبر به دیدارش رفته و به او بشارت 
داده و با او مأنوس شوند و برایش استغفار کنند تا روزی که دوباره برانگیخته شود. 
این ها نمونه هایی از توصیه های دینی ما به مسجد و درک نماز جماعت است؛ بیان 
همین فرمایشات ائمه اطهار)ع( می تواند موجب جذب مردم به مساجد و استحکام 

اعتقادات دینی آن ها شود.
شــما  ای روحانیون محترم مساجد و ائمه جمعه و جماعات! همگی می دانید که 
پایگاه اصلی انقالب اســالمی مساجد بوده است و استمرار آن نیز از طریق همین 
مساجد است، بنابراین باید تالش کنیم حضور مردم در مساجد جدی تر و بیشتر 
شود. امام راحل و عظیم الشأن درباره مساجد فرمایشات زیادی دارند که باید همه 
آن ها را مطالعه کرده و در تحقق آن ها بکوشــیم. حضــرت امام)رض( خطاب به 
ملت ایران و به خصوص روحانیون فرمودند: شما باید هشیار باشید که مسجدها، 
محراب ها و منبرهایتان را حفظ کنید؛ بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را از 
مسجد دیدید که همه قدرت ها را در هم شکست نه فقط ابرقدرت ها را، قدرت های 
دیگر را هم در هم شکســت؛ نباید در اسالم سستی کنید مسجدها را محکم نگه 
دارید و پرجمعیت کنید، اگر این مســجد و مرکز ستاد اسالم قوی باشد ترس از 
فانتوم ها و آمریکا و شــوروی نداشته باشید؛ آن روز باید ترس داشته باشید که به 
مسجد پشت کنید؛  ای ملت! مسجد های خودتان را حفظ کنید؛ بروید به مسجد تا 

این نهضت به ثمر برسد و مملکت شما نجات پیدا کند.
رهبر معظم انقالب نیز همیشه به اهمیت مساجد و حفظ این سنگرها تأکید بسیار 
داشــته و هشیارانه فرمودند: مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت های 
اجتماعی است و اگر این حصار و خاکریز فرهنگی نباشد، همه چیز از دست می رود.

اکثریت شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم از بچه های مســجدی بودند و این 
مساجد هستند که با پایگاه های بسیج و کانون های فرهنگی رونق گرفته و شهیدپرور 
شده اند. اما بزرگواران! امروزه وضعیت مساجد چگونه است؟ آمارها وضعیت مطلوبی 
را نشان نمی دهد، کما اینکه اظهار داشته اند از 75 هزار مسجد کشور شاید نیمی 
از آن ها فاقد امام جماعت باشند! همه بدانید از اصلی ترین وظایف روحانیت، احیای 
مساجد اســت و هر روحانی باید ســعی کند در کنار دیگر فعالیت های علمی و 
دینی اش در یک مســجد مستقر شود و خود را در معرض مالقات مردم بگذارد تا 

مردم دلگرم شده و حضورشان بیشتر شود.
عموم برنامه های دینی مردم باید در مســاجد شــکل بگیرد؛ ایجاد هســته های 
فرهنگی برای جوانان و تعلیم قرآن، معارف اسالمی و احکام دینی به آن ها باید در 
دستور کار باشد؛ برگزاری هیئات مذهبی و سنتی که معموالً به طور هفتگی و در 
طول ســال فعال هستند باید در مساجد باشد و مسجدها سعی کنند فقط اقامه 
نماز نداشته باشند، بلکه برای هر ساعتی و فرصتی برنامه داشته باشند. از ظرفیت 
مساجد باید حداکثر بهره وری انجام شود و این طور نباشد که مسجد نیم ساعت 
فقط موقع نماز باز باشد و بعد همه را بیرون کنند، بلکه در مساجد حتی المقدور 
باید 24 ساعته باز باشد، چراکه خانه خداست و البته این مهم با یک خادم عملی 
نیســت و یکی از طرح های قابل اجرا در این زمینه به کارگیری خادم افتخاری و 

شیفتی است.
از اهتمام مرکز رسیدگی به امور مساجد به برگزاری این همایش باشکوه از ائمه 
جمعه و جماعات و گرامیداشت روز جهانی مسجد صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم. 
اما باز هم متذکر می شوم که رسالت شما در احیای مساجد بسیار سنگین است، 
سعی کنید در ارتباط نزدیک تر با حوزه های علمیه اوالً خأل روحانیون مساجد را 
پر کنید و ثانیاً به محتوا و کیفیت بخشی به فعالیت های مساجد هم توجه کنید 
که همه این ها نیازمند برنامه ریزی است و امیدوارم با همت بلند شما و با همکاری 
همه دستگاه هایی که در حیطه مساجد و جوانان فعال هستند، مساجدمان رونق 
ســال های اول پیروزی انقالب را پیدا کرده و ان شاءاهلل در تحقق گام دوم انقالب 
اسالمی بتوانند پیشگام باشند؛ َوأَقِیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکِلّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخلِِصیَن 

یَن«. لَُه الِدّ

 نرم افزار »مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقالب« 
به بازار عرضه شد

معارف: نســخه موبایلی نرم افزار فرهنگ نامه قرآنی »مبادی قرآنی بیانیه گام دوم 
انقالب« به همت پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی تولید و به بازار ارائه شد. این 

نرم افزار در کافه بازار عرضه شده است. 
از جملــه ویژگی های این نرم افزار که برگرفته از کالن پروژه فرهنگ قرآن اســت، 
می توان به وجود ده ها مدخل اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، دسترسی سریع و آسان به اطالعات قرآنی مرتبط با موضوع بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی، استواری بر پایه نظام الفبایی در چینش موضوعات، نمایش 
درختی موضوعات، امکان اشــتراک گذاری متن، جست وجو در عناوین و محتوا و 

افزودن به عالقه مندی محتوای خاص اشاره کرد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  امام 
موسی بن جعفر الکاظم)ع( هفتمین امام 
شــیعیان، به روایتی در 20 ذی الحجه 
ســال 128ه  .ق متولد شدند و در سال 
148ه .ق پس از شــهادت پدرشان، امام 
صــادق)ع( به امامت رســیدند. به گواه 
امــام کاظم)ع(  تاریــخ، دوران زندگی 
دوران حرکت های اعتراض آمیز متعددی 
از ناحیــه شــیعیان و علویــان در برابر 
خلفای عباســی بود. به مناسبت سالروز 
والدت ایــن امام همــام، فرصتی فراهم 
شد تا با حجت االســالم دکتر سیدعلی 
ســجادی زاده، اســتادیار دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی به گفت وگو بپردازیم. او 
در ابتدای ســخن تأکید می کند دوران 
امامت موســی بــن جعفــر)ع( یکي از 
دوره هاي بســیار مؤثر در تاریخ شــیعه 

است.

 آغاز امامت موسی بن جعفر)ع( 
در عصر خفقان منصور

حجـــت االســـــالم دکتر سیدعـــلی 
امامت  دوران  توضیح  در  ســجادی زاده 
دوره  بن جعفر)ع( می گویــد:  موســی 
آغازیــن امامــت آن حضــرت در عصر 
با شدیدترین خفقان ها  دوانیقی  منصور 
روبه رو بــود، به گونه ای کــه با یارانش 
ارتبــاط مســتقیم نداشــت و در قالب 
فــردی روغن فروش، پارچه فــروش و... 
با آن هــا ارتباط برقرار می کــرد، اما در 
همان شــرایط هم شــیوه پدر بزرگوار 
خــود را دنبــال کــرده و بــه تربیت 
شــاگردان می پرداخت. در عصر مهدی 
عباســی، چند بار زندانی شد، زیرا آن ها 
نمی توانســتند وجود امام را به خصوص 
در بُعد سیاسی تحمل کنند؛ پس زندان 
را چاره کار می دانستند. مهدی عباسی 
تصمیم به قتل امام کاظم)ع( داشت، اما 
موفق نشد و پسر او هادی هم تنها یک  
سال خالفت کرد و زمانی برای درگیری 
با امام نداشــت. پس از آن، حضرت در 
مدت پانزده ســاله حکومــت هارون در 
برابر ظلم های او ایستادگی کرد تا اینکه 
در نهایت در زندان او به شهادت رسید.

 امام کاظم)ع( 
مورد احترام علمای اهل سنت است

استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث در بیان 
کرامات و القاب حضرت در منابع اهل سنت 
توضیح می دهد: القاب و کنیه هایی که به 
فرد القا می شــود نحــوه پذیرش جامعه و 
هویت او را روشــن می کند. به بیانی دیگر 
این القاب مانند تاریخچه و سرگذشــتی 
است که از خدمات، فعالیت ها و خصائص 
اخالقی فرد بر جای می ماند. مانند کنیه و 
القاب افتخارآمیزی که از امام موســی بن 
جعفر)ع( بر جای مانده اســت. لقب هایی 
مانند عبدصالح، باب الحوائج، صابر، کاظم 
و... . دکتر ســجادی زاده اضافه می کند: در 
طول تاریخ، موسی بن جعفر)ع( مورد توجه 
و احترام بزرگان اهل ســنت بوده اســت. 
محمد بن ادریس شــافعی در باره ایشان 
می گوید: قبر موســی بن جعفر)ع( اکسیر 
تجربه شــده ای است، کالمی که به اجابت 
دعا در کنار مرقد آن حضرت اشــاره دارد. 
همچنین حسن بن ابراهیم، شیخ حنابله 
می گوید: هیچ امری بر من دشوار نشد جز 
آنکه قصد قبر موسی بن جعفر را می نمودم. 
به او توسل می کردم و خداوند متعال آنچه 

دوست داشتم را برای من تسهیل می نمود. 
محمد بن ادریس بن منذر نیز می گوید: او 
ثقه، صدوق و امامی از امامان مسلمین است.

این کارشناس دینی عنوان می کند: یکی از 
القابی که خطیب بغدادي در کتاب تاریخ 
بغداد و بــه صورت مســند در باب القاب 
حضرت و با فعل ماضی اســتمراری آورده، 

باب الحوائج بودن ایشان است.

 باب الحوائج بودن
نتیجه عزت بخش اطاعت خدا

حجت  االسالم ســجادی زاده در ادامه بیان 
می کند: باب الحوائج بودن حضرت دو بعد 
دارد. یکی بعد ظاهری و رسیدگی به احوال 
مردم، رفــع گرفتاری ها و برآوردن حاجات 
و دیگری توســل کردن به امام برای رفع 
مشکالت و بیماری هاست. روایتی از حضرت 
برای شفای درد خلیفه داریم که می گوید: 
یکــی از خلفــای بنی عباس بــه دل درد 
شدیدی مبتال شد. بختیشوع که از پزشکان 
ماهر آن زمان بود، بر بالین او رفت و چون از 
درمان ناامید شده بود، گفت: آنچه را مربوط 
به علم پزشکی بود، انجام دادم، ولی درد تو 
با این درمان ها خوب نمی شود، مگر اینکه 

شخصی که دعایش مستجاب می شود و در 
پیشگاه خدا مقامی دارد برای تو دعا کند. 
خلیفه به یکی از دربانان گفت: موسی بن 
جعفر را به اینجا بیــاور و با ورود حضرت، 
درد خلیفه برطرف شــد و شفا پیدا کرد. 
خلیفه پس از بهبودی از حضرت پرســید 
که چه دعایی کرده است. امام فرمود: گفتم 
خدایا! همان گونه که نتیجه ذلت بار گناه را 
به خلیفه نشــان دادی، نتیجه عزت بخش 

اطاعت مرا نیز به او نشان بده.

 امامی که معدن آرامش و وقار بود
اســتادیار گروه علــوم قرآنــی و حدیث 
دانشــگاه رضوی به روایات دیگر نقل شده 
از دانشمندان اهل سنت نیز اشاره کرده و 

تشریح می کند: طبق آنچه در 
تاریخ بغداد آمده و بر اساس 
منابع شــیعه و ســنی، امام 
اهل عبادت  بسیار  کاظم)ع( 
بود، به همین دلیل به او لقب 
عبدصالح داده شــده است. 
ایشان آن قدر عبادت می کرد 
که حتی زندانبانــان او نیز 
تحت تأثیر قرار می گرفتند. 
آن حضــرت حتی هنگامی 
که به دستور هارون به زندان 
منتقل شــد، خدا را سپاس 
می گفت کــه فرصتی برای 

عبادت یافته است.
را  ایشان  لقب  معروف ترین 
کاظم می دانیم. سجادی زاده 
در توضیح این لقب می گوید: 

طبق کلماتی که در زیارت و صلوات خاصه 
امام موســی)ع( آمده، آن حضرت معدن 
آرامش و وقار و فروبرنده خشــم بود، حتی 
در برابر افــرادی که او را ناراحت می کردند 
نیز غضب نکرده و با مدارا رفتار می کرد. او 
در پایان تأکیــد می کند: روایات و احادیث 
بسیاری از امام موســی کاظم)ع( موجود 
اســت کــه جنبه های مختلــف حقوقی، 
اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی را 
شامل می شود و در هر بخش شیوه برخورد 
با مردم، رعایت حقوق یکدیگر و... برای مردم 

تبیین شده است.

استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی به مناسبت سالروز والدت موسی بن جعفرj عنوان کرد

jحجت االسالم واعظ شهیدی در چارچوب ادامه نهضت علمی جعفری در عصر امام کاظم
سلسله جلسات اخالق »با خادمان خورشید« 

در حرم مطهر رضوی مطرح کرد
تفاوت انسان ها در مواجهه با مرگ

معارف: یکی از حقایقی که همه انسان ها به آن 
آگاهی دارند مســئله مرگ و سفر اخروی است. 
بر اساس احادیث و روایات، مرگ همانند خوابی 
است که هر شب به ســراغ انسان می آید. مرگ 
و خواب شــباهت بسیاری به هم دارند، ولی یک 
تفاوت اساسی میانشان اســت که آن ها را از هم 
متمایز می سازد و آن اینکه خداوند هم در مرگ 
و هم در خواب روح انســان را قبض می کند، اما 
در مرگ دیگر روح به بدن بازنمی گردد و دستگاه 
مغز آدمی تعطیل می شــود، ولی در خواب فقط 
بخشی از دستگاه مغز تعطیل و روح دوباره به بدن 
بازگردانده می شــود. در واقع مرگ همان خوابی 
است که هر شب به سراغ انسان می آید، جز اینکه 
مدتش طوالنی است و انسان از آن بیدار نمی شود 

تا روز قیامت.
در برخورد با حقیقت مرگ، انسان ها به دو گروه 
تقسیم می شوند؛ گروه نخست انسان هایی هستند 
کــه از مرگ ترس و هراس دارنــد و به نوعی از 
آن گریزانند و گروه دوم انسان هایی که به تشبیه 
امام حســین)ع( مرگ را همچون زینت آدمی 
می پندارند. پرســش این است که عامل تفاوت 
انســان ها در برخورد و مواجهه با مرگ چیست؟ 
پاســخ روشــن اســت، عامل تفاوت انسان ها با 
یکدیگــر در مواجهه با مرگ مســئله تعلقات و 
وابستگی هاست. در بیشتر روایات و احادیث، ائمه 
معصومین درباره دنیای فانی هشــدار دادند که 
محبت دنیا ریشه همه گرفتاری ها و خطاهاست. 
انســان باید از دنیا بهره گیرد اما به آن وابســته 
نباشــد. باید به دنیا به چشــم موقت نگریست 
که مقدمه ای باشــد برای دل کندن از آن. امام 
سجاد)ع( در شــب های آخر ماه مبارک رمضان 
در هنگام مناجات با پروردگار می فرمایند: خدایا 
این توفیق را به من بده حالت تجافی داشته باشم، 
خدایــا توفیق بده که تمام هــواس و توجهم به 
عالم آخرت و محل استقرار و محل جزا و پاداش 

اخروی باشد.

نشست »فقه و رانت و رابطه 
آن با عدالت« برگزار می شود

معارف: در چارچوب سلسله نشست های علمی 
همایش ملی گام دوم انقالب، نشســت »فقه و 
رانت و رابطه آن با عدالت در راســتای تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب« در قم برگزار می شــود. 
این نشســت علمی روز پنجشــنبه 7 شهریور 
از ســاعت 10:30 تا 13 در پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی به نشانی »قم، خیابان معلم« 

برگزار خواهد شد.

 انتشار جلد دوم کتاب 
»َسُلونِی َقْبَل أَنْ تَْفِقُدونِی« 

مهر: جلد دوم کتاب »َسُلونِی َقْبَل أَنْ تَْفِقُدونِی« 
تحریر نهج البالغه به قلم آیت اهلل جوادی آملی، 
به زیور طبع آراسته شد. این اثر، شرح و تبیین 
خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البالغه است 
که این استاد برجسته حوزه علمیه این سلسله 
مباحث را از ســال 1371 در خطبه های نماز 
جمعه شهر مقدس قم آغاز نمودند و اکنون نیز 
پس از نزدیک به سه دهه همچنان در روزهای 
پنجشــنبه در درس  اخالق، ادامــه دارد. جلد 
نخست این مجموعه پیش از این منتشر شده 
بــود و جلد دوم آن دربردارنده شــرح و تحریر 

خطبه های 1۶ تا 32 نهج البالغه است.

کتاب »بیانیه نامه« منتشر شد
مهر: کتــاب بیانیه نامه )فرهنگ الفبایی بیانیه 
رهبر معظــم انقالب دربــاره گام دوم انقالب 
اســالمی( به قلم روح اهلل ولی ابرقویی از سوی 
انتشارات مشهور منتشر شد. این کتاب با 170 
صفحه در قطع رقعی و دارای فهرست تفصیلی 
و ترتیبی منتشــر شــده که در صفحات زوج 
کتاب، متــن اصلی بیانیه گام دوم انقالب و در 
صفحات فرد و در مقابل متن اصلی، دسته بندی 
و نمودار مطالب وجود دارد. همچنین در انتهای 
کتاب نیز حدود ۹0 صفحه، فهرســت الفبایی 
طراحی شده است که نزدیک به 2 هزار موضوع 
الفبایی و نمایه اســتخراج شــده است؛ به طور 
مثال اگر خواننده بخواهــد بداند رهبر انقالب 
درباره دشمن چه مطالب مهمی در بیانیه گام 
دوم فرموده انــد، به فهرســت الفبایی و حرف 
دال مراجعــه کرده و با یافتن کلمه دشــمن و 
ریزموضوعات آن، به آدرس های درج شــده در 
مقابل هر نمایه مراجعه نموده و مطلب تفصیلی 

آن در متن بیانیه رهبر انقالب را می یابد. 
این کتــاب دارای مجــوز انتشــارات انقالب 
اســالمی )وابســته به دفتر حفظ و نشــر آثار 
رهبر انقالب( اســت که برای تدریس نیز مفید 
بوده و قابلیت دسترسی آســان به موضوعات 
بیانیه گام دوم را داراســت. »ویژگی های ممتاز 
انقالب اسالمی«، »سرگذشت چهل ساله انقالب 
اســالمی«، »برکات انقالب اسالمی«، »محصول 
تالش چهل ســاله انقالب اسالمی و وضعیت 
فعلی ما« و »توصیه هایی به جوانان برای تبدیل 
ایران به الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی« از 

سرفصل های این کتاب است.

امام کاظم)ع( در 
شرایط خفقان 

حکومت منصور، 
با پیگیری شیوه 
پدر بزرگوار خود 

به تربیت شاگردان 
می پرداخت

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

مسجد

خـــبر

اخالق

خبر

قوام جامعه اسالمی به قیام امام در مسجد است
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی در نشست روز جهانی مساجد:

گزارش
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل
 الملک الحق المبین
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 »الیزابت وارن« نامزد انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریــکا از حــزب دموکرات در ســخنانی اعالم کرد 
سیاســت های اســرائیل دســتیابی به راه حل صلح آمیز را 
ســخت تر کرده و سیاست فشــار حداکثری علیه غزه نیز به 

افزایش قربانیان فلسطینی منجر می شود.

برای  ونزوئــال می گوید  رئیس جمهوری  نیکالس مادورو، 
عادی سازی رابطه و برون رفت از بحران موجود در کشورش؛ 
چند ماهی است که کاراکاس با آمریکا تماس برقرار کرده  است.

زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین اقدامات 
صهیونیست ها علیه مسجداالقصی را محکوم کرد. وی در این 
خصــوص گفت: با وجود تداوم تجاوزگری های تل آویو علیه 
مقدسات فلسطینیان، قدس و مسجداالقصی باقی می مانند و 

این رژیم صهیونیستی است که نابود خواهد شد.

زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان، به هنگام 
بازگشــت مجدد به قطر نسبت به دستیابی به توافق صلح با 

طالبان ابراز امیدواری کرده است.

موشه یعلون، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی انتقادهایی 
را علیه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم مطرح کرد. 
وی از نتانیاهو به دلیل سیاســت های شکست خورده اش در 

غزه انتقاد کرد. 

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تصریــح کرد معامله قرن 
طرحی برای از بین بردن مســئله فلسطین است. وی تأکید 
کرد عدم اتحاد امت اسالمی و منحرف شدن از مسیر نبرد با 
رژیم اشغالگر صهیونیستی و عدم توانایی تشخیص دشمن از 

دوست، تمامی دستاوردهای کسب شده را بر باد خواهد داد.

»بشــار الجعفری« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در 
جریان نشست شورای امنیت در نیویورک تأکید کرد هر نگاه 
واقع بینانه ای به تحوالت منطقه باید از این اصل برخاســته 
باشــد که دلیل تمام درگیری ها در خاورمیانه به اشغالگری 

صهیونیست ها باز می گردد.

هیئتی از جدایی طلبان »شورای انتقالی جنوب« برای مذاکره به عربستان رفت

آشتی کنان یا توطئه  برای تجزیه یمن؟
  جهــان   در حالی کــه زد و خــورد میان دو دســته از 
شبه نظامیان وابسته به امارات و سعودی در چند روز گذشته 
شکل حادی به خود گرفته و طرفین در عدن و ابین تا سرحد 
مرگ با یکدیگر درگیرشده اند، هیئتی از جدایی طلبان جنوب 
یمن که مورد حمایت امارات قرار دارند، برای مذاکره با مقامات 
ســعودی وارد شهر جده شد. این هیئت به ریاست عیدروس 
الزبیدی، رئیس »شورای انتقالی جنوب یمن« بوده و قرار است 
در مورد تحوالت و حوادث اخیر جنوب یمن به ویژه شهر عدن 

با طرف  سعودی گفت وگو کند. 
هیئت همچنین گفت وگوهایی با مقامات دولت منصور هادی، 
رئیس جمهوری مســتعفی یمن خواهد داشت.سفر شورای 
انتقالی جنوب به جده در حالی صورت می گیرد که به تازگی 
تنش های میان نیروهای نیابتی امارات و عربستان در جنوب 

یمن شدت گرفته است. 
در همین راســتا شهر عدن نوزدهم مرداد ماه بعد از چهار روز 
درگیری بین نظامیان دولت منصور هادی و نیروهای »کمربند 
امنیتی« وابسته به جدایی طلبان که از حمایت امارات برخوردار 
است، به دست شورای انتقالی جنوب افتاد. در پی این تحوالت 
دولت منصور هادی نیز که از سوی ریاض مورد حمایت است، 
حوادث شــهر عدن را »کودتای از پیش  طراحی شده امارات« 
علیه خود خواند.درگیری میان دو طرف در اســتان ابین نیز 

در 48 ســاعت گذشته ادامه داشــته، به طوری که نیروهای 
کمربند امنیتی توانسته اند چندین پایگاه شبه نظامیان وابسته 
به دولت مستعفی را به محاصره خود در آورند. این اقدامات در 
سایه ســکوت ریاض انجام شد، اما در نهایت با شدت گرفتن 
اختالف ها بین دو طرف در ســایه اختالف پشت پرده امارات 
و عربســتان، شاه و ولیعهد ســعودی با عبدربه منصور هادی 
گفت وگو کرده و ســپس محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در 
دیداری غیرمنتظره برای مذاکره با مقامات عربســتان به این 

کشور سفر کرد.
رویترز با اشــاره به این اختالف ها به نقل از سه منبع یمنی 
گزارش داد: مخالفت جدایی طلبان برای چشمپوشی از کنترل 
بر بندر عدن، به تعویق در نشستی منجر شد که ریاض پیشتر 
خواهــان برگزاری آن با هدف تشــکیل دوباره دولت عبدربه 
منصور هادی شــده بود؛ به گونــه ای که جدایی طلبان در آن 
عضو شــوند تا اوضاع متشنج فعلی به پایان برسد. در شرایط 
کنونی نیز اگرچه برخی تحلیلگران حضور هیئت جدایی طلب 
یمنی در عربســتان را در راســتای تالش آن ها برای راضی و 
همراه کردن ریاض با اقدامات خود تعبیر می کنند، اما عمده 
تحلیلگران این اقــدام را گام ریاض برای میانجیگری و ایجاد 
آشتی میان طرفین درگیر در جنوب با هدف سرپا نگه داشتن 

دولت نیمه جان منصور هادی قلمداد کرده اند.  

رویترز:  دیوید برگر، فرمانده سپاه تفنگداران 
دریایــی آمریکا که در میزگــردی در توکیو 
شرکت کرده بود، با اشاره به منازعات بین کره 
جنوبی و ژاپن و احتمال فسخ قرارداد اشتراک 
اطالعات نظامی بین این دو کشــور در مورد 
بروز هرگونه شــکاف بین متحدان آسیایی 
این کشور که در تقابل با چین و کره شمالی 

دخیل هستند، هشدار داد.
دفتــر  ســخنگوی  الســابع:  الیــوم 
هماهنگ کننده امور انســانی سازمان ملل 
اعالم کرد که دست کم 3۰۰ تن از مردم لیبی 
در جریان درگیری هــا در جنوب غرب این 

کشور کشته شده اند.
اسپوتنیک: در پی تصمیم واشنگتن برای 
فــروش 66 جنگنــده »اف-16« بــه ارزش 
8 میلیارد دالر به تایوان، پکن شــرکت های 

آمریکایی را تهدید به تحریم کرد.
العهد: »آنگرت کرامپ کارن-بوئر« وزیر دفاع 
آلمان در جریان ســفر به عراق در راســتای 
تداوم تالش برای مبارزه با گروه تروریســتی 
داعش از تمدید مأموریت نظامیان این کشور 

خبر داد.
ســی ان ان: دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
همتــای  مکــرون  امانوئــل  بــا  آمریــکا 
فرانسوی اش توافق کرده که برای حضور در 
نشست سال آینده جی ۷ که به میزبانی آمریکا 

برگزار خواهد شد، از روسیه نیز دعوت شود.
فرانس 24: بر اثر ســقوط یک فروند بالگرد 
در منطقه »اوتارکاشــی« هند سه نفر کشته 

شدند.
ان بی سی نیوز: با وجود تشدید تنش ها در 
روابط واشنگتن و پیونگ یانگ، نماینده ویژه 
آمریکا در امور کره شمالی اعالم کرد آمریکا 
آماده از ســرگیری مذاکرات هسته ای با کره 

شمالی است.

توافق صلح سودان و قمار 
بزرگ اپوزیسیون

الوقت: شــورای نظامی انتقالی ســودان و 
ابراهیم االمیــن، از رهبران ائتالف گروه های 
موســوم به »آزادی و تغییــر« پس از امضای 
ســند قانون اساسی کشورشــان بر ضرورت 
جنگ در یمــن تأکید کردند. بــا توجه به 
مواضع قبلی ائتــالف آزادی و تغییر، انتظار 
می رفت این ائتالف مخالف حضور سودان در 
جنگ یمن باشد، بنابراین سؤال مهمی ایجاد 
می شــود که چه تغییراتی در ساختار قدرت 
سودان در حال اتفاق افتادن است که چنین 
رویکردی به یمن در حال شکل گیری است؟

ســودان با 4۰ میلیون جمعیت 33 میلیارد 
دالر تولید ناخالص داخلی دارد. عربســتان 
و امارات تاکنون بیــش از 3 میلیارد دالر به 
ســودان در ازای حضور در یمن کمک مالی 
کرده اند که 1۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
سودان را شــامل می شود. بنابراین قطع این 
کمک اقتصاد سودان را دچار شوک اقتصادی 
و چالشــی موقت می کند و نخستین اثر آن 
حذف نظامیان از ســاختار قــدرت در دوره 
انتقالــی اســت. از طرفی نظامیــان تالش 
می کنند با واریز بخشــی از این کمک ها به 
بانک مرکــزی حمایت احزاب مخالف جنگ 
یمن و مردم را بدســت بیاورند. کمک های 
عربستان و امارات به شکل پیچیده ای سبب 
بازتولید نوعی رانت در ســاختار اقتصادی و 
سیاسی ســودان شده  که عالوه بر نظامیان، 
برخــی احــزاب ائتالف را نیز وابســته خود 
می کند. تا پیــش از توافق نظامیان و ائتالف 
آزادی وتغییــر ،احزاب مخالف خواهان پایان 
جنگ میان کشورهای اسالمی و وحدت آن ها 
علیه رژیم صهیونیستی بود، اما موضع ابراهیم 
االمین  نشان  از یک تناقض وسردرگمی در 
راهبرد این حزب و اشــتباه راهبردی برخی 

دیگر از احزاب ائتالف آزادی و تغییر دارد.
واقعیت آن است  که ســودان منافعی برای 
حضور نظامی در یمن نــدارد و ادامه یافتن 
شــرکت در ائتالف می توانــد موجب تهدید 
شــدن امنیت ســودان و انحراف سیاســت 
خارجی این کشور از منافع حیاتی در دوران 
انتقالی و حتی بعد از آن شود. همچنین این 
امر ســبب تضعیف اعتبار بین المللی سودان 
پس از تغییرات سیاسی جدید خواهد شد. از 
طرف دیگر این اشتباه احزاب ائتالف، موجب 
ایجاد اختالف در بین آن ها و تضعیف ائتالف 
به نفع شورای نظامی می شود؛ زیرا نظامیان با 
وجود قول قبلی، تمایلی به خروج از سیاست 
ندارند و مترصد فرصت برای حاشــیه راندن 
احزاب کلیدی ائتالف هستند. اما واقعیت مهم 
آن اســت که مردم سودان خواهان تغییرات 
اساســی در حکومت و سیاست خارجی آن 
هستند. اگر ائتالف با عربستان و امارات قرار 
بود نتیجه بخش باشــد، قطعاً عمر البشــیر 
اکنون دررأس قدرت قرار داشــت. از ســوی 
دیگر ریــاض و ابوظبی در جنگ یمن دچار 
اختالف شدید شده اند و فشارهای بین المللی 
برای پایان دادن به این نبرد روز به روز بیشتر 
می شــود، این مســئله در میان مدت سبب 
تضعیف موقعیت نظامیانی می شود که روی 

یمن قمار کرده اند.

  در پی سقوط دولت
احزاب سیاسی ایتالیا  رایزنی 

سیاسی را آغاز می کنند
تابناک: پس از سقوط دولت ایتالیا به واسطه 
اســتعفای »جوزپه کنته« نخست وزیر این 
کشور، احزاب سیاسی رایزنی ها و نشست 
های مشــورتی خود را برای تشکیل دولت 
آینده آغاز می کنند.  بر اساس برخی اخبار 
منتشر شده، پارلمان ایتالیا نیز در حال برخی 
رایزنی ها بــرای تعیین تکلیف درخصوص 
دولت آتی این کشــور است. گفتنی است 
دو هفته پــس از آنکه اختــالف میان دو 
حزب اصلــی حاضر در ائتالف حاکم ایتالیا 
از جناح راســت افراطی به اوج خود رسید، 
دولت این کشور سقوط کرد. ماتئوسالوینی 
از حــزب راســت گــرای افراطی »جنبش 
5ســتاره«به دنبال کســب قدرت اســت.

 توطئه حمله به پایگاه های حشدالشعبی 
از کجا آب می خورد؟

در حالــی که پیــش از این برخی رهبران مقاومت عراق از جمله »شــیخ قیس 
الخزعلی« دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در مورد توطئه های پشت پرده برای 
ایجاد ناامنی در این کشور هشــدار داده بودند، انفجار مشکوک در زاغه مهمات 
حشد الشعبی در مجاورت پایگاه هوایی بلد در استان صالح الدین بار دیگر توجهات 
را به خود جلب کرد. انفجار در انبار و زاغه های مهمات حشد الشعبی به تازگی به 
طرز محسوســی افزایش پیدا کرده و این سبب شده است که عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق دستور ویژه ای برای تحقیقات در زمینه این تحرکات مشکوک 

سریالی صادر کند.
حشدالشعبی به عنوان نیروی مردمی که از پایگاه اجتماعی قوی ای برخوردار است، 
پس از تصمیم نخست وزیر عراق برای ادغام این گروه در نیروهای مسلح رسمیت 
یافته و در زیر مجموعه ارتش این کشور قرار گرفته است. بسیج مردمی به عنوان 
نیروی بازدارنده تاکنون بسیار موفق عمل کرده و تمامی نقشه های طراحی شده 
از ســوی آمریکا را به شکست و ناکامی کشانده؛ بنابراین واشنگتن و تمام ایادی 
منطقه ایش کمر به تخریب حشدالشعبی بســته اند. اتفاقات اخیر هم به همین 

توطئه ها بازمی گردد. 
در مورد این حمالت مشکوک هم دو گمانه وجود دارد. دیدگاه نخست آن است 
که این اقدام از سوی عناصر خرابکار صورت می گیرد؛ افرادی که با پیگیری هدف 
تضعیف حشدالشعبی و در پی آن تضعیف ملت عراق بازگشت داعش را مد نظر 
دارند. در این حالت اگرچه ممکن است عملیات توسط عوامل مزدور داخلی صورت 
گرفته باشد، اما امکان انجام آن بدون هماهنگی با سرویس های جاسوسی و امنیتی 
کشــورهای ضد مقاومت و از جمله »سیا« ممکن نخواهد بود. گمانه زنی دوم هم 
انجام این اقدامات خرابکارانه از سوی طرف های خارجی است. اکنون این سناریو 
محتمل تر به نظر می رسد. ماجرای حمالت مشکوک به مراکز حشدالشعبی حدود 
یک ماه پیش از آنجا آغاز شد که پایگاه متعلق به این نیرودر شهر »آمرلی« واقع 
در استان صالح الدین هدف قرار گرفت. رسانه های خبری اعالم کردند که بمباران 
پایگاه مذکور توسط یک پهپاد ناشناس انجام شده است. باوجود آنکه شماری از 
اعضای حشــد الشعبی در جریان این حمالت شهید و تعدادی دیگر نیز زخمی 
شدند، اما هیچ یک از طرف های منطقه ای و بین المللی مسئولیت این اقدام خصمانه 
را بر عهده نگرفت. همزمان برخی منابع رسانه ای در عراق این حمالت را به رژیم 
صهیونیســتی نسبت دادند؛ اقدامی که در راستای ضربه زدن به مقاومت صورت 
می گرفت. این اتهام از سوی تل آویو رد نشده و همین مسئله این گمان را که حمله 
از سوی صهیونیست ها صورت گرفته باشد تقویت می کند. اکنون اگرچه انگشت 
اتهام به سوی صهیونیست هاســت، اما آمریکا به عنوان مهم ترین صحنه گردان 
تحوالت عراق هم در این رخدادها شریک است. ایاالت متحده مهم ترین کشوری 
اســت که از تداوم ناامنی در عراق ســود برده و با ســوء اســتفاده از این ناامنی 
حضور نامشــروع خود در منطقه را قانونی و موجه جلوه می دهد. به نظر می رسد 
آمریکا و رژیم صهیونیستی درحالی سناریوی جدید و البته شومی را برای حشد 
الشــعبی تدارک دیده اند که پیشتر و با نابودی گروه های تروریست تحت الحمایه 
آن ها شکســت مفتضحانه ای را در تقابل با این گروه مقاومتی متحمل شده اند.

پکن، بازداشت کارمند کنسولگری انگلیس را تأیید کرد
جهان: پایگاه تحلیلی »بلومبرگ« گزارش کرد چین تأیید کرده اســت »سیمون 
چنگ«  کارمند ۲8 ساله کنسولگری انگلیس بر پایه قوانین محلی بازداشت شده 
اســت. هنوز هیچ جزئیاتی درباره این قوانین محلی و اینکه این کارمند سفارت 

انگلیس چه اقدامی را مرتکب شده است، منتشر نشده است. 
روز سه شنبه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه به موازات ادامه تنش ها بین چین 
و کشورهای غربی به ویژه انگلیس و آمریکا بر سر دخالت های آن ها در امور داخلی 

هنگ کنگ، یک کارمند کنسولگری انگلیس در هنگ کنگ بازداشت شده است.
بلومبرگ گزارش کرد »چنگ« از 8 آگوســت )1۷ مردادماه( پس از شــرکت در 
نشستی در شهر مرزی »شــنژن« ناپدید شد و دیگر تماسی با خانواده اش برقرار 
نشده بود. انتشار این خبر در شرایطی صورت گرفته که تنش ها بین چین و انگلیس 
بر ســر مواضع مداخله جویانه لندن در زمینه تحوالت و ناآرامی های هنگ کنگ 
شدت گرفته است. لیو شیائومینگ، سفیر چین در انگلیس به تازگی ضمن هشدار 
درباره دخالت های خارجی در امور هنگ کنگ از احتمال دخالت مستقیم دولت 

مرکزی چین به منظور بازگرداندن آرامش به این جزیره خبر داده بود. 
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عکس نوشت

قهر بچگانه  ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا دلخوری خود را از بابت عدم موافقت دانمارک 
با پیشنهادش نشان داد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در توییتر اعالم 
کرد حال که دانمارک عالقه ای به فروش گرینلند ندارد، او هم ســفر 
برنامه ریزی شده خود به این کشور که قرار بود در دو هفته آتی انجام 
شــود را لغو کرده است. نخست وزیر دانمارک روز سه شنبه در واکنش 
به اظهارات ترامپ در مورد خرید گرینلند گفته بود: گرینلند آن طور 
که رئیس جمهوری آمریکا تصور می کند؛ فروشی نیست و این پیشنهاد 

اصوالً پوچ و بی معنی است. 

تداوم بحران در شبه قاره  سند دفاعی ژاپن  تاوان وابستگی
آلمان 243 میلیون یورو برای 

نظامیان آمریکایی هزینه کرده 
کره شمالی به توان کوچک سازی 

کالهک اتمی دست یافته است
 پاکستان پرونده کشمیر

 را به دادگاه جهانی می برد
مهر: وزارت دارایی آلمان در پاســخ به 
درخواســت یکی از احزاب سیاســی این 
کشــور اعالم کرد آلمان در هفت ســال 
گذشته افزون بر ۲43 میلیون یورو برای 
نظامیــان آمریکایی هزینه کرده اســت. 
در حــال حاضر حدود 36 هــزار نظامی 
آمریکایی در چهار ایالت آلمان مســتقر 
هســتند. این در حالی است که به تازگی 
»ریچارد گرنل« سفیر آمریکا در این کشور 
زمزمه خروج و انتقال نظامیان آمریکایی از 
آلمان را سرداده است. گرنل تهدید کرده 
بود که اگر برلیــن بودجه نظامی خود را 
افزایش ندهد، واشنگتن نیروهای خود را 

از این کشور خارج می کند.

مشرق: بر اســاس گــزارش یک روزنامه 
ژاپنی، در ســند دفاعی جدید این کشور 
اعالم شده که کره شمالی به توان ساخت 
کالهک های کوچک اتمی دســت یافته 
اســت. این گزارش »یومیوری« در حالی 
است که در گزارش ۲۰18 این سند اشاره 
شــده بود که »ممکن است« کره شمالی 
به این قابلیت رسیده باشد. کوچک سازی 
کالهک های اتمی امکان قرار دادن آن ها 
در موشــک های کوچک تــر و اســتفاده 
عملیاتــی از آن هــا در جنــگ را فراهم 
می کند. سند دفاعی ۲۰19 ژاپن قرار است 
اواخر شهریور در جلسه کابینه به تصویب 

قوه مجریه این کشور برسد.

پرس تی وی: شاه محمود قریشی، وزیر 
خارجه پاکســتان از قصد این کشور برای 
ارجاع مسئله کشمیر به دیوان بین المللی 
دادگستری- رکن قضایی سازمان ملل واقع 
در الهه  هلند- خبر داد. قرار است شکایت 
پاکســتان بر مواردی چون اقدام هند در 
نقض حقوق بشر علیه مسلمانان کشمیر 
متمرکز شود. گفتنی اســت اسالم آباد و 
دهلی بر ســر مالکیت جامو و کشمیر با 
یکدیگر اختالف نظر دارند، حال آنکه اقدام 
اخیــر هند مبنی بر لغو خودمختاری این 
منطقه عمدتاً مسلمان نشین، موجب خشم 
پاکستان شده است. هند هنوز به اظهارات 

قریشی واکنش نشان نداده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   در حالی که تحرکات مشــکوک 
در هــدف قــرار دادن پایگاه هــای نظامی 
حشدالشــعبی در سرخط خبری رسانه های 
منطقه قــرار دارد، یکــی از اعضای کمیته 
امنیت و دفاع پارلمان عراق درباره حمله رژیم 
صهیونیستی به مرقدهای دینی در این کشور 

با هدف ایجاد فتنه هشدار داد. 
عباس صروط در این بــاره افزود: هر چیزی 
در عراق ممکن است به ویژه پس از حمالت 
هوایی علیه مراکز حشــد الشعبی در آمرلی، 
بغــداد و بلد. این توطئه بــی ارتباط با رژیم 
صهیونیستی نیست و ما هر اقدامی از سوی 
اســرائیل برای ایجاد فتنــه در عراق را بعید 
نمی دانیم. این عضو کمیته امنیت در پارلمان 
عــراق بیان کرد: دولت نبایــد در این زمینه 
سکوت کند و باید برای ملت عراق روشن کند 
که عامل این حمالت رژیم صهیونیستی است 
یــا آمریکا. ملت عراق تاکنون از این حمالت 
چیزی نمی دانــد و اخبار هدف قرار گرفتن 
را از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دریافت 

می کند.
پیشتر دبیر کل مقاومت اسالمی نجبای عراق 
در پیامی که به مناسبت عید سعید غدیر خم 

صادر شده بود، تصریح کرد: دشمن با جنگ 
روانی به دنبال تضعیــف روحیه رزمندگان و 
مأیــوس کردن آن ها، نابودی وحدت و ایجاد 

تفرقه بین ملت عراق است. 
شیخ اکرم الکعبی خاطرنشان ساخت: هرگاه 
حشد الشعبی، ارتش، پلیس فدرال و نیروهای 
ضدتروریسم عراق متحد شده اند، به قدرتی 
شکست ناپذیر بدل گشته و رؤیاهای دشمن 
را نقــش بــر آب کرده انــد؛ به همین خاطر 
دشــمن تغییر تاکتیک داده و به شیوه های 

ناجوانمردانه و جنگ نرم متوسل شده است.
هشدار مقامات عراقی  برای ایجاد فتنه جدید 
در این کشور توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در حالی اســت کــه در چند هفتــه اخیر 
تحرکات مشکوک علیه پایگاه های نیروهای 
بســیج مردمی عراق افزایش  یافته اســت.

خبر

خواب  آشفته صهیونیست ها  برای اختالف افکنی در عراق
هشدار درباره حمله به مرقدهای دینی با هدف فتنه افکنی

 مهر  دولت فرانسه در آستانه نشست گروه ۷ 
تمهیدات بی سابقه امنیتی را در شهر بیاریتز، 
محــل برگزاری این نشســت، درنظر گرفته 
اســت. وزارت کشور فرانسه پیش بینی کرده 
است که روزانه امکان دارد شمار بازداشتی ها 
به 3۰۰ نفر برسد و به همین خاطر سلول های 
بازداشت های احتمالی برای این تعداد آماده 

شده است. 
نزدیک به 1۷ دادســتان فرانســه در بیاریتز 
حاضر خواهند بود تا در دادگاه هایی شبیه به 
دادگاه های »صحرایــی« متهمان را دادگاهی 
کنند. وزارت کشور فرانسه انتظار دارد مخالفان 
سیاســت های اقتصاد جهانی، فعاالن محیط 
زیســت و هواداران گروه های چپ رادیکال از 
سراسر اروپا و برخی نقاط جهان برای اعتراض 

به بیاریتز بیایند.
معترضان قرار است تجمعاتی در شهر بیاریتز و 
یکی از شهرهای کوچک نزدیک به آن، آنگله 
و همچنین شهر بایون برگزار کنند. کریستوف 
کاستانر، وزیر کشور فرانسه اعالم کرد موارد 
امنیتی در شــهر ساحلی بیاریتز به اندازه ای 
خواهد بود تا رهبران هفت کشــور حاضر و 
همراهان آن ها را دچار نگرانی نکند. او اعالم 

کرد بیاریتز به قلعه ای امنیتی تبدیل خواهد 
شد.در نشســت جی۷ )هفت کشور صنعتی 
دنیا( قراراست رهبران کشــورهای فرانسه، 
بریتانیا، ایتالیا، کانادا، آمریکا، آلمان و ژاپن با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو کنند. همچنین در 
این نشست رهبران نهادهای مهم اروپایی از 
جمله کمیســیون اروپا و شورای اروپایی نیز 

حاضر خواهند بود. 
مقامات فرانســوی می گویند قصــد دارند با 
برگزاری تدابیر شدید امنیتی اجازه تکرار وقایع 
سال های گذشــته در حاشیه این نشست را 
ندهند. یکی از پرتنش ترین این نشست ها در 
شهر جنوای ایتالیا و در سال ۲۰۰1 میالدی 
برگزار شــد که در جریان اعتراض ها یکی از 
مخالفان در خشونت پلیس کشته شد و صدها 

نفر نیز زخمی شدند.

خبر

محل برگزاری نشست جی۷ به قلعه امنیتی تبدیل شده است
یورونیوز خبر داد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 امیر مسروری رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

بدون تیتر

تحلیل

داد،  گزارش  رویترز  خبرگزاری  جهان    
امانوئل  و  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه در دیدار خود 
صورت  به  انگلیس،  جدید  وزیر  نخست  با 
درباره  وی  درخواست  قاطعانه  و  دوستانه 
توافق  از  پشتیبان«  ترتیبات  »بند  حذف 
برگزیت را رد خواهند کرد. بوریس جانسون 
در نامه چهارصفحه ای خود که دوشنبه شب 
منتشر شد، از اتحادیه اروپا خواسته تا  »بند 
ترتیبات پشتیبان«  مربوط به مرزبندی ایرلند 
با اتحادیه اروپا پس از خروج لندن از اتحادیه 

اروپا را حذف کند.
 بخش ترتیبات پشتیبان که در توافق بین 
و  انگلیس  پیشین  نخست وزیر  می«  »ترزا 
شده  درج  برگزیت  اجرای  برای  »بروکسل« 
بود، نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد 
مرز سخت بین بخشی از ایرلند که جزو خاک 
بریتانیاست و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه 
اروپاست، جلوگیری می کند. اما این مسئله 
مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان انگلیس 

اروپا بود. براساس  اتحادیه  با  از توافق »می« 
مقامات  و  سیاستمداران  »گاردین«،  گزارش 
در برلین می گویند که آن ها فکر نمی کنند 
رئیس  توسک«،  »دونالد  به  جانسون  نامه 
ترتیبات  بند  خروج  بر  مبنی  اروپا،  شورای 
مذاکرات  برای  سازنده ای  طرح  پشتیبان 
بیشتر باشد. این نخستین درخواست رسمی 
نخست وزیر انگلیس از زمان روی کارآمدنش 
در ماه گذشته است که با عدم استقبال طرف 

برلین و پاریس روبه رو شده است.

 جانسون با دست خالی به آلمان آمده
همزمان رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
پارلمان آلمان با اشــاره به سفر نخست وزیر 
انگلیس به برلین نســبت به دستیابی توافق 
و همسویی در خصوص اجرای برگزیت ابراز 
ناامیدی کرد. »نوربرت روتگن« با بیان اینکه 
نخست وزیر انگلیس با دست خالی به آلمان 
آمده، خاطرنشان کرد: مواضع غیرقابل انعطاف 
جانســون در قبال اجرایی شدن برگزیت به 

هیچ وجه مورد پســند اروپایــی ها نبوده و 
نیست.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس عوام 
انگلیس نیز در گفت وگویی خاطرنشان کرد 
نخســت وزیر این کشور درخصوص موضوع 
برگزیت دوســت دارد نقش »ســوپر من« را 
بازی کند. »ورا هاب هــاوس« ابراز امیدواری 
کرد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اساس 
توافق انجام شــده، صورت بگیرد. وی تأکید 
کــرد  برگزیت بدون توافــق به صالح آینده 

سیاسی انگلیس نیست.

نخســت وزیر انگلیس که پس از ناکامی ترزا 
می در برگزیت به قدرت رسیده است، تأکید 
کــرده 31 اکتبر با توافق یا بــدون توافق از 
اتحادیه اروپا خارج خواهد شــد. توافق قبلی 
لندن با بروکســل برای خروج، ســه بار در 
پارلمان بریتانیا رد شــد و زمینه ســاز کنار 
رفتن می  از قدرت بود. کشــورهای اروپایی 
عالقه مندند کــه انگلیس بر اســاس توافق 
صورت گرفتــه با اتحادیه اروپــا، برگزیت را 
اجرایی کند. انگلیس تا پایان اکتبر زمان دارد 

تا اتحادیه اروپا را ترک کند.

کالف سردرگم  برگزیت
آلمان و فرانسه پیشنهاد جدید انگلیس برای خروج از اتحادیه را  رد می کنند

گزارش خبری
 خبر
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