
 

قرآن و کعبه رمز وحدت امت اسالمی است
 آستان  حجت االسالم والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد در نخستین حجت االسالم ابوترابی فرد در نخستین همایش ملی سادات رضوی:

همایش کشوری و ملی سادات رضوی که با حضور بیش از یک هزار سادات 
رضوی در مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، 

 ............ صفحه 3عنوان کرد: این نشست نماد وحدت امت اسالمی...

قدس خراسان/ محرومیت در شهر 
امام مهربانی ها پسندیده نیست

 FBI تک تک میهمان های افق نو را 
تهدید کرده است

سرمایه را در امر تولید 
صرف کنید

2 2 2
فرمانده کل سپاه پاسداران در مشهد: نادر طالب زاده: آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

: jامام کاظم
 از ما نیست 

کسی که 
هر روز به 

حساب نفس 
خود  رسیدگی 

نکند ...
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 ............ صفحه 4

 با تأکید بر مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد عنوان شد 

گام جدید آستان قدس در خدمات درمانی و توسعه داروسازی

سقف هر بار سوخت گیری 
بنزین با کارت جایگاه داران 

به ۳۰ لیتر کاهش یافت

سهمیه بندی 
علیه قاچاق 

و واردات

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: تالش داریم در حاشیه شهر مشهد خدمات 
حوزه سالمت را توسعه دهیم و امکانات پزشکی را فراهم و مراکز درمانی و دارالشفا احداث 
کنیم. به گزارش آستان، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در آیین گرامیداشت روز 
پزشــک که در سالن همایش های بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد، با اشاره 
به نگاه و رویکردهای انســانی و عاطفی اسالم به بشریت، اظهار کرد: در مسائل انسانی، 
عاطفی، همدردی با مردم و تالش برای رفع مشکالت جامعه، باید امیرالمؤمنین علی)ع( 
را الگو قرار دهیم. آن حضرت دالوری و شجاعت های تأثیرگذاری در تاریخ اسالم داشتند؛ 

اما در خصوص هیچ کدام آیه قرآن نازل نشد...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
ابوالفضل ظهره وند

فرانســه به عنوان کشــوری پیشرو در اروپا در چند ســال اخیر و به ویژه پس از 
قدرتیابی دونالد ترامپ و خروج بدون پشــتوانه منطقی و سریع وی از پیمان های 
بین المللی در تالش است این گونه وانمود کند که در تصمیماتش در حوزه سیاست 
خارجی مستقل از واشنگتن عمل کرده و دارای استقالل رأی است. گفت و گوهای 

چند هفته اخیر میان رئیس جمهور فرانسه با همتای...

پاریس و بازی 
در نقش »پلیس خوب«

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 3

 اقتصاد  از اول شهریور میزان سوخت گیری با 
کارت آزاد جایگاه در هر بار ســوخت گیری از ۶۰ 
لیتر به 3۰ لیتر کاهش یافته است و شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی ایران...

»شهرخودرو« 
و پرسپولیس 

با پیروزی شروع کردند

شوک بدموقع 
به استراماچونی

حامیان و منتقدان طرح 
»حفظ کرامت آسیب دیدگان 

اجتماعی« چه می گویند؟

روی کاغذ 
نماند...

 ............ صفحه 1۰ ............ صفحه 5

گفت وگو با حجت االسالم رجایی 
خراسانی در سالروز شهادت میثم تمار

خرمافروشی 
که محرم اسرار 

ولّی  خدا بود
 ............ صفحه 7

فراخوان مناقصه 
بيمارستان منتصريه 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۷۶
۹

/ع
۹۸
۰۶
۷۷
۹

فراخوان تجديد مناقصه 
بيمارستان ابن سينا و 

دكتر حجازى 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۷۶
۷

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٢۵- ١-١- ٩٨)  (﹡﹢︋️ اول)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: 
 ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹋︀︋﹏ ﹝︧﹩ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر ٠٣/٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ٩٨/٠۶/٠٧ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
︣ق  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ︊﹊﹥ ا︵﹑︻︨︣︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫﹅︣︵ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︣︢︍﹡︀﹊﹞ا www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د: ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت

 ︑﹙﹀﹟: ٣٢٣١٨۶١٧      ٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د: ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/۶/٩٨      ٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ﹁︀رس-                   
︀ز و  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/۶/٩٨︋  ︊ روز︫   ︮١٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︨  ︀﹋︀ت:︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︪︐﹫︊︀﹡﹩      ٩- ز﹝︀ن︋  ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️︎ 

﹇︣ا️ ﹝﹫﹍︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١٫۶۴۶٫٠۶٠٫۵٠٠  ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ 
︀ً ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه  ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و....) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹫︊︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵٧۴۴۶٧:﹩﹎م.ا﹜︿ ٧٢١٧  ︫﹠︀︨﹥ آ
١۴- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                  

شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۶
۷۸
۷

   آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
 (﹡﹢︋️ دوم)

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏  ازذ ︳ــ︣ا  ︫︀ ﹢د را︋  شـركت مجتمـع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
: ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۶
۶۳
۸

︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره  RA-9641158 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٠۵۶ ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ و ﹝﹠︀﹇︭﹥
 UPS E2001 E ︫︣ح ﹝︐︭︣ ا﹇﹑م در︠﹢ا︨︐﹩

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٣٠١٫١٣۵٫٠٠٠ر︀ل  ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩ ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر 

۶٫٠٢٢٫٧٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝︊﹙︼ ︋︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥
١٣٩٨/٠٧/٢٣ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹁﹠﹩ ١٣٩٨/٠۶/٢٩ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨﹠︀د ︋﹥ وا ﹏﹢︑ ︀ر︑
١٣٩٨/٠٨/١۴ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨/٠٧/٠۶ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات

 ا︨︐︀ن ︋﹢﹢﹚︧︻ ،︫︣﹥، ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی ︎︀رس، ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩، 
︎︀﹐︪﹍︀ه ︫︪﹛- ︨︀︠︐﹞︀ن ا﹡︊︀ر-  ا﹝﹢ر﹋︀﹐ 

﹋︀ر︫﹠︀س ︣︠︡:  روح ا﹜﹥ ا︨︡ی   ︑﹙﹀﹟:٨٣۴۴

آدرس و ︑﹙﹀﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ WWW.SPGC.IR ️︀︨ ﹝︣ا︗︺﹥ 
 .  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟  ٠٧٧٣١٣١٨٣۴٠-٠٧٧٣١٣١٨٣۴۴  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀و

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٣١٨٠

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان

5

»باور« ایرانی برتر از »پاتریوت« آمریکایی
سامانه پدافندی »باور۳۷۳« با حضور رئیس جمهور رونمایی شد

 ............ صفحه 2
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 شنبه 2 شهريور 1398 22 ذى الحجه 1440 24 آگوست 2019  سال سى و دوم  شماره 9045 

روزنامـه صبـح ايـران

جهانگيرى: دولت راهبرد مقاومت را كامالً فعاالنه دنبال مى كند  سياست: معاون اول رئيس جمهور در مازندران گفت: دولت با اجراى استراتژى مدنظر رهبرى يعنى راهبرد مقاومت به دنبال بى اثر كردن 
راهبرد فشار همه جانبه آمريكايى هاست و اجراى راهبرد مقاومت را كامالً فعاالنه دنبال مى كند و خوشحالم اعالم كنم كه در نتيجه اجراى اين راهبرد در يك سال گذشته با وجود فشارهاى همه جانبه آمريكايى ها اما 

اهداف اصلى دشمنان ملت ايران محقق نشده و امروز به هر بخشى كه نگاه مى كنيم مى بينيم كه درست برعكس خواسته آمريكايى ها فعاليت ها و سازندگى ها در حال اجراست.

 سياست   آيــت اهللا علم الهدى ظهر ديروز 
در خطبه دوم نمازجمعه حرم امام رضا (ع) 
با اشاره به اين جمله رهبرى كه در ديدار با 
هيئت دولت داشتند؛ «كسانى كه از بن بست 
كشور حرف مى زنند، كامالً اشتباه مى كنند»، 
گفت: گذشــته را توجه ندارند كه چه بوديم 
و در چــه درگيرى هايى قرار 
داشــتيم و به لطف پروردگار 
همــه آن ها را پشــت ســر 
در  قدرتى  هــر  گذاشــتيم، 
كشــور ما سركار بود، دشمن 
و مشــكل داشــت، انگليس 
ملعون ازيك طرف، شوروى و 
اما هرچه  ازيك طرف،  آمريكا 
كردنــد در ايــن 40 ســال 
شكســت خوردند. به گزارش  
 Alamolhoda .com
ايشان تصريح كرد: نكته اى كه 
رهبر معظم انقالب مى فرمايند «40 سال دوم 
يقيناً از 40 ســال اول بهتر است»، تنها يك 

ادعا نيست، بيان يك واقعيت است. 

 اقتدار ما دشمن را از توسل به هر 
قدرت نظامى نااميد كرده است

ايشان بيان كرد: اقتدار ما دشمن را از توسل 
به هر قدرت نظامى نااميد كرده است، فقط 
حساب مى كند در اقتصاد به ما صدمه بزند 
و مــا را مســتأصل كنــد و در فرهنگ نيز 

ســفره دين را از زير پاى مردم ما بكشــد، 
حل اين دو موضوع نيز آســان اســت، فقط 
بــه عزيزان كارگزارى نياز داريم كه با اعتقاد 
به رهنمودهاى حكيمانه مقام واليت وسط 
ميدان بيايند. آيت اهللا علم الهدى با طرح اين 
پرسش كه در اقتصاد، توسعه و برنامه ريزى و 
پيشرفت اقتصاد چه مى خواهيم، اظهار كرد: 
براى پيشرفت اقتصادى به «نيروى انسانى، 
ســرمايه و فناورى» نياز داريم، براى نيروى 
انسانى، يك ملت هشتاد و چند ميليونى كه 
اكثريت اين ملت را جوانان تشكيل مى دهند 
و بخش عمده اش نيز نيروى مستعد پا به كار 
هستند، چه كسرى در نيروى انسانى داريم؟ 
هرچه بخواهيم نيروى انسانى در اختيارداريم 

و كامالً باقدرت و غنى هستيم.

 مشكل سرمايه گذارى در مشهد
ايشــان به نقدينگى موجــود در جامعه و 
ظرفيت عظيم سرمايه اى كشور اشاره كرد 
و گفت: با هزارو800 هزار ميليارد نقدينگى 
كه در كشــور موج مى زند، در سرمايه نيز 
مشكلى نداريم، با اين مبلغ چه كار نمى شود 
كرد؟ در چه ابعادى نمى شود سرمايه گذارى 
كرد؟ با اين نقدينگــى در كارمان موفقيم، 
منتها عزيزانــى كه صاحب اين ســرمايه 
هســتند، رهنمود حكيمانــه رهبر معظم 
انقــالب را بپذيرند و ســرمايه را در توليد 
مصرف كنند، نه در جريان هاى مصرفى مثل 
تفريحگاه ها و عياشــى ها. نماينده ولى فقيه 
در خراســان رضوى با بيان اينكه مشــكل 
ما در مشــهد، مشكل سرمايه گذارى است، 

گفت: ســاالنه در مشهد حدود 35 ميليون 
زائــر داريم، حدود 5 ميليــون آن خارجى 
هســتند، عده اى فكر مى كنند ســرمايه را 
بياورند اينجا به عنوان قطب گردشگرى در 
عرصه تفريحات و عياشى ها، سرمايه اى به 
هم بزنند و سود كالن ببرند، نكنيد اين كار 
را، ايــن كار به هم زدن هويت امام رضا (ع) 
است. ايشان خطاب به سرمايه داران، با بيان 
اينكه اين سرمايه را در شهر و استان ما كه 
بنيه توليد دارد، سرمايه گذارى كنيد، گفت: 
ثمره فعاليت استاندار محبوب ما در چند ماه 
را ببينيد، مثلث توسعه اقتصاد مقاومتى كه 
با الهام از سخنان رهبر معظم انقالب به راه 
انداختند، 80 شركت معين را در روستاها و 
شهرهاى استان به كار و فعاليت وا داشتند 
و فعاليت مى كنند، سرمايه ارزيابى شده براى 
اين شــركت ها، بيش از 92 هــزار ميليارد 
تومان اســت كه از نقدينگى مردم همين 
استان مى توان آن را تأمين كرد. خوشبختانه 
برخى شــركت ها در گام اول، برخى در گام 
دوم و برخى نيز وارد فاز عملياتى شدند، با 
سرمايه گذارى همين مردم استان كه استان 
ثروتمندى هم نيســت، كار پيش مى رود؛ 
آقاى اســتاندار با فكر، بينــش و طرح وارد 
عمليات شــده، كمبود ما چيســت؟ هفته 
دولت است، عزيزان كارگزار ما بيايند الگوى 
موفــق يك عنصر فعال و بــا عرضه اى كه 

مبتكرانه وارد كار مى شود را بگيرند.

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه با اشاره به مشكل سرمايه گذارى در مشهد:

سرمايه را در امر توليد صرف كنيد

 يك بازيگر ســلبريتى گفته بود برنامه اى مثل عصر جديد مردانه است؛ چون زن ها 
نمى تونن برقصند يا بخوانند و اين عادالنه نيست اما ديديم با رأى مردم يك هنرمند زن 
برنده شد، اون هم به خاطر بيان مشكالت مردم و جامعه، مشكالت واقعى، نه كنسرت! 

09150008730
 اخبار و راديو اعالم كرد كه از اواخر مرداد ماه خودرو ها كارت ســوختى مى شــوند. 
چرا خودروهاى مدل پايين رو كارت ســوخت نميدن. اعالم كردن كه فقط با اين كار 
مى خواهنــد جلوى قاچاق رو بگيرند . ولى اينجورى خودرو ها بنزين كم ميارن. دوباره 
ميگن آزاد بخرين ليترى 2 هزار تومن. اگه اينجورى نيست چرا فشار رو مردم ميارن، مرز 

را محكم تر بگيريد تا قاچاق نشه، چرا مردم رو تحت فشار ميذاريد.؟09350009683
 براى شهيد الجوردى صفت هاى مختلفى گفتن: آدم شناس بودنش، قاطع و شجاع 
بودنــش، مهربان بودنش با زندانى ها و....به اين ها كه خيلى ها درباره اش حرف مى زنند، 
كارى نــدارم. يكى از ويژگى هاى شــهيد الجوردى كه خيلى توجهــم را جلب كرده، 
بى توجهى به شأن و شئونات تصنعى ادارى است. كسى كه بعد از بركنارى اجبارى، هيچ 
پست دولتى نگرفت و فروشنده روسرى شد و با دوچرخه رفت و آمد كرد. 09120000120
 نميدونستيم نماينده هايى كه بايد حافظ منافع مردم باشند، در بازار خودرو هم مداخله 

و به اتهام اخالل در بازار روانه اوين ميشن. 09150007890
 برخى از دانشجويان براى تأمين هزينه هاى تحصيل مانند شهريه، مسكن و ... نياز به 
وام هاى دانشجويى پيدا مى كنند، ولى دانشگاه ها طبق قانون براى دريافت وام از دانشجو 
يك ضامن كارمند دولتى يا بازنشسته تقاضا مى كنند، اين كار را براى خيلى از دانشجويان 

سخت مى كند.09150001436
 چه قدر رژيم صهيونيستى و آمريكا قبيح هستند كه با پهپاد به خاك عراق حمله، آن 
را هم تأييد و ادعا مى كنند هرجا ايران باشد، حمله به آن را حق خود مى دانيم. اونايى كه 
مدام ميگفتن چرا تو سوريه هستيم و چرا فالن و فالن. ما با همچين كشورهايى روبه رو 

هستيم. آخه عراق رو چه به صهيونيست ها و آمريكا؟09110005678
 ديپلماســى با مقاومت نظامى، دو روى يك ســكه اندكاش برخى اين را زودتر 
مى فهميدنــد و در زمان برجام هم همين رويه را داشــتند. نه حاال كه مجبورند. 

09370009638
 تلويزيون به ويژه برنامه ثريا اين روزها برنامه هاى خوبى مى گذارد، به خصوص آقايى 
به نام زرشــناس كه موضوع ژاپن و آلمان را مطرح كردند. كاش صداوســيما به جاى 
سلبريتى هاى پر ناز و ادا، كمى بيشتر به اين كارشناسان بها بدهند و برنامه هاى سرگرم 
كننده اى مثل عصر جديد يا ســريال هاى جذاب مثل پايتخت اين ها را هم داشــته 

باشند.09100008521
 خيلى از مســئوالن در كشور داراى فرزندانى هستند كه تابعيت كشورهاى خارجى 
از جمله آمريكا و انگليس را دارند، مردم انتظار شنيدن توضيحات قابل قبول دارند كه 
چه دليلى وجود دارد كه ما بايد با اين كشورها دشمن باشيم و به خاطر آرمان هايمان 
ســختى ها را تحمل كنيم، ولى فرزندان مسئوالن به راحتى در آنجا زندگى كنند،اصًال 
چطور و از كجا هزينه زندگى در كشورى بيگانه براى آن ها تأمين مى شود. بهتر است در 

تلويزيون توضيحى بدهند. 09300008529

اتحاديه اروپا خواستار اتحاد گروه 7 در خصوص ايران شد
فارس: اتحاديه اروپا هشــدار داد اختالف ميان هفت كشــور عضو جى 7 در خصوص 
ايران غيرسازنده است و پيشرفت در خصوص توافق هسته اى را مختل مى كند. به نوشته 
خبرگزارى رسمى كويت، يك مقام ارشد اتحاديه اروپا كه در جمع خبرنگاران در بروكسل 
حضور داشــت، به شرط عدم افشاى نام گفت: «ايران در حال اختالف افكنى در گروه 7 
است. اين، پارادوكس بزرگى است؛ چون اتحاديه اروپا، آمريكا و همه ما در اين هدف كه 
ايران نبايد به يك قدرت هســته اى تبديل شود، اشتراك نظر داريم». مقام اتحاديه اروپا 
ضمن تأكيد دوباره بر پايبندى اين اتحاديه به توافق هســته اى برجام خاطرنشان كرد: 
رايزنى ها در خصوص تهران دامنه اى فراتر از مسئله امنيت دريانوردى در تنگه هرمز خواهد 
داشت. وى با تصريح بر اينكه تنش ميان اتحاديه اروپا و آمريكا غيرسازنده است، گفت: از 
زمانى كه آمريكا از توافق هسته اى خارج شد، ما قادر نبوده ايم بر سر هيچ كدام از مسائل 

مربوط به پرونده ايران به پيشرفت دست پيدا كنيم. 

نادر طالب زاده:
 FBI تك تك ميهمان هاى افق نو را تهديد كرده است

مشــرق: نادر طالب زاده، دبير كنفرانس 
افق نو گفت: اف بى آى ســراغ خيلى افراد 
شــركت كننده در ايــن كنفرانس رفت و 
درباره افق نو از آن هــا بازجويى كرد. اين 
افراد هم گفته اند كه چه سؤاالتى از آن ها 
پرسيده شده اســت. پرسش ها درباره اين 
بوده كه پشــت پرده افق نو چيست و چه 
كسانى آن را سازماندهى مى كنند. حتى ايميل ها را هك كرده بودند و عكس هاى ما را 
برداشــته بودند. بعضى ها هم بودند كه اف بى آى از آن ها سؤال و جواب كرد، اما ترجيح 
دادند واقعيت را به شكل ديگرى بيان كنند. آن ها هم بايد يك روز جواب بدهند كه چرا 
به مردم ايران نگفتند سؤال هاى اف بى آى از آن ها چه بود. البته من اين مطلب را سربسته 
مى گذارم. كليت ماجرا اين است كه اف بى آى مزاحم افراد زيادى شده و آن ها را تهديد به 
زندان و حتى پرداخت يك ميليون دالر جريمه كرده است. خود اين افراد مى گويند چنين 

چيزى در تاريخ آمريكا بى سابقه است.

بنابر ادعاى مقام يونانى
نفتكش ايران به سمت يونان حركت نمى كند

سياست: «كرياكوس ميتسوتاكيس»، نخست وزير يونان گفته نفتكش «آدريان دريا» كه 
چند روز پيش دولت محلى جبل الطارق آن را آزاد كرد، به سمت يونان حركت نمى كند. 
نخســت وزير يونان در مصاحبه با شبكه خبرى فرانس 24 گفت: «اين كشتى به سمت 
يونان حركت نمى كند. ما درخواستى از طرف آن براى پهلوگيرى در بندر يونان دريافت 
نكرده ايم.» يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا نيز گفته دولت اين كشور قاطعانه تحريم ها 
عليه نفتكش «گريس يك» كه به «آدريان دريا» تغيير نام داده را اجرا خواهد كرد و هر گونه 
كمك به اين ابرنفتكش كه در حال حركت در درياى مديترانه اســت، ممنوع است. اين 
مقام وزارت خارجه آمريكا كه خواسته نامش فاش نشود در گفت وگو با رويترز از كشورها 
خواسته به نفتكش ايران اجازه پهلوگيرى ندهند. او گفت: «بخش كشتيرانى زير ذره بين 

است و ما قاطعانه تحريم هاى آمريكا را اجرا مى كنيم.»

روزنامه آمريكايى واشنگتن پست:
ارزش ريال پس از سقوط پهپاد آمريكايى افزايش يافت

سياست: روزنامه آمريكايى واشنگتن پست نوشت: تحريم هاى آمريكا عليه ايران در 
حال اثر گذارى منفى بر اقتصاد اين كشور است. با اين حال اما ايران به جاى تسليم 
شــدن در برابر فشارهاى آمريكا براى تغيير سياست خارجى خود و عقب نشينى از 
حضور منطقه اى به ســمت حفاظت از خود و مقاومت در برابر خواسته هاى آمريكا 
روى آورده است و از مذاكرات مجدد كه هدف آمريكا خروج از برجام بود نيز خبرى 
نيست. اين روزنامه مى افزايد: از ماه مى به بعد ارزش ريال با افزايش 30 درصدى به 
118 هزار در برابر دالر رسيده است كه تقريباً برابر نرخ ارز نيمايى است. اگرچه ساقط 
كردن پهپاد متجاوز آمريكايى و توقيف نفتكش انگليسى و چند نفتكش مرتبط با 
قاچاق سوخت در آب هاى نزديك به تنگه هرمز توسط ايران به تشديد تنش سياسى 
در منطقه منجر شده، اما شاهد آن بوديم كه اين نرخ برابرى چندان دستخوش تغيير 

نشد و ارزش ريال ايران حفظ شده است.

شبكه خبرى اى بى سى نيوز اعالم كرد
عقب نشينى آمريكا درباره برنامه هسته اى ايران

سياست: وزارت خارجه آمريكا پس از كش و قوس هاى فراوان در گزارشى كه براى 
كنگره ارسال كرده از ادعاهاى اوليه خود مبنى بر اينكه ايران تعهدات هسته اى خود 
ذيل ان پى تى را نقض كرده، عقب نشــينى كرده است.  شبكه خبرى اى بى سى نيوز 
به نقل از منابع آگاه گزارش داد در ســند نهايى كه بهار ســال جارى براى كنگره 
ارسال شــد، اين ارزيابى مطرح شده كه ايران به تعهدات هسته اى خودش پايبند 
بوده است. سند مورد بحث، گزارشى با عنوان «پايبندى به توافق نامه ها و تعهدات 
در زمينه هاى كنترل تسليحاتى، منع اشــاعه و توافق نامه هاى خلع سالح» است. 
بر اســاس قانون، اين سند هر ساله توسط «اداره كنترل تسليحاتى وزارت خارجه 

آمريكا» تهيه مى شود.

پيچيدن نسخه فساد
با شفافيت

چند وقتى اســت مبارزه با فســاد به شاه بيت 
اقدامات قوه قضائيه بدل شــده اســت؛ اما باور 
جدى به مقابله با فســاد همچنان در برخى از 
سياسيون و حتى مردم ايجاد نشده است. يكى 
از مهم ترين داليل اين امر با توجه به تجربيات 
جهانى و تأسيس سازمان بين المللى شفافيت 
قابل تبيين است؛ سازمانى كه با هدف مبارزه 

با فساد تأسيس شده است.
تجربه كشــورهاى ديگر نيز نشــان مى دهد 
شــفافيت، اصل اساســى مبــارزه با فســاد 
شناخته شده اســت و اقداماتى چون حمايت 
از مخبران فســاد كه هزينه فســاد را افزايش 
مى دهند، در اولويت قرار دارد؛ بنابراين تا زمانى 
كه شفافيت تنها در حد شعار از سوى مسئوالن 
ترويج و در عمل در مقابل آن مقاومت شــود، 
نمى تواند باور جدى به مبارزه با فساد را در ميان 

مردم تقويت كند.
نبود شــفافيت، قواى حكومتى قانون گذارى و 
اجرايى و حتى قــوه قضائيه را نيز در برگرفته 
است و آفت بزرگى بدنه اقتصاد بيمار و سياست 
پريشان ايران را مبتال كرده است. در شرايطى 
كــه اخبار فســادهاى اقتصــادى پى درپى بر 
بى اعتمادى شهروندان افزوده است، مقاومت در 
برابر شفافيت، توجيه منطقى و عقالنى ندارد؛ 
چه اين محرمانگى ها خود بر بازار شايعه و دروغ 
مى افزايد و آن وقت هر دروغى باورپذير مى شود.
از سوى ديگر در ايران، يك برنامه فراگير با فساد 
وجود ندارد و به نظر مى رســد مبارزه با برخى 
دانه درشــت هاى هر دو جريان سياسى كشور 
به تنهايى نمى تواند انگيزه جدى مسئوالن را به 

مبارزه با فساد نمايان سازد.
نكتــه مهم تر وجــود اراده و عمــل مبنى بر 
اصالح ساختارهاى فســاد انگيز است؛ چيزى 
كــه اين روزها كمتر از آن ســخنى شــنيده 
مى شــود. مثالً هنوز همان اقتصاد خصولتى، 
دولتى و خصوصى ســازى ناقصى كه بر نقصان 
نظام اقتصادى كشــور افزوده اســت، در كنار 
محرمانگى هاى موجــود در فرايند واگذارى ها 
و رانت هاى گســترده وجود دارد كه نويد هيچ 

تغييرى را نمى دهد.
در اين ميان تالش بر محدودسازى رسانه ها و 
منتقدان و ممانعت از دسترسى آزاد به اطالعات 
به مــوازات برگزارى دادگاه هــا، مخاطب را در 
تناقضى گرفتار مى كند كه اگر عزمى بر مبارزه با 
فساد وجود دارد، چرا براى رفع اين موانع كارى 

نمى شود؟
اين عوامل در كنار تناقض گفتار برخى مسئوالن 
بــا رفتار آن ها بى اعتمادى مردم را نســبت به 

فرايند مبارزه با فساد افزون مى كند.
وقتى در خبرها مى آيد يكى از مقامات سابق در 
خانه اى متعلق به ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 
25 ســال سكونت داشته و تازه علنى مى شود 
يا هنگامى كه يك مقام از مبارزه با فساد سخن 
مى گويد، اما دامادش به عنوان يكى از مفسدان 
اقتصادى محكوم مى شود، اين پرسش را ايجاد 
مى كند كه آقاى مسئول سياسى يا اجرايى يا هر 
يك از مسئوالن ديگر كه نزديكانشان به اتهام 
فساد اقتصادى دستگير و متهم شناخته شدند 
از ابتدا از اين فساد بى خبر بودند و چرا تاكنون 
اين چهره ها در حاشــيه امن قرار داشتند؟ چرا 
مثالً آقاى مسئول يا هر يك از مسئوالن ديگر 
مبارزه با فساد را از خانه خودشان آغاز نكرده اند.
از ســوى ديگر بايد براى افكار عمومى تبيين 
شود كه تناسبى ميان حكم مفسدان اقتصادى 
با جرمشان وجود دارد تا اين مبارزه را نمايشى 
تلقى نكنند. يعنى احكام مفســدان اقتصادى 
بايد به نحوى باشــد كه سود فساد نسبت به 
هزينه آن ناچيز باشد و انگيزه فساد و اختالس 
را تقويت نكند. شــيوع فســاد نيــز خود بر 
بى اعتمادى دامن مى زند، اما مى توان به همين 
شــروع برخوردها نيز اميدوار بود، با اين شرط 
كه ادامه دار باشد، با زمينه هاى بروز فساد هم 
برخورد بشود. فســاد يك دومينوى پيچيده 
است كه تنها با شفافيت و كاهش محرمانگى ها 
مى توان در مقابلش ايستاد و مردم را به عنوان 
بزرگ تريــن حامى پشــت ســرخود ديد تا 
هيچ فشــار سياســى و ادارى بر سوت زنان و 

قاضى هاى عدالت خواه وارد نشود.

مقام آمريكايى: 
هدف از تحريم ها آوردن ايران 

به ميز مذاكره مثل گذشته است

ايرنا: «برايان هوك»، نماينده ويژه دولت آمريكا 
در امور ايران پنجشنبه مدعى شده كه تحريم ها 
«احتمــاالً» ايران را به ميــز مذاكره برخواهد 
گردانــد.  هوك در مصاحبــه اى اختصاصى با 
رســانه «روداو»، درباره سياســت موسوم به 
«كارزار فشــار حداكثرى عليــه ايران» گفت: 
«ما تالش مى كنيم فشــارى به ايران تحميل 
كنيم كه احتماالً اين كشور را پاى ميز مذاكره 
برخواهد گرداند. تحريم ها در گذشــته كارگر 

افتاده اند، احتماالً باز هم كارساز خواهند بود.»
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ميانجيگرى فرانسه به كجا مى انجامد؟ليست اميد فقط با ما عكس يادگارى گرفت!
سياست: محمدرضا عارف در جمع اعضاى 
شــاخه جوانان جامعه اســالمى مهندسين 
در سلســله نشســت هاى «بررســى آينده 
گفتمان هاى سياســى در نظــام جمهورى 
اســالمى ايــران» در پاســخ به پرسشــى 
درخصــوص اســتفاده افــراد از مزيت هاى 
فعاليــت جبهه اى و پايبند نبودن به الزامات 
فعاليت جبهــه اى، گفت:اين يــك واقعيت 
است كه متأســفانه عده اى از منافع فعاليت 
جبهه اى اســتفاده مى كننــد و در بزنگاه ها 
هيچ گونه پايبندى به مرام و مسلكى ندارند. 
نمونــه اش را در انتخابــات مجلس دهم و 
ليســت اميد ديده ايم. عكس يادگارى با ما 
مى گرفتند، ولى در مجلس به گونه اى ديگر 
رفتار كردند؛ براى حل اين معضل هيچ راهى 
جز تشكيل احزاب فراگير نداريم. به گزارش 
مهــر وى همچنين در پاســخ به پرسشــى 
درباره ضرورت تشــكيل مجلس سطح دوم 

در كشور، گفت: با تشكيل شوراهاى اسالمى 
شــهر و روستا تصور مى شــد ديگر پيگيرى 
امور محلى به نمايندگان شــوراها ســپرده 
نشود و نماينده مجلس در سطح ملى پيگير 
اهداف كالن ترى باشد، اما متأسفانه كماكان 
در مجلس شاهديم مطالبات محلى پيگيرى 
مى شــود. تشــكيل مجلس دوم و باالدست 
در صــورت تأييد، ضــرورت آنكــه به نظر 
مى رســد، مورد تأييد بخش هايى از نخبگان 
و سياستمداران اســت نياز به اصالح قانون 

اساسى دارد. 

سياســت: محمدجواد ظريف، وزيــر امور 
خارجه جمهورى اســالمى ايران پس از ديدار 
بــا امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه در 
جمــع خبرنگاران حاضر شــد و به تشــريح 
گفت وگوهايش در پاريــس پرداخت. ظريف 
بدون اشاره به جزئيات پيشنهادهاى فرانسوى ها 
مباحثات با مكرون را ســازنده خواند و گفت: 
بحثى كه با رئيس جمهور فرانســه داشــتيم 
در ادامه تماس هاى تلفنى رؤساى جمهور دو 
كشــور در چند هفته گذشــته است. فرانسه 
پيشنهادهايى را ارائه كرده بود و پيشنهادهايى 
را ما ارائــه كرديم درباره نحوه اجراى برجام و 
گام هايى كه نياز اســت طرفين بردارند. وى با 
بيان اينكه گفت وگوها بايد براى رســيدن به 
درك بهتر در خصوص پيشرفت كار آغاز شود، 
افزود: گفت وگوهاى خوب و ســازنده اى بود، 
البته به اين بســتگى دارد كه چگونه اتحاديه 
اروپا بتواند به تعهداتــى كه در قالب برجام و 

همين طور تعهداتى كه پس از برجام و خروج 
آمريكا داده، عمل كند. البته اجالس جى 7 هم 
هست و فرصتى براى آقاى مكرون وجود دارد 
كه با ساير اعضاى اروپايى 1+4 و اگر بخواهند 
با ساير اعضاى گروه 7 صحبت كنند. المانيتور 
به نقل از ديپلمات ها و كارشناسان نوشته است: 
فرانســه به دنبال دريافت چراغ سبز از دولت 
ترامپ اســت تا در ازاى راضى كردن ايران به 
حضور در ميز مذاكره، براى برخى از خريداران 
نفت ايران معافيت هايى در دوره هاى محدود 

صادر كند.

سياست: سامانه پدافندى «باور373» همزمان با روز صنعت دفاعى 
با حضور رئيس جمهور به طور رسمى رونمايى شد. عدم تعهد به 
اجراى قرارداد فروش ســامانه پدافنــدى S-300 بين جمهورى 
اسالمى ايران و فدراسيون روسيه از سوى طرف مقابل، سرآغازى 

براى اتكا به توان داخلى و توليد اين سامانه بومى بود.
نخســتين بار در رژه 29 فروردين 1388 بود كه ماكتى از سامانه 
پدافندى برد بلند ايرانى به نمايش درآمد كه در آن زمان بازتاب هاى 
فراوانى در رســانه هاى داخلى و خارجى داشــت، پس از آن خبر 
ساخت سامانه پدافندى باور373 براى نخستين بار در سال 1390 
توسط امير فرزاد اسماعيلى، فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوايى خاتم 
االنبيا (ص) در گفت وگو با خبرگزارى فارس اعالم شد و اين فرمانده 
با اشاره به اختاللى كه در روند فروش S-300 از سوى روسيه پيش 
آمده بود، گفت: البته در همان ابتدا و زمانى كه نخستين بحث ها 
مبنى بر تحويل ندادن  S-300 مطرح شــد و نفرات ما هنوز در 
روســيه دوره مى ديدند، رهبر معظم انقالب به وزارت دفاع دستور 
دادند كه «برويد و خودتان اين كار را ملى كنيد» و از آن زمان اين 
كار در دستور كار قرار گرفت. هرچند كه روسيه پس از چندسال 
به تعهد خود عمل كرد و ســامانه پدافند موشــكى S-300 را به 
ايران تحويل داد، اما اين موضوع مانع عزم متخصصان صنعت دفاعى 
كشور براى بومى سازى تسليحات و سامانه هاى پدافند هوايى نشد.

حسن روحانى، رئيس جمهور در مراسم رونمايى از سامانه پدافندى 

«باور373» و گراميداشــت روز صنعت دفاعى، با اشــاره به ديدار 
خصوصى خود با يكى از سران كشورهاى اروپايى در سال گذشته 
و در حاشيه اجالس سازمان ملل، بيان داشت: اين فرد كه از سران 
كشورهاى اروپايى است، پس از ديدار با رئيس جمهور آمريكا به من 
گفت «شما اروپايى ها سه ماه صبر كنيد با ايرانى ها در برنامه هاى 
اقتصادى مشاركت نكنيد؛ در تحريمى كه ما انجام مى دهيم به ما 
كمك كنيد تا سه ماه ديگر نظامى به نام جمهورى اسالمى وجود 
نخواهد داشــت». روحانى اضافه كرد: امروز حدود يك سال از آن 
زمان گذشــته است. سال گذشــته يعنى در سال 97 كه توطئه 
اقتصادى را عليه ايران طراحــى كردند تا حدى مردم ما را نگران 
كردند. عــدم تعادلى را هم در بازار به وجــود آوردند، اما در عين 
حال مردم با همه آگاهى و هوشــيارى مقتدرانه با توجه به اينكه 
امسال در سال 98 كه تحريم ها شديدتر از هر زمان ديگرى است، 
مقاومت و ايستادگى كردند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه آمريكا 
به خيال اينكه مى تواند ايران را در فشــار قرار دهد همه ننگ ها را 
به جان خريد، گفت: در روز خطر، نخستين فرارى ها از منطقه ما 

آمريكايى ها خواهند بود.

 ويژگى هاى باور 373
امير سرتيپ شاهرخ شهرام،  مديرعامل سازمان صنايع الكترونيك 
ايران در برنامه گفت و گوى ويژه خبرى گفت: اين سامانه با توجه به 

نياز كشور به پدافند دفاعى با برد باال طراحى و ساخته شد. با توجه 
به افزايش تهديدها، به سامانه اى قوى تر از اس 300 نياز داشتيم، از 
اين رو سامانه باور 373 طراحى و ساخته شد. اين سامانه در مقايسه 
با ســامانه اس 300 از برد ردگيرى، كشف و برد درگيرى و قدرت 
جنگندگى و كشندگى بيشترى برخوردار است. معاون وزير دفاع 
با بيان اينكه اين سامانه ابرسامانه است و زيرسامانه هايى را همراه 
خود دارد و متحرك است، گفت: يك رادار جست وجو بيش از 320 
كيلومتر برد دارد و داراى يك رادار ردگير با بيش از 250 كيلومتر 
برد است و با دقت بسيار باال، هدف را دنبال مى كند. امير سرتيپ 
شهرام افزود: اين سامانه بيش از 10 هزار المان (چشم مركب) دارد 
كه هر كدام يك رادار محسوب مى شود. وى با بيان اينكه اين سامانه 
در مقابله با موشك هاى بالستيك كاربرد دارد، اضافه كرد: سامانه 
موشكى باور 373 از ســامانه «پاتريوت» آمريكا بسيار برتر است. 
معاون وزير دفاع گفت: سامانه موشكى «تاد» بيشتر سامانه مراقبتى 

است و خانواده سامانه باور 373 در كالس باالتر از آن است.

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

بازتاب

دفاعى امنيتى

سامانه پدافندى «باور373» با حضور رئيس جمهور رونمايى شد

«باور» ايرانى برتر از «پاتريوت» آمريكايى

سياست خارجىسياست داخلى
ظريف در آستانه نشست جى7 با رئيس جمهور فرانسه ديدار كردعارف:

مجلس
سخنگوى هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان:

مجلس درباره سرنوشت نمايندگان پس از 
بازداشت، قانونى ندارد

 فــارس: محمدجــواد جمالى 
با اشاره به دستگيرى  نوبندگانى 
دو نماينــده مجلس توســط قوه 
قضائيه در پاســخ به اين پرسش 
كه در صورتى كــه يك نماينده 
مرتكب تخلفى شود و قوه قضائيه 

در صورت احراز تخلف، گزارش اين تخلف را به هيئت رئيسه 
ارجاع دهد، پس از بازداشــت شدن تكليف اين نماينده چه 
مى شــود و آيا پس از ســير روال قانونى، اين فرد همچنان 
نماينده مجلس خواهد بود يا بركنار مى شــود؟ گفت: اتفاقاً 
هم قانون اساسى و هم آيين نامه داخلى مجلس در اين باره 
سكوت كرده اند. مجلِس ايران، جزو معدود مجالسى است كه 

راهكار مشخصى براى اين قبيل موضوعات ندارد.

 دفاعى-امنيتى
جانشين وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح:

موشك هاى  وزارت دفاع 
نقطه زن و دقيق شده اند
پاسدار  ســرتيپ  سردار  تسنيم: 
قاسم تقى زاده در سخنرانى پيش از 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد اظهار 
داشت: دقت اصابت موشك هاى ما 
باال رفته و  نقطه زن شده است؛ امروز 
توليد  پيشرفته  بسيار  موشك هاى 

شده كه رسانه اى نشده و بسيار دقيق  و نقطه زن است. نكته مهم 
اين است كه هوشمندانه مسير خود را ترسيم كرده ايم و به جاى 
گرفتارى در موازنه تسليحاتى از روش بومى خودمان كه روش 
جنگ نامتقارن است، پيروى مى كنيم و همانند اتحاد جماهير 
شوروى، مسابقه تســليحاتى راه نينداخته ايم؛ در فناورى هاى 
ساخته شده آمريكا، نقاط ضعف زيادى ديديم و متوجه شديم و 

آن ها فكر مى كنند سالحشان اقتدار دارد.

 نمازجمعه
آيت اهللا كاشانى:

مردم دست از انقالب نمى كشند
 اما مسئوالن هم بايد به فكر باشند

ايســنا: امــام جمعــه موقت 
تهــران در نماز جمعــه تهران 
گفت: دشــمن خيال مى كند با 
مشــكالت اقتصادى و جنگيدن 
در مقابل ما،  ملت ما دســت از 
انقالب بــر مى دارد در حالى كه 

به فضل خدا دست امام عصر باالى سر اين كشور و ملت 
ماست و اميد به آينده داريم.

 اين ملت ايثار، فداكارى و صبر دارند اما مســئوالن هم 
بايد براى مردم فكر و تأمل كنند. اين اقتدار بزرگ علمى 
و نظامى و تمام فنون اخالق اســالمى و سياست اسالم 
است كه مى خواهيم با تمام دنيا در صلح باشيم، ولى بايد 

دشمن را عقب زد.



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

رسیدگی آستان قدس رضوی به کتابخانه های مناطق محروم  آستان: حجت االسالم والمسلمین سید جالل حسینی، رئیس کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، توجه به کتابخانه های 
مناطق محروم وابسته به آستان قدس رضوی را رویکرد مهم این نهاد عنوان کرد و افزود: یکی از رویکردهای مهم آستان قدس رضوی توجه بیشتر به مناطق محروم است، از این رو مسئوالن کتابخانه ها ضروری 

است در ارائه خدمات و شرایط عضویت و دریافت کتاب، برای کتابخانه هایی که در مناطق محروم تر واقع شده اند، تفاوت اساسی قائل باشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم ابوترابی فرد در نخستین همایش ملی سادات رضوی:
قرآن و کعبه رمز وحدت امت اسالمی است  

 آستان  نیوز: حجت االسالم والمسلمین
ابوترابی فرد در نخستین  محمدحسن 
همایــش کشــوری و ملی ســادات 
رضوی که با حضور بیش از یک هزار 
ســادات رضوی در مرکز نمایشگاه ها 
و همایش های آســتان قدس رضوی 
برگزار شــد، عنوان کرد: این نشست 

نماد وحدت امت اســالمی در ذیل شــخصیت فاخر پیامبر بزرگ اسالم)ص( 
و اهل بیت)ع( ایشان است.

وی با اشــاره به این نکته که ما برای تحکیم وحدت امت اســالمی نمادهای 
برجسته ای را در اختیار داریم و یکی از آن ها قرآن مجید است، بیان کرد: امروز 
مفتخریم به اینکه تمام امت اسالمی و همه مذاهب در تمام عالم یک نسخه از 
این کتاب آسمانی را حتی بدون اختالف در یک واژه و اعراب در اختیار دارند.
حجت االسالم والمســلمین ابوترابی فرد ادامه داد: امروز تمامی فرق و مذاهب 
اســالمی برای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و ذریه پیامبر)ص( و همچنین 

امامت و والیت جایگاه ویژه و ممتازی قائل هستند.
وی ابالغ حق، صفات رهبری، مرجعیت دینی اهل بیت)ع(، اکمال دین و اتمام 
حجت با مردم را از پیام های غدیر خم دانســت و افزود: رســول خدا)ص( در 
غدیر خم، دست علی)ع( را در دست گرفتند و فرمودند: »خداوند موالی من و 
من موالی مؤمنان هستم و بر آن ها از خودشان سزاوارترم. ای مردم هر کس 
که من موال و رهبر اویم، علی)ع( هم موال و رهبر اوســت و این جمله را ســه 
بار تکرار کرد«. پیامبر)ص( در این روز عزیز، با زیباترین بیان جایگاه امامت را 

برای مردم روشن کردند.
امام جمعه موقت تهران بــا بیان اینکه امام اختصاص به عصر و زمان خاصی 
ندارد، گفت: معرفت امام مســاوی با معرفت پیامبر اکرم)ص( بوده و امامت، 
تداوم رســالت پیامبر)ص( است؛ این رسالت باید تداوم یابد تا جامعه به دین 

ناب دست پیدا کند.
وی همچنین در ادامه به حدیث مشــهور سلسله الذهب از امام رضا)ع( اشاره 
کرد و گفت: پیام اصلی حدیث سلسله الذهب اطاعت از والیت است و آنچه در 
این حدیث اهمیت دارد این اســت که توحید به تنهایی کفایت نمی کند و در 

کنار آن باید به والیت پرداخت.
این مقام مسئول با بیان اینکه تبیین آموزه های دینی موجب می شود در دین 
خدا دچار اختالف نشویم، گفت: حضرت نوح)ع( نخستین پیامبر صاحب کتاب 
اســت و خداوند به ایشان می فرماید: »ای نوح آنچه به تو وحی کردیم چیزی 

نیست جز اینکه دین خدا را به پا دارید و در دین خدا دچار تفرقه نشوید«.
حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد مقام امامت را مانع تفرقه و اختالف 
برشــمرد و گفت: رسالت دیگری که خدای متعال برای امام قرار داده رهبری 

و زعامت جامعه است.
وی خاطر نشــان کرد: اعتبار نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی 
ایران به والیت فقیه اســت و همین پیروی از والیت موجب استقرار این نظام 
الهی و پشت سر گذاشتن همه دشمنی ها شده و الگویی برای مبارزه با ظلم و 

ستم در هر نقطه ای از عالم است.

 سادات نماد عطوفت و مهربانی مردم نسبت به اهل بیت)ع( هستند
در ایــن همایش همچنین علی اکبر والیتی عنوان کرد: ســادات، نشــانی از 
اهل بیت)ع( و پیامبر)ص( هستند و در مسیر آن ها نقش آفرینی می کنند. وی 
بــه حدیث معروف پیامبر)ص( با مضمون »انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل 
و عترتی« اشــاره کرد و گفت: در این حدیث آمده اســت: »من در میان شما 
دو امانــت نفیس و گرانبها می گذارم، یکــی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم 
اهل بیت)ع( را. تا وقتی که از این دو تمســک جویید، هرگز گمراه نخواهید 
شــد و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی شوند. تا کنار حوض کوثر بر 

من وارد شوند«. 
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: پس از این وصیت بسیار مهم پیامبر)ص( 
عده ای تالش داشــتند ثقل دوم یعنی عترت اهــل بیت)ع( را نادیده بگیرند، 
اما امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( با صبر و استقامت پایه و ثقل دوم را با 

جدیت دنبال و جانشان را تقدیم این راه کردند.
وی افزود: هر کدام از ائمه اطهار)ع( نقشی در احیای ثقل دوم که همان عترت 
اهل بیت)ع( است داشــتند، پس از امام علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، 
امام حســن و امام حسین)ع( و همچنین امام سجاد)ع( روش خاصی را برای 
احیای این امانت رسول گرامی اسالم پیش گرفتند که هر کدام از روش ها در 

نوع خود بی نظیر و تأثیرگذار بود.
والیتی خاطرنشان کرد: سادات حسنی تحت زعامت امام حسن مجتبی)ع(، 
در مکانــی با عنوان اقصــی در مراکش و در جنوب و شــمال غربی آفریقا 
متفرق شدند. در سال 297 هجری قمری نیز سادات فاطمی در مصر سلسله 
فاطمی را بنا نهادند. سادات حسنی حاکمیت شمال غربی آفریقا در آندلس 
را بر عهده داشــتند و حاکمیت در کشــورهای مصر، شام و یمن در دست 

فاطمیون بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش امام رضا)ع( و حضور سادات در 
کشور ایران اشاره کرد و گفت: بیش از 12هزار سادات علوی به دنبال هجرت 
اجباری امام رضا)ع( از مدینه به خراســان هجرت کردند که احمد بن موسی 
الکاظم معروف به شــاهچراغ در فارس و حضــرت معصومه)س( در قم و... از 

جمله آنان بودند.
والیتی همچنین تشکیل حوزه علمیه مرو برای شیعیان را از دیگر دستاوردهای 
حضور امام رضا)ع( در ایران دانســت و افزود: اعزام شاگردان، اصحاب و نقبای 
شیعه و همچنین اعزام نایب و وکیل به شهرهای مختلف از زمان امام رضا)ع( 

آغاز شد.
عضو مجمع جهانی اهل بیت)ع( با بیــان اینکه حضور امام رضا)ع( در ایران، 
معاصر با عصر ترجمه بود، بیان کرد: در قرن دوم و ســوم بسیاری از کتاب ها 
به زبان های مختلف ترجمه شــد و همچنین در این دوران باب فلسفه باز شد 
و مردم با مسائل جدیدی مواجه شدند که باید به آن ها پاسخ داده می شد؛ از 
این رو بســیاری از شبهات توسط امام رضا)ع( پاسخ داده و بسیاری از مسائل 

فکری حل شد.

 پیروزی امت اسالم در گرو وحدت جهان اسالم
در ابتدای این مراســم عفت شــریعتی کوهبنانی، دبیر همایش کشــوری و 
ملی ســادات رضوی که با حضور بیش از یک هزار ســادات رضوی در مرکز 
نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان کرد: حضور 

شما سادات مایه افتخار تمام ملت ایران است.
وی عنوان کرد: این همایش نخســتین همایش سادات رضوی در کشور است 
که در مشهد مقدس و در جوار بارگاه منور رضوی با هدف بررسی سیر تکاملی 

رفتارهای معنوی در آینه قرآن و عترت برگزار می شود.
شریعتی با بیان اینکه بنا داریم همایش بین المللی سادات رضوی را در عرصه 
جهانی برگزار کنیم، افزود: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
در آینده ای نزدیک نخســتین نشست را در راســتای ایجاد دبیرخانه سادات 

رضوی برگزار خواهیم کرد.
معاون امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی نیز در ادامه این 
مراســم به ارائه گزارشــی از فعالیت های این مجمع پرداخت و گفت: مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اســالمی در چند ســال اخیر عالوه بر گفتمان سازی 

وحدت، درصدد آن برآمده که این گفتمان را به رفتار اجتماعی تبدیل کند.
محمد ناظمــی اردکانی گفت: در تداوم راه امام راحــل، رهبر معظم انقالب 
همواره موضوع وحدت در جهان اســالم را در پیش گرفتند؛ نقطه عطف این 
حرکت تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در سال 1۳۶9 بود که 
تا به امروز خدمات شایان و کم نظیری در امر وحدت جهان اسالم انجام داده و 

بسیاری از اهدافی که در این مسیر دنبال می کرده محقق شده است.
وی عنوان کرد: تاکنون ســه کمیسیون بین المللی ســادات درباره چگونگی 
فعال سازی نقش ســادات در وحدت جهان اسالم توسط این مجمع تشکیل 

و بررسی شده است.
این مقام مســئول همچنین بر ضرورت کار پژوهشی و مطالعاتی در راستای 
شناخت جمعیت سادات در اقصی نقاط دنیا تأکید کرد و گفت: در خصوص 
نقابت الســادات در جهان مطالعات گســترده ای انجام شده و در کشورهای 
مصر، بنگالدش، اندونزی و... نقابت الســادات حفظ شده و نقش ویژه ای ایفا 

می کنند.

 آســتان/ احمد فیاض  تولیت آستان 
قدس رضوی گفت: تالش داریم در حاشیه 
شهر مشهد خدمات حوزه سالمت را توسعه 
دهیم و امکانات پزشکی را فراهم و مراکز 

درمانی و دارالشفا احداث کنیم.
به گزارش آستان، حجت االسالم والمسلمین 
احمــد مــروی در آییــن گرامیداشــت 
روز پزشــک که در ســالن همایش های 
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی برگزار 
شد، با اشاره به نگاه و رویکردهای انسانی 
و عاطفی اسالم به بشریت، اظهار کرد: در 
مسائل انسانی، عاطفی، همدردی با مردم 
و تالش برای رفع مشــکالت جامعه، باید 
امیرالمؤمنین علی)ع( را الگو قرار دهیم. آن 
حضرت دالوری و شجاعت های تأثیرگذاری 
در تاریخ اسالم داشــتند؛ اما در خصوص 
هیچ کدام آیه قرآن نازل نشد، اما هنگامی 
که حضرت انگشتر خود در نماز یا سه روز 
افطارشان را به نیازمندان اهدا کردند، آیه 
نازل شــد و این موضوع حاکی از اهمیت 
اسالم به نوعدوســتی است.تولیت آستان 
قدس رضوی سالمت جســم را زیربنای 
بسیاری از توفیقات و موفقیت های مادی و 
معنوی انسان معرفی و نقش پزشکان را در 
حفظ آن، بسیار مهم و حیاتی توصیف کرد.
وی افزود: جامعه ای که از پزشک و طبیبان 
خــوب و حــاذق برخوردار نیســت رو به 
اضمحالل و نابــودی خواهد رفت؛ به اذن 
الهی ســالمت جامعه در دست پزشکان و 
طبیبان اســت و از این رو شغل پزشکی 

حرفه ای مقدس به شمار می رود.
با اشاره  حجت االسالم والمسلمین مروی 
به اینکه بر اساس آموزه های اسالمی کسی 
که یک نفــر را از مرگ نجات دهد، گویی 
جمعیتــی را از مرگ نجات داده اســت، 
گفت: شغل پزشکی به اندازه ای ارزشمند 
و مقدس است که امیرالمؤمنین علی)ع( 
پیامبر گرامی اســالم را با عنوان »طبیب 

ادوار بطبه« معرفی می کند.
وی با تأکید بر اینکه باید به گونه ای رفتار 
کرد که بیمار جز رنج بیماری درد دیگری 

نداشته باشد، ابراز کرد: باید تالش کنیم به 
میزان توان و امکانات شرایطی فراهم آوریم 
کــه بیماران جز رنج بیمــاری با دردهای 
دیگری مثل مشکالت تهیه دارو، هزینه های 

درمان و... دست به گریبان نباشند.
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه با 
اشــاره به انتساب بیمارســتان رضوی به 
آستان مقدس حضرت رضا)ع( گفت: این 
بیمارستان پسوند رضوی و به بارگاه مقدس 
حضرت رضا)ع( انتساب دارد، به جهت نام 
رضوی و انتســابی که به بارگاه مطهر امام 
رضا)ع( دارد، باید یکســری استانداردهای 

رضوی در آن رعایت شود.
وی افزود: استانداردهای رضوی یعنی اینکه 
باید بهترین، متخصص ترین و دلسوزترین 
پزشکان با بهترین امکانات، فناوری  ها و ابزار 
پزشــکی در این بیمارستان وجود داشته 
باشــند و رفتار کادر پزشــکی این مرکز 
درمانی جلوه انســانیت، عاطفه و رعایت 

کامل احترام و کرامت انسانی باشد.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگر 
سخنان خود بر ضرورت توجه به محرومان 

به عنوان یکی از آموزه های ســیره رضوی 
تأکید و تصریح کرد: ما نمی توانیم نسبت به 
محرومان بی تفاوت باشیم، در همین راستا 
تالش داریم از محل درآمدهای بیمارستان 
رضوی برای توســعه مراکــز درمانی در 
حاشیه شهر مشهد استفاده و در آن مناطق 
درمانگاه و دارالشفا با امکانات الزم پزشکی 

احداث کنیم.

 فعالیت های آستان قدس در حوزه 
پزشکی و دارویی توسعه می یابد

تولیت آســتان قــدس رضــوی گفت: 
توسعه خدمات دارویی و پزشکی آستان 
قدس رضــوی را از نظــر کمی و کیفی 
آســتان نیوز،  گزارش  می کنیم.به  دنبال 
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
در حاشــیه بازدید از طرح های توسعه ای 
بیمارســتان رضوی در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: در حوزه ســالمت آســتان 
قدس رضوی در نظر داریــم تا امکانات 
بیمارستان رضوی، دارالشفاء امام رضا)ع( 
و مراکز داروســازی و تولیــد دارو را از 

نظــر کیفیت و کمیت گســترش دهیم.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
ادامه داد: هم اکنون چند دســتگاه مجهز 

در حــوزه پزشــکی مانند 
دستگاه سی تی آنژیوگرافی 
متأسفانه  داریم که  نیاز  را 
در مشهد و خراسان وجود 
نداشته و به لطف خداوند 
و با عنایت حضرت رضا)ع( 
موافقت هــای الزم بــرای 
خرید این دستگاه با حضور 
و  درمان  بهداشــت،  وزیر 
آموزش پزشکی در مشهد 
اســت.وی  شــده  حاصل 
تصریح کرد: در حوزه تولید 
دارو در تالشــیم تا از نظر 
کیفیت، گستردگی و تنوع 
امکانات  و  شرایط  دارویی، 

آســتان قدس رضــوی را افزایش دهیم 
تــا بتوانیم با تولید داروهــای باکیفیت، 
نیازهای دارویی کشــور به خــارج را به 

حداقل برسانیم.

تالش داریم از 
محل درآمدهای 

بیمارستان رضوی 
برای توسعه مراکز 
درمانی در حاشیه 

شهر مشهد استفاده 
و در آن مناطق 

درمانگاه و دارالشفا 
با امکانات الزم 
پزشکی احداث 

کنیم

بــــــــرش

حجت االسالم و المسلمین مروی با تأکید بر مناطق محروم و حاشیه شهر عنوان کرد

 بــرای ترویج ســنت حســنه وقف از گام جدید آستان قدس در خدمات درمانی و توسعه داروسازی
واقفانی که موقوفه شان را برای تأمین غذای 
مهمانســرای حضرت رضــا)ع( اختصاص 

داده اند، در محل این مهمانسرا یاد کنید. 
0915...1715

 بعضــی از درب هــای ورودی رواق ها و 
کفشداری های حرم مطهر در ایام پرازدحام 
و شلوغ جوابگوی تردد زائران نیست. لطفاً 

آستان قدس پیگیری کند.
0915...3753

 لطفاً هنگام سندنویســی بــرای منازل 
و اراضی که در ورثه قرار گرفته، مســئوالن 
بخش امالک و اراضی آستان قدس مساعدت 

بیشتری با بازماندگان و وراث انجام دهند.
0903...7002

 جلســات تفســیر قرآن کریم در حرم 
مطهر رضوی باید بیشتر از ترتیل و قرائت 
آن باشد. فهم درست از قرآن باید حداقل به 
اندازه قرائت آیات قرآن در مکان های مذهبی 

ترویج شود.
0915...2566

 از مســئوالن و خدام حرم امام رضا)ع( 
می خواهیم مدیریت تردد اطراف ضریح آقا 
امام هشتم)ع( با کیفیت بیشتری انجام شود.

0915...0166

 کارهای فرهنگی که در حرم امام رضا)ع( 
انجام می شــود باید زودبازده و تأثیرگذار به 
ویژه در بین نســل نوجوان و جوان باشــد، 
از اجــرای کارهای مــوازی و تکراری لطفاً 

خودداری کنید.
0902...1330

 چهارمین نشست 
شاعر ماه با محوریت آثار 

زنده یاد »حسین منزوی« در 
حرم رضوی برگزار می شود 

آستان : به گزارش آستان نیوز، چهارمین 
نشست از سلسله جلسات شاعر ماه مؤسسه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی 
ویژه بانوان اهل شعر و ادب، امروز شنبه دوم 
شهریور 1۳98 ساعت 17 در سالن جلسات 
بنیاد پژوهش های اســالمی این آســتان 

مقدس دایر خواهد شد.
این محفــل ادبی با حضــور محمدکاظم 
کاظمی، شاعر برجسته اهل افغانستان همراه 
با خوانش چند شعر برجسته زنده یاد حسین 
منزوی و معرفی آثار این شاعر معاصر برگزار 
می شود و بانو حق بین نیز اجرای نشست را 

بر عهده دارد.
عموم بانوان زائر و مجاور اهل شــعر و ادب 
می توانند برای حضور در این نشســت به 
دوربرگردان خیابان طبرســی حرم مطهر 
امام هشتم)ع(، ساختمان بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی، سالن جلسات 

)اتاق 2۳۶( مراجعه کنند.
الزم به ذکر اســت، انجمن ادبی گوهرشاد 
مشهد زیر نظر مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی با برگزاری جلسات 
هفتگی شعرخوانی ویژه بانوان، نقد و بررسی 
شعر، دعوت از اســتادان برجسته در حوزه 
شعر و ادب و شناسایی و پرورش نوجوانان 
و جوانان شــاعر در مسیر رشد شعر آیینی 

به  ویژه شعر رضوی بانوان فعالیت می کند.

آثار برگزیده جشنواره »هنر 
رضوان« به نمایش درمی آید

آستان: نمایشــگاه آثار برگزیده جشنواره 
ملــی »هنر رضوان« همراه بــا اختتامیه و 
قدردانی از صاحبان آثار برتر این جشنواره 
در نگارخانه رضوان مشــهد مقدس برگزار 

می شود.
نمایشــگاه آثار برگزیده نخستین جشنواره 
ملــی هنر رضوان همزمان بــا آیین پایانی 
این جشنواره به همت مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی، یکشنبه سوم 
شــهریور 1۳98 ســاعت 17 در نگارخانه 
رضوان مشهد به نشانی خیابان کوهسنگی 

17، پالک 1۶ افتتاح می شود. 
از عموم دوســتداران فرهنگ و هنر ایرانی 
اسالمی به ویژه تولیدکنندگان داخلی برای 
حضور در این مراســم و بازدید از نمایشگاه 
آثار برگزیده جشنواره دعوت به عمل می آید. 
جشنواره هنر رضوان، تالشی برای آشنایی 
بیشتر هنرمندان با نقوش، نگاره ها و نمادهای 
موجــود در تزئینات حــرم مطهر رضوی و 
کاربردی   کردن آن ها در هویت بخشــی به 
اسباب و محصوالت کاربردی زندگی 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 

خدمت رسانی 6 هزار خادمیار به زائران امام رضا j در محرم

 آستان   مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی گفت: 
 همزمان با ماه محرم و افزایش حضور زائران در حرم امام رضا)ع(

صورت  به  رضوی  خراسان  استان  افتخاری  خادمیار  هزار   ۶
فوق العاده عالوه بر خدمت در شهرستان خود، برای خدمت به 

زائران حرم مطهر مشارکت و فعالیت مضاعف خواهند داشت.
علی اکبر عصارنیا گفت: بحمداهلل این طرح در سراســر کشــور 
پیش رفته است و هم اکنون حدود 240 هزار نفر از عالقه مندان 

در ســامانه خادمیاری اعالم آمادگــی و تقاضای خدمت کردند 
که تا امروز حــدود 120 هزار نفر از این افــراد مراحل اداری و 
گزینشی خود را پشت سر گذاشتند و این توفیق را کسب کردند 
که اوالً در شــهر خودشــان بتوانند به محرومان و در راســتای 
ترویج فرهنگ رضوی خدمت کنند و منشــأ خدمات و برکاتی 
شــدند و ثانیاً به عنوان پاداش این خدمات سالی چند مرحله را 
در حرم رضوی به زائران این بارگاه قدســی خدمت کنند.مدیر 
مرکز امور خادمین آســتان قدس رضوی همچنین در پاسخ به 
پرسشــی پیرامون برنامه های پیش روی جریان خادمیاری در 
ماه های آینده گفت: ویژه برنامه های خادمیاران رضوی در چند 
ماه آینده ان شــاءاهلل گسترده تر و بیشتر خواهد شد، به این معنا 
که رابطین شهرستان ها و مسئوالن کانون های خادمیاری مربوط 
در شهرســتان های سراسر کشور جلسات آموزشی و تکمیلی را 
خواهند داشت که بتوانند فعالیت های گروهی و خدماتی با حضور 

خادمیاران شهرستان را مضاعف کنند.
عصارنیا ادامه داد: سیاست ۶ ماه آینده ما بر تقویت حضور گروهی 

خادمیاران در فعالیت های عام المنفعه است.
وی در خصوص آن دسته از خادمیارانی که در سامانه خادمیاری 
نام نویســی کرده ولی هنوز مراحل گزینش و اداری خادمیاری 
آن ها طی نشده است، گفت: به دلیل حجم باالی ثبت نام کنندگان 
در این سامانه کار جذب نهایی حدود 80 درصد این خادمیاران 
طی شده اســت و تالش داریم در چند ماه آینده روال گزینش 
همه خادمیاران را با کمک خادمیاران افتخاری ســتادی نهایی 
و قطعی کنیــم. وی در پایان در خصوص برنامه های خادمیاران 
استان خراسان رضوی در ماه محرم هم گفت: با توجه به حجم 
عظیم حضور زائران در حرم مطهر به ویژه دهه اول محرم، حضور 
خادمیاران افتخاری برای خدمت رســانی به این زائران در حرم 
مطهر نیز مضاعف خواهد شد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم حدود ۶ 
هزار خادمیار رضوی را به صورت فوق العاده فراخوان دهیم که این 
خادمیاران عالوه بر خدماتی که در شهرستان خود انجام می دهند 
یک کشیک مضاعف را نیز در حرم مطهر به زائران امام رئوف)ع( 

خدمت رسانی کنند.

خبر
مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی خبر داد  

 به 10 هزار گردشگر سالمت
در سال 1397 خدمات رسانی کرده ایم

 پزشکان بیمارستان  رضوی 
نصف بیمارستان های خصوصی حق العمل دریافت می کنند

مـدیــرعـامـــل 
بیمارستان رضوی 
نیز در این مراسم 
گزارشــی  ارائه  با 
فعالیت هــای  از 
چهارده ساله بیمارســتان رضوی اظهار 
کرد: بیمارســتان رضوی 14 سال قبل 
افتتاح شد و در طول این سالیان اهتمام 
این بیمارســتان همواره این اســت که 
به عنوان گزینه نخســت بــرای خدمات 
ســالمت از طرف مردم کشور و منطقه 

انتخاب شود. 
دکتر رضا سعیدی در ادامه گزارش خود 
به جذب بیمارانی از منطقه غرب آســیا 
اشاره کرد و افزود: این بیمارستان در سال 
9۵ حدود 4 هزار بیمار را از منطقه غرب 
آســیا زیر پوشش قرار داده و این آمار در 
سال 9۶ به ۵ هزار نفر رسید. در سال 97 
با رشد دو برابری این بیمارستان توانست 
به  بیش از 10 هزار گردشــگر ســالمت 

خدمات رسانی داشته باشد. 
وی در همین ارتبــاط تأکید کرد: واحد 
»بیماران بین الملل« با هدف تســریع و 
تســهیل در فرایند پذیــرش و ترخیص 
گردشــگران ســالمت با برخورداری از 
مترجمان مجرب، پزشــکان هم زبان و 
هم ملیت دارای اســتانداردهای عالی در 
رده های بین المللی در این بیمارســتان 
بهره برداری شــد. سعیدی اظهار داشت: 
بر اساس موافقت وزارت بهداشت، امسال 
دستگاه های شــتاب دهنده و نمونه های 
جدید دستگاه ها و تجهیزات پزشکی به 

امکانات بیمارستان رضوی افزوده می شود 
و امیدواریم با تجهیزات جدید همچون 
دستگاه شتاب دهنده و افزوده شدن هفت 
اتاق  عمل جدید که در شــرف تکمیل 
شدن است با اتاق های عمل قبلی که در 
مجموع 18 اتاق عمل می شود و نرم افزار 
جامع ســالمت برای پذیــرش بیماران 
خارجــی و با افزایــش ورودی و کاهش 
هزینه ها، بتوانیم بیش از پیش در راستای 
خدمات رسانی به  بیماران حرکت کنیم. 
اتاق عمل های یازده گانه از طرح های در 
دست اجرای این مرکز درمانی است که 
در 2 هــزار مترمربع با اعتبار یک هزار و 
100 میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی در بازدیــد تولیــت آســتان قدس 
رضوی از بیمارســتان سیار بیمارستان 
رضوی نیز اظهار کرد: این بیمارســتان 
سیار شــامل اتوبوس ویژه درمانی مجهز 
به پیشرفته ترین و نوین ترین تجهیزات 
پزشــکی دارای بخش هــای اورژانــس، 
درمانگاه عمومی با 10 تخت بســتری و 
یک تخت احیا، آزمایشگاه و دستگاه های 
ویژه رادیولوژی و سونوگرافی، اتاق عمل 
ویژه جراحی های سرپایی و چهار یونیت 
دندانپزشــکی است که به زودی فعالیت 
خود را همزمان با ایام پیاده روی اربعین 
حســینی آغاز می کند. 100 نفر از کادر 
پزشکی و پرستاری بیمارستان رضوی نیز 
در ایام پیاده روی عظیم اربعین حسینی 
در عتبــات عالیات بــرای ارائه خدمات 
پزشکی، جراحی های عمومی و... حضور 

خواهند یافت.

مدیر بنیاد سالمت 
بیمارستان رضوی 
نیز در این مراسم 
اظهار کرد: یکی از 
توفیقات سال های 
اخیر در راســتای تصویــری که تولیت 
آستان قدس رضوی از بیمارستان رضوی 
انتظار دارنــد، حرکت فراملی، عالمانه و 
علمی این بیمارســتان است که در این 
زمینه همکاری های خوبی با دانشگاه های 

کشور شروع شده است.
دکتر محمود شبـــستری با اشــاره به 
افتتاح سامانه گردشگری خاطرنشان کرد: 
امیدواریم در راستای خدمات رسانی بیشتر 
گام برداریم، در حال حاضر این بیمارستان 
در شــرف مجهز شــدن به  دستگاه های 
پیشرفته ســی تی آنژیوگرافی و اتاق های 
عمل پیشــرفته اســت که با این اتفاق 

بیمارستان در درجه ممتاز قرار می گیرد.
وی با بیــان اینکه به لطف الهی و عنایت 
امام رضــا)ع( پزشــکانی متعهد  خاص 
در بیمارســتان رضوی کــه مزین به نام 
مبارک امام هشــتم)ع( اســت در حال 
فعالیت هســتند، گفت: حضور پزشکان 
متعهــد و مجرب بیمارســتان رضوی با 
کدهای 247 و 724 برای کمک به مرکز 
ســالمت محور دولتی را بــه  خوبی و با 
استانداردهای جهانی داریم و این در حالی 
اســت که اجرای چنین فعالیت هایی در 
بیمارستان های خصوصی سودآور نیست، 
اما نگاه آســتان قدس رضــوی در حوزه 
سالمت سرمایه گذاری عظیم برای سالمت 

مردم اســت.وی دربــاره حق العمل های 
پزشکان بیمارستان تصریح کرد: پزشکان 
این بیمارســتان نصف بیمارســتان های 
خصوصی حق العمــل دریافت می کنند. 
همچنین خادمیاران رضوی به  مناسبت 
روز پزشــک و عید غدیر به  مدت سه روز 
خدمات رایگان به  مــردم ارائه دادند. در 
دهه والیت و امامت نیز در چهار نقطه از 
اطراف حرم مطهر رضوی در طول سه روز 

خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
رئیس بنیاد ســالمت بیمارستان رضوی 
افزود: هم  اکنون در این بیمارســتان در 
مدت نیم ساعت به  محض رسیدن بیماری 
که رگ قلب او گرفته و سکته قلبی کرده  
است، با مدد پزشــکان حاذق و امکانات 
پیشــرفته اش در مدت نیم ساعت رگ را 
باز می کنند و لخته خــون را برمی دارند. 
این طرح برای بیمارانی که سکته مغزی 

شده اند نیز اجرا می شود. 
محمود شبســتری ارتباط بیمارســتان 
رضوی با دانشــگاه های علوم پزشــکی 
را از دیگــر توفیقــات حوزه ســالمت 
آســتان قدس رضوی دانســت و افزود: 
و  بین المللــی  فعالیت هــای  توســعه 
ارتبــاط این مرکز درمانی با پزشــکان 
برگــزاری  و دانشــمندان خارجــی و 
همایش هــای بین المللی و تخصصی از 
جمله دستاوردهای این مجموعه است. 
همچنین بزرگ ترین همایش بین المللی 
قلب بــا حضور متخصصان 40 کشــور 
پاییز امسال با میزبانی بیمارستان فوق 

تخصصی رضوی برگزار می شود.

صدای مردم 
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     مدیر بنیاد سالمت بیمارستان رضوی:     مدیرعامل بیمارستان رضوی:
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r احتمال تكرار سياست حذف صفر در سال هاى آينده
رئيس  فروزان فــرد،  فــارس: حســن 
كميسيون مبارزه با فساد و حمايت قضايى 
اتــاق بازرگانى تهران درباره حذف صفر از 
پول ملى، گفت: اين كار با كنترل تورم بايد 
انجام شود، زيرا در غير اين صورت ممكن 
است در ســال هاى آينده مجبور به تكرار 
حذف صفر از پول ملى شويم.  وى افزود: 
در صورتى كه در چند سال آينده به واسطه تورم باال دوباره احتياج به اين كار وجود 

داشته باشد به معناى شكست خوردگى اين سياست است.
 

گوشت گوسفندى دوباره گران شد 
تسنيم: با وجود وعده هاى مســئوالن براى كاهش قيمت گوشت قرمز، اما قيمت 
گوشت گوسفندى نه تنها ارزان نشده، بلكه گران تر هم شده است؛ به طورى كه هر 
كيلوگرم از اين محصول 120 هزار تا 130 هزار تومان به فروش مى رسد در حالى كه 

اين محصول تا 85 هزار تومان در ماه هاى گذشته كاهش يافته بود.

ورود بازرسى رياست جمهورى
به ماجراى كمبود و افزايش قيمت شكر 

بورس 24: دفتر بازرسى رياست جمهورى 
در مكاتبه اى با اشاره به كمبود و افزايش 
قيمت شكر، خواستار ضرورت جلوگيرى 
از صادرات احتمالى شــكر از سوى برخى 
صنايع وابسته به شركت هاى بسته بندى 
شــد. عباس قبادى، دبير كارگروه تنظيم 
بازار در مكاتبه اى با رؤســاى سازمان هاى 
صنعت و معدن استان ها، با اشــاره به نامه واصله از دفتر بازرسى رياست جمهورى، 
كمبود و افزايش قيمت شكر و ضرورت جلوگيرى از صادرات احتمالى شكر از سوى 
برخى صنايع وابســته به شركت هاى بسته بندى، نسبت به تشديد نظارت بر توليد 

تأكيد كرد.

برطرف شدن ايرادهاى موافقت نامه پاريس
منوط به ارائه سند تعهدات ملى 

خبر فارسى: على ابراهيمى، سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس درباره آخرين 
وضعيت موافقت نامه پاريس گفت: با عنايت به ايراد شوراى نگهبان به مصوبه مجلس 
در تأييد موافقت نامه پاريس بدون ارائه ســند تعهدات ملى از سوى سازمان محيط 
 زيســت و پس از بررســى هايى كه ما انجام داديم، متوجه شديم شايد در اين مورد 
كم دقتى كرده ايم. ازاين رو مقرر شد تعهدات ايران به صورت روشن به مجلس ارائه شود 
تا مجلس اين تعهدات را بررسى نمايد كه تاكنون اين سند به كميسيون كشاورزى 

ارائه نشده است.

درخواست آمريكاى شمالى براى همكارى با ايران
الف: مديرعامــل شــركت فرودگاه ها و 
ناوبرى هوايى ايران با اشاره به ارائه خدمات 
هوانوردى به ايرالين هاى خارجى براى عبور 
از آسمان ايران، از درخواست فرودگاه هاى 
آمريكاى شــمالى براى همكارى با ايران 
خبر داد. اميرمكرى گفت: ما تمام تالش 
خود را مى كنيم كه خدمات هوانوردى را به 
گونه اى در اختيار ايرالين هاى خارجى قرار  دهيم كه از آسمان ايران عبور كنند و حتى 

از فرودگاه هاى آمريكاى شمالى درخواست همكارى با فرودگاه هاى ايران داشته ايم.

احصا و اصالح فرايندكارى گلوگاه هاى فساد در وزارت صمت 
شبستان: مديركل بازرسى وزارت صمت گفت: احصا و اصالح فرايند كارى تمامى 
گلوگاه هاى فساد در وزارت صمت در حال انجام است. به زودى شركت هايى كه دالر 
دولتى گرفته اما كاال وارد نكرده اند به قوه قضائيه معرفى مى شوند. وى افزود: از افرادى 
كــه گزارش هاى موثق و دقيقى از تخلفات ارائه كنند، قدردانى ويژه خواهيم كرد. به 
مديران وزارت صمت توصيه مى كنيم نظارت عاليه بر نحوه عملكرد زير مجموعه خود 
را بيش از پيش ارتقا بخشند و پيش از وقوع هر تخلفى، زمينه هاى آن را از بين ببرند.

پزشكان تا 15 شهريور مشمول سامانه مؤديان مى شوند 
عصر ايــران: اميدعلى پارســا، رئيس 
ســازمان امور مالياتى گفت: تمام مشاغل 
پزشكى تا 15 شــهريور مشمول سامانه 
مؤديان قــرار خواهند گرفت. بر اســاس 
برنامه ريزى ها، تا پايان شهريورماه عالوه بر 
پزشكان، 20 صنف ديگر زير پوشش اين 
سامانه قرار مى گيرند. وى با اشاره به اينكه 
به منظور ايجاد عدالت مالياتى و اجتماعى تمام مردم بايد تحت سامانه مؤديان يا پايانه 
فروشگاهى قرار بگيرند، اظهار داشت: اين در حالى است كه با وجود حكم قانون گذار در 

تبصره 6 قانون بودجه، اين كار براى حرفه پزشكى با تأخير انجام شده است.

بيش از 130 هزار كارگر حقوق معوق دارند
مهر: آمار مربوط به اطالعات بنگاه هاى مشكل دار حاكى از آن است كه 130 هزار و 
400 كارگر در كل كشــور حقوق معوق دارند كه اين كارگران در هزار و 193 بنگاه 
كشور مشغول به كار هستند. اطالعات به دست آمده از وضعيت حقوق معوق كارگران 
نشان مى دهد، در 31 استان كشــور بنگاه هاى داراى حقوق معوق وجود دارند و در 
مجموع دستمزد 130 هزار و 413 نيروى كار در كشور از يك ماه و بيشتر پرداخت 

نشده است.

تورم كنترل نشود، قيمت مسكن دوباره افزايش مى يابد
ســلطان محمدى،  مهدى  خبرآنالين: 
كارشناس بازار مسكن گفت: متأسفانه در 
ماه هاى اخير رقابت به سمت باال بردن سود 
بانكى بوده است. اين موجب فشار بر منابع 
بانك مركزى و افزايش نقدينگى مى شود. 
بيشــترين حجم افزايــش نقدينگى در 
سال هاى گذشته مربوط به بدهى بانك ها 
به بانك مركزى بوده است. اگر سياست گذار پولى، اين موارد را كنترل نكند، قيمت 

مسكن به سمت باال حركت خواهد كرد. 

سهم اجاره بها در سبد خانوارها به 50 درصد رسيده است
برنا: پيروز حناچى، شهردار تهران گفت: سهم اجاره بها در سبد خانوار ايرانى به بيش 
از 50 درصد رسيده و اين يعنى رسيدگى به چالش مسكن از ضرورتى سرنوشت ساز 
برخوردار اســت. وى افزود: موضوع توسعه مسكن اســتيجارى توسط شهردارى ها 
مى تواند يك نقطه  عطف باشد، زيرا شهرداران معموالً بزرگ ترين موجران شهر هستند 

و قدرت مانور بااليى دارند.

افزايش توليد و كاهش قاچاق سيگار
ايســنا: جديدترين آمار منتشر شده از 
سوى وزارت صمت حاكى از افزايش 42.4 
درصدى توليد و كاهــش 60.3 درصدى 
قاچاق سيگار است. همچنين آمارها نشان 
مى دهد واردات ســيگار كــه در دو ماهه 
منتهى به ارديبهشت سال 1397 به صفر 
رســيده بود، همچنان انجام نمى شود، اما 
صادرات سيگار در چهار ماهه نخست امسال معادل 150 ميليون نخ بوده است. اين در 

حالى است كه در مدت مشابه سال گذشته صادرات سيگار انجام نمى شد.

سقف هر بار سوخت گيرى بنزين با كارت جايگاه داران به 30 ليتر كاهش يافت

سهميه بندى عليه قاچاق و واردات
 اقتصاد  از اول شهريور ميزان سوخت گيرى 
با كارت آزاد جايگاه در هر بار ســوخت گيرى 
از 60 ليتر به 30 ليتر كاهش يافته اســت و 
شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى ايران با 
اعالم محدوديت استفاده، گفته است كه مردم 
براى ســهولت در سوخت گيرى بهتر است از 

كارت سوخت شخصى خود استفاده كنند. 
در ماه هاى اخير با وجود الزامى شدن استفاده 
از كارت سوخت شخصى، از آنجايى كه امكان 
استفاده از كارت جايگاه دار بدون محدوديت 
هنوز براى مردم وجود داشت، بيشتر مالكان 
خودرو استفاده از كارت جايگاه دار را به استفاده 
از كارت سوخت شخصى ترجيح مى دادند و 
تنها 5 تا 6 درصد از مردم در سراســر كشور 

از كارت سوخت شخصى استفاده مى كردند. 
پيشــتر وزير نفت اعالم كرده بــود كه فعًال 
كارت هاى ســوخت جايگاه داران جمع آورى 
نمى شــود، اما مدت زمانى كــه اين كارت ها 
موجود خواهند بود، محدود است حال با اين 
اطالعيه كه نخستين گام محدودسازى مصرف 
بنزين در كشــور محسوب مى شود، گمانه ها 
درباره ختم شدن اين مسير به سهميه بندى 

بنزين جدى تر شده است.

 تقويت سه جبهه كاهش مصرف 
كاهش قاچاق و كاهش واردات

كارشناسان با اســتناد به اينكه زمان حذف 
كارت ســوخت در ســال 94، مصرف روزانه 
بنزين كشــور 69.6 ميليون ليتر در روز بوده 
و امروز با رشد بيش از 20 ميليون ليترى به 
91.2 ميليون ليتر در روز رسيده است، استفاده 
از كارت ســوخت را در تقويت 
ســه جبهه كاهــش مصرف؛ 
كاهش قاچاق و كاهش واردات 
مؤثر قلمداد مى كنند. چنانچه 
احمــد جانجان، كارشــناس 
مســائل اقتصادى به كارگيرى 
كارت سوخت در مصرف بنزين 
در  هشــت ســال را منجر به 
100 ميليارد دالر صرفه جويى 
مى داند و مى افزايد: از مجموع 
اين 100 ميليارد، 75 ميليارد از 
محل صرفه جويى و 25 ميليارد 
از محل واردات كمتر سوزانديم. 
همچنين در دولت نهم و دهم 
ساالنه حدود 12 ميليارد و 500 ميليون دالر 

صرفه جويى سوخت مشهود بود.
محمدعلــى خطيبــى، مدير پيشــين امور 
بين الملل شركت ملى نفت نيز در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به اينكه افزايش واردات، 
مصرف بى رويه سوخت و افزايش قاچاق سه 
عامل مهم در فلسفه ايجاد كارت سوخت بود، 
معتقد اســت: دولت وقت چاره اى جز صدور 
كارت سوخت در راستاى جلوگيرى از مصرف 
بى رويه و قاچاق نداشــت؛ آقاى نعمت زاده به 
عنــوان معاون وزير نفــت در بخش پااليش 
وقت به عنوان مجرى اجراى كارت سوخت؛ 
صدور كارت ســوخت و راه اندازى ســامانه 
مزبور را پيگيرى كرد. آنچه از ســال هايى كه 
كارت ســوخت در گردش بود به جاى مانده، 
يادگار خوبى از كاهش مصرف، صرفه جويى، 

جلوگيرى از قاچاق سوخت و كاهش واردات 
به كشور بود. 

بــه گفته وى، قطعاً از دور خارج كردن كارت 
سوخت منجر به افزايش ضرر و زيان اقتصاد 
كشــور از ســه جبهه مهمى بود كه هدف و 
فلســفه اجراى كارت ســوخت بر آن استوار 
گشــته بود. تداوم اجراى كارت سوخت اين 
انتظــار را تقويت مى كرد كه بــا راه اندازى و 
عملياتى شدن پااليشگاه ستاره خليج فارس 
عالوه بر دستاوردهاى داخلى كارت سوخت، 
امــكان صادرات بنزيــن و گازوئيــل از اين 
پااليشگاه را فراهم مى كند؛ بنابراين لغو كارت 
ســوخت از ابتدا سياستى غلط و زيان آور بود 
كه منجر به افزايش قاچاق و واردات بى رويه و 

تحميل تبعات سنگينى به اقتصاد كشور شد.

 سهميه بندى، شرط معقول در استفاده 
از كارت سوخت 

خطيبى مى گويد: زيان هاى اقتصادى ناشى 
از لغو كارت ســوخت پس از چندين ســال 
خسارت به اقتصاد كشور، نمايندگان مجلس 
شــوراى اسالمى را بر آن داشت تا دولت را به 
استفاده مجدد از كارت سوخت ملزم كنند. هر 
چند رويكرد دولت در استفاده مجدد از كارت 
سوخت رسانه اى نشــده است، اما استفاده از 
كارت سوخت به شرطى مطلوب خواهد بود 
كه توجيه اقتصادى داشته باشد. سهميه بندى 
شــرط معقول در اســتفاده از كارت سوخت 

است. 
وى تأكيد مى كند: عدم سهميه بندى در كارت 
سوخت منجر به رفتارهايى شد كه در مناطق 
مرزى موجب قاچاق سوخت و افزايش مصرف 
چند برابرى نسبت به قبل از آن شد؛ بنابراين 
سياست هاى مناســب براى مبارزه با قاچاق 
سوخت و سهميه بندى ماهيانه مصرف سوخت 
بسيار مهم است. در چنين فرايندى مصرف 
بيشتر ملزم به پرداخت واقعى نرخ سود بدون 
بهره مندى از يارانه مى شود. كنترل مصرف و 
تحقق عدالت اجتماعى در بحث يارانه سوخت 

از اين منظر قابل تأمل و تحقق است؛ ضمن 
اينكــه با صرفه جويى هاى پيش بينى شــده 
مى توان ميزان صــادرات بنزين و گازوئيل را 

افزايش داد.

 عدالت اجتماعى با اختصاص يارانه 
بنزين به معيشت خانوار

حســين محمــودى اصــل، اقتصــاددان و 
استاد دانشــگاه نيز به خبرنگار ما مى گويد: 
ســهميه بندى بنزين موضوعى است كه لغو 
آن خسارت هاى زيادى به كشور در حوزه هاى 
مختلفى از جمله معاش خانواده و حتى ايجاد 
اشتغال جوانان وارد كرد. طبيعى است ارزان 
بودن بنزين در ايران نسبت به ساير كشورهاى 
منطقه منجر به اتالف انرژى، عدم صرفه جويى 
و در نهايت قاچاق مى شــود. متعادل ســازى 
قيمت بنزين در ايران يا رســاندن قيمت به 
نرخ جهانى از جمله مؤلفه هايى است كه مانع 

مصرف بى رويه و قاچاق مى شود.
وى تصريــح مى كنــد: بــه نظر مى رســد 
ما به التفاوت يارانه بنزين اگر به كارت سرپرست 
خانوار واريز شــود، در ضمن تضمين اجراى 
عدالت اجتماعــى، كمك كوچكى به اقتصاد 

خانوار به شمار مى رود. 
وى معتقــد اســت: بــا توجــه بــه عدم 
بستر سازى هاى الزم در ايجاد نظام كنترلى؛ در 
وضعيت ركود تورمى، افزايش نرخ بنزين منجر 
به افزايش هزينه هاى حمل ونقل و گرانى هاى 
بيشتر در بازار مى شود كه به صورت مستقيم 
يا غير مستقيم بر اقتصاد خانوار تأثير منفى به 
جاى مى گذارد؛ بنابراين سهميه بندى در گام 
نخســت براى مصرف روزانه از وسايل نقليه 
عمومى و شــخصى و فروش اضافى با قيمت 

آزاد به متقاضيان در اولويت قرار دارد.
وى تأكيد مى كند: ســهميه بندى منجر به 
مصــرف معقول از وســيله نقليه شــخصى 
مى شــود، در ضمن اينكه لحاظ كردن سهم 
خاص وسايل حمل و نقل عمومى براى عدم 
افزايش قيمت ها بسيار الزامى است. پرداخت 

مــازاد مصرف براى اقشــار پــر درآمدى كه 
چندين خودرو دارند نيز فرمولى اســت كه 
مى تواند از محل درآمد فروش بنزين به نرخ 
واقعى، يارى دهنده دولت در حمايت از اقتصاد 

خانواده ها باشد. 
وى مى گويــد: قطعا آزادســازى قيمت ها و 
نزديك شــدن نــرخ بنزين به نــرخ جهانى 
بهترين سناريويى بود كه دولت هاى پيشين 
با سياســت گذارى هاى به موقــع و صحيح 
مى توانســتند به مرحله اجرا بگذارند. داليل 
مختلفى امروز اين ســناريو را با چالش هايى 
مواجه كرده؛ بنابراين تنهــا راهكار پيش رو 

سهميه بندى بنزين است. 

 بازگشت 40 هزار ميليارد 
ناشى از قاچاق سوخت به كشور

وى ادامه مى دهد: عدم افزايش قيمت حمل 
ونقل عمومى از قبيل ناوگان اتوبوســرانى، 
تاكســى، تاكســى اينترنتى و مترو نقش 
مخربى بر اقتصاد خانواده برجاى نمى گذارد 
و منجــر بــه افزايش هزينه هــاى خانوار 
نمى شود. براساس تجارب جهانى با افزايش 
ناوگان حمل ونقل عمومى و سهميه بندى 
نيز دور از انتظار نيست كه با استفاده بيشتر 
از ناوگان عمومى؛ كارت سوخت به عنوان 
محل درآمدزايى در اختيــار ديگران قرار 
داده شود تا بخشــى از هز ينه هاى خانوار 

جبران شود.
وى خاطر نشــان مى كند: اجراى درست 
چنين سياســتى عالوه بــر جلوگيرى از 
قاچاق بنزين و مصرف زياد، مى تواند منجر 
به بازگرداندن 40 هزار ميليارد تومان ناشى 
از قاچاق سوخت به اقتصاد كشور شود. به 
كارگيرى ايــن عدد در بخش هاى عمرانى 
منجر به بهبود فضاى كســب و كار، ايجاد 
اشتغال و باز بودن دست دولت در كمك به 
دهك هاى پايين درآمدى و اتخاذ تدابيرى 
براى توانمند تر كردن خانواد ه ها و پر كردن 

سبد معيشتى آن ها خواهد بود. 

حذف جاذبه داللى و ايجاد جاذبه توليد 
تنها راهكار معقول رويكرد به توليد است

توليد نخستين موضوع 
شعارى دولت هاست!

موضوعــى  نخســتين  توليــد  مســئله 
اســت كه دولت ها ســال ها از آن سخن 
گفته انــد بى آنكه چاره انديشــى الزم در 
سياســت گذارى هاى مورد نيــاز به عمل 
آورده شــود. شــواهد حاكى از آن است 
كه دولت هــا نه تنها جاذبه هــاى الزم را 
به بخش  براى رويكــرد ســرمايه گذاران 
توليــد ايجــاد نكرده اند، بلكه در مســير 
حــذف جاذبه هاى ضد توليــد نيز گامى 

برنداشته اند.

 تجارى سازى سرمايه ها
بسترسازى براى افزايش ضربه 

به توليد است
فراهم بودن شرايط داللى و بسترسازى هاى 
الزم براى تجارى كردن برخى از دارايى ها 
وسوســه ايجاد درآمدهاى هنگفتى را رقم 
زده؛ مســئله اى كه تبعات زيان آور آن بر 
اقتصاد كشور در حوزه داللى سكه و طال، 
مســكن، زمين و ارز ديده مى شــود. اگر 
دولت بدون كمترين هزينــه اى و تنها با 
سياست گذارى هاى مطلوب شرايط تجارى 
كردن دارايى ها را از محل خريد و فروش 
و نقد شدن و كسب سود از موارد ياد شده 
حذف مى كــرد و اگر شــاخص هاى بازار 
سهام به يك باره افزايش پيدا نكند، بخش 
توليد هيچ گاه دچار مشــكل و عدم تمايل 

براى سرمايه گذارى نمى شود.

 توليد وابسته به مانع تراشى 
جوسازى   هاى روانى اقتصادى است

قيمــت  افزايــش  در  مانــع  ايجــاد 
براى  سياســت گذارى  و  ســرمايه گذارى 
كاهش سرمايه تشكيل يك واحد توليدى، 
اشــتغال را افزايــش داده و رونــق را به 
توليد باز مى گرداند. بسترسازى دولت در 
ايجاد شــرايطى كه قيمت سرمايه گذارى 
يا تشكيل يك واحد ســرمايه براى توليد 
و اشــتغال افزايــش پيدا نكنــد و دولت 
مانــع افزايــش قيمــت ســهام از طريق 
تقاضاسازى هاى روانى و جو سازى ها شود؛ 
ســرمايه گذارى در توليد امكان بيشترى 

مى يابد.

 واقعى كردن سرمايه گذارى 
پيش نياز توليد است

از ســوى ديگــر واقعــى كــردن قيمت 
ســرمايه گذارى يا جلوگيــرى از افزايش 
مكرر قيمت سهام كارخانه ها، موانع توليد 
يكى يكــى حذف خواهد شــد، چراكه با 
افزايش قيمت سهام كارخانه، افزايش هاى 
ديگرى را در حوزه هاى مختلفى از جمله 
قيمت كارخانه، زمين، سوله، ماشين آالت 
و... رقم مى خورد، به ايــن معنا كه با باال 
رفتن قيمت تشــكيل يك واحد سرمايه، 
هزينه ســرمايه گذارى افزايــش مى يابد؛ 

بنابراين ورود به توليد مشكل مى شود. 

 عقود بانكى معقول؛ رمز سوددهى 
دو جانبه بانك و توليد است

تحقق مؤلفه هاى ياد شده وابسته به تأمين 
مالى دولت نيست، تأمين مالى موضوعات 
ياد شــده مى تواند از طريق عقود بانكى با 
واقعى كردن ســود دنبال شود. سود دهى 
18 درصدى به ســپرده گذاران و دريافت 
از توليدكننده بيانگر  30 درصدى ســود 
آن اســت كه در شــرايط منفى جى دى 
پى اقتصاد كشــور؛ دريافــت و پرداخت 
چنين ســودهايى ناشى از ســود واقعى 
اگر سياست هاى  بنابراين  نيســت؛  توليد 
دولت و اقدامات قوه قضائيه در بسترسازى 
ســود دهــى واقعــى بانكى قــرار بگيرد 
و بــا طرح هاى مشــاركتى بيــن بانك و 
توليدكننده فضاسازى هاى الزم در جهت 
تمايل بيشتر به توليد برداشته شود؛ شاهد 
رفع موانــع توليد و افزايــش رونق توليد 

خواهيم بود.

 سياست گذارى صحيح الزمه بهبود 
فضاى كسب و كار است

در كنار موضوعات ياد شــده حمايت هايى 
از جمله تعرفه گمركــى و ارتقاى ضريب 
حمايت از كاالهــاى صادراتى و همفكرى 
دولت بــا اقتصاددانان و نخبگان اقتصادى 
بســيار تعيين كننده خواهد بــود. زمانى 
مى توان بهبود شــاخص كســب و كار را 
ايجاد كرد كه موارد ياد شــده به صورت 
بلندمدت دنبال شود؛ چراكه بهبود فضاى 
كســب و كار زمانبر و نيازمند تمهيدات و 
سياست گذارى و تصميم گيرى هاى دولتى 
است. نتيجه دنبال كردن روندهاى عنوان 
شده؛ ثبات اقتصادى، رشد توليد و حذف 
جاذ به هــاى غير توليــد و افزايش ميل به 

سرمايه گذارى توليدى خواهد بود.

اجراى درست چنين 
سياستى عالوه بر 
جلوگيرى از قاچاق 
بنزين و مصرف زياد، 
مى تواند منجر به 
بازگرداندن

 40 هزار ميليارد تومان 
ناشى از قاچاق سوخت 
به اقتصاد كشور شود

بــــــــرش

سامانه ملى امالك در كالنشهرها تا پايان سال راه اندازى مى شود    تسنيم:  محمد اسالمى، وزير راه و شهرسازى از راه اندازى سامانه ملى امالك و اسكان در كالنشهرها و شهرهاى بزرگ تا پايان 
امسال خبر داد و گفت: هشت پايانه سيستمى اطالعات به سامانه امالك متصل خواهند شد . وى تصريح كرد: بر اين اساس در اين سامانه از اطالعات شهردارى ها، صدور پروانه ساختمانى و پايان كار كه الكترونيكى 

است، استفاده خواهد شد.

توجه به بخش مسكن تحريم را بى اثر خواهد كرد

 اقتصاد  رهبر معظم انقالب در ديدار با رئيس جمهور و اعضاى 
هيئت دولت در زمينه رونق توليد، برخى بخش هاى اقتصادى را 
داراى قدرت تحريك و فعــال كردن بخش هاى ديگر خواندند و 
گفتند: بايد به بخش هاى پيشران نظير مسكن، كشاورزى، خودرو، 
لوازم خانگى و همچنين اقتصاد دانش بنيان توجه ويژه كرد، چراكه 
فعال شدن هر كدام از اين ها مى تواند بخش هاى مختلف ديگر را 
بــه حركت وا دارد و حركت عمومى اقتصادى كشــور را به كلى 

متحول كند.

 مسكن، پيشران اقتصاد است
يكى از اصلى ترين راهبردها در جهت رونق گرفتن توليد، توجه به 
پيشران هاى اقتصادى است. صنايع پيشران در حقيقت صنايعى 
به شمار مى روند كه مانند موتور محرك، توانايى رونق ديگر صنايع 
مولد را دارا هستند. در اين بين به جرئت مى توان گفت، مسكن 
شاخص ترين پيشــران اقتصادى در كشور به حساب مى آيد. در 
حقيقت به محض آغاز فرايند توليد مسكن، 78 بخش اقتصادى 
فعال مى شوند تا زيرساخت هاى الزم براى توليد مسكن را فراهم 
آورند. همچنين پس از اتمام فرايند ســاخت واحد مسكونى، 56 
بخش اقتصادى ديگر، براى فراهم كردن شرايط سكونت در واحد 
مسكونى درگير خواهند شد. بدين ترتيب توليد مسكن توانايى به 
حركت درآوردن 134 بخش اقتصادى ديگر را دارد. در واقع توجه 

به بخش مسكن به عنوان پيشران اقتصاد كشور، داليلى دارد كه 
در ادامه به بيان آن ها خواهيم پرداخت.

  ظرفيت باالى اشتغال زايى مسكن
برآوردها نشــان مى دهد به منظور حل مشكل مسكن، نياز است 
تا انتهاى ســال 1405، ساالنه 2 ميليون واحد مسكونى ساخته 
شــود. ساخت 2ميليون مسكن در هر ســال، پيش از آنكه يك 
تهديد تلقى شود، فرصتى است كه مى تواند اقتصاد ايران را شكوفا 
كند. به طور متوسط ســاخت هر 100مترمربع واحد مسكونى، 
يك نفر را به طور مستقيم و يك نفر را به طور غير مستقيم وارد 
بــازار كار خواهد كرد. در حقيقت به منظور پاســخگويى به نياز 
2ميليونى ساخت مسكن در هر سال، مى توان ساالنه بيش از 5 
ميليون فرصت شغلى ايجاد كرد. اين ظرفيت اشتغال زايى بى نظير، 
در هيچ صنعتى ديده نمى شــود و همين امر مسكن را به عنوان 

پيشران اقتصاد معرفى مى كند.

  ويژگى هاى منحصربه فرد اشتغال زايى مسكن
براى ساخت يك واحد مسكونى از طيف وسيعى از تخصص هاى 
موجود بهره گرفته مى شــود. همچنيــن از افرادى با تحصيالت 
زير ديپلم تا دكتراى متخصــص در حوزه هايى مانند طراحى و 
محاســبات ســازه در اين حوزه فعال خواهند شد. بدين ترتيب 
مسكن، طيف گسترده اى از جمعيت فعال كشور را درگير خواهد 
كرد. همچنين با توجه به وجود منابع مورد نياز براى توليد مسكن 
و همچنين وجود تقاضا در سراســر كشور، رونق توليد مسكن، 
تمركزگرايى را درپى نخواهد داشــت. در حقيقت، توليد مسكن، 
اشتغالى بدون مهاجرت به شهرهاى بزرگ را در پى خواهد داشت. 
از طرفى توليد مسكن به دليل ويژگى هاى منحصربه فرد فرايند 
توليد، در تمامى اشــتغال مســتقيم و حدود 90 درصد اشتغال 
غيرمســتقيمى كه ايجاد مى كنــد از نيروى انســانى مرد بهره 
مى گيرد. اين امر سبب مى شود تا سهم قابل توجهى از سرپرستان 

خانوار در فرايند توليد مسكن به كار گرفته شوند.

 توجه به بخش مسكن، تحريم را بى اثر خواهد كرد
با توجه به شرايط تحريمى و همچنين محدوديت در منابع ارزى، 
توليد مسكن مى تواند به عنوان بخشى كه نيازى به ارز ندارد، بهترين 
راهكار براى بهبود شــاخص هاى اقتصادى تلقى شود. در حقيقت 
مصالح ســاختمانى، زمين و نيروى كار ماهر و غير ماهر به ميزان 
كافى در كشور موجود است و هيچ نيازى به واردات ندارد. همين 
ماجرا ضرورت در اولويت قرار گرفتن توليد مســكن در شــرايط 
تحريمى و مشكالت ارزى كشور را بيش از پيش مشخص مى كند.

  خانواده ها را در مقابل بالهاى طبيعى محافظت كنيم
كشور ايران به عنوان يكى از حادثه خيز ترين نقاط جهان، همواره 
درگير انواع بالهاى طبيعى اســت. از اين رو بهسازى و نوسازى 
واحدهاى مسكونى غيرمقاوم موجود در كشور امرى كامًال ضرورى 
است. در شــرايط كنونى بيش از 60 درصد واحدهاى مسكونى 
روســتايى و 30 درصد واحدهاى مسكونى شــهرى، توان الزم 
براى مقابله با ســوانح طبيعى را ندارنــد و در صورت مواجهه با 
حادثه، زمينه ســاز بروز خسارات جانى و مالى بسيارى مى شوند. 
در حقيقت دولت بايد مطابق قانون برنامه ششم توسعه نسبت به 
انجام وظايف خود در جهت بهبود اوضاع بافت فرسود عمل كرده 
و شرايط مناسبى براى مردم به وجود آورد تا از بالياى طبيعى تا 

حد امكان در امان باشند.

  توليد مسكن، عمده مشكالت اقتصادى خانواده را 
رفع مى كند 

توليد مســكن براى حل مشــكالت اقتصادى خانوار قدمى مهم 
به حساب مى آيد. هزينه مســكن درحال حاضر بيشترين سهم 
را در ســبد هزينه خانوار دارد و اگر بتوان واحد مســكونى را با 
شــرايط مناسب به دســت مردم رساند، بســيارى از مشكالت 
اقتصادى خانواده ها برطرف مى شود. در حقيقت مسكن از جمله 
اساســى ترين نياز خانوار اســت كه در اصول 3، 31 و43 قانون 

اساسى، به عنوان حق هر خانواده ايرانى از آن ياد شده است.

گزارش روز
بررسى چرايى توجه ويژه رهبرى به بخش مسكن به عنوان نخستين پيشران اقتصاد كشور
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annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

 محمد كهندل
 اقتصاددان و استاد دانشگاه



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 2 شهریور 1398 22 ذی الحجه 1440 24 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9045 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

رایزنی برای افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان       فارس: رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: سقف سن قبولی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان 22 سال است اما شنیده می شود که 
برای افزایش این سقف تا سن 24 سالگی، بحث هایی شده است. حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: هم اکنون حداکثر سن قبولی در دانشگاه فرهنگیان 22 سال است، اما این موضوع از سوی برخی 

نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی و رایزنی است تا سقف سنی داوطلبان دو سال افزایش یابد. 

شفاف سازی خدمات و نحوه پرداخت مالیات پزشکان
خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس، با انتقاد از هجمه های اعمال شده 
علیه پزشکان به بهانه فرار مالیاتی این قشر 
تأکید کرد که تنها تعداد انگشت شماری 
از پزشــکان درآمد نجومی دارند و بیشتر 
پزشــکان به ویژه پزشــکان عمومی در 
شرایط سخت معیشــتی به سر می برند. 

ذبیح اهلل نیکفر لیالستانی افزود: امروز عملکرد تعداد محدودی از پزشکان که به دنبال 
تجاری سازی پزشکی هستند موجب شده که خدمات ارزنده جامعه پزشکی نادیده 

گرفته شود و به جایگاه پزشکان خدشه وارد گردد.
وی با اشاره به اینکه برخی در شرایطی پزشکان را متهم به فرار مالیاتی می کنند که 
از 100هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها رقم محدودی به تعداد انگشت شماری از 
پزشکان تعلق دارد، ادامه داد: اکنون باید خدمات پزشکان و نحوه پرداخت مالیات این 
قشر در سطح عمومی شفاف شود، ضمن اینکه باید از پزشکانی که بدون چشمداشت 
خدمات ارزنده ای را به بیماران ارائه می دهند به ویژه پزشکانی که در مراکز شبانه روزی 

فعالیت دارند، قدردانی شود.

ابهت پلیس نباید دچار خدشه شود
فارس: سخنگوی سابق ناجا در خصوص 
عملکــرد ناجا در حــوزه عفاف و حجاب 
گفت: موضوع عفاف و حجاب نیازمند ورود 
همه حوزه ها، افراد و دست اندرکاران حوزه 

فرهنگی و اجتماعی است.
سردار ســعید منتظرالمهدی افزود: این 
مظلومیت پلیس است که پلیس را وسط 

بیندازیم و بعد مورد انتقاد قرار دهیم؛ چراکه پلیس یک وظیفه شرعی، عرفی و قانونی 
دارد و بر اساس آن عمل می کند.

وی با تأکید بر این مطلب که این روزها پلیس درگیر خیلی از مأموریت هاست، اعالم 
کرد: پلیس نیازمند حمایت، توجه و جو رسانه ای مثبت است؛ چراکه اگر پلیس از آن 
آب و تاب بیفتد و مورد هجمه قرار بگیرد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وی 
ادامه داد: هر کسی، هر قشری از هر دین و آیینی که در کشور ما زندگی می کند اگر 

بخواهد دادی از کسی بگیرد باید 
توسط پلیس بگیرد. بنابراین باید بگذاریم که پلیس مقتدر بماند و ابهتش دچار خدشه 
نشود؛ چراکه اگر این اتفاق برای پلیس بیفتد در این صورت خود ما با مشکل مواجه 

خواهیم شد. 

585 طرح درآمدزای دهیاری های کشور تصویب شد
مهر: سخنگوی وزارت کشور گفت: 585 
طرح و 190 میلیارد تومان تســهیالت 
ارزان قیمــت بــرای اجــرای طرح های 
درآمدزای دهیاری های کشور به تصویب 
رسیده است که زمینه اشتغال حدود یک 

هزار و 500 نفر را فراهم می کند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اقدامات این 

وزارتخانه با هماهنگی سایر دستگاه ها در زمینه توانمندسازی شهرداری های کم درآمد 
و دهیاری های کشور اظهار کرد: در طول دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی برای 
توانمندسازی شهرداری های کم درآمد و دهیاری های کشور با پیگیری وزارت کشور 

به عمل آمده است.
وی در ادامه افزود: بر اساس آخرین گزارش دریافتی تعداد یک هزار و 262 دستگاه 
انواع ماشــین آالت عمرانی و خدماتی خریداری و بین شــهرداری های کم درآمد و 

دهیاری های کشور توزیع شده است.

دریافت شهریه به نام »مدرسه الکترونیکی« تخلف است
ایسنا: سرپرســت اداره کل مــدارس و 
مراکز غیردولتی گفت: شهریه مدارس بر 
اساس یک الگوی خاص تعریف شده که 
در سامانه مشارکت ها نیز قابل رصد است.

سعید صالح در خصوص جذب دانش آموز 
با ترفندی به نام »مدرســه الکترونیکی« 
افزود: شهریه مدارس بر اساس یک الگوی 

خاص تعریف شده که در سامانه مشارکت ها نیز قابل رصد است که چندین شاخص 
دارد اما در هیچ  یک از این شاخص ها، مدرسه الکترونیکی یا شهریه ای به این منظور 

در نظر گرفته نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تبلیغ در حوزه آموزش الکترونیکی ذاتاً خطا نیست، ادامه داد: 
اینکه بدین منظور هزینه باالتری دریافت شود اشتباه بوده و تخلف محسوب می شود.

 جامعه/محمود مصدق  رشد آسیب های اجتماعی 
و به تبع آن افزایش روزافزون آسیب دیدگان موجب 
کار  به  گاهی دست  از  هر  متولیان  تا  است  شده 
شوند و با ارائه طرح و الیحه تازه درصدد ساماندهی 
آسیب دیدگان  کرامت  »حفظ  برآیند.  آسیب ها 
اجتماعی« شاید آخرین طرح در این زمینه است 
که با امضای 146 نفر از نمایندگان ملت در بهمن 
ماه سال 97 از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم 
وصول شد. طرحی که براساس آنچه در مقدمه اش 
آمده، هدفش اصالح ساختار و ایجاد هماهنگی در 
کارایی  ارتقای  و  اجرایی  فعالیت های دستگاه های 
با تکدیگری،  و بهبود روش های مربوط به مبارزه 
کالشی، ولگردی، زباله گردی و همچنین شناسایی، 
بی سرپرست،  افراد  وضعیت  تعیین  و  جمع آوری 

گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه است. 
رونمایی از طرح یاد شــده در حالی است که برای 
مقابله با آســیب های اجتماعی و سر و سامان دادن 
به وضعیت قربانیان این آسیب ها تاکنون قوانین و 
آیین نامه های متعددی تصویب و اجرایی شــده اما 
نتیجه مثبتی نداشته اند. با وجود این پرسش اساسی 
این اســت که طرح حفظ کرامت آســیب دیدگان 
اجتماعی از چه ویژگی خاصی برخوردار اســت که 
طراحانــش امیدوارند بتواند گره کور آســیب های 
اجتماعی را بگشاید و از آسیب دیدگان نیز به گونه ای 

حمایت کند که شأن آن ها حفظ شود؟ 

 باید نواقص طرح برطرف شود
ســهیال جلودارزاده، عضو 
هیئت رئیســه کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای 
اسالمی در پاسخ به قدس 
حفظ  طــرح  می گویــد: 

کرامت آســیب دیدگان اجتماعــی، طرح خیلی 
خوبی اســت چون می تواند تفکرات قبلی و کم 
و کاســتی های مصوبات موجــود را اصالح کند. 
البته باید به دقت همه مواد آن بررســی و نواقص 

احتمالی اش برطرف شود.
وی با اشــاره بــه ضرورت تغییر نــگاه جامعه به 
معتادان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی می افزاید: 
زمانی به معتادان به عنوان افراد بی شــخصیت، 
گناهکار و مجرم نگاه می شــد این در حالی است 

که آن ها قابلیــت درمان دارند و می توان با حفظ 
شخصیتشــان آن ها را درمان کــرد و به جامعه 
بازگرداند بنابراین باید روش های خود را در مقابل 

آسیب دیدگان اجتماعی تغییر دهیم.
وی در خصوص تعدد قوانین در حوزه آسیب های 
اجتماعی و عدم اجرای درســت آن ها، می گوید: 
اگر می بینیــد که قوانین تصویب می شــوند اما 
اجرایی نمی شــوند به این خاطر است که پیش 
از تصویب در خصوص آن کار فرهنگی نمی شود. 
البته مجلس مســئول تبلیغات در کشور نیست. 
قانون گذاری تنها ابزاری است که ما داریم و چیز 
دیگری هم نیست که به ما کمک کند اما اصالح 
قوانیــن در جهتی که مثاًل نیروی انتظامی وقتی 
معتاد متجاهری را دستگیر می کند، فکر نکند یک 
جنایتکار حرفه ای را گرفته، مفید خواهد بود. در 
واقع چنیــن طرح هایی در صورت تصویب کمک 
می کند تا کرامت افراد در نظر گرفته شود. البته 
برای اینکه کرامت آسیب دیدگان به درستی حفظ 
شود عالوه بر قانون نیازمند کار فرهنگی و اصالح 

تفکر و دیدگاه ها در جامعه هستیم.

 اگر روی کاغذ نماند مفید خواهد بود
لیال ارشد، فعال اجتماعی و 
حقوق زنــان و کودکان نیز 
معتقد است: اگر طرح حفظ 
مثل  آسیب دیدگان  کرامت 
خیلــی از برنامه های دیگر 

روی کاغذ نماند و به درســتی پیاده شود تأثیرات 
مثبتی به دنبال خواهد داشت.

وی بــا اشــاره به اینکــه طرح حفــظ کرامت 
آســیب دیدگان اجتماعی دو نقطــه قوت دارد، 
بــه قدس می گوید: نخســت اینکه در این طرح 
وظایف 10 دســتگاه و ســازمان بــرای کاهش 
آسیب های اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان 
کاماًل مشــخص شــده که این موضوع می تواند 
بیشتر دســتگاه های مسئول  موجب هماهنگی 
در اجرای برنامه مورد نظر شود. دوم اینکه ارائه 
آموزش های فنی و حرفه ای به آســیب دیدگان 
اجتماعی  در این طرح پیش بینی شــده که اگر 
این آموزش ها منجر به اشتغال شود بدون تردید 

تأثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت. 

 کارکرد منفی خواهد داشت 
با وجود این اما سیدحســن 
موسوی  چلک، رئیس انجمن 
ایران  اجتماعی  مــددکاران 
کامالً نگاه منفــی به طرح 
حفظ کرامت آسیب دیدگان 

اجتماعی دارد و به قدس می گوید: اینکه نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی دغدغه آسیب دیدگان 
اجتماعــی را دارند جای ســپاس دارد اگرچه این 
موضوع وظیفه شان هم هست اما به هر حال توجه 

به آسیب دیدگان اجتماعی یک گام به جلو است. 
وی هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی و اصالح 
ســاختار را دالیل ضعیفی برای توجیه طرح حفظ 
کرامت آسیب دیدگان اجتماعی می خواند و می افزاید: 
اصالً مجتمــع اردوگاهی با کارهای حوزه اجتماعی 

هیچ نسبتی ندارد.
موســوی  چلک با بیان اینکه بخش عمــده ای از 
گروه های هدف که در ماده ســه طرح ذکر شده در 
قالب آسیب دیدگان اجتماعی جای نمی گیرند مگر 
اینکه آنان تعریفی از آسیب دیدگان اجتماعی داشته 

باشند که ما ندانیم، تصریح می کند: هر کودک کار 
و زباله گردی آســیب دیده اجتماعی نیست. بر این 
اساس به نظر می رسد طراحان طرح مذکور تعریف 
درستی از آسیب دیدگان اجتماعی نداشته اند. در واقع 
آن ها آمده اند بخشی از آیین نامه ساماندهی کودکان 
خیابانی و بخشــی از مصوبه شــورای عالی اداری 
متکدیان و بی خانمان را کپی پیست کردند و یک 
چیزهایی هم به این ها چســبانده و آن را در قالب 
طرح ارائه کردند که اشاره به افراد مشمول در طرح 
نشان می دهد که چقدر غیرمرتبط در درونش دارد.

وی با تأکیــد بر اینکه عنوان طــرح با محتوایش 
تناســب چندانی نــدارد، می افزاید: عنــوان طرح، 
آسیب دیدگان اجتماعی اســت اما کودک کار که 
آسیب دیده اجتماعی نیست. یعنی می توان گفت: 
اصالً نمی دانستند که می خواهند چه چیزی تدوین 
و در قالب طرح ارائه کنند. موسوی چلک از بی فایده 
بودن طرح حفظ کرامت آســیب دیدگان اجتماعی 
در صورت تصویب خبر می دهد و می گوید: شــاید 
نیت طراحان این طرح خیر بوده است اما حتی اگر 
تصویب شود نه تنها هیچ کمکی به آسیب دیدگان 
اجتماعی و حل مســائل این حوزه نمی کند بلکه 
اجرای آن می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد. 

 بی فایده است
محمــد کاظمــی، عضــو 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شــورای اســالمی 
هم طرح یاد شــده را مفید 
فایده نمی دانــد و به قدس 

می گوید: ما در حوزه آسیب های اجتماعی و تکریم 
آســیب دیدگان اجتماعی خأل قانونی نداریم فقط 
ضعف فرهنگی داریم که باید از طریق محیط های 
دانشگاهی، آموزش و پرورش و افرادی که تریبون در 

اختیار دارند این ضعف را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح حفظ کرامت 
آسیب دیدگان اجتماعی، همان طور که حامیانش 
تصور می کنند موجب هماهنگی بیشتر دستگاه های 
مختلف برای مقابله با آسیب های اجتماعی و حمایت 
از آسیب دیدگان می شود؟ می گوید: بدون شک این 
طرح قابلیت دستیابی به این هدف را ندارد، چون هر 
وقت در خصوص این گونه مسائل قانون تازه ای وضع 
کردیم وضعیت را بهتر نکردیم بلکه خراب تر کردیم. 
پیشتر آسیب دیدگان اجتماعی زیر پوشش خیران 
قرار می گرفتند اما اکنون مشــکل این است که آن 
جایگاه خیرخواهانه کمی تضعیف شده است. بنابراین 
برای حفظ کرامت آسیب دیدگان نیاز به کار فرهنگی 

و اصالح عملکردهای مسئوالن کشور داریم.  

حامیان و منتقدان طرح »حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی« چه می گویند؟

روی کاغذ نماند...

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

جذب بورسیه ها بر اساس بررسی کمیته های تخصصی وزارت علوم
 ایرنا   مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری گفت: جذب 
بورسیه ها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه ها، 
بر اساس بررسی کمیته های تخصصی جذب این 

وزارتخانه صورت می گیرد. 
فریدون جعفری با اشــاره به انتشار برخی اخبار 

در خصــوص احکام انفصال از خدمت رئیســان 
سه دانشــگاه افزود: در مورد بورسیه ها دو مسئله 
مطرح است، بورسیه ها در ســال 92 یا با رعایت 
تمام ضوابط قانونی در دولت وقت جذب یا خالف 
ضوابط همان دولت وارد دانشگاه شده اند. وی تأکید 
کرد: وزارت علوم به پذیرش یا عدم پذیرش ضوابط 

بورســیه ها در دولت قبل وارد نمی شــود، اما در 
صورتی که خالف ضوابط وارد دانشگاه شده باشند، 
باید با آن ها برخورد شــود. وی ادامه داد: بر اساس 
ابتدایی ترین اصول قانون جذب، معدل بورسیه ها 
در تمام دوره ها باید باالی 15 باشد، اما چرا برخی 
با معدل های 11  یا 12 جذب شدند؟ این مسئله 

به معنای رعایت نشــدن ضوابط و نامشروع بودن 
بورس است. جعفری خاطرنشــان کرد: برخی از 
همین بورســیه ها که خالف قانون عمل کرده اند، 
متوسل به نظام قضایی شده اند و این نظام هم شاید 
دانسته و نادانسته تعدادی از دانشگاه ها را الزام به 

استخدام این افراد کرده است. 

خبر

خبر

      صفحه 4

︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٠٢/٩٨/٠۶
آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︨︀﹐﹡﹥ ﹡﹢︋️ دوم 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن راه آ﹨﹟ 

︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣٩
 ﹤﹡﹐︀︨ ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق  ︋︴﹢ر  ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗
آ﹨﹟  راه  ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ﹝︭︣ف  ︑︺︀و﹡﹩   ️﹋︫︣ دوم   ️︋﹢﹡
︠︣ا︨︀ن در روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۶/١۴ رأس ︨︀︻️ 
ار︾﹢ان وا﹇︹ در   ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹﹝︐︖﹞ ﹏﹞ در ︊︮ ٩:٠٠
ا︻︱︀ء د︻﹢ت   ﹤﹫﹚﹋ از  ﹜︢ا  ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد  ار︾﹢ان ١۴ 
︱﹢ر  ﹝︢﹋﹢ر   ﹏﹞ در  ﹝﹆︣ر   ️︻︀︨ رأس  ﹝﹫︪﹢د 
︀ً ا︻﹑م ﹝﹫︡ارد ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری  ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ ︲﹞﹠
﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن   ﹤﹫﹚﹋ ︋︀زر︨﹩   ️﹫﹨ ا﹡︐︀︋︀ت 
︗️ ︔︊️ ﹡︀م ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ 
 ﹏﹫﹝﹊︑  ﹤︋  ️︊︧﹡  ﹩ا﹢﹡︀﹡  ︉﹠︗ د︨︐﹍︀ه   ۶ ﹝﹠︀زل  در 
 ﹩﹚﹞ ﹋︀رت   ﹤ارا  ً︀ ﹠﹝︲  ،  ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام   ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹁︣م 

ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ :

١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن
٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧

٣-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٨
۴- ا﹡︐︀︋︀ت ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت 

﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ 
 ︡﹠︐︧﹫﹡  ﹤︧﹚︗ در  ︱﹢ر   ﹤︋ ﹇︀در   ﹤﹋  ﹩︀︱︻ا
﹝﹫︗ ﹩︐︧︀︊️ در︀﹁️ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ در ﹝︺﹫️ و﹋﹫﹏ 
︠﹢د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/۶/١٠  در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ 
 ︀︋  ﹢︱︻  ︣﹨ رأی   ﹅ ا﹠︭﹢رت  در︾﹫︣  و   ︡﹠︋︀ ︱﹢ر 
 ﹉  ﹢︱︻  ︣﹫︾ و  رأی   ﹤︨ ︡ا﹋︓︣  و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥  ا︐︧︀ب 

رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۷۷
۷

/ع
۹۸
۰۶
۷۸
۸

آگهى مناقصه عمومى (تجديد)
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏︡رج در ︗︡ول ذ﹠﹞ ︎︣وژه ︫︣ ﹩﹞﹑︨شهردارى كرج در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ︫﹢رای ا

ميزان تهاترحداقل رتبه الزممبلغ سپرده (ريال)مبلغ پروژه (ريال)شرح عملياترديف

1
تهيه وخريد، بارگيرى،حمل ، باراندازى و 

تخليه قطعات بتنى استاندارد-مركز
14/700/000/000735/000/000

ارائه پروانه 
بهره بردارى يا گواهينامه با صالحيت توليد قطعات بتنى 
پيش ساخته از وزارت صنعت و معدن و تجارت يا سازمان 

استاندارد

٪100

١-  ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹊﹩ از رو︫︀ی ذ﹏ ارا﹥ ﹎︣دد. ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︋︀︫︡ و ︀ وار︤ ﹁﹫︩ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ︋﹥ 
︣داری ﹋︣ج در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از   ︫-٣ .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن ﹡﹀︣ اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه﹎︡﹡︣  ︋-٢   .︣  ︫﹈﹡︀ ︧︀ب ٧٠٠٧٨۶٩۴٨۶٢٣︋ 
 ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر .︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ر︨﹫︡ آ﹡︣ا ارا ︤︣داری وار︫ ︫︣ ﹈﹡︀︋ ︧︀ب ٧٠٠٧٨۵٣١٣٧٩۵ ﹡︤د ﹤︋ ا︨﹠︀د ︡︣︠ ﹤﹠︤﹨ ️︋︀︋ ︀ل۵٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ -︀ر ا︨️. ۴︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫︎
ا﹡︐︪︀ر آ﹎︣︠ ️︗ ﹩︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︎﹫﹞︀﹡︀ وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑﹢﹫︡- ︋﹙﹢ار ︋﹑ل ︫︣داری ﹋︣ج ︵︊﹆﹥ ﹨﹀︐﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ۶- در ﹨︣ ︮﹢رت ﹝︡ارك ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د 
︣داری  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︤د︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︫   ︎﹤ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارك ﹝︣︋﹢ط︋  ــ︍︣ده︫  ﹥ ︾﹫︣ از︨   ︋﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ -د. ٧﹢ ﹢ا﹨︡︋  ︀ً ︻﹆︡ ﹇︣ارداد︠  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹑ك ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د و  ﹝︐︺︀﹇︊
︣﹋️، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی  ﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ی︫  ︣داری ﹝︣︋﹢︵﹥، ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر︋  ︣ه︋  ︣وا﹡﹥︋   ︎﹤ا︨﹠︀د  ارا ︡︣ ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨﹠﹍︀م︠  ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ٨- ﹐زم︋ 
︀﹋️ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ١٠-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت  ︀︣ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ﹥ ﹨﹞︣اه︨  ︣داری را ︑﹊﹞﹫﹏ و︋  ﹞︣﹁ ﹤﹫﹚﹋ ️︧︀︀ و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد در︠﹢ا︨️︫  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡.٩-︫ 
و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.١١- ︎﹫︪﹠︀دات ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︎︀﹋︐︀ی ﹝︖︤ا (ا﹜︿-ب-ج) ﹐ك و  ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ ︫︡ه و  ︎︦ از ا﹜︭︀ق ﹨﹢﹜﹢﹎︣ام ︋︣ روی ︎︀﹋️ ب و ج  ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ 
اداری روز  ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١٢  ︋﹥ آدرس ﹋︣ج-﹝﹫︡ان ︑﹢﹫︡ – ︋﹙﹢ار ︋﹑ل د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ﹋︣ج ︑﹢﹏ داده ︫﹢د. ١٢-︎﹫︪﹠︀دات ر︨﹫︡ه در ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١٣ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︻︀﹜﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت 

︫︣داری ﹋︣ج(د﹁︐︣ ︫︣دار) ﹝︴︣ح و ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ و ﹋﹠︐︣ل ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.karaj.ir   ️︀︨ ﹤︋ ︀ ︀س و﹝︑  ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۵٨٩٢۴٠٨-٣۵٨٩٢۴٢١-٠٢۶﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ *   ︫︡︀︊﹫﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه ︋︣﹡︡ه︻ ﹤︋ ﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ﹟﹝︲ در

 اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︎﹫﹞︀﹡︫ - ︀︣داری ﹋︣ج

/ع
۹۸
۰۶
۷۵
۴

آگهى مناقصه كتبى (نوبت اول)
 ️︀︻︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷ــ︣ دارد در ر︫ــ
﹝ــ︀ده ۵و۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣داری ﹨︀ 
آوری  ︗﹞ــ︹  وروب.  رو﹁ــ️  ︠︡﹝ــ︀ت 
 ︩︋ ﹤︋ را ︫︣ــ ︴ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︨ــ ﹏﹝و
︭︠﹢︮﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡.﹜︢ا از 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د از 
︑︀رــ درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف 
️  در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︗ ︡ت ده روز﹞
︉  ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑ع از رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︧﹋ ︀و
 ︀︋ ︀︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و︫ ﹩﹛︀﹞ ا﹝﹢ر ﹤︋
 ٠۵١_۵٧٢٢٢٢٧۶︀و ︫﹞︀ره:۵٧٢٢١٢۴۴ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︣دار ﹎﹠︀︋︀د   ︧﹫﹟ زاده︫ 

ع ۹
۸۰
۶۷
۶۸

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣، ﹡﹍ــ︡اری و 

را﹨︊ــ︣ی ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
ــ﹫﹠︀ و د﹋︐ــ︣ ︖ــ︀زی را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥  ا︋ــ﹟︨ 
 ﹤ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٨ ، ︻﹞﹢﹝﹩︋  ︋ــ﹥︫ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د 
︀﹋ــ️ ﹨︀ از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان و︋ 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در 
︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٩٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن 

︣ ︻︀﹝﹙﹩- ︗﹠︉ ﹡﹆﹙﹫﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/۴

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١۴/۶/٩٨
- 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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡︡اران ︑︣︋️ ︗︀م

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
 ︊︮و ﹡﹆ــ﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ︡اران ︑︣︋️ ︗︀م ︨ــ︀︻️ ١٠ ﹏﹝
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در   ︫﹏﹞ ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۴ در روز︫ 

︀︎︀﹡﹥ ︋︀ر س
︫︣داری ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.

از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋ــ︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
 ️﹢︱︻ و ﹋︀رت ️﹢︱︻ ﹤︣︐﹁︀م ددا︫︐﹟ ︋︣گ ︨ــ
︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه و ︋︀زر︨︀ن

٢-︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧
٣-︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︠︳ و ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡︡اران 

︑︣︋️ ︗︀م

/ع
۹۸
۰۶
۷۵
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹩﹞︀︨ )︀ن ︫︣ق﹠﹋︀︎ ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣  ق ا﹜︺︀ده﹢﹁

︠︀ص )  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٢٧٩ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۴۴۵٣٢۵

 ︹︀﹠︮  ️﹋︣︡اران ︫ــ﹞︀︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ﹢﹠︡︋
︎︀﹋﹠︀ن ︫ــ︣ق د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
ــ︀︻️  ــ﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ رأس︨  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١۴ در  ٨ ︮︊ــ روز︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥  
﹡︪︀﹡﹩: ︋﹫﹠︀﹜﹢د- د﹨︧︐︀ن ︫︀﹡︡︤- رو︨︐︀ ︫︣ک 
︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س- ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩- ︠﹫︀︋︀ن ︎︥و﹨︩- 
︑︪ــ﹊﹫﹏                         ﹨﹞﹊ــ︿  ︵︊﹆ــ﹥   ١ ︎ــ﹑ک  ︋﹙﹢ار﹁﹠ــ︀وری- 

﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
    د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١ - ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۶
۴

/ع
۹۸
۰۶
۷۵
۳

آگهى مناقصه كتبى(نوبت اول)
 ️︀︻︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد در ر︫
ــ︣داری ﹨︀  ﹝ــ︀ده ۴آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︀﹜﹩︫ 
ــ︀زی ﹋︀︫️ و ﹡﹍︡اری  ︻﹞﹙﹫︀ت آ﹝︀ده︨ 
﹁︱︀ی ︨ــ︊︤ ︨︴ ︫ــ︣ را ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی 
 ︳︊︑︣﹞︡︣﹎ ︀︋ــ ︳ــ﹩ وا︗ــ︡ ︫ــ︣ا︑︀﹞︡︠
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ارا ️﹁︀ــ️ در︗
 ﹩﹎︀د ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روزازدرج آ﹠︪﹫︎
 ️︗ ︀ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹤ ﹡﹢︋️ دوم︋ 
﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟: 

.︡﹠︀﹝﹡ ٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶︑﹞︀س
︣دار ﹎﹠︀︋︀د  ︧﹫﹟ زاده︫ 

︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︋ــ︣داری  ︋ــ︣ه  ︎︣وا﹡ــ﹥  ا︮ــ﹏ 
٢١٧٢/١٣٠١/۴٣۴ ︑︀ر ٧۵/٧/١٨ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ اداره 
 ﹟︀ره ٢ ا︨﹀︣ور﹝︀ه ︫ــ ﹟︤و﹇ ﹤﹆︴﹠﹞ ا﹝﹢رآب ﹏﹋
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.

(﹟︤و﹇)

/ع
۹۸
۰۶
۷۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢۵۵٣٧٧٩ ︠﹢درو ﹨﹫﹢﹡︡ای 
﹋ــ︣وس ای ۴ آ . ــ﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٨٢ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – 
﹝︺﹞﹢﹜ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۴۴۵ع٨٧ – اــ︣ان ٨۵ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٣٧٩١٢٠٠٣١٧۴٣١۵ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
٣٧٩١١٧٨٢٠٠١٣٩۵ ︋﹠︀م ﹝﹞ــ︡ ﹡﹢ری ز﹨﹩ ﹁︣د ﹝﹀﹆﹢د 
 (︪︣﹡︣اا) . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︣د﹎

/ع
۹۸
۰۶
۷۸
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹀﹫︡  ــ﹢﹡︀︑︀ ﹝︡ل ٢٠١۴ ر﹡﹌︨  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٣۶ج٢٢ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   G4KEDA316138 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︨ــ︺﹫︡  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   KMHEC41C9EA569374
ــ︀﹇︳  ︮︀︾︣ــ︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۶۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
︎ــ︥و آردی ﹝ــ︡ل ١٣٨٢ ر﹡ــ﹌ ︵﹢︨ــ﹩ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۴٧ط۶٢ ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︋ــ﹥   82705774 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   22328205604
﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹫︡ ر︲︀ ︠﹢︫ــ︡ل ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۷۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹢درو︎︥و ٢٠۶ ﹝︡ل١٣٩۶︋  ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩︠ 
  ١۶۶B٠٠١٩۵۴٨١ س ٨٣ و︫ــ﹞︀ره ١٩  – ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩٧٩ 
 ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞   AAP۴١FE۵HJ٠٢۵٩٨۶﹩و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
︗﹞︪﹫︡ ا﹝﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۶
۷۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۷۷
۸

﹢اری ︑﹫︊︀   ﹢درو︨  ــ﹠︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک︠  ــ︊︤،︨  ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S5810090007975 ﹩8008633 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩۶ ق ١٣  ا︣ان ٧۴ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 

︨︺﹫︡ آرام زاد ﹝﹀﹆﹢د و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 2 شهریور 1398 22 ذی الحجه 1440 24 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9045 

روزنامـه صبـح ایـران

ارتباط روحی با انسان در مساجد برقرار می شود نه در فرهنگسراها   معارف :حجت االسالم مصطفی حسنی گفت: مهم ترین شاخصه مسجد نسبت به سایر رقبایش، ارتباط روحی آن با انسان است. 
چنین ارتباطی در فرهنگسراها برقرار نمی شود. نگاه به مسجد به عنوان زمینه ساز تمدن اسالمی موجب می شود تا خود به خود رقبای مسجد حضورشان کمرنگ شود. اکنون در برخی از کالنشهرها مکان های خانقاه 

مانندی ایجاد شده که خانم ها در آن به دنبال آرامش روحی هستند. وقتی مدیریت صحیحی توسط ما برای پاسخگویی به نیازهای روحی افراد اعمال نشود، ظهور و بروز چنین پدیده هایی دور از انتظار نیست.

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

 معارف/ فاطمی نژاد  حرکت به سوی 
عمومی  جهت  در  تالش  و  تمدن سازی 
شدن این گفتمان در جامعه در 40 سالگی 
از  گرفتن  کمک  بدون  اسالمی  انقالب 
مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه اجتماع 
نیروی انسانی مؤمن، امکان پذیر نیست. در 
این میان اما مهم ترین مسئله این است که 
اسالم چه مدلی را برای مدیریت مسجد به 
عنوان یک قرارگاه تمدن سازی ارائه می کند. 
آنچه می خوانید گفتاری از حجت االسالم 
حوزه  پژوهشگر  حسنی،  مصطفی  دکتر 
مطالعات  مؤسسه  اسالمی  شهرسازی 
راهبردی علوم و معارف مشهد در سلسله 
نشست های تخصصی »مسجد تراز تمدن 
اسالمی« در دفتر جبهه فرهنگی انقالب 

اسالمی است:

 مسجد تراز تمدنی
 رشددهنده همه ابعاد انسانی

نگاه انسان شناســانه 
به مسجد یعنی اینکه 
گونه ای  بــه  باید  ما 
مســجد را مدیریت 
چهار  بــه  که  کنیم 
پاسخگو  انسانی  بعد 
ارتباط  به  نیاز  باشد. 
به مــاورا و نیازهای 
بُعد  نخستین  روحی 
صفات  مدیریــت  و 
و اخالقیــات درونی 
دومین  نمازگــزاران 
شــاخصه ای اســت 
کــه باید بــرای آن 
برنامه ریــزی کــرد. 
روانی  بعد  از  منظور 
نیــز این اســت که 
شجاعت، حلم و صبر 
نمازگزار پس از رفت و آمد در مســجد و 
شرکت در نمازها باید افزایش پیدا کند. 
اگر به این ابعاد بی توجه باشــیم عماًل با 
یک مســلمان تک بعدی و تک ســاحتی 
در مســجد روبه رو خواهیــم بود؛ یعنی 
صرفاً بعد عبادی او ارضا خواهد شــد و 

بعد روانی و صفات انســانی او در همان 
سطح باقی خواهد ماند و ما مثاًل با همان 
نمازگــزار غیرحکیم، غیرحلیم و ترســو 
روبه رو خواهیم بــود. گالیه از بداخالقی 
برخــی از نمازگــزاران بــا خانواده ها و 
دوستان از نکات رایجی است که متأثر از 
رشد تک ساحتی نمازگزاران است. توجه 
به بعد ســالمت جسمانی و بعد ارتباطی 
انســان با همنوعان نیز دو ساحت دیگر 
هستند که امام جماعت به خصوص نباید 
در مدیریت نمازگزاران از آن غفلت کند.

اگر بخواهیم به مدل معرفتی برای مسجد 
دســت پیدا کنیم باید نقطه شروع، نقطه 
ثقل، نقاط بحــران و الیه ها و فرایندهای 
حاکم بر سیستم را بر اساس گزاره ها و منابع 
دینی به دست بیاوریم. در این نگاه مسجد 
باید به عنوان مرکز تمدن سازی مورد توجه 
قرار گیرد کــه نتیجه چنین نگاهی بدون 
تردید شــکل گیری خود مسجد بر اساس 
تمدن اسالمی و توجه به تربیت نیروهای 

انسانی تمدن ساز در آن خواهد بود.

 در تمدن اسالمی
مسجد »کالن سیستم«  است

در تمدن اســالمی مسجد یک سیستم 
خرد نیست بلکه یک کالن سیستم است 
که زیرمجموعه های سیستماتیک زیادی 
را در ذیل خود دارد. باید مدیریت کالنی 
در جهت ترویج مهارت جذب سایر افراد 
جامعه به مســجد به عنوان یک سیستم 

وجود داشــته باشد تا هر نمازگزار بتواند 
افرادی را از دوســتان و آشنایان جذب 
مســجد کند. روایاتی داریــم مبنی بر 
اینکه خداوند اســباب آبادانی و عمران 
مســاجد را به دوستانش عنایت می کند 
که این موضوع برآمده از تأثیرات کالنی 
است که مساجد می توانند بر فضا و روح 
حاکم بر فضای اطراف خود بگذارند و از 
آن به عنوان اسباب و انگیزه جذب افراد 

استفاده کرد.

 مسجد تمدن ساز فعال کننده اراده است
اهداف مسجد تمدن ساز در درجه نخست 
جریان عبودیت و احساس حضور خداوند 
در تمــام سیســتم ها و ابعــاد وجودی 
نمازگزار اســت. اراده انســان که برآیند 
چهــار بعــد روح، روان، ذهن و جســم 
انسان اســت باید براساس سیستم های 
دینی فعال شــود. در واقــع باید طوری 
عمل کنیم که در نهایت عدل شــبکه ای 
در زندگــی مؤمنین و در محله و شــهر 
پایه گذار شــود. عدل شبکه ای به معنای 
معادله مطلوبیت جسمی، فکری، روحی 
و روانی، محیطــی و ارتباطات جمعی با 
خانواده، شــهر و حتی بین الملل است. 
می توان ادعا کرد که در ابعاد کشــوری 
و بین المللی مســاجد ما تقریباً غیرفعال 
هستند و صرفاً برای برنامه های انتخاباتی 
و کمک به بحران هــای طبیعی از آن ها 

استفاده می شود. 

 مسائل مسجد تمدن ساز 
در توضیح المسائل نیست

برای مدیریت تمدنی بر اساس دین نیازمند 
مدل تخصیص بر همین مبنا هستیم یعنی 
تمام کمیت هــا و کیفیت هایی که در ابعاد 
تمدنی وجود دارد باید تولید، توزیع و مورد 
استفاده قرار بگیرد تا در نهایت سبک زندگی 
یک نمازگزار و یک محله کامالً اسالمی شکل 
بگیرد. کارآمدی اسالم تمدن ساز با محوریت 
مسجد صرفاً در این نگاه است که نشان داده 
خواهد شــد. برای تولید مسجد تراز تمدن 
اسالمی نقشه راه وجود دارد که قدم نخست 
آن موضوع شناسی شبکه ای و گسترش افق 
دید در تمام زوایای مسجد تمدن ساز است. 
مسئله سازی در ادامه همین رویکرد شکل 
می گیرد. ما باید بدانیم که بسیاری از مسائل 
ما در توضیح المسائل نیست و باید به دنبال 
مسائل جدید و به تبع، پاسخ به آن باشیم. 
فقها در این مورد تفریع فروع نکردند و تفریع 
فروع فقط در حد نجاست و طهارت مسجد 
و احکام نماز و امثالهم در مسجد هست؛ چرا 
که گذشتگان ما اصالً به چنین نگاه تمدنی 

در مساجد نرسیده بودند.
باید بــرای تمام ابعاد مســجد تراز تمدن 
اســالمی مدل ارائه کنیم. به عنوان نمونه 
بُعد برنامه ریزی شهری مسجد باید نسبت به 
تمام مسائل از جمله ساده سازی کاربری های 
پیرامون مسجد و بحث تراکم مدل مطلوب 
ارائه کند. وقتی به تمامی مسائل پاسخ دادیم 
نوبت به مدل سازی در 6 محور می رسد که 
اهداف در هر یک از ابعاد تمدنی مسجد باید 
مــورد مداقه قرار گیرد و این کار حتی باید 
برای تمام زیرسیســتم ها نیز اتفاق بیفتد. 
نمازگزاری که در مســجدی بــا این نحوه 
مدیریت شــرکت می کند به این راحتی ها 
از این مســجد دل نمی کنــد. نکته مهم و 
پایانی این است که تولید تمام این مدل ها و 
پیاده سازی آن ها باید بر اساس نگاه مالصدرا 
تدریجی و گام به گام صورت بگیرد. نباید در 
این مسیر شتابزده و عجوالنه برخورد کرد؛ 
چراکه عمل خالصانــه ای که با صبر همراه 
باشــد برای ما در این مسیر توفیق حاصل 

خواهد کرد.

حجت االسالم دکتر مصطفی حسنی در نشست »مسجد تراز تمدن اسالمی«:

اسالم تمدن ساز تنها با محوریت مسجد محقق می شود

مسجد تراز تمدن اسالمی و چالش های پیش رو
مسجد به عنوان پایگاه دینی پس از ظهور 
اسالم محل تجمع و گردهمایی مسلمانان 
قرار گرفت و نخستین مکانی بود که پس 
از فتح شهرها توسط مسلمین بنا می شد. 
به همین دلیل مســاجد خیلی سریع به 
نماد و نشانه اسالم در شهرها تبدیل شدند 
و اهمیت آن در شهرها تا آنجا پیش رفت 
که عنوان شهر تنها به جایی اطالق می شد که در آن مسجد جامع وجود داشت. 
مساجد بنا بر تفکر اسالمی در هسته مرکزی و قلب شهرها ساخته می شدند یعنی 
نقطه ای که مرکز مبادالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود و معماری سایر نقاط 

و پیرامونش را نیز تحت تأثیر قرار می داد. 
مدیریت و کارکرد مســاجد در طول تاریخ فراز و فرودهای فراوانی را به خود دید 
به خصوص اینکه در دوران پهلوی محدودیت های شدیدی در این عرصه به وجود 
آمد. پس از پیروزی انقالب اسالمی اما دوباره مساجد و محوریت آن ها مورد توجه 
قرار گرفت که مثال تحول در آن را می توان دوران هشت سال دفاع مقدس، تربیت 
نیروهای انقالبی و اعزام و پشتیبانی به جبهه ها دانست. این روند رو به رشد تا دهه 
70 ادامه داشــت ولی با شکل گیری نگاه های جدید در عرصه سیاسی کشور این 
روند کند و در نهایت متوقف شــد. پیاده سازی الگوهای اجتماعی مدرن از اوایل 
دهه 70 و سال های پس از جنگ و در کنار آن بی توجهی به بحث توانمندسازی 
ظرفیت های مساجد سبب شد تا چالش هایی در حوزه مدیریت و کارکرد مساجد 
به وجود بیاید و حتی ما را با مسائل پرگره روبه رو کند که اگر پس از گذشت 40 
سال این گره ها باز نشود بدون تردید ما را با بحران هایی عمیق روبه رو خواهد کرد.

عبور از این مشکالت نیازمند رسیدن به مدلی از مسجد است که در تراز انقالب 
و تمدن اســالمی بتواند در مقابل هیمنه تمدنی غرب بایستد. ما اکنون در دهه 
پنجم انقالب هســتیم ولی هنوز یک الگوی مسجد تراز تمدن اسالمی از لحاظ 
معماری و شهرسازی نداریم. البته نباید از ذکر این نکته نیز غافل شد که از اوایل 
دهه 70 با محوریت توسعه در کشور و نفوذ رویکردهای غربی، بلندمرتبه سازی 
بی حســاب و کتاب ضربات جبران ناپذیری به شهرســازی و به تبع آن به سبک 

زندگی ما وارد کرد. 
پیوند سبک زندگی و معماری انکارناپذیر است برای نمونه نتیجه نفوذ نگاه غربی را 
در دوران پهلوی و تصویب قوانین معماری و شهرسازی در آن دوران می شود دید. 
مثالً در جهت از بین بردن حریم خانه اسالمی تصویب شد خانه هایی که در لبه 
خیابان قرار دارند باید دو طبقه ساخته شوند و پنجره های آن رو به معابر باز شود. 
نکته جالب این اســت که در همان دوران مردم با کشف حجاب مقابله می کنند 
ولی کسی با این موضوع به مخالفت جدی برنمی خیزد. این عدم مخالفت به دلیل 
تأثیرات غیرقابل مشاهده و بلندمدت معماری شهری است. گرفتن حیا از خانواده 
ایرانی در کشــف حجاب به صورت ملموس و در معماری شهری به صورت ناپیدا 

پیاده می شود که بدون شک تأثیر دومی از اولی کمتر نیست.
زمانی بالفاصله پس از فتح شــهر، مسجد ساخته می شد ولی با پیاده شدن نگاه 
ســرمایه محوری در شهرسازی، مسجد آخرین جایی اســت که در یک محله و 
بی توجه به مسائلی از جمله مکان یابی آن ساخته می شود. نمی شود همه تقصیرها 
را گردن دیگران انداخت و باید قبول کنیم که نسبت به اهمیت موضوع طراحی و 
معماری مسجد در بافت شهری بی توجه بوده ایم. توجه کردن و بها دادن به مساجد 
در محالت موجب تمرکززدایی در مدیریت شــهری و کاهش هزینه ها می شود؛ 
چراکه می توان حل بسیاری از مشکالت محالت را به آن ها واگذار کرد. با همین 
نگاه اســت که باید به دنبال طراحی خانه عالِم در کنار مساجد باشیم؛ چراکه از 
امام جماعتی که خودش در محله دیگری ساکن است و بیشتر از یکی دو ساعت 
فرصت وقت گذاشتن برای مسجد را ندارد نمی توان توقع داشت که بتواند مسجد 
تراز تمدن اســالمی را مدیریت کند. نکته آخر اینکه اگر بخواهیم مساجد ما در 
چهل ساله دوم انقالب بستر تمدن سازی باشند باید نگاهمان را در طراحی مساجد 
به سمت و سوی پارادایم دینی و مبانی معرفتی خودمان بچرخانیم؛ رویکردی که 
در آن مساجد مرکز محالت قرار می گیرند و در یک شبکه منسجم به حل مسائل 

محله می پردازند. 

مدل مطلوب مدیریت 
اقتصادی مساجد چیست؟

پس از تولیــد مدل معرفتــی مطلوب برای 
مســجد و تنظیم نظام مدیریتی آن نوبت به 
فرهنگ ســازی و به دنبال آن جریان ســازی 
بین مردم در مســاجد برای پیاده سازی مدل 
معرفتی مطلوب می رســد. با جریان ســازی 
اســت که می توان مدل اقتصــادی و تعیین 
کاربری های مطلوب در اطراف مســجد را در 
جامعه جا انداخت. همین جریان سازی ها منجر 
به نهادینه ســازی و در نهایت پیاده سازی این 
الگوها خواهد شــد. ارزیابی و سنجش نیز در 
کنار پیاده سازی مدل مطلوب سبب رقابت بین 
محالت گوناگون برای پیاده سازی مطلوب تر 
خواهد شد و چرخه و فرایند شکل می گیرد. 
روزی خواهد رسید که استانداران در جمهوری 
اســالمی تالش خواهند کرد تا استانشــان 
مسجد تراز تمدن اسالمی داشته باشد همان 
گونه که اکنون مدیران شهری در رقابت برای 

مدل سازی هستند. 
رســیدن به مدل و نگاه اقتصــادی مطلوب 
در مسجد تأثیر بســزایی در کارکرد نهادها و 
ســازمان های اقتصادی گوناگون و پیرامونی 
مســجد دارد. مثالً در مناطق سنی نشین به 
دلیل تأکیدات بزرگان دینی آن ها در مساجد 
مبنی بر وام نگرفتن از بانک ها، سبب شده تا 
برخی از بانک ها در این شــهرها شعبه هایی 
را تأســیس کنند که به مردم وام بدون بهره 
بدهند. این یک مثال مشــخص از تأثیر یک 
مسجد محلی حتی غیرشــیعه بر بانک ها و 

سازمان های اقتصادی کشورمان است.
رســیدن و ارائه مدل اقتصــادی بدون تردید 
نگاه مردم به مســجد را نیز تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. مثالً با این رویکرد که شــب های 
جمعه مدیران مســاجد پالســتیک دســت 
بگیرند و در میــان نمازگزاران برای کمک به 
مسجد بچرخانند، مطلوب نبوده و نخواهد بود؛ 
چراکه مسجدی که نتواند مدل اقتصادی برای 
مدیریت خودش داشته باشد اصالً نباید توقع 
نگاه تمدنی از آن داشــت. تمام سازمان ها از 
منابع انسانی خود حمایت می کنند ولی چرا 
نباید مسجد بتواند از نمازگزاران ثابت و پای 
کار خود و یا خادم مســجد حمایت الزم و به 

موقع را داشته باشد؟

بسیاری از 
مسائل تمدنی در 
مورد مسجد در 
توضیح المسائل ها 
نیست. باید به 
دنبال مسائل 
جدید و به تبع آن 
پاسخ به آن باشیم؛ 
چراکه گذشتگان 
اصالً در موقعیتی 
نبودند تا به این 
مسائل نگاه تمدنی 
داشته باشند

بــــــــرش

مسجدمعارف

 حجت االسالم دکتر مصطفی حسنی

حاشیه

    صفحه 6
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                                                                          
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001432-1398/05/12هيات اول موضوع قان  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى نورمحمد محمودى امامورديخان فرزند اميرمحمد بشماره شناسنامه 860 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 116,32 متر مربع  ششدانگ پالك 910 فرعى از 166 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم  ــد رضائى فرخانى  محرز گرديده اس ــمى آقاى محم ــان عليا  خريدارى از مالك رس فرخ
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000110  آ-9806164
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/06/02

عباس برق شمشير  / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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                                                                          
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001438-1398/05/13 هيات اول موضوع قان برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى نورمحمد محمودى امامورديخان فرزند اميرمحمد بشماره شناسنامه 860 صادره از قوچان در ششدانگ 
ــمتى از پالك 166 اصلى  ــاحت 209 مترمربع در تمامت پالك 1905 فرعى از 166 اصلى و قس يك باب خانه  به مس
بخش دوقوچان  واقع در اراضى فرخان عليا  خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود بهشتى بيگلر(پالك1905 فرعى)
ــه منظور اطالع عموم  ــت.لذا ب ــور فرخانى ( پالك 166 اصلى ) محرز گرديده اس ــت على اكبر بگ پ ــل مالكي و از مح
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000112  آ-9806165
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم ;98/06/02

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره:29/98/18444
 تاريخ: 1398/04/26

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 هجرى شمسى حوزه ثبتى بخش دو 
شهرستان بجنورد

ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول  ــتور ماده 12قانون ثبت وماده 59آيين نامه قانون مذكور اس به دس
المالك واقع در حوزه ثبتى شهرستان بجنورد تا آخر خرداد ماه 1398هجرى شمسى تقاضاى ثبت نموده اند 
ــه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع  ــن مواردى ك وهمچني

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم در دونوبت وبه فاصله يك ماه به شرح ذيل آگهى مى گردد.
بخش دو بجنورد:

پالك 125- اصلى قريه عزيز
ــت- ملكى ستاد  ــتان در آمده اس ــدانگ يك قطعه زمين جاى خانه كه بصورت يكباب دبيرس 155 فرعى شش

اجرايى فرمان حضرت امام (ره)
پالك 139- اصلى قريه برج

ــتاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) تابع دولت جمهورى  ــدانگ يك قطعه زمين- ملكى س 3726 فرعى شش
اسالمى ايران

پالك 164- اصلى موسوم به حصار شيرعلى
7267 فرعى ششدانگ يكباب منزل- ملكى آقاى على نقويان فرزند عبدا... به شناسنامه شماره 381

لذا به دستور مواد16و17قانون ثبت هرشخصى نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد ويا اينكه 
بين متقاضيان ثبت وديگر اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايستى اعتراض مبنى بر جريان دعوى خودرا 
ــى  ــبت به آگهى ظرف مدت نود روز ودر مورد آگهى اصالحى ظرف مدت س ــار اولين اگهى نس از تاريخ انتش
ــليم ورسيد دريافت نمايند ودر اجراى تبصره دوماده واحده قانون  ــناد وامالك بجنورد تس روز به اداره ثبت اس
ــناد ظرف يك  ــليم اعتراض به اداره ثبت اس تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى معترضين از تاريخ تس
ــم وگواهى الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اداره  ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقدي ماه دادخواس
ــه تعيين حدود منظور مى گردد از  ــليم نمايند ضمنا حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورتجلس تس

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود.9805354
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/05/01             تاريخ انتشارنوبت دوم:1398/06/01

احمد اصغرى شيروان
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال1398
حوزه ثبتى زيركوه

ــامى اشخاصى كه نسبت  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــال  ــهاى تابعه حوزه ثبتى زيركوه تا آخر خرداد ماه س به امالك مجهوااللمالك واقع در بخش
ــيصد و نود و هشت شمسى تقاضاى ثبت نمودهاند و همچنين مواردى كه آگهى  يكهزار و س
ــى آن برابر تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد  نوبت

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش14 زيركوه

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى
ــاختمان  به  ــدانگ يك باب س پالك 594 فرعى محى الدين نهتانى اصل فرزندفضل الدين شش
مساحت 172/90متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان شهيد رجايى .

پالك 1001فرعى زينب عابدينى حاجى آباد فرزند حسن ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
214/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار پيروزى.

ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــالك 2768 فرعى عليرضا كامرانى فرزند محمدباقر شش پ
291/60مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان عدالت.

ــماره 16311 مورخه  ــند انتقال ش ــى فرزندمحمدبموجب س ــى فاطمه بخش ــالك 2772 فرع پ
1398/02/22دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 حاجى آباد ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 

به مساحت 216/85متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار مطهرى7 .
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــماعيل اكبرى فرزند ابراهيم شش ــالك 2773فرعى  اس پ

180متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان بهشتى3 .
ــدانگ يك قطعه زمين  ــدى فرزند رحمت اله شش ــى محمد ابراهيم محم ــالك 2787 فرع پ
ــتان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار  ــاحت 7/30متر مربع به آدرس  شهرس داير مزروعى به مس

غفارى- غفارى8.
ــدانگ يك قطعه زمين داير  ــى محمد ابراهيم محمدى فرزند رحمت اله شش پالك2788فرع
ــهر حاجى آباد بلوار  ــتان زيركوه ش ــاحت 61/90متر مربع به آدرس  شهرس ــى به مس مزروع

غفارى نبش غفارى8 .
ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به  ــى  فرزند حسين شش ــن بخش پالك 2794فرعى محس

مساحت 46/44متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى غفارى7.
ــه زمين به  ــك قطع ــدانگ ي ــين شش ــى فرزند غالمحس ــدى ابراهيم ــى مه ــالك 2795فرع پ
مساحت304/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان 20 ارديبهشت 

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين به مس ــيرمحمد شش ــا دارجى فرزند ش ــالك 2798غالمرض پ
191/70متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .

ــه زمين دايرمزروعى به  ــدانگ يك قطع ــالك 2799 فرعى محمود عظيمى فرزنداعظم شش پ
مساحت 209/39متر مربع به آدرس شهرستان زيركوه بلوارمطهرى–مطهرى7.                                                   
 پالك 2800فرعى على اصغر نظرى فرزند محمدحسين ششدانگ يك قطعه زمين دايرمزروعى 
ــى آبادبلوارمطهرى  ــهر حاج ــتان زيركوه ش ــاحت 317/80متر مربع به آدرس  شهرس به مس
ــكندر ششدانگ يك قطعه زمين  خيابان مطهرى3.پالك2801فرعى رمضان كاظمى فرزند س
ــاحت 3994/90مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه اراضى ضلع جنوبى  دايرمزروعى  به مس

شهر حاجى آباد .                                            
پالك 2802فرعى زينب عابدينى فرزند رحيم ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مساحت 

250مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوارمطهرى خيابان مطهرى9.
ــن ديمه زار به  ــدانگ يك قطعه زمي ــا عليزاده فرزند محمد شش ــالك 2803فرعى عليرض پ

مساحت 30171/35مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه  اراضى جنوب شهر حاجى آباد.
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى 
باشد ويا اينكه بين متقاضيان وديگرى اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايست اعتراض 
ــبت به  ــار نوبت اول اين آگهى نس ــعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش ــا گواهى مش و ي
آگهى نوبتى ظرف90روز و به استناد تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى 
اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالك زيركوه تسليم و رسيد دريافت نموده،و 
برابر ماده74 و86 آئين نامه قانون ثبت، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت،ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم 
ــليم نمايند.در غير اين صورت متقاضى ثبت و نماينده  از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه 
دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدى منظور ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9805360
تاريخ انتشارنوبت اول1398/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/02
 غالمرضا  صادقيان

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

(آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتى شهرستان طبس)
ــخاصيكه نسبت به امالك مجهول  ــامى اش ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس بدس
ــتان طبس (استان خراسان جنوبى) تا آخر خرداد ماه سال  ــهاى تابعه حوزه ثبتى شهرس المالكى واقع در بخش
ــت نموده اند وهمچنين موارديكه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون  ــاى ثب 1398 تقاض

ثبت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

 104 فرعى از 15- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مهدى كيانپور.

 1815 فرعى از 29- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور عباس مختارى.
396 فرعى از 30- اصلى سه پنجم دانگ از سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل وحيده جمشيدى 

مقدم.
 136 فرعى از 492 - اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور محمود سنگچولى.

 137 فرعى از 492- اصلى ششدانگ قسمتى از يكقطعه زمين سيدمصطفى كميلى.
4967-اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى على باقرى

(قطعات واقع در بخش دو طبس)
 1168 فرعى از 4- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين داير مزروعى محمد شيرزاد .

(قطعات واقع در بخش سه طبس)

 1064-اصلى ششدانگ يك قطعه باغ غالمعلى دورانى
ــبت به امالك آگهى شده باالمعترض ميباشد ويابين  ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نس لذا بدس
ــت اعتراض ويا گواهى مشعر بر  ــت ميبايس ــده و در جريان اس متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى ش
ــى ظرف نود روز و در  ــبت به آگهى نوبت ــار نوبت اول اين اگهى نس ــان دعوى خود را از تاريخ انتش جري
ــيد دريافت نموده و در  ــناد طبس تسليم و رس ــى روزبه اداره ثبت اس مورد آگهى اصالحى در مدت س
اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين از تاريخ تسليم 
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى  اعتراض به اين اداره ظرف يكماه دادخواس
ــوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و  ــليم نمايند ضمنا حق ــع مذكور اخذ و به اين اداره تس الزم از مرج
ــى روز قابل اعتراض  ــه تحديدى تا س ــه تحديدى منظورميگردد و از تاريخ صورت جلس در صورت جلس

خواهد بود.9805374
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1 / 5 / 98 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 2 / 6 / 98

آگهى مشمولين سه ماهه اول سال 1398خورشيدى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

بدستورماده 12وماده59آئين نامه مذكور اشخاص كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخشهاى 5قوچان حوزه 
ثبتى شهرستان شيروان تاآخرخردادماه 1398تقاضاى ثبت نموده آمد و همچنين مواردى كه آگهى آن برابرتبصره يك 

ماده25 اصالحى ثبت بايد تجديد گرددبانوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل اعالم مى گردد
بخش 5قوچان واقع در قطعه يك شيروان

2فرعى از 68اصلى شهردارى شيروان ششدانگ يك قطعه زمين
قطعه چهار شيروان بخش 5قوچان پالك 1اصلى سه يك آب

2878فرعى از 58فرعى بانو محدثه حدادعليزاده ششدانگ يكباب منزل
ــد ويا اينكه بين  ــده در باال معترض مى باش ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد16و17قانون ثبت هركس نس ــه دس لذاب
متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايستى اعتراض ويا گواهى مشعربرجريان دعوى خود 
ــى روز  ــبت به آگهى نوبتى ظرف نودروز ودرمورد آگهى اصالحى درمدت س ــارنوبت اول اين آگهى نس را از تاريخ انتش
ــناد و امالك شيروان تسليم ورسيد دريافت نموده ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف  به اداره ثبت اس
ــت اعتراض خودرابه  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــده هاى معترض ثبت معترضين ازتاريخ تس پرون
ــليم نمايند ضمنأ حقوق ارتفاقى  ــى الزم از مراجع مذكور اخذ وبه اين اداره تس ــالح قضايى تقديم وگواه ــع ذيص مراج
درموقع تحديد حدود درصورت مجلس تحديدى منظور ميگردد واز تاريخ تنظيم  صورت مجلس تحديدى تا سى روز 

قابل اعتراض خواهد بود.9805358
تاريخ انتشار نوبت اول:98/05/01           تاريخ انتشار نوبت دوم:98/06/02

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك واقع در قطعات 
3 و 11  درگز بخش 7 قوچان تا پايان خرداد ماه سال 1398 تقاضاى ثبت نموده اند با اشاره به نوع ملك مورد تقاضا 

براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميشود:
پالك يك اصلى اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالك 4977 فرعى مجزى شده از 48 فرعى از يك اصلى خانم فاطمه براتى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك 
باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 162/17 متر مربع

ــيد شادكام نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  ــده از 19 فرعى از يك اصلى آقاى فرش 2.پالك 4978 فرعى مجزى ش
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 76/98 متر مربع

ــاع از ده  ــهم مش ــده از 66 فرعى از يك اصلى آقاى محمدعلى خيرخواه برج قلعه نه س 3.پالك 4979 فرعى مجزى ش
سهم ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 357/21 متر مربع

ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــده از 100 فرعى از يك اصلى آقاى معاذ دين محمدى نه س 4.پالك 4980 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 386/32 متر مربع

ــاع از ده سهم  ــهم مش ــكورى پاكتل نه س ــده از 37 فرعى از يك اصلى آقاى محمد ش 5.پالك 4981 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 123/86 متر مربع

ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــده از 244 فرعى از يك اصلى آقاى على فرهمندچرمى نه س 6.پالك 4982 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 405/87 متر مربع

ــهم مشاع از ده سهم  ــين رحيم زاده نه س ــده از 70 فرعى از يك اصلى آقاى غالمحس 7.پالك 4983 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 220/50 متر مربع

پالك 258 ـ اصلى مزرعه نوخندان قطعه يازده درگز بخش 7 قوچان
ــهرام نشاط ششدانگ يك قطعه باغ مشجر و  ــده از 708 فرعى از 258ـ اصلى آقاى ش 8.پالك 1678 فرعى مجزى ش
خانه باغ به مساحت 7553/26 متر مربع (اين پالك در راستاى استاندارد نمودن پالك هاى ثبتى براى پالك باقيمانده 

708 فرعى از 258ـ اصلى منظور شده است)
      لذا به دستور مواد 16و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال اعتراضى داشته باشد و يا اينكه 
بين متقاضيان و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد بايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را 
از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى تا 90 روز كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز تسليم و رسيد دريافت 
دارند و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پــرونده هاى ثبتى، معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به 
ــت اعتراض خـود را به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور  اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواس
اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدى قيد ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9805350
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/01       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/02

ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

 آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1398 حوزه ثبتى بخش نيمبلوك        
ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مزبور اس به دس
واقع در بخش 12 حوزه ثبتى نيمبلوك تا آخرخرداد  ماه سال1398  تقاضاى ثبت نموده اند همراه با نوع ملك مورد 

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 12 نيم بلوك  پالك 17- اصلى مزرعه دهشك     

ــات گاودارى  ، به  ــتمل بر تاسيس ــدانگ يك قطعه زمين مش ــكى  فرزند محمد  ، شش پالك 2017 فرعى اكبر دهش
مساحت 24010 مترمربع.

ــد و يا اينكه بين  ــده فوق معترض مى باش ــبت به ملك آگهى ش لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس
متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوا شده و در جريان است ،مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر به جريان دعوى خود 
ــبت به آگهى نوبتى ظرف 90 روز ودر مورد آگهى اصالحى در مدت سى روز  ــار نوبت اول اين آگهى نس را ازتاريخ انتش
ــليم و رسيد دريافت دارند و دراجراى مواد74و86 آئين نامه اصالحى  ــناد و امالك بخش نيمبلوك تس به اداره ثبت اس
ــت اعتراض خودرا به مرجع ذيصالح  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه ، دادخواس قانون ثبت معترضين ازتاريخ تس
ــن صورت متقاضى ثبت يا نماينده   ــليم نمايند درغير اي ــى تقديم وگواهى الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اداره تس قضاي
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
ــدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد ، ضمنا حقوق ارتفاقى درموقع  ــت ب و اداره ثب
ــورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل  ــدود و در صورت مجلس تحديد منظور ميگردد و از تاريخ تنظيم ص ــد ح تحدي

اعتراض خواهد بود.9805357
تاريخ انتشار نوبت اول 01/ 1398/05     تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/02

حميد رضا توسلى  /  رئيس ثبت اسناد و امالك يخش نيم بلوك
 

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتى مه والت
ــخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع  ــامى اش وفق ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مزبور اس
ــال 1398 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا  ــتان مه والت كه تا آخر خرداد ماه س در حوزه ثبتى شهرس

براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود 
شهرستان مه والت -بخش دو مه والت

اراضى دوغ آباد پالك 5-اصلى
1-پالك 2611 فرعى متصرفى خانم كلثوم زال دوغ آبادى شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت

ــده فوق متعرض مى  ــبت به امالك اگهى ش   23/ 121691 متر مربع لذا وفق مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نس
باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است ميبايستى اعتراض يا گواهى مشعر بر 
جريان دعواى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد 
ــيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى  ــليم و رس و امالك مه والت تس
معترض ثبتى معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مزبور اخذ و به اين اداره تسليم نماييد .9805371
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/1     تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/2

على اكبر شجاعى / رديس ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــماره 139860330002011845 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002623 آقاى سيد كريم  1ـ رأى ش
موسوى فرزند سيد عطوان در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 93/45 مترمربع 
ــطه از نادعلى داودآبادى  ــماره 43 فرعى از 1571 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس پالك ش

فرهانى خريدارى كرده است. (م الف 2642)
ــماره 139860330002012786 مربوط به پرونده كالسه 1394114430002000535 آقاى سيدرسول  2ـ رأى ش
سجادى نسب فرزند حسن در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 155/55 مترمربع 
پالك شماره فرعى از باقيمانده 2382 اصلى تبديل به 2382/105 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى 

/سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از قدرت جعفرى افرا خريدارى كرده است. (م الف 2634)
ــه 1392114430002000270 آقاى كاظم  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002008779 مرب 3ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120  ــلم در قسمتى از/شش ــاهواروقى فراهانى فرزند مس ش
ــند رسمى/ سند مالكيت  ــماره فرعى از 1846 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س مترمربع پالك ش

مشاعى مع الواسطه از تقى شاهواروقى فرهانى خريدارى كرده است. (م الف 2635)
ــماره 139860330002007121 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001741 آقاى داود صالح  4ـ رأى ش
ــاحت 692 مترمربع  ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش زاده فرزند قنبرعلى در قس
پالك شماره فرعى از 2131 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از محمد حسين علمى پور خريدارى كرده است. (م الف 2636)
ــداهللا  ــه 1393114430002000686 آقاى اس ــماره 139860330002012849 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
ــدانگ 186/20 مترمربع پالك شماره فرعى از  ــه دانگ ازششدانگ بمساحت شش ــهدى خانى فرزند عبداهللا در س مش

2333 و 2334 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2637)
ــه 1393114430002000687 آقاى بيت اهللا  ــماره 139860330002012851 مربوط به پرونده كالس 6- رأى ش
ــدانگ 186/20 مترمربع پالك شماره فرعى از  ــه دانگ از ششدانگ بمساحت شش ــهدى خانى فرزند عبداهللا در س مش

2333 و 2334 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2638)
ــماره 139860330002011883 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002429 آقاى على نظرى  7- رأى ش
فرزند ذبيح اله در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 125/84 مترمربع پالك شماره 
ــطه از نبى اله قره گوزلو خريدارى  ــى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ــى از 2382 اصل 105 فرع

كرده است. (م الف 2639)
ــه 1392114430002002494 آقاى اكبر  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002012784 مرب 8ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 48/29 مترمربع پالك  ــمتى از /شش قراگوزلو فرزند غالم در قس

شماره فرعى از 2379 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2640)
9ـ رأى شماره 139860330002012766 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001956 آقاى مظفر رياضى 
ــاحت 100/53 مترمربع پالك  ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمس ــمتى از/شش ــنعلى در قس فرزند حس
ــند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع  ــماره 19 فرعى از 2380 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

الواسطه از حسن زنديه خريدارى كرده است. (م الف 2641)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس ) آ-9806741
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/2

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/17
مرتضى نورانى آرانى 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 دکتر علی  مجازیان



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

 وظیفه اصلی طلبه تبلیغ است   حوزه: آیت اهلل جعفر سبحانی در آیین افتتاح مدرسه علمیه مدینه العلم کاظمیه یزد گفت: باالترین وظیفه و رسالت روحانیت تبلیغ است، باید تدابیری در مدارس دیده 
شود که طالب همزمان با رشد معرفتی، اخالقی و معنوی در علوم مختلف اسالمی متبحر شوند؛ نکته ای که حوزه های علمیه باید به آن توجه کنند این است که در کنار فقاهت، به بحث تبلیغ هم نگاه ویژه ای داشته 

باشند؛ چراکه به فرموده حضرت امام خمینی)ره(، وظیفه اصلی طلبه تبلیغ است و حتی الزم است برای سایر کشورهای جهان هم مبلغ تربیت کنیم.

حجت االسالم علی کشوری در جمع ائمه جماعات مساجد شهر مشهد:
 مهم ترین مانع احیای مساجد
مدیریت مبتنی بر TOD است

معارف: دبیر شــورای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در »همایش فصلی 
ارکان مساجد مشهد مقدس« گفت: عامل اصلی تضعیف مساجد و ماهیت محله ها در 
شهر مشهد، مدیریت مبتنی بر)TOD(Transit Oriented Development و 

طراحی شهری فعلی آن است. 
حجت االسالم علی کشوری که در جمع 
ائمه جماعات و ارکان مساجد شهر مشهد 
ســخنرانی می کرد، نگاه توریســتی به 
فعالیت های مشهد را زمینه ساز سکوالر 
شــدن این شهر و واتیکانیزه کردن حوزه 
علمیه دانست و افزود: آینده هویتی شهر 
به تقویت مدیریت شــهری محله محور 

وابسته است. 
وی در ادامه با طرح یک پرسش خطاب به حاضران گفت: اگر ما بخواهیم کارکردهای 
مســجد را ارتقا بدهیم و آن را به یک مرکز تمدنی و حکومتی تبدیل کنیم -مثل 
آنچه در زمان پیامبر اکرم)ص( بود- چه مانعی بر سر راه این کار وجود دارد؟ آیا در 
این زمانه هم مثل هزار و 400 سال پیش می توانیم مسجد را به مرکز اداره مشکالت 
مردم و حل و فصل مسائل آنان تبدیل کنیم؟ یا موانع و سنگ اندازی قبیله هایی مثل 
قریش که علیه پیامبر اقدام می کردند همچنان وجود دارد؟! باید بگویم در عصری 
که مدرنیته غلبه دارد و برنامه ریزی، مبتنی بر توسعه غربی است یک مانعی بر سر 
راه است که اگر ما به آن توجه نکنیم بدون تردید آن ایدۀ مبارک محوریت دادن به 

مساجد شکست خواهد خورد. 
کشوری با ابراز نگرانی نسبت به خطر سکوالریزه شدن مساجد کشور عنوان کرد: اگر 
این خطری که بنده احســاس می کنم محل توجه علما نباشد، یعنی اوالً به آن توجه 
نکنند و بعد هم با مردم در میان نگذارند، مســاجد ما هر روز سکوالرتر خواهد شد و 
کارآمدی مساجِد ما کاهش پیدا کرده و از جذبه مساجد کاسته خواهد شد. بنابراین اگر 
می خواهیم در آیندۀ کشورمان، مساجد به مرکز تفکر برای حل مسائل مردم تبدیل شود 

به این مانعی که می گویم باید توجه ویژه شود.

 مهم ترین مانع احیای مساجد، مدیریت مبتنی بر TOD است
 دبیر شورای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ادامه به معرفی مانع محوریت 
مساجد پرداخت و افزود: ما در شورای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت معتقدیم 
که مهم ترین مانع احیای مســاجد، مسئله مدیریت مبتنی بر TOD است؛ مدیریتی 
که کارکردهایی را برای خودش تعریف می کند که مسجد در آن کارکردها جایگاهی 
ندارد. اگر هم می بینید گاهی یک تکه زمینی را به مسجد اختصاص می دهند، به این 
خاطر است که مسجد، وقف است و نمی توانند آن را حذف کنند؛ وگرنه اصل داستان 
این است که مسئوالن ما برای مسجد به عنوان یک ساختار اجتماعی هیچ تعریفی در 
ذهنشان نیست. آن کسی که مدیریت می کند نه اینکه خودش هم عمداً بخواهد این 
کار را بکند، بلکه به دلیل مفاهیم غلطی که در ذهنش اســت عمالً مســجد را حذف 
می کند. وی با تاکید بر این مسئله که مسئوالن باید مفاهیم حوزه برنامه ریزی خود را 
عوض کنند، افزود: من پیشتر که سند توسعه شهر مشهد را می خواندم، دیدم قرار است 
در دو دهه آینده، شهر مشهد شهری مثل دوبی شود! البته به این مطلب تصریح نکرده 
بودند ولی مســئوالن که بنده با آن ها گفت وگو می کردم به صراحت گفتند مشهد در 
آینده سه مزیت توریستی دارد. حجت االسالم کشوری به معرفی مزیت های توریستی 
مشــهد از نگاه مدیران پرداخت و ادامه داد: از نگاه برخی، توریسم اول مشهد، توریسم 
سالمت است. حتماً دیده اید که آقایان وزارت بهداشت به اینجا عالقه نشان می دهند 
و می خواهند اینجا بیمارســتان و کلینیک بسازند و از کشورهای همسایه، انسان ها را 
دعوت می کنند که به اینجا بیایند و درمان شــوند. چرا؟ چون از طریق بیمارستان و 
درمان می توان کسب درآمد کرد. دبیر شورای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
افزود: توریسم دوم مشهد این است که مشهد به یک مرکز تفریحی تبدیل شود. همین 

پارک های آبی و اشکال مختلفی از تفریح که برای آینده این شهر تعریف می کنند. 

 نگاه برخی مسئوالن به زائر، اقتصادی ِصرف است
وی توریسم سوم مشهد را توریسم زیارت توصیف کرد و گفت: من از حضرت اباالحسن 
علی بن موســی الرضا)ع( عذرخواهی می کنم ولی آقایان تصریح می کنند که سومین 
مزیت توریستی شهر مشهد، توریسم زیارت است. یعنی می گویند از زائر باید برای شهر 

کسب درآمد کنیم. یعنی نگاهشان به مسئله، اقتصادی ِصرف است.
حجت االسالم کشوری خاطرنشان کرد: این گفته ها را بعضی از مسئوالن گفتند، این ها 
مربوط به کره مریخ نیست! در همین شهر برخی گفتند: ما فالن پارک مشهد را ساختیم 
و ماندگاری زائر در شهر پنج شش ساعت بیشتر شده است. بنابراین اقتصاد شهر مشهد 
بیشتر رشد پیدا کرده است. از این رو مثالً در سند آمده است که شهر مشهد در آینده 
خود یک شهر اقتصادی و توریستی است. برای قم و اصفهان هم همین نقشه را دارند. 
دبیر شــورای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ادامه داد: ما درباره مدیریت در 
درس هــای حوزه بحث نمی کنیم! در منابرمان برای مردم هم نمی گوییم! آقایان افقی 
چیده اند که هیچ ربطی به هویت اســالمی ایرانی ندارد. اکنون مسافرانی که به مشهد 
می آیند- به خصوص نسل جوان- بخشی از انگیزه شان اختصاص به این پیدا کرده که 
بیایند در مشهد، یک کار تفریحی انجام دهند. یعنی اگر این مدیریت حاکم باشد، مشهد 
در آینده دیگر قطب زیارت نیســت. مــن نمی خواهم حاال تلخ حرف بزنم؛ حرف های 
صریح تری دارم، وقت و مجالش نیست. حجت االسالم کشوری در پایان خاطرنشان کرد: 
از قدیم گفته اند که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند! نمی شود ما از این طرف بگوییم 
مسجد محور است و آقایان از آن طرف در مشهد حرف های دیگری را جلو ببرند. آقایان 
اگر این روال سند توسعه شهر مشهد ادامه پیدا کند و این کالبدی که در حال حاضر 
دارند برای شــهر مشهد درست می کنند ادامه پیدا کند دو دهه دیگر نه تنها مساجد 
محور نیستند بلکه از این هم منزوی تر هستند! مگر در دنیا برای مسیحیت چه اتفاقی 
افتاده است؟ آقایان پاپ ها در یک جایی برای مردم بحث می کنند بقیۀ شهر به دست 

دیگران است.

 میثم تمار از شاگردان برجسته 
امیرالمؤمنین)ع( بود

حجت االســالم محمدحســین رجایــی 
خراسانی در ابتدا و در بیان شخصیت میثم 
تمار می گوید: میثم در زمان پیامبر)ص( 
هم زندگی می کرده و از اصحاب آن حضرت 
به شمار می رفته اســت. او را غالم زنی از 
طایفه بنی اسد دانسته اند که امام علی)ع( 
او را خرید و آزاد کــرد. بر پایه روایات در 
نخســتین دیدار حضرت از او می پرســد 
که اسم تو چیســت؟ او می گوید: »سالم«. 
حضرت می گویــد: اما پیامبر خدا)ص( به 
من فرمود که پدرت اسم تو را در ایران و در 
سرزمین خودت، میثم گذاشته است. میثم 
بسیار متعجب می شود زیرا رسول خدا)ص( 
و جانشین او امیرالمؤمنین)ع( درست گفته 
و اسمش قبالً میثم بوده است. اما در کوفه 
هیچ فردی این را نمی داند و از این موضوع 
باخبر نیست. حضرت به میثم می گوید: از 
امروز نامت همان میثم باشد و همان نامی 
که پدرت بر تو گذاشــت و همان نامی که 

رسول خدا)ص( مرا از آن نام باخبر کرد.
مدیــر مرکز فقهی اهل بیت)ع( مشــهد 
اضافــه می کند: میثم پس از آزاد شــدن 
تحت تربیت امیرالمؤمنین)ع( قرار گرفت و 
جدیت، تالش، لیاقت، ظرفیت و... او سبب 
شــد در کوتاه ترین زمان جزو شــاگردان 

برجسته آن حضرت شود.
وی دربــاره مقام علمی میثــم نیز یادآور 
می شود: در روایتی آمده است روزی میثم 
با ابن عباس که مفســر قرآن و از شاگردان 
معــروف حضرت علی)ع( بــود در مدینه 
دیدار کرد و به او گفت: آنچه از تفسیر قرآن 
می خواهی، بپرس. زیرا من تمام قرآن را نزد 
علی)ع( فراگرفتم و آن حضرت تأویل قرآن 
را به من تعلیم فرمود. ابن عباس که مراتب 
فضل، علم و تقوای میثم را می دانســت، 
کاغذ و دواتی آورد و سخنان میثم را درباره 

تفسیر قرآن نوشت.

 میثم تمار 
علوم بالیا و منایا را می دانست

رجایی خراسانی در ادامه توضیح می دهد: 
میثم تمار چگونگي شهادت خود را نیز به 
ابن عبــاس گفت. او خیال کرد که میثم از 
ساحران و پیشگویان است و خواست برگه 
را پاره کند که میثم گفت: آن را نزد خودت 
نگه دار، اگر خبر شهادتم درست نبود، آن 
وقت آن را پاره کن. مواردی از این دســت 
مقــام علمی غالمی را بیان می کند که در 
مکتب علی)ع( تربیت شــده و به مقامی 
 رســیده تا فردی مانند ابن عبــاس نزد او 

علم آموزی کند.
او می گوید: میثم تمــار از نظر زهد، تقوا، 
محرم اسرار و... به جایی رسید که حضرت 
علوم غیبی را بــه او می آموخت. معروف 
بود برخی شــاگردان علوم بالیا و منایا را 
می دانستند. علم منایا و بالیا علمی است 
که اگر به کســی بدهند می تواند اتفاقات 
آینده و سرنوشت انسان ها را بداند. شیعیان 
حقیقی به حد ظرفیت خود این علوم را از 
امامان خود دریافت می کردند. میثم تمار 
نیز در پرتو شاگردي در محضر علي)ع( به 

بعضي اسرار آگاه شد.

استاد حوزه علمیه خراسان با تأکید بر اینکه 
میثم تمار رازدانی بزرگ بود، بیان می کند: 
شــیخ عباس قمی در نفس المهموم نقل 
کرده است که میثم خبر شهادت حبیب 
بن مظاهر که در کربال به شهادت رسید را 
به او داد. حبیب فقیه، شیخ عراق و رئیس 
قبیله بود. روزی میثم در مجلس بنی اسد 
با حبیب بن مظاهر مالقات کرد. مدتی با 
هم گفت وگو کردنــد. در پایان این دیدار، 
حبیب بن مظاهر با اشاره به شهادت میثم 
در کوفه گفت: پیرمردی را می بینم که در 
راه دوستی فرزندان و خاندان پیامبر، او را 
به دار می آویزند و بر چوبه  دار شکمش را 
می درند. میثم هم در پاسخ گفت: من هم 
پیرمــرد فقیه و بزرگ کوفه را می بینم که 
در راه یاری امام حســین)ع( در کربال به 

شهادت می رسد.

 میثم قیام مختار را پیشگویی کرد
مدیر مرکز فقهی اهل بیت)ع( مشهد اضافه 
می کند: آن دو پس از این گفت وگو از هم 
جدا شده و رفتند. اهل آن مجلس که آن 
دو را به دروغ متهم می کردند، هنوز متفرق 
نشده بودند که رشید هجری یکی از یاران 
علی)ع( آمد و ســراغ میثــم و حبیب را 
گرفت. گفتند: اینجا بودند و شــنیدیم که 
چنین و چنان گفتند. گفت: خدا میثم را 
رحمت کند! فراموش کرد این را هم بگوید 
که: به آنکه ســر بریده حبیب را به کوفه 
می آورد، 100 درهم بیشــتر داده می شود 
و رفت. آنان گفتند: این دیگر از آن دو هم 
دروغگوتر است. ولی چند روزی نگذشت 

که میثم بر دار آویخته شد و سر حبیب را 
هم پس از کشتنش آوردند و هرچه را که 
آن دو گفتــه بودند به همان صورت اتفاق 
افتاد. حجت االسالم رجایی خراسانی یادآور 
می شود: اگر همه مردم مانند میثم، سلمان، 
ابوذر، حبیب و رشید هجری و... به ساحت 
قدسی امامان آگاهی داشتند هیچ فردی 
نمی توانست به آن ها و یارانشان بی احترامی 
کند و در آن صورت همه به سوی توحید 

گام برمی داشتند.
او ادامه می دهد: از دیگر ســخنان میثم، 
خبــر غیبــی قیام مختــار بــود. پس از 
شهادت حضرت مسلم در کوفه، ابن زیاد؛ 
حاکم کوفه میثــم، مختار و جمعی دیگر 
را دســتگیر و زندانی کــرد. میثم تمار به 
مختار گفت: تو از زندان رها می شوی و به 
خونخواهی حسین)ع( قیام خواهی کرد و 
ابن زیاد که من را می کشد، خواهی کشت.

 میثم و مختار 
هر دو از یاران والیت بودند

استاد حوزه علمیه خراسان در بیان تفاوت 
میثم و مختار نیز توضیح می دهد: بر اساس 
آنچه در تاریخ آمده اســت مختار در زمان 
امام حسن مجتبی)ع( از یاری به او دریغ 
کرد و حتی برخی می گویند که مختار به 
دلیل تقرب به معاویه قصد تحویل امام)ع( 
را به معاویه داشته است. هر چند در روایتی 
امام باقر)ع( فرموده اســت کــه مختار را 
دشــنام ندهید زیرا او قاتالن ما )عترت( را 
کشت و به خونخواهی ما برخاست. اما به 
نظر می رسد قیام مختار زیاد خالص نبوده 

و به دلیل جبران خطای دوران جوانی بوده 
است.

او یادآور می شــود: میثم تمار و مختار هر 
دو از یاران والیت بودند. میثم برای انتشار 

دین و کالم فعالیت می کرد 
و مختار از ســرداران شجاع 
اســالم بود. افشــاگری ها و 
میثــم  موضع گیری هــای 
زمامــداران  برابر  در  تمــار 
وقت و بیان فضایل اخالقی 
امیرالمؤمنین)ع( سبب شد 
او را دستگیر  دستگاه جور 
کند. میثم تمــار به دلیل 
آگاهی بخشــی ها و  همین 
انجام  که  بصیرت بخشــی 
به شــهادت رسید  می داد 
اما مختار که سپاهی برای 
مقابلــه با ابن زیــاد و یزید 
جمع کرده بود با عفو آن ها 

دو مرتبه از زندان آزاد شد.
رجایــی خراســانی درباره 
نحوه شــهادت میثم تمار 
نیز توضیح می دهد: عبیداهلل 
دســتور داد دست و پاي او 
را قطع کــرده و دار بزنند. 
امــا میثــم روی دار هم از 
آرمان هایش دست برنداشت 
و در همان جا هم شروع به 
خوانــدن احادیث و فضایل 

اهل بیت)ع( و رسوایی بنی امیه می کرد. تا 
اینکه آن ها وجود او را تاب نیاورده و پس از 

بریدن زبان، او را به شهادت رساندند.

گفت وگو با حجت االسالم رجایی خراسانی در سالروز شهادت میثم تمار

 حجت االسالم واعظ شهیدی خرمافروشی که محرم اسرار ولّی  خدا بود 
 در چارچوب سلسله جلسات اخالق 

»با خادمان خورشید« در حرم مطهر رضوی: 
در شناخت ایمان راستین 

باید به راستگویی و 
امانتداری افراد تکیه کرد

الســموات  علی  االمانه  عرضنا  »انا  معارف: 
واالرض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن 
منها وحملها االنسان انه کان ظلوما جهوال« 
)احزاب:72(؛ بحث امانت پیش از اینکه یک 
بحث شرعی است یک بحث عقلی است که 
شارع هم تأکید کرده بدون تبصره و استثنا 
تعبیری از امام صادق )ع(است که فرمودند: 
خداوند سه چیز را بر همگان واجب نموده و 
هیچ کس استثنا نشده است؛ نیکی به پدر و 

مادر، ادای امانت و وفای به عهد .
امین به کســی گفته می شــود که به مال، 
عرض و ناموس کســی خیانت نکرده باشد. 
رســول خــدا)ص( در دوره جاهلیت و آغاز 
اســالم در امانتداری آنچنان مشهور بود که 
او را محمــد امین لقب دادنــد. در برابرش 
کلمــه خائن وجود دارد و به کســی اطالق 
می گردد که به نوعــی در مال، عرض، مقام 
و موقعیت شــخصی خیانت روا داشته باشد. 
در لیله المبیت مادامــی که کفار قصد ترور 
دسته جمعی پیامبر را داشتند ایشان از مکه 
هجرت فرمودند و حضرت علی)ع( را در مکه 
گذاشــتند تا به همراه ام ایمن اماناتی را که 

از مردم داشتند به صاحبانشان برگردانند .
پیامبر اسالم)ص( فرمودند: هر کس در دنیا 
خیانــت در امانت کند و بمیرد، در غیرملت 
من مرده اســت و خــدا را مالقات می کند 
در حالی که خداوند بر او غضبناک اســت. 
از فرمایش رســول خدا)ص( که فرمود: »ال 
ایماَن لَِمن ال امانَه لُه«؛ آنکه امانتدار نیســت 
ایمان ندارد، چنین اســتنباط می شــود که 
اساســاً خائن ایمان ندارد و ایمان با خیانت 
ســازگار نیســت. در برخی از روایات معیار 
و مــالک ســنجش و ارزیابــی شــخصیت 
ایمانــی افراد هیچ گاه بر محــور نماز و روزه 
و حج قرار داده نشــده اســت و گفته شده 
کــه نماز و روزه پس از مدتــی جزو عادات 
شده و ممکن اســت اصاًل ارتباطی با ایمان 
واقعی نداشــته باشــد در شــناخت ایمان 
 راستین باید به راستگویی و امانتداری افراد 

تکیه کرد.
از امام صادق)ع( پرســیده شــد که امانت 
چیســت؟ فرمود: االمانه هی الوالیه، امانت 
عشــق و ارادت بــه خانــدان پیغمبر)ص( 
اســت. مســئله خیانت گاه آنچنان زیرکانه 
و بامهــارت انجام می گیرد که بســیاری از 
مــردم از انجــام آن غفلــت می ورزند ولی 
خداونــد که بــه اعماق دل هــا و نیت های 
افــراد آگاهی دارد از آنچه چشــمان خائن 
انجــام می دهند بااطالع اســت. خداوند در 
ســوره غافر می فرماید: »یَعلُم خائنَه االعیِن 
و ما تُخِفــی الصدوُر«؛ خداونــد به آنچه در 
 ســینه ها پنهان است و به چشمان خیانتکار 

آگاه است.

میثم تحت تربیت 
امیرالمؤمنین)ع( 

قرار گرفت و 
جدیت، تالش، 

لیاقت و ظرفیت او 
سبب شد که در 
کوتاه ترین زمان 

جزو شاگردان 
برجسته آن 

 حضرت شود.
او از نظر زهد و تقوا 

به جایی رسید که 
حضرت علوم غیبی 

را به او می آموخت

بــــــــرش

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

قنا
شف

س : 
عک

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  
سخنوری، تفسیر قرآن، راوی حدیث در 
صدر اسالم، دانای رازها و... تنها بخشی 
از فضایــل میثم تمــار، از یاران باوفای 
امیرالمؤمنین)ع( است. او که از صاحبان 
ِسر آن حضرت به شمار می رفت در آخر 
ســال 60 هجــری و 10 روز پیش از 
ورود امام حســین)ع( به عراق توسط 

ابن زیاد والی یزید در کوفه دســتگیر و 
به جرم گفتن فضایل امیرالمؤمنین)ع( 
و به همان نحوی که امــام علی)ع( از 
شهادت او خبر داده بود، به دار آویخته 
شــد. او نخســتین مســلمانی بود که 
هنــگام قتل بر دهانش لگام زده شــد 
تا نتواند زبــان بر ذکر فضایل و مناقب 
امیرالمؤمنین)ع( باز کنــد. امروز و در 

سالروز شهادت یار اهل بیت)ع(، میثم 
تمار با حجت االســالم محمدحســین 
امنای  رجایی خراســانی، عضو هیئت 
اتاق تبلیغ و از اســتادان حوزه علمیه 
خراسان به گفت وگو نشسته و از میثم 
که الگوی والیت پذیری و والیت مداری 
شــنیدیم؛  ســخن  بیشــتر   اســت 

همراه ما باشید.

گفتار

اخالق
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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
ــون تعيين تكليف وضعيت  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001556-1398/05/28 هي ــر راى ش       براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــدانگ  يك باب خانه به  ــنامه 227 صادره از تهران درشش ــماره شناس متقاضى آقاى مصطفى بيات فرزند نعمت اله بش
مساحت 200 مترمربع در تمامت پالك 3264 فرعى از 169 اصلى و قسمتى از پالك 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع 
در اراضى كالته مصطفى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن حداديان (پالك 3264 فرعى از 169 اصلى )و از محل 
مالكيت آقاى على محمد موسى پور فرخانى (پالك 169 اصلى ) محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
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.آ-9806722
كالسه 1398114406010000096

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 
ــماره 139860306010001451-1398/05/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا محمدى بيرك عليا فرزند محمد بشماره شناسنامه 226 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 251,24مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى و از 
محل مالكيت الچين مرحوم محمد فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 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 1398114406010000038  آ-9806724

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 
ــمى  برابر راى شماره 139860306010001529-1398/05/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــنامه 1867 صادره از قوچان درششدانگ  يك باب  ــماره شناس متقاضى آقاى محمد فرخى فرخانى فرزند رجبعلى بش

خانه به مساحت 145,77 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 411 فرعى از 166 اصلى و قسمتى از 166 اصلى  بخش 
ــين قربانى و براتعلى صدقيانى  ــين كريميان و حس دو قوچان اراضى فرخان عليا  و از محل مالكيت آقايان محمد حس
ــت.لذا به  فرخانى (پالك 411 فرعى از 166 اصلى ) و على اكبر بگ پور فرخانى (پالك 166 اصلى ) محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در 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  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند.بديهى اس تقدي

خواهد شد. كالسه 1398114406010000089   آ-9806737
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003124- 1398/04/20 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــول در  ــماره 9257 كد ملى 0748432159 صادره تايباد فرزند رس ــنامه ش ــن حيدرزاده كاريزى به شناس آقاى حس
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 201,50 متر مربع پالك شماره 683 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سهم االرثى خانم حميرا غفارى و از محل قسمتى 
از مالكيت رسمى و مشاعى مرحوم عبدالرسول غفارى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 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. 9806744
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/17

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

ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض ــماره 139860306015003216 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
1- آقاى عبدالكريم برشكن كالته و به شناسنامه شماره 3 كدملى 0732262356 صادره تربت جام فرزند مصطفى در 
يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 91728,79 مترمربع پالك شماره 277 اصلى واقع در 
خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد قسمتى از مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك و 2- برابر 
ــكن به شناسنامه شماره 773 كدملى 0749411449 صادره تايباد  راى 139860306015003217 آقاى جليل برش
فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 91728,79 مترمربع پالك شماره 
ــاعى متقاضى و  ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس ــان رضوى بخش 14مش 277 اصلى واقع در خراس
ــكن به شناسنامه شماره 2773 كدملى  ــمتى از پالك و 3- برابر راى 139860306015003218 آقاى نعمت برش قس

0748701125 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت
ــت ملك تايباد  ــهد حوزه ثب ــان رضوى بخش 14مش ــماره 277 اصلى واقع در خراس ــع پالك ش 91728,79 مترمرب
ــمتى از پالك و4- برابر راى 139860306015003219 آقاى نوراحمد  ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش قس
ــماره 11 كدملى 0749553162 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع  ــنامه ش ــكن كالته ئى به شناس برش
ــماره 277 اصلى واقع در خراسان  ــاحت 91728,79  مترمربع پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس از شش
ــمتى از پالك و 5- برابر  ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس رضوى بخش 14مش

ــكن كالته ئى به شناسنامه شماره 2771 كدملى 0748701109  راى 139860306015003220 آقاى رحمت برش
صادره تايباد فرزند

ــماره  ــاحت 91728,79 مترمربع پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــاع از شش عبدالكريم در يكدانگ مش
ــاعى متقاضى و  ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس ــان رضوى بخش 14مش 277 اصلى واقع در خراس
ــنامه شماره 327 كدملى  ــكن به شناس ــمتى از پالك و 6- برابر راى 139860306015003222 آقاى خليل برش قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــاع از شش 0749869267 صادره تايباد فرزند عبدالكريم دريكدانگ مش
91728,79 مترمربع پالك شماره 277 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد قسمتى 
از مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806743
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/17 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد-غالمرضا آقازاده

شماره پرونده:1 /139804008281000055      شماره بايگانى پرونده: 980062
شماره ابالغيه:139805108281000377

تاريخ صدور :1398/5/26 
دفترخانه ازدواج شماره 1  و طالق 55 شهر سرايان  استان خراسان جنوبى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 1 /139804008281000055شعبه اجراى ثبت اسناد و 
امالك شهرستان سرايان 

ــاكن  ــك و  كد ملى:0859500403 س ــنامه ي ــين على پور  فرزند : رضا به  شناس ــيد حس ــيله به آقاى س ــن وس بدي
ــم معصومه صمدى پور  ــما و خان ــند ازدواج 10851 مورخ 1394/04/01 بين ش ــالغ مى گردد كه برابر س ــرايان اب س
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار در  ــند ازدواج بدهكار مى باش مبلغ  570500000ريال مجموعه صداق در س
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش خواس
ــار اين اگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــما ابالغ مى گردد . از تاريخ انتش ــمى بش طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد رس
ــار محلى درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت  ــوب مى گردد فقط يك نوبت در روزنامه كثير االنتش محس
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقرارت عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش
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رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سرايان  / محمود جهانى مهر 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318603001788مورخ 1398/04/10 هيات موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقاى خداويردى كريمى فرزند اللهقلى به شماره شناسنامه 674صادره از مغان در قريه شالكو در ششدانگ يك قطعه 
ــاحت 179/20 متر مربع پالك فرعى 38224 از اصلى 77 مفروز مجزى از پالك  ــاختمان به مس ــتمل بر س زمين مش

2805 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى اسمعيل باقرى محرز گرديده است .
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 

ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس
خواهد شد.م الف 2521  آ-9806742

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 17 /1398/06 

حسين اسالمى كجيدى
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

امالك واقع دربخش 14 يزد –  اسالميه  و توابع
ــاحت  ــاغ  پالك ثبتى برابر به مس ــدانگ ب ــاه شش ــى - آقاى محمد على دهقان پور فراش ــك – اصل ــى از ي 334فرع
ــالميه خريدارى  ــماره 139860321006001118مورخ 1398/05/09واقع در اس 1408/90مترمربع بموجب راى ش

عادى مع الواسطه از خان آقا قدسى زاده مالك رسمى  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9806745
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/06/17
على محمد شبانيان تفتى / كفيل اداره 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
ــانيجى ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتى از پالك  ــيد جعفر منتظرى س 1288فرعى از 24 – اصلى - آقاى س
ــورخ 1398/05/05واقع در  ــماره 139860321006001083م ــاحت 420مترمربع بموجب راى ش ثبتى برابر به مس

سانيج خريدارى عادى از اكبر دهقانى سانيج مالك رسمى
33 فرعى از 47 – اصلى - آقاى على اصغر فرشى ششدانگ زمين مشجر پالك ثبتى برابر به مساحت 264/30 مترمربع 
بموجب راى شماره 139860321006001000مورخ 1398/04/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازسيد 

على آيت اللهى مالك رسمى  
ــتكى  نسبت به 786/30سهم مشاع از 2100/30سهم ششدانگ  زمين  ــكينه  دش 219فرعى از 77 – اصلى – خانم س
مشجر پالك ثبتى برابر به مساحت ششدانگ 2100/30متر مربع بموجب راى شماره 139860321006001085مورخ 

1398/05/05واقع  در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه از حسين دشتكى مالك رسمى
ــهم ششدانگ زمين مشجر  ــبت به 462سهم مشاع از 704س ــتكى نس ــين دش 278فرعى از 77 – اصلى –  آقاى حس
ــماره 139860321006001088مورخ  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ 704 متر مرب ــاحت شش ــالك ثبتى برابر به مس پ

1398/05/05واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه از رقيه دشتكى مالك رسمى  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه
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كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 
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جامعه  به  خطاب  پاکستان  وزیر  نخست  »عمران خان« 
بین المللی بار دیگر در مورد وقوع رخدادهایی که وی آن را 
»احتمال بروز عملیات جعلی از سوی هند و متهم شناخته 

شدن پاکستان« خواند، هشدار داد.

حشدالشعبی عراق یک هواپیمای جاسوسی را بر فراز پایگاهش منهدم کرد

تحرکات تل آویو علیه بغداد 
  جهان  همزمان با اعالم سازمان حشدالشعبی در هدف قرار 
دادن یک فروند هواپیمای جاسوسی بر فراز یکی از مقرهای 
این گــروه در اطراف بغداد، مقامات عراقی در مورد تحرکات 
منفی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و هدف 
قرار دادن چند پایگاه نیروهای بسیج مردمی را اعالن جنگ 
تل آویو علیه بغداد خوانده و خواســتار پاسخ جدی بغداد به 
این اقدامات شدند. در همین راستا عمار حکیم، رهبر جریان 
حکمت ملی با اشاره به حمالت به مراکز نظامی عراق اعالم 
کرد: چه می گذرد؟ حاکمیت ما به طور مکرر نقض می شود و 
شاهد سکوت رسمی و عجیب دولت هستیم و طرفی که در 

آن دخالت دارد و علل و انگیزه ها مشخص نمی شود. 
وی افزود: محکومیت به تنهایی کافی نیست. آنچه علیه مراکز 
نظامی مــا رخ می دهد، اقدام خطرناکی برای حاکمیت ملی 
ماست و دولت باید به مسئولیت خود در قبال این نقض حریم 
عمل کند. احمد االســدی، نماینده پارلمان عراق نیز وقوع 
چندین انفجار در زاغه مهمات حشدالشعبی در چند هفته اخیر 
را زیر سر رژیم صهیونیستی دانسته که با هماهنگی و موافقت 
آمریــکا صورت گرفته و این اقدام تــل آویو را به مثابه اعالم 
جنگ صهیونیست ها ضد عراق دانست. الحشد الشعبی دیروز 
در بیانیه ای اعالم کرد: یک پرنده ناشناس را حین پرواز بر فراز 
مقــر تیپ ۱۲ خود )واقع در کمربند بغداد( هدف قرار داده و 

منهدم کرده است. هویت این پهپاد مشخص نشده است. این 
اقدام بعد از هشدارهای جانشین رئیس این نیروها درباره پرواز 
هرگونه هواپیماهای ناشناس بر فراز مقرها و انبارهای مهمات 
حشد الشعبی صورت می گیرد. ابومهدی المهندس، پس از 
حوادث اخیر و به ویژه انفجار در پایگاه هوایی »بلد« اعالم کرد 
نیروهای عراقی از این به بعد هواپیماهای ناشناس که بر فراز 
مقرهای آن ها پــرواز کند را منهدم خواهند کرد. المهندس 
بــا بیان اینکه آمریکایی ها برای هدف قــرار دادن پایگاه ها و 
مقرهای عراق، چهار پهپاد رژیم صهیونیستی را به این کشور 
وارد کرده اند، اظهار داشت: »آمریکا مسئول اول و آخر آنچه در 
عراق می افتد، هست.« این تحوالت در حالی است که نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی انجام این حمالت را به طور ضمنی بر 
عهده گرفته است. بنیامین نتانیاهو، در اظهارات بی اساس خود 
مدعی شده است ارتش در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه 
که ایران در آن علیه رژیم صهیونیستی پایگاه ایجاد می کند، 
عملیات انجام خواهد داد. گفتنی اســت در چند هفته اخیر 
شــاهد وقوع انفجارهای ســریالی در مراکز وابسته به حشد 
الشعبی هستیم و در حالی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر 
عراق بر ضرورت اجــازه گرفتن هر پرواز آمریکایی در حریم 
هوایی این کشور تأکید کرده بود، اما آمریکایی ها توجهی به 

این تصمیم نکردند. 

الجزیره: نهمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان 
در دوحه قطــر، با حضور »زلمــای خلیل زاد« 
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، آغاز شد.

اسپوتنیک: نیروهای مورد حمایت امارات که 
قبالً در عدن دســت بــه تحرکاتی علیه دولت 
دست نشانده سعودی در یمن زده بودند و عدن 
را به کنترل درآوردند، این بار در استان شبوه با 

نیروهای وابسته به ریاض درگیر شدند.
فرانس 24: امانوئــل مکرون رئیس جمهوری 
فرانسه به نخست وزیر انگلیس هشدار داد باید 
در مدت ۳۰ روز تکلیف مســائل مورد اختالف 
در برگزیت را روشن کند وگرنه اتحادیه اروپا بر 

خالف میلش به بدترین سناریو راضی می شود.
رویترز: »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
قرار اســت در جریان شرکت درنشست هفت 
کشور صنعتی موســوم به جی ۷ در فرانسه از 
آن ها بخواهد که آن کشــورها نیز مانند آمریکا 

رفتار کنند.
یورو نیوز: رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که 
دولتش مصمم اســت قانون اعطای شهروندی 
به کودکان متولد در خــاک آمریکا از والدینی 
غیرآمریکایی یا از والدینی که به طور غیرقانونی 

به این کشور مهاجرت کرده اند، لغو کند.
تاس: ائتالف نظامی ناتو از کشــته شــدن دو 

تروریست ارتش آمریکا در افغانستان خبر داد.
تایمز: ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به علت 
ناتوانی که گمانه زنی هــا درباره اینکه او زخمی 
شــده و به بیماری مبتال شده است را افزایش 
داده، اداره امور روزمره این گروه تروریستی را به 
»عبداهلل قرداش« یکی از معاونانش که از افسران 
ســابق ارتش صدام، دیکتاتور سابق عراق بوده 

سپرده است.
ســخنگوی  کالین  ابراهیم  دیلی صبــاح: 
ریاســت جمهوری ترکیه از برگزاری نشســت 
سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه پیرامون اوضاع 
ســوریه در تاریخ ۱۶ ماه میالدی سپتامبر )۲۵ 

شهریور( خبر داد.
بی بی ســی: عبداهلل حمدوک پــس از ادای 
ســوگند در مقام نخســت وزیر جدید سودان 
و رهبر دولت انتقالی این کشــور، وعده داد که 
برقراری صلح و حل بحران اقتصادی کشور را در 

اولویت قرار دهد.
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»مثلث مرگ« به تاریخ پیوست
پیشروی های برق آسای 
ارتش سوریه ادامه دارد

جهان: نیروهــای ارتش ســوریه در ادامه 
پیشــروی های سریع خود در حومه شمالی 
حماه موفق به تسلط بر شهر اللطامنه شدند. 
به این ترتیب ارتش با تسلط بر این منطقه 
بر آنچه مثلث مرگ نامیده می شد و منبع 
حمالت راکتی و تک تیراندازان جبهه النصره 
علیه شهروندان بود، پایان داد. این پیشروی 
در ادامه فتح شــهر راهبردی خان شیخون 
صــورت گرفته و به این ترتیب ارتش موفق 
شده است بر ۱۰۰ شهرک و روستا در حومه 
حماه و ادلب تسلط یابد. این برای نخستین 
بار از ســال ۲۰۱۲ است که این مناطق به 

کنترل ارتش سوریه درآمده است.

پاریس و بازی در نقش »پلیس خوب«
فرانسه به عنوان کشوری پیشرو در اروپا در چند سال اخیر و به ویژه پس از قدرتیابی 
دونالد ترامپ و خروج بدون پشتوانه منطقی و سریع وی از پیمان های بین المللی در 
تالش است این گونه وانمود کند که در تصمیماتش در حوزه سیاست خارجی مستقل 
از واشنگتن عمل کرده و دارای استقالل رأی است. گفت و گوهای چند هفته اخیر میان 
رئیس جمهور فرانســه با همتای ایرانی اش، اظهارات مکرون در مورد طرح آمریکایی 
معامله قرن و بیان اینکه پاریس به این اقدام امیدی نبسته و در نهایت هشدار مکرون 
به انگلیس در مورد اینکه به زیر دست و تحت الحمایه ایاالت متحده تبدیل نشود، همه 
سخنان و مواضعی بود که از سوی رئیس جمهور فرانسه اتخاذ شده و با انتقاد واشنگتن 
روبه رو شد. اگرچه برخی تحلیلگران مواضع فرانسه را تالشی برای احیای دوباره نقش 
این کشــور از بازیگری خنثی و بی طرف به طرفی فعال در صحنه بین المللی تعبیر 
می کنند، اما نباید این تصمیمات را خارج از اراده آمریکا قلمداد کرد. واقعیت آن است 
که ما برای تحلیل این رفتار پاریس باید چارچوب کلی جهان غرب را مورد بررسی قرار 
دهیم. اگرچه فرانسه به طور کلی در قالب کشورهای غربی بسته بندی شده، اما باید 
توجه داشت در همان غرب هم با وجود وابستگی گسترده اقتصادی میان دولت ها وقتی 
از کشور و منافع ملی صحبت می شود، هر طرف برای خود چارچوب مستقلی را تعریف 
کرده اســت؛ بنابراین هرچند در بحث دیدگاه های کلی بین دو کشور اختالفی وجود 
ندارد، اما میان مکرون به عنوان رهبر فرانسه و عضوی از اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ 
زاویه وجود دارد. به طور نمونه در بحث مواجهه با ایران اگرچه هر دو کشور تهران را 
تهدید به حساب می آورند، اما کاخ الیزه از آنجا که در صورت بروز تنش در خاورمیانه 
به صورت مســتقیم درگیر پیامدهای آن شده و از سوی دیگر به دنبال حفظ منافع 
اقتصادی اش در کشورمان است،  دنبال آن است که این چالش به طریق نرم و از راه 
گفت و گو پایان یابد، اما آمریکا که در ایران منافع اقتصادی ندارد درپی استفاده از زور 
برای کشاندن ایران پای میز مذاکرات است. مکرون ایده مذاکرات جامع با ایران را دنبال 
می کند و این دقیقاً همان چیزی است که ترامپ در صدد رسیدن به آن است، منتها از 
راهی دیگر. از سوی دیگر نگاه ترامپ به اروپا به عنوان واحدی در حال فروپاشی است، 
اما فرانسه به عنوان کشوری پیشرو در اتحادیه به چالش با این رویکرد پرداخته و خواب 
بازیابی دوران گولیست ها را در سر می پروراند. بنابراین به نظر می رسد اختالف میان دو 
طرف درباره نحوه مدیریت تحوالت است و نه در اصل موضوع. فرانسه با وجود روحیه 
استقالل طلبی تاریخی در عرصه سیاست خارجی که میراثی از اندیشه های ژنرال شارل 
دوگل است، در سالیان اخیر همواره نقش پلیس را داشته؛ برخی مواقع پلیس بد و امروز 
پلیس خوب. اختالف های کنونی را نیز باید در چارچوب همین منفعت جویی بیشتر 

جست وجو کرد، وگرنه غرب غرب است و اختالفی در ماهیت ذاتی آن وجود ندارد.
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بی احترامی جانسون به مکرون 
اقدام نخست وزیر انگلیس در دیدار با رئیس جمهور فرانسه که رسانه ها از آن به 
»بی نزاکتی سیاسی« تعبیر کرده اند، در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به شدت 
جنجال به پا کرده و مردم فرانسه آن را توهین جانسون به مکرون تعبیر کرده اند. 
نخست وزیر انگلیس در زمان مالقات با رئیس جمهوری فرانسه، پای خود را روی 
میز کوچک یکی از دفاتر کاخ الیزه گذاشته است. رویترز با بیان اینکه جانسون 
هرگز در دوره حیات سیاسی خود از دلقک بازی شرم نکرده، عکس و فیلم این 
حرکت غیرمعمول دیپلماتیک را با عنوان »احساس بودن در خانه خود« منتشر 
کرده اســت. تام راینر، خبرنگار اسکای نیوز اما که در صحنه حضور داشته این 

اتفاق را در راستای گفت وگوی دو طرف و اقدامی غیر توهین آمیز خوانده است.

چین و روسیه یقه آمریکا را گرفتندجدی شدن اختالف دو متحد واشنگتنقدس بشکه باروتی در آستانه انفجار
کشته و زخمی شدن سه 

صهیونیست در انفجار رام اهلل
سئول پیمان تبادل اطالعات 

نظامی با ژاپن را لغو کرد
درخواست برگزاری نشست 

شورای امنیت علیه واشنگتن
العالم: بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی شهرک 
صهیونیست نشــین »دولیف« در نزدیکی 
شهر رام اهلل در کرانه باختری، یک نظامی 
صهیونیست کشته و دو تن دیگر زخمی 
شدند. بمب دست ساز از داخل یک خودرو 
به ســمت خودروی حامل صهیونیست ها 
پرتاب شده است. جنبش حماس با صدور 
بیانیه ای این عملیات را بیانگر اســتمرار 
مقاومت دانست. اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی حماس نیز این عملیات را حامل 
این پیام برای صهیونیســت ها دانست که 
قدس به مثابه بشکه باروتی است که نباید 

به آن نزدیک شوند.

ایسنا: کــره جنوبی با اعالم اینکه حفظ 
پیمان تبادل اطالعــات نظامی با ژاپن، 
دیگر با منافع ملی این کشور همخوانی 
نــدارد، از تصمیم خود برای لغو معاهده 
تبــادل اطالعات نظامی بــا توکیو خبر 
داد. از زمان احیای روابط دیپلماتیک در 
ســال ۱9۶۵، رابطه سئول-توکیو تا این 
حد تیره نبوده اســت. تصمیم اخیر کره 
جنوبی در حالی اعالم می شود که سئول 
و توکیو هر دو از شــرکای امنیتی اصلی 
آمریکا در قاره آســیا به شمار می روند و 
به همین دلیل اتخاذ چنین رویکردی از 

سوی کره جنوبی بعید می نمود.

مهر: چین و روســیه از شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد خواستند تا جهت بررسی 
»اظهارنظرهای مقامات آمریکا مبنی بر طرح 
این کشور برای توسعه و استقرار موشک های 
میانُبرد« نشستی برگزار کند. بدین ترتیب، 
مقامات مسکو و پکن می خواهند که تمام 
۱۵ عضو شــورای امنیت تحت دستورکار 
»تهدیدهــا علیه صلح و ثبــات بین المللی« 
گرد هم آیند. پنتاگون روز دوشــنبه و برای 
نخستین بار پس از خروج این کشور از پیمان 
 )INF( منع موشک های هسته ای میانبرد
اعالم کرد که یک موشــک کروز زمین پایه 

میانُبرد را آزمایش کرده است

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 ابوالفضل ظهره وند، تحلیلگر و دیپلمات پیشین ایران در اروپا

بدون تیتر
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آگهى مناقصه عمومى
 ﹩︨︡﹠﹞ ﹤︫︣ا︑ ︣﹀ ︣وژه ︣داری در ﹡︷︣دارد ︗️ ا︗︣ای︎   ︫︡﹡︀﹝︧  ︎️︣︡﹞ ︨︀ز﹝︀ن
︨ــ︀️ ﹜﹠︡﹁﹫﹏ ︋︀ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ د﹁﹟ ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ز︋︀﹜﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٧٣/١٢ ر︀ل ︋︀ 
︣ح   ︫﹤ ﹥ ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه ، از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩︋  ﹝﹆︡ار ︑﹠︀ژ ︑﹆︣︊﹩ روزا﹡﹥ ز︋︀﹜﹥ ٣٠٠٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م︋ 

 . ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ ذ﹋︣ ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از
﹢د  ︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︲﹞﹟ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹋︐︊﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه︠  ﹜ــ︢ا از﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐︀﹇︱﹫︀ن دارای ﹝︖﹢ز ﹐زم د︻ــ﹢ت︋ 
 ︀دات ︑︀ ︑︀ر﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️︗ ٩٨/۶/١٠ ️︀︽﹛ ٩٨/۵/٢۶ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ︡︣︠ ︋︣ای
١۴/۶/٩٨ ︋﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣﹋︤ ︋﹥ آدرس ﹋︣﹝︀ن ، ︠﹫︀︋︀ن ︨︍﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡
 ︼﹚︊﹞ ︡︀︋ ︀ر ا︨ــ️ و ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن︐﹞ ︀دات﹠ــ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪ــ ︣داری در رددر ︲﹞ــ﹟ ︫ــ 
٢٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︲﹞︀﹡️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︪ــ︣ح ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ــ﹢د و در  ︀﹋︐︀ در ︑︀ر ٩٨/۶/١۶ ا﹡︖︀م ﹝﹩︫   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︡ارک﹞ ︣︀ــ ︋﹥ ﹨﹞︣اه︨ 
ــ︣داری   ︫︹﹀﹡ ﹤ ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪ــ﹢د ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ا︪ــ︀ن︋   ︋︣︲︀ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه﹡︣ ︮﹢ر︑﹫﹊﹥︋ 

︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در  ︀︫ــ︡ و︨  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︺︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩︡  ︋

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ .
۵۶٨٣۶٨ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                                                                                                                                                    

︣دار﹩ ﹋︣﹝︀ن  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏︫   ﹝︣︡️ ار︑︊︀︵︀ت و︋ 
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آگهى مناقصه شماره 98/20 
(دو مرحله اى )

︫ــ︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد ، ﹡︧ــ︊️ 
 ️﹋︣ ︣ ا︨ــ︀س ا︨︐︀﹡︡ارد︫   ︋ SC (UPC  ﹩﹝﹚﹇ ︣︐﹫﹚︍۴ ﹇﹙﹛ ا︨ــ ︡︣  ︠﹤︋

. ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ان از︀︋︣ات ا﹞
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ،  ︳︣ا ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡ 

 . ︡د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︎︣︑ــ︀ل اــ﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥                            

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ fars.tci.ir :آدرس
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس

« ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
︣و︦ ا︀ب و  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︨  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︋  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و︎ 
ذ﹨︀ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︠﹢درو﹨︀ی ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ﹨﹫﹢﹡︡ا 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋  ﹅︣︵ و ا︑﹢︋﹢س از
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀          
︨ــ︀︻️ ١٣ ﹝ــ﹢رخ  ١٠/ ٩٨/٠۶ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ ︡ــ︣م ﹝︴︣-دور︋︣﹎︣دان 
 ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀﹐ی ا﹝︀﹡︀ت- ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و︎  ︫﹫︣ازی-︵︊﹆﹥︋ 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗ر︲﹢ی ﹝︣ا
﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠٣٣۵١ -و︔﹢﹇﹩

/ع
۹۸
۰۶
۶۲
۴

« ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
 ︠ـ︣︡ ﹜ـ﹢﹜﹥ ﹁ـ﹢﹐دی

﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا﹡ــ﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی 
 ︳︡اث ︠﹢د را ︋﹥ ︫︣ح ︫︣ادی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︣وژه  در د︨️ ا﹐﹢﹁
﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥، از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری 

.︡︀﹝﹡
 ️﹁︀︡ه و در﹨︀︪﹞ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا﹛ 
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠۶/٠٨ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝ ،︪︡︀رراه ︫︡ا، 
 ︀ ﹤︺︗︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋
 ︲﹞﹠︀ ﹨︤﹠ــ﹥ ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻ــ︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۰۶
۷۶
۶

ع ۹
۸۰
۶۷
۷۰

فراخوان مناقصه
 

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

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝﹠︐︭︣ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
︋ــ﹥  ︻﹞﹢﹝ــ﹩   ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧۶ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د 
︀﹋ــ️ ﹨︀ از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان و︋ 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:

︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹢ا﹨︫︡   www.setadiran.irا﹡︖︀م︠ 
﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در 
︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ -
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن 

ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠٢۵﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٩

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٠/۶/٩٨
- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀پ: ٢/۶/٩٨

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

︥و  ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌  ﹢درو︎  ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡︠  ︋︣گ︨ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک :۵٨۶ ب   ۶١ا︣ان 
︫ــ﹞︀ره   167Boo127o3:ــ﹢ر︑﹢﹞ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   ٧۴
 ︉﹡︀︖﹠ــ︀م ا﹡ ﹤︋ NAAP41FEXGJ784311:﹩︫︀︨ــ
ر︲ــ︀ ︎︣﹨︀م ︎︀ر︨ــ︀ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

. ︫︡︀︊﹫﹞ /ع
۹۸
۰۶
۷۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ︠﹢دروMVMX٣٣S ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧  
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک: ۵٩۴س۴١   ا︣ان ٧۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢رMVM484FBDJo21855 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NATGBAYL211022307  ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ا﹠︖︀﹡ــ︉  ر︲ــ︀ 
︎︣﹨ــ︀م ︎︀ر︨ــ︀ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۷۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده   ︫︣﹋️ ︮﹠︫ ︹︀︡اس                                   

( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٧۵۶ 
١٠٣٨٠۴٢١۶۶٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ︹︀﹠︮  ️﹋︣︡اران ︫ــ﹞︀︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ﹢﹠︡︋
︫ــ︡اس د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
ــ︀︻️  ــ﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ رأس︨  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋ 
٩ ︮︊ــ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥  ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١٣ در 
﹡︪︀﹡﹩: ︋﹫﹠︀﹜﹢د- د﹨︧︐︀ن ︫︀﹡︡︤- رو︨︐︀ ︫︣ک 
︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س- ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩- ︠﹫︀︋︀ن ︎︥و﹨︩- 
١ ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ ︑︪ــ﹊﹫﹏  ︋﹙﹢ار﹁﹠ــ︀وری- ︎ــ﹑ک 

﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر︋ 
    د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١ - ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۶
۳
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