
 

شناخت تهدیدات دشمن و آگاه سازی جامعه
 آستان   تولیــت آستان قدس رضوی گفت: تولیت آستان قدس در تبیین وظایف حوزه علمیه  تأکید کرد

روحانیون باید با شــناخت صحیح و دقیق از 
تهدیدات روز دشــمن و اطــاع از اقتضائات 
زمان در جهت بیداری و آگاهی جامعه تاش 

کنند. حجت االسام والمسلمین احمد مروی 
در همایش استادان بسیجی حوزه های علمیه 
کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، درباره 

 ............ صفحه 3نسبت استادان بسیجی...

ناکامی را از ذهن هواداران 
پاک می کنیم

خبرهای خوبی 
در راه است

چه کسانی در ساخت دولت اسالمی 
نقش دارند؟

10 12 6
فرشید اسماعیلی در گفت و گو با قدس: ارزیابی تأثیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان در ایستگاه سی و دوم دکتر فرزاد جهان بین :

 :jامام حسن
هر كه به 

نیك گزینى 
خداوند دلگرم 

باشد، آرزو 
نمى كند در وضعى 

جز آنچه خدا 
برایش برگزیده، 

باشد. 
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 ............ صفحه 4

 فرانسه پیغام اروپا را به ایران برای بازگشت به برجام رساند 

پیشنهاد نسیه در آستانه اجرای گام سوم

قدس تأثیر سیاست های بانک 
مرکزی و بازخوردهای سیاسی 

در بازار ارز را بررسی کرد

دالر سر به 
زیر شد

 سیاست  سران گروه 7 که در فرانسه گرد هم آمدند، با وجود تاش مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه نتوانستند بر سر ایران به موضعی واحد برسند. ایران به عنوان محوری ترین موضوع این 
نشست، به محل اختاف سران کشورهای عضو با ترامپ تبدیل شد. روز گذشته ابتدا اعام 
شد  گروه7 بر سر انتخاب مکرون به عنوان نماینده مذاکره کننده با ایران به توافق رسیده اند، 
اما ترامپ در گفت وگویی این موضوع را رد کرد و اعطای نمایندگی به فرانسه برای گفت وگو 
با ایران را تکذیب کرد. این در حالی بود که رسانه رسمی اتحادیه اروپا )یورو نیوز( از توافق بر 
سر مذاکره رئیس جمهور فرانسه به عنوان نماینده گروه7 خبر داده بود.  ترامپ که در حاشیه 

اجاس سران جی7 در جمع گروهی از خبرنگاران صحبت می کرد...

ضمیمه  روز

در این شماره»چراغ« می خوانید:

علیه جمهور
پرونده ای درباره جنایات سازمان 

منافقین به مناسبت فرارسیدن 
سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و 

شهادت شهیدان رجایی و باهنر

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  تحلیلگــران، ورود به کانال 11 هزار 
تومان را زمینه ســاز افت بیــش از پیش نرخ و 
شکسته شــدن مقاومت دالر می دانند و بر این 
باورند که اگر اتفاق غیرمترقبــه ای رخ ندهد، 
اقتصاد کشور در ماه های آینده دالر نزدیک به 
9 تا 10 هزار تومانی را به عنوان نرخ واقعی ارز 
به خود خواهد دید. کارشناسان اقتصادی، تداوم 

روند کاهشی و ثبت نرخ...

دو نماینده متهم 
در صحن مجلس:

اعمال نفوذ 
در قراردادهای 

خودرویی را 
نمی پذیریم

آیت اهلل علیدوست 
در گفت وگو با قدس:

سرنوشت 
»مباهله« و »کسا« 

به هم گره 
خورده  است

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

در مسابقات هوانوردی 
و فضانوردی

دانشجویان 
ایرانی در آمریکا 

اول شدند
 ............ صفحه 5

تسنیم: مشــاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنایع 
دفاعی و پشــتیبانی نیرو های مســلح گفت: یقیناً اجازه 
نخواهیم داد که ائتافی در منطقه ما بر علیه ما به اصطاح 
ایجاد وضعیت کند، ما حتماً این وضعیت را تحمل نخواهیم 
کرد. سردار حسین دهقان، مشاور فرمانده معظم کل قوا 
در حوزه صنایع دفاعی و پشــتیبانی نیرو های مسلح در 
گفت و گویی با شــبکه سی بی اس درباره توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران توسط انگلیس و تبعات پس از آن گفت: 
اوالً ما این اقدام را یک راهزنی دریایی از طرف انگلیسی ها 
تلقی می کنیم؛ ثانیاً از نظر ما انگلســتان امروز به عنوان 
یک پادوی محلی و منطقه ای برای آمریکا مشغول ایفای 
نقش در منطقه غرب آسیاست. همچنین در جریان این 
ماجرا ثابت شد که دیگر ادعای غروب نکردن خورشید در 

بریتانیای کبیر اعتباری ندارد و آن ها امروز بیشتر بریتانیای 
صغیر هســتند که برای تأمین منافع آمریکایی ها اقدام 
می کنند. وی افزود: از نظر ما تشــکیل هر نوع ائتافی در 

منطقه خارج از مشارکت کشور های منطقه، تنش زا است؛ 
بنابراین هر کسی که به این ائتاف بپیوندد از نظر ما اقدامی 
خصمانه بر علیه جمهوری اســامی انجام داده و به طور 
طبیعی ما حق خودمان می دانیم که با این ائتاف مقابله 
کنیم و یقیناً اجازه نخواهیم داد که ائتافی در منطقه ما 
بر علیه ما به اصطــاح ایجاد وضعیت کند، ما حتماً این 
وضعیت را تحمــل نخواهیم کرد و این هم تنها ســپاه 
پاسداران نیست که بخواهد مقابله کند. جمهوری اسامی 
ایران عزم و اراده قاطعی دارد. همه سیاسیون ما، همه اعضا، 
همه گروه ها از رهبری تا مردم عادی کوچه و بازار یکپارچه 
و متحد و با عزم راســخی مقابل این توطئه آمریکایی ها 
خواهند ایســتاد و ما اجازه نخواهیــم داد آمریکایی ها و 

صهیونیست ها منطقه را به تشنج بکشند.

فارس: سید حســن نصر اهلل، دبیر کل حزب  اهلل لبنان 
دیــروز در شــهرک »العین« از طریــق ویدئو کنفرانس 
ســخنرانی کرد. این سخنرانی در دومین سالگرد آزادی 
جرود عرسال انجام شد. حزب اهلل و ارتش لبنان با کمک 
ارتش سوریه و متحدان آن ها ژوئیه )مرداد( سال 2017 
عملیاتی را برای آزاد ســازی مناطق »جرود عرســال« و 
»القلمون غربی« در لبنان از دست گروه های تروریستی 
آغاز کردند و توانستند مناطق آلوده به تروریسم را بین 
سوریه و لبنان پاکســازی کنند. وی گفت: آنچه که دو 
ســال پیش در شــرق لبنان و منطقه رخ داد، تهدیدی 
بود که در پی تقســیم کشورها اتفاق افتاد و همه اهالی 
روستاها و شهرها در معرض کشتار و طرد و اسارت بودند. 
نصراهلل با بیان اینکه باید پرسید چه کسانی از تروریست ها 
حمایت مالی، تسلیحاتی و لجستیکی کردند، اعام کرد: 

نبرد مقاومت در ســال های گذشته با هدف ممانعت از 
تقسیم و تجزیه کشورها صورت گرفت. باید توجه داشت 
تحوالت جدید در لبنان و تعرض رژیم صهیونیستی به 
حریم هوایی کشور و ارسال پهپاد به درون لبنان تحول 

بسیار، بسیار بســیار خطرناک است. دبیر کل حزب اهلل 
لبنان ادامــه داد:  آمریکایی هــا در زمان آغاز عملیات 
برای آزادسازی جرود عرسال و القلمون، نه تنها از دولت 
لبنان خواستند که جلوی مشارکت ارتش این کشور در 
عملیات مذکور را بگیرد، بلکه از دولت خواسته بودند مانع 
از عملیات حزب اهلل علیه تروریست ها شود. وی تصمیم 
دولت لبنان مبنی بر ورود به این عملیات را »شجاعانه« 
خواند و گفت: ارتش سوریه و حزب اهلل لبنان در پیروزی 
عملیات آزادسازی و پاکسازی شرق لبنان و جرود عرسال 
نقش مهم و غیرقابل انکاری داشتند و این در حالی بود 
که ارتش لبنان از حرکت ممنوع شــده بود. سید حسن 
نصراهلل تصریح کرد:  امــروز باید به این پیروزی افتخار 
کرد، اگرچه که زخم حضور تروریسم در لبنان و منطقه 

همچنان باز بوده و التیام نیافته است.

حســن هانی زاده، تحلیلگر ارشد و کارشناس 
مســائل منطقه در گفت وگو با خبرنگار قدس 
آناین درباره چشم انداز و آثار این سطح جدید از تنش و 
سیاست تحریک نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و 
محور مقاومت با اشــاره به اینکه نتانیاهو بارها در مقابل 
رزمندگان فلسطینی در غزه با شکست روبه رو شده و در 
حال حاضر با توجه به در پیش بودن انتخابات و اینکه در 
گذشته به دلیل ضعف سیاســی نتوانست احزاب راست 
افراطی را با خود همراه سازد و در تشکیل کابینه با شکست 
مواجه شد، اظهار داشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
آســتانه انتخابات جدید در صدد است خود را به عنوان 
قهرمان امنیت اسرائیل و جنگ با محور مقاومت معرفی 
کند و حمایت احزاب دســت راســتی را بدســت آورد. 

هانی زاده با بیان اینکه تحلیل نتانیاهو این است که اکنون 
فضای منطقه به نحوی است که محور مقاومت نمی تواند 
جبهه گسترده و جنگ جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی 

ســازماندهی کند، افزود: مشــغول بودن ایران به مسائل 
خلیج فارس و تنگه هرمز، درگیر بودن انصاراهلل به مسائل 
عدن و حشــد الشــعبی در مســائل داخلی و تغییرات 
ساختاری و درگیری سوریه در ادلب سبب شده نتانیاهو به 
این نتیجه برســد که اکنون فرصت خوبی برای تســویه 
حساب با محور مقاومت به ویژه حزب اهلل و حشدالشعبی 
است. وی در پاسخ به این پرسش که رژیم صهیونیستی 
متوجه نیست که احتمال دارد این حمات با پاسخ محور 
مقاومت در چند جبهه مختلف روبه رو شود، این موضوع 
چه تغییراتی را در معادالت سیاسی و امنیتی منطقه ایجاد 
می کند، تصریح کرد: در آینده این رژیم پاسخ محکمی را از 
محور مقاومت در سوریه و لبنان حتی عراق دریافت خواهد 

کرد. این اتفاق مرحله ای خواهد بود.

سردار دهقان: 

سید حسن نصراهلل: 

هانی زاده در گفت وگو با قدس آنالین:

با ائتالفی که علیه ایران باشد مقابله می کنیم

حادثه ضاحیه بیروت تحول بسیار بسیار خطرناکی است

حمالت صهیونیست ها علیه محور مقاومت با هدف قهرمان سازی است

گفت وگو با مسعود رضایی درباره 
تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

چه فکر می کردند چه شد

گفتاری از محمدصادق کوشکی

زوزه هایی از رس استیصال

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره سوم - دوشنبه 4 شهریور 1398

پرونده ای درباره  جنایات سازمان منافقین 

به مناسبت فرارسیدن سالروز انفجار دفرت نخست وزیری 

و شهادت شهیدان رجایی و باهرن

46

علیه جمهور

      صفحه 1

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
 ١٠٠ × ٧٠ ︢︾︀﹋ ︡︣︠

﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب   ︨﹩﹞︣﹎  ٧٠ 
︣گ ︋﹥ ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 

︋︪﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان: 
٢٠٩٨٠٠١٠۶۵٠٠٠٠٢٠

ـــ︀﹝﹩  ︫ـ︣﹋️︨ 
︎︀ــ︀﹡﹥ دو﹜︐ــ﹩ ا︣ان

م ا﹜︿: ١٨١۵
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۱۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥  ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︻﹞﹢﹝﹩ (︣﹞ ﹉﹙﹥ ای) 
﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨

اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨ــ︀زی ︑﹢︨ــ︺﹥ و︑︖﹫︤﹝︡ارس ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد﹋︀﹐︋︀ ﹝︪︭︀ت ︋﹥ ︫︣ح 
 ️﹫﹑︮ ︬﹫و دارای ︑︪ــ ︳ای ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡ــ︣ا ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵را از ﹏ذ

﹝︺︐︊︣ از ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی ﹝︭︣ف ︨ــ﹢︠️ ، ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹁﹠﹩ از ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت راه ، ﹝︧ــ﹊﹟ و ︫︨︣︀زی ، ︎︣وا﹡﹥ 
﹋︀ر و ︻﹑﹝ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︗﹞ ️︭ــ﹢ل ذ﹏، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس                                        

  .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار www.setadiran.ir
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مبلغ تضمين شركت محل اجراتعدادموضوع مناقصه
در مناقصه به ريال

تاريخ بازگشايى 
پاكات

مدت 
اجرا

1
خريد تجهيزات گرمايشى مدارس سطح 

استان 
(بخارى گازسوزهرمتيك هوشمند)

200دستگاه
فضاهاى 
آموزشى 

سطح استان
1/000/000/000

 98/06/17
ساعت 9صبح

يك ماه

-﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︀ ،از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋﹥ آدرسwww.setadiran.irا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ــ﹢ر ودر﹋︢﹞ ️︀︀م در ︨ــ﹡ ️︊︔ ﹏ــ️ ﹇︊﹙﹩،﹝︣ا﹢︱︻ ــ︡م︻

︨︀ز﹡︡.
︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٠۶/٠٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥:︑︀ر ︀ر︑-

ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٠٣ /٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/٠۶/٠۵روز                     ︫﹉ روز ︊ ︀️:︨ــ︀︻️ ٨︮  -﹝﹙ــ️ ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 
 ١٩ ️︻︀︨  ﹤︊﹠︫ ﹤︨

-﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د:︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/٩٨/٠۶        
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا﹜︿ وارز ️﹋︀︎ ﹤ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ وارا ️﹁︀در ️︗ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار-

آدرس: ﹝︪︡ ︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ د︨︐︽﹫︉ ︠﹫︀︋︀ن ︋﹫︧︐﹢ن ٣ - اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٠۵١٣٧۶٨١٧١٣

١-︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥(ار︗︀ع ﹋︀ر) : ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︑︀ر ا﹁︐︐︀ح ︎﹫︪﹠︀د و 
 ︀  (️﹛دو ️﹫﹨ ︋︣ا︋︣ ﹁︣م)  ،︣﹍︋︣ای ٣ ﹝︀ه د ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇

 ٢-وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧٣٠۶١٧٠١٠٠٢ ︨﹫︊︀ ﹝﹙﹩ ﹝︪︡ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑﹫﹥ ﹎︣دد.
(︎︣﹁︣اژ و ︑﹞︊︣ در︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩) 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ،︑﹢︨︺﹥ و︑︖﹫︤ ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۷۱

 جناب حجت االسالم و المسلمين فرزانه 
 و جناب آقاى مسعود فرزانه 

درگذشت مرحوم مغفور حاج غالمرضا فرزانه را به شما تسليت 
عرض نموده، براى ايشان غفران الهى و براى بازماندگان صبر و اجر 

مسألت داريم.

رضا خوراكيان، ايمان شمسايى

/ع
۹۸
۰۶
۸۷
۹

مباهله؛ روز تجلی حقانیت عترت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم
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روزنامـه صبـح ایـران

دریادار تنگسیری: در دریا به مهارت کافی برای مهار اهداف دشمن دست پیدا کرده ایم    سپاه نیوز: دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسم قدردانی از 
فرماندهان و رزمندگان عملیات توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در بندرعباس اظهار داشت: فرزندان دریادل ایران در نیروی دریایی ارتش و سپاه با انگیزه قوی و عزم راسخ و اهداف مشترک در دریا برای تحقق 

برنامه های رزمی و دفاعی آمادگی دارند.  فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در دریا به مهارت و توانمندی الزم و کافی برای مهار اهداف دشمن دست پیدا کرده ایم.

 سیاســت  ســران گروه 7 که در فرانسه 
گرد هم آمدنــد، با وجود تــاش مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه نتوانستند بر سر ایران 
به موضعی واحد برســند. ایــران به عنوان 
محوری ترین موضوع این نشســت، به محل 
اختاف ســران کشــورهای عضو با ترامپ 
تبدیل شــد. روز گذشــته ابتدا اعام شــد  
گروه7 بر سر انتخاب مکرون به عنوان نماینده 
مذاکره کننده با ایران به توافق رسیده اند، اما 
ترامپ در گفت وگویی این موضوع را رد کرد 
و اعطای نمایندگی به فرانسه برای گفت وگو 
با ایران را تکذیب کرد. این در حالی بود که 
رسانه رسمی اتحادیه اروپا )یورو نیوز( از توافق 
بر سر مذاکره رئیس جمهور فرانسه به عنوان 
نماینده گروه7 خبر داده بود.  ترامپ که در 
حاشیه اجاس سران جی7 در جمع گروهی 
از خبرنگاران صحبت می کرد، در پاســخ به 
این پرسش که آیا او پذیرفته که مکرون به 
نمایندگی از این گروه با ایران 
صحبت کند، گفت: »نه، من 
در این مــورد بحثی نکرده ام. 
من چنیــن کاری نکرده ام «. 
وی با این وجود افزود: »من از 
تاش نخست وزیر آبه ]شینزو، 
نخست وزیر ژاپن[ برای تعامل 
بــا ایران هم حمایــت کردم. 
او هم دارد بــا ایران صحبت 
می کنــد... مــا خودمان هم 
تعامــل خواهیم داشــت. اما 
شما نمی توانید از اینکه افراد با هم گفت وگو 
کنند، ممانعت کنید. اگر می خواهند ]با ایران[ 

صحبت کنند، می توانند این کار را بکنند«.

 مکرون: خواهان اجتناب از درگیری 
با ایران هستیم

این اظهارات ترامپ پس از مصاحبه مکرون 
مطرح شــد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی 
گفت: همه اعضای گروه 7 خواهان اجتناب 
از درگیری با ایران هستند و »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا نیز به صورت بســیار 
شــفاف این موضع را اعام کرد. در ماه های 
گذشــته مکرون تاش کرده تــا در نقش 
یک میانجی میان واشــنگتن و تهران عمل 
کند. با این وجــود، ترامپ پیش از این هم 
میانجــی بودن پاریــس را رد و تأکید کرده 
اســت هیچ کس نمی توانــد ادعا کند که به 

نمایندگی از آمریکا صحبت می کند. اظهارات 
جدید ترامپ که حاکی از اختاف در جی 7 
است، درحالی مطرح می شود که دفتر ریاست 
جمهوری فرانســه شامگاه شــنبه با صدور 
بیانیه ای اعــام کرده بــود »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا در دیــدار با »امانوئل 
مکــرون« همتای فرانســوی خــود با بیان 
اینکه تمایلی به شروع جنگ با ایران ندارد، 
تصریح کرد خواستار توافق جدیدی با ایران 
در موضوعات هســته ای و منطقه ای است.  
به نوشته وبگاه شبکه »الجزیره« مکرون نیز 
در این دیدار به ترامپ پیشــنهاد داده برای 
کاهش تنش ها، واشــنگتن به تهران اجازه 
دهد صادرات نفت خود را به صورت محدود 
و بــرای مدت زمان معینی ادامه دهد، اما به 
شــرط اینکه ایران نیز دست از غنی سازی 
اورانیوم بیش از سقف تعیین شده در برجام 
بردارد. البته دفتر ریاست جمهوری فرانسه 
پیشــتر در بیانیه ای گفته بود رئیس جمهور 
این کشــور که در حاشیه نشست گروه 7 با 
رئیس جمهور آمریکا دیدار داشــته، درباره 
موضوع ایران اختاف نظر دارد. روز گذشــته 
رئیس شــورای اروپا نیز در نشســت سران 
گروه 7 با اشــاره به تحوالت پیرامون برجام 
گفته بود: سران گروه7 باید برای یافتن زبانی 
مشترک درخصوص ایران بیشتر تاش کنند.

پس از آنکه »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا اعطای نمایندگی از جانب گروه 7 به 
پاریس برای گفت وگو با تهران را تکذیب کرد، 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه هم 

گفت در این زمینه مأموریت رسمی ندارد.

 بازگشت ناگهانی ظریف به فرانسه
تنها یک روز پس از بازگشت وزیر امور خارجه 
ایران از فرانسه عصر دیروز سخنگوی وزارت 

خارجه از حضور ظریــف به محل برگزاری 
اجاس گروه 7 خبر داد. ســخنگوی وزارت 
خارجه در توییتی نوشــت: بــه دعوت وزیر 
امــور خارجه فرانســه، ظریف بــرای ادامه 
رایزنی ها درخصوص ابتــکارات اخیر میان 
رؤســای جمهور ایران و فرانســه، وارد شهر 
بیاریتز محل برگزاری اجاس سران گروه 7 
شد. موسوی تأکید کرد در این سفر ظریف 
با هیئــت آمریکایی ماقات یــا مذاکره ای 
صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که 
ظریف دو روز پیش در ســفر به پاریس قبل 
از برگزاری جلسه ســران گروه 7 با مکرون 
دیدار کرد. گفتنی اســت ظریف در روزهای 
گذشــته در ســفر اروپایی خود در فرانسه 
دیدارهایی با مکرون داشته است. همچنین 
رئیس جمهور فرانسه در هفته های اخیر به 
صورت تلفنی و با فرستادن نماینده ویژه خود 
به تهران پیشنهادهایی را به رئیس جمهور 

ایران داده بود.

 فرانسه بدهکارترین کشور در برجام
سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم 
ورامیــن در مجلس شــورای اســامی در 
گفت و گو بــا خبرنگار »قــدس آناین«، در 
واکنش به انتشار جزئیات بسته پیشنهادی 
فرانســوی ها به ایــران و آمریــکا و اعطای 
مشوق های اقتصادی محدود به ایران در ازای 
کشاندن کشــورمان به میز مذاکره و اجرای 
کامل برجام، اظهار داشت: جمهوری اسامی 
ایران هیچ نوع مذاکره جدیدی را در دستور 
کار ندارد؛ بنابراین بهتر اســت اروپایی ها از 
جمله دولت فرانسه به جای طرح مشوق های 
اقتصادی به تعهدات برجامی خود عمل کنند. 
سید حسین نقوی حسینی افزود: ایران موضع 
خود را صریح و شفاف اعام کرده است و اگر 

اروپایی ها پایبند به برجام هستند، تنها باید 
درباره چگونگی اجرایی شــدن تعهداتشان 
گفت و گو کنند؛ بنابراین هیچ مذاکره دیگری 
وجود ندارد. تنها چارچوب مورد قبول برای 
مذاکــره، اجرای کامل تعهــدات برجامی از 
ســوی اروپایی هاست و بســته پیشنهادی 
دولت فرانسه هم باید حاوی همین موضوع 
باشد، در غیر این صورت این بسته پیشنهادی 
نمی توانــد کمکــی به روند گذشــته کند. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی ادامه داد: 
ایــران به تعهدات خود عمل کــرده و حاال 
نوبت آن هاست که به تعهداتشان عمل کنند. 
فرانسوی ها اگر برای انجام تعهداتشان در قبال 
برجام پیشنهادی دارند، می توانند آن را مطرح 
کنند، اما جمهوری اســامی ایران منتظر 
وعده ها نمی ماند و به مســیری که در پیش 
گرفته، ادامه خواهد داد. این نماینده مجلس 
همچنین گفت: از سوی دیگر هیچ مذاکره ای 
با آمریکایی ها و دیگر طرف های اروپایی بر سر 
منافع و مصالح ملی نخواهیم داشت. ما یک بار 
با تمامی این کشــورها در چارچوب برجام 
گفت وگو کردیم و آن ها موظفند به تعهدات 

قبلی خود عمل کنند.

 پیشنهاد مکرون ارزش توقف گام 
سوم ایران را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در 
این رابطه گفت: گام سوم کاهش تعهدات 
ایران باید کمتر از گذشــته برداشته شود. 
انتظار می رفت مختصات این گام از طریق 
مکرون به اطاع ســران گروه 7 برســد و 
بیش از این نباید زمان به ضرر ایران کشته 
شود. حشــمت اهلل فاحت پیشه در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی مجلس 
گفت: پیشنهاد آقای مکرون به جمهوری 
اســامی ایران دو بخش اصلی دارد؛ شارژ 
مالی اینستکس و تجدید معافیت هایی در 
زمینه فروش نفت. این پیشــنهادها در آن 
حد ارزش ندارد که مانع گام سوم جمهوری 

اسامی ایران شود.
گفتنی است ۱۰ روز دیگر زمان اجرای گام 
سوم کاهش تعهدات ایران است. پیشنهاد 
مکرون، ایجاد کانال ۱۵میلیارد دالری ورود 
ارز بــه ایران در ازای خرید نفت اســت به 
شرطی که هم کاماً به برجام برگردیم هم 

مذاکرات موشکی را آغاز کنیم.

فرانسه پیغام اروپا را به ایران برای بازگشت به برجام رساند

پیشنهاد  نسیه درآستانه اجرای گام سوم 

 با تشکر از آقای رئیسی شــجاع در برخورد با رؤسای خافکار و دزد بیت المال. 
09150009211

 وقتی به مأموران راهور در مورد عدم برخورد قاطع با رانندگان متخلف معترض 
بشی، میگن قانون دست و بال ما را بسته است.)قانون نداریم(  09150007215

 واقعــاً در این روزگار ســخت کــه بیشــتر هموطنانمان از پس شــهریه 
۵۰۰الی6۰۰ هزار تومانی یکی از فرزندانشان هم برنمی آیند، آن وقت شهردار 
قم مگر چقدر درآمد دارد که می تواند از پس هزینه های6 فرزندش در کشــور 
شیطان بزرگ بربیاید؟ جالب اینجاست که هرکس هر کار می کند، می گوید به 

خاطر نظام است. 09150007797
 معاون اول: دولت کاالهای اساسی مردم را در انبارها ذخیره کرده است! دولت کار 

بی جایی کرده. حتماً به امید اینکه گران تر توزیع کند. 09150007215
 اروپا و آمریکا از برجام خارج شــده اند ولی متأســفانه ایران هنوز امیدوار است!! 

09150007215
 هفته دولت به نام شــهیدان رجایی و باهنر مزین است و ۸ شهریور یادآور 
رئیس جمهور شــهیدی اســت که به تمام معنا مکتبی و حامی مستضعفان و 
پابرهنگان و محرومان بود و از اشــراف و اشــراف زاده ها نــه تنها به دور بلکه 
هیچ ســنخیتی با آنان نداشت، رجایی خار چشم دشمنان به خصوص مدعیان 
دروغین خط امام بود، وی فرمایشــات امام راحل عظیم الشأن را نصب العین 

خود قرار می داد و و به آن عمل می نمود. 09150000609
 چند روز پیش رفتم دفترچه بیمه را تعویض کنم 3هزار تومان گرفتند در صورتی 

که قباً 2۰۰تومان بود ولی االن ۱۵برابر شده با کدام قانون؟ 09100002395
 خوش به حال پزشــکان، پیراپزشکان، آزمایشگاه ها و سونوگرافی ها که از روش 
نادرست اداره بیمه طایی فرهنگیان در ایتالیا و کانادا ویا می خرند، پزشکان کباب 

می خورند و فرهنگیان دود کباب! 09150007109
 یک پیمانکار اگر قادر به تکمیل پروژه ای به نحو احسن نباشد خلع ید می شود 
مگر اینکه با دادن رشوه بتواند به کار خود ادامه دهد. چرا یک دولت که قادر به اداره 

امور مملکت به نحو احسن نیست از طرف مجلس خلع ید نمی گردد؟ 
09370004053

 نســل جدید دریافته که برای دولت ها دالل ها ارزش دارند نه .... پس چرا لباس 
کار بپوشــند! یک عمر کار فنی کردم نه ارزش مالی داشــت و نه ارزش اجتماعی. 

09150007215
 سرپرست محترم آموزش و پرورش، با این روش اداره بیمه طایی، آیا فرهنگیان 
بعد از ده ها سال مانند سپاه، ارتش، کارگران تأمین اجتماعی و... بیمارستان تخصصی 

و فوق تخصصی خواهند داشت!!!؟ 09150007109
 میگن 6 فرزند شهردار محترم »قم« در آمریکا تحصیل می کنند و بازم میگن هر 
کدامشون ماهیانه 26 میلیون هزینه تحصیاتشون میشه، میشه شهردار محترم بگن 
چقد حقوق میگیرن و از کجا میارن که واسه 6 نفرهزینه میکنه در آمریکا وهزینه 

خودش و زندگیش در ایران هم هست. 09150000565

پاسخ وزارت نفت به یک ادعا درباره نفتکش آدریان دریا یک
ایسنا: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور بیانیه ای ادعاهای تازه ابوالفضل ابوترابی، 
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسامی درباره توقیف نفتکش گریس یک )آدریان 
دریا یک( از طریق نفوذ در وزارت نفت و توقف احداث فاز ۴ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
تکذیب کرد و توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد. وزارت نفت ضمن رد ادعاهای 
جدید ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد که گفته بود نفوذی ها نفتکش ایرانی را در جبل 
الطارق لو داده بودند، تأکید کرد: از مدت ها پیش، به دلیل اهمیت عملیات صادرات نفت، 
این وزارتخانه به صورت کتبی و شفاهی از عالی ترین نهادهای امنیتی کشور درخواست 
حفاظت از این عملیات را در برابر نفوذ و نشت اطاعات داشته است. اما انتساب تعدادی 
از ۱7 نفر متهم به جاسوسی که به تازگی دستگیر شده اند، به وزارت نفت، امری است که 
این وزارتخانه از آن بی خبر است و تا جایی که اطاع داریم کسی از این افراد از کارکنان 

این وزارتخانه نیست.

رضایت رهبری از ارتش در ماجرای سیل
ارتش  زمینــی  نیروی  فرمانــده  فارس: 
گفت: رضایــت رهبری را در بحث زلزله و 
سیل کســب کردیم؛ به گونه ای که ایشان 
فرمودنــد ارتــش در بحث ســیل و زلزله 
مصداق اشــداء علی الکفار و رحماء بینهم 
است. امیر ســرتیپ کیومرث حیدری در 
افتتاحیــه همایش ممتازین نیروی زمینی 
محوری ارتش، اظهار کرد: در صدر اعتقادها، اعتقاد به شــکرگزاری خداست، امروز 
والیت فقیه صراط مســتقیم و نعمت است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: 
بخش عمده موفقیت ها در جریان سیل سال گذشته بود که با تمام توان وارد شدیم 
و موجبات خرســندی رهبری را فراهم کردیم، رضایت رهبری را در بحث زلزله و 
ســیل کســب کردیم به گونه ای که ایشــان فرمودند ارتش در بحث سیل و زلزله 

مصداق اشداء علی الکفار و رحماء بینهم است.

پاسخ موسوی به واکنش آمریکا
دروغ پردازی و گمراه سازی تخصص آن هاست

ایسنا: ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاسخ به پرســش های خبرنگاران در 
 FDD  خصوص واکنش دولت آمریکا در قبال تحریم بنیاد ضدایرانی موسوم به
گفت: جوسازی های وزارت امور خارجه آمریکا و بنیاد آقای دوبوویتس چیز تازه ای 
نیست. دروغ پردازی و گمراه ســازی تخصص آن هاست. البته از دولت آمریکا یا 
حقوق بگیران »تیم بی« مثل بنگاه اف.دی.دی انتظاری جز این نمی رود که روی 
به شانتاژ و مظلوم نمایی بیاورند. اما دولت جمهوری اسامی ایران برای حفاظت 
از منافع اساسی شهروندان ایرانی از هر ابزار مشروع و منطبق با حقوق بین الملل 

استفاده خواهد کرد.

گزارش پایگاه »ای بی سی نت« از نمایندگان استرالیایی
استرالیا نباید به کارزار فشار حداکثری علیه ایران بپیوندد

سیاســت: بنا بر گزارش پایگاه استرالیایی »ای بی ســی نت«، برخی سناتورهای 
استرالیایی  در جلسه ای با حضور وزیر خارجه استرالیا، از تصمیم دولت برای پیوستن 
استرالیا به ائتاف تحت رهبری آمریکا برای آنچه که هدفش »حفاظت از کشتیرانی 
در خلیج فارس و تنگه هرمز« خوانده شــده، به شدت انتقاد کردند. در این جلسه، 
برخــی منتقدان اعام کردند آمریکا پس از خــروج دولت »دونالد ترامپ« از برجام، 
درصدد استفاده از این ائتاف برای ایجاد یک نیروی نیابتی جهت اعمال فشار بیشتر 
بر ایران اســت. »پاین« که هم وزیر خارجه و هم ســناتور »نیو ساوت ولز« استرالیا 
است، ضمن رد ارتباط این دو موضوع با هم تأکید کرد کشورش همچنان به حمایت 
از برجام ادامه می دهد. وزیر خارجه استرالیا در این جلسه با سؤاالت صریح سناتورها 
درباره اینکه آیا ائتاف به رهبری آمریکا به دنبال حمایت از »کارزار فشار حداکثری 
علیه ایران« است، مواجه شد. وی در پاسخ به این پرسش ها به قانون گذاران کشورش 
تأکید کرد دولت اســترالیا خواهان راه حل دیپلماتیک درباره تنش ها بین آمریکا و 

ایران است.

یادداشت ظریف در روزنامه چینی گلوبال تایمز:
 ایران و چین باید بتوانند

از صلح و امنیت جهانی حراست کنند
سیاست: محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران در یادداشتی برای 
»گلوبال تایمز«؛ روزنامه پر تیراژ انگلیسی زبان چین نوشت: ایران و چین باید بتوانند 
از صلح و امنیت جهان حراست کرده و آن را نجات دهند و تعامل و ارتباطی فراگیر با 
یکدیگر داشته باشند. ظریف در این یادداشت که به مناسبت سومین سفر وی در 6 
ماه گذشته به چین منتشر شد، آورده است: دو کشور ایران و چین برای ایجاد اعتماد 
متقابل راهبردی، روی برنامه همکاری بیســت و پنج ساله کار کرده اند. این برنامه، 
همکاری دو کشــور برای آینده را ترسیم می کند و چشم اندازی برای آن ها تا سال 
2۰۴۵ میادی است و افزون بر طرح راهبردی و ابتکاری راه ابریشم، ترسیم کننده 

این است که همکاری های دو کشور وارد مرحله نوینی شده است.

 طرحی آمریکایی 
به ضرر دو کشور ایران و عراق

در حالــی که آمریکا برای فشــار حداکثری 
بر ایران از همه ابزارهــای مالی و اقتصادی 
اســتفاده می کند، فرصت های کشــورهای 
همســایه به ویژه عراق راهــکاری برای دور 
زدن این فشارها و بی اثر کردن تحریم ها بود، 
در این راستا سفر بی سابقه رئیس جمهور به 
عراق و دیدارهای مختلف، حکایت از غنیمت 
شــمردن این فرصت بود تا اینکه در ۱۱ تیر 
امسال خبری مبنی بر طراحی مکانیسم مالی 
توســط عراق برای پرداخــت پول حاصل از 

واردات برق و گاز ایران به دینار منتشر شد.
در این ســازوکار ایران می تواند از این پول، 
تنها برای خرید کاالهای بشردوستانه استفاده 
کنــد؛ در حقیقت کاالهایی که در چارچوب 

تحریم های آمریکا باشد.
برپایه این ســازوکار، دولت عــراق از طریق 
ســپرده گذاری پول در یک حساب ویژه در 
بانک تجارت عراق به دینــار، طلب ایران را 
پرداخت خواهد کرد، اما ایران اجازه برداشت 
آن را ندارد. این بانک عراقی که مورگان ِچیز 
آمریکا آن را تأسیس کرده، بیشتر مبادالت 
بانکی بین المللی دولت عراق را بر عهده دارد.

این سیستم بیشتر شبیه به اینستکس عمل 
می کند؛ مکانیســمی که به تازگی توســط 
کشــورهای اروپایی برای تجــارت قانونی با 
ایــران در چارچوب تحریم های آمریکا فعال 

شده است.
با عملیاتی شدن این ســازوکار، روابط مالی 
ایران و عراق به صورت کامل کانالیزه شــده 
و تحــت مدیریت آمریکایی هــا اجرا خواهد 
شد. این مکانیسم که به گفته مقامات ارشد 
عراقی، تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا 
عمل می کند، بخشی از تجارت خارجی ایران 
از طریق عراق را به شــدت محدود به اقام 
خاص می کند و از طرفی افشــای اطاعات 
مالی و تجاری ایران را به دنبال خواهد داشت.
ســؤال اصلی این اســت؛ چرا در زمانی که 
تجارت بین ایران و عراق از طریق ارز محلی 
صورت می گیرد، محدودیت هایی از این دست 

را باید پذیرفت؟
اجرایی شــدن این ســازوکار در عمل با 
مشــکاتی مواجه اســت. به طــور مثال 
تضمینــی برای بازگشــت پول های بلوکه 
شــده ایران به داخل کشور وجود ندارد و 
تنها می توان از وجود پول در حساب خود 
در عراق مطمئن شــد؛ بنابراین درصورتی 
که ایران به جــای کاال، نیاز به پول خود 
داشته باشد، نمی تواند این پول را دریافت 
کنــد. این امــر ممکن اســت در کاهش 
صادرات بــرق و گاز ایران به عراق اثرگذار 
باشــد؛ اتفاقی که روابط راهبردی ایران و 

عراق را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
در نهایت باید اشــاره کرد که پیاده سازی 
این ســازوکار مالی در روابــط راهبردی 
ایــران و عراق اثر منفی خواهد داشــت و 
تنها پیــروز این جریان آمریکا خواهد بود. 
اجرای این سازوکار مالی در جهت تقویت 
منافع ملی ایران و عراق نیست و زمینه را 
برای دخالت آمریکا در روابط ایران و عراق 
آماده می کند؛ بنابراین در شــرایط فعلی، 
این توافــق باید متوقــف و موردبازنگری 
قرار گیرد. به جای این ســازوکار می شود 
حســاب بانکی ویژه در یکی از شــعبات 
بانک های ایرانی مستقر در عراق و یا بانک 
تحریم شده الباد تأسیس شود. همچنین 
دریافت پول نیز در قالب دینار باید فراهم 
شود؛ چراکه مبادالت مالی از طریق دینار 
مورد تحریم نیست. دولت می تواند از این 
طلــب برای ســرمایه گذاری در طرح های 
راهبردی عراق بهره بگیرد و بخشی از آن 

را به این شکل استفاده نماید.

محسن رضایی: 
جوانانی داریم که می توانند 

اقتصاد را شکوفا کنند
سیاست: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در جمع خانواده شهدای کارمند استان قزوین و 
با اشاره به دستاوردهای اندک کشور در مباحث 
اقتصادی و فرهنگی گفت: متأسفانه در فرهنگ و 
اقتصاد، مانند دفاع و امنیت موفق عمل نکرده ایم. 
اینجا یکی از دانشــگاه های خوب کشــور است، 
نخبگان کشور باید تحقیق کنند که چرا کاالها و 
اتومبیل های ما نمی توانند با کاالهای خارجی مانند 
ساح های ما با ساح های خارجی، رقابت کنند. 
خواهیم دید راهی که شهدا در امنیت رفته اند در 
اقتصاد نرفته ایم. راهی که با از خودگذشتگی آغاز 
می شد و همه تاش ها برای رضای خدا بود. این 
انگیزه در اقتصاد و فرهنگ ما کمتر دیده می شود. 
مبارزه با آمریکا در دفاع بود، اما متأسفانه روحیه 
مبارزه با دشــمن در اقتصــاد و فرهنگ ضعیف 
است. امسال که آمریکا ما را تحریم مضاعف کرده 
است، چرا مبارزه علیه دشمن شعله ور نمی شود. 
از راه جهاد اســت که ارزش های الهی در کشور 
بارور می شــود. ما یک اقتصاد اسامی و مردمی 
می خواهیم. در این دهه ها به تجربه دیده ایم که 
اقتصاد لیبرالی و ســرمایه داری به کار ما نیامده 
اســت. جوانان گمنامی داریــم که مانند همت، 
باکری و خرازی در دفاع مقدس، اکنون می توانند 

اقتصاد ایران را شکوفا کنند.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 فرهنگ مجاهد

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

ترامپ پیش از این 
هم میانجی بودن 
پاریس را رد و تأکید 
کرده است هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که 
به نمایندگی از آمریکا 
صحبت می کند

بــــــــرش

سامانه های پدافندی ایران باید در عراق مستقر شونداصرار بر محرمانگی
اســامی  نمایندگان مجلس شــورای  مهر: 
در نشســت علنــی دیروز بــا دو فوریت طرح 
اصــاح مــوادی از آیین نامــه داخلی مجلس 
شورای اسامی )شفافیت آرا( مخالفت کردند. 
نمایندگان با 69 رأی موافق، ۱۰3 رأی مخالف 
و هشــت رأی ممتنع از مجموع 2۱2 نماینده 
حاضر در جلسه با دو فوریت طرح مزبور مخالفت 
کردند. طرح الحاق دو تبصــره به ماده )۱۱9( 
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی 
در آبان ماه گذشــته در کمیســیون آیین نامه 
مجلس به تصویب رســیده بود. بر مبنای این 
طرح قــرار بود در تمام مــوادی که به موجب 
این قانون رأی گیری به عمل می آید، اســامی 
نمایندگانــی که در هر مرحلــه در رأی گیری 
شرکت نمی کنند، در مشروح مذاکرات و پایگاه 
اطاع رســانی الکترونیکی مجلس، برای اطاع 
عموم ثبت  شود. این طرح یک بار دیگر در ۱۴ 
شهریور ماه با رأی منفی نمایندگان به فوریت آن 
مواجه شد. در متن طرح اولیه ای که آن زمان با 
مخالفت اکثریت مجلس روبه رو شد، مقرر شده 

بــود که در تمامی مــواردی که به موجب این 
قانــون رأی گیری به عمــل می آید و مصادیق 
آن در مــاده )۱2۱( مشــخص گردیده، جهت 
اطاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف 
و ممتنع منتشر می شود. بدین منظور عاوه بر 
درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت رئیسه 
موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی 
به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد 
ملت فراهم باشد، اقدام نماید. تبصره دیگری که 
طراحان  اولیه قائل به آن بودند؛ این بود که در 
مواردی استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان 
مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، 

رأی گیری به صورت مخفی انجام  گیرد.

جواد فراهانی: کریم علیوی، نماینده 
و عضو کمیسیون امنیت و دفاع ملی 
پارلمــان عراق در گفت وگو با مــا در ارتباط با 
حمات اخیر به انبارهای ســاح و پایگاه های 
حشد الشعبی در این کشور تصریح کرد: قطعاً در 
پس این حمات، آمریکا و وزارت دفاع این کشور 
قــرار دارد و مســئول اول و آخر این حمات، 
واشنگتن است. کریم علیوی افزود: طرف دیگری 
کــه در پــس این حمــات قــرار دارد، رژیم 
صهیونیستی اســت. نتانیاهو خود اذعان کرده 
اســت که به نیروهای این رژیم دستور داده تا 
منافع ایران را در هرکجا که باشــد، هدف قرار 
دهند. آمریکا و اســرائیل این حمات را یا به 
صورت مستقیم خود انجام داده اند و یا با کمک 
مزدورانشان در داخل این کار را اجرایی کرده اند. 
نماینده پارلمــان عراق این اظهارات نتانیاهو را 
نقض حاکمیت عراق خواند و تأکید کرد: رژیم 
صهیونیستی با همکاری آمریکا پهپادهای خود را 
وارد عراق کرده و بدین وسیله پایگاه های الشعبی 
را هدف قرار داده اســت. مسئوالن عراقی باید 

پاسخ قاطعی را به این تجاوز بدهند. وی در ادامه 
اضافه کرد: ایران متحد راهبردی ماست و هیچ 
طرف دیگری حق اظهار نظر در مورد حضور و یا 
عدم حضور ایران در عراق را ندارد. وی با تأکید 
براینکه آمریکا برای عراق قابل اعتماد نیست، 
گفت: وجود ســامانه های دفاع موشکی برای 
مقابله با پرنده های متجاوز و خارجی در عراق 
امری ضروری است. دولت باید با کمک ایران و 
روسیه سامانه های دفاع موشکی دقیق و قوی را 
در کشــور مستقر کند. روسیه و ایران برخاف 
آمریــکا مــورد اعتماد و صلح طلب هســتند 
ومی توانند در حفظ حریم هوایی عراق به دولت 

آن کمک کنند.

سیاست: جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسامی در حالی 
فعالیت خود را آغاز کرد که دو نماینده بازداشتی که روز گذشته از 

زندان اوین آزاد شده بودند، در جلسه حضور پیدا کردند.
محمد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
نیز در این جمع حضور داشت. محمد عزیزی دیگر نماینده بازداشتی 
مجلس هم در قسمت غربی پارلمان گفت وگویی با حجت االسام 

علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داشت.
امــا محمد جواد جمالی نوبندگانی، ســخنگوی هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره دستگیری 
دو نماینده مجلس مربوط به اســتان زنجان و روند رســیدگی به 
پرونده آن ها داد. وی گفت: در تاریخ 26 شهریور سال 97 از طرف 
دادســتان عمومی و انقاب وقت تهران نامه ای به علی الریجانی، 
ریاست مجلس شورای اسامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود 
دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا هستند به علت  
اخال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته اند برای 
مشارکت در تولید خودرو و پیش فروش عمده محصوالت شرکت 
سایپا قراردادی را با آن ها انعقاد کرده اند. وی تصریح کرد: بازرسی 
کل کشــور در گزارش واصله در این خصوص اعام کرده اســت 
که با توجه به اظهارات مدیران شــرکت سایپا این قرارداد از حیث 
تحقیقات به عمل آمده و شــرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده 
است. جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان 

فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
نفوذشــان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت 
قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این 
نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی 
مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند. وی گفت: بنا به 
اظهارات متهمان و اعام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران 
نامه ای را به ریاســت مجلس ارسال کرده و هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان هم بر پایه گزارش جعفری دولت آبادی، دادستان وقت 
تهران بررسی های خود را آغاز کرد. جمالی نوبندگانی گفت: هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات 
شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل چهارصفحه با امضای 

آنان است، گرفته است. 

 نمایندگان اتهامات را نپذیرفتند
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته اند که ما آ شنایی قبلی 
با متهمان )آقا و خانم( نداشته و دخالتشان را در امر قرارداد تکذیب 
کرده اند و اظهار داشته اند قباً اینچنین قراردادهایی منعقد شده 
و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده اســت. وی 
بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتشان در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان گفته اند با تغییر مدیران ســایپا معموالً مدیران جدید 

نســبت به مدیران قبلی اعام موضعگیری کرده و این امر مرسوم 
بوده و نمایندگان اینچنین کاری را نکرده اند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده 
در جلسه هیئت نظارت اعام کرده اند متهمان )آقا و خانم( مربوط 
به استان فارس و شهر شیراز بوده و پس از مطرح شدن مشکات 
این افراد و نامه ای که به این نمایندگان ارسال کرده اند، نمایندگان 
عضو کمیســیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان، معاون 
پارلمانی وزیر صنعت به صورت شفاهی خواسته اند که این موضوع 
پیگیری شده و مشکات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره 
شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عمًا حل نشد. وی ادامه 
داد: این دو نماینده در هیئت نظارت گفتند استیضاح وزیر صمت 
به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکات و 
مشکات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است. 
آن ها اعام کرده اند که »سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته 
که دادســتانی اسامی را اعام کرده، ولی فقط دو نفر دستگیری 

داشته ایم«.

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

بازتاب

مجلس

دو نماینده متهم در صحن مجلس:

اعمال نفوذ در قراردادهای خودرویی را نمی پذیریم

گفت وگومجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق در گفت وگو با قدس آنالین:مجلس با دو فوریت طرح شفافیت آرا مخالفت کرد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

عیادت خدام آستان قدس رضوی از زائران حادثه دیده یزدی  آستان: خدام و کارکنان مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی با همراهی حجت االسالم والمسلمین زنجانی، امام جمعه 
موقت طبس به عیادت و دلجویی از زائران حادثه دیده در تصادف اتوبوس مشهد- یزد رفتند و ضمن اهدای شاخه گل و نبات متبرک، آمادگی آستان قدس رضوی را برای اسکان همراهان مصدومان اعالم کردند.

اتوبوس حامل زائران امام علی بن موسی الرضا)ع( بامداد شنبه دوم شهریورماه در جاده طبس دچار سانحه شده بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 برگزاری نشست »مباهله؛ سند هویت شیعه«

امروز در حرم رضوی 
آســتان: معاون تبلیغات اســامی 
آســتان قــدس رضــوی از برگزاری 
نشست تخصصی »مباهله سند هویت 
داد.حجت االسام حسین  شیعه« خبر 
شــریعتی نژاد عنــوان کرد: نشســت 
تخصصی »مباهله ســند هویت شیعه« 
دوشــنبه 4 شهریور ماه ساعت 17:30 

برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: این نشست در مرکز نمایشگاه ها و همایش های 
آستان قدس رضوی با سخنرانی آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی برگزار می شود.معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی اظهار کرد: 
این نشست ویژه نخبگان و فعاالن فرهنگی کشور، استادان حلقه های معرفت و 

پاسخگویی حرم رضوی تدارک دیده شده است.

با قدردانی از آثار برتر و همزمان با گشایش نمایشگاه آثار برگزیده
جشنواره ملی رضوان به ایستگاه پایانی رسید

نخســتین  طلبــی:  رضا 
جشنواره ملی هنر رضوان با 
شــناخت آثار برتر در نگارخانه رضوان 
مشهد به کارخود پایان داد. نمایشگاه 
آثار برگزیده نخســتین جشنواره ملی 
هنر رضوان عصر یکشنبه و همزمان با 
آیین پایانی این جشــنواره، به همت 

مؤسسه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی، در نگارخانه رضوان مشهد 
افتتاح شد.

محمد علی چمی گوی، مدیر عامل مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در مراســم اختتامیه این جشــنواره گفت: امروز نه تنها پایان کار این 

جشنواره نیست، بلکه تازه آغاز کار آن است.
وی بابیــان اینکه از هنــر در دوران نه چندان دور درعرصه زندگی اســتفاده 
می کردند و به جای اینکه نگاه ابزاری به آن داشــته باشند از زیبایی هنر بهره 
می بردند، تصریح کــرد: اگر نتوانیم در طراحی محصوالت، آثار زیبایی را خلق 
کنیم نخواهیم توانست آن را به جامعه عرضه کنیم و هدف اصلی این جشنواره 
نیز این اســت که این آثــار از طریق تولید کنندگان به صــورت انبوه در بازار 
عرضه و مورد استفاده مردم قرار بگیرد. در این راه سعی خواهیم کرد به میزان 
توانی که در اختیار داریم این حلقه اتصال را ایجاد کنیم و از تولید کنندگان و 
دست اندرکاران مرتبط با حوزه تولید نیزدعوت می کنیم در طول برگزاری این 

نمایشگاه از آثار برگزیده دیدن کنند.
چمی گوی بیان داشــت: اجرای این جشنواره توسط یک تیم تخصصی سبب 
افزایش کیفیت آن شده است و امیدواریم با ارائه پیشنهادها و حتی انتقادهای 
افراد، صاحب نظر در این زمینه ،موجب رشــد و ارتقای بیشترآثار این جشنواره 

در سال های بعد باشیم.

 19 اثر برگزیده از میان 420 اثر رسیده 
در ادامه مراسم، مهدی یک پسر، دبیر این جشنواره نیز گفت: در پناه الطاف امام 
رضا)ع( جشنواره ملی هنر رضوان پس از هشت ماه به ایستگاه پایانی خود رسید.

وی تصریح کرد: تاش دســت اندرکاران و استقبال شایان هنرمندان در این 
رویداد ملی، به ثمر نشســت و در این مراســم از آثار برگزیده و هنرمندان 

برتر قدردانی شد.
یک پسر افزود: جشنواره هنررضوان پس از سه ماه برنامه ریزی با انتشار فراخوان 
در اواسط فروردین ماه جاری آغاز به کار کرد و تاش برای ارتباط حداکثری با 
جامعه طراحان در سراسرکشور را سرلوحه خود قرار داد . انتشار 400 تصویر از 
آرایه های ارزشمند حرم مطهر رضوی برای نخستین بار و برگزاری هشت نشست 
تخصصی در دانشــگاه های کشــور و یک کارگاه تخصصی در نگارخانه رضوان 
منجر به دریافت 420 اثر از 105 هنرمند در سراسر کشور شد که پس از داوری 
145 اثر از 65 طراح برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند که در نهایت 19 اثر 

با قرار گرفتن در رتبه های برتر شایسته قدردانی شناخته شدند. 
گفتنی است در پایان این مراسم پس از قرائت بیانیه هیئت داوران از آثار برتر در 
زمینه های مختلف تقدیر شد. در این مراسم همچنین از استاد مسعود نجابتی 

قدردانی به عمل آمد.

در حاشیه بازدید میهمانان خارجی از شرکت های  سامان داروی هشتم 
و داروسازی ثامن بیان شد

 پیشرفت های دارویی آستان قدس 
در سطح روز جهانی است 

آستان: مشاور تولیت آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس)ع( در حوزه 
دارو و درمان گفت: فعالیت ها و پیشــرفت های دارویی آستان قدس رضوی 
در ســطح روز جهانی است.دکتر حیدر البهادلی در حاشیه بازدید از شرکت  
ســامان داروی هشتم و شرکت داروسازی ثامن که دیروز با همراهی جمعی 
از مدیران این شــرکت های دارویی آســتان قدس رضوی در مشهد صورت 
گرفــت، افزود: امیدوارم با توافقاتی که بین مســئوالن امر صورت می گیرد، 
شــاهد بهره مندی بیماران هر دو کشــور ایران و عراق از چنین محصوالتی 
باشــیم و ارتباط نزدیک تری بین این دو ملت دوســت و برادر برقرار شود.

مشــاور تولیت آســتان مقدس حضرت ابوالفضل العباس)ع( در حوزه دارو 
و درمان با تأکید بر اینکه مشــاهدات خود را در این بازدیدها به مســئوالن 
مربوط منتقل خواهد کرد، گفت: دانش و پیشرفت های دارویی آستان قدس 
رضوی می تواند زمینه ســاز برقراری ارتباط و تعامل بین این دو مجموعه از 
راه های مختلف شود. بی شک همکاری با آستان قدس رضوی در حوزه دارو 
و درمان مایه مباهات ماســت.الزم به ذکر اســت، زمینه های همکاری های 
مشــترک بین مجموعه آســتان قــدس رضوی و آســتان مقدس حضرت 
ابوالفضــل العباس)ع( در حوزه دارو در گفت وگــوی دکتر حیدر البهادلی با 
جمعی از مدیران شــرکت سامان داروی هشتم و شرکت داروسازی ثامن در 

طول این دو بازدید بررسی شد.

 مدیر روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی
برای برگزاری رقابت های لیگ برتر خبر داد

تجهیز ورزشگاه امام رضا)ع( به گیت های الکترونیکی 
آستان: مدیــر روابط عمومی مؤسسه 
تربیت بدنی آســتان قدس رضوی در 
آستانه آغاز مسابقات نوزدهمین دوره 
لیــگ برتر فوتبــال از همــکاری این 
مجموعه با هیئت فوتبال استان برای 
تهیه و نصب گیت های الکترونیکی در 
هفته جاری در ورزشــگاه امام رضا)ع( 

خبرداد.مجید موالیی در پاســخ به اخبار منتشــره در برخی خبرگزاری ها در 
خصوص فقدان گیت بلیت خوان الکترونیکی در ورزشگاه امام رضا)ع( هم گفت: 
ورزشگاه در زمان افتتاح همه لوازم برگزاری رقابت های فوتبال به جز گیت را دارا 
بوده، فقدان آن نیز به دلیل این بوده که پیش از این الزامی برای استفاده از گیت 
نبوده است. وی اظهار کرد: کارشناسان ما برای تهیه گیت با چند شرکت معتبر 
در تهران رایزنی کردند و در شرف عقد قرارداد بودیم که هیئت فوتبال خراسان 
رضوی اعام کرد، به دلیل اینکه بلیت فروشی و برگزاری مسابقه در ورزشگاه را 
از طرف باشگاه شهر خودرو خراسان به صورت پیمانکاری برعهده گرفته است، با 
نظارت ما گیت ها را خریداری و در سه روز آینده شروع به نصب خواهد کرد که 
فرایند نصب گیت ها یک ماه زمان می برد. هزینه های آن را نیز به هیئت فوتبال 

از طریق اجاره ورزشگاه تهاتر می کنیم.
موالیی همچنین تأکید کرد: اگر بر اساس الزام سازمان لیگ فوتبال، پیمانکار هم 
در پایان هفته پیش رو دو تا سه گیت را به ما تحویل دهد، می توانیم تا جمعه 
آینده ورزشــگاه را برای فروش بلیت الکترونیکی و برگزاری بازی شهر خودرو و 
شاهین بوشهر آماده کنیم. اما در صورتی که سازمان لیگ الزام داشته باشد که 
حتماً گیت ها برای آغاز بازی ها آماده شود، ممکن است گیت ها به این بازی نرسد 
و مسابقه هم در ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار نشود. برگزاری یا لغو بازی آینده به 

تصمیم سازمان لیگ بستگی دارد.

 آستان   تولیــت آســتان قدس رضوی 
گفت: روحانیون باید با شناخت صحیح و 
دقیق از تهدیدات روز دشــمن و اطاع از 
اقتضائات زمان در جهت بیداری و آگاهی 

جامعه تاش کنند.
حجت االسام والمســلمین احمد مروی 
در همایش اســتادان بسیجی حوزه های 
علمیه کشور که در مشهد مقدس برگزار 
شد، درباره نسبت استادان بسیجی به نظام 
اسامی، مردم و والیت فقیه، گفت: بیانیه  
»گام دوم انقــاب« و ایجــاد تمدن نوین 
اسامی که از ســوی رهبر معظم انقاب 
خطاب به ملت ایران برای »خودســازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی« صادر شده، 
فصل جدید جمهوری اســامی را ترسیم 

می کند.
وی با بیان اینکه استکبار به دنبال بی هویت 
کردن جوامع اســت، گفت: جامعه ای که 
 هویــت خود را از دســت داد در حقیقت 
اراده، تصمیــم، انگیزه و هــدف خود را از 

دست داده است. 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان مصادیق 
اراده در جامعه باهویــت ادامه داد: هویت 
موجب شــده که مردم ما در برابر دشمن، 
تحریم ها و ســختی ها دوام بیاورند چون 
می داننــد بــرای هدف مقدســی تحمل 

می کنند. 
حجت االسام والمســلمین مروی اضافه 
کرد: با وجود اینکه سفره مردم کوچک تر 
شده اما آمار اعتراض های کارگری و صنفی 
هم کمتر شده است؛ زیرا مردم هویت پیدا 
کرده اند و به خاطر هدفی مقدس در برابر 

مشکات ایستادگی می کنند.
وی ادامه داد: در مصر اخوان المسلمین 70 
سال تجربه کار سیاسی، تشکیاتی و حزبی 
داشــتند، اما وقتی حکومت به دستشان 
افتــاد حتی یک ســال هم نتوانســتند 
حکومت کنند. مردان سیاسی شان سابقه 
کار تشــکیاتی هم داشتند، در حالی که 

امام)ره( چنین سابقه ای نداشتند. 

 بیانیه گام دوم 
محصول 60 سال تجربه رهبر انقالب

حجت االســام والمســلمین مــروی در 
تبییــن اهمیت بیانیــه گام دوم و تمدن 
نوین اسامی از زبان رهبری معظم گفت: 
پشت این بیانات و استراتژی ها، ساعت ها 
فکر و بررسی، دنیادید گی و رصد تاریخ و 

آینده نگری وجود دارد. 
وی بــه کیفیت نــگارش بیانیه گام دوم 
هم اشــاره کرد و گفت: ایشان تنها برای 
تدویــن و نگارش ایــن بیانیه یک هفته 
همه ماقات ها و برنامه های معمولشان را 
کنار گذاشتند. در این بیانیه بیش از 60 
سال تجربه سیاســی، هوش فوق العاده، 
40 سال ســابقه مدیریتی و نگاه عمیق 

گنجانده  شده است. 
وی با بیان این نکتــه که بیانیه گام دوم و 
تشکیل تمدن نوین اسامی مکمل همدیگر 

هستند، یادآور شد: همان طور که رهبری 
معظــم فرمودند تحول وجــود دارد اگر ما 
خودمان این تحول را درست جهت ندهیم، 
دانشگاهیان، روشنفکران و متفکران غربی 
منتظر ما نمی نشــینند، تحول را به میل 
خودشان بر ما تحمیل خواهند کرد. البته از 
تمدن اسامی تنها اسم آن را یدک خواهد 
کشید.وی توصیه کرد: کلیدواژه ها و نکات 
مهم را از بیانیه گام دوم اســتخراج کنید و 
نقش خود را بشناسید و تنها به سخن گفتن 

از بیانیه گام دوم روی منبر بسنده نکنید.

 علمای ما از مقتضیات زمان 
مطلع بودند

وی به ضرورت شــناخت مرزهای فکری 
توسط حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: 
همان طور که نظامیان هر کشوری مرزهای 
جغرافیایی شان را باید بشناسند و متناسب 
با خطرات و تهدیدهــا در مرزها ادوات و 
تجهیزات نظامی را مستقر  کنند، روحانیت 

هم مرزبانی فکری جامعه را 
بر عهده دارد.تولیت آستان 
قــدس رضــوی همچنین 
باید  روحانی  کــرد:  تأکید 
جامعه را بشناســد و مطلع 
از اتفاقات باشــد، باید برای 
دانشــگاهی، کارگر و یا هر 
قشر دیگر نسخه ای متناسب 

داشت.
وی با بیان اینکه شــناخت 
وظایف  دیگــر  از  تحوالت 
حوزه هــای علمیه اســت، 
افــزود: علمــای مــا چه 
متقدمیــن و چه متأخرین 

از مقتضیــات زمان مطلع بودنــد و از آن 
برای اصاح امور استفاده می کردند. همین 
طور مدیریت فکری جامعه از دیگر نکات 
برعهده روحانیت است. هر اتفاق نامناسبی 
در جامعه رخ داد، نباید هیچ کســی جز 

خودمان را سرزنش کنیم. 

کلیدواژه ها و 
نکات مهم را از 
بیانیه گام دوم 
استخراج کنید 
و نقش خود را 

بشناسید و تنها 
به سخن گفتن 

از بیانیه گام دوم 
روی منبر بسنده 

نکنید

بــــــــرش

تولیت آستان قدس در تبیین وظایف حوزه علمیه  تأکید کرد

شناخت تهدیدات دشمن و آگاه سازی جامعه
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 از آستان قدس تقاضامندم تیراژ روزنامه 
قدس را گسترش دهد تا الاقل شهرستان های 

خراسان رضوی را پوشش دهد.
09220008065

 تــو را به خدا پیگیر صــدای هواپیماها 
باشید. نصف شب، فکر می کنی بمب زده اند؛ 
همه از خواب می پرند. حداقل شــب با این 
همه هتل هواپیماها از این مسیر پرواز نکنند. 

09150003820
قدس: تغییر مکان فرودگاه یا تغییر در مسیر 
پــروازی هواپیماها در اختیار و مســئولیت 
نهادهای مربوط است. آستان قدس رضوی هم 
در چارچوب اختیاراتش، بیشترین همکاری را 

با این نهادها داشته و دارد. 

 لطفــاً از زائران بخواهید تــا موقع نماز 
جماعت صفوف نماز، زودتر منظم شود و در 
موقع بستن نماز به سمت جلو هجوم نیاورند.

09150009448

 خواهشمند است در خصوص برگزاری 
حلقه هــای معرفت در برخــی از رواق های 
متبرکه تجدیدنظر کنیــد تا مزاحم زیارت 
زائرانی که پس از چند ســال برای زیارت 

مشرف می شوند، نشود.
09380008849

 چــرا امــکان اســتفاده از کتابخانه های 
تخصصی حرم مطهر برای بانوان وجود ندارد؟

09150007218

 بابت جانمایی درســت کفشداری های 
سیار در صحن جامع رضوی، پیش از ورودی 

رواق امام)ره( تشکر فراوان داریم.
09150008718

 لطفاً چادری با سایز مناسب به خانم ها 
به خصوص زائران خارجی داده شود، چون 

عموماً چادرها بلندتر است.
09150008368

توسط خادمیاران رضوی انجام شد
توزیع 8 هزار پرس غذای گرم 

در مناطق محروم ایرانشهر
آســتان: مدیر کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان ایرانشهر گفت: 9 برنامه 
خدماتــی و امدادی غدیریــه این کانون از 
جمله توزیــع 8 هزار پرس غــذای گرم و 
میان وعده توســط خیران و خادمیاران این 
کانون مرکــزی و کانون های محله ای تابعه 
بمپــور و بزمان در دهه والیــت از قربان تا 

غدیر اجرا شد.
محمدامین سپاهیان، مدیر کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان ایرانشهر استان 
سیستان و بلوچســتان افزود: این برنامه ها 
شامل ذبح گوسفند و توزیع گوشت قربانی، 
برپایی ایستگاه صلواتی، توزیع غذای گرم  و 
میان وعده، توزیع آرد و پخت نان، برگزاری 
جشــن های غدیر، ویزیت رایگان بیماران 
توسط خادمیاران سامت، دیدار با سادات 
و عیادت از ســادات بیمــار و اهدای کفش 
به نیازمندان اهل ســنت توسط خادمیاران 
رضــوی در عید غدیر اســت.به گفته وی، 
افزون بر توزیع 8 هــزار پرس غذای گرم و 
میان وعده، ذبح 14 رأس گوسفند و توزیع 
گوشت آن نیز به همت خیران و خادمیاران 

در ایام دهه والیت انجام شد.
سپاهیان برپایی هشت ایستگاه صلواتی با 
توزیع 6 هزار لیوان شربت گل سرخ خاکشیر 
و تخم شــربتی، یک هزار و 500 بستنی و 
40 کیلو شیرینی همزمان با شب و روز عید 
غدیر توســط خامیاران رضوی شهرستان 
ایرانشهر، بمپور و بزمان با مشارکت خیران را 
یادآور شد و گفت: حدود 2 هزار قرص نان با 
توزیع چهار کیسه آرد نیز در روز عید غدیر 
توســط خادمیاران رضوی کانون محله ای 

بزمان پخت و پخش شد.
مدیر کانــون مرکزی خادمیــاران رضوی 
شهرستان ایرانشــهر در استان سیستان و 
بلوچســتان، ویزیت 235 نفــر در درمانگاه 
خیریه حضرت علی اصغر)ع( ایرانشــهر را 
توسط خادمیاران سامت در روز عید غدیر 
یادآور شد و گفت: دیدار با سادات و عیادت 
از سادات بیمار و اهدای کفش به نیازمندان 
اهل سنت توسط خادمیاران رضوی در عید 
غدیر از دیگر برنامه های کانون خادمیاری در 

دهه والیت بود.
سپاهیان با اشاره به برگزاری مسابقه غدیر 
ویژه خادمیــاران رضوی با اهــدای جوایز 
نقدی در روز والدت امام موســی کاظم)ع( 
گفت: بانــوان خادمیار رضوی  کانون محله 
خادمیاری بزمان نیز با همکاری مؤسســه 
قرآنی بیت االحزان حضرت زهرا)س( هفت 

برنامه را ویژه دهه والیت اجرا کردند.

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 

»ربیع الشهاده« از کربال تا مشهد امتداد پیدا کند
 آستان  رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی گفت: اجرای مهرجان ربیع الشهاده باید از 

کربای حسینی تا مشهدالرضا امتداد پیدا کند.
گنابادی نژاد  حجت  والمسلمین  حجت االسام 
در نشست مشــترک با مدیران آستان مقدس 
حضرت عبــاس)ع( و برگزارکنندگان همایش 
ربیع الشــهاده عراق ضمــن معرفی بخش های 
مختلف سازمان فرهنگی آستان مقدس رضوی 
گفت: یکی از مســئولیت های سازمان فرهنگی 
برپایی ستاد مناسبت های ویژه مانند ایام شهادت 
و والدت امــام رضا)ع( و دیگر مناســبت های 

مذهبی سال است.
وی با اشاره به فعالیت های همایش ربیع الشهاده 
در کشور عراق، اظهار کرد: امسال توفیق داشتم 
در این همایش بین المللی شرکت کنم و با توجه 
به گستردگی فعالیت های این همایش عاقه مند 
هستیم که از تجربیات و دیدگاه های مدیران این 

همایش بهره مند شویم.

حجت االسام والمسلمین گنابادی نژاد افزود: اگر 
عرصه هایی برای همکاری و مشــارکت در این 
همایش بین المللی وجود داشته باشد خوشحال 
می شــویم ما هم سهمی در برگزاری آن در ایام 
میاد امام حســین)ع(، حضرت ســجاد)ع( و 
حضرت ابوالفضــل العباس)ع( در جوار حضرت 

رضا)ع( داشته باشیم.
وی ادامه داد: میاد امام حســین)ع(، حضرت 
ســجاد)ع( و حضــرت ابوالفضــل العباس)ع( 
مناســبت های مذهبی مهم و قابــل توجه در 
کشور ماست و در این ایام مساجد، حسینیه ها، 
کانون های فرهنگی و... جشن های بزرگی برگزار 
می کننــد، به همیــن خاطر به نظر می رســد 
زمینه های همکاری مشترک در این ایام بین دو 

عتبه عباسیه و رضوی وجود داشته باشد.
رئیس ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
یــادآور شــد: عاقه منــد هســتیم مهرجان 
ربیع الشهاده و فعالیت های آن بیش از گذشته 

معرفی شود تا برای برگزاری برنامه های همسو 
با آن در ایران اســامی و حــرم مطهر رضوی 
برنامه ریزی کنیم؛ چراکه این خط همایش که 
از کربا آغاز می شود باید تا مشهد الرضا امتداد 

پیدا کند.

 هدف از این همکاری ها 
رسیدن به یک نقطه تکاملی است

تولیت اجرایی حرم مطهر حضرت عباس)ع( 
هم در دیدار مشترک مدیران آستان مقدس 
حضرت عباس)ع( با رئیس سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی که در سالن جلسات این 
سازمان برگزار شد، گفت: این دیدار به منظور 
بررسی زمینه های مختلف همکاری و با هدف 
گســترش فعالیت های همایش ربیع الشهاده 

صورت گرفته است.
سیدمحمد عبدالحسین االشیق تصریح کرد: 
اعتقاد ما این اســت که فعالیــت در عتبات 

مقدسه امر مهمی است به خصوص زمانی که 
به همکاری های مشترک دوجانبه منجر شود 
و هدف از این همکاری ها رسیدن به یک نقطه 

تکاملی است.
تولیت اجرایی حرم حضرت عباس)ع( افزود: 
پس از سرنگونی حکومت ظلم صدام عتبات 
عالیــات عراق فرصت مناســبی به دســت 
آوردند و گام های ســریعی برای پیشــرفت 
برداشته شــد، به خصوص با عنایت مراجع 
عالی قدر عراق همچون آیت اهلل سیســتانی 
این مســیر با سرعت بیشتری طی شد. وی 
ادامه داد: عتبه عباســیه در این مدت رشد 
بسیار خوبی در زمینه های فرهنگی، قرآنی و 
خدمت به زائران داشته که این زمینه ها در 
حال رشد است و هدف اصلی مدیران عتبه 
عباســیه از این فعالیت ها در وهله نخست 
خدمت به زائــران و در گام دوم خدمت به 

مردم عراق است. 

گزارش خبری
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی:

 قدس/سارا صالحی  چند قدم آن طرف تر از 
ورودی، ورزشــکاران با گرمکن ورزشی یک در 
میان، از سمت سالن ها به طرف ایستگاه ها  روان 
هستند. غرفه بازی و نشاط، یکی از چند غرفه 
ایستگاهی است که در گوشه مجموعه ورزشی 
مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برپا 
شده. صدای خنده چند نوجوان همسن و سال 
که در حال نمایش بازی هســتند، توجه همه 
عابران به خصوص بچه های ورزشــکار محوطه 
تربیــت بدنی را به خود معطوف کرده اســت. 
جلوتــر می آیند تا با خواهش کــردن از مربی، 

خودشان این بازی جالب را امتحان کنند. 
این غرفه ها با بازی ها و برنامه های مختلفشان، 
تنها یک جزء از طرح »رویش رضوی« است که 
توسط معاونت فرهنگی و ورزشی تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی و با همــکاری جمعی از 
طاب فعــال در امور فرهنگی، در قالب مکمل 
فرهنگی فعالیت های ورزشــی در مدت سه ماه 

تعطیات تابستانی در حال اجراست. 

 طالبی در نقش مربی
حجت االسام امیر خاقانی، مسئول اجرای طرح 
»رویش رضوی« اســت. او به جزئیات این طرح 
اشــاره می کند و می گوید: نوجوانــان یازده تا 
چهارده ساله حاضر در کاس های طرح اوقات 
فراغت تربیت بدنی آستان قدس رضوی، جامعه 
هدف اجــرای برنامه فرهنگــی رویش رضوی 
هستند. بنا شد تا در این طرح در کنار دوره های 
ورزشــی، مجموعه ای از برنامه های فرهنگی و 

تربیتی برای بچه ها اجرا شود. 
وی اضافه می کند: سه ایستگاه مختص این طرح 
در نظر گرفته شده که دو ایستگاه ویژه برادران 
در مجموعه شماره یک این مجموعه ورزشی و 
ایســتگاهی هم برای خانم ها در جوار مجموعه 
آبی بانــوان دایر شــده و از اول صبح تا غروب 
آفتاب فعال هستند. مربیان اجرای برنامه ها هم، 

گروهی از طاب علوم دینی هستند.
به گفته این کارشــناس علــوم دینی، هر یک 
از ایســتگاه ها بــه اقتضای مخاطبــان خود 
ویژه برنامه های متفاوتی دارند. اجرای مسابقات، 
طب ســنتی، ارائه مشــاوره های خانوادگی و 
مذهبی، امانت کتاب و... بخشی از فعالیت های 
ایستگاه بانوان است. اما در ایستگاه های آقایان، 
غرفه های بازی و چالش هــای تربیتی، عرضه 
محصوالت فرهنگی، ارائه مشاوره به خانواده ها 
در ایستگاه انتظار والدین، پذیرایی و اقامه نماز 
جماعــت در خدمت نوجوانان پســر مجموعه 

هستند. 
وی اضافه می کند: این برنامه شنبه تا پنجشنبه 
به جز چهارشنبه ها اجرا  می شود. چهارشنبه ها 
هم ویژه برنامه ای مرتبط با روز زیارتی حضرت 
رضا)ع( با عنوان »چهارشــنبه های رضوی« با 
اجرای نمایش، مسابقه و سرود برای تماشاچیان 
حاضر در برنامه دیده شــده است که بزرگ و 

کوچک مخاطب پروپاقرص آن هستند. 
به گفته مســئول اجرای طرح »رویش رضوی«، 
غرفه محصــوالت فرهنگی با عرضــه و امانت 
کتاب های محبوب و پرتیراژ وجه دیگری از امور 

فرهنگی جاری در این ایستگاه ها را به نمایش 
می گذارد؛ غرفه ای بــا 150 عنوان و 500 جلد 
کتاب امانی با موضوعات داستانی و تربیتی که 

طرفداران ویژه ای دارد. 
خاقانی تأکید می کند: در بازه دو ماهه آغاز طرح 
رویش رضوی حدود 250 عضو ثابت از برنامه ها 
استفاده  کرده اند و روزانه این تعداد به 500 نفر 

هم می رسد. 

 طرحی برای تمام فصول
معاون فرهنگی ورزشــی مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی هم به جزئیات دیگری از 
طرح رویش رضوی اشــاره می کند و می گوید: 
برای اجرای طرح، سه ایستگاه در سه نقطه این 
مجموعه ورزشی در نظر گرفته شده تا با جذب 
و جهت دهی به کودکان و نوجوانان دختر و پسر 
ورزشکار و مراجعه کننده به تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی آن ها را به سمت موضوعات دینی 

و فرهنگی ترغیب کنیم. 

عظیــم کریمی می گوید: جمعی از طاب زن 
و مــرد فعال در امور فرهنگــی که دوره های 
تربیت مربی و تربیت نوجوان را در تشکل های 
انقابی و مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 
گذرانده انــد، به عنوان مربیــان طرح رویش 
رضوی در قالب غرفه های متنوع آموزشــی و 
تفریحی به مراجعه کنندگان اعم از ورزشکاران 

و والدین آن ها ارائه خدمت می کنند.  
ایــن مدیر فرهنگی و ورزشــی و همکارانش 
بــا بهره منــدی از تجربه موفق طــرح »رواق 
رضوی« در ســال 97 و با رفع کاســتی ها و 
تقویت نقاط مثبــت آن به میدان آمدند تا با 
تربیتی،  فرهنگی  متنوع  برنامه های  مجموعه 
در کنار تقویــت ابعاد جســمانی و فیزیکی 
نوجوانان مخاطب تربیت بدنی آســتان قدس 
رضوی، جنبه  های روحــی و اخاقی آن ها را 
هم ارتقا دهند. طرحی که قرار است در طول 
سال هم با بروبچه های برگزیده دوره تابستانه 

ادامه یابد. 

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

تابستان، ورزش، رویش 
ایستگاه هایی که مکمل فرهنگی فعالیت های مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی است
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r کاهش اختالف نرخ نیمایی و آزاد 
موجب برگشت ارز به کشور و سقوط قیمت دالر شد

نقش قابل توجه بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز از اقداماتی سرچشمه می گیرد که با 
تغییر رئیس بانک مرکزی کلید خورد. هر چند کاهش نرخ ارز خبر خوبی است، اما 
موضوع تثبیت قیمت آن در شرایط کنونی باید اولویت بانک مرکزی باشد. قرار گرفتن 
نرخ در مرز 11 هزار تومان در شــرایط کنونی قابل قبول اســت، کاهش آن در حال 

حاضر به صالح نیست. 
با آنکه کاهش قیمت ارز منجر به کاهش مســتقیم بهای برخی کاالها می شود، اما 
نمی توان آن را به کم شدن قیمت همه اجناس ارتباط داد؛ بنابراین تأثیر چندانی بر 
قیمت بسیاری از کاالها ندارد؛ چرا که این کاهش تنها بر تعداد اندکی از اجناس صدق 
می کند. در شرایطی که تکانه های سیاسی از جمله تشکیل گروه جی هفت و موضوعات 
کاهش تحریم های ایران بازار را تحت تأثیر قرار داده، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز 
در کوتاه مدت چندان تأثیرگذار نخواهد بود. به نظر می رسد عملکرد محتاطانه بانک 
مرکزی در برابر موضوعات سیاسی و اهتمام هر چه بیشتر به حفظ ثبات بازار بسیار 

مهم است.
جلوگیری از ســفته بازی، کنترل واردات بی رویه، مانع تراشی در برابر ورود کاالهای 
غیرضروری و بسترســازی برای ورود کاالهای ضروری که نیاز مبرم کشور است، از 

جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز به شمار می رود. 
ایجاد انگیزه در صادرکنندگان با نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار آزاد از 
دیگر عواملی اســت که میزان بازگشــت ارز صادراتی به کشور را رقم زده است؛ این 
سیاست دست برخی از سودجویان را که از اختالف بین دو نرخ بازار آزاد و سامانه نیما 
استفاده می کردند، بست؛ درنتیجه با ایجاد تقاضای واقعی در بازار و خالی شدن آن از 

تقاضای رانتی، قیمت ارز کاهش و تثبیت آن افزایش یافت.
مانع تراشی در برابر برخورداری از رانت های ارزی توصیه مکرر کارشناسان به مسئوالن 
بانک مرکزی اســت؛ این مسئله عامل مهمی در کاهش بهای ارز است که تداوم آن 
می تواند به تثبیت قیمت و تأثیرات بعدی آن کمک شایان توجهی کند؛ ضمن آنکه 
نباید تأثیرات منفی رکود اقتصادی را بر بازار و نرخ ارز به خصوص دالر نادیده گرفت. 

علت دفاع از نمایندگان بازداشت شده چیست؟
اقتصاد: احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای 
به رئیس کمیسیون حقوقی و نایب رئیس هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
خواســتار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و 

زنجان شد.
در بخشــی از این نامه آمده است: جناب عالی در پاسخ به استعالم دادستان محترم 
عمومــی و انقالب تهران در ارتباط با تخلفــات آقایان محمد عزیزی، نماینده ابهر و 
فریدون احمدی، نماینده زنجان در بهمن 1۳۹۷ اعالم کرده اید که با توجه به بررسی 
به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طال خارج از 

مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
احمد توکلی در این نامه چند پرسش را اینگونه مطرح می کند:

1- آیا به نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت 
رانتی و چند صد کیلو طال و همکاری با فردی که جزو 1۵ نفر اول کسانی است که با 
خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخالل در نظام اقتصادی کشور نموده اند، جزو 

وظایف نمایندگی است؟
۲- آیــا ایجاد بحران در موضوع پوشــک که حتی رهبر معظم انقــالب به آن ورود 
 کــرده و گالیه نمودنــد و در این بحران، رد پای شــرکت پــارس حیات که نقش

 آقای محمدعزیزی در آن برجسته است، جزو وظایف نمایندگی است؟
۳- هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررســی  به عمل آورده و براساس 
وجه عقالنی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ 

توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن 1۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می کردید، کار این دو نماینده 

به اینجا می کشید؟

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  تحلیلگران، ورود به کانال 
11 هزار تومان را زمینه ساز افت بیش از پیش نرخ و 
شکسته شدن مقاومت دالر می دانند و بر این باورند 
که اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، اقتصاد کشور در 
ماه های آینده دالر نزدیک به ۹ تا 1۰ هزار تومانی را به 
عنوان نرخ واقعی ارز به خود خواهد دید. کارشناسان 
اقتصادی، تداوم روند کاهشی و ثبت نرخ فعلی 11هزار 
و ۵۰۰ تومانی دالر را که کاهش نرخ دیگر ارزها را هم 
رقم زده، ناشی از سیاست های کارشناسی شده و توأم 
با تدبیر بانک مرکزی و نیز تحوالت سیاسی روز ایران 
و جهان می دانند و پیش بینی می کنند، با مدیریت و 
کنترل تقاضا و حذف نسبی تقاضاهای کاذب، فعاالن 
اقتصادی و مردم، روزهای کم چالشــی را در بازار ارز 

نظاره گر خواهند بود.  

  روند کاهشی نرخ دالر 
تا  کجا ادامه خواهد داشت؟

کارشــناس  جعفری،  علی 
مــا  خبرنــگار  بــه  ارزی 
می گوید: از حدود دو ماه و 
نیم پیش که دالر نرخ 14 
هــزار و ۷۰۰ تومــان را به 

خود دید تا امروز، روند نزولی را در بازار ارز شاهد 

هستیم. این بدان معنی است که نقطه تعادل و نرخ 
واقعی ارز، دور از دسترس نیست و این در شرایطی 
است که هم مذاکرات و رفتارهای بانک مرکزی در 
قبال بازار ارز منطقی تر شده و هم دیگر خبری از 
آن ها که در ماه های گذشته ارز دولتی را در اختیار 
داشــتند و بازار را به نرخ ۲۰ هزار تومان رسانده 
بودند، نیست. همچنین اخبار خوبی که از مسائل 
جاری سیاسی کشور و جهان می شنویم هم نقش 
خود را به خوبی ایفا کرده و پول های سرگردان نیز 

جذابیتی در این بازار نمی بینند.
وی بــا بیان اینکه اصوالً بازارها به ســمت تعادل 
گرایش دارند، ادامه می دهد: دالر هم از این قاعده 
مستثنا نیست و به سمت قیمت ذاتی خود حرکت 
می کند. واقعیت این اســت که با اوج گرفتن نرخ 
دالر، صادرات هم تقویت شــد و حتی در مواردی 
دیده شده برخی کاالهای بهره مند از ارز 4 هزار و 
۲۰۰ تومانی هم صادر می شــوند. این بدان معنی 
اســت که بازار ارز کشور به ســمت واقعی شدن 

حرکتی امیدوارکننده را آغاز کرده است.
به باور جعفری، روند کاهشی نرخ دالر تا 1۰هزار 

و۵۰۰ یا 11 هزار تومان ادامه خواهد داشت.
وی اضافــه می کند: کاهش نرخ بیــش از این به 
صالح اقتصاد کشور نیست و صنایع، صادرکنندگان 

و واردکننــدگان نیاز دارند بــرای برنامه ریزی و 
بودجه ریزی و همچنین لحاظ حاشیه سود منطقی 

به نرخی باثبات تکیه کنند.

 آرامش بازار ارز از کجا آمد؟
تحلیلگــر دیگــری هم به 
خبرنگار ما می گوید: تحلیل 
تکنیــکال بازار ارز نشــان 
می دهد سطح مقاومتی دالر 
در ابتدای مرداد تا کنون نرخ 

1۲ هزار و 4۹۰ تومان بوده و از آن فراتر نرفته و در 
یک ماه گذشته قیمت به مرور کاهش داشته است.

احمد جانجان ادامه می دهد: پس از افت و خیزهای 
متعــددی که بازار ارز در یک ســال اخیر به خود 
دیده، با ادامه شکستن مقاومت بازار می توان دالر 
۹هزار و8۰۰ تا 1۰هزار و ۵۰۰ تومانی را پیش بینی 
کرد. البته این نرخ، فشار فروش زیادی بر بازار وارد 
خواهد آورد و حتی بعید نیست دالر را به ۹هزار و 
۷۰ تومان و حتی 8هزار و ۵۰۰ تومان هم کاهش 
دهد، اما این کاهش ثباتی نخواهد داشت و مجدد 

به کانال 8 تا ۹ هزار تومانی باز خواهد گشت.
بــه باور این اقتصاددان اگــر بانک مرکزی با ادامه 
سیاســت های فعلــی بتواند ارز را تــک نرخی و 

تخصیص ها را استاندارد و همراه با نظارت و اولویت 
صــورت دهد، کانال 8 تا ۹ هــزار تومانی ارز قابل 

کنترل است.
بر اساس تحلیل های جانجان، رهبران جهان در حال 
چانه زنی و در آستانه توافق های متعددی برای حل 
مشــکالت اقتصادی خود هستند و حتی احتمال 
بازگشت آمریکا به برجام هم وجود دارد، ضمن اینکه 
روابط تجاری ایران و امارات هم گشــایش هایی به 
خود دیده که این رفتارهای دیپلماتیک و اقتصادی، 

بازار ارز کشور را به سمت آرامش سوق داده است.

وی در همیــن حال تأکید می کنــد: کاهش نرخ 
ارز به خودی خود قادر نیســت اقتصاد کشور را به 
وضعیت مطلوب برساند بلکه الزم است به منظور 
اصالحات ســاختاری در اقتصاد، مشکالت فراوان 
بانکی برطرف، تدبیری برای خلق افراطی نقدینگی 
از ســوی بانک های خصوصی اتخاذ و تورم کنترل 
شــود، وگرنه ابرتورم، گریزناپذیر است. همچنین 
باید به جای افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان فعلی، 
پایه هایی جدید از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه، 

مسکن و فعالیت های سوداگری وضع شود.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
در کشور از فردا 

برای صید در آب های جنوب 
زیر فشاریم

 مجلس اجازه تشکیل
 وزارت بازرگانی  را نمی دهد 

 برنـج ایرانی
گـران شد

ایجاد ۳۰۰هزار شغل دانش بنیان 
در کشور

اقتصاد: محمد اســالمی، 
شهرســازی  و  راه  وزیــر 
وزارت  همــکاران  گفــت: 
راه و شهرســازی در کشور 

برای 4۰۰ هزار واحد اهتمام ویژه ای به خرج 
داده اند که ساخت حدود 1۰۰ هزار واحد آن 
را روز سه شــنبه در کشور آغاز می کنیم. وی 
درباره ویژگی ایــن طرح گفت: زیربنای این 
منازل بین 8۰ تا1۲۰ متر است و به گونه ای 
برنامه ریزی شــده که جامعه هدف با درآمد 

اندک و متوسط را زیرپوشش قرار دهد.

مهــر: نبــی اهلل خــون 
ســازمان  رئیس  میرزایی، 
شــیالت گفــت: برخی با 
تأکیــد بر ایجاد اشــتغال، 

در زمینه صید از آب های جنوب به سازمان 
شــیالت فشــار می آورند، اما این ســازمان 
مقاومت می کند؛ چرا که مؤسســه تحقیقات 
علوم شــیالتی هشــدار داده ممکن اســت 
تجربه تلخ آب های شمال و آسیب به ذخایر 
خاویــاری تکرار شــود و ما ایــن کار را در 

آب های جنوب تکرار نمی کنیم.

فارس: سخنگوی کمیسیون 
بیان  با  مجلس  کشــاورزی 
اینکه دولت بــا البی برخی 
نمایندگان ایــن بار در قالب 

طرح، تشــکیل وزارت بازرگانــی را در مجلس 
مطرح می کند، گفت: این بار نیز مجلس اجازه 
نمی دهد دوگانگی مدیریتی با تشــکیل وزارت 
 بازرگانــی رخ بدهد. دولت بــا تأیید گرفتن از
 سران سه قوه، به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی 
است، اما این خالف قانون است؛ ما در حقیقت 

دوباره به ۶ سال پیش بر می گردیم.

انتخاب: محمــد آقاطاهر، 
بنکداران  اتحادیــه  رئیس 
مواد غذایــی گفت: قیمت 
برنج خارجی نوسانی نداشته 

است. این در حالی است که باوجود برنج های 
کهنه مانده در انبارها، قیمت برنج ایرانی نو در 
هفته اخیــر در بازار هزار تومان افزایش یافته 
اســت. با توجه به ازدیاد مصرف برنج در ایام 
محرم به دلیل نــذورات، انتظار می رود مجوز 
ترخیص برنج های مانده در گمرک داده شود 

تا نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد.

تسنیم: مهدی الیاسی، معاون 
سیاست گذاری معاونت علمی 
ریاست جمهوری با بیان اینکه 
می خواهیــم ایده هایی را که 

تبدیل به شرکت می شوند، در قالب شرکت های 
دانش بنیان حمایت کنیم، گفت: امروزه 4 هزار و 
4۶۲ شرکت دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفته و 
با اشتغال ۳۰۰ هزار نفری مشغول به فعالیت است. 
وی افزود: در کل کشور حدود8۰ درصد شرایطی 
فراهم اســت که اگر افراد ایده ای داشــته باشند 

بتوانند آن را به تولید برسانند.

چهره خبر
مهدی الیاسی بیان کردرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:رئیس سازمان شیالت مطرح کردوزیر راه و شهرسازی گفت

شبکه های بانکی ایران و روسیه به هم متصل می شوند     فارس: لوان جاگاریان، سفیر فوق العاده و تام االختیار فدراسیون روسیه از اتصال شبکه های بانکی ایران و روسیه در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: از این طریق انتقال پول بین دو کشور به راحتی انجام خواهد شد. وی در ادامه با تأکید بر لزوم گسترش روابط اقتصادی بین روسیه و ایران، افزود: سه روز دیگر نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه 

و ترکیه برگزار می شود و در دیدار آقایان روحانی و پوتین بر گسترش این تعامالت تأکید خواهد شد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

قدس تأثیر سیاست های بانک مرکزی و بازخوردهای سیاسی در بازار ارز را بررسی کرد 

دالر سربه زیر شد

      صفحه 4
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی لوازم حرفه ای جوراب بافان تهران و حومه به شماره ثبت 37566 و شناسه ملی 10100829889
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,11 باستناد مصوبه ش��ماره 1644,80 مورخ 1397,5,30 هیئت مقررات زدایی تسهیل صدور مجوز 
کسب وکار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند. - آقای حسین شهرکی کد ملی 0032930747 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای محمد میرزای کد ملی 0040550621 به س��مت نایب رئیس میرزای 3- آقای یحیی س��تارالعیوب کد ملی 0033940797 
به س��مت منش��ی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای محمد عباس زاده کد ملی 1374255149 به س��مت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. 
دارندگان امضاهای مجاز ش��رکت : کلیه قراردادها و اس��ناد تعهد آور و اوراق بهادر شرکت با دو امضا 1- آقای محمد عباس زاده مدیرعامل به عنوان 
دارنده امضای ثابت 2- آقای حسین شهرکی رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای 

آقای محمد میرزای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )575684(
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آگهی تغییرات شرکت پالس موژن سالمت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2132 و شناسه ملی 10320762272
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی خاکی با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود به مبلغ 400,000 ریال از صندوق ش��رکت خارج گردید در نتیجه س��رمایه ش��رکت از 50,000,400,000 ریال به 50,000,000,000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید ترتیب ماده مربوطه دراساس��نامه تغییرواصالح گردید. پس ازکاهش س��رمایه 
میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: 1-لیست شرکا پس از کاهش سرمایه : محمدرضا خاکی دارنده 48,500,000,000 
ریال و نگار عبدل دارنده مبلغ 500,000,000 ریال س��هم الش��رکه و مینا خاکی دارنده مبلغ 500,000,000 ریال سهم الشرکه و امیرحسین 
خاکی دارنده مبلغ 500,000,000 ریال س��هم الش��رکه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای 

استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )575677(
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آگهی تغییرات شرکت پالس موژن سالمت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2132 و شناسه ملی 10320762272

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - محمدرضا خاکی به کدملی 
1261836278 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و نگار عبدل به کدملی 0063481030 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، س��فته و بروات و 
قراردادهای عقود اسالمی با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت وهمچنین اوراق عادی و اداری مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )575676(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای 
تدبیر فردای ایرانیان شرکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 47106 و 

شناسه ملی 10380632150
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1395,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به 
استناد نامه شماره 95,401104مورخ 1395,05,26 
بیمه ایران 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد 
- خیاب��ان س��ناباد، س��ناباد 59)ش��هید صداقت(

خیابان س��ناباد )فلس��طین 23,1(پالک 637 طبقه 
همکف کد پستی 918686836تغییر یافت و ماده 

مربوطه بشرح فوق اصالح گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574930(
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آگهی تغییرات شرکت رهپویان علم 
و صنع�ت آوا ش�رکت با مس�ئولیت 
محدود به شماره ثبت 384385 و 

شناسه ملی 10320337151
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1398,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله رسالت، 
خیاب��ان چه��ل و نه��م ش��مالی ، خیاب��ان فرج��ام ،                   
پالک 976 ، مجتمع س��مانه ، طبقه دوم کد پس��تی 
1681763914 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )575685(

س
,9
80
68
43

آگهی تغییرات ش�رکت کاسپین 
کاال دری�ا س�هامی خ�اص به 
شماره ثبت 297578 و شناسه 

ملی 10103338190
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره 
م��ورخ 1397,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : بدینوس��یله کلیه اختیارات بند 9 
ماده 14 اساسنامه به مدیرعامل تفویض 

اختیار گردید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)575683(

س
,9
80
68
41

پروانه کسب فروشندگان فرش ماشینی و موکت 
به کد شناس��ه صنف��ی 0325729583  و تاریخ 
صدور 1392/09/30 به شماره مسلسل 168633 
ال��ف به ن��ام اینجانب س��عید جاللی کی��ا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
/ 9
80
68
45

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��واری SE131 م��دل 1397 به 
رنگ س��فید شماره موتورM 13/ 6085875  و شماره 
شناساییNAS 411100 / 1096312 و به شماره پالک 
26 ای��ران 813 ج 22 به مالکیت خان��م الهام عزیزی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س
/ 9
80
68
32

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودرو س��واری س��مند م��دل 1396 به 
ش��ماره  و   10 ای��ران   122 د   57 انتظام��ی  ش��ماره 
شاس��ی                               ش��ماره  و    147H0265945 موت��ور  
NAACJ1JE2HF269693  بنام آیس��ان هاشم 
زهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

س
/ 9
80
68
19

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شناسایی ۱۴ هزار خانوار دارای حداقل دو معلول برای دریافت مسکن    ایسنا: ذوالفقار یزدان مهر، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: در طرح تأمین مسکن خانوارهای دارای 
حداقل دو معلول فاقد مسکن، تعهد بنیاد مستضعفان پرداخت ۱۵ میلیون تومان کمک بالعوض به هر خانوار شهری و ۱۰ میلیون تومان کمک بالعوض به هر خانوار روستایی بوده است. بر این اساس بنیاد مسکن 

نیز متعهد شده است تا به هر خانوار روستایی 2 میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت کند و برای خانوارهای فاقد زمین در مناطق روستایی زمین رایگان تأمین کند. 

نخستین مرگ ناشی از مصرف سیگار الکترونیکی
ایسنا: مقام های آمریکایی می گویند: یک 
بیمار در این کشور پس از آنکه به دلیل 
کشیدن سیگار الکترونیکی دچار بیماری 
شدید تنفسی شده، جان خود را از دست 

داده است.
این نخستین مرگ مرتبط با مصرف سیگار 

برقی )الکترونیکی( در آمریکاست.
از چندی پیش، متخصصان شروع به تحقیق درباره یک بیماری مرموز ریه کرده اند که 
با مصرف سیگار الکترونیکی ارتباط دارد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا 

می گوید که در ۲۲ ایالت ایاالت متحده ۱۹۳ »نمونه بالقوه« وجود داشته است.
متخصصان این مرکز می گویند: بسیاری از این نمونه ها به مصرف سیگار الکترونیکی 

حاوی تتراهیدروکانابینول برمی گردد که ترکیب فعال اصلی در ماری جوآناست.
موارد گزارش شده مربوط به یک بازه زمانی دو ماهه از ۲۸ ژوئن تا ۲۰ اوت است.

دکتر جنیفر الیدن، رئیس خدمات درمانی و همه گیرشناس ایالت ایلینوی گفته است: 
فردی که جان خود را از دســت داده به خاطر بیماری غیرقابل توضیحی که پس از 

کشیدن سیگار الکترونیکی دچارش شد در بیمارستان بستری شد.
رابرت ردفیلد، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری از مرگ این فرد ابراز تأسف کرده 
و گفته اســت این نخستین مورد فوت مرتبط با بروز بیماری شدید ریوی در افرادی 

است که از سیگارهای برقی استفاده می کنند.
ردفیلــد گفت: این مرگ غم انگیز در ایلینوی خطرات جدی مرتبط با ســیگارهای 
الکترونیکی را گوشزد می کند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، دلیل این بیماری 

مرموز مشخص نیست اما به نوعی با کشیدن سیگار الکترونیکی مرتبط است.
در بسیاری از موارد، بیماران تأیید کرده اند که از محصوالت حاوی تتراهیدروکانابینول 
استفاده کرده اند. مبتالیان عالیمی از جمله سرفه، تنگی نفس و خستگی و برخی موارد 
استفراغ و اسهال داشتند. هیچ سند و مدرکی دال بر وجود یک بیماری عفونی ناشی 

از ویروس یا باکتری وجود ندارد.
هنوز دلیل این بیماری مرموز ریوی کشــف نشده اســت و ارتباط آن با محصوالت 
حاوی تتراهیدروکانابینول هم به طور دقیق مشخص نیست. با این حال مرکز کنترل 
و پیشــگیری بیماری در آمریکا به مردم در مورد این باور اشتباه که کشیدن سیگار 

الکترونیکی به لحاظ سالمتی ایراد ندارد هشدار داده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
قرار نیست در کتاب های درسی از وزرا و برجام تعریف شود

محمود مصدق: حجت االســالم علی ذوعلم؛ رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: باید در پنج سال آینده مصرف 

کتاب های درسی را به 5۰ درصد کاهش دهیم.
وی در خصوص چگونگی تأمین مشکل کاغذ نیز گفت: در زمینه تولید داخلی کاغذ 
پیگیری شــده و درصددیم مشــکلی در تأمین کتاب های سال ۹۹ به وجود نیاید و 

تاکنون چهار ماه از زمان بندی عقب هستیم. 
ذوعلم افزود: تولیدکننده داخلی فقط توانسته ۳ هزار تن کاغذ به ما بدهد در صورتی 
که نیاز ما 45 هزار تن اســت و در زمینه مقــوا برای جلد در داخل اصالً توان تولید 
نداریم. ما در ســازمان پژوهش حجیم ترین کار در زمینه تولید کتاب های درسی را 
انجام می دهیم. با توجه به اینکه ۱4 میلیون دانش آموز داریم و در سایر کشورها با این 
حجم از دانش آموزان تولید کتاب متمرکز نیست و اینکه تولید این کتاب فقط توسط 
یک سازمان انجام می شود عملیات بسیار سنگینی است. به صورت متوسط روزی پنج 
کتاب باید در سازمان پژوهش تأیید شود و روزی 5۰۰ هزار جلد کتاب باید چاپ شود 

تا بتواند ۱4۰ میلیون کتاب را به دانش آموزان برای اول مهر برساند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است در کتاب های درسی بحث برجام و ظریف 
وارد شود، بیان کرد: بنا نداریم از وزرا در کتاب های درسی تعریف و تمجیدی کنیم؛ 
برجام یک قرارداد است و قرار نیست هر قراردادی به کتب درسی وارد شود و تاکنون 

درباره این مسئله هیچ بحثی صورت نگرفته است.
ذوعلم درباره کاهش ساعات آموزشی نیز گفت: گالیه و نقد سازمان پژوهش در این 
زمینه در مرحله اجراســت. قرار است ۲5 ساعت برای یادگیری دانش آموزان در نظر 
گرفته شود. باید ۲5 ساعت 45 دقیقه ای باشد و اگر دقیقه ای از آن کم شود نمی توان 
از آن صرف نظر کرد زیرا اگر چنین چیزی به وجود بیاید زمینه برای افت دانش آموزان 
فراهم می شود اما اگر قرار شد ما یک بازنگری داشته باشیم باید حتماً به زمان و عناوین 
توجــه کنیم و به طور کلی باید یک برنامه ریزی کامل برای اجرای برنامه ریزی ملی 
برنامه درسی داشته باشیم. اکنون به این جمع بندی نرسیدیم اما آنچه مهم است این 
است که به اهداف آموزشی مان برسیم. اگر این اهداف می گوید باید به عناوین اضافه یا 

از آن کاسته شود، ما به آن عمل می کنیم.

در مسابقات هوانوردی و فضانوردی
دانشجویان ایرانی در آمریکا اول شدند

فارس: دانشــجویان دانشگاه صنعتی 
شــریف برای نخســتین بار به عنوان 
یک تیم ایرانی مقام نخســت مسابقات 
و  هوانــوردی  انجمــن  بین المللــی 

فضانوردی آمریکا را کسب کردند. 
تیم فراس )FARAS( از دانشــکده 
مهندســی هوافضای دانشگاه صنعتی 

شریف، پس از موفقیت در مرحله نخســت مسابقات بین المللی هوانوردی و 
فضانوردی آمریکا AIAA سال ۲۰۱۹ )شاخه طراحی موتورهای توربین گاز 
هوایی( و قرار گرفتن در بین ســه تیم برتر از ۱5 تیم شرکت کننده در تیرماه 
۱۳۹۸، با حضور در مرحله دوم این مســابقات در ۳۰ مرداد ســال جاری و با 
ارائه طرح خود در کنفرانس پیشــرانش و انرژی آمریکا موفق به کسب مقام 
نخست این مسابقات شد. گفتنی است تیم فراس با توجه به عدم امکان حضور 
در آمریکا، طرح خود را به صــورت ویدئوکنفرانس ارائه داد و از طرف هیئت 
داوران در کنفرانس بین المللی پیشــرانش و انرژی آمریکا به عنوان تیم برتر 

انتخاب شد.
تیم فراس نخستین تیم ایرانی است که نه تنها موفق به کسب مقام در مسابقات 
بین المللــی هوانوردی و فضانوردی آمریکا AIAA شــاخه طراحی موتورهای 
توربین گاز هوایی شــده است، بلکه رتبه نخست این مسابقات معتبر را به خود 

اختصاص داده است. 
این تیم، پس از یک سال تالش و پژوهش و با وجود مشکالت عدیده مانند اجازه 
استفاده نداشتن از نرم افزارهای تحلیل و طراحی موتور به دلیل تحریم های ایران 
از ســوی آمریکا، عدم امکان حضور در آمریکا در مرحله دوم مسابقات برای ارائه 
طرح موتور توربینی پیشنهادی خود، موفق به تدوین کدهای طراحی مورد نیاز، 
ارسال پیشنهاد فنی خود و دفاع از طرح خود به صورت ویدئوکنفرانس و کسب 
مقام نخست از سوی هیئت داوران کنفرانس بین المللی پیشرانش و انرژی آمریکا 
شد. شایان ذکر است که تیم فراس به دلیل تحریم های ایران از سوی آمریکا قادر 

به دریافت جایزه خود نیز نیست.
این مسابقه در خصوص طراحی نسل آینده موتور یک پهپاد جست وجو و نجات 
با مداومت پروازی باال بوده است. تیم فراس موفق به طراحی یک موتور جدید با 
67 درصد افزایش نســبت توان به وزن، ۳۱درصد کاهش مصرف سوخت ویژه و 
۳5 درصد کاهش وزن موتور نسبت به موتور در حال بهره برداری شد. پهپاد مورد 
نظر به واسطه داشتن این موتور، با حفظ وزن در حین برخاست برابر با ۱۰ هزار و 
5۰۰ پوند و سقف پروازی 5۰ هزار فوت، مداومت پروازی و برد پروازی خود را به 

ترتیب به بیش از ۲5 ساعت و ۳ هزار و 7۰۰ کیلومتر ارتقا می دهد.

از  نامه جمعی  انتشار   جامعه/محمود مصدق  
آیت اهلل  به  اختالف کشور  کارکنان شوراهای حل 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه و درخواست اصالح حقوق 
پرداختی خود، ضرورت توجه به وضعیت جوانانی که 
سال ها پیش و در عنفوان جوانی وارد ساختار شورای 
حل اختالف کشور در شهرهای مختلف شده اند را 
مورد توجه قرار داده است. به ویژه آنکه اکثریت آن ها 
با اینکه تقریباً مانند یک نیروی عادی قوه قضائیه 
یا بیشتر از آن کار می کنند، ماهانه تا 6۰۰ هزار 
تومان دریافتی دارند. این در حالی است که ماده ۳۱ 
قانون آزمایشی شورای حل اختالف کشور تصریح 
کرده کسانی که به صورت تمام وقت در شوراهای 
حل اختالف مشغول هستند، باید مطابق قانون کار 

حقوق دریافت کنند.
6 ســال پیش حجت االسالم محمدمهدی احمدی 
میانجی، رئیس وقت شوراهای حل اختالف کشور 
با اشــاره به اینکه کارکنان شوراهای حل اختالف 
نمی تواننــد تا آخر عمر خود به صــورت افتخاری 
خدمت کنند؛ چراکه آنان نیز نیاز به تأمین معاش 
دارند، گفته بود: 4هزار نفر در این شــوراها مشغول 
فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آن ها تعیین 
تکلیف شود. وی در آن مقطع با بیان اینکه مهم ترین 
مشکالت موجود شوراهای حل اختالف نبود اعتبار 
کافی است، از ارائه پیش نویس الیحه جامع کارکنان 
شوراهای حل اختالف به مجلس خبر داده بود که در 
آن پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع 
قرارداد و رفع برخی محدودیت های قانونی پیش بینی 
شــده اســت که در صورت تصویــب آن کارکنان 
شوراهای حل اختالف به ازای هر سه ساعت فعالیت 

از دستمزد ثابتی بهره مند خواهند شد.
البته نه تنها پیش نویس یاد شده بلکه قانون جدید 
این شوراها که آیین نامه اجرایی آن دی ماه سال ۹5 
از ســوی دولت ابالغ شده، کمکی به رفع مشکالت 

کارمندان شوراهای حل اختالف نکرده است.

قانونشوراهابهدرستیاجرانمیشود
محمدعلی  حجت االســالم 
قاصدی، عضــو دیوان عالی 
کشــور که ســابقه ریاست 
دادگستری استان اردبیل را 
در کارنامــه اش دارد، درباره 

مشکالت کارکنان شوراهای حل اختالف به قدس 

می گوید: کارمندان شوراها سالیان سال است که با 
دریافتی ناچیز فعالیت قضایی می کنند و جالب اینکه 
مسئولیتی که دارند تقریباً برابر با کارمندان قضایی 
اســت و در حدود 4۰۰ هزار تومان حقوق دریافت 

می کنند که اصالً رقمی محسوب نمی شود. 
وی با اشاره به اینکه مطابق یکی 
از مفاد قانون جدید شــوراهای 
حل اختالف کشــور، حقوق و 
این شــوراها  مزایای کارمندان 
باید به انــدازه حداقل قانون کار 
باشد تصریح می کند: اما این ماده 
قانونی به دلیل تعیین نشــدن 
اعتبار مالی از ســوی دولت در 

عمل اجرا نمی شود.
وی می افزاید: همچنین بر اساس 

قانون شــوراهای حل اختالف در آمد های شوراهای 
حل اختالف ابتدا باید به خزانه واریز شــود و پس 
از آن برای تأمین هزینه شــوراها و پرداخت حقوق 
کارمندان این شوراها اختصاص یابد که متأسفانه این 

قانون نیز در چند سال اخیر به درستی اجرا نشده، 
یعنی گاه به میزان یک چهارم یا یک پنجم درآمد 

واریزی به خزانه به این شوراها داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه اجرا نشــدن درســت قانون 
شــوراهای حل اختالف سبب شده تا کارکنان این 
بخش همچنان با مشکالت زیادی 
دســت به گریبان باشند، می گوید: 
بنابراین ساماندهی وضعیت حقوق 
پرداختی کارمندان این شوراها یک 
ضرورت است و دســتگاه قضایی، 
دولــت و مجلــس باید بــا اهتمام 
بیشــتر به این مقوله بپردازند چون 
افراد زیادی حدود ۱6 ســال در این 
حوزه فعالیت می کنند به این امید 
که روزی به حق و حقوق واقعی شان 
برسند. وی پرداخت نشدن حقوق پیش بینی شده 
در قانون به کارکنان شوراهای حل اختالف را دارای 
تبعات منفی ارزیابی می کند و می گوید: کار این افراد 
قضایی و مسئولیتشان سنگین است و اگر از لحاظ 

مالی به میزان حداقل تأمین نباشند یقیناً مشکالتی 
برای آن ها و مردم ایجاد می شود. بنابراین همان طور 
که اشاره شد ساماندهی این بخش باید از اولویت های 

اصلی دستگاه قضایی باشد. 

رابطهقوهقضائیهوشوراهایحلاختالف
بازتعریفشود

محمــد علی  پــور مختار، 
حقوقی  کمیســیون  عضو 
و قضایــی مجلــس هم به 
قدس می گوید: در ابتدا افراد 
داوطلبانه به شوراهای حل 

اختالف ورود کردند بدون اینکه بحثی از استخدام 
یا پرداخت حقوق به آن ها مطرح باشد اما از آنجا که 
شوراها در طول زمان به سمت تشریفات دادرسی 
رفتند و تبدیل به نوعی از محاکم شدند به تدریج 
این گونه مطرح شــد که کارکنان شوراهای حل 
اختالف هم حقــوق و مزایا دریافت کنند. بر این 
اساس مجلس وارد موضوع شد و مصوبه ای داشت 

که بر پایه آن دولت باید درآمدهایی را که از محل 
شــوراهای حل اختالف بدست می آید به حساب 
قوه قضائیه بریزد تا این دستگاه آن را بابت حقوق 
و مزایای کارکنان شورا که اتفاقاً خیلی هم پایین 

است بپردازد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کارکنان شوراهای حل 
اختالف در حال حاضر بیــن ۲۰۰ تا 4۰۰ هزار 
تومان حقوق دریافت می کنند، می افزاید: قرار بود 
با مصوبه یاد شده، مقداری حقوق این قشر ارتقا 
پیدا کنــد اما می بینیم که دولت کل درآمدهای 
حاصل از محل شــوراهای حل اختالف را به این 
شوراها تخصیص نمی دهد. یعنی آن را به عنوان 
بودجه قضائیه اختصاص می دهد و این دســتگاه 
هم مجبور اســت بر اســاس این موضوع عمل 
کند، در حالی که اگر دولــت کل درآمدها را به 
این شوراها اختصاص بدهد، می تواند پاسخگوی 
حقوق کارکنان این مراکز باشد. یعنی می توان به 
آن ها حداقل حقوق کارگری را داد تا به فعالیت 

در بخش یاد شده، بپردازند. 
وی تصریح می کند: از ســوی دیگر اگر بنا باشد 
کارکنان این بخش به صورت رسمی حقوق دریافت 
کنند باید رابطه آن ها با قوه قضائیه بازتعریف شود. 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای 
اسالمی رابطه بین دستگاه قضایی و شوراهای حل 
اختالف را بسیار بغرنج توصیف می کند و می گوید: 
از یک طرف شوراها باید باشند چون نقش بسیار 
اساســی در حل مشــکالت، رفــع اختالف ها و 
همچنین کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه 
دارند و از طرف دیگر بحث رابطه قراردادشــان با 
دستگاه قضایی، نحوه و زمان حضورشان در شوراها 
و مهم تر از همه حقوق دریافتی شان مطرح است. 
بنابراین این قضیه یا باید توسط دادگستری و دولت 
حل و فصل شود و یا مجلس به یک تفاهمی برسد 
و قانونی تصویب کند که شکل کار کامالً روشن و 

مشخص شود تا همه از آن تبعیت کنند.
وی می گوید: در جلســاتی که با مقام های دولت 
داشتیم از مسئوالن شنیدیم که تصمیمی ندارند 
تا کارکنان شــوراهای حل اختالف مســتخدم 
دولت شــوند. به هر حال مــا در مجلس باید به 
صورت شــفاف به موضوع شوراهای حل اختالف 
و کارکنانش بپردازیــم و وضعیت آن ها را تعیین 

تکلیف بکنیم تا مشکل برای همیشه حل شود.

16 سال از تأسیس سیستم نیمه قضایی صلح و سازش می گذرد

فاصلهنجومیدستمزدکارکنانشوراهایحلاختالفباقانونکار

از مسئوالن شنیدیم 
که تصمیمی 

ندارند تا کارکنان 
شوراهای حل 

اختالف مستخدم 
دولت شوند
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               صفحه جامعه                                   
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وضعنامعلومثبتنامداوطلبانبراساسمدارکتحصیلی
فارس: علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
گفــت: با توجــه به اینکه در ماه آخر تابســتان قــرار داریم و 
چند هفته بیشــتر به پایان تعطیالت باقی نمانده است و همه 
دانشگاه ها برای تقویم آموزشی خود در حال برنامه ریزی هستند 
اما متأسفانه هنوز تکلیف دانشگاه ها در قبال ثبت نام داوطلبان 

براساس مدارک تحصیلی مشخص نیست.

بیشترسهمیههامربوطبهفرزنداناستاداناست
تسنیم: نــادر قاضی  پور، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی گفــت: در حال حاضر بیشــتر 
ســهمیه ها مربوط به ســهمیه فرزندان اســتادان است؛ به 
این صورت که این افراد یک ســال برای تحصیل به خارج 
کشــور می  روند و بعد با استفاده از سهمیه خود، به بهترین 

دانشگاه های ایران منتقل می  شوند!

تبلیغطالقفوری!
باشگاه خبرنگاران جوان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه گفت: حضور وکال در دادگاه های خانواده نباید به 

محلی برای درآمدزایی آن ها تبدیل شود.
محمدباقر الفت در پاســخ به این موضوع کــه، گروهی از وکال 
هســتند که برای گرفتن طالق یکروزه تبلیغ می کنند، تصریح 

کرد: ما امیدواریم اخالق حرفه ای در بین وکال رشد کند.

اقبالمردمبهاستفادهازهتلکاهشپیداکردهاست
آنا: جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور می گوید: 
تا سه سال گذشــته 7۰ درصد ضریب اشغال هتل های تهران 
را مسافران تشکیل می دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال 
هتل ها به زیر 55 درصد رســید کــه البته این اتفاق با تخفیف 
4۰ درصدی بود. متأسفانه راه اندازی اقامتگاه های غیرمجاز حوزه 

هتلداری را تهدید کرده است.

سهمعملهایزیباییدرگردشگریسالمتکشور
میزان: ســعید هاشــم زاده، رئیس اداره گردشگری سالمت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: عمل های 
زیبایی در سال ۹7 در رتبه ســوم پس از بیماری های زنان 
و زایمان و قلبی بود، ولی در ســه ماهه ســال ۹۸ عمل های 
زیبایــی در رتبه چهــارم قرار گرفته و معموالً بین ســوم و 

چهارم متغیر است.

آمادگیآموزشوپرورشبرایهمکاریباعصرجدید
پانا: علی رمضانی، مدیــرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای 
پرورشــی وزارت آموزش و پرورش، با ابراز خرســندی از ورود 
تلویزیون به بحث استعدادیابی، گفت: درباره تولید مجموعه عصر 
جدید هیچ ســازمان، نهاد و تهیه کننده ای به آموزش و پرورش 
مراجعه نکرده است تا ما بتوانیم به صورت سازمان  یافته به حضور 

دانش آموزان خالق و مبتکر کمک کنیم.

ردیازطبابت40هزاردانشآموختهپزشکینیست
ایسنا: سعید نمکی، وزیر بهداشــت می گوید: حدود 4۰ هزار 
پزشک که اسامی شان را داریم هیچ ردی از طبابتشان در کشور 
وجود ندارد. این نشــان می دهد در ایجاد جاذبه برای پزشکان 
در نقاط مختلف خوب عمل نکرده ایم. برآورد من این است که 
حداکثر تا سه سال آینده چیزی به نام کمبود پزشک حتی در 

مناطق محروم نخواهیم داشت.

نارضایتیدانشگاههاازورودیهایارشد
مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم می گوید: 
دانشگاه های برتر کشور از شــیوه جذب و کیفیت ورودی های 
کارشناســی ارشد دانشــگاه ها ناراضی هســتند. یک سری از 
دانشــگاه ها دلیل این موضوع را نحوه انتخــاب و کنکور فعلی 
کارشناسی ارشد عنوان می کنند ولی به نظر من دالیل متعددی 

در این زمینه وجود دارد که یک عامل آن کنکور است.

ساالنهحدود600پزشکازکشورمهاجرتمیکنند
فارس: جواد موالیی، عضو شــورای عالی سازمان نظام پزشکی 
می گوید: حدود ۱۰ هزار پزشک دانش آموخته هنوز شماره نظام 
پزشکی دریافت نکرده اند که یا به فکر مهاجرت به خارج از کشور 
بوده و یا به مشــاغل دیگر روی آورده اند. به گفته وی ســاالنه 
حدود 6۰۰ پزشک از کشور مهاجرت می کنند که تربیت آن ها 

میلیاردها تومان برای کشور هزینه در برداشته است.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد
 مراجعه بیش از ۳6 هزار نفر

به پزشکی قانونی به دلیل نزاع
 ایســنا   در چهار ماه نخســت امسال ۳6 
هزار و ۱۸۲ نفر به دلیل آسیب های ناشی از 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 

کرده اند.
به گــزارش پزشــکی قانونــی در چهار ماه 
نخســت امسال، ۳6 هزار و۱۸۲ نفر به دلیل 
آسیب های ناشــی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این 
تعداد در مقایســه با مدت مشــابه سال ۹7 
که تعداد مراجعان ۳5 هزار و 554 نفر بود، 

۲درصد افزایش یافته است.
بنا بر گزارش ســازمان پزشکی قانونی از کل 
مراجعــان در این چهار ماه، ۲۲ هزار و ۹6۹ 

نفر مرد و ۱۳ هزار و ۲۱۳ نفر زن بوده اند.
در سه ماهه نخســت امسال نیز استان های 
تهران با ۲5 هزار و 74۹، خراسان رضوی با 
۱۲ هزار و ۹7۳ و اصفهان با ۱۱ هزار و ۳6۲ 
نفر بیشترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.

 محیط زیست

استاد پیشکسوت محیط زیست: 
احتمال دارد آتش سوزی 

جنگل های ارسباران عمدی باشد
 برنا   استاد پیشکسوت محیط زیست ضمن 
انتقــاد از نبود امکانات و نیروی انســانی برای 
محافظت از جنگل ها، از احتمال عمدی بودن 

آتش سوزی جنگل های ارسباران خبر داد.
اســماعیل کهرم با اشــاره به برخی علت های 
آتش سوزی جنگل ها در ایران گفت: در کشور ما 
حدود ۹۰ درصد آتش سوزی ها به دست انسان 
انجام می شود و عمدی است. کهرم با اشاره به 
برخی آتش سوزی ها در ایران در سال های اخیر 
بیان کرد: سال ها پیش 4۰۰ هکتار جنگل در 
آتش سوخت و یکی از مقامات گرگان که فکر 
می کنم رئیس جنگلبانی بود عنوان کرد اتفاقی 

نیفتاده و چیزی نیست. جایگزین خواهد شد!
اسماعیل کهرم همچنین بیان کرد: سال هاست 
به سازمان محیط زیســت، جنگل ها و مراتع 
تذکر داده ام اما گوششان بدهکار نیست. در 4۰ 
سال گذشته جنگل ها نصف شده و همین یک 

مثقال جنگل هم از بین رفته است.

 آموزش

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
 آموزش محیط زیست را 

در دانشگاه ها اجباری کنید
 ایسنا  رئیــس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: از وزیر علوم تقاضا کرده ایم تا آموزش محیط 

زیست را در دانشگاه ها اجباری کنند.
عیســی کالنتری به مشــکالت پیــش  روی 
محیط بانان اشــاره کرد و گفــت: محیط  بانان 
ماهانه بیش از 4۰۰ ســاعت فعالیت دارند ولی 
تاکنون کمترین دریافتی را داشته اند. وی افزود: 
این سازمان با ۱5 دانشگاه مادر در کشور قرارداد 
بسته است تا پایش های محیط زیستی منطقه ای 
را انجام دهند و در راســتای کاهش آالیندگی 
کارخانه ها کمک کنند.کالنتری در پایان از ورود 
درس های فرهنگ عمومی محیط زیســت به 
کالس های دوره ابتدایی و دبیرستان خبر داد و 
اظهار کرد: از وزیر علوم تقاضا کرده ایم تا آموزش 
محیط زیست در دانشــگاه ها را اجباری کنند. 
دانشجویان، مدیران آینده کشور هستند که اگر 
با محیط زیست آشنا نباشند کشور را همچون 

امروز با چالش روبه رو می کنند.

خانه و خانواده

سردار کمالی پاسخ داد
دانش آموزان تا چه سنی 
می توانند درس بخوانند؟

 باشگاه خبرنگاران جوان  رئیس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ســتاد کل نیرو های مسلح درباره 
وضعیت ســربازی دانش آموزان پــس از دوران 
مدرسه توضیحاتی داد. سردار موسی کمالی اظهار 
کرد: همه دانش آموزان پسری که به سن ۱۸ سال 
تمام می رســند، باید تکلیف نظام وظیفه خود را 
روشــن کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیرو های مسلح افزود: سن درس خواندن 
در مدرسه برای دانش آموزان ورود به ۲۱ سالگی و 

پایان ۲۰ سالگی است.
این مقام ارشد نظامی ادامه داد: در غیر این صورت 
افراد غایب محسوب می شوند و اگر نفر اول کنکور 

هم شوند، نمی توانند ادامه تحصیل دهند.
سردار کمالی با اشاره به تعیین تکلیف دانشجویان 
برای ســربازی، بیان کرد: مشموالن پس از قبول 
شدن در دانشــگاه در صورتی که غیبت نداشته 
باشــند، می توانند با دریافت معافیت موقت ادامه 

تحصیل دهند.

بهداشت و درمان

صبح دیروز انجام شد
رونمایی از داروی ریوی نوزادان 

که تولید داخل است 
 ایســنا   یک داروی ریوی نوزادان با حضور 
رئیس ســازمان غــذا و دارو و معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.
صبح دیروز از یــک داروی ریوی نوزادان با نام 
ژنریــک براکتانت، رونمایی شــد. برای تولید 
این دارو بیش از هفت ســال فعالیت علمی و 
تحقیقاتی صورت گرفته است و نمونه خارجی 
آن با قیمت 4۰۸ دالر به ازای هر ویال در اروپا و 
آمریکا به فروش می رسد که البته برای صادرات 
به کشورهای در حال توسعه مانند ایران، قیمت 
فروش تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می کند، 
امــا باز هم میزان زیــادی ارز صرف خرید این 
دارو می شود. به عنوان مثال پایین ترین قیمت 
فروش این دارو مربوط به هند است که حدود 

۱۰۰ دالر به ازای هر ویال است.
با توجه به شــدت گرفتن تحریم های ناعادالنه 
آمریکا، ضرورت تولید داخلی این دارو بیش از 

پیش احساس می شود.

فراسو

خبر
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روزنامـه صبـح ایـران

 مراحل تحقق تمدن نوین  اسالمی   معارف: به اعتقاد دکتر جهان بین، تمدن نوین اسالمی هدف نهایی و غایی انقالب اسالمی است. برای اینکه به این تمدن نوین اسالمی برسیم باید پنج مرحله طی شود؛ 
1. انقالب اسالمی، 2. نظام اسالمی که با تصویب قانون اساسی به سرانجام رسیده است، 3. دولت اسالمی، 4. جامعه  اسالمی و 5. تمدن نوین اسالمی. این »تمدن نوین« هم که قرار است در آینده ایجاد شود، 

نوین بودنش به این معناست که آن را از تمدن قرن چهارم جدا می کند؛ یعنی به دنبال احیای آن تمدن نیست و از تمدن غربی هم جداست.

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

 معارف/ سیدجواد نقوی  تشکیل دولت 
اسالمی از مراحل تحقق تمدن اسالمی است 
که در سال های گذشته و با توجه به تأکیدات 
رهبر معظم انقالب، مورد توجه نخبگان و 
اندیشه ورزان کشور قرار گرفته است. هفته 
و  چگونگی  درباره  تا  شد  بهانه ای  دولت 
چرایی تشکیل دولت اسالمی با دکتر فرزاد 
جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
به  اسالمی  انقالب  مطالعات  پژوهشگر  و 

گفت وگو بنشینیم.

 آقــای دکتر! برخــی معتقدند که 
دولت اســالمی در دل جامعه اسالمی 
پدید می آید و بهتر بود رهبر انقالب در 
بیان مراحل تحقق تمدن اسالمی، ابتدا 
جامعه اسالمی را مطرح می کردند و بعد 

دولت اسالمی را؛ نظر شما چیست؟
در خطبه 216 نهج البالغه امیرالمؤمنین)ع( 
ُه ااِلّ بَِصالِح  ِعَیّ می فرمایند: »َفلَْیَسْت تَْصُلُح الَرّ
الُْوالهِ«؛ تا والیان صالح نباشند رعیت صالح 
نمی شــود؛ امــا از طرف دیگــر اگر جامعه 
اجماالً اسالم خواه نباشد 
فرصــت حیــات برای 
دولت اسالمی هم ایجاد 
الیَْصُلُح  »َو  نمی شــود؛ 
بِاْســِتقاَمِه  ااِلّ  الْــُوالُه 
رو  ایــن  از  ِعَیّــِه«؛  الَرّ
اجماالً  جامعه ای  وقتی 
اجازه  است،  اسالم خواه 
تولد به دولت اســالمی 
چقدر  هر  می دهد؛  هم 
اسالمی  تفصیلی  دولت 
می شود، آن موقع جامعه 

هم تفصیلی اسالمی می شود.

 چرا تا دولت اسالمی نشود جامعه 
هم اسالمی نمی شود؟

در پاسخ به دو نکته اشاره می کنم؛ یکی بحث 
اســالم حداقلی یا اســالم حداکثری است؛ 
اســالم حداقلی از دلش تمــدن درنمی آید؛ 
اســالم حداکثری یعنی تئوری اداره  زندگی 
بشر از گهواره تا گور؛ به تعبیر امام)ره( نسبت 

سیاسیات اسالم به فردیاتش 1 به 99 است. 
دیگری، چگونگی تحقق اســالم حداکثری 
اســت؛ بحث دیگر این است که ابزار تحقق 
این دین چه چیزی است. حاال که ما گفتیم 
دین برای اداره زندگی از گهواره تا گور است، 
ابزار تحقق دین چیســت؟ یک عده ممکن 
است بگویند از طریق تبلیغ و موعظه و مانند 
این ها؛ ولی بر پایه بیانات امامین انقالب، بدون 
حکومت و بدون والیت و بدون رابطه امامت و 
امت بیشتر احکام اسالم که سیاسی است قابل 
اجرا نیست. اصالً انقالب برای چه چیزی اتفاق 
می افتد؛ نه اینکه یک انقالب سیاسی باشد و 
یک نظام برود و یک نظام دیگری بیاید؛ برای 
این است که طاغوت برود و بسط ید برای ولی 
خدا ایجاد شود که بتواند بسته دین را محقق 
کند؛ چون بدون حکومت تحقق بسته دین 
مقدور نیست؛ بنابراین اساساً بدون تشکیل 
حکومــت و بدون اجرای حداکثری اســالم 

حداکثری، جامعه اسالمی نمی شود.

 دولت اسالمی به چه معناست؛ لطفًا 
تفصیلی تر توضیح دهید؟

برخی گفته اند دولت اسالمی، دولتی است 
که در کشوری اســالمی شکل بگیرد؛ این 
را مــا نمی توانیم قبول بکنیــم؛ هر دولتی 
که در کشور اسالمی شــکل بگیرد، دولت 
اسالمی نمی شــود. معنای بعدی این است 
که مسلمان ها روی کار باشند که این هم باز 

دولت اسالمی نمی شود؛ وزرای خوبی داریم 
و مدین هستند؛ ولی دولت اسالمی نیست. 
با مسلمان بودن وزیر، وکیل، قضات و مانند 
این ها دولت اســالمی نمی شــود. بر اساس 
معنای سوم، دولت اسالمی این است که از 
چهار حیث اسالمی باشد؛ از حیث مشروعیت 
که دو پایه دارد؛ یعنی هم ویژگی ها را از شرع 
بگیرد و هم اراده مردم در تحقق آن به منصه 
ظهور برسد؛ همان تعبیری که رهبر معظم 
انقالب دارند. دولت اسالمی همچنین باید 
از حیث روش ها هم اســالمی باشــد؛ نه به 
صورت حداقلی و کف که عدم تغایر با اسالم 
است؛ آن گونه که از شورای نگهبان در قانون 
اساسی خواسته شده است که عدم تغایر با 
شرع را بســنجد؛ بلکه »ابتناء«. ابتناء اصل 
چهار قانون اساسی است که تمامی قوانین 
باید مبتنی بر اسالم باشد؛ یعنی همه چیز 
باید از دل اســالم دربیاید.  دولت اسالمی 
باید از حیث کارگزاران هم اســالمی باشد؛ 
یعنی از حیث فردی، خانوادگی، اجتماعی و 
ُه فِي ُعُنِقَک أََمانَه«؛ این  حکومتی؛ مثالً »لَِکَنّ

را بداند که حکومت امانت است. 
از حیــث کارکرد هم عالوه بر وظایف ذاتی، 
دولت اسالمی باید به دنبال رشد و استصالح 
جامعه هم باشــد. امیرالمؤمنین)ع( در نامه 
53 نهج البالغه به برخی از کارکردها اشاره 
می کنند؛ »ِجبایََه َخراِجها« یعنی تمشیت 
امور اقتصادی، »ِجهاَد َعُدوِّها« یعنی تأمین 

امنیت، »عماره بالدها« به معنای عمران و 
آبادی و »إســتصالح أهلها« یعنی مردم را 
دعوت به صالح کردن و زمینه  رشــد برای 

مردم ایجاد کردن.

اسالمی  دولت  شکل گیری  مراحل   
دولت اسالمی  اساســاً  چگونه است؛ 

چگونه شکل می گیرد؟
ما برای شــکل گیری دولت اســالمی یک 
عامل می خواهیم و یک فاعل؛ عامل می شود 
نرم افزار اداره کشور و فاعل همان کارگزاران 
هســتند. عامل مهم تر از فاعل است؛ بر این 
اســاس معتقدم چند کار باید انجام شود تا 

دولت، اسالمی شود:
1. باید نظریه تولید شود و در تولید نظریه 

وحدت حوزه و دانشگاه حیاتی است.
2. این نظریه یک دفعه نمی تواند در دولت 
اجرا شود، بلکه باید کاربست خرد پیدا کند 
و عده ای به صورت خودجوش براساس این 
نظریه، اقدام انجام دهند. چطور ما می گوییم 
اگر جامعــه ای الگو بشــود، آن الگو تکثیر 
انقالب می فرمایند  می شــود. رهبر معظم 
که در جهاد ســازندگی جوان ها رفتند کار 
را انجــام دادند و امام بــه آن ضریب داد؛ یا 
دربــاره تولید علم می فرمایند که من گفتم 
یک عده ای مسخره کردند ولی یک عده ای 
رفتند انجام دادند؛ این گفتمان شــد و جا 
افتاد؛ از این رو معتقدم که این کار از باال به 
پایین نیست؛ منظور از باال در اینجا رهبری 
و والیت نظام است؛ ایشان با طراحی و حفظ 
زمین بازی به ما فرصت داده اند تکاپو کنیم 
و ایشان هم هدایت می کنند؛ این نقش مهم 
متعلق به امامت و والیت است،  منتها اجرا از 
پایین به باال است؛ همین آتش به اختیار و 
خودجوشی ای که رهبری می فرمایند. پس 
نظریه باید تولید شود و کاربست خرد بیابد.

3. در مرحله  بعدی و پس از گفتمان سازی، 
این نظریه کاربســت کالن پیدا می کند و 
در یک مقیاس وســیع تری مورد توجه قرار 
می گیرد؛ اگر توانســت تفوق گفتمانی پیدا 
کند، ریل جامعه می شود، این طوری دولت، 

جامعه را می سازد.

بایسته های تشکیل دولت اسالمی در گفت وگوی قدس با دکتر فرزاد جهان بین 

هم نظریه می خواهیم، هم کارگزار

 گزیده ای از یادداشت دکتر مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

نکاتی برای گفتمان سازی دولت جوان حزب اللهی
هر جامعه ای به یک سلســله »ارزش ها«یی وفادار است که »جهان فرهنگی« آن را 
ســاخته اند. به  بیان  دیگر، جهان فرهنگی یکی از اضالع بنیادی جامعه انسانی  است 
که حامل ارزش هاســت. این ارزش ها به  سبب وفاداری مردم به آن ها، معتبر هستند 
و »هنجار« شمرده می شوند. حال، چنانچه گفتاری از متن این ارزش ها برخیزد و با 
ساخت و بافت جهان فرهنگی، موزون و متناسب اُفتد، جامعه نه  فقط در برابر چنین 
گفتــاری، راه مخالفت و مقاومت را در پیش نمی گیرد، بلکه با آن »همذات پنداری« 
خواهد کرد و آن را »از خود« و »متعلق به جهان فرهنگی خویش«، خواهد شمرد. در 
جهان فرهنگی ما، این دین »اسالم« است که همه ارزش ها در نسبت با آن سنجیده 
می شــوند و در صورت سازگاری با آن، معتبر انگاشته می شوند. بدین  سبب، گفتاری 

کامیاب می شود که با ارزش های اسالمی، ستیز و اصطکاک نداشته باشد.
 کسی  که »با مردم« و »در کنار مردم« و »از جنس مردم« نباشد، درک صحیح و 
عمیقی از »دردها« و »دغدغه ها«ی مردم ندارد و نمی تواند با آن ها همدل و همزبان 
شود، این در حالی است که گفتار باید از متن »حاجات«، »مشکالت« و »چالش ها«ی 
کوچک و بزرگ مردم برخاســته باشــد و آن ها را توصیف کند و در پی پاسخ  دادن 
به آن ها باشــد. مردم می نگرند و می ســنجند که در میدان نزاع گفتارهای رقیب و 
معارض با یکدیگر، کدام گفتار می تواند دردهایشان را عالج کند و جامعه را به  سوی 
وضع بهتری سوق دهد. در شــرایط کنونی، چون خواسته های مردم با واقعیت های 
موجود فاصله دارند، باید در پی »انقالب ساختاری« بود؛ ساختارهایی که اکنون مستقر 
هستند، نمی توانند در راستای ایجاد جامعه اسالمی حرکت کنند، بلکه برعکس، چون 
برخاسته از تجدد هستند و نظم آرمانی آن را بازتولید می کنند، کمکی به شتاب  گرفتن 
حرکت تکاملی انقالب نخواهند کرد، بلکه نقش فرساینده و بازدارنده ایفا خواهند کرد، 
همچنان  که چندین دهه است که چنین کرده اند. پس باید به  دنبال »بازاندیشی های 

کالن و اساسی« بود و ساختارها را متناسب با غایات انقالب، بازسازی کرد. 
 این نکته نیز در خور توجه است که غرض از همخوانی گفتار با واقعیت های جامعه، 
این نیســت که هر چه که هست و واقعیت شمرده می شود، مطلوب است و به ناچار 
باید گفتار خود را با آن هماهنگ کرد، بلکه مقصود از واقعیت ها، واقعیت های معطوف 
به نیازها و خواســته های »مشروع« و »مطابق با مصالح عالی« است، نه هر چه را که 

جمعی بطلند و بخواهند.
 گفتار باید در پی »حل  مسئله« باشد؛ باید به پرسشی، پاسخ روشن دهد و گرهی 
را بگشــاید. الزمه این امر آن است که گفتار دربردارنده »برنامه« باشد؛ برنامه ای که 
بتواند بر اساس درکی از چالش ها و تنگناهای وضعیت موجود، طرحی را برای عبور 
از آن ها، پیش روی مخاطبان خویش گذارد. »مسئله«، تازه از جایی آغاز می شود که 
از این »کلیات« عبور می کنیم و با انبوهی از جزئیات اختالفی، گیج کننده و چالش زا 
روبه رو می شویم. بنابراین، »برنامه محوری« گفتار و اتکای آن به »طرح های عملیاتی 
ناظر به حل معضالت و دشواری ها« است که گفتار را به گفتمان غالب تبدیل می کند.

 زندگی انسان، تک بُعدی نیســت و در یک امر، خالصه نمی شود. نمی توان همه 
خواسته ها و نیازها را کنار نهاد و تنها به یک یا دو فقره از آن ها پرداخت. از این  رو، باید 
گفتار به  گونه ای صورت بندی شــود که همه یا عمده ترین مطالبات و دغدغه ها را در 
برگیرد و یک طرح جامع و فراگیر عرضه کند. اما نباید صراحت را نادیده انگاشت و به 
گفتار محافظه کارانه روآورد. محافظه کاری، نه  تنها دل های مردم را جذب نخواهد کرد 
بلکه قتلگاه انقالب و انقالبیگری است. گفتار، آن  هنگام به گفتمان تبدیل می شود که 

مردم آن را آلوده به هراس و مصلحت اندیشی قلمداد نکنند.
 آنچه در گفتار مهم است، فقط صفاتی از قبیل واقع نما/ واقع گریز، سطحی/ عمیق، فاخر/ 
عوامانه و... نیست، بلکه برخورداری آن از جهات و ابعاد زیبایی شناسانه نیز بسیار اهمیت 
دارد؛ چون زیبایی و لطافت گفتار، زمینه را برای اثرگذاری اش بر مخاطب فراهم می آورد.

 مردم »تناقض« و »ناســازگاری« را می فهمند و بر اساس آن عمل می کنند؛ زیرا 
آنچه مالک و معیار داوری مردم است، کارنامه عملی و عینی فرد است. چنانچه فردی، 
کارنامه عملی و عینی درخور توجه و چشــمگیری داشته باشد، به  طوری  که مردم 
بنگرند در تجربه وی کار متراکم، فشرده و پُربازده موج می زند و او توانسته نه در سخن 
و کالم بلکه در »عرصه واقعی و تجربی« گره گشایی کند و بن بست ها را بشکند، به او 
اقبال خواهند کرد و او را به  عنوان مرجع فکری خویش برمی گزینند. از این  رو آمده 

است که دو صد گفته، چون نیم کردار نیست. 

 چه کسانی در ساخت 
دولت اسالمی نقش دارند؟

برای تحقق دولت اســالمی ما ســه سطح از 
آدم ها را می خواهیم؛ تا حوزه درســت نشود، 
تا دانشگاه درست نشود، تا نخبگان اهل حق 
و انقالبی به وظایف خودشــان درست عمل 
نکنند که لزوماً هم به معنای حضور در دولت 
نیســت، انجام این کار امکان پذیر نیست؛ هم 
باید آدم تربیت کنیم و هم نظریه تولید کنیم. 
به قول امیرالمؤمنین)ع( »َحَمُلوا بََصائَِرُهْم َعلَی 
اْسَیافِِهم«؛ شما باید کسی را تربیت کنید که 
کار اجرایی را بر اساس بصیرت انجام می دهد؛ 
نه اینکه یکی می گوید که اینجا بزن او هم آنجا 
می زند؛ خودش می داند که کجا بزند؛ آن گونه 
که امیرمؤمنان در مورد مالک فرمود: »جایی 
که باید بزند، می زند«. یک چنین آدم هایی باید 
تربیت بشوند که من معتقدم در مسیر تربیت 
می شوند. این سه دســته آدم را که می گویم 
بر اساس کتاب »شــذرات المعارف« مرحوم 
آیت اهلل شاه آبادی عرض می کنم و منظور این 
بحث این اســت که نخبگان بسیار قدرتمند 
هستند. آیت اهلل شاه آبادی این سه دسته را این 
طوری مطرح می کنند: دعات، رعات و حمات. 
دعات یعنــی مجتهدین و...؛ این ها کار نظری 
می کنند. رعات کسانی هستند که این نظریه را 
تبلیغ می کنند؛ مانند معلمین، ائمه جماعات و 
وعاظ. سومین دسته حمات هستند که شامل 
عموم مردم می شود؛ یعنی شما تولید نظریه 
می کنید، گفتمان سازی می کنید، بعد این را 
وارد زندگی مردم می کنید و وقتی وارد زندگی 
شد، این دوباره بازخورد پیدا می کند و اصالح 

و تقویت می شود.
بنابراین برای اینکه دولت، اسالمی شود هم 
حوزه و هم دانشگاه و هم نخبگان اهل جبهه  
حق و هم کســانی که کار گفتمان ســازی 
می کننــد، باید بــه وظایف خودشــان به 
درستی عمل بکنند و در هر مقطعی ورودی 
بدهند. در این مسیر آدم هم تربیت می شود 
و ااِل اگر این مسیر را نرویم، دولت را هم در 
دست بگیریم، می شود موقعیتی که افرادی 
با کلی امید آمده اند و چون نظریه های الزم 
را نداشتند، نتوانستند به وظایفشان درست 
عمل کنند که هیچ، موجب سرخوردگی هم 

شده اند.

ما برای شکل گیری 
دولت اسالمی یک 
عامل می خواهیم 
و یک فاعل؛ عامل 
می شود نرم افزار 
اداره کشور و فاعل 
همان کارگزاران 
هستند

بــــــــرش

انقالب اسالمیمعارف
یادداشت

دکتر فرزاد جهان بین

حاشیه گفت وگو
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آگهی تغییرات شرکت خدمات اداری و پشتیبانی گمرک دوغارون تایباد شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 237 و شناسه ملی 10380040665

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,09 ونامه شماره 4840 مورخ 1397,02,29 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : مهدی جعفری زاده کد ملی 0749759267 به س��مت رئیس هیئت مدیره و یاس��راربابی کد ملی 0749568038 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مجتبی جوادی کد ملی 0731767810 به س��مت منش��ی هیئت مدیره و مجید کاظمی نژاد به ش��ماره ملی 0732503337 به سمت مدیر 
عامل ش��رکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک، س��فته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مجید 
کاظمی نژاد)مدیرعامل (وبا امضای متغیر مهدی جعفرزاده ) رئیس هیئت مدیره(ودر غیاب ایش��ان یاس��ر اربابی )منش��ی هیئت مدیره( ومهرش��رکت 

دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضای مجید کاظمی نژاد)مدیرعامل (و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )574953(
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آگهی تغییرات شرکت میراب لوله طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 459 و شناسه ملی 10380550906
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,05,08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ97,05,07 
افزای��ش س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 1000000ریال به مبل��غ 25000000000ری��ال از طری��ق افزایش مبلغ اس��می س��هام از 10000ریال به 
250000000ریال و از محل تبدیل مطالبات حال ش��ده س��هامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین 
سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی 
دانسته در نتیجه مبلغ 24999000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 
5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 25000000000ریال منقسم به100 سهم250000000ریالی 

با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )574931(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات اداری و پشتیبانی گمرک دوغارون تایباد
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 237 و شناسه ملی 10380040665

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,02,05 ونامه شماره 4840 مورخ 1397,02,29 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان 
تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - ترازنامه منتهی به 1396,12,29 به تصویب رس��ید. - س��رمایه ش��رکت از 898800000 ریال به 1545600000 ریال 
افزایش یافت و سهام شرکت از 8988 سهم به 15456 سهم 100000 ریالی افزایش یافت . - مهدی جعفری زاده کد ملی 0749759267 و مجتبی جوادی 
کد ملی 0731767810 و یاسر اربابی کد ملی 0749568038 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و عطا سعدی کد ملی 4869252511 و عبدالناصرطوماج 
کد ملی 4979695401 به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. - اسماعیل بذرافشان کد ملی 0749562803 به سمت 

بازرس اصلی و علی رضایی کد ملی 0748962522 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )574929(
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آگهی تغییرات موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان به شماره ثبت 31353 و شناسه ملی 14000294414
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد افشاری به کدملی 
0060603615 بس��مت مدیرعام��ل و عضو هیئ��ت مدیره آقای ابراهیم حاج ابراهیمی ) خارج از ش��رکا( به کدملی 0049687476 بس��مت 
ریئس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای میرجواد نگارنده ) خارج از ش��رکا( به کدملی 0047574720 بس��مت نائب رئیس و عضو 
هیئت مدیره اقای محمدعلی بحرینی زارج ) خارج از ش��رکا( کدملی0056303734 بس��مت عضو هیئت مدیره آقای قاسم جعفری ) خارج 
از شرکا( کدملی 0066504155بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
ش��رکت از قبیل چک،س��فته،بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امضا مدیر عامل و قاسم جعفری ) عضو هیئت مدیره( متفقا همراه با 

مهر موسسه و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل با مهر موسسه معتبر می باشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )575681(

س
,9
80
68
37

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی جهان امداد ایثار
 به شماره ثبت 305337 و شناسه ملی 10103421464

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1397,11,21 و مجوز به شماره 982,15,4541 مورخ 98,01,18 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمد جواد متحد به ش��ماره ملی 2295041147 به س��مت رئیس اجرایی هیئت تصفیه تعیین 
گردید. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور با امضا محمد جواد متحد ) رئیس اجرایی هیئت تصفیه( و بهمراه امضای سید علیرضا رضوی 
) عض��و هیئ��ت تصفیه ( و امض��ای آرمان حافظی ) عضو هیئت تصفیه ( و مهر هیئت تصفیه معتبر می باش��د. همچنین اوراق و نامه های 

عادی با امضای محمدجواد متحد ) رئیس اجرایی هیئت تصفیه( و مهر هیئت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )575680(

آگهی تغییرات ش�رکت میراب لوله 
طوس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 459 
و شناسه ملی 10380550906

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 1397,05,05 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : محم��د گلمکانی نیا به ش��ماره 
ملی093765235 به س��مت بازرس اصلی و علی 
ایمان��ی به ش��ماره مل��ی 0941468410 به س��مت 
ب��ازرس عل��ی الب��دل برای م��دت یک س��ال مالی 

انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )574926(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت حم�ل و نقل 
درون شهری زمان سیر خراسان شرکت 
سهامی خاص به ش�ماره ثبت 19301 و 

شناسه ملی 10380348360
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,05,08 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
نش��انی ش��رکت به آدرس : شهرس��تان مش��هد – 
بخش مرکزی – شهر مش��هد- محله شهید بهشتی 
– خیابان ش��هید بهش��تی 46 )رودکی 25( خیابان 
ش��هید بهش��تی – پ��الک 158 – طبق��ه منف��ی 1 کد 
پس��تی 9175814311 انتقال یافت و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)574925(
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آگهی تغییرات ش�رکت بهینه سازان 
اقلیم توس ش�رکت سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 50789 و شناسه ملی 

14003922688
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,02,27 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
سجادشهر-خیابان نیلوفر]سجاد15-ابن سینا18[-

کوچه نیلوفر16]آی��ت اله نمر13[-پالک -9-طبقه 
اول-واحد جنوبی کد پستی 9187895376 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)574921(
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آگهی تغییرات ش�رکت شبکه تکوین اندیشه 
برتر با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 342236 
و شناسه ملی 10103883887

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,05,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به 
موضوع شرکت : تولید تجهیزات مخابراتی و شبکه 
و فیبر ن��وری – ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی – برگزاری س��مینارها و همایش��ها 
و آم��وزش در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت در 
صورت ضرورت قانونی انج��ام موضوعات فعالیت 
پس از اخ��ذ مجوزهای الزم الح��اق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت                        

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )575682(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت نارایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 80089 

و شناسه ملی 10101247961
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد و س��ود 
)زیان( ب��رای دوره مالی منتهی به 1397,12,29 به 
تصویب رس��ید. - موسسه حسابرس��ی و خدمات 
مال��ی و مدیری��ت آزمون حس��اب تدبیر شناس��ه 
مل��ی 14003695339 بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و 
موسس��ه حسابرس��ی آبتی��ن روش آریا شناس��ه 
مل��ی 10320729344 بعنوان ب��ازرس علی البدل 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )575679(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت ب�رج نورد 
گی�ان ب�ا مس�ئولیت مح�دود ب�ه 
شماره ثبت 255914 و شناسه ملی 

10102961999
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای بهرام کوچک��ی با کد ملی 
رئی��س  و  مدیرعام��ل  س��مت  5179297494ب��ه 
هیئ��ت مدی��ره خان��م افض��ل روزپیک��ر ب��ا ک��د 
مل��ی5179803993 بس��مت عض��و هیئ��ت مدیره 
خانم س��میه طاوس پور با کد مل��ی2217950037 
بس��مت عضو هیئ��ت مدیره برای م��دت نامحدود 

انتخاب شدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )575678(

س
,9
80
68
35

س
,9
80
60
62

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماروسک شرکت تعاونی به شماره ثبت 124 و شناسه ملی 10860444172
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,15 ونامه ش��ماره 506,19,1461 مورخ 1397,19,1461 اداره تعاون نیش��ابور تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - آقای فرهادش��ریفی 6449192704 به عنوان رئیس هیئت مدیره واقای صمدشریفی کیا 1062232054به عنوان نایب رئیس وآقای علیرضا 
خیرآبادی 1062263863به عنوان منش��ی وآقای هادی فالحی 1050579062به عنوان مدیرعامل برای مدت س��ه س��ال انتخاب ش��دند -2 کلیه چک ها 
قراردادها واس��نادواوراقی که ایجاد تعهدبرای ش��رکت نماید ویا قس��متی ازحق شرکت رامنتقی سازد به استس��نای مواردی که هیئت مدیره منظور 
امورجاری شرکت ترتیب خاصی داده باسپشد پس ازتصویب هیئت مدیره باامضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبوداوراق 
عادی شرکت فقط باامضای مدیرعامل صادرخواهدشدمگرمراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهدگرفت ومطابق تبصره 

43درغیاب رئیس هیئت مدیره وظایف اوبرعهده نائب رئیس خواهدبود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )555999(

س
,9
80
60
61

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماروسک شرکت تعاونی به شماره ثبت 124 و شناسه ملی 10860444172
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1397,06,22 ونامه ش��ماره 506,19,1461 م��ورخ 1397,19,1461 اداره تعاون 
نیش��ابورتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -فرهادشریفی 6449192704 علیرضا خیرآبادی شماره ملی 1062263863 صمدشریفی کیا شماره 
مل��ی 1062232054علی کرانی ش��ماره ملی 6449925922 محمدحس��ن کرانی ش��ماره ملی 6449904267 به عن��وان اعضای اصلی هیئت 
مدی��ره و علی عمارلوش��ماره ملی 1063891231محمدرضابیات ش��ماره ملی 1063891140 به عنوان اعضای عل��ی البدل هیئت مدیره برای 
س��ه سال انتخاب ش��دند. 2-احمدرس��تگاری توپکانلو 1063222083 احس��ان عمارلو1050396472برای مدت یک س��ال مالی به عنوان 
بازرس��ین ش��رکت انتخاب ش��دند 3-صورتهای مالی سال 96 به تصویب رس��ید 4-سرماییه ش��رکت ازمبلغ 1048350000ریال به مبلغ 

1052050000ریال افزایش یافت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )555998(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 4 شهریور 1398 24 ذی الحجه 1440 26 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9047 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 طلبه باید در برابر خلق خدا متواضع باشد  حوزه: آیت اهلل علیرضا اعرافی در مراسم عمامه گذاری جمعی از طالب در قم گفت: یک عامل سقوط بشر، جهل و نادانی است، عالوه بر آن غفلت و کوتاهی نیز می تواند 
بیشتر از جهل به انسان مؤمن ضربه بزند و اینجاست که طالب باید وارد شوند و اجازه غفلت را ندهند. طلبه باید زاهد، مجاهد و ایثارگر بوده و در برابر خلق خدا متواضع باشد و برای خدا از همه چیز بگذرد. امروز وظیفه 
طالب سنگین تر از گذشته است، چرا که پای انقالب اسالمی ایران در میان است. اگر حوزه در زمینه های مختلف در عصر جدید کوتاهی کرده و عقب نشینی کند نه تنها قابل قبول نیست بلکه دردآور و مصیبت آور است.

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در همایش ائمه جماعات مساجد استان قم:
مسجد جلوه گاه حقایق دین است

رسا: مســجد، پایگاه اسالم در جامعه 
است؛ با توجه به نهضت امام خمینی)ره( 
و نقش آفرینی محوری مساجد در این 
زمینه، درمی یابیم مسجد نقش بسیار 
پررنگی در عرصه هایی همچون مبارزه 
با ظلم و استکبار دارد و می تواند مردم را 
ساماندهی کند. پس از انقالب اسالمی، 

جامعه نتوانست حق مساجد را آن گونه که شایسته است ادا کند؛ برای آنکه مردم 
از کارکرد و ماهیت مسجد آگاه شوند، باید افراد اهل قلم در زمینه حقیقت مسجد 
تحقیق های جامع انجام دهند. با دقت به تعاریفی که آیات و روایات از مسجد ارائه 
داده اند، درمی یابیم تعریف مسجد در دوران کنونی با تعاریفی که از این پایگاه در 

آیات و روایات وجود دارد، قدری متفاوت است.
بر اساس آیات قرآن کریم، مسجد تراز اسالمی مسجدی است که بر اساس تقوا 
بنا شــده باشد و مردم در آن به پاکی نفس دست یابند؛ آن مسجدی از ارزش و 
اعتبار در نزد خداوند برخوردار است که افراد در آن به پاکی و طهارت روح و جان 
دســت پیدا کنند؛ جلوه گاه حقایق دین است؛ مکانی است که دین در آن ظهور 
یافته و ناپاکی های نفس را از بین می برد؛ به بیان دیگر مسجد جایی است که دین 
را شناسانده، افراد دیندار تربیت کرده و روش های شناخت دین را تبیین می کند.

برخیبهنامدین،دنیایخودراتأمینمیکنند
امروز متأسفانه جامعه اسالمی ما از دین شناخت عمقی ندارد؛ معموالً شناخت 
همه ما از دین، یک شناخت سطحی و گذراست، در حالی که می دانیم دین اسالم 
برای همه نیازهای بشــر برنامه داشته و بشریت را به سرمنزل کمال می رساند. 
مسئله دین در میان مسلمانان و حتی در میان برخی خواص جامعه اسالمی نیز 
مظلوم واقع شده است؛ آیا ما برای حل مشکالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
سایر مسائل خود به سراغ دین می رویم؟ متأسفانه آن گونه که شایسته است دین 
را نشناخته و آن را به یک مسئله حاشیه ای تبدیل کرده ایم و حتی گاهی از آن 
برای رسیدن به مادیات سوءاستفاده می کنیم. امروز جا دارد کسانی از شرم بمیرند، 
چراکه برخی افراد به نام دین و مســجد، سعی دارند دنیای خود را تأمین کنند.

یقین به غیب، ســتون فقرات دین اســت؛ دین بدون ایمان و یقین به غیب معنا و 
مفهومی ندارد، زیرا کسانی که ایمان به غیب ندارند تنها قائل به محسوسات هستند و 
نمی توانند مراتب غیب را باور کنند؛ این ایمان و یقین تنها در مساجد ایجاد می شود 
و ما باید تالش کنیم مساجد این جایگاه خود را پیدا کنند. »امامت جماعت« نباید 
تنها به عنوان یک شغل در کنار سایر شغل ها شناخته شود؛ امامان جماعت و متولیان 
مسجد ابتدا باید خودسازی داشته باشند و با اخالص در نیت، سعی کنند افراد دیندار 
تربیت کنند؛ ما در مســیر بندگی نباید از تشویق ها و سرزنش ها هیجان زده شویم، 
بلکه باید تنها به خداوند توجه داشته باشیم. امام خمینی)ره( بهترین الگو برای ائمه 
جماعات و متولیان مساجد هستند؛ امام راحل در مسیری که طی فرمودند هیچ گاه 
تحت تأثیر فضاسازی های مختلف قرار نمی گرفتند و در زمینه عملکردشان تنها به 

خداوند توجه داشتند و امور خود را به او واگذار می کردند.

شیروان   احمدی  مریم  معارف/   
اکرم)ص(  پیامبر  هجری،  دهم  سال  در 
جنوب  در  نجران  مسیحیان  به  نامه ای 
حجاز نوشت و آن ها را به اسالم دعوت 
مدینه  سوی  به  نمایندگانی  آن ها  کرد. 
به  اسالم)ص(  پیامبر  با  تا  کردند  روانه 
تولد  درباره  جدال  بپردازند.  مباحثه 
و  کشید  درازا  به  عیسی)ع(  حضرت 
سوره  در  مباهله  آیه  تا  ماند  بی نتیجه 
بر  قرار  شد.  نازل  پیامبر  بر  عمران  آل 
مسیحیان،  و  پیامبر)ص(  که  شد  این 
بزرگان و عزیزان خود را فراخوانند تا هر 
گرفتار  لعنت خدا  به  گویند  دروغ  کدام 
شوند. هنگامی که پیامبر)ص( به همراه 
علی)ع(، فاطمه)س( و حسنین)ع( برای 
با  نجران  مسیحیان  شد،  حاضر  مباهله 
را  نورانی، حکم  این چهره های  مشاهده 
به پیامبر)ص( واگذار کردند. به مناسبت 
بزرگ  این رخداد  24 ذی الحجه سالروز 
که آن را سند حقانیت اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( می دانیم، با آیت اهلل ابوالقاسم 
که  او  نشستیم.  گفت وگو  به  علیدوست 
مدرس خارج فقه و اصول و عضو جامعه 
همچنین  و  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو 
جریان  درباره  است،  اسالمی  اندیشه  و 
مباهله و حدیث کسا توضیحاتی خواندنی 

دارد.

مباهلهپیامحقانیترسالت
پیامبراسالم)ص(بود

آیت اهلل ابوالقاســم علیدوست در ابتدای 
گفت وگــو در مورد علت طــرح موضوع 
مباهله می گوید: مباهله، رسمی از گذشته 
بود که در آن مشــکل و مفسده ای وجود 
نداشت؛ بنابراین در مقطعی که برخی از 
مسیحیان اطراف جزیره العرب در مقابل 
پیامبر)ص( مقاومت هایی داشتند پیامبر 
پیشنهاد مباهله را به آن ها داد. او اضافه 
می کند: افــرادی که پیشــنهاد مباهله 
می دادند به حقانیت خود مطمئن بودند و 
طرف مقابل را باطل می دانستند؛ بنابراین 
مطابق آیه ذکر شده در سوره آل عمران 

پیشــنهاد مباهله از طــرف پیامبر)ص( 
مطرح شد و طرف مقابل هم پذیرفت.

عضــو جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
قم در ادامه توضیح می دهد: پیشــنهاد 
مباهلــه پیــام حقانیت رســالت پیامبر 
اســالم بود؛ ضمن اینکه محتوا و شکل 
مباهله هم نکته های بســیاری دارد. در 
اطــراف پیامبر)ص( افراد زیادی از جمله 
بستگان، عمو، همسران و اصحاب نزدیک 
ایشــان وجود داشــت اما پیامبر اسالم 
امیرالمؤمنیــن)ع(، حضــرت زهرا)س(، 
امام حســن)ع( و امام حسین)ع( را برای 

مباهله انتخاب کرد.

»مباهله«و»کسا«
درمنابعاهلسنتهمآمدهاست

این مــدرس خارج فقه و اصــول یادآور 
می شود: دو جریان مباهله و اصحاب کسا 
یعنی جمع کردن حســنین)ع(، حضرت 
فاطمــه)س( و امام علــی)ع( زیر عبای 
پیامبر)ص( و نزول آیه تطهیر در بسیاری 
از متون اهل تســنن هم به تفصیل آمده 
اســت. مرحوم شوشتری در احقاق الحق 
بیــش از 60 منبع عالمــان بزرگ اهل 
تســنن را ذکر می کند که این مطالب را 
نقل کرده اند. او اضافه می کند: ابن کثیر 

دمشــقی در تفسیر القرآن العظیم نیز به 
آیه تطهیر اشاره کرد. 

برای بیان اهمیت نقل و قدرت فکری ابن 
کثیر در اهل تســنن باید بگویم که او از 
نظر موقعیت علمــی در رده اول عالمان 
ســنی قرار دارد. خــودش از بنی امیه و 
شــاگرد ابن تیمیه اســت که سردمدار 
دشــمنی با اهل بیت)ع( است و وهابیت 
امروز به ابن تیمیه می رســد. او هم بحث 
ابن قیم جوزیه اســت که دســت بازی 
برای وهابیت دارد و به دشــمنی با اهل 
بیت)ع( معروف اســت. چنین عالمی با 
این تربیت و اســتادان حدود 12 صفحه 
در تفســیر خود به آیه تطهیر اختصاص 
داده اســت. حتی در آن کتاب روایاتی از 
ابن سلمه و عایشــه ذکر شده است که 
آن ها هم می خواستند وارد کسا شوند، اما 
پیامبر)ص( به آن ها گفت که این منزلت 
تنها به این افــراد خاص اختصاص دارد؛ 
سرنوشــت مباهله و حدیث کسا به هم 

پیوند خورده  است.

مباهلهیکباوراسالمیاست
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
ماجرای  تأکید می کند:  اسالمی  اندیشه 
مباهلــه و تطهیر که در متون ســنی و 

شــیعی آمده، یک باور اسالمی است، نه 
مذهبی و نه شیعی. به بیانی دیگر هیچ 
فردی نمی تواند مسلمان باشد اما به آن 
باور نداشته باشد. اینکه گاهی برخی از 
افراد مغرض بیــان می کنند آیه تطهیر 
زاییده عالمان شــیعه اســت یــا اینکه 
می خواهند اهل بیت)ع( را به همســران 
پیامبر)ص( و بســتگان گسترش دهند، 
اشتباه است و بر خالف تراث متقدمین 

اهل تسنن نیز به شمار می آید.
آیت اهلل علیدوســت خاطرنشان می کند: 
جریان مباهله و آیــه تطهیر و اصحاب 

کسا پیام های زیادی با خود 
پیامبر)ص(  دارد.  همراه  به 
با این انتخــاب عنوان کرد 
که از این افــراد نزدیک تر 
به خود ندارم و دیگر اینکه 
حقانیت دعوی پیامبر)ص( 
به اثبات رسید. قرآن کریم 
از امیرالمؤمنیــن)ع( بــه 
عنوان نَفــس پیامبر)ص( 
یــاد می کند کــه معنای 
بســیاری دارد و بــه باور 
من برای اثبــات حقانیت 
امامت  و  علی)ع(  حضرت 
او احتیاجــی بــه واقعــه 
از  پیش  آنچــه  و  غدیــر 
گرفته  صــورت  مباهلــه 
بــود، نیســت. حادثــه و 
واقعه مباهله می توانســت 
امیرالمومنین)ع(  والیــت 
را ثابت کند، اما متأسفانه 
پیام های  بــا  واقعه  ایــن 
بســیاری که داشت برای 
 خیلــی از افــراد دریافت 

نشد.
او توضیح می دهد: از آیه تطهیر می توانیم 
امیرالمؤمنین)ع(،  عصمــت  اثبات  برای 
حضــرت فاطمــه)س( و حســنین)ع( 
اســتفاده کنیــم. اگــر امیرالمؤمنین از 
عصمت برخوردار اســت طبق باور شیعه 
او برای امامت پس از رسول خدا)ص( از 

هر فرد دیگری اولی  است.

آیت اهلل علیدوست در گفت وگو با قدس از واقعه ای می گوید که به تنهایی حقانیت امیرالمؤمنینj را اثبات می کند

آیت اهلل جوادی آملی تأکید کردسرنوشت»مباهله«و»کسا«بههمگرهخوردهاست
»مباهله« رکن والیت است

اسراء: از غریب ترین ایام زندگی ما ایام مباهله 
اســت. خیلی از ما عالمانه حــرف می زنیم و 
عوامانه فکر می کنیم در نتیجه آن ارکان والیت 
را تقریباً از دست می دهیم؛ مباهله جزو واجبات 
رکنی والیت است؛ در حالی که نه رسانه ها از 
او نام می برند و نه در حوزه ها خبری هســت! 
روز مباهله متأسفانه در پیش ما خیلی جالل 
و شــکوه ندارد! پیش از جریان غدیر آیه قرآن 
به صراحت از وجود مبارك علی بن ابیطالب)ع( 
به عنوان جاِن پیغمبر یاد کرده اســت؛ »نَْدُع 
أَبْناَءنا َو أَبْناَءُکْم َو نِســاَءنا َو نِساَءُکْم َو أَنُْفَسنا َو 
أَنُْفَسُکْم«؛ همه مفسران به اتفاق بر این هستند 
و هم روایات اهل بیت همگی بر این است و هم 

تاریخ نگاران همه این مطلب را نوشتند.
وقتی مأمون به وجود مبارك امام رضا)ع( عرض 
می کند به چه دلیل علی بن ابیطالب)ع( افضل 
است، ایشــان دیگر نفرمود غدیر، فرمود با آیه 
»انفسنا«؛ وقتی خدا وجود مبارك حضرت امیر 
را جان پیغمبر می دانــد از این باالتر فضیلت 
فرض می شــود؟ »من کنت مــواله فهذا علی 
مواله«  که گفته خود پیغمبر است، هر چند آن 
هم از طرف خداست، کجا و اینکه ذات اقدس 
اهلل خود فرموده علی جان پیغمبر است، کجا!  و 
وجود مبارك امام رضا)ع( به این استدالل کرد. 
امام رضا)ع( فرمود که منظور از »انفسنا« خود 
جاِن پیغمبر است نه منظور از »انفسنا« یعنی 
»رجالنا«! برای اینکه اگر منظور این مرد بود، 

چرا »ابنائنا« را دیگر ذکر کرد؟
در نتیجــه، این روز مباهله یــک روز علمی و 
تحقیقی و یک مسئله دقیق عقلی کالمی است 
و فخر ماست. پیش از جریان غدیر ذات اقدس 
الهی وجود مبارك حضرت امیر را به منزله جان 
پیغمبر حساب کرد، این یک تعبیر شاعرانه و 
تبلیغی نیســت، این یک مطلب عظیم است، 
منتها ما شیعه ها متأســفانه از این مفاخرمان 
خبری نداریم. 24ذی الحجه می آید و می گذرد 
بی آنکه حتی یک رســاله  درباره بِهال نوشته 
شود، در حالی که الزم است پژوهشگران رشته 
تخصصی کالم درباره آن چندین مقاله بنویسند 
و آن روز، روز همایش های علمی در این زمینه 
باشد؛ این اشکال ها بازگو و این پاسخ های امام 

رضا)ع( مطرح شود.

دو جریان مباهله 
و اصحاب کسا 

یعنی جمع کردن 
حسنین)ع(، 

حضرت 
فاطمه)س( و امام 

علی)ع( زیر عبای 
پیامبر)ص( و نزول 

آیه تطهیر در 
بسیاری از متون 

اهل تسنن هم به 
تفصیل آمده است

بـــــــرش

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

مسجد

خـــبر

تفسیر

از شرح نهج البالغه رهبر انقالب رونمایی می شود
معارف: آیین رونمایی از ســه جلد کتاب شــرح نهج البالغه اثر رهبر معظم انقالب 
اسالمی، به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی )دفتر قم( وابسته به دفتر 
حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای امروز در شهر مقدس قم برگزار 
می شود. این سه جلد کتاب شامل »نبوت ها در نهج البالغه« )درس های سال 1۳۵۹(، 
»منشور حکومت علوی« )درس های سال های 1۳۵2 و 1۳۵۳( و »راه روشن مدیران« 
)دیدارهای معظم له با هیئت دولت در ماه مبارك رمضان از ســال 1۳۷2 تا 1۳۹۵( 
اســت. این مراسم با سخنرانی آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور، 
امروز از ساعت 1۷:۳0 تا 1۹ در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفا برگزار می شود.

      صفحه7

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9600064
ــازمان تعاونى روستايى استان خرا سان  ــه9600064و9800026 اجرايى ثبت زبرخان س بموجب پرونده اجرايى كالس
رضوى  باستناد چندين  فقره چك به شماره هاى567276-70الى567279-70و567297-70الى567300-70 بانك 
هاى صادرات سينا و كشاورزى وشماره هاى 1061/358607و1061/358608و1061/359248و1061/359349بان
ك پاسارگادو كشاورزى اجرائيه اى  به كالسه مزبور به مبلغ 448/811/633/ 82 ريال هشتاد و دو ميلياردوچهارصد و 
چهل و هشت ميليون و هشتصد و يازده هزار و ششصد و سى و سه ريال و مبلغ 412/244/058ريال چهارصد ودوازده 
ــت ريال نيمعشراجرايى عليه شركت صنايع غذايى پالود پارسيان  ــت وچهل و چهار هزار وپنجاه و هش ميليون و دويس
ــب در خواست بستانكار اموال منقول  ــيد آبادى صادر كه پس از ابالغ اجرائيه وطى مراحل قانونى حس ــيد رضا رش و س
ــور آلمان مدل5000budوسريال توليد  ــتگاه كانتينيوس توليد كره خوراكى ساخت شركت كش ــرح ذيل: يك دس بش
ــا ظرفيت 5 تن و ملحقات مرتبط در وضعيت  ــماره اموال 457000جهت تبديل خامه به كره حيوانى ب 1676931وش
ــت ميليلرد و نهصد ميليون ريال ارزيابى گرديد  ــمى به مبلغ هشتاد و هش ــناس رس ــط كارش خاموش و كار كرده توس
ــه مزايده در روز چهارشنبه مورخه 1398/6/20از ساعت 9الى12ظهردر محل شركت  كه پس از قطعيت ارزيابى جلس
ــكيل ميگردد و مبلغ  ــئولين اجرا و نماينده مقام قضائى بخش زبرخان تش ــيان با حضور مس صنايع غذايى پالود پارس
مزايده از هشتاد و هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال شروع و به باالترين قسمت پيشنهادى واگذار خواهد شد ضمنا 
ــاعت ومكان مقرر برگزار خواهد  ــمى گردد. مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى درهمان س چنانچه روز مزايده تعطيل رس
ــر اجرايى وحق حراج و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده  ــد نيمعش ش

برنده مزايده خواهد بود9806838
سيد حسن پورموسوى - رييس ثبت اسناد و امالك زبرخان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــين  ــهد طرقى فرزند محمدحس ــه آقاى رضا خادم احدى از ورثه مرحوم محمدعلى خادم مش ــه اينك نظري
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت  ــهاديه گواهى ش ــنامه 3به استناد دوبرگ استش ــماره شناس بش
ــدانگ  پالك   ــند مالكيت شش ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س س
ــهد  ــتاى مش ــيروان بخش 5قوچان به آدرس روس ــهدطرقى  واقع در قطعه 2 ش 594فرعى از31اصلى مش
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم  ــان مى باش طرقى كه متعلق به موروث ايش
ــماره  ــرى الف82 ذيل دفتر231صفحه 202 بش ــماره چاپى 197423س ــند مالكيت آن بش گرديده كه س
ثبت49569بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است برابراسناد رهنى شماره 88010-93/12/11و17810-
ــماره 94831-97/08/12دراجاره آقاى  ــاورزى قرارگرفته است وبرابر سند ش 96/07/26دررهن بانك كش
حاتم خادم قرار گرفته است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 
120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى  ــد بايس ــندمالكيت نزد خود مى باش اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است  ــندمعامله رس ــند مالكيت يا س اعتراض خود را به همراه اصل س
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9806798
تاريخ انتشار:98/06/04

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ــتان  ــعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرس ــه 9809975170100250 صادره از ش ــه موجب دادانام ب
ــينى القادرى محكوم است به پرداخت مبلغ 735,000,000 ريال بابت  ــيدآصف حس تايباد محكوم عليه س
ــر در حق دولت  ــمنگانى و مبلغ 36,750,000 ريال بابت نيم عش محكوم به در حق غالم حمزه گلزارى س
ــكول بشرخ مشخصات ذيل توقيف  ــماره 980192 كه بعلت عدم پرداخت ملك و باس در پرونده اجرايى ش
ــده است بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده ساعت  و جمعا به قيمت 1,500,000,000 ريال ارزيابى ش
ــوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده  ــل اجراى احكام مدنى ح ــى 12 روز 1398/06/24 در مح 11 ال
ــنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت  ــروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيش ــى ش از قيمت كارشناس
ــان از مال  تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
ــپرده و مابقى  ــت 10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان س ــود الزم به ذكر اس داده ش
ــد در صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را  ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش
نپردازد 10٪ سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد . چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد 

روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
مشخصات ملك و تاسيسات و باسكول :

ــماره فرعى 3 از 214 اصلى به متراژ  ــند ش ــاع از س ــاحت 12000 مترمربع مش 1- زمين مزروعى به مس
2,685,000 مترمربع ثبت اسناد و امالك شهرستان تايباد. 2- باسكول 60 تنى بتنى الكترونيكى به عرض 
سه متر و رطل 16 متر (شامل سه ماژول بتنى 2 عدد به طول 5 / 5 و يك عدد به طول 5 متر كه قسمت 
ــان دهنده و چاپگر). 3- يكباب دفتر  ــل و بدون نش ــط ريخته با 8 عدد لودس كمى از بتن كنار ماژول وس
ــتى 1/2 * 1/5 متر بدون درب و تاسيسات لوله كشى  ــرويس بهداش ــكول خالى به ابعاد 4*3 متر و س باس
سقف از ايرانيت داراى سايه بان عرض 1 و طول 3 متر از ورق گالوانيزه. 4- يك باب اتاق نگهبانى با درب 
ــتى داخل آن با كاشى كارى بدون لوله كشى و  ــرويس بهداش و پنجره آهنى به ابعاد داخلى 8*4 متر با س
ــه فاز 25 آمپر با يك عدد كليد فيوز مينياتورى سه فاز 25 آمپرى كه  ــى. 5- امتياز برق كنتور س برق كش

گيره قفل درب تابلوى مربوطه شكسته است.
 (تابلوى كنتور به ابعاد 50*40 سانتى متر است)1398/6/4 

9806792
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد – صادق دادمحمدى 

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 139860306010001381-1398/05/09 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
ــنامه 125 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه  ــماره شناس متقاضى آقاى ابوطالب بابايى يامى فرزند ابراهيم بش
ــمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع در اراضى كالته مصطفى  و از  ــاحت 198 مترمربع در قس به مس
محل مالكيت آقايان خليل فوالدسر و سيد حسين بهره مند و موسى قوچانيان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت 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.9806271
كالسه 1398114406010000119

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/04

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  ــماره139860306010001429-1398/05/12 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 0860561143 صادره از قوچان در ششدانگ  ــعلى بشماره شناس ــتانى فرزند عباس متقاضى آقاى عليرضا نخلس
ــمتى از پالك شماره 4 فرعى از 172 اصلى بخش دوقوچان  واقع  ــاحت 127,78 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــخانه  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم  ــلطانى قوش دراراضى نظرآباد و از محل مالكيت آقاى على اصغر س
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.9806273
كالسه 1398114406010000111

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/04

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره  139860308308000054 مورخه 1398/05/15 هيات اول موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه تصرفات  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محسن شيخ راده فرزند محمد  بشماره شناسنامه 5 صادره از دريك باب منزل 
ــه  ــاحت 430/76 متر مربع پالك 2902  فرعى از 19 فرعى از 28 ـ اصلى واقع در بخش 6 سربيش ــكونى به مس مس
ــى شربت دار فرزند محمد حسين محرز گرديده است لذا به منظور اطالع  ــمى مرحوم موس خريدارى از وراث مالك رس
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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806260
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/04

محمد حسين مصلحى  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

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. 
1ـ رأى شماره 139860330002012916 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000168 آقاى عباس شجاع 
ــده به مساحت 64/80 مترمربع پالك شماره  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش فرزند باقر در قس

فرعى از 2472 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2374)
ــه 1397114430002000669 آقاى حمداله  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002012985 مرب 2ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 34/30  ــيدلرى فرزند عبداله در قسمتى از شش ــكندرى س اس
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 2596 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت 

مشاعى مع الواسطه از بهرام تاجدارى خريدارى كرده است. (م الف 2375)
ــه 1391114430002017567 آقاى غفار  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002012982 مرب 3ـ رأى ش
ــمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 90 مترمربع پالك  جعفرپور فرزند مهديقلى در قس
شماره  فرعى از 1971 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از سيد احمد فاتحى خريدارى كرده است. (م الف 2376)
ــه 1391114430002017408 آقاى اسمعلى  ــماره 139860330002010987 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
گزلخانى فرزند محمد على در قسمتى از/ششدانگ به مساحت 143/50 مترمربع پالك شماره فرعى از 1788 و 1787 
ــاعى مع الواسطه از رضا ترابيان  ــند مالكيت مش ــمى /س ــند رس اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س

خريدارى كرده است. (م الف 2377)
ــه 1397114430002002698 آقاى محمد  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002012556 مرب 5ـ رأى ش
پيشنمازاهرى فرزند عيسى در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 1297 مترمربع 
ــمى داراى مالكيت مى باشد.  ــند رس ــماره 6031 فرعى از 2566 و 2567 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س پالك ش

(م الف 2378)
ــه 1397114430002001925 آقاى مرادعلى  ــماره 139860330002009145 مربوط به پرونده كالس 6- رأى ش
مرادى كاوه فرزند قربانعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 132/42 مترمربع 
ــند  ــمى/ س ــند رس ــده 1750 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ــماره  فرعى از باقيمان ــالك ش پ
ــنگ بند كه به نام خانوادگى (خرمى نيك) تغيير نام داده است. (م  ــطه از حسين كاشى س ــاعى مع الواس مالكيت مش

الف 2379)
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. (گويه و قدس)9806284
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/4

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم
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. 
ــن  ــه 1398114430002000333 آقاى محس ــماره 139860330002009876 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــده به مساحت 63/50  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش مخلص ابادى فراهانى فرزند على در قس
مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 1882 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه /سند رسمى سند /مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از وارث اسداله محمدى شيخى خريدارى كرده است. (م الف 2398)
ــين  ــه 1396114430002001879 آقاى حس ــماره 139860330002007975 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
ــاحت 71/45 مترمربع  ــده به مس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش قراگوزلو فرزند ذبيح در قس
ــمى /سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش
ــن و طوبى و فاطمه و زهره هنديانى فرزندان صفيه كه صفيه هنديانى ورثه محمد رضا هنديانى  ــطه از حس مع الواس

خريدارى كرده است. (م الف 2399)
ــه 1393114430002000398 آقاى حميد  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002012758 مرب 3ـ رأى ش
شامخى جوان فرزند محمد در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 117 مترمربع 
ــند رسمى/ سند مالكيت مشاعى  ــماره 1 فرعى از 2100 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

مع الواسطه از توران ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2400)
4ـ رأى شماره 139860330002012738 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001316 آقاى وحيد بازوكار 
ــاحت 65 مترمربع پالك  ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند ابوالفضل در قس
ــطه از مرتضى زند خريدارى  ــماره 1/44 فرعى از 2269 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ش

كرده است. (م الف 2401)
5ـ رأى شماره 139860330002010988 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000547 آقاى حسن فركى 

فرزند على در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 21 مترمربع پالك شماره فرعى از 
1688 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2402)

ــه 1396114430002000539 آقاى نگهدار  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007510 مرب 6- رأى ش
ــاحت 110/98 مترمربع  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمس ــمتى از/شش ــينلو فرزند هدايت در قس حس
پالك شماره فرعى از 2391 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 
ــداله و محمد هادى و محمد  ــن و معصومه و بتول زرين اقبال ورثه اس ــطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حس الواس
تقى و محمد حسن و شمس و خديجه و زهرا و نرگس زرين اقبال و رباب بابا آبيار و يداله رمضانى ورثه حسين زرين 

اقبال نامبرده ورثه اسداله زرين اقبال خريدارى كرده است. (م الف 2403)
ــه 1391114430002013566 آقاى برات  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002010736 مرب 7- رأى ش
ــمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 72/11 مترمربع پالك  ــلطانى فرزند صفدر در قس س
ــمى/ سند مالكيت مشاعى مع  ــند رس ــماره 2 فرعى از 2335 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

الواسطه از اقدس ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2404)
ــه 1397114430002000930 آقاى سيد على  ــماره 139860330002011751 مربوط به پرونده كالس 8ـ رأى ش
حسينى فرزند سيد حسن در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع پالك 

شماره 1 فرعى از 2636 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2405)
ــه 1392114430002003105 آقاى احمد  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002011031 مرب 9ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع  ــمتى از/شش غالميان حكمت فرزند محمد در قس
ــمى/ سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره  فرعى از 2304 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

مع الواسطه از عروجعلى قزلقاش خريدارى كرده است. (م الف 2406)
ــه 1397114430002002758 خانم پرى  ــه پرونده كالس ــماره 139860330002011283 مربوط ب 10- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 73 مترمربع پالك  ــمتى از/شش ــمى فرزند صبرعلى در قس هاش
ــند رسمى /سند مالكيت مشاعى پرى  ــماره 1 فرعى از 1777 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س ش

هاشمى 60 مترمربع و مع الواسطه 13 مترمربع از براتعلى گل محمدى خريدارى كرده است. (م الف 2407)
ــه 1397114430002002632 آقاى حميد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002011050 مرب 11- رأى ش
اسمخانى فرزند داود در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 75 مترمربع پالك شماره 
ــمى/ سند مالكيت  ــند رس 1212/2959 فرعى از 2567 و 2566 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

مشاعى مع الواسطه از مرتضى قربانى دولت آبادى خريدارى كرده است. (م الف 2408)
ــه 1397114430002001069 آقاى مصطفى  ــماره 139860330002011230مربوط به پرونده كالس 12- رأى ش
فراهانى فرزند على در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع پالك شماره 
ــمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از  ــند رس فرعى از 1755 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

مسيب شاهواروقى فرهانى و حيدرعلى حيدرى خريدارى كرده است. (م الف 2409)
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. (گويه و رويش ملت )9806285
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/4

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001509هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى خانم زهره جعفربالغتى فرزند منصوربشماره شناسنامه16979صادره ازتهران در ششدانگ 
ــماره174فرعى از100 اصلى واقع  ــاحت 135مترمربع پالك ش يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به مس
درقريه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت على اكبرامينى مصلح آبادى وخانم فاطمه 
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى  حاتم آبادى فراهانى محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــبت به صدورس ــود درصورتى كه اشخاص نس مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 288ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/20  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/4   آ-9806258

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

س
,۹
۸۰
۶۰
۶۲

١٠٨۶٠۴۴۴١٧٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٢۴ و︫   ︫﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋  ︣﹋️ رو︨︐︀﹩ ﹝︀رو︨﹉︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,١۵ و﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ۵٠۶,١٩,١۴۶١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٩,١۴۶١ اداره ︑︺︀ون ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡: ١ - آ﹇︀ی ﹁︣﹨︀د︫ــ︣﹀﹩ ۶۴۴٩١٩٢٧٠۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه وآ﹇︀ی ︮﹞︫︣︡﹀﹩ ﹋﹫︀ ١٠۶٢٢٣٢٠۵۴︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر﹫︦ وآ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ 
 ︀﹨ ﹉ ﹤﹫﹚﹋ ــ︡﹡︡ -٢ ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ــ﹥︨  ︣ای ﹝︡ت︨   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ ١٠۵٠۵٧٩٠۶٢︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹑﹁ ︣آ︋︀دی ١٠۶٢٢۶٣٨۶٣︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︪ــ﹩ وآ﹇︀ی ﹨︀دی﹫︠
﹇︣ارداد﹨︀ وا︨ــ﹠︀دواورا﹇﹩ ﹋﹥ ا︖︀د ︑︺︡︋︣ای ︫ــ︣﹋️ ﹡﹞︀︡ و︀ ﹇︧ــ﹞︐﹩ از﹅ ︫ــ︣﹋️ را﹝﹠︐﹀﹩ ︨︀زد ︋﹥ ا︨ــ︐︓﹠︀ی ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹠︷﹢ر 
︦ از︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه ︋︀ا﹝︱︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹝︡︣︻︀﹝﹏ و﹝︫︣︣﹋️ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨︡︋﹢داوراق  ا﹝﹢ر︗︀ری ︫ــ︣﹋️ ︑︣︑﹫︉ ︠︀︮﹩ داده ︋︀︫ــ︡︎ 
︻︀دی ︫︣﹋️ ﹁﹆︳ ︋︀ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︮︀در︠﹢ا﹨︫︡︡﹝﹍︣﹝︣ا︨﹑ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋﹥ ︋︀ ا﹝︱︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡﹎︣﹁️ و﹝︴︀︋﹅ ︑︊︭︣ه 

۴٣در︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و︸︀︿ او︋︣︻︡ه ﹡︀︉ ر﹫︦ ︠﹢ا﹨︡︋﹢د 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۵۵۵٩٩٩)

س
,۹
۸۰
۶۰
۶۱

١٠٨۶٠۴۴۴١٧٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٢۴ و︫   ︫﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋  ︣﹋️ رو︨︐︀﹩ ﹝︀رو︨﹉︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
ــ﹞︀ره ۵٠۶,١٩,١۴۶١ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٩,١۴۶١ اداره ︑︺︀ون  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢٢ و﹡︀﹝﹥︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ -﹁︣﹨︀د︫︣﹀﹩ ۶۴۴٩١٩٢٧٠۴ ︻﹙﹫︣︲︀ ︠﹫︣آ︋︀دی ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٢٢۶٣٨۶٣ ︮﹞︫︣︡﹀﹩ ﹋﹫︀ ︫﹞︀ره 
 ️﹫﹨ ﹩﹚︮ــ﹢ان ا︻︱︀ی ا﹠︻ ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩٩٠۴٢۶٧︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ︡﹝﹞ ۶۴۴٩٩٢۵٩٢٢︧ــ﹟ ﹋︣ا﹡﹩︫  ﹝﹙ــ﹩ ١٠۶٢٢٣٢٠۵۴︻﹙﹩ ﹋︣ا﹡﹩︫ 
︣ای  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٣٨٩١١۴٠︋  ﹝︡ــ︣ه و ︻﹙﹩ ︻﹞︀ر﹜﹢︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٣٨٩١٢٣١﹝﹞︡ر︲︀︋﹫︀ت︫ 
︨ــ﹥ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡. ٢-ا﹞︡ر︨ــ︐﹍︀ری ︑﹢︎﹊︀﹡﹙﹢ ١٠۶٣٢٢٢٠٨٣ ا︧ــ︀ن ︻﹞︀ر﹜﹢١٠۵٠٣٩۶۴٧٢︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ــ︣﹋️ از﹝︊﹙︼ ١٠۴٨٣۵٠٠٠٠ر︀ل︋   ︫﹤︀﹞︣ر︨﹫︡ ۴-︨ــ ︉﹢︭︑ ﹤ ــ︀ل ٩۶︋  ــ︡﹡︡ ٣-︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨  ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫  ︋︀زر︨ــ﹫﹟︫ 

️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا١٠۵٢٠۵٠٠٠٠ر
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۵۵۵٩٩٨)
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 دوشنبه 4 شهریور 1398 24 ذی الحجه 1440 26 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9047 

هویت دو پهپاد ساقط شده مهیای عملیات ترور درلبنان، اسرائیلی اعالم شد

تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی
  جهان   در سایه سکوت سنگین جامعه جهانی پس از عراق 
این بار لبنان و سوریه هدف اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت. در همین راستا حزب اهلل لبنان از سقوط دو فروند 
هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت 
خبر داد. پهپاد نخست در ضاحیه جنوبی بیروت سقوط کرده 
و خسارتی نداشته. پهپاد دوم اما نزدیک ساختمان رسانه ای 
وابسته به حزب اهلل در همین منطقه منفجر شده که در اثر آن 
سه نفر به صورت سطحی زخمی شده اند. ارتش لبنان در پی 
این اتفاق با انتشار بیانیه ای هویت پهپادهای سقوط کرده را 
اسرائیلی اعالم کرد و گفت: یکی از دو پهپاد ساقط و دیگری 
منفجر شده است. محمد عفیف مسئول رسانه ای در حزب اهلل 
لبنان هم اعالم کرد یکی از دو پهپاد در آسمان جنوب بیروت، 
بمب گذاری شده بوده اســت. وی ادامه داد: »حزب اهلل هیچ 
پهپادی را ساقط نکرده است... پرنده اول بدون اینکه آسیبی 
بزند، سقوط کرده و دومی بمب گذاری شده بوده و منفجر شده 
و به ساختمان مرکز رسانه ای حزب اهلل در ضاحیه آسیب زده 
است«. خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« به نقل از منبعی آگاه 
اعالم کرد: پهپادی که در منطقه »معوض« در ضاحیه بیروت 
ساقط شد، یک پهپاد شناسایی کوچک صهیونیستی بود که 
مأموریت های نظامی برای کاشت بمب دارد و مجهز برای انجام 

عملیات ترور شده بود. 

این در حالی است که همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به اهدافی در فرودگاه نظامی »المزه« و روســتای »عقربا« در 
جنوب دمشــق حمله کردند. پدافند هوایی سوریه از انهدام 
تمام موشک های شلیک شده این جنگنده ها قبل از اصابت به 
هدف خبر داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی 
کم سابقه حمله هوایی به پایتخت سوریه را تأیید و مدعی شد 
این اقدام با هدف جلوگیری از ارســال پهپادهای تهاجمی از 
سوی ایران به حریم هوایی فلسطین اشغالی بوده است. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نیز ضمن تأیید این حمله هوایی، 
مدعی شد: »در عملیاتی بزرگ، ما مانع حمله نیروهای ایرانی و 

شبه نظامی به اسرائیل شدیم«. 
در پی حمالت جنگنده های صهیونیستی به جنوب دمشق، 
تمام جوخه های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی »از بیم پاسخ 
ایران،  سوریه یا حزب اهلل« به حالت هشدار درآمده اند. تجاوزات 
اخیر صهیونیست ها به لبنان و سوریه در حالی است که پیش 
از این حمالت چهارگانه به مواضع و پادگان های حشد الشعبی 
در عراق از دیدگاه بسیاری از کارشناسان به رژیم صهیونیستی 

مربوط دانسته شده بود.
 برخــی تحلیلگــران معتقدنــد کــه بنیامیــن نتانیاهو از 
ماجراجویی های اخیر، برای اهداف سیاسی داخلی و پیروزی 

در انتخابات پارلمان پیش رو بهره برداری خواهد کرد. 

سانا: ارتــش سوریه پس از آزادسازی شمال 
حماه، این بار عزم خود را برای پاکسازی استان 
ادلب جزم کرده  و در تالش اســت شــهرک 
»التمانعــه« را از تروریســت ها پس بگیرند.

رویترز: »میشــائیل کرچمر« نخست وزیر 
ایالت زاکسن آلمان در آستانه انتخابات ایالتی 
بر ضرورت اتخاذ راهــکاری برای ممانعت از 

پیروزی راست گراها تأکید کرد.
یونهــاپ: ارتش کــره جنوبی قرار اســت 
رزمایشی دو روزه اطراف جزایر مورد مناقشه 
با ژاپن برگزار کند. تازه ترین اقدامی که حاکی 
از تشدید تنش میان متحدان کلیدی آمریکا 

در منطقه آسیای جنوب شرقی است.

خودکشی ۷۹ عضو نیروی 
هوایی آمریکا در سال ۲۰۱۹ 

تسنیم: شبکه »فاکس نیوز« گزارش داده 
است که تنها از ابتدای سال جاری میالدی، 
۷۹ نظامی آمریکایی عضو نیروی هوایی این 
کشور بر اثر خودکشی جان خود را از دست 
داده انــد. طبق این گزارش افزایش شــدید 
میزان مرگ و میر ناشــی از خودکشــی در 
نیروی هوایی این کشور، پایگاه نیروی هوایی 
»شا« در ایالت کارولینای جنوبی این کشور 

را به تعطیلی موقت کشانده است. 
قرار اســت ایــن پایگاه نیروی هوایی ســه 
روز در ماه های آگوســت و سپتامبر تعطیل 
شــود تا به بازیابی روحی نیروهای مستقر 
در ایــن پایگاه کمک شــود. »کریســتوفر 
روتــون« ســی و پنج ســاله، »جاســتین 
استریکلند« بیســت و شش ساله و »خوزه 
لینز« بیست و هشت ساله طی همین یک 
سال اخیر در این پایگاه نیروی هوایی جان 
خودشــان را گرفتند. طبق گفته مقام ها و 
رســانه های آمریکایی، میــزان مرگ و میر 
ناشی از خودکشی در امسال تقریبا دو برابر 
خودکشی در ســال گذشته میالدی بوده و 
این نگرانی وجود دارد که ســال ۲۰۱۹ به 
مرگبارترین ســال نیروی هوایی آمریکا از 

منظر خودکشی تبدیل شود. 

   با نقض وعده های پیشین
آمریکا برای خروج از 

افغانستان شرط گذاشت
مهر: ســفیر آمریــکا در کابــل با نقض 
وعده هــای پشــین مقامات این کشــور 
از جملــه ترامپ، برای خــروج نیروهای 
کشــورش از افغانستان شــرط گذاشت. 
»جان باس« در جریان یک نشست خبری 
اعالم کــرد: ایاالت متحده تــا زمانی که 
تهدیدات را رفع نکند، از افغانستان خارج 
نخواهد شد. وی در ادامه خروج آمریکا از 
افغانستان را مشــروط به اجرای تعهدات 
طالبان دانست. این درحالی است که یکی 
از وعده های انتخاباتی ترامپ که پیشتر نیز 
بر آن تأکید کرده بود، خروج نیروهای این 

کشور از افغانستان بوده است.

 گرینلند ؛ دردسر تازه ترامپ برای کاخ سفید
»باب وودوارد« در کتاب »وحشت؛ ترامپ در کاخ سفید« به این نکته اشاره می کند 
که رئیس جمهور آمریکا هر از چند گاهی ایده ها و پیشنهادهایی را مطرح می کرد 
و از مقامات کاخ سفید می خواست تا بالفاصله آن ها را پیگیری و اجرا کنند. در ابتدا 
برخورد با این خواسته های اغلب کارشناسی نشده و گاهی اوقات نامعقول، به معضلی 
برای مقامات و کارمندان کاخ سفید تبدیل شده بود، اما آن ها خیلی زود به راه حل 
جالبی دســت یافتند. مقامات با همکاری کارمندان کاخ سفید موضوع مورد نظر و 
اسناد مرتبط با آن را از دید و دسترس ترامپ خارج می کردند و رئیس جمهور هم 
در مدت کوتاهی کل مسئله را برای همیشه یا حداقل برای مدتی طوالنی فراموش 
می کرد. احتماالً در مورد آخرین ایده ترامپ یعنی خرید جزیره گرینلند این تالش ها 

مؤثر واقع نشده است و کاخ سفید بازهم باید با دردسر جدیدی روبه رو شود. 
موضوع خرید جزیره گرینلند از سوی آمریکا بحث تازه ای نیست و پیش از این در 
سال ۱۹46و در زمان ترومن پیشنهاد خرید آن به ازای ۱۰۰ میلیون دالر به دانمارک 
ارائه شــده بود. دالیل محکمی نیز برای این عالقه مندی ایاالت متحده  وجود دارد: 
موقعیت راهبردی ویژه که به اســتقرار پایگاه آمریکا در گرینلند منجر شده است، 
جاذبه گردشگری فوق العاده و درآمدزایی آن و سرانجام وجود منابع طبیعی سرشار 
و دست نخورده ای که با ذوب شدن یخ ها بیش از گذشته در دسترس قرار گرفته اند. 
این دالیل نشان می دهد که پیشنهاد ترامپ چندان هم عجیب و غریب و یا بنا بر 
ادعای برخی مضحک نبوده اســت. با این حال نمی توان از این نکته چشمپوشــی 
کرد که تصمیم و پیشــنهاد اخیر ترامپ باز هم برای ایاالت متحده جنجال برانگیز 
و درد ســر ساز شده است. در وهله اول، به باور بســیاری از سیاستمداران آمریکا، 
زمان ارائه این پیشــنهاد به هیچ وجه مناسب نبوده است. اکنون ایاالت متحده در 
نتیجه سیاســت های ترامپ با چالش های بزرگی در عرصه داخلی و خارجی روبه رو 
شده که یکی از بزرگ ترین و دشوارترین آن ها بحث موقعیت رنگین پوستان و تفوق 
نژاد سفید در داخل آمریکاست. این معضل به حدی رسیده که وحدت ملی ایاالت 
متحده را با خطر مواجه کرده است. در چنین شرایطی چگونه می توان بحث الحاق 
سرزمینی دیگر را به میان آورد. اما صرف نظر از بحث مطرح شده، واکنش ترامپ به 
رد خواسته اش از سوی دانمارک و گرینلند دردسر بزرگ تری بود که وزارت خارجه و 
کاخ سفید را ناچار به مواجهه با آن کرد. دانمارک یکی از نزدیک ترین متحدان ایاالت 
متحده محسوب می شود و در جنگ های عراق و افغانستان و در ائتالف علیه داعش 
بیشترین همکاری را با واشنگتن داشته و به تمامی این مناطق نیرو اعزام کرده است. 
اعالم لغو ســفر به دانمارک از سوی ترامپ می تواند افکار عمومی مردم دانمارک را 
تحت تأثیر قرار داده و بر روابط راهبردی دو کشور تأثیرات منفی بر جای گذارد. عالوه 
بر این تمسک به این شیوه اعتراضی از سوی ترامپ هم مجادله برانگیز است؛ چرا که 
می توان آن را نوعی از اجبار و اعمال فشار برای الحاق یک سرزمین دانست. در عین 
حال اقدام ترامپ برای تحت فشار قرار دادن دانمارک، معاهده ۱۹۷5هلسینکی میان 
آمریــکا و اروپایی ها را که در آن همه متعهد به احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و 
ممانعت از هر گونه تقاضا یا عمل برای گرفتن سرزمین دیگری شده بودند، زیر سؤال 
می برد؛ معاهده ای که برخی آن را بنیان ثبات کنونی اروپا تلقی می کنند. در چنین 
موقعیتی تالش پمپئو برای تلطیف شرایط و دلجویی از دانمارک نشان می دهد که 
مقامات کاخ سفید چه درد سر بزرگی با تصمیمات و رفتارهای خارج از عرف ترامپ 

دارند و بخش زیادی از زمان و انرژی خود را باید بدین گونه صرف کنند.
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عکس نوشت

 اعتراضات علیه »جی 7« 
به خشونت کشیده شد

دومین روز از نشســت سران هفت اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه 
»جی ۷« در حالی برگزار شد که پلیس ضدشورش فرانسه برای متفرق 
کردن معترضان مخالف نظام سرمایه داری در شهر »بیون« در نزدیکی 
»بیاریتز« محل برگزاری نشســت از پمپ های آب و گاز اشــک آور 
اســتفاده کرد. فرانســه بیش از ۱3 هزار نیروی امنیتی را در نزدیکی 
محل برگزاری نشست مستقر کرده بود. مقامات فرانسوی از بازداشت 

68 معترض در جریان اعتراضات دیروز خبر داده اند.

   اخطار چین به آمریکا»اون« تسلیحات جدیدتر می خواهد   مداخالت ابوظبی از یمن تا لیبی
 دولت وفاق ملی، امارات را 

به بمباران طرابلس متهم کرد
کره شمالی از یک موشک انداز 

»بسیار بزرگ« رونمایی کرد
جنگ تجاری را متوقف کن 

یا با پیامدها روبه رو شو
»برکان  عملیــات  فرماندهــی  فارس: 
الغضب« وابسته به دولت وفاق ملی لیبی 
اعالم کرد: حمله پهپادهــای اماراتی، در 
حمایــت از ژنرال خلیفه حفتر، به جنوب 
طرابلس سبب کشته شدن سه غیرنظامی 
شده اســت. در این حمله خودروی این 
افراد به صورت مستقیم هدف قرار گرفت 
و عالوه بــر آن چند غیرنظامــی نیز در 
منطقه الکریمیه در جنوب طرابلس زخمی 
شدند. نیروهای حفتر از چهار ماه پیش با 
حمایت عربستان، امارات و مصر حمالت به 
طرابلس را با هدف تصرف این شهر آغاز اما 

تاکنون راه به جایی نبرده اند.

ایسنا: خبرگــزاری رســمی کره شمالی 
گزارش داد رهبر این کشور ناظر آزمایش 
یک سکوی پرتاب موشک چندگانه »بسیار 
بزرگ« بوده است. کیم جونگ اون، گفته 
باید توسعه تسلیحات  است پیونگ یانگ 
جدید راهبــردی و تاکتیکی را به منظور 
مقابله بــا تهدیدهای تهاجمی دشــمن 
افزایش دهد. کارشناسان می گویند، آنچه 
آزمایش شــده به ظاهر چهارمین سامانه 
موشــکی جدید کره شــمالی است که از 
فوریه به این ســو از آن رونمایی می شود. 
کره شــمالی بامداد روز شنبه نیز اقدام به 
پرتاب چند موشک جدید میانبرد کرده بود.

مشرق: دولت چین ضمن ابراز مخالفت 
شــدید با تصمیم واشنگتن برای تحمیل 
تعرفه هــای اضافــی بــر 55۰ میلیارد 
دالر کاالی وارداتــی از چین، نســبت به 
پیامدهای این اقدام به آمریکا هشدار داد. 
وزارت بازرگانــی چین در بیانیه ای اعالم 
کرد: »این گونه سیاســت های یکجانبه و 
قلدرمآبانه اصــول احترام متقابل را زیر پا 
می گذارد. چین قویاً از آمریکا می خواهد 
تا در مورد این وضعیت داوری بد نکند یا 
اراده مردم چین را ناچیز نپندارد و اگر این 
روند را متوقف نکند، باید آماده مواجهه با 

پیامدهای آن باشد. 
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﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای – ﹡﹢︋️ اول
د﹨﹫︀ری رو︨︐︀ی ﹋︀ل زر﹋︩ از ︑﹢ا︋︹ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︋︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ رو︨︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران   ︎﹤  ︋﹩﹝︖ رت﹢  ︮﹤ ︗﹞ــ︹ آوری ز︋︀﹜ــ﹥ ، ر﹁️ و روب ، ﹐︣و︋﹩ ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ و  زدا﹩ ﹝︺︀︋︣ رو︨ــ︐︀ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ و دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٧ ︮﹑﹫️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل وا﹎︢ار  و ︫ــ︣﹋
﹙﹢ار ︑﹢س ،﹡︊︩ ︑﹢س   ︋، ︪︡﹞ آدرس ﹤  ︋١٣٩٨/٠۶/١٧ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ︡︣ ﹫︪ــ︐︣ و︠  ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
١٢٠ ،︎﹑ک ٢ ، ︑︺︀و﹡﹩ د﹨﹫︀ری  ﹨︀ی ︾︣ب ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ ، ︵︊﹆﹥ دوم ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︣︠ ️︗ . ︡﹠︀︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ 
 ︀ ︣دد . د﹨﹫︀ری در رد﹎ ﹤︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴۵۵٠٠٢ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︋﹠︀م د﹨﹫︀ری ﹋︀ل زر﹋︩ ارا﹝︧ــ︀ب ︗︀ری ︫ــ ﹤︋ ︀ل١,٠٠٠,٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ﹤︋

﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ . ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .                   د﹨﹫︀ری ﹋︀ل زر﹋︩

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۵۶

﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب   ︨﹩﹞︣﹎ ١٠٠ × ٧٠ / ٧٠ ︢︾︀﹋ ︡︣  ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︪﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان: ٢٠٩٨٠٠١٠۶۵٠٠٠٠٢٠ (﹡﹢︋️ اول) ︣گ︋  ︋﹥ ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 

 ﹤ ــ﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب︋  ︣︡ ﹋︀︾ــ︢ ١٠٠ × ٧٠ / ٧٠ ﹎︣﹝﹩︨  ــ︎︀ ﹩﹞︀︀﹡ــ﹥ دو﹜︐﹩ اــ︣ان در ﹡︷︣ دارد︠  ــ︣﹋️︨   ︫   
︀︡ ا︋︐︡ا ا︨﹠︀د  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︣︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︫   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣گ را از ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 
﹫︪ــ﹠︀د  ︦ از درج︎  ــ︀﹝︀﹡﹥ دو﹜️ در︀﹁️ و︎   ︨﹅︣︵ ــ︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٩ از  ︨︀︑ ٩٨/۶/٢ را از ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀︻️ ١٢ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ   ︨︀︑ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢︭ ︀﹋︀ت «ا﹜︿»، «ب» و «ج» را︋  ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر،︎  ﹇﹫﹞️ و ﹝︧︐﹠︡ات در︨ 
 ️﹁︀ا︨️ در ﹩︡︋) .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣اندو﹜︐﹩ ا ﹤﹡︀︎︀ ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫   ︋٩٨/۶/٢۵
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ ً︀ ﹠﹝︲ (.︫︡︀ ︡ه ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩︋   ︫︡﹫﹇ ️﹚﹞ از ︦ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︎ 

︀﹋️ «ا﹜︿» ار︨︀ل ﹎︣دد. ︀﹡﹊﹩ در︎  ︀ ارا﹥ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋   ︋️︧︀  ︋﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞
 ﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︀﹝﹏ در ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︫   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︡ و  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی 

︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
︀﹝︀﹡﹥: ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م: ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨
 ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢۶ در ا︑︀ق ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت︫   ︫﹤ ︀︻️ ١٣:٣٠ روز︨  ︀﹋︀ت: ︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ز﹝︀ن︋ 

 .︫︡︀ ︎︀︀﹡﹥ دو﹜︐﹩ ا︣ان ﹝﹩︋ 
.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ﹠﹝︲

﹑ک ٢٩ ﹫︀م،︎  ︀رک︠  ﹫︀︋︀ن ا﹇︊︀ل ﹐﹨﹢ری، ︗﹠︉︎  آدرس: ︑︣ان، ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع)،︠ 

۵٧۴٨۵۶:﹩﹎م ا﹜︿:١٨١۵  ︫﹠︀︨﹥ آ   

                                                                      ٣٣٣۴١٧١ ︑﹙﹀﹟: ٩٠٧٩۴٧۴۴١۵٣ :﹩︐︧︎︡﹋
︎︀ ﹩﹞︀︀﹡﹥ دو﹜︐﹩ ا︣ان  ︨️﹋︫︣

س
/ ۹
۸۰
۶۷
۶۲

دارای   زاده  ︧ــ﹫﹟  ︾﹑﹝︧ــ﹫﹟  آ﹇ــ︀ی 
 ︡﹛﹢︐﹞ ︪︡﹞ ︀ره  ١٠١٧ ︮︀دره از﹝︫ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫
۵۴/٠٨/٠٣ ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡︗﹢اد ا︸︀ر ﹝﹩ دارد 
﹋﹥ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ ︀︎︀ن ︑︭﹫﹑ت ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ 
ا︨ــ️.  ﹎︣دــ︡ه  ﹝﹀﹆ــ﹢د  ا︪ــ︀ن  دوم  ﹡﹢︋ــ️ 
﹜︢ا ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ا﹟ آ﹎﹩ دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا︋︴︀ل 
﹝﹩ ﹎︣دد. از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡رک ﹁﹢ق 
 ︦︎︣د -︡︎︧ــ️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ ﹅︣︵ را از
دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨ــ﹩- ﹝︣︡️ آ﹝﹢ز︫﹩- ا︑︀ق 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن﹊﹞در︮﹢رت ا ︀ ٢٠٢ ار︨︀ل و
 ︡آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨ــ﹩ ﹝︪ــ ️︣︡﹞

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۶۴﹤﹞

︀﹠︪
دا﹡

ن 
︡ا

﹆﹁
 ﹩

﹎
آ

﹢اری  ر﹡﹢ pk  ﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌  ﹢دروی ︨   ︠︤ ︊ ︋︣گ︨ 
︀︫﹞︀ره   ︋M13525938 ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫ ﹤ ﹡﹢ک ﹝︡ادی ︋ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٢٣ م ٨٣ اــ︣ان٧۴ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
2015905 و  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ︫ــ﹊︣ی راد  ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۶۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  ︎ــ︥و  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
و   ٨۵ اــ︣ان   ۴٢٢ س   ۵۶ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 124K0889993  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
 ﹩︀ن ر︨︐﹛ زا﹞︀ ﹠︀م︨   ︋ NAAMO1CE2GK424527

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

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۲۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹨ــ︀دی ︤دان ︎﹢ر ﹝﹆︡م 
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝﹊︀﹡﹫ــ﹉ - ︑︡︊ــ﹏ ا﹡ــ︣ژی ﹝﹆︴︹ 
 ﹤ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ار︫ــ︡ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐ــ﹩ ︫ــ︀﹨︣ود︋ 
︫ــ﹞︀ره دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩٣١٨۴٧۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۷۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ ،︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ، ﹋︀رت 
︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ٨۵ ر﹡ــ﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ︋﹥ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٧۶ط ٧۶ ا︣ان ٣٢︫ 
︋ــ﹥   10835468 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   13084023602
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︐︣م ︨ــ︍︣ی ﹡︀وخ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  س
/ ۹
۸۰
۶۷
۹۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︋︣گ ︨︊︤ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ر﹡﹢ ︑﹫︌ 
L90 ︑﹠ــ︡ر ﹜ــ﹢﹎︀ن ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝ــ︤ ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  ﹝︡ل 
١٣٨٧︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 7702035322D052465 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ NAALSRALD8A019310 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︎﹑ک ۵۴-٢٧٣ج۴١﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۶۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

«︕﹡︣︋ ﹟︑ ٢٨٣ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆ــ︡ار ٢٨٣ ︑﹟ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹈ ﹤︗در ︬﹛︀ ︋︣﹡︕ ︵︀رم ا︣ا﹡﹩︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣  ︠︳︣ا ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡ 
 ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳ــ︣ا ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹎﹩ و︫ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۶  ﹡︧︊️ 
﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋   ︎️﹋︀  ︎﹏﹢︑ ﹤︋
 ،︡﹫︀﹝﹡ در︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇ــ︡ام
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه  ﹠﹝︲

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١١۵۵

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۰۷
۵

︡﹝︀ت اداری   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
و ︎︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹎﹞︣ک دو︾︀رون ︑︀︊︀د 
﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٧ و   ︫﹤ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋ 

١٠٣٨٠٠۴٠۶۶۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,٠۵ و﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ۴٨٧١ ﹝ــ﹢رخ 
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩  ر﹁ــ︀ه  ﹋︀رو  ︑︺ــ︀ون  اداره   ١٣٩٧,٠٢,٣٠
︫︨︣ــ︐︀ن ︑︀︊ــ︀د ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
-︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه از ۵ ﹡﹀︣ ︋﹥ ٣ ﹡﹀︣ 
﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ٢٢ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︤︋﹢ر 
ا︮ــ﹑ح ﹎︣دــ︡. - ﹝ــ︀ده ١٢ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح 

.︡ر︑︖﹙︧﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د﹢︮
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 

︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︀︊︀د (۵٧۴٩٣٧)

س
,۹
۸۰
۶۸
۵۳

/ع
۹۸
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مناقصه عمومي دو مرحله اى - نوبت دوم
ــ﹢رای ا︨﹑﹝﹩ رو︨︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت  ︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥︫   ︋︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن ︩ ﹝︣﹋︤ی︫  د﹨﹫︀ری رو︨ــ︐︀ی زر﹋︩ از ︑﹢ا︋︹︋ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران   ︎﹤  ︋﹩﹝︖ رت﹢  ︮﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ رو︨ــ︐︀ را از ︣︋︀︺﹞ ﹩زدا  ︣و︋﹩ ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ و﹐ ، ــ︹ آوری ز︋︀﹜ــ﹥ ، ر﹁️ و روب﹝︗
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ و دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٧ ︮﹑﹫️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل وا﹎︢ار  و ︫ــ︣﹋
﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︣︠︡ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/١٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار ︑﹢س ،﹡︊︩ ︑﹢س 
١٢٠ ،︎﹑ک ٢ ، ︑︺︀و﹡﹩ د﹨﹫︀ری  ﹨︀ی ︾︣ب ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ ، ︵︊﹆﹥ دوم ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︣︠ ️︗ . ︡﹠︀︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ 
﹠︀م د﹨﹫︀ری زر﹋︩ ارا﹥ ﹎︣دد .د﹨﹫︀ری در رد ︀ ﹇︊﹢ل   ︋﹩﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴٣۵٠٠٣ ﹡︤د︋  ﹥ ︧︀ب ︗︀ری︫  ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋ 

︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ . ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .                                 د﹨﹫︀ری زر﹋︩

« ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
 ︠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.
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ا︵﹑︻﹫﹥ 
اداره ﹋﹏ ︤︋︧ــ︐﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن  

ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد در ا︗︣ای 
﹝ــ︀ده ٢٨ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︪ــ﹩ 
از ﹝﹆ــ︣رات ﹝︀﹜ــ﹩ دو﹜ــ️ و ︋︀ 
ر︻︀ــ️ ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆ــ︣رات ذ︣︋︳ ، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن 
﹝︣ا﹋︤ آ﹝ــ﹢زش ︻﹙﹞ــ﹩ ﹋︀ر︋︣دی ︤︋︧ــ︐﹩ و 
︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︫︣﹨︀ی ﹝︪︡ و ﹎﹠︀︋︀د را 
در ﹇︀﹜︉ ﹇︣ارداد ا︗︀ره ﹉ ︨ــ︀﹜﹥ ︋﹥ ا︫︀ص 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا ﹩﹇﹢﹆ ــ﹩ و﹆﹫﹆
﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
﹥ ﹝︡ت  ﹫︪︐︣ و ︡ا﹋︓︣︋  ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹉ ﹨﹀︐﹥ ︋﹥ اداره ︤︋︧ــ︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹤︵﹢︋︣﹞
 ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ا︗︀ره ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

اداره ﹋﹏ ︤︋︧︐﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی س
/ ۹
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۳۱
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