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روضه حضرت مسلم j : ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین        تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره یا حسین

آگهی مناقصه عمومی خرید
اقالم و نهاده های دامی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد اقالم 
و نه��اده های دامی ج��دول زیر را از طریق برگ��زاری مناقصه 
عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد ش��رایط دعوت به عمل 
می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1398/06/12 در پاکت در بسته به 
آدرس: مشهد- خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 ارسال نموده و رسید 

دریافت نمایند .
1- م�دارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه:  واریز مع��ادل یک درصد 
حجم ریالی مورد معامله به ش��ماره حساب 3422222311 بانک ملت به نام 
مؤسس��ه دامپروری قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 

139 تماس حاصل فرمائید(. 
2- اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با شرایط تحویل و پرداخت و اصل برگه 

آنالیز نهاده ها. 
3- تصویر اظهارنامه ثبت ش��رکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت.  خرید 
نهاده ها به ش��رط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه 

صورت می پذیرد .
*مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

*هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.  جهت اطالعات 
بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 126و 124 تماس حاصل فرمائید. 

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
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توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

طبق فرمول سفارشی70مکمل دامی گاو شیری18داخلی یا وارداتی2500جو1

طبق فرمول سفارشی35مکمل دامی تلیسه و خشک19داخلی یا وارداتی2500ذرت دانه ای2

طبق فرمول سفارشی20ویتامین ای سلنیوم20داخلی یا وارداتی1000سبوس گندم3

داخلی6000تفاله خشک چغندر21داخلی1000تخم پنبه4

داخلی1000مالس 22داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا5

داخلی یا وارداتی200گلوتن ذرت23وارداتی150پودر چربی6

داخلی20سولفات مس24وارداتی500کنجاله آفتابگردان7

وارداتی500دانه کلزا25وارداتی2000کنجاله کلزا8

وارداتی10پیش ساز گلوکز26وارداتی200دانه کتان9

داخلی750سبوس ذرت27داخلی50جوش شیرین10

داخلی10دستمال کاغذی28داخلی300فول فت سویا11

داخلی20مکمل آنیونی29وارداتی15توکسین بایندر12

داخلی15دی کلسیم فسفات30داخلی300پودر گوشت13

وارداتی5مخمر31داخلی20اکسید منیزیم14

داخلی100بنتونیت32داخلی یا وارداتی500کنجاله گلرنگ15

وارداتی500کنجاله تخم پنبه33داخلی30مایع یده16

داخلی40000ذرت علوفه ای34داخلی50اوره17

 سهم اندک بانک ها 
در»رونق تولید«

 عکس را نباید 
در گالری ها محبوس کرد

چرا سیستم بانکی به بنگاه های کوچک اقتصادی بی اعتناست؟ سعید فرجی، عکاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس:

  36 سال بی توجهی 
به » قانون بانکداری بدون ربا«

6126
یادداشتی از میثم مهرپور
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 ایستگاه   18 سالگی اگر برای همه نوجوان ها، آغاز جوانی و جوانی 
کردن است، برای برخی از بروبچه های دوران دفاع مقدس انگار آغاز 
پختگی و زمان جابه جا کردن رکوردهاست! یک نمونه اش »محمود 

 ............ صفحه 9کاوه« که وقتی 18 سالش بود، در یک مأموریت...

سردار بزرگ خراسانی 10 شهریور 1365 به شهادت رسید 

رمز و رازهای »کاوه« شدن

 ............ صفحه 8 

ایستادگی در برابر ظلم  
محصول شناخت عاشورا

نسخه هندی فاجعه میانمار

 دکتر کوشکی در گفت وگو با قدس 
از پیوند انقالب اسالمی و نهضت حسینی می گوید

 ............ صفحات3و4و5

annotation@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

یکشنبه ها در روزنامه قدس بخوانید

 »نقطه سرخط«؛ 
ویژه جوانان و گام دوم

 دولت افراطی »مودی« 2 میلیون مسلمان ایالت آسام را اخراج می کند 

سیاست: دیدار جانبــازان و خانواده های شهدای ترور با 
آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه برگزار شــد. آیت اهلل 
رئیســی در این دیدار بیان کرد: خانواده معظم شهیدان 
در همه جا پرچم برافراشته ای هستند که این پرچم نشان 
انقاب اســامی، ارزش های انقاب اســامی، راه، خط، 
مقصــد و مقصود امام )ره(، اقتدار و عزت نظام اســامی 
و مظلومیت این نظام و شــهدای عالی قدر است. آیت اهلل 

رئیسی خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و هنر باید در این 
زمینه مسئولیت مضاعفی را احساس کنند و بدانند امروز 
پرداختن به شهدای ترور که مظلومانه به شهادت رسیدند، 
تکلیف آن هاست. وی افزود: باید درباره شهدای عالی قدر 
ترور کار رسانه ای و هنری مضاعفی صورت گیرد؛ به هیچ 
وجه نباید یاد شهدای ترور کمرنگ شود و یا خدای نکرده 
با گذشــت زمان به آن ها پرداخته نشود؛ همواره باید به 
موضوع شهید و شهادت به صورت عام و به ویژه به شهدای 
ترور پرداخته شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز 
تجلیل از شهدا به ویژه شهدای ترور این صبغه را دارد که 
چهره حامیان ترور باید برما شود، یادآور شد: باید معلوم 
شود که آل سعود با پول های خود چگونه تروریست ها را 
حمایــت می کند. غربی ها که امروز مدعی دفاع از حقوق 
انسان هســتند و داعیه مبارزه با تروریسم دارند، چگونه 
کشــور خود را به پایگاه تروریســت ها تبدیل کرده اند و 
دفترشان کنار کاخ سفید است. این چهره باید برای دنیا 

برما شود.

سیاست: امیر سرتیپ کیومرث حیدری جمعه شب در 
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
در مسجد جامع صاحب الزمان)عج( مهدی شهر اظهار 
کرد: در روزهای گذشته شاهد دزدی دریایی دولت های 
مدعی آرامش در جهان از جمهوری اسامی ایران بودیم 
که بسیار بزدالنه انجام گرفت؛ ما این اقدامات را مصداق 
هراس استکبار جهانی از اقتدار ملت ایران می دانیم. وی 

تصریح کرد: دزدی دریایی از ایران اقدامی نیســت که 
بتوان به راحتی از کنارش گذشت؛ طبیعی است وقتی 
کشتی های ایرانی در هر نقطه از آب های جهان متوقف 
شود، ما برخورد کنیم؛ نیروهای مسلح ایران در چنین 
شرایطی بدون تردید مقابله به مثل می کنند. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش گفت: گســتاخی های دشــمنان 
جمهوری اســامی ایران در این شرایط هرگز بی پاسخ 
نمی ماند و دشمن نیز این را به خوبی می داند. حیدری 
نیروهای مسلح را ادامه دهنده راه شهدای دفاع مقدس 
دانست و گفت: نیروهای مسلح کشورمان امروز در اوج 
آمادگی به سر می برند و با اطاعت از رهنمودهای رهبر 
معظم انقاب همواره پاسخ تجاوز و تعدی دشمنان را 
خواهند داد. وی تصریح کرد: تجربه نشــان داده است 
که تجاوز به خاک کشورمان کار راحتی نیست؛ اقتدار 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران همواره قدرت 
بازدارندگی داشــته و این در گذشته بارها اثبات شده 

است. 

سیاست: ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
خارجه ایران پنجشنبه شــب در گفت وگویی با رادیو 
معارف دربــاره هفته دولت و اقدامــات وزارت خارجه 
در یک سال گذشته، عنوان کرد: در یک سال گذشته 
با سیاست فشــار حداکثری آمریکا مواجه بودیم که از 
اواخر سال گذشته یک دور جدید به آن اضافه شد و آن 
صفر کردن فروش نفت ایران بود. در یک سال گذشته 

سیاســت خارجی ما سیاست بسیار پر کار و فعالی در 
عرصه های مختلف بوده و سیاست ایران در مقابل این 
فشار حداکثری، مقاومت حداکثری و بسیج حداکثری 

امکانات بوده است.
عراقچی با اشــاره به بیانیه شــورای عالی امنیت ملی 
در 18 اردیبهشــت و کاهش تعهدات برجامی براساس 
حقوق ایران در برجام اظهار داشــت: پاراگراف 36 این 
حق را به ما می دهد که در داخل برجام تعهدات خود را 
کاهش دهیم. دو مرحله تعهدات خود را کاهش دادیم و 
به مرحله سوم تا هفت هشت روز دیگر با جدیت کامل 
می رسیم؛ این سبب شــد اروپایی ها به تاطم بیفتند 
و دنبال راه حل هــای جدید و گفت وگو با آمریکا بروند 
تا مسیری باز شــود و این دوباره به شکست و شکاف 
در سیاست فشار حداکثری آمریکا کمک کرد. معاون 
وزیر خارجه گفت: یک سال پرکار و فعالی بوده و همه 
همــکاران در وزارت خارجــه و در نمایندگی ها تاش 

وسیعی انجام دادند و معتقدم کارنامه موفقی است.

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران:فرمانده نیروی زمینی ارتش: آیت اهلل رئیسی: 

تا هفت روز دیگر با جدیت کامل به مرحله سوم می رسیمدزدی دریایی از ایران بی پاسخ نمی ماندباید چهره کسانی که حامی ترور هستند برمال شود

 در فتنه ها، حق ممزوج با باطل 
و باطل ممزوج با حق است

 بزرگ ترین امر به معروف 
تشکیل حکومت اسالمی است

 از ابتدای محرم به فکر برگزاری 
شکوهمند مراسم اربعین باشیم
jتشریح ویژه برنامه های دهه اول محرم در حرم امام رضا

 از محفل شیرخوارگان تا شام غریبان

»حسینیه« ؛ پرونده معارفی ویژه محرم الحرام

 jغبارروبی و سیاه پوشانی مضجع منور امام رضا 
با حضور رهبر معظم انقالب

عالم   هب   ماتم تو حسینیه غم است
 ............ صفحه 3 
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روزنامـه صبـح ايـران

امير صباحى فرد: ايران توان ساخت انبوه سامانه هاى پدافندى را دارد   تسنيم: امير سرتيپ عليرضا صباحى فرد، فرمانده نيروى پدافند هوايى ارتش در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاى بنيان گذار 
انقالب اسالمى كه صبح ديروز برگزار شد، با تأكيد بر آمادگى كامل نيروهاى مسلح براى دفاع از كشور، اظهار داشت: ايران توان طراحى و ساخت انبوه سامانه هاى فرماندهى و كنترل و توليد انواع تجهيزات دفاعى و 

دفاع سايبرى را دارد.

 سياست  دونالد ترامپ ديروز در اظهاراتى 
بى اســاس و مبهم مدعى شده بود: «اياالت 
متحده آمريــكا در حادثــه فاجعه بارى كه 
هنگام آماده سازى هاى نهايى در جايگاه يك 
سكوى پرتاب موشــك ماهواره بر سفير در 
سمنان رخ داد نقشى نداشــته است. براى 
ايران بهترين آرزوهــا را دارم و اميدوارم در 
مشــخص كردن اينكه در جايگاه يك چه 
اتفاقى افتاده موفق باشــند». 
اين اظهــارات ترامپ پس از 
آن بود كــه  خبرگزارى هاى 
آمريكايى به تصاوير ماهواره اى 
اشاره كردند كه در آن دودى 
حاصل از انفجار يك موشك 
در مركز فضايــى ايران ديده 
مدعى  رسانه ها  اين  مى شود. 
شدند ســكويى كه در عكس 
ديده مى شود، سكوى پرتاب 
موشــك ماهواره بر اســت و آن را مربوط به 
ماهواره ناهيد دانستند. هرچند محمدجواد 
آذرى جهرمى، وزيــر ارتباطات در توييتى 
در واكنش به اين خبر گفته بود: «شنيده ام 
ظاهراً اخبارى منتشر شده كه سومين تالش 
براى اســتقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده 
اســت. حال ناهيد يك خوب و اآلن هم در 

آزمايشگاه مستقر است».

 واكنش كنايه آميز آذرى جهرمى
به گزارش ايسنا، آذرى جهرمى روز گذشته 
نيز در حاشيه بازديد خبرنگاران از پژوهشگاه 
فضايى ايران بيان كرد: بهتر است وزير دفاع 
كه حوزه مسئوليتشان است، در باره ادعاى 
آمريكا صحبت كنند، اما چيزى كه مى شد 
امــروز ديد اين اســت كه ماهــواره ناهيد 
اينجاست و هنوز تحويل داده نشده اسـت؛ 
البتــه مراحل انتهايى تحويــل آن در حال 
انجام است. به گفته وى، اگر ماهواره بخواهد 
پرتاب شود، ما بايد از سه هفته پيش ماهواره 
را تحويل وزارت دفاع داده باشــيم كه روند 
آن ها طى شــود، بنابراين قطعاً اين مسئله 
كه ادعا مى شود، درباره پرتاب ماهواره ناهيد 

نبوده اســت و پرتابگر هم از سه هفته قبل 
سوختگيرى نمى شــود. وى ادامه داد: آقاى 
ترامپ اظهار كرده بودند ما دخل و تصرفى بر 
انفجارى كه ادعا كرده بودند در پايگاه فضايى 
سمنان رخ داده، نداريم. عالقه مندم به عنوان 
يك ايرانى بگويم اگر شما در انفجار ادعايى كه 
تصاويرش را منتشر كرديد، دست نداشتيد، 
اما مطمئن باشــيد به دليل تجاوزى كه به 
آب هاى ما داشتيد، نيروهاى مسلح ما پهپاد 
شــما را سرنگون كردند. اگر هم تصاويرى با 
اين كيفيت داريد، ما عالقــه داريم تصاوير 
لحظه اصابت پهپادتان را هم منتشر كنيد كه 
كروكى دقيق محل سقوطش استخراج شود 

كه براى افكار جامعه جهانى مناسب است.

وى با بيان اينكه ماهواره ناهيد يك ماهواره 
مخابراتى اســت، افــزود: البتــه مأموريت 
اصلى اش مأموريت سنجشــى نيســت. در 
مدار 250 كيلومترى زميــن قرار مى گيرد 
و 2.5 مــاه مى تواند در مدار زمين باشــد.

آذرى جهرمى ادامه داد: در تالش هســتيم 
يك سرى تحقيقات با قرار دادن ماهواره در 
مــدار 250 كيلومترى انجام دهيم، از جمله 
تكنولوژى هايــى كه براى نخســتين بار در 
ماهواره هاى ايرانى انجام مى شــود، بحث باز 
و بسته شدن ســرورهاى خورشيدى روى 
ماهواره است كه مورد آزمايش قرار مى دهيم. 
بعد از طى اين مراحل قادر خواهيم بود با توليد 
تعداد زيادى از اين ماهواره ها، مجموعه اى از 
منظومه هاى ماهواره هاى ارتباطى براى اليه 
لئو داشــته باشــيم كه نيازهاى ارتباطى و 
ديتايى ما را برطرف كند. به گفته خبرگزارى 
فارس نيز وى در حاشيه اين بازديد گفت: در 
گوشه ديگر اتاق تميز هم ماهواره پارس قرار 
دارد كه آخرين مراحل تجميع را مى گذراند 
و آذرماه آماده تحويل مى شود. اگر عالقه مند 
باشيد مى توانيم به دانشگاه علم و صنعت رفته 
و ماهواره ظفر را هم ببينيم، اين ماهواره هم 
هنوز به پايان نرسيده و فكر مى كنم با پنج 
هفته تأخير براى طى آزمايش ها به سيكل 

آزمايشگاه بيايد.

واكنش كنايه آميز ايران به ادعاى ترامپ درباره خرابكارى در ماهواره ايرانى

آخرين بار  پهپادتان ساقط شد

 در شيراز چه خبر است؟ اون از چاپ بنر رژيم صهيونيستى به مناسبت هفته دفاع 
مقدس، اون از چاپ بنر تبريك شــهادت امام جواد(ع)، اينم از برداشتن نام شهدا 

از خيابان ها! آيا اين ها اشتباه نوشتارى يا تايپيست يا سهوى است ؟09150001600
 ساالنه 2 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه فرهنگيان در صندوق بيمه طاليى  
به حســاب پزشكان، سونوگرافى ها، آزمايشگاه ها و بيمارستان هاى خصوصى واريز 
مى شود؛ پس از چند ده سال با اين روش اداره نادرست بيمه طاليى، چه سازه هاى 
بهداشتى و بيمارستانى در اختيار فرهنگيان به صورت اختصاصى قرار خواهد گرفت؟ 

 09150007109
 در مطلب روزنامه قدس 98/6/7 «با عنوان روحانى حرفش را عوض نكرد» 
رئيس دفتر رئيس جمهور سؤال خبرنگارى را در مورد «گام سوم» چنين پاسخ 
داد: هفته آينده گروهى اقتصادى از ايران به فرانســه مى رود تا درباره جزئيات 
پيشــنهاد اين كشــور صحبت كنند، پس از بازگشت اين گروه بهتر مى توانيم 
درباره احتمال اجرا يا اجرا نشدن گام سوم صحبت كنيم. متأسفانه مفهوم اين 
گفته واعظى به خصوص با اين رفت وآمدها اين اســت، اگر بخواهيم گام سوم 
را برداريم، بايد با فرانســه هماهنگ كنيم (اجازه بگيريم). نبايد اجازه بدهيم 

آمريكا خرطومش را با ترفند مكرون از پنجره وارد كند. 09390002323
 شــعار آقاى رئيــس جمهور از ابتدا واگذارى مســئوليت بــه جوانان بوده 
اســت، ولى تركيب ســنى وزيــران و مســئوالن اجرايى خالف آن اســت. 

 09150007215
 آقاى ربيعى وعده هاى غيرعملى انتخابات را گفتمان انتخابات نام گذاشت. اين 

دولتمردان از اول ملت را نشناختند.  09150007215
 اســتفاده از خودرو در شهرها بيش از اندازه و سرسام آور شده و ترافيك، دعوا و 
درگيرى، آلودگى هوا، آمار وحشتناك تصادف ها و ده ها مشكل و معضل ديگر نتيجه 

آن است. 09019000087
 لعنت بر شيطان و فراماسونى تحت امرش آمريكا، صهيونيست ها و... . نرسد روزى 
كه انگشت ندامت بر دهان بفشاريد به خاطر تأخير. با موشك هايتان خاكشان كنيد. 

09150007302
 اعمال اصل هاى 30 و43 قانون اساســى شايد كارساز باشد، چون قشر جوان و 
نوجوان را اميدوار مى كند اگر استفاده از نسل جوان در پيشرفت كشور ضرورى است. 

اعمال اصل 43 قانون اساسى بهترين راه است. 09150007215
 چشــممان روشن كه فرزند شهردار قم در گفت و گو با مسيح على نژاد، خبرنگار 
معلوم الحال گفته كه اظهارات پدرم مصرف داخلى دارد و من سفير نظام نيستم. 
كاش كمى وجدان و احترام به خون شهدا بود و واكنشى به اين موضوع نشان داده 

مى شد. 09120004896
 اونايى كه هميشــه واليت فقيه را نقد مى كرديد، مثل آقاى تئوريسين، چرا در 
مقابل ديكتاتورى ملكه فخيمه انگليس سكوت كرديد؟ همين اتفاق تو ايران افتاده 

بود اآلن بى بى سى خودش رو مى كشت. 09150008543

 امير دريادار حســين خانزادى با بيان اينكه به زودى رزمايشى در درياى خزر 
برگزار مى شود، گفت: عنوان اين رزمايش «امنيت و اقتدار پايدار در درياى خزر» 
اســت و پايدار بودنش به آمادگى رزمى نيرو ها، تجهيزات و همكارى كشور هاى 
همسايه وابســته است. وى گفت: اين رزمايش به مدت چهار روز در درياى خزر 
برگزار مى شــود و تمام جهت گيرى آن نيز دستيابى به امنيت جمعى و حفظ آن 
است و طبيعى است براى رسيدن به امنيت حتماً بايد آمادگى نيرو ها، تجهيزات 

و تسليحات در سطح معنادارى هميشه فراهم باشد.

 يوســف ارجونى، رئيس ســازمان بســيج مداحان كشور در ســى و دومين 
گردهمايى ســاالنه مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) كرمان گفت: در سرزمين هاى 
اشــغالى مداحانى براى تخريب عاشــورا تربيت مى شــوند كه عده اى از آن ها در 
كشور دستگير شــده اند. وى با بيان اينكه دشمن همواره در حال تخريب اسالم 
و خواستار تخريب محرم و عاشوراست، اظهار داشت: هر چه به ماه عزا نزديك تر 

مى شويم فشارهاى روانى و تبليغات سوء عليه محرم و عاشورا بيشتر مى شود.

 احمد االســدى، يكى از فرماندهان حشدالشعبى عراق و سخنگوى فراكسيون 
فتح در پارلمان اين كشــور در نشســت خبرى با خبرنگاران كه در دفتر وى در 
بغداد برگزار شــد، گفت: اين سازمان هيچ موشك دوربرد ايرانى در انبارهايى كه 
رژيم صهيونيســتى آن ها را مورد هدف قرار داد نگهدارى نمى كرد. وى با اشــاره 
به حمالت اخير رژيم صهيونيســتى به برخى پايگاه هاى عراقى و احتمال دست 
داشــتن آمريــكا در اين حمالت گفت: پس از خروج آمريــكا از برجام و افزايش 

تنش ميان ايران و آمريكا حشدالشعبى انتظار داشت كه مورد هدف قرار گيرد.

 مديركل موقت آژانس بين المللى انرژى اتمى شــامگاه جمعه به وقت محلى، 
شــانزدهمين گزارش درباره راســتى آزمايى و نظارت در جمهورى اسالمى ايران 
براســاس قطعنامه 2231 شوراى امنيت را منتشر كرد. بر اساس گزارش آژانس، 
ذخاير اورانيوم ايران به 241.6 كيلوگرم و درصد غناى آن به 4.5 درصد رســيده 

است.

تعجب صهيونيست ها از عزم جزم ايران
با وجود حمالت اسرائيل

سياست: سايت آمريكايى «المانيتور» گزارشى از خبرنگار سياسى خود «بن كاسپيت» 
درباره ايران منتشر كرد كه به عنوان يك تحليلگر سياسى در روزنامه صهيونيستى معاريو 
هم فعاليت مى كند. در اين گزارش آمده است: اظهارات مقامات امنيتى اسرائيل نشانگر 
معضل آن ها در برخورد با ســليمانى است كه در تالش براى محاصره اسرائيل از خليج 
(فارس) تا درياى مديترانه و درياى سرخ و كاشتن بذر عوامل ايران در منطقه است. رهبران 
نظامى ارتش اسرائيل از اين عزم ايرانى ها در تعجب اند، به رغم اينكه به ادعاى اين مقامات 

صهيونيست، اسرائيل به آن ها ضرباتى را وارد كرده است.

محمد رجايى:
شهيد رجايى حقوق آموزش و پرورش مى گرفت 

نه حقوق رياست جمهورى
سياســت: برادرزاده شــهيد رجايى در 
پاسخ به اين پرسش كه گروه هاى سياسى 
معموالً تالش دارند با پيوندهاى فاميلى و 
رفت و آمدها از موقعيت خانواده شــهداى 
شاخص سوءاستفاده كنند، آيا تالش هايى 
از اين زمينه براى ارتباط با شما و فرزندان 
شــهيد رجايى صورت گرفت، گفت: دقت 
نظــرى در اين زمينه وجود آمد. دو دختر شــهيد رجايــى ازدواج نكرده بودند و 
همواره برخى از شــخصيت ها حتى از شهرســتان ها تالش داشتند كه پيوندى با 
خانواده شهيد رجايى داشته باشند. حتى به منزل ما هم زنگ مى زدند، اما موافقت 
نشــد. شــهيد رجايى هيچ گاه از موقعيت خود اســتفاده نكرد و خانواده اش هم از 
اين موقعيت سوءاســتفاده نكردند. جالب اين است كه بدانيد شهيد رجايى شهيد 
فرهنگى هســتند و حقوقى كه خانواده ايشــان دريافت مى كنند، حقوق شهداى 

فرهنگى است و حقوق شهيد رئيس جمهور نيست.

ادعاى واشنگتن پست 
مكرون تالش داشت ديدارى بين ظريف و ترامپ

در فرانسه ترتيب دهد
سياست: «ديويد ايگناتيوس» ســتون نويس واشنگتن پست در يادداشتى در اين 
روزنامه به نقل از برخى منابع، جزئياتى درباره سفر ناگهانى «محمد جواد ظريف» 
وزير خارجه ايران به فرانســه در يكشنبه هفته گذشته ارائه داده است. ايگناتيوس 
نوشته اســت: «تالش مكرون جواب نداد و اين موضوع گذشته داليل واضح دارد: 
يكى اينكه ســطح مقام ظريف [بــراى ديدار با ترامپ] به انــدازه كافى باال نبود، 
ضمــن آنكه تيم ترامپ، ميانه خوبى با ظريف ندارند، زيرا او را طرف مذاكره دولت 
اوباما مى بينند. دليل ديگر اين بود كه او از تهران هيچ امتيازى نياورده بود. شــايد 
اگر حســن روحانى وارد بياريتز شــده بود و پيام مهمى داشــت، آن وقت ترامپ 

نمى توانست در برابر برگزارى ديدار با او مقاومت كند».

درنشست هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
آيت اهللا جنتى بر ادامه مبارزه 

با فساد تأكيد كرد

سياســت: آيت اهللا احمد جنتى در نشست 
هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با تبيين 
اهداف قيام حضرت امام حسين عليه السالم در 
امر به معروف و نهى از منكر، باالترين منكرات 
را مفاسد اقتصادى، زورگويى ها و رباخوارى ها 

دانست و برخورد با آن را ضرورى خواند. 
در ابتداى اين نشســت، آيت اهللا جنتى رئيس 
مجلس خبرگان رهبرى در سخنانى به تبيين 
مهم ترين مسائل داخلى و بين المللى پرداخت.

رئيــس مجلس خبرگان رهبرى بر اســتمرار 
اقدامــات قاطع رئيس قوه قضائيه در مبارزه با 

مفاسد و مفسدان اقتصادى تاكيد كرد.
وى تصريــح كرد: رباخوارى، مــردم را بيچاره 
كرده و اين مفســده از باالترين منكراتى است 
كه متأسفانه شايع مى شــود و بسيارى براى 
پركردن جيب رباخواران، باالجبار همه دارايى 

خود را حراج مى كنند و بى خانمان مى شوند.
آيت اهللا جنتى با قدردانى از اقدامات آيت اهللا 
رئيســى در برخورد با مفاسد اقتصادى اظهار 
داشــت: كارى كه رئيس قوه قضائيه مى كند 
اميد آفرينى براى مظلومانى است كه در دوره 

انقالب طعم تلخ ظلم را چشيده اند.
وى بار ديگر خطاب به آيت اهللا رئيسى گفت: 
اقدامات بسيار خوبى كرده ايد، تاكيد مى كنم 
كــه قاطعانه ادامه دهيد كــه كارتان علوى و 
حسينى است و حتماً مورد توجه ايشان است.

آيت اهللا جنتى به رئيــس قوه قضائيه توصيه 
كــرد: اقداماتتان را پيگيــرى كنيد و به مردم 
گــزارش كار بدهيد، هرچند مردم فهميده اند 
كه چه مى كنيد اما گزارش تفصيلى بيشترى 

به ملت دهيد.
وى تاكيد كرد: دادگاه هاى علنى را بيشتر علنى 
كنيد تا مردم با چشم خود ببينند و اميدشان 

بيشتر شود.
رئيس مجلــس خبرگان رهبــرى، معضالت 
فرهنگى را از ديگر منكرات دانست و لزوم تدبير 

براى مقابله با آن را ضرورى خواند.
در ايــن جلســه، موضوعات مهــم مربوط به 
خبرگان و برنامه هاى اجالس آتى اين مجلس، 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
هفتمين اجالسيه رســمى مجلس خبرگان 
رهبرى در دوره پنجم از دوم تا چهارم مهرماه 

در تهران تشكيل خواهد شد.

فالحت پيشه: 
زمان به ضرر ايران

در حال سپرى شدن است

عضو  فالحت پيشه،  حشــمت اهللا  سياست: 
كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلــس شــوراى اســالمى در گفت وگو با 
تســنيم، درباره گام سوم ايران براى كاهش 
تعهدات برجامى خود، گفت: هيچ گونه منعى 
در قالــب NPT وجود ندارد كــه ايران به 
شرايط پيش از موافقت نامه سوم آذر 1393 

در ژنو بازگردد. 
بى شــك بازگشــت بــه شــرايط پيش از 
توافق نامه ژنو دســت باال را بــراى ايران به 

همراه خواهد داشت. 
وى با بيان اينكه ايران در گام ســوم كاهش 
تعهدات برجامى خود بايد گام ملموســى را 
بردارد، ادامه داد: در شــرايط فعلى راهبرد 
ايران در درجه اول تنش زدايى در منطقه و 
مانع شدن از تداوم پيوند منطقه با يكسرى 
دشــمنى ها خارج از منطقه است كه پس از 
ســاقط شــدن پهپاد آمريكايى اين شرايط 
فراهم شده اســت، چون كشورهاى منطقه 
نيز تا حدودى به اين نتيجه رســيده اند كه 

بايد واقع گرايانه عمل كنند.
نماينده مردم اســالم آباد غــرب در مجلس 
با تأكيــد براينكه در گام ســوم بايد قدمى 
برداشــته شــود كه شــرايط فعال را براى 
كشــور ايجاد كند، افزود: در شرايط كنونى 
زمان به ضرر ايران در حال ســپرى شــدن 
اســت، ايرانى كه براى فــروش نفت خود با 
مشكل و محدوديت روبه رو است مانند عراق 
نمى تواند دو دهه صبر كند تا اين شــرايط 
تغيير كند؛ ايران هرگز اين شرايط را تحمل 
نمى كند، چون اصــًال موضوع عراق و ايران 

موضوع متفاوتى است. 
عضــو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس اضافه كرد: عراق كشورى بود 
كه پرونده  تخلفات فراوانى در ســازمان هاى 
بين المللى داشــت، ولى ايران كشورى است 
كه در عرصه حقوقى و هم فضاى ديپلماسى 
عمومى شــرايط بهترى دارد، بنابراين ايران 

بايد گام سوم را محكم تر بردارد.

خبر

صداى مردم   

بدون تيتر

شماره پيامك: 30004567

 قطعاً اين مسئله كه 
ادعا مى شود، درباره 
پرتاب ماهواره ناهيد 
نبوده است و پرتابگر 
هم از سه هفته قبل 
سوختگيرى نمى شود
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بازپسگيرى درآمدهاى نفتى ايرانحضور «آقازاده ها» در هلدينگ جهانبانى
سياست: رســول قهرمانــى در ادامه سومين 
جلســه محاكمه باند جهانبانى در شعبه سوم 
دادگاه ويژه رســيدگى به جرايــم اخاللگران 
اقتصادى به رياست قاضى مسعودى مقام اظهار 
كرد: در شركت هاى زيرمجموعه جهانبانى كه 
آن را هلدينگ نــام نهاده اند، برخى آقازاده ها و 
فرزندان مسئوالن كشور حضور دارند و حقوق 
مردم را تضييع مى كنند و واريز پول هاى مردم از 

بانك سرمايه به اين شركت ها بوده است.
به گزارش تســنيم نماينده دادستان اضافه 
كــرد: آقازاده ها كه با پول مردم ســهامدار 
مى شــوند، بدانند اگر قصد خدمت به كشور 
را داشتند اشخاص زيادى از نخبگان علمى 
و توليدى در كشور وجود دارند كه مى توانند 
راه خدمــت را از آنان يــاد بگيرند. قهرمانى 
خطاب به عمار صالحى يكى از متهمان اين 
پرونده گفت: چه كسى دفتر توسعه تجارت 
آرمانى را در سعادت آباد خريده است و شما 

چه حق مشاوره اى مى گرفتيد؟
قهرمانى بازداشت صالحى را به خاطر اتهاماتش 
دانست و گفت: وضعيت بانك سرمايه به گونه اى 

آشــفته بوده كه افراد درخواست را مى نوشتند 
و قــرارداد را در دفاتر آقايان امضا مى كردند، در 
حالى كه مراحل مربوط بايد در شــعبه انجام 
مى شده اســت. به گزارش ميزان عمار صالحى 
اتهامات انتســابى را رد كــرد و گفت: آنچه در 
جلسه بازپرسى نهايى به من تفهيم شد درباره 
دريافت تســهيالت 50 ميليــارد تومانى بود. 
من مديرعامل شــركت تى وا بودم و در تاريخ 
93/2/20 از اين شــركت خارج شدم و استعفا 
دادم. ايــن را كه در آن تاريخ اســنادى را امضا 
و تســهيالتى را دريافت كرده باشــم، تكذيب 
مى كنم. پيش از حضور من در شــركت تى وا 

مقدمات دريافت تسهيالت انجام شده بود.

سياست: قــرارداد كنسرســيوم نفتى ايران و 
هشت كمپانى نفتى آمريكايى، انگليسى، هلندى 
و فرانســوى در سال 1333 منعقد شد؛ در اين 
فرايند زمينه براى تغيير الگــوى قراردادهاى 
نفتى ايران به وجود آمد. قرارداد كنسرســيوم 
به عنوان شــكلى از همكارى اقتصــادى رژيم 
پهلوى با كشــورهاى غربى پس از كودتاى 28 
مرداد 1332 محسوب مى  شد؛ براساس پيمان 
كنسرسيوم، شكل جديدى از غارت نفت ايران 
در دستور كار كشورهاى غربى و سلطه گر قرار 
گرفت؛ در اين زمينه، 40 درصد از ســهام نفت 
ايران به پنج كمپانى آمريكايى،  40درصد ديگر 
به شــركت نفت ايران و انگليــس، 14 درصد 
مربوط به شركت نفتى هلند و 6 درصد باقيمانده 
را كمپانى فرانســوى بدست آوردند. به گزارش 
تسنيم، روند جديدى كه از سال 1333 به بعد 
در دستور كار كمپانى هاى اقتصادى بين  المللى 
قرار گرفت، نشانه  هايى از مشاركت شركت  هاى 
چندمليتى نفتى را منعكس مى سازد كه قابليت 
الزم براى كنترل منابع اقتصادى ايران، به ويژه 
منابع نفتى را به وجود آوردند. به موجب قرارداد 

كنسرسيوم، كمپانى هاى آمريكايى،  انگليسى، 
هلندى و فرانســوى اجازه پيــدا كردند روند 
اكتشاف و استخراج نفت را با هزينه دولت ايران 

انجام دهند.
همچنين به موجب قرارداد كنسرسيوم، مقرر شد 
كمپانى هاى غربى اختيارات وسيعى در حوزه 
سرويس هاى زيربنايى ايران در صنايع راه آهن، 
تلفن، تلگراف و هواپيمايى را بدست آورند. حاال، 
جمعى از نمايندگان مجلس با تدوين طرحى، 
دولت را ملزم كردند به بازپسگيرى درآمدهاى 
نفتى ايران از دولت هاى آمريكا و انگليس پس 
از كودتاى 28 مرداد 1332 تا سال 1357 اقدام 

كند.

 سياست  وزارت خزانه دارى آمريكا نفتكش ايرانى «آدريان دريا» 
و كاپيتان آن را در فهرست تحريم هاى خود قرار داد. دفتر كنترل 
دارايى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمريكا بامداد شنبه نفتكش 
ايرانى آدريان دريا را كه حامل 2,1 ميليون بشــكه نفت خام بوده، 
تحت تحريم قرار داده و اين نفتكش را دارايى مســدود شده اعالم 
كرد. به گزارش فارس ،اين نفتكش حدود دو ماه پيش هنگام عبور 
از منطقه جبل الطارق توسط تفنگداران دريايى انگليس توقيف شد. 
مقام هاى دولت محلى جبل الطارق ادعا كردند، اين نفتكش در حال 
ارسال نفت به سوريه بوده و به دليل نقض تحريم هاى اتحاديه اروپا 

عليه سوريه توقيف شده است.
جبل الطارق سرانجام حدود دو هفته پيش اين نفتكش را آزاد كرد. 
گريس يك از آن زمان نامش را به «آدريا ن دريا» تغيير داد و با پرچم 
جمهورى اســالمى ايران حركتش را آغاز كرد و به گفته ربيعى، 
ســخنگوى دولت، نفت آن فروخته شده و مالك نفت براى مقصد 

آن تصميم مى گيرد.
اين اقدام آمريكايى ها در حالى است كه يك انديشكده مستقر در 
آمريكا كه به صورت تخصصى در زمينه انتشار اخبار و تحليل مربوط 
به تردد دريايى فعاليت مى كند، در تحليلى نوشته، واشنگتن طبق 
قانــون درياها نمى تواند نفتكش ايرانى «گريس 1» كه نامش را به 

«آدريان دريا» تغيير داده، توقيف كند.

 چرا آمريكا نمى تواند آدريان دريا را توقيف كند؟
اين انديشكده نوشــته دولت آمريكا ادعا مى كند هم كشتى كره 
شــمالى و هم گريس يك بايد به دليــل نقض تحريم هاى آمريكا 
تحويل دولت آمريكا شوند. اياالت متحده ادعا مى كند گريس يك 
متعلق به سپاه پاســداران انقالب اسالمى است كه توسط دولت 
آمريكا در فهرست ســازمان هاى اصطالحاً تروريستى قرار گرفته 
است. «انديشكده دريايى آمريكا» باوجود اين مى نويسد: برمبناى 
قوانين دريا، اياالت متحده آمريــكا در دوران صلح اختيار توقيف 
كشــتى يك كشــور ديگر را در درياهاى آزاد يا در آب هاى كشور 
ديگرى ندارد. كشورها صرفاً مى توانند قوانين خودشان را در آب هاى 
خودشــان اجرا كنند. اين انديشكده نوشــته: آمريكا براى توقيف 
نفتكش ايران بايد يا منتظر بماند تا اين كشتى وارد آب هاى آمريكا 
شود و يا اينكه كشور ديگرى را مجاب كند حكم وزارت دادگسترى 

آمريكا را به رسميت شناخته و آن را اجرا كند.
از ســوى ديگر مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا مدعى شد، 
واشنگتن اطالعات قطعى در اختيار دارد كه نفتكش ايرانى آدريان 
دريا به سوى سوريه مى رود. وى در پيامى در توييتر نوشت: ظريف ،  
وزير امور خارجه ايران به انگليس تضمين داد كه نفتكش گريس 

يك به سوريه نمى رود.
وزير خارجه آمريكا در ادامه نوشت: ما اطالعات قابل اطمينانى داريم 

كه اين نفتكش به سوى بندر طرطوس سوريه مى رود. من اميدوارم 
شرايط تغيير كند. اطمينان به ظريف اشتباه بزرگى است.

جان بولتون، مشاور امنيت ملى كاخ سفيد در پيامى توييترى به 
تحريم آدريان دريا يك واكنش نشان داد و ادعاهاى واشنگتن درباره 

مقصد اين نفتكش ايرانى را تكرار كرد.
اين مقام آمريكايى مدعى شــد: تحريم ها (عليه آدريان دريا يك 
و كاپيتان آن) و همچنين توقيف يك كشــتى درگير در فعاليت 
غيرقانونى، موضوعى جدى هستند. وى افزود: بگذاريد اين درسى 
باشد براى هر كسى كه درباره حمايت از انتقال نفت ايران به مقصد 

رژيم قاتل (بشار) اسد وسوسه شده باشد.
همان طور كه اشــاره شــد، اقدامات آمريكا دربــاره اين نفتكش 
غيرقانونى است، اما تالش اين كشور و زير پا گذاشتن قوانين جهانى 
حاكى از خشم و عصبانيت آمريكا در اثرگذارى تحريم هاى نفتى 

است.

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

بازتاب

سياست خارجى

آمريكا در اقدامى غيرقانونى و خصمانه نفتكش ايرانى را در فهرست تحريم ها قرار داد

خشم جنگ طلبان از آزادى آدريان دريا 

مجلسقوه قضائيه
طرح جديد مجلس براى دريافت غرامت از آمريكا و انگليس منتشر شدنماينده دادستان در سومين جلسه محاكمه باند جهانبانى مطرح كرد

مجلس
رئيس كميته هسته اى مجلس خبر داد

بازديد نمايندگان از تأسيسات هسته اى 
براى بررسى كاهش تعهدات برجامى

سياست: محمدابراهيــم رضايى، 
رئيس كميته هســته اى مجلس از 
بازديد هيئتى از كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى پارلمان 
از مراكز هســته اى كشور در هفته 
آينــده خبر داد و گفت: براســاس 

برنامه ريزى هاى انجام شده اين هيئت از سايت اراك، فردو و نطنز 
بازديد مى كنند. كميته هسته اى اقدامات دستگاه هاى مرتبط 
براى كاهش ســطح تعهدات برجامى را رصد و بررسى كرده و 
وكالى ملــت را در جريان اين اقدامات قرار مى دهد. وى يادآور 
شــد: قرار بود اين بازديد هفته گذشته انجام شود كه به دليل 
مشغله كارى نمايندگان و همچنين بازديد اعضاى كميسيون 
از نمايشگاه دستاورد هاى وزارت دفاع به هفته آينده موكول شد.

دولت
توضيح واعظى درباره سخنان رئيس جمهور

ديدارى بين روحانى و ترامپ
صورت نمى پذيرد

رئيــس  دفتــر   سياســت: 
با  رئيس جمهــور در گفت و گــو 
تســنيم،  درخصــوص واكنش ها 
به اظهارات اخيــر روحانى گفت: 
بحث ديــدار با ترامــپ به هيچ 
وجــه مطرح نبوده و نيســت. در 

آن ســخنرانى هم آقاى رئيس جمهور اقتدار ايران را مطرح 
كردند و درواقع بيانگر تالشــى بود كه دولت در راســتاى 
حل مشكالت معيشــتى از خود نشان مى دهد. استنباط از 
سخنرانى آقاى دكتر روحانى متفاوت است، اما منظور ايشان 
تالش دولت براى رفاه بيشتر مردم بود. وى برنامه ريزى براى 
ديدار احتمالى روحانى با رئيس جمهور آمريكا در نيويورك را 

رد كرد و گفت: چنين برنامه اى در نظر گرفته نشده است.

سياست داخلى
آيت اهللا مكارم شيرازى: 

فرودگاه 
وضعيت قم را بهتر مى كند

سياست: آيت اهللا مكارم شيرازى 
در ديدار نهاونديان، معاون رئيس 
جمهور پس از استماع برنامه هاى 
ســتاد اقتصاد مقاومتى استان با 
اشــاره به مشــكالت فرودگاه قم 
گفت: من معتقــدم اگر فرودگاه 

قم درســت شــود وضعيت قم بهتر مى شــود و از داخل و 
خارج استقبال خواهد شــد. خيلى ها مى خواهند مستقيم 
براى زيارت به قم بيايند، اما نداشــتن فرودگاه كار را سخت 
مى كند. وى همچنين گفت: شركت رئيس جمهور در بعضى 
از مجالس ســبب ناراحتى مى شود ، به ايشان سفارش كنيد 
درباره حضور در اين گونه مراسم احتياط داشته باشند چرا كه 
عكس و فيلم آن در فضاى مجازى پخش و منتشر مى شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 بهره مندی یک هزار و 100 دانش آموز از کارگاه های موزه ملی ملک  آستان: بیش از یک هزار و 100 دانش آموز از برنامه های آموزشی کارگاه های مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در اردوگاه 
شهید چمران تهران بهره مند شدند.کتابخانه و موزه ملی ملک برای نخستین بار کارگاه های آموزشی خود را در تابستان سال جاری در اردوگاه دانش آموزی شهید چمران تهران برپا کرد.این برنامه به درخواست اداره 

آموزش و پرورش شهر تهران با هدف میزبانی از دانش آموزان برگزیده دبیرستان های دولتی دوره اول مناطق بیست گانه پایتخت که در اردوهای متمرکز یکروزه این اردوگاه حضور داشتند، انجام شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با حمایت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی  
خادمیاران در مسیر کربال خدمت رسانی می کنند

آستان: مدیر کاروان پیاده انصارالحسین)ع( 
گفت: خادمیاران تبلیغی با حمایت سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی در کاروان 
پیاده انصارالحســین)ع( در مســیر کربال 

خدمت رسانی می کنند.
حجت االسالم علی حقیرپور گفت: کاروان 
نوزدهمین  برای  انصارالحسین)ع(  پیاده 

ســال پیاپی به ســمت کربالی معال حرکت می کنند، این کاروان شامل 100 نفر 
از عاشقان امام حسین)ع( است که از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
کرمان، گلســتان، تهران و اصفهان به مشهد آمده اند تا در این سفر معنوی شرکت 
کنند.حقیرپور افزود: زائران کاروان پیاده انصارالحسین)ع( پس از دعای پرفیض ندبه 
با بدرقه مردم شهرک شهید رجایی از مجتمع اسالمی بقیه اهلل االعظم مشهد راهی 
کربال شدند تا این مســیر 2 هزار و 600 کیلومتری را پس از ۷۵ روز پیاده روی در 
اربعین حسینی به کربال مشرف شوند، کوچک ترین عضو این کاروان نوجوان سیزده 

ساله و مسن ترین آنان پیرمرد هفتاد و پنج ساله است.
وی با بیان اینکه یکی از مزیت های کاروان امســال حضور خادمیار تبلیغی رضوی 
اســت، تصریح کرد: با حمایت ســازمان فرهنگی آســتان قــدس رضوی تاکنون 
خادمیاران تبلیغی در سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و اصفهان کاروان 
پیاده انصارالحسین)ع( فعالیت فرهنگی داشته اند، ارتباط مؤثر با اعضای کاروان، اقامه 
نماز، پاسخگویی به مسائل شــرعی و سایر فعالیت ها بخشی از اقدامات خادمیاران 

تبلیغی است.
حقیرپــور تأکید کرد: مهم تریــن هدف حرکت این کاروان پیاده عالوه بر کســب 
ارزش های معنوی، زنده نگه  داشتن سیره اهل بیت)ع(، ترویج مکتب اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، نشر و گســترش معارف حسینی، تبیین ابعاد مختلف قیام حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( و توجه دادن همگان به اهمیت زیارت امام حسین)ع( است.

همزمان با روز بیست و چهارم ذی الحجه
 بیش از 3 میلیون ختم دعای مباهله 

در حرم مطهر رضوی انجام شد
آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی از ختم بیش از 3 میلیون 
دعای مباهله همزمان با روز بیســت و 
چهارم ذی الحجه در حرم مطهر رضوی 
خبر داد.حجت االســالم والمســلمین 
مهدی شجاع با اعالم این خبر بیان کرد: 
همزمان بــا روز مباهله به همت واحد 

ختم تالوت نور اداره علوم قرآنی بیش از 3 میلیون ختم دعای مباهله توســط 
زائران و مجاوران بارگاه قدسی رضوی انجام شد.

وی تصریح کرد: در این روز زائران بارگاه مطهر رضوی و همچنین اعضای طرح 
»یا ضامن آهو« که از طریق فضای مجازی با واحد ختم تالوت نور همراه هستند، 
در ختم دیگر ادعیه و زیارات از جمله زیارت امین اهلل و صلوات خاصه امام رضا)ع( 
مشارکت کردند. رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی افزود: در روز مباهله 
990 هزار ختم ســوره قرآن کریم از جمله سوره های حمد، توحید، قدر و... نیز 

با مشارکت زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در این مکان مقدس انجام شد.
وی یادآور شد: زائران و مجاوران عالقه مند به شرکت در ختومات قرآنی می توانند 
در تمام ایام سال با مراجعه به واحد ختم تالوت نور واقع در دارالقرآن الکریم حرم 
مطهر رضوی یا تماس با شماره 32002۵60-0۵1 در ختم قرآن، زیارات، ادعیه 

و صلوات این واحد قرآنی شرکت کنند.

 نخستین اردوی جهادی 
کارکنان آستان قدس رضوی برگزار شد

آستان: نخستین اردوی جهادی کارکنان آستان قدس رضوی در روستای فارمد از 
توابع منطقه تبادکان مشهد برگزار شد. 

به همت معاونت محرومیت زدایی و بسیج ادارات آستان قدس رضوی و با حضور 40 
نفر از کارکنان این آســتان مقدس نخستین اردوی جهادی کارکنان آستان قدس 

رضوی روز گذشته در روستای فارمد از توابع منطقه تبادکان مشهد برگزار شد. 
مدرسه ای که برای مدت طوالنی مورد استفاده قرار نمی گرفت در این اردوی جهادی 
در قالب ساخت نمازخانه، رنگ آمیزی و گچ کاری دیوار کالس ها مرمت و نوسازی شد. 
فعالیت جهادی کارکنان آستان قدس رضوی برای ساخت خانه عالم در مسجد جامع 
روستای فارمد آغاز شد که در دو هفته آینده این بخش آماده بهره برداری می شود. 

همچنین مرمت و نوســازی خانه همسر شهید مدافع حرم شهید رضا اسماعیلی با 
همت کارکنان آستان قدس رضوی در این اردوی جهادی آغاز شد.

مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی تشریح کرد
 بهبود فرموالسیون

برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت
آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های 
لبنی رضوی از بهبود فرموالسیون برای 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت این 

شرکت خبر داد.
برنامه های  درباره  طالبیان  سیدمهدی 
این شرکت در راستای شعار امسال که 
تحقق رونق تولید اســت، بیان کرد: در 

گام نخست، برنامه و پروژه بهبود فرموالسیون در راستای کاهش بهای تمام شده 
محصوالت انجام شده است.

مدیر عامل شــرکت فراورده های لبنی رضوی از اتخاذ برنامه هایی برای مقابله با 
تحریم ها و کاهش آســیب های ناشــی از آن خبر داد و افزود: طراحی و ساخت 
قطعات یدکی و فنی وارداتی مورد نیاز ماشــین آالت شــرکت و ارائه به ســایر 
شرکت های همکار در استان و کشور پس از تست آزمایشی و طی کردن مراحل 
فنی، از جمله این برنامه هاســت.وی ادامه داد: شرکت فراورده های لبنی رضوی 
همچنین ضمن اســتفاده از مواد بسته بندی ســاخت داخل، به منظور کمک و 
توســعه تولید و فروش محصوالت داخلی و جلوگیری از خروج ارز، تأیید امکان 

استفاده از آن ها را پس از مصرف به سایر شرکت های همکار ارائه داده است.
طالبیان با تأکید بر ضرورت اســتفاده از توانمندی های داخلی خاطرنشان کرد: 
این امر به منظور تأمین مواد اولیه و افزودنی ها با رویکرد جایگزینی با نمونه های 
وارداتی از طریق خریــد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه تأیید پس از 

مصرف به سایر مصرف کنندگان صورت گرفته است.
مدیر عامل شــرکت فراورده های لبنــی رضوی ادامه داد: عــالوه بر این، طرح 
توجیه اقتصادی، فنی و مالی خرید شرکت پتروپاک پارس به عنوان تولید کننده 
پاکت های چند الیه بسته بندی انواع نوشیدنی، به منظور تکمیل زنجیره تولید، 
حفظ اشتغال و نیز ارائه محصوالت به منظور جلوگیری از خروج ارز و جایگزینی 

با نمونه خارجی وارداتی تهیه و ارائه شده است.

برداشت گندم با راندمان باال توسط سازمان موقوفات ملک
آستان: مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از تولید گندم 

با راندمان باال توسط این سازمان خبر داد.
محمد هاشــم زاده گفت: در ســال زراعی جاری 1۷0 هکتار به کشــت گندم 
اختصاص داده شده که از این مقدار حدود یک هزار و 300 تن محصول و در هر 

هکتار ۷ هزار و 800 کیلوگرم برداشت شده است.
وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته نیز یک هزار و 1۷0 تن از سطح 161 هکتار 
تولید شــده است.مدیر کشاورزی ســازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی 
درباره گستره فروش این محصول گفت: فروش گندم تولیدی به صورت بذری به 
مراکز تولید بذر و همچنین به سیلوها انجام شده که در سال جاری به شرکت آرد 

قدس رضوی تحویل داده شده است.
هاشــم زاده ادامه داد: حدود 100 هکتار از اراضی اختصاص داده شده به کشت 
گندم، به روش قطره ای آبیاری شده که این امر کاهش مصرف آب و افزایش سطح 

کشت در مقایسه با آبیاری سنتی را در پی داشته است. 

 قدس  بیرق عزا بر گنبد طالی حضرت 
برافراشته است. بارگاه قدس حضرت رضا)ع( 
هر  است.  سیدالشهدا)ع(  عزای  سیاه پوش 
گوشه از صحن و سرای رضوی، عزادار ماتم 

حسینی است.
درهای روضه منوره پیش از اذان صبح بسته 
شده است. بنری که دیشب در چند نقطه 
اطالع  زائران  به  شده  نصب  مطهر  حرم  از 
داده که باید برای دیدن دوباره روضه منوره، 
چند ساعتی صبر کنند. آن هایی که کفتر 
جلد صحن و سرای حضرت رضا)ع( هستند 
می دانند روضه منوره تنها به دو دلیل می تواند 
بسته باشد یا تنظیف و شست وشو یا غبارروبی 
و حاال در آستانه محرم الحرام، موعد غبارروبی 

و سیاه پوشانی مضجع منور رضوی است.
مراسم از حوالی ساعت هفت شروع می شود. 
میهمان ها که عمدتاً از علما، سادات، خانواده 
شهدا و مسئوالن هستند، آرام آرام وارد روضه 
منوره می شــوند. روضه منوره عنوانی است 
که به فضاهای پیرامونی ضریح مطهر اطالق 
می شود. این فضا شامل رواق هایی است که 
در اطراف ضریح مطهر حضرت رضا)ع( قرار 
دارنــد. درهای ورودی ایــوان طالی صحن 
آزادی به رواق دارالســعاده، درهای ورودی 
از صحن انقالب به ســمت روضه منوره، در 
ورودی از صحــن آزادی به رواق دارالذکر و... 
بسته است.درِ طالی پیش روی مبارک هم 
بســته است. سرکشــیک خدام بارگاه منور 
رضوی جلو می آید و کلید طالیی در را پیش 
می آورد. تولیت آستان قدس رضوی کلید را 
در قفل در می چرخاند و در طال باز می شود. 
جمعیت صلــوات می فرســتند. میهمان ها 
می آیند و در فضای باالســر مبــارک و در 
رواق  دارالحفاظ می نشینند. خدام در جنب 
و جوش هســتند.ضریح مطهر که در دیگر 
ساعت ها، در ازدحام عاشقانه زائران گم است، 
حاال روشــن و نورانی پیش روی میهمان ها 
قرار دارد.  در ورودی مسجد گوهرشاد به رواق 
دارالحفاظ )در ورودی از پیش روی مبارک( 
هم بسته است و شــماری از میهمان ها هم 
پشت آن در داخل این رواق نشسته اند. یکی 
از مداحان، اشعاری را در وصف حرم حضرت 

رضا)ع( قرائت می کند. 

کلید مخصوص دیگری هم هست که تولیت 
آستان قدس رضوی با آن در ورودی به فضای 

قدسی ضریح مطهر را باز می کند. 
با باز شدن در، نذوراتی که زائران در ضریح 
مطهر انداخته اند و پشت این در، جا گرفته اند، 
بیرون می ریــزد. میهمان های ویژه ای که به 
مراسم دعوت شده اند با هدایت تولیت آستان 
قدس رضــوی وارد فضای قدســی ضریح 
والمسلمین  حجت االسالم  می شوند.  مطهر 
محمدی گلپایگانی؛ رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری، حجت االســالم والمسلمین رسولی 
محالتی، آیت اهلل علم الهــدی؛ نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه مشهد و آیت اهلل 
مرتضوی از علمای برجســته حوزه علمیه 
خراسان، چهار میهمانی هســتند که وارد 
روضه منوره می شــوند. قرآن بزرگ خطی 
که در قســمت باالســر مبارک روی سنگ 
مضجع منور قرار دارد، خارج می شود. خدام 
قرآن را می گیرند و می بوسند. خالی کردن 
نذورات دقایقی طول می کشد. با خالی شدن 
ضریح مطهر، پوش پارچه  ای روی ضریح هم 
برداشــته می شود. قدح بزرگ سبز رنگ، پر 
از گالب ناب ایرانی، با دستمال های سفیدی 
که بر لبه آن چیده شده اند، آماده است تا به 

کار تنظیف بیاید. 
صــدای صلوات که بلند می شــود، میهمان 

دیگری هم از راه می رسد.

رهبر معظم انقالب، آرام و با طمأنینه از رواق 
دارالســرور وارد رواق دارالسالم می شوند و از 
آنجا قدم به دارالحفاظ می گذارند؛ جایی که 
در طالی پیش روی مبارک به سمت ضریح 
مطهر باز اســت. رهبری در آستانه ورود به 
روضه منوره می ایستند و به ساحت قدسی 
حضرت رضا)ع( ابراز ارادت می کنند. در طال 
را هم به رسم تبرک جویی، می بوسند و وارد 
روضه منوره می شوند و قدم به فضای نورانی 

ضریح مطهر می گذارند. 
دستمال های سفید تر شــده در گالب ناب 
ایرانی، کشــیده می شــوند روی ســبزی و 
سفیدی سنگ مرمرین مضجع قدسی، روی 
شیشه های شفاف و شبکه های نقره ای، روی 

منبت کاری ها و خطوط اسلیمی اش. 
مداحان همچنان ذکر مصیبت می خوانند و 
جمعیت اشک می ریزند. فضای قدسی معطر 
به عطر گالب می شود و اال کدام غبار می تواند 

اینجا بر صورت خورشید بنشیند؟
پوش سیاه رنگ مخملین، به نشانه ایام عزای 

اهل بیت)ع( پهن می شود روی سنگ مضجع 
منور. قــرآن تاریخی دوباره در باالســر قرار 
می گیرد و میهمان ها در فضای روحانی ضریح 

مطهر مناجــات می کنند و 
نماز می خوانند. شرح مراسم 
بنا به رســم و رسوم دیوانی 
آســتان قدس رضوی نوشته 
شــده در صفحه ای است که 
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آن را امضــا می کنــد. البته 
 کــه در غبارروبی هایــی که 
رهبر معظــم انقالب حضور 
دارنــد، امضای ایشــان هم 
صورتجلسه  این  زینت بخش 

است.
این آخرین بخش از مراســم 

غبارروبی است. 
ســاعتی بعد، درهای روضه 
منوره باز می شــود و زائرانی 
که پشــت درها بــه انتظار 
را  نشسته اند، حاال خودشان 

می رســانند به ضریح مطهر. روزی دیگر در 
حرم مطهر آغاز می شــود؛ روزی در آستانه 

ماه های عزا. 

دستمال های سفید 
تر شده در گالب 

ناب ایرانی، کشیده 
می شوند روی 

سبزی و سفیدی 
سنگ مرمرین 
مضجع قدسی، 

روی شیشه های 
شفاف و شبکه های 

نقره ای، روی 
منبت کاری ها و 

خطوط اسلیمی اش 
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غبارروبی و سیاه پوشانی مضجع منور امام رضاj با حضور رهبر معظم انقالب
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 در هنگام برگزاری نماز جماعت ترددهای 
متفرقه از مقابل نمازگزاران بسیار زیاد است 
که گاهاً موجب از بیــن رفتن تمرکز افراد 
می شــود، لطفاً مسئوالن امور نماز در حرم 

مطهر، مانع این ترددها شوند.
09150005537

 قبالً در روزهای شــنبه، کل برنامه های 
فرهنگی هفتگی حرم مطهــر در نیم تای 
پایین صفحه سه روزنامه قدس اطالع رسانی 

می شد. لطفاً دوباره آن رویه را احیا کنید.
09150002417

 از خادمان خوش رو و خوش برخورد در 
فضای نزدیک به ضریح مطهر بیشتر استفاده 

کنید.
09300008107

 اســتدعا دارم برای پــارک موتورها در 
اطراف حرم هم چاره ای بیندیشید.

09360002624

 با ســالم و خسته نباشــید به تمامی 
خدمتگزاران حریم رضوی خواهشمند است 
نسبت به حضور خادمین صندلی چرخدار از 

پارکینگ3 توجه بیشتری شود.
09100001831

 سالم. ورود میت را به داخل حرم ممنوع 
کنید. تا صحن آزادی کافی است.

09150009701

 »قرار هشتم« 
در سیستان و بلوچستان 

آستان: مسئول دفتر آستان قدس رضوی 
در سیســتان و بلوچســتان از برگــزاری 
نخســتین جلســه معرفتی قرار هشــتم 

خادمیاران رضوی در استان خبر داد.
دادخدا خدایار در گفت وگو در زاهدان گفت: 
طرح فرهنگی قرار هشتم مدتی است که در 
استان های مختلف کشــور آغاز شده است 
که در سیستان و بلوچستان هشتم هر ماه 
خادمیاران رضوی در یک مســجد گرد هم 
جمع شــده و به ذکر مناقب و فضیلت های 

امام هشتم می پردازند.
وی افزود: این طرح فرهنگی برای نخستین 
بار در سیستان و بلوچستان در هشتم شهریور 
ماه جاری پس از نماز مغرب و عشا به میزبانی 
مســجد الغدیر زاهدان برگزار شــد و تمامی 

خادمیاران نیز به این جلسه دعوت شدند.
به گفته خدایار؛ در این برنامه تمامی خادمیاران 
و کسانی که مفتخر به پوشیدن لباس خادمی 
بارگاه مقدس علی بن موسی الرضا)ع( شده و 
کشیک های خود در حرم مطهر را گذرانده اند 
در جلسه هم اندیشــی و تبادل نظر شرکت 
کرده که قرائت زیارت امین اهلل و ســخنرانی 
توجیهی از دیگر برنامه های پیش بینی شده 

نخستین جلسه قرار هشتم در استان بود.
وی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 2۵ 
کانون خادمیاری تخصصی در سیســتان 
و بلوچستان فعال اســت که برخی از این 
کانون ها دارای رتبه های برتر در کشور شده 

و به عنوان الگو مطرح هستند.
مســئول دفتر آســتان قدس رضوی در 
تاکنون  افزود:  بلوچســتان  و  سیســتان 
افزون بر 3هزار نفر از این استان در سامانه 
خادمیاری آستان قدس رضوی نام نویسی 

کرده اند.
مســئول دفتر آســتان قــدس رضوی در 
سیستان و بلوچســتان همچنین از دیدار 
و عیادت از 32 خانواده شــهید دوران دفاع 
مقدس در طرح »هشــت قدم تا بهشت« 
توســط خادمیاران کانون خانواده شــهدا 

آستان قدس خبر داد. 
دادخدا خدایار گفت: این طرح از میالد آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( شروع شده که در 
این طرح از 24 خانواده شــهید دوران دفاع 
مقدس در شهرســتان زاهدان و هشــت 
خانواده در شهرســتان های دیگر اســتان 
سیستان و بلوچستان دیدار صورت گرفته 
اســت.وی تأکید کرد: خادمــان رضوی به 
نیابت امام رضا)ع( در هر ماه هشــت دیدار 
در منازل خانواده های شهدا با برگزاری دعا، 
دعوت از همسایه ها و اقوام انجام و مشکالت 
آن ها تا حد امکان رفع یا به مسئوالن مربوط 

انعکاس داده می شود.
خدایار افزود: این کانون از بهمن ماه 139۷ 
تشــکیل و با 1۵ خادمیار شروع به فعالیت 
کرده است که در این دیدارها، خانواده های 
معظم شهدا که امکان گفت وگوی تلویزیونی، 
رادیویی داشــته باشند شناســایی و برای 
ضبط برنامه و نوشــتن کتاب و روایتگری 
برای دانش آموزان، به دوســتان نویسنده و 

برنامه ساز معرفی می شوند.

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 

از محفل شیرخوارگان تا شام غریبان 
آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی برنامه های 

عزاداری دهه اول محرم حرم مطهر رضوی را تشریح کرد.
حجت االســالم حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: با توجه به حضور 
گســترده زائران در دهه اول محرم ســال جاری، ویژه برنامه های 
متعدد فرهنگی و تبلیغی از سوی حرم مطهر رضوی برای زائران و 

مجاوران حرم رضوی تدارک دیده شده است.
وی از برگزاری روزانه بیش از 20 جلسه سخنرانی و بیان معارف 
 حســینی با حضور ســخنرانان برجسته کشــوری در رواق های 
امام خمینی)ره(، دارالحجه، داراالجابه و شبستان نهاوندی، میالنی و 
 رواق حضرت زهرا)س( خبر داد و گفت: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی

و آیت اهلل محســن کازرونی و حجج اسالم والمسلمین محمدباقر 
فرزانه، محمدرضا رضایی تهرانی، وحید حجتی، حسین حلواییان، 
سیدمحمود مدنی، قاسم سوری، سیدجعفر طباطبایی، رضاعلی 
عزیزی، ســیدرضا اکرمی، مرتضی حمیدی و علی اصغر فاضلی از 

جمله سخنرانان حرم رضوی در دهه اول محرم هستند.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح کرد: پیش و 
پس از هر وعده ســخنرانی مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( به ذکر سجایا و مناقب حضرت حسین بن علی)ع( و 

یاران باوفایشان خواهند پرداخت.
شریعتی نژاد ادامه داد: ویژه برنامه های ایام سوگواری سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در دهه اول محرم همه روز 
پــس از نماز صبح و پیش و پــس از نماز ظهر و مغرب در اماکن 

متبرکه رضوی برگزار می شود.

 محفل شیرخوارگان حسینی  و احلی من العسل
شــریعتی نژاد بیان کرد: »محفل شــیرخوارگان حســینی« 1۵ 
شــهریورماه برابر با 6 محرم به صورت همزمــان در حرم مطهر 
رضوی و سراســر ایران و جهان از ساعت 8 تا 10 در صحن جامع 

رضوی برگزار می شود.

معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی عنوان کرد: در این 
مراســم 3۵ هزار دست لباس ویژه شــیرخوارگان که در کارگاه 
دوخت لباس شــیرخوارگان واقع در مسجد صدیقی ها تهیه شده 

است از ساعت ۵صبح در ورودی های حرم مطهر توزیع می شود.
وی درباره برگزاری »احلی من العســل« گفــت: نوجوانان عزادار 
حســینی نیز شنبه 16 شهریورماه مصادف با روز هفتم محرم در 
ویژه برنامه »احلی من العســل« در صحن جامع رضوی از ساعت 
9:30 تا 11 اجتماع باشکوهی را تشکیل خواهند داد. در این مراسم 
حجت االسالم حلواییان به ایراد سخنرانی می پردازد.معاون تبلیغات 
اســالمی آســتان قدس رضوی عنوان کرد: در این دهه جلسات 
ســخنرانی و روضه نیز ویژه خواهران، پیش و پس از نماز ظهر و 
عصر و پیش از نماز مغرب و عشا در رواق  های دارالحکمه، دارالحجه، 
حضرت زهرا)س( و رواق حضرت معصومه)س( برگزار می شــود.

 مراسم تاسوعای حسینی در حرم رضوی
وی درباره برنامه روز تاسوعا اظهار کرد: مرثیه سرایی و سینه زنی، 
قرائت زیارت حضرت ابوالفضل)ع( در روز تاســوعای حســینی 
و قرائــت زیارت عاشــورا و زیارت امین اهلل و ســخنرانی آیت اهلل 
علم الهدی برنامه هایی است که در روز تاسوعای حسینی در رواق 

امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی از ســاعت 4:30 صبح تا 13 
برگزار می شود.

به گفته وی، برگزاری ویژه برنامه »آیین خطبه خوانی شب عاشورای 
حسینی« در صحن انقالب اسالمی، پس از اقامه نماز مغرب و عشا 
با نوحه خوانی و شــمع گردانی و قرائت خطبه از برنامه های شب 

عاشوراست.

 مراسم عاشورای حسینی در حرم رضوی
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین 
ویژه برنامه عزاداری شب عاشورای حسینی دوشنبه 18 شهریور 
پس از نماز مغرب و عشــا با ســخنرانی، مرثیه سرایی و عزاداری 
ذاکــران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در رواق امام خمینی)ره( 
برپا خواهد شد و بر پایه سنت هر سال مراسم احیای قرآنی شب 
عاشورا از ســاعت 22:30 تا 24 بامداد در رواق امام خمینی)ره( 
برگزار می شــود.وی افزود: مرثیه سرایی و سینه زنی، قرائت زیارت 
عاشــورا به صورت کامل بــا 100 لعن و 100 ســالم، برگزاری 
»آیین مقتل خوانی« و انجام ســخنرانی توســط آیــات عظام از 
جمله برنامه های تدارک دیده شــده آســتان قــدس رضوی در 
روز عاشوراســت که از ســاعت 4:30 صبح تا 1۵ در رواق بزرگ 

امام خمینی)ره( برگزار می شود.
به گفته وی در روز عاشــورا و تاسوعای حسینی با حضور عموم 
هیئت هــای مذهبی، اجتماع عزاداران حســینی در حرم رضوی 
برگزار و همچنین شــکوه نماز جماعت ظهر عاشورا و تاسوعا به 

نمایش گذاشته خواهد شد.
شریعتی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: سه شنبه 19 شهریورماه 
نیز ویژه  برنامه های عزاداری و ســوگواری شام غریبان حسینی 
و حرکت کاروان خدام به ســمت حــرم مطهر رضوی از محل 
ســازمان مرکزی آستان قدس رضوی، پس از اقامه نماز مغرب 

و عشا برگزار می شود.

گزارش خبری
jتشریح ویژه برنامه های دهه اول محرم در حرم امام رضا

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  از پرچم جهاد اسالمی 
عشایر خوزســتان علیه اســتعمار انگلیس در جنگ جهانی 
اول، موجود در گنجینه رضوی در بیســت و چهارمین برنامه 

سه شنبه های فرهنگی رونمایی می شود.
معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضــوی و دبیر کمیته رونمایــی از آثار نفیس 
این ســازمان در این ارتباط به خبرنگار قدس گفت: دوازدهم 
شــهریورماه مصادف است با سالروز شهادت رئیسعلی دلواری 
بوشهری در مبارزه با نیروهای استعمارگر انگلیسی و روز مبارزه 
با استعمار انگلیس به همین مناسبت بیست و چهارمین برنامه 
سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی به رونمایی و معرفی 
»پرچم جهاد اسالمی عشایر خوزستان علیه استعمار انگلیس در 
جنگ جهانی اول« موجود در گنجینه رضوی اختصاص دارد 
که این مراســم سه شنبه 12 شهریورماه در محل موزه قرآن و 

هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار می شود.

مهدی قیصری نیک در مورد این پرچم اظهار داشت: پرچم قیام 
عشــایر خوزستان علیه استعمار انگلیس، یکی از اسناد معتبر 
باقیمانده از واقعه جهاد اســالمی عشایر عرب خوزستان علیه 
استعمار انگلیس در جریان جنگ جهانی اول در اسفندماه سال 

1293شمسی است.
وی در بیان ویژگی های این پرچم تصریح کرد: از ویژگی های 
این پرچم می توان به سه گوش و دورو بودن آن اشاره کرد. 
تار و پود پرچم از ابریشــم، آستر و لیفه پرچم از پنبه و تار 
و پود پارچه کتیبه از پنبه اســت. این پرچم با اتصال هشت 
قطعه پارچه ابریشمی به عرض 2۵سانتیمتر به یکدیگر تهیه 
و با اســتفاده از رنگ های گیاهی رنگ آمیزی شــده است. 
همچنین حروف کتیبه با پارچه ای از جنس پنبه کرم رنگ 

روی پارچه زمینه اصلی پرچم )ســبزرنگ( تکه دوزی شده  
است.

این مقام مســئول اضافه کرد: حاشــیه پرچم مزین به کتیبه 
»آیت الکرســی«، وسط آن به »ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، 
علی ولی اهلل« و آیه »نصر من اهلل و فتح قریب« بوده که تمامی 
این حروف به صورت تکه دوزی شــده روی زمینه اصلی پرچم 

متصل شده است.
دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس این ســازمان بیان داشــت: 
پارچه پرچم به صورت دســتباف تهیه شــده و توسط دار یا 
دستگاه سنتی بافندگی پارچه آماده شده است که ارتفاع پرچم، 
180 سانتیمتر و قاعده پرچم هم 111 سانتیمتربوده و از هشت 
قطعه متصل به هم تشکیل شده و مربوط به دوره زماني قرن 
13 شمســی بوده و در ســال13۷۵ شمسی توسط سیدجابر 

موسوی آلبوشوکه اهدا شده است.

رونمایی از پرچم جهاد اسالمی عشایر خوزستان علیه استعمار انگلیس در جنگ جهانی اول
در بیست و چهارمین سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی انجام می شود 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



معرفی کتاب های عاشورایی
»حماسه و عرفان«؛ بیانات آیت اهلل 

جوادی آملی در محرم 1411ه  .ق

معارف: در این کتاب، حماسه و عرفان به عنوان دو 
فضیلت برای انسان ها درنظر گرفته شده؛ با دقت 
خاصی در کنار هم تعریف شده و از درهم تنیدگی 
خاصی برخوردار است که خواننده متوجه اهمیت 
آن دو در کنار یکدیگر می شــود. آنچه مشخص 
است اینکه انســان ها تنها در کنار عبادت و زهد 
می توانند به مقام عرفان برســند؛ آن هم عرفانی 
کــه کامالً توحیدی اســت. در این کتاب پس از 
تعریف عرفان و حماسه، پیوند عمیق و دقیق آن 
دو به گونه ای جذاب شــرح داده و بیان شده که 
چگونه اسالم در پیوند با این فضیلت ها توانسته به 
نادانی انسان ها پاسخ دهد. خواننده در این بخش 
از منظری بســیار زیبا با دفاع انسان مسلمان از 

حقانیت و دین و کشور خود آشنا می شود.
در فصل دیگری از کتاب به نام عرفان حماسه ساز 
وحماسه سازان عارف است که به درستی حضرت 
امیر را الگویی از پیوند حماســه و عرفان معرفی 
می کند و سکوت حضرت و همچنین جنگ های 
ایشــان با دشمن را تا سبک حکمرانی ایشان در 
راستای پیوند عرفان و حماسه شرح می دهد. در 
قســمت دیگری از این  اثر ارزشمند، به حرکت 
امام حســین)ع( از مدینه تا کربال پرداخته شده 
و حرکت امام حسین)ع( سراسر حماسه معرفی 
شده و یاران حضرت را در روز واقعه دارای پیوندی 
واقعی با این فضیلت انســانی تصویر کرده است. 
»حماسه و عرفان« آیت اهلل جوادی آملی را می توان 
یکی از مؤثرترین کارهایی دانســت که توانسته 
واقعه کربال را به درستی نمادی واقعی از حماسه 
و عرفان معرفی کند. خواننده این اثر می تواند با 
خواندن آن به این تحلیل برسد که چگونه انسان 
مسلمان به یک انسان تراز تبدیل می شود و از چه 
طریقی و با چه ســبک زندگی ای می توان به این 
مهم دست یافت؛ آن گونه که امام حسین)ع( در 

روز عاشورا حماسه ای بی بدیل را رقم زد.

کتابخانه / کتاب اول

 روایت نهضت حسینی 
بر اساس »مقتل الحسین« أبومخنف

دستگیری و شهادت مسلم
صبح روز پس از به تخت نشستن 
ابن زیاد در امــارت کوفه، فرزند 
پیرزنی که مسلم را پناه داده 
بود، خبر مخفی شــدن او در 
منزل مــادرش را به ابن زیاد 
رساند و ابن اشــعث به دستور 
ابن زیاد به همراه 70 مرد برای دستگیری مسلم 
راهی شــد. چون قوت رزم مسلم را دیدند، به 
باالی بام رفتند و مســلم را سنگباران کردند و 
دســته های چوب گداخته بر سرش ریختند. 
مسلم نفس بریده و خسته بر دیوار خانه تکیه 
زد. ابن اشعث به او گفت: »تو در امانی«. مسلم در 
حالی که آیه اســترجاع را می خواند، گفت: »به 
خدا ســوگند از عهده امانی که به من داده ای، 
برنمی آیی. همه غصه ام از حســین است که به 
طرف کوفه حرکت کرده یا فردا حرکت خواهد 
کرد. می توانی مردی را به سوی حسین بفرستی 
و بــه او بگویی با خاندانت برگرد و فریب مردم 
کوفه را نخور؟ به راستی که اهل کوفه به من و 
تو دروغ گفتند و دروغگوست که رأی و فکری 

از خود ندارد«. 
ابن عقیل را تشنه نزد ابن زیاد آوردند در حالی که 
به او سالم نکرد. ابن زیاد گفت: »به جان خودم 
تو را می کشم«. مسلم اجازه وصیت خواست و 
در میان همنشــینان عبیداهلل، عمر بن سعد، 
یکی از خویشــاوندان خود را دید. به او وصیت 
کرد و خواســت تا پــس از مرگش فردی را به 
سمت حسین بفرستد تا او را برگرداند. عمر همه 
وصایا را به عبیداهلل گفت. ابن زیاد به او گفت: »او 
تو را امین پنداشت، ولی به فرد خائنی اعتماد 
کرد«. ســپس رو به مســلم کرد و او و حسین 
را تفرقه انداز میان مردم دانســت. مسلم گفت: 
»مردم این شهر حرف دیگری دارند؛ معتقدند 
همچون کســرا و قیصر با آنان رفتار می شود؛ 
بنابراین از ما خواستند تا به عدل فرمان داده و 
ایشان را به کتاب خدا بخوانیم«. ابن زیاد تهمت 
می زد و مســلم جواب مــی داد تا اینکه طاقت 
نیاورد و دستور قتلش را داد. مسلم را به باالی 
قصر بردند و گردن زدند، در حالی که می گفت: 
»خدایا! بین ما و این قــوم که فریبمان دادند، 

دروغ گفتند و خوارمان کردند، حکم کن«.
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 معارف/ سیدجواد نقوی  انقالب اسالمی به گونه ای بود 
که تحلیلگران مختلف دنیا را در محاســبات خود به اشتباه 
واداشــت؛ شــاید بتوان یکی از دالیل این اشتباه محاسباتی 
را درک نکردن صحیح نهضت عاشــورا دانســت. در آغازین 
روز ماه محرم و در گفت وگو با دکتر محمدصادق کوشــکی 
بــه تحلیل پیوند انقالب اســالمی و قیام امام حســین)ع( 

پرداختیم که در ادامه می خوانید.

 متفکرانی مثل فوکو درباره انقاب اســامی بحث 
معنویت سیاسی را مطرح می کنند؛ این معنویت تا چه 

میزان متأثر از واقعه عاشوراست؟
میشــل فوکو به عنوان یک اندیشــمند ماتریالیســت درک 
درســتی از اندیشــه دینی ندارد؛ فوکو تنهــا همین میزان 
متوجه می شــود که اهداف انقالب اسالمی نمی تواند مادی 
باشــد؛ به همین دلیــل معنویتی که فوکــو مطرح می کند 
نسبتی با معنویت انقالب اسالمی ندارد، ولی برخی دیگر از 
پژوهشگران غربی متوجه این شده بودند که انقالب اسالمی 
از ریشــه و اندیشه خاصی پیروی می کند و حتی توانسته اند 
تبارشناسی کنند که انقالب اسالمی از گذشته های تاریخی 
اســالم از جمله نهضت عاشــورا بهره می برد؛ به طور مثال 
حدود یک دهه پیش صهیونیســت ها همایشــی را تشکیل 
دادند و از پژوهشــگران خواســتند درباره نســبت مقوالتی 
همچون کربال، شهادت و عاشورا با انقالب اسالمی و نمادهای 
آن مثل حزب اهلل لبنان پژوهش کنند؛ بنابراین می توان ادعا 
کرد جهان متوجه این شــده است که انقالب اسالمی ریشه 
در گذشــته تاریخی خودش دارد و نهضت عاشــورا از منابع 

مهم انقالب اسالمی است.

 با توجه به ظرفیت بی نظیر فرهنگی نهضت عاشورا، 
ما چقدر توانســته ایم این مسئله را تبیین کنیم و آیا 
برای ترویج فرهنگ عاشورا در داخل و خارج از کشور 
نیازمند مدل و نظریه هســتیم یــا می توان فرهنگ 

عاشورا را در همان چارچوب سنتی مطرح کرد؟
آنجایی که با فرهنگ و پیام مکتب عاشــورا آشــنا بودند ما 
توانســتیم با کمترین زمان و تالش، انقالب اســالمی را به 
عنوان تجلی عاشــورایی معرفی کنیم؛ مثاًل در بین شیعیان 
لبنــان، عراق  و حتی بحرین و... در این میان، بار حســی و 
عاطفی عاشــورا ســهم خودش را داراست، اما می شود روی 

سهم اندیشه ای و فکری آن هم کار کرد؛ این دو هیچ تضادی 
با هم ندارند. مفاهیمی چون استقالل خواهی، آزادی خواهی 
و نفــی ظلم، عدالت و امر بــه معروف و نهی از منکر قابلیت 
تبدیل شدن به دستگاه فکری را دارا هستند و این مدل برای 
انسان های آزاده حتی غیرمسلمانان جذاب است و اگر بتوانیم 
آن را درست عرضه کنیم، در میان آزادی خواهان مخاطب و 
مشــتری خواهد داشت؛ پس نیازمند این هستیم که این دو 
بــال را در کنار یکدیگر تقویت کنیم تا آزادی خواهان جهان 

را به سمت این اندیشه هدایت کنیم.

 پس چــرا در داخل و خارج مــا نمی توانیم خیلی 
حس عدالت خواهی افــراد را برانگیزیم؛ در حالی که 
امام)ره( دقیقًا بر همین اســاس، پس از صدها سال، 
عدالت خواهی مردم را به مرحله ایجابی رساند و مردم 

حسینیه حسینیه
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را آگاه و بیدار کرد؟
متأســفانه ما فقط به جنبه حســی و عاطفی عاشــورا اکتفا 
کردیم و خیلی ســراغ اســتخراج اندیشــه ای بحث عاشورا 
نرفتیم؛ همان طور که گفتم هــر کدام از این دو ارزش خود 
را داراســت و در کنــار هم تکمیل می شــوند؛ باید عالوه بر 
مســائل حسی و عاطفی که توسط جلسات عزاداری و خطبا 
و مداحــان جلــو می رود، به دنبــال ترویج بعد اندیشــه ای 
 نهضــت عاشــورا هم باشــیم و خــود را از ایــن بعد مهم 

محروم نکنیم.

 در تبیین هویت خودمان چگونه می توانیم عاشورا و 
انقاب اسامی را در کنار هم مطرح کنیم؟

هویت انقالب اسالمی مبتنی بر عاشــورا، انتظار و مهدویت 
است؛ یعنی انقالب اسالمی یک بعد هویتی  خود را از عاشورا 

می گیرد و بعد دیگر را از انتظار و مهدویت. فرهنگ عاشورایی 
از گذشته در تاریخ ما رسوخ کرده؛ در کشور ما در 500 سال 
گذشته فرهنگ عاشورا، فرهنگ عامه و فولکلور مردم شده و 
با فرهنگ ما گره خورده است؛ حتی ما شاهدیم  در بین اهل 
سنت کشورمان هم این فرهنگ وجود دارد؛ مثاًل گرامیداشت 
عاشــورا را در بین برادران اهل ســنتمان در ترکمن صحرا 
نیز داریم؛ حتی در جنوب کشــور هم حســینیه هایی داریم 
که به دســت واقفان اهل ســنت ســاخته شــده اند. در دل 
تاریخ هم نهضت ســربداران را داریم  که نشــان از فرهنگ 
عاشــورا و اهــل بیــت)ع( دارد؛ در تاریخ کشــور ما هر جا 
 ایستادگی مقابل ظلم رقم خورده، رد پایی از فرهنگ عاشورا 

به چشم می خورد.

 آیا می توانیم فرهنگ عاشــورا را در بلندمدت به 
نوعی زیرســاخت برای تمدن تبدیل کنیم؛ در مقابل 

اندیشه های تمدنی امثال فوکویاما و هانتینگتون؟
فرهنگ عاشورا فرهنگ دینی ماست؛ وقتی از فرهنگ اسالم 

صحبت می کنیم یعنی همان فرهنگ عاشورا و 
همان فرهنگ اهل بیت)ع( و اسالم هم قابلیت 
ســاخت و اداره جامعه را داراست؛ کما اینکه در 
دوره پیامبر)ص( و حضرت امیر)ع( جامعه سازی 
و انسان سازی شده و تمدن سازی صورت گرفته 
است؛ پس تمدن عاشــورایی نمادی از فرهنگ 

دینی است و چیزی جدا از آن نیست.

افرادی  و  تاریخ شیعه چه نهضت ها   در 
بهتر توانستند از فرهنگ عاشورا استفاده 

کنند؟
همان طور که اشــاره کــردم نهضت هایی مثل 
ســربداران در تاریخ ما وجــود دارد؛ در برخی 
از اجــزای نهضت مشــروطه و در مبارزاتی که 
رئیســعلی دلواری علیه استعمار انجام داد هم 
شاهد این رویکرد هستیم، اما در درک عمیق و 
جدی از نهضت عاشورا امام خمینی)ره( پیشتاز 

بودند؛ البته علی شــریعتی هم تالشــی جدی را  در جامعه 
دانشجویی داشــت تا نهضت عاشورا در مقابل ظلم را مطرح 
کند؛ در گذشــته تاریخی ما هر کســی که حداقل درکی از 
نهضت عاشورا داشت این امکان برایش فراهم بود تا در مقابل 

ظلم استکبار ایستادگی کند.

دکتر کوشکی در گفت وگو با قدس از پیوند انقاب اسامی و نهضت حسینی می گوید

ایستادگی در برابر ظلم،  محصول شناخت عاشورا

  یاوران حسینj؛ حبیب بن مظاهر اسدی   معارف: حبیب که به همراه سلیمان بن صرد خزاعی، مسیب بن نجبه فرازی، رفاعه بن شداد بجلی و عبداهلل بن وائل، سابقه درخشانی در دوران خالفت امیرالمؤمنین)ع( داشتند، به حسین بن علی)ع( نامه نوشتند، اما از این پنج تن، جز حبیب 
بقیه در همراهی امام کوتاهی کردند. با بیعت شکنی کوفیان، حبیب مخفیانه از کوفه خارج شد و خود را به امام رساند. شب عاشورا چون از نگرانی زینب درباره وفاداری یاران امام آگاه شد، اصحاب امام را گرد آورد و اعالم کرد تا آخرین قطره خون پای فرزند پیامبر)ص( هستند. هنگام شهادت، امام 

حسین)ع( بر بالینش حاضر شد و گفت: »حبیب! مردی با فضیلت بودی که در یک شب، قرآن را ختم می کردی«.

از ابتدای محرم به فکر برگزاری شکوهمند مراسم اربعین باشیم  قدس آناین: حجت االسالم علیرضا پناهیان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: معموالً در ابتدای ماه محرم، همه به فکر برگزاری پرشور مراسم عزاداری امام حسین)ع( در این ماه و صفر در گوشه و کنار 
کشور هستند؛ اما امسال به طور ویژه باید از آغاز ماه محرم به فکر برگزاری شکوهمند مراسم اربعین باشیم و هر فرد عزادار و عاشق اهل بیت)ع( در هر هیئت و مراسمی که حضور دارد باید برنامه و طرح خود را برای حضور و همچنین کمک به مراسم اربعین مشخص کند و در مسیر 

اربعین قدم بردارد.

تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربا / بخش اول

 در فتنه ها، حق ممزوج با  باطل 
و باطل ممزوج با حق است

معارف: برای بررسی دقیق و جامع یک 
واقعه، باید با یک نگاه همه جانبه، ابعاد 
آن را بررســی کرد؛ نگاه صفر یا صدی 
به یک فرد یا جبهه اشــتباه رایجی در 
بین ماست که روی تحلیلمان از وقایع 
تاریخی مثل واقعه عاشــورا نیز اثرگذار 
در خطبه  امیرالمؤمنین)ع(  است.  بوده 
50 نهج البالغــه می فرماینــد: »َفلَْو أَنَّ 
اَلَْباِطــَل َخلََص ِمْن ِمَزاِج اَلَْحقِّ لَْم یَْخَف 
َعلَی اَلُْمْرتَاِدیَن َو لَْو أَنَّ اَلَْحقَّ َخلََص ِمْن 
لَْبــِس اَلَْباِطِل«؛ یعنی اگــر باطل تماماً 
باطل بــود و ممزوج به حق نبود و حق 
نیز تمامــاً حق بود و به وســیله باطل 
پوشــانده نشــده بود، فتنه و امتحانی 

پیش نمی آمد.
و  کوفــه  مــردم  ماجــرای   در 
امام حسین)ع( نیز همین گونه است؛ 
در واقــع نبایــد مردم کوفــه را 100 
درصد سیاه و ســپاه امام حسین)ع( را 

100 درصد ســفید و عاری از هرگونه عیبی 
بدانیم؛ مثل جناب زهیــر و یا جناب حر بن یزید 

ریاحی که اگر راه را بر امام حســین)ع( نمی بست هیچ 
کدام از وقایع شهادت و اسارت امام حسین)ع(، یاران و خانواده 
ایشــان اتفاق نمی افتاد. بر این اســاس، مــردم کوفه نیز دارای 
ویژگی هــای مثبتی بودند، در غیر این صورت امام حســین)ع( 
دعــوت آن ها را اجابت نمی کردند و مســلم بن عقیل)ع( نیز بر 
 اســاس تعهد آن ها امام حســین)ع( را به کوفه فرا نمی خواند. 
مردم کوفه قصد کشــتن امام حسین)ع( را نداشتند و براساس 
تجربــه تاریخــی خود تصور کردنــد همان طور کــه یک بار به 
امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( فشــار آورده و آن ها را وادار 
به ســکوت و صلح کردند، امام حسین)ع( نیز به همین طریق و 

بدون جنگ و خونریزی تسلیم خواهد شد.
نخســتین نکته ای که می توان در ویژگی های مثبت مردم کوفه 
به آن اشــاره کرد، محبت آن ها به اهل بیت)ع( است؛ این شهر 
پایگاه سیاسی اهل بیت)ع( به شمار می رفت و بسیاری از خواص 
و یــاران امیرالمؤمنین)ع( در کوفه زندگــی می کردند؛ با همه 
فعالیت هایی که معاویه برای شــیعه زدایی از کوفه انجام داد، باز 

هم این شــهر پایگاه اهل بیت)ع( بوده و 
اکثریــت قاطع جمعیت، شــیعه بودند. 
نکتــه ای که در جریان دعــوت کوفیان 
از امــام حســین)ع( باید مــد نظر قرار 
داد آن اســت که آن ها پس از شــهادت 
 امام حســن)ع( در ســال 50 هجری تا 
ســال60، ســه مرتبه از امام حسین)ع( 
دعوت کردند تا به کوفه آمده و تشــکیل 

حکومت دهند.
نخســتین مرتبه در ســال 50 هجری و 
پس از شــهادت امام حسن مجتبی)ع( 
اســت که خواص کوفه، از جمله جعدة 
بــن هبیره، پســر عمه امــام، نامه ای با 
این مضامین به ایشــان می فرستند: »أمَّا 
بَعُد؛ فإن َمن قَِبلَنا ِمن شــیَعِتَک ُمَتَطلَِّعٌة 
أَنُفُســُهم إلَیَک، ال یَْعِدلــوَن بَِک أَحداً، َو 
َقد کانوا َعَرفوا رأَي الَحَســِن أَخیَک في 
َدفِع الَحرِب، َو َعَرفوَک باللِّیِن ألَولِیائَِک، 
ِة في أمِر  ــدَّ َو الِغلَْظــِة َعلی أَعدائَِک، و الشِّ
اهللِ، َفإْن ُکنَت تُِحبُّ أْن تَطُلَب هذا األمَر َفأقِدم 
نا أَنُفَســنا َعلی الَمــوِت َمَعَک« و از  علَینــا، َفَقد وطَّ
آمادگی اهل کوفه برای جنگ و شهادت در رکاب امام)ع( 
می گوید و ایشان را به کوفه دعوت می کند، اما حضرت خواسته 
آن هــا را نمی پذیرند و آن ها را تا زمانی که معاویه زنده اســت، 
به تقیه و کادرســازی و تربیت نیرو برای آینده دعوت می کنند: 
»َو أمَّــا أنَا، َفلَیَس رأیي الیوَم ذلَِک، فالَصقوا َرِحَمُکم اهلُل باألَرِض، 
نَِّة مــا داَم ُمعاِویَُة َحیَّاً،  واکَمنوا فِي الُبیوِت، َواحَتِرســوا ِمَن الظِّ
الم«. ، َکَتبُت إِلَیُکم برأیي، َوالسَّ َفإن یُحِدِث اهلُل بِه َحَدثاً وأنَا َحيٌّ

دومین نامــه ای که کوفیان بــرای دعوت از امام حســین)ع( 
نوشــتند زمانی بــود که معاویــه، یزید را بــه ولیعهدی خود 
منصوب کرد کــه موجب نقض مفاد قطعنامه امام حســن)ع( 
 نیز بــود، اما امام حســین)ع( بــار دیگر درخواســت آن ها را 

رد کردند.
دفعه ســوم، پس از مرگ معاویه بود؛ 150 طومار که هر کدام 
حاوی امضای ســران اهل کوفه بود برای امام فرســتاده شد و 
ایشــان دعوت آن ها را که ســبب اتمام حجت بر امام)ع( بود، 

لبیک گفته و به سوی کوفه حرکت کردند.

عبرت

حجت االسام دکتر جائیان اکبرنیا در گفت وگو با قدس:

بزرگ ترین امر به معروف تشکیل حکومت اسالمی است
معارف : به گواه تاریخ وقتی امام حســین)ع( مفسده، نابسامانی و 
کج روی را در جامعه اســالمی احســاس کردند، درصدد اصالح آن 
برآمدند؛ بنابراین به سمت عراق حرکت کردند و قیام بزرگ عاشورا 
رقم خورد؛ قیامی که احیاي ارزش ها و معیارهاي اصیل اسالمي، نفي 
بدعت ها و از بین بردن آفات و آسیب هاي فرهنگي و اجتماعي، زنده 
کردن شعائر دیني، اقامه حق و عدالت اجتماعي، نابودي ظلم و فسق 
و فجــور و در یک کالم اعتالي کلمه توحید از اهداف آن بود. برای 
تبیین بیشتر این اهداف با حجت االسالم دکتر علی جالئیان اکبرنیا، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی به گفت وگو نشستیم؛ 
او معتقد است مهم ترین هدف از قیام حضرت، ایستادن برای تحقق 

کلمه توحید بود.

 مأموریت امامان معصوم)ع( تشکیل تمدن اسالمی است
حجت االسالم دکتر علی جالئیان اکبرنیا در ابتدا و با اشاره به اینکه 
امامان معصوم)ع( مأموریت تشــکیل تمدن بزرگ اسالمی را دارند، 
می گوید: تشکیل تمدن بزرگ اسالمی به این معناست که آن ها هر 
چیز را به گونه ای تنظیم می کنند که فرامین الهی و دستورات خدا 
برای یک زندگی سرشــار از معنویت و رو به رشد برای بشر فراهم 
شــود که در آن هم خیر دنیا و هم خیر آخرت وجود داشته باشد. 
برای مدیریت این نظام و حرکت صحیح این کشتی، هر کدام از ائمه 
معصوم)ع( در شــرایطی که بودند به گونه ای رفتار کرده و تصمیم 
گرفتند و بســته به شرایط زمان و مکان خود، بهترین راه را انتخاب 

کردند.
او اضافه می کند: هدف تمام انبیا مشــترک و استقرار کلمه توحید 
بوده اســت؛ یعنی رفتار انسان ها مبتنی بر توحید باشد. این توحید 
تنها کلمه الاله االاهلل نیست بلکه اعتقادی است که در سراسر زندگی 
انسان تأثیرگذار بوده و با این اعتقاد مسائلی در زندگی پیش می آید 
که متفاوت با نگاه غیرتوحیدی است. در زمان امام حسین)ع( پس از 
10 سال امامت حضرت و در پایان سال 60 هجری قمری موقعیت 
اجتماعی به گونه ای شــد که الزم بود برای باقی ماندن دین اسالم، 
روند گذشــته تغییر کند؛ قیام حضرت ایستادن برای تحقق کلمه 

توحید بود.

 جبهه مقابل امام حسین)ع( جریان غیرتوحیدی بود
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اســالمی رضوی در ادامه توضیح 
می دهد: برای اینکه حرکت به ســوی تمدن بزرگ اسالمی ممکن 
شود، امام حسین)ع( قیام کردند؛ البته این قیام به معنای آن نیست 
که پیش از آن قیامی وجود نداشــت، زیرا لحظه لحظه زندگی ائمه 
معصــوم)ع( قیام در مقابل ظلم و تعدی اســت. پس از آنجایی که 
حضرت)ع( هدفی واال را برای خود تعیین کرده بودند، همه چیز را 

برای احقاق آن هدف واال که تحقق جامعه، حکومت، نظام و تمدن 
اسالمی است، گذاشتند.

او بیان می کند: حضرت برای رسیدن به هدفی بزرگ قیام کردند و 
در این راه حتی از جان خود نیز گذشتند. این به آن معنا نیست که 
هدف از قیام کشته شدن بود، زیرا هیچ انسانی حق ندارد جان خود را 
بیهوده به خطر بیندازد، حضرت برای رسیدن به یک هدف بزرگ قیام 

کردند و در این راه از بذل جان خود هم دریغ نکردند.
دکتر جالئیان یادآور می شــود: هدف امام حســین و دیگر ائمه)ع( 
حرکت به ســوی تمدن بزرگ اســالمی بود. این جریانی است که 
همه ائمه دنبال کرده اند. در مقابل این جریان، جریان دیگری به نام 
جریان غیرتوحیدی وجود دارد که از ابتدای خلقت نیز وجود داشته 
اســت. مانند قابیل  در مقابل هابیل ، فرعون  در مقابل موسی ، نمرود  
در مقابل ابراهیم ، مشــرکان در مقابل پیامبر)ص(، معاویه  در مقابل 
علی بن ابیطالب)ع( و... آن زمان هم خط جریان غیرتوحیدی در مقابل 

اباعبداهلل الحسین)ع( قرار گرفته بود.

 بزرگ ترین امر به معروف، تشکیل حکومت اسالمی است
او توضیح می دهد: این جریان غیرتوحیدی به طور کامل مسیری را 
که پیغمبر)ص( نشــان داده بود، منحرف کرده و الزم بود  این خط 
انحرافی به جایگاه خود برگردد؛ بنابراین حضرت در پی اصالح بودند؛ 
اصالح جامعه ای که به ســمت جریان غیرتوحیدی سوق پیدا کرده 
بود. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیگر هدف واالی حضرت، 
یعنی امر به معروف و نهی از منکر نیز عنوان می کند: امر به معروف 
در راســتای اصالح جامعه است. ممکن است یک مرتبه به یک فرد 
امر به معروف انجام شود تا رفتاری اشتباه با رفتاری خوب جایگزین 
شود یا ممکن است این کار برای اصالح مسیر انحرافی جامعه انجام 
شود تا تمام افراد جامعه در مسیر اصالح قرار گیرند؛ بزرگ ترین امر 
به معروف ها آن هایی هســتند کــه در یک امت تغییر ایجاد کنند؛ 

بزرگ ترین امر به معروف تشکیل حکومت اسالمی است. 

گفت وگو
مقتل / مجلس اول

 حجت االسام مصطفی امینی خواه محسن فاطمی نژاد
 سیدجواد نقوی

بار حسی و عاطفی 
عاشورا سهم خود را 
داراست، اما می شود 
روی سهم اندیشه ای 

و فکری آن هم کار 
کرد؛ این دو هیچ 

تضادی با هم ندارند

بــــــــرش

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابر راى شماره660 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان-  ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حسن شهباز فرزند تقى بشماره شناسنامه 1464 صادره از همدان در بيست و هفت مميز چهل و دو صدم شعير 
ــاع از نود و شش شعير ششدانگ عرصه يك، قعطه باغ به مساحت 14843/07مترمربع قسمتى از بالك 27  مش
فرعى از 5 اصلى حومه بخش يك واقع در همدان استادان ابتداى جاده ديويجين خريدارى از مالك رسمى آقاى 
تقى شهباز 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 . پل يهى است در صورت اتفضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 881) آ-9807098
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/25 
على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد وامالك همدان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــماره 667 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى  ــند رسمى برابر راى ش س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــند رس فاقد س
ــنامه 95016 صادره از همدان در بيست و هفت مميز چهل  ــين شهباز فرزند تقى بشماره شناس آقاى عبدالحس
ودوصدم شعير مشاع از نودو شش شعير ششدانگ عرصه يك قطعه قعطه باغ به مساحت 14843/07  مترمربع 
قسمتى از پالك 27 فرعى از5اصلى حومه بخش يك واقع در همدان استادان ابتداى جاده ديويجين خريدارى از 
مالك رسمى آقاى تقى شهباز 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ( م الف 879) آ-9807099
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/25 
على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد وامالك همدان

اجرائيه 
مشخصات محكوم عليه : محمد رخشانى  فرزند عين الدين مجهول المكان مشخصات محكوم له : مهدى يعقوبى 
ــت مخابرات كوچه شهيد خارايى.محكوم به : بموجب رأى  ــانى : همدان اللجين خ امام پش فرزند عبداهللا  به نش
ــت ، محكوم عليه  ــوراى حل اختالف  كه قطعيت يافته اس ــعبه 112ح ش ــماره 1057/97 تاريخ 97/11/8 ش ش
ــغ 1/965/000 ريال بابت هزينه  ــته و مبل ــت به پرداخت مبلغ 41/000/000 ريال بابت اصل خواس محكوم اس
دادرسى و پرداخت تاخير و تاديه از تاريخ سر رسيد چك ها مورخ 95/3/24 و95/1/25 تا زمان اجراى حكم در 
ــتناد ماده 29  ــر به نفع صندوق دولت.  به اس حق خواهان پرداخت مبلغ  2/050/000ريال بابت هزينه نيم عش
ــت : پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده  ــال 1394 محكوم عليه مكلف اس ــوراهاى حل اختالف مصوب س قانون ش
ــه موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال  ــاد آن را ب روز مف

اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گرديد.9807100
 رئيس شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجين

شماره پرونده: 139504006092000108/1      شماره بايگانى پرونده: 9500211
شماره ابالغيه: 139805106092008679      تاريخ صدور: 1398/05/30

دفترخانه ازدواج شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9500211

ــماره ملى:  ــا تاريخ تولد: 1359/06/28 ش ــهيد نام پدر: محمدرض ــاى حامد خان زاده پيرش ــيله به آق ــن وس بدي
ــهد اماميه 63 پالك 58 ابالغ مى شود كه خانم هدى  ــانى: مش ــنامه: 887 به نش ــماره شناس 0829382925 ش
ــند ازدواج شماره 12987 دفتر 20 عليه شما  ــتناد مهريه مندرج در س ــهابى دوغائى جهت وصول 250 به اس ش
ــده و طبق  ــكيل ش ــه 9500211 (95/92/108) در اين اداره تش اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى  ــناخته نش ــند ش ــرح متن س ــما به ش گزارش مورخ 1395/02/12 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807077 م.الف 668

شماره مزايده: 139804306092000096       تاريخ ثبت: 1398/04/04
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9710121
ــين تاريخ تولد:  ــروجردى نام پدر: محمدحس ــه 9710121 خانم محبوبه خس ــب پرونده اجرائى كالس ــه موج ب
ــتناد سند نكاحيه به شماره 7257 مورخ 1383/11/14 دفتر  ــماره ملى: 0943301696 به اس 1354/05/12 ش
ــكه طالى تمام بهار آزادى  ــهد اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 354 عدد س ازدواج 110 مش
ــماره  ــماره ملى: 0937819931 ش ــند نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1350/05/27 ش ــيروس خورس عليه: آقاى س
شناسنامه: 985 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه 1397/12/27 حسب درخواست بستانكار وارده به شماره 1490- 
ــماره انتظامى 318 ق 59 ايران 42 متعلق به  ــوارى پژو به ش 1398/01/19، و 21962- 1398/5/2 خودرو س
ــمى دادگسترى به  ــط كارشناس رس ــت كه توس ــكه تمام بهار آزادى بازداش مديون مذكور در قبال 20 عدد س
ــماره وارده 10503 مورخ  ــناس رسمى بش ــصت ميليون ريال ارزيابى و طبق گزارش كارش ــتصد و ش مبلغ هش

1398/03/04 با مشخصات بدين شرح ميباشد:
مشخصات وسيله نقليه:

ــتم: پژو پارس رنگ: سفيد روغنى مدل  ــيله نقليه : سوارى سيس ــماره انتظامى: 318 ق 59 ايران 42 نوع وس ش
164B 0190809 شماره موتور NAAN 11 FE 9JH 567914 :1397 شماره شاسى

كارشناسى و ارزيابى:

جلو پنجره شكسته است لبه گلگير عقب راست و لبه چپ سپر جلو ضربه جزئى دارد.
ــب مى باشد، سيستم صوتى فابريك ايران خودرو  ــبورد و تزئينات داخل اتاق در حد عرف و مناس صندلى ها، داش

رويت گرديد.
ــت 50 درصد الستيك چرخ جلو چپ 60 درصد  ــتيك چرخ جلو راس ــتيك چرخ هاى عقب 40 درصد و الس الس

كاركرد دارند الستيك زاپاس جك و آچار چرخ به دليل قفل بودن درب صندوق عقب رويت نشد.
با عنايت به عدم وجود سوئيچ امكان تست ميدانى و كنترل سيستم موتورى، تعليق و انتقال قدرت ميسر نگرديد 

و در حد عرف لحاظ شد.
كيلومتر كاركرد فعلى رويت نگرديد. بيمه نامه شخص ثالث براى احراز مدت اعتبار ارائه نشده است اما با توجه به 
تاريخ صدور سند مالكيت وسيله نقليه صادره از نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران به تاريخ 1397/03/29 

خودرو با بيمه نامه در شرف اتام فرض گرديد.
با توجه به توضيحات فوق ارزش خودرو در حال حاضر مبلغ هشتصد و شصت ميليون ريال خواهد بود.

ــماره 10112- 1398/3/1  ــهد وارده بش ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــد و با توجه به قطعيت  ــابور پاركينگ ده غيبى متوقف مى باش خودرو مذكور در زمان بازديد در جاده قديم نيش
ارزيابى مزايده در روز دوشنبه مورخه 1398/07/08 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور 
ــتصد و شصت ميليون ريال) شروع  ــهد پاركينگ ده غيبى از مبلغ پايه 860/000/000 ريال (هش در آدرس مش
ــد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 43/000/000 ريال نيم عشر  ــته باش و به باالترين قيمتى كه خريدار داش
ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق  دولتى و مبلغ 51/600/000 ريال حق مزايده ميباش
ــمى در  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس مقررات از خريدار وصول خواهد ش

ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9807078 م.الف 669

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار 
ــند رسمي آگهى موضوع ماده 3  ــاختمانهاى فاقد س هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت متي آرامي و س
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى 
شماره 139860326007000368 مورخه 1398/4/24هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى كامران غفارى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 178 صادره از بهار دريك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
ــالك 10902 فرعى از 139 اصلى واقع در اراضى بهار  ــاحت 95490/08 مترمربع پ قطعه زمين مزروعى به مس
بخش چهار همدان خريدارى از مالك رسمى وراث عبداله ميرزائى منش محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد. ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد.( م الف 165)9806497
 تاريخ انتشار نوبت اول :1398/5/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/10

هادى يونسى عطوف رئيس ثبت اسناد وامالك بهار 
 

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى
 و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــروزى متقاضيان  ــه دو قم تصرفات مالكانه مف ــناد و امالك منطق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
ــاس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به  ــكيلى طبق قانون مذكور را براس پرونده هاى تش

شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002009876 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000333 آقاى محسن 
ــاحت  ــده به مس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش مخلص ابادى فراهانى فرزند على در قس
63/50 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)
ــه 1396114430002001879 آقاى  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002007975 مرب 2ـ رأى ش
ــمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 71/45  ــين قراگوزلو فرزند ذبيح در قس حس
ــند  ــمى /س ــند رس ــماره فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س مترمربع پالك ش
ــطه از حسن و طوبى و فاطمه و زهره هنديانى فرزندان صفيه كه صفيه هنديانى ورثه  ــاعى مع الواس مالكيت مش

محمد رضا هنديانى خريدارى كرده است. (م الف 2399)
3ـ رأى شماره 139860330002012758 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000398 آقاى حميد 
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 117  ــامخى جوان فرزند محمد در قسمتى از/شش ش
ــند رسمى/ سند  ــماره 1 فرعى از 2100 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س مترمربع پالك ش

مالكيت مشاعى مع الواسطه از توران ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2400)
4ـ رأى شماره 139860330002012738 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001316 آقاى وحيد 
بازوكار فرزند ابوالفضل در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 65 مترمربع 
پالك شماره 1/44 فرعى از 2269 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مرتضى زند 

خريدارى كرده است. (م الف 2401)
5ـ رأى شماره 139860330002010988 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000547 آقاى حسن 
ــده بمساحت 21 مترمربع پالك  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فركى فرزند على در قس

شماره فرعى از 1688 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2402)
6- رأى شماره 139860330002007510 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000539 آقاى نگهدار 
حسينلو فرزند هدايت در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 110/98 مترمربع 
ــند مالكيت  ــمى/ س ــند رس ــماره فرعى از 2391 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش
مشاعى مع الواسطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حسن و معصومه و بتول زرين اقبال ورثه اسداله و محمد 
هادى و محمد 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)
ــماره 139860330002010736 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002013566 آقاى برات  7- رأى ش
ــمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 72/11 مترمربع  ــلطانى فرزند صفدر در قس س
ــمى/ سند مالكيت  ــند رس ــماره 2 فرعى از 2335 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

مشاعى مع الواسطه از اقدس ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2404)
ــماره 139860330002011751 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000930 آقاى سيد  8ـ رأى ش
ــن در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 100  ــينى فرزند سيد حس على حس
ــند رسمى داراى مالكيت مى باشد.  ــماره 1 فرعى از 2636 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س مترمربع پالك ش

(م الف 2405)
9ـ رأى شماره 139860330002011031 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002003105 آقاى احمد 
ــاحت 50  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش غالميان حكمت فرزند محمد در قس
ــمى/ سند  ــند رس ــماره  فرعى از 2304 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س مترمربع پالك ش

مالكيت مشاعى مع الواسطه از عروجعلى قزلقاش خريدارى كرده است. (م الف 2406)
10- رأى شماره 139860330002011283 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002758 خانم پرى 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 73 مترمربع  ــمتى از/شش ــمى فرزند صبرعلى در قس هاش
ــمى /سند مالكيت  ــند رس ــماره 1 فرعى از 1777 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش
ــطه 13 مترمربع از براتعلى گل محمدى خريدارى كرده است. (م  ــاعى پرى هاشمى 60 مترمربع و مع الواس مش

الف 2407)
ــه 1397114430002002632 آقاى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002011050 مرب 11- رأى ش
حميد اسمخانى فرزند داود در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 75 مترمربع 
ــند  ــماره 1212/2959 فرعى از 2567 و 2566 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از مرتضى قربانى دولت آبادى خريدارى كرده است. (م الف 2408)
ــه 1397114430002001069 آقاى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002011230مرب 12- رأى ش
ــاحت 120  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش مصطفى فراهانى فرزند على در قس
ــند  ــمى/ س ــند رس ــماره فرعى از 1755 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س مترمربع پالك ش
ــاهواروقى فرهانى و حيدرعلى حيدرى خريدارى كرده است. (م الف  ــطه از مسيب ش ــاعى مع الواس مالكيت مش

(2409
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى 
ــاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه  ــى به مالكين مش صادر گردد با توجه به عدم دسترس
اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به  ــليم و رس ــناد منطقه دو قم تس ثبت اس
ــن اداره تحويل نمايند الزم به  ــه مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اي ــت خود را ب ــه و دادخواس دادگاه مراجع

توضيح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9806495
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/26
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/10

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

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

ــماره 139860306015003165- 1398/04/23 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــان پل بلندى به شناسنامه شماره 30 كد ملى 0749908386  ــادات پريش بالمعارض متقاضى خانم معصومه س
ــاحت 106,82 متر مربع پالك شماره 23  ــدانگ يكباب منزل به مس ــيدحبيب اله در شش صادره تايباد فرزند س
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت  ــان رضوى بخش 14 مش فرعى باقيمانده از 256 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس مالكيت متقاضى و قس
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. 9806500
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/10

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306010001401-1398/05/09 هي برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س ثبتي اراضي و س
ــماره شناسنامه 851 صادره از قوچان  بالمعارض متقاضي آقاي خداداد مهرطينت ورانلو فرزند محمدابراهيم بش
در  ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 33,14 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان  
ــكن  ارتش تيپ دو قوچان محرز گرديده  ــركت تعاونى مس واقع در اراضى كالته مصطفى   و از محل مالكيت ش
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه  ــته باشند مي توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش به صدور س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806501
كالسه 1398114406010000136

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/10

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001414-1398/05/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت     برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س ثبتي اراضي و س
بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله مهرطينت ورانلو فرزند محمدابراهيم بشماره شناسنامه 626 صادره از قوچان 
در ششدانگ يك باب مغازه  به مساحت 36مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع 
ــكن ارتش تيپ دو قوچان  محرز گرديده است. ــركت تعاونى مس در اراضى كالته مصطفى   و از محل مالكيت ش

ــخاص نسبت به  ــود در صورتي كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9806506
كالسه 1398114406010000133

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/10

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــجر پالك 400 فرعى از 5- اصلى بخش 6 مشهد مبنى بر درخواست  ــدانگ يكقطعه مش چون تحديد حدود شش
ــدس مرادنژاد حصارى و غيره متقاضى ثبت و با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود  ــم اق خان
آن در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 98/6/30 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدين وسيله با انتشار 
ــاعت مقرر فوق در محل حضور به  ــود تا در روز و س اين آگهى از متقاضى و صاحبان امالك مجاور دعوت مى ش
ــبت به حدود مرقوم يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند  ــانند و هر ادعايى نس هم رس
ــبت به عمليات تحديد حدود اعتراض داشته باشند ميتوانند  ــانى به علت عدم حضور در محل نس و چنانچه كس
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذيصالح 

قضائى ارائه و گواهى آن را به اين اداره تسليم نمايند. آ- 9807069 م.الف 661
تاريخ انتشار: شنبه 98/6/10

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139804006220000036/1    شماره بايگانى پرونده: 9800134
شماره ابالغيه: 139805106220000343   تاريخ صدور: 1398/06/05

دفترخانه ازدواج شماره 84 شهر شانديز استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000036/1

ــنجانيان فرزند محمدرضا تاريخ تولد 1360/06/30 شماره ملى 0933468873  ــيله به آقاى جواد رفس بدينوس
ــناخته نگرديده ايد ابالغ  ــت ش ــه 139804006220000036/1 كه برابر گزارش مأمور پس بدهكار پرونده كالس
مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 5247- 1382/10/08 دفتر 84 شانديز بين شما و خانم منير مقونى فرزند 
ــكه تمام بهار آزادى بدهكار  ــماره ملى 0946234027 تعداد 125 عدد س ــن تاريخ تولد 1367/06/28 ش حس
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه  مى باش
صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما 
ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ا بالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و 
منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى 

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9807070 م.الف 662
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــرح دادخواست به كالسه 143   از اين شورا  ــنامه   13   به ش ــدلو   داراى شناس نظر به اينكه خانم فاطمه مرش
ــادروان حميده شاكرى    به شناسنامه 3593    ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش درخواس
ــن الفوت آن مرحوم منحصر  ــود بدرود زندگى گفته و ورثه حي ــگاه دائمى خ ــخ  1383/1/10   در اقامت در تاري

است به   
1.  صديقه مرشدلو     فرزند يوسف     ش.ش   6978   ت.ت 1353/6/10  نسبت فرزند مرحوم  

2.  حسن مرشدلو   فرزند يوسف    ش.ش  16  ت.ت  1360/1/20    نسبت فرزند مرحوم 
3.  شهر بانو مرشدلو    فرزند يوسف     ش.ش 2  ت.ت  1339/11/15      نسبت فرزند مرحوم    

4.  حسين مرشدلو    فرزند  يوسف ش.ش 80  ت..ت  1356/8/15    نسبت فرزند مرحوم
5 .  يداله مرشدلو    فرزند  يوسف    ش. ش 5541   ت.ت   1345/2/1  نسبت فرزند  مرحوم

6.  فاطمه مرشدلو   فرزند  يوسف    ش..ش 13   ت.ت   1337/9/1   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . زهرا مرشدلو    فرزند  يوسف   ش.ش  12   ت.ت  1341/10/12  نسبت  فرزند  مرحوم 
8 . يوسف مرشدلو فرزند حيدر  ش.ش 3311 ت.ت 1313/1/25 نسبت همسر مرحوم       

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

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806956
  سيد حسن سامغانى

قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860318603003386مورخ 1398/05/28 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض آقاى عباس شادمان شهرستانى فرزند باقر به شماره شناسنامه 1580 صادره از سنگر در قريه 
ــاحت 268 متر مربع پالك فرعى 3034 از  ــتمل بر ساختمان به مس ــدانگ يك قطعه زمين مش ــاه در شش باغش
ــمى آقاى كاس  ــت خريدارى از مالك رس اصلى 1 مفروز مجزى از پالك 13 از اصلى 1 واقع در بخش چهاررش

شهرى مالسرائى محرز گرديده است.
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه   ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض دادخواست  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2717   آ- 9807094
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 25 /1398/06 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره  ــتناد تفويض وكالت بش نظريه اينكه خانم مهديه صدفى به اس
زرين  وكالت51609-87/03/22ازخانم  ــند  53659-87/09/13وس
ــيروان فرزند محرمعلى بشماره شناسنامه 32به استناد  تاج خادم ش
ــاى كتبى  جهت  ــده منضم به تقاض ــهاديه گواهى ش دوبرگ استش
ــن اداره مراجعه نموده  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي دريافت س
ــهم  ــهم از6855.60س ــند مالكيت 1209.80س ــد كه س ومدعى ان
ــتثناى  ــى از13اصلى (به اس ــالك  292باقيمانده فرع ــدانگ پ شش
مقاديرى كه ازطريق قانون تعيين تكليف خارج شده است  )واقع در 
قطعه 3 شيروان بخش 5قوچان(پالك292فرعى باقيمانده در راستاى 
ــازى به پالك 10723فرعى اصالح شده است) به آدرس  استانداردس
ــتان كه متعلق به  ايشان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود  كوچه گلس
ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت  ــت با بررس ــده اس ش
ــرى د91 ذيل صفحه353دفتر381   ــماره چاپى 230386س آن بش
ــليم گرديده است  دفتر  ــماره ثبت 69694بنام نامبرده صادروتس بش
ــتناد تبصره يك اصالحى  امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس
ــى ومتذكر  ــب يك نوبت آگه ــه قانون ثبت مرات ــاده 120آئيننام م
ــه اى انجام داده  ــه ملك مورد آگهى معامل ــبت ب ميگرددهركس نس
ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز  يا مدعى وجود س
ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا  ازتاريخ انتش
ــمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت  سندمعامله رس

عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى  مالكيت يا س

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9807097
تاريخ انتشار:98/06/09

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

-------------------------------------------------------------
شماره نامه :139804906222000766  تاريخ نامه :1398/06/07

شماره پرونده :139804006222000002/1
شماره بايگانى پرونده :9800003

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده به شماره 
بايگانى9800003

 بدين وسيله به خانم عصمت طحان فرزند حسن به شماره شناسنامه 
ــدى از ورثه مرحوم على  ــى 0918671051 اح ــماره مل 3136 و ش
ــب خانم فائزه  ــردد  ديه مرحوم در قبال طل ــن زاده ابالغ مى گ حس
ــما  ــت . لذا مراتب جهت اطالع به ش ــت گرديده اس حجازى بازداش
ــود ضمنا هرگونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت به  اخطار مى ش

مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.9807043
تاريخ انتشار:98/6/10

 محمدرضا اجتهادى عرب /رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد 
مدير اجرايى واحد اجراى اسناد رسمى گناباد 

 محمدرضا اجتهادى عرب

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫︣﹋️ ز︻﹀︣ان ﹎﹙︊︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ١٩۶٩ (﹡﹢︋️ دوم)
 ︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ︑﹞︀﹝﹩ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
︫ــ︣﹋️ ز︻﹀︣ان ﹎﹙︊ــ︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︔︊️ ١٩۶٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶١٠۴٣١۵٢ د︻﹢ت 
﹝﹩ ︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١٨ روز دو︫﹠︊﹥ اول 
﹢﹜﹢ار ﹁︣دو︨﹩   ︋︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ︀ه ١٣٩٨ در﹞ ︣﹞
︀︨ــ︀ژ د﹨﹆︀ن ︵︊﹆﹥  ــ︀رراه ﹁︣ا﹝︣ز ︻︊︀︨ــ﹩︎ 
︨﹢م ︫﹞︀ره ۶ ﹋︡︎︧︐﹩٩١٩٧٩٧۶٩۴٨  ︋︣﹎︤ار 

﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︻︊︀ر︑︧️ از:

١- ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت 
︀ل ︫︡ه ︨︀﹝︡اران 

٢-ا︮﹑ح ﹝﹢اد ١٩ و ۴٠ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 
 ١٣٩٨/۶/۶ ︧ــ﹥ ﹡﹢︋️ اول ︋﹥ ︑︀ر﹚︗ ︀﹠﹝︲
︋﹥ ︗ــ️ ︻︡م ︭ــ﹢ل ︡﹡︭︀ب ︋﹥ ر︨ــ﹞﹫️ 

﹡︨︣﹫︡ه و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡︪︡ه ا︨️ .
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه

/ع
۹۸
۰۷
۱۱
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩ ︋﹫︡ار د﹐ن ﹝︀﹡︪️ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠۵٩٨١١
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : -١ ﹡︀م ︫︣﹋️ ︋﹥ " ︠︡﹝︀ت ﹀︀︸︐﹩ و 
﹝︣ا﹇︊︐﹩ ︋﹫︡ار د﹐ن ﹝︀﹡︪ــ️ " ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡. -٢ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود 
︑︽﹫﹫︣ ﹡﹞﹢د و ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ︫︡ . - ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ : ︋﹞︡ت ﹡︀﹝︡ود ﹝﹫︊︀︫︡ . -٣ ﹝︡ت ︨﹞️ ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
از ﹊︧ــ︀ل ︋﹥ دو ︨ــ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹞﹢د و ﹝︀ده ١۵ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ︫︡ . -︡﹞ ️﹫﹨ ۴︣ه ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝︣﹋︉ از  ۵︀ ٧ ﹡﹀︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ 
︀ز﹎︪️  ــ﹢﹡︡. رو﹡﹢︫️ - ﹁︣﹝︀﹡︡ه ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︨︐︀ن ا﹑م︋  ︀ل ا﹡︐︀ب ﹝﹩︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ــ︣﹋︀ء︋   ︫﹟﹫ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی از︋ 

︋︪﹞︀ره ١۵۴۵,٢,٧,۵,١٢ ︋︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٣٩٧,٣,٢٢ ︗️ ا︵﹑ع . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۵٨٢٣۵٩)

/ع
۹۸
۰۷
۰۸
۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩ ︋﹫︡ار د﹐ن ﹝︀﹡︪️ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠۵٩٨١١
 ︀︑ ︀﹡آ ️﹝︨ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫︡ : -١ ا︻︱︀ء︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ﹩︐﹝﹨ ﹩﹆﹡ ︣ه - آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︫ــ︀﹨﹩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر - :︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹏١٣٩٩,٨,٢ ︋︪ــ︣ح ذ ︀ر︑
﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ︫︣︀ر ا︨︡ی ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی ﹝︡ی ا︨︡ی ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -٢ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡. -٣ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︋︀﹡﹊﹩ و 
︀︫︡. رو﹡﹢︫️ - ﹁︣﹝︀﹡︡ه   ︋﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ﹤︧︨﹢﹞ ︣﹞ و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︀︱﹞ا ︀ ︀︣ ﹝﹊︀︑︊︀ت ︻︀دی و اداری︋  ︣ات و︨   ︋﹤︐﹀  ︨﹉ ﹏﹫︊﹇ آور ﹝﹢︨︧﹥ از ︡︺︑

ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︨︐︀ن ا﹑م ︋︀ز﹎︪️ ︋︪﹞︀ره ١۵۴۵,٢,٧,۵,١٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٣,٢٢ ︗️ ا︵﹑ع . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۵٨٢٣٧٣)

/ع
۹۸
۰۷
۰۸
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ اداره 
︤︋︧︐﹩ ︫﹫︣وان و ︣داول ︫︣﹋️ 

︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٠٠٠٠۵٢٧٩

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٨ و ﹝︖ــ﹢ز 
︫ــ﹞︀ره ١١٩۵ ﹝ــ﹢رخ ٩٨,۵,١۴ اداره ︑︺ــ︀ون 
︫ــ﹫︣وان ــ︣داول ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 
︑︀ ︑︀رــ ١٣٩٩,٣,٨︑﹞︡︡ ، و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

 .︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

ا﹑م ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︫﹫︣وان و ︣داول (۵٨٢٣٧٢)

/ع
۹۸
۰۷
۰۸
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︮﹠︺︐﹩ دو︣︠﹥ ︨︀زی ﹇﹢︀ن ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۴٩٠٩٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠٩۴٢٧۶١

 ﹩﹚︻︡﹝﹞ : ︫︡ ︀ذ︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩۶,١١,٢٩﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ ﹤︋
 ︡﹝﹞ ︣ه - ﹡﹢روز︡﹞ ️﹫﹨ ︦ــ﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ان﹢﹠︺  ︋٠٩۴٠١٢۵۴٢٠ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ︵︀﹜︺ــ﹩ ﹁ــ︀ز︋ 
 ﹤︋ ﹉ از ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و ︮﹠︺️ ︎﹠︖ــ︀ه و ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋ ــ﹩ ٠٨٧٢٧٩٨٠٣٨﹚﹞ ︡ــ﹩ ︋﹥ ﹋ــ﹀﹫︮
︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠١٣۵٢٢٢٩ ︋︺﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه - ﹇︣︋︀ن ﹝︷﹀︣︎﹢ر ︑﹢︎﹊︀﹡﹙﹢ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
١٠۶٠٩٠٣۴٠٧ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢﹐د ا﹜﹊︐︣﹉ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠١٩١۴٩۴ ︋︺﹠﹢ان 
ــ︣﹋️  ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︫  ﹥ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢١۶٧٢٠٣٩︋  ︀ر︨ــ︀︋  ︻︱ــ﹢ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه - ﹁︀︤ه ﹝︺﹫﹟︎ 
 ﹩︀︲︣ه - ا﹝﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠١١٩٨٢٧٢ ︋︺﹠﹢ان ︣︀︵ ﹉﹫︐︨ــ﹐
 ﹥﹫﹚﹋ .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ٠٩٣۴١٢٢٩٣٨ ︋︺﹠﹢ان ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹡︀︐︧﹫︨
اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ︨﹀︐﹥ ︋︣وات ﹇︣ارداد﹨︀ ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و اوراق 
︻ــ︀دی و ﹝﹊︀︑︊ــ︀ت اداری ︋︀ ا﹝︱ــ︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ︣ه ﹝﹠﹀︣دا ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣                 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ 

و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٨٣۶۴۵)

/ع
۹۸
۰۷
۱۲
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︮﹠︺︐﹩  
دو︣︠﹥ ︨︀زی ﹇﹢︀ن ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ۴٩٠٩٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠٩۴٢٧۶١
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,١١,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︵︀﹜︺ــ﹩ ﹁︀ز ︋ــ﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٠٩۴٠١٢۵۴٢٠ - ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و ︮﹠︺️ ︎﹠︖︀ه 
و ﹉ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠١٣۵٢٢٢٩ - ︫ــ︣﹋️ 
﹁﹢﹐د ا﹜﹊︐︣﹉ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠١٩١۴٩۴ 
- ︫ــ︣﹋️ ﹐︨ــ︐﹫﹉ ︵︀︣ ︠︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ 
﹝﹙﹩ ١٠١٠١١٩٨٢٧٢ - ا﹝﹫︣ ر︲︀﹩ ︨﹫︧ــ︐︀﹡﹩ ︋﹥ 
 ️﹫﹨ ــ﹩ ٠٩٣۴١٢٢٩٣٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی﹚﹞ ︡﹋

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ 

﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٨٣۶۴۶)

/ع
۹۸
۰۷
۱۲
۵

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٨٩ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٢١ ه ٧٢ 
ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 13588010427 و ︫ــ﹞︀ره 
 ﹩︊︐︖﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP51FE6AJ359768 ﹩︨︀︫
﹐﹆ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۱۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︀︍︀︨ ﹜︐︧﹫︨ (︋︣گ ︨ــ︊︤) ﹡﹢ع ︨ــ﹢اری﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫
︑﹫١٣٢SL︌ ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫ــ﹞︀ره 
  S5420091710659 ﹩︨︀︫ ﹝﹢︑﹢ر ۴٧٠٩۵۶٧ ︫﹞︀ره
︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٢٨١ ج٧١ اــ︣ان ٩۵ ︋﹠ــ︀م ﹝︀﹨﹩ ﹝﹙﹉ 
︋︣﹨︀ن ز﹨﹩ ︠︀︫ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 ︪︣﹡︣اا- ︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۱۲
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۱۱
۸

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹇︴︺ــ﹩ ︠﹢درو 
︎ــ︥و ۴٠۵GLX ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12489136175 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٨۶   ︫﹤  ︋NAAM01CA4AR529362
ه ٢٨  اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹟ ︋︣و﹝﹠ــ︡ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

٢٧٠٠ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉  ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹨﹫﹢﹡ــ︡ای ︑﹢︨ــ︀ن 
١۴︋ــ﹥  ۶١٩س -٨٧ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩  ا︣ان
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥    G6BAA743453 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
︧ــ﹟  ︋﹠ــ︀م   KMHJN81DDAU194002 ︫︀︨ــ﹩  

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

/ع
۹۸
۰۷
۱۰
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡︀︨ــ﹠︀﹝﹥(︋︣گ ︨︊︤) ﹡﹢ع ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︣ا﹠︫
﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
﹞︀ره   ︫ S1412286338611 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫   ︫١٩٩١٢۵۴
﹠︀م ︻﹙﹩ ︻︧ــ﹍︣ی ﹝﹀﹆﹢د  ︎ــ﹑ک ٣١۶ ج٢۵ ا︣ان ١٨︋ 

 ︪︣﹡︣ا︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ -ا︣د﹎

/ع
۹۸
۰۷
۱۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹝︡︔ــ﹥ ﹁︣︠﹠︡ه  
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ︻﹞ــ︣ان  ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
در︗ــ﹥  از  و  ﹝﹀﹆ــ﹢د   ٩٢٢٧١۶٣  ﹩﹢︖دا﹡︪ــ

︀︫ــ︡. ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۰۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︦︡اران ︫︣﹋️ ︎︣د﹞︀︨  د︻﹢ت از ﹩﹎آ
︨﹑﹝️ ︑﹢س (︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٢٣١٢۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۵٩٠١
 ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ 
﹡︀﹝︊︣ده د︻﹢ت ﹝﹫︪ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده در ︨ــ︀︻️ ١۵ ︻︭︣ 
روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢٠ ︋﹥ آدرس 
﹝︪ــ︡ و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د ٩ (ا︋︐ــ︡ای ﹝ــ︡رس ) 
﹋﹙﹫﹠﹫ــ﹉ ︑︭︭﹩ د︀︋️ ﹝︪ــ︡ ︑︪ــ﹊﹫﹏ 

﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

 ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ ︩١/ ا﹁︤ا
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت  ︋︡ا︫︐﹩   

در﹝︀﹡﹩ ︎︣د︦ ︨﹑﹝️ ︑﹢س 

/ع
۹۸
۰۷
۱۰
۲

︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ( ︋︣گ ︨︊︤) ︠﹢درو ︎﹫﹊︀ن وا﹡️ ﹝︡ل ٩٣ 
︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ۶٩۵ص۴٣ 
  ﹤︋ ١١٨ P ٠٠۶۵۶ــ︣ان ۵٨ ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٩٢ا –
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ Eg ۶۶۶٠٩٧ ٠ ٣۶ AA NAAA ︋﹠ــ︀م 
︻︊ــ︡ا... ر︗︀﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

. ︪︣﹡︣ادر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ / ا /ع
۹۸
۰۷
۱۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢درو وا﹡️ ﹝ــ︤دا ﹝︡ل  ــ︊︤)︠  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋ــ︣گ︨ 
١٣۶٣ ر﹡ــ﹌ زرد ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٠۵١٣۶٨ ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ ۶٣۶۵۴٩٨ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ۵٣٨ س ٢١ ا︣ان 
٨١ ︋﹠ــ︀م ︻︪ــ﹅ ا...﹁︐﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ 

︪︣﹡︣اا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️-ا

/ع
۹۸
۰۷
۱۲
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪ــ﹠︡ه ﹝︡ل ١٣٨۴ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١١۵ع٩٧ 
ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 472653 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹝﹞︡ر︲ــ︀  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   YV2AP40A15T855222
︮︀د﹇ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۱۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︧ــ﹠﹩   ︨ــ︺﹫︡  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ - ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝﹆︴︹ 
ــ﹥  ــ︀﹨︣ود︋  ﹠︺︐ــ﹩︫  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه︮ 
︫﹞︀ره دا﹡︪︖﹢﹩ ٩٣٢١٩۵٣﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۷
۰۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︡ارک  ︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝ ــ﹠  ︨،﹟﹫ ︤، ﹋︀رت ﹝︫︀ ــ︊ ︋︣گ︨ 
 ﹉﹫﹛︀ ︠﹢دروی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪ــ﹩ ﹝︡ل ٢٠١٧ ر﹡﹌ ﹇﹢ه ای ﹝︐
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︣ان ١٠︫  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶۵ط١٢ اــ ︋ــ﹥︫ 
 JMBXTGF3WHJ000102 ﹩ ︀︨ ﹞︀ره︫  4B12SR2015 و︫ 
︀ ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ️ ﹝﹞︡ر︲ ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤︋

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۱۴
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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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»36 سال بی توجهی به » قانون بانکداری بدون ربا 
بیش از 35 ســال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد 
قانونــی که قرار بــود پایانی بر نظام بهره در بانکداری ایــران و آغازی بر اجرای 
بانکداری اسالمی باشد و البته پس از پنج سال مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار 
گیرد. اهدافی که هیچ کدام به شهادت آمارهای موجود و بررسی شرایط اقتصادی 
کشور محقق نشد. نه بهره از نظام بانکی ایران بیرون شد و نه این قانون پس از 

گذشت 36 سال مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. 

 چرا بانک ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید موفق نبودند؟
برای پاســخ به این پرسش باید گفت برپایه آمار ســالیانه رقمی بیش از 250 
هزار میلیارد تومان سود به ســپرده های بانکی پرداخت می شود. طبیعی است 
که براساس قانون این رقم باید طبق فعالیت های واقعی اقتصاد به سپرده گذاران 
پرداخت شود. به این معنا که سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در ایران رقمی 
به مراتب بیش از این اعداد است که بر اساس عقود شرعی چیزی حدود 250 تا 
280 هزار میلیارد تومان آن در سال به سپرده گذاران بانکی )به عنوان صاحبان 
منابع( تعلق می گیرد. سؤال اینجاســت چرا اقتصاد ایران با وجود چنین حجم 
عظیمی از فعالیت اقتصادی در رکود قرار دارد و وضعیت تولید و اشتغال در کشور 

هیچ تناسبی با این اعداد ندارد؟ 

  فعالیت های صوری، پاشنه آشیل نظام بانکی
گسترش  فعالیت  های صوری در نظام بانکی ایران موجب شده حجم بخش واقعی 
اقتصــاد ایران روز به روز کمتر و کوچک تر شــود. پدیده ای با عنوان فاکتورهای 
صوری نیز زمانی به وجود آمدند که چیزی به نام بانکداری اسالمی محقق نشد. 
در واقع وجود فاکتورهای صوری با اجرای بانکداری اسالمی در تناقض کامل است.

 چه هستیم؟ باید چه باشد؟ 
اتفاقی که امروز در سیستم بانکی ایران رخ می دهد این است که مردم به عنوان 
سپرده گذار منابع مازاد خود را در بانک می گذارند و بانک به نام سود علی الحساب 
رقمی قطعی را برای پرداخت به سپرده گذاران تعیین می کند. سپرده گذار هم به 
واســطه اطمینانی که از پرداخت قطعی این بهره به خود دارد، منابع مازاد خود 
را طی قراردادی در بانک گذاشــته و دیگر نه ســپرده گذار با بانک و نه بانک با 
سپرده گذار کاری ندارد. در اینجا یا خود بانک با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و به طمع سود بیشتر با این منابع وارد بنگاه داری می شود و یا با ارائه این منابع 
به متقاضی تسهیالت، ســودی تعیین می کند که البته این نرخ بیشتر از سود 
پرداختی به ســپرده گذاران است. این اتفاقی است که در ایران در حال رخ دادن 
است. تا پیش از دهه 90 چون اقتصاد ایران عمدتاً دارای رونق تورمی بوده، رضایت 
نسبی از سپرده گذار تا بانک و تسهیالت گیرنده وجود داشته و روند موجود کج دار 
و مریز با همه ایرادهای خود ادامه داشــته است. اما در سال های اخیر و با توجه 
به تعمیق رکود اقتصادی در کشور این روند یعنی وضعیت سه ضلع سپرده گذار، 

بانک و وام گیرنده با چالش جدی مواجه شده است.
در بانکداری اســالمی روند به هیچ وجه اینگونه نیست، بلکه سپرده گذار سپرده 
خودش را در بانک گذاشــته و بانک به عنوان یک وکیل منابع سپرده گذاران را 
که ممکن اســت منابع یک تا n نفر سپرده گذار باشــد طی قراردادی واقعی و 
مشخص در اختیار کارآفرین قرار می دهد. مثالً در عقد مشارکت منابعی در اختیار 
تولیدکننده برای ساخت یک کارخانه یا تولید یک کاالی مشخص قرار می گیرد. 
به طبع هنوز کارخانه ای ساخته نشده و کاالیی نیز تولید نشده است که قرار باشد 
وام گیرنده با سود حاصل از تولید آن کاال سود سپرده گذاران )صاحبان منابع( را 
پرداخت کند. بنابراین از روز نخست آغاز این طرح سپرده گذاران به نوعی سهامدار 
آن کارخانه می شوند تا زمانی که مثالً بعد از یک بازه زمانی کارخانه وارد عرصه 
تولید شود. از اینجا به بعد متناسب با سهم سپرده گذاران و براساس عملکرد واقعی 
کارخانه به سپرده گذاران سود تعلق می گیرد. اگر هم کارخانه با ضرر و زیان مواجه 
شد ناگزیر سودی در میان نبوده، اما سهام سهامداران پابرجاست. این روایتی از 
تفاوت بانکداری اسالمی با ربوی است. قانونی که بیش از 36 سال از تصویب آن 

می گذرد، اما هرگز اجرایی نشده است. 

چرا سیستم بانکی به بنگاه های کوچک اقتصادی بی اعتناست؟

سهم اندک بانک ها در»رونق تولید«
 عباسی/ طوسی  در ســال 62 بــا تصویب قانون 
بانکــداری بدون ربا فصلی از بانکداری اســالمی در 
کشور به مرحله اجرا درآمد و به عنوان یک پوسته به 

دورِ نظام بانکی کشور پیچیده شد.
با نگاهي منصفانه درباره بانکداري جاري در کشور، 
نه مي توان به صورت افراطي اظهار کرد که نشــاني 
از بانکداري اســالمي در کشــور وجود ندارد و نه با 
ذوق زدگي مي تــوان گفت آنچه اجرا مي شــود، به 
طور دقیق  همان چیزي است که بانکداري اسالمي 
در نظر دارد.  طبیعی اســت پس از گذشت سه دهه 
از اجــرای این قانون این توقع وجــود دارد که نظام 
پولی و بانکی کشــور از جهت کارایی بویژه در رونق 
تولید ملی و شــیوه اعطاي تسهیالت به بخش های 
تولیدی، گام های اساســی برداشــته باشد؛ ولی در 
عمل، جهت گیری نظام بانکی ما تسهیالت را نصیب 
کسانی می کند که دارای سرمایه های کالن هستند و 
بنگاه های کوچک اقتصادی اغلب از دریافت تسهیالت 
محرومند. انگیزه های ســودآوری فعالیت ها و فرار از 
ریسک و سهولت در برگشت سرمایه بانک از عوامل 
چنین گرایشی عنوان می شود که در این سخن کوتاه 

از زبان صاحبنظران به آن اشاره می کنیم.

  عقب نشینی سیستم بانکی
 با دستوری شدن نرخ سود 
بهاءالدین حســینی  ســید 
پیشین  مدیرعامل  هاشمی، 
بانک صــادرات در گفت وگو 
با خبرنگار ما حمایت نکردن 
سیســتم بانکــی از تولید و 

بی توجهی به تخصیص منابع بانکــی به واحدهای 
تولیدی را ناشی از دالیل مختلفی می داند.

به گفته وی، سیاســت های پولی بانک مرکزی یکی 
از اصلی تریــن دالیل در عــدم موفقیت اختصاص 
تســهیالت به واحدهای تولیدی اســت. دستوری 
بودن نرخ ســود بانکی از جمله موضوعات مؤثر در 
عقب نشینی سیســتم بانکی از اعطای تسهیالت به 
تولیدی هاســت؛ زیانبخش بودن اعطای تسهیالت 
به بخش تولید و بازگشــت درازمدت آن نیز در این 
موضوع بی تأثیر نبود. روی کار آمدن و رشد بانکداری 
خصوصــی در ایران نیز از جمله عواملی اســت که 
بخش تولید کشور را نادیده گرفت، چراکه بانک های 
خصوصی عالقه مند به پرداخت تسهیالت به واحدها 

و شرکت هایی بودند که یا خود سهامدار آن بوده یا زیر 
مجموعه آن ها به شمار می رفتند. 

عدم تأمین بودجه دولت که منجر به دریافت منابع 
بانکی شــد و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود 
به سیستم بانکی نیز منجر به افزایش کسری منابع 
بانکــی در جهت تخصیص منابع الزم به بخش  های 
تولیدی شد. تحریم های خارجی نیز از جمله عواملی 
به شــمار می روند که دسترسی بانک ها را به منابع 
مالی به ویژه در بخش بین الملل و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی در قالب ابزارهایی چون فاینانس و 
سرمایه گذاری ثابت محدود کردند؛ عوامل یاد شده در 
عدم اختصاص منابع مطلوب بانکی و تأمین سرمایه 

واحدهای تولیدی بسیار مؤثر بوده است.

  حمایت از تولید با تحریک تقاضا 
توسط سیستم بانکی 

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشــور، اقتصاد بانک 
محور اســت، تأکید می کند: بی گمان در این شکل 
از اقتصاد اگر سیستم بانکی از تولید حمایت نکند، 
تولید زمینگیر می شود؛ هر چند رکود اقتصادی و 
شرایط تحریمی بســیاری از بانک ها را با مشکالت 

اســت.  کرده  مواجه  مختلفی 
کســری منابع سیستم بانکی 
در  دیگــری  عامــل  کشــور 
عدم اختصاص تســهیالت به 

واحدهای تولیدی است. 
می شــود:  یــادآور  هاشــمی 
تحریک تقاضا توســط سیستم 
بانکی کشــور می تواند منجر به 
اختصــاص ســرمایه و افزایش 
پرداخت تسهیالت به خریداران 
و مشتریان واحدهای تولیدی و 
بخش های تجاری شود. حمایت 

از خریــد مواد اولیه یا تأمین آن در داخل کشــور و 
تأمین مالی واحدهای تولیدی در تحصیل مواد اولیه 
مورد نیاز کاالی ایرانی نیز موضوعی اســت که بنا بر 
ظرفیت واحدهای تولیدی باید در دستور کار بانکی 
قرار بگیرد؛ متأسفانه بسیاری از بانک ها تسهیالت را به 
بخش لیزینگ می دهند نه به تولیدکننده اصلی! این 
مسئله به ضرر تولید و افزایش داللی منجر می شود. 

وی تصریح می کند: بی شک تمرکز بر گردش سرمایه 
و ارائه راهکارهایی برای تحریک تقاضا در مشتریان 

می توانــد به افزایش تولید و رغبت هر چه بیشــتر 
سیســتم بانکی در اعطای تســهیالت به واحدهای 
تولیــدی کوچک و بزرگ بــرای رونق تولید کمک 

شایان توجهی کند.

  نظام تأمین مالی کشور بانک محور است
کامــران ندری، کارشــناس 
بانکــی، اقتصــاددان و عضو 
پژوهشکده بانکی و پولی نیز 
در گفت وگو با قدس می گوید: 
بخش عمده تسهیالت بانکی 

به ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
و توســعه آن ها برعهده بانک ها بوده اســت، چراکه 
نظام تأمین مالی کشور بانک محوراست؛ به عبارتی 
اگر سیستم بانکی از نظام تأمین مالی حذف شود؛ به 
طور قطع تولیدکنندگان در تحصیل سرمایه و توسعه 

تولیدی ها با مشکل مواجه می شوند.

  چالش بخش تولید با نرخ باالی تسهیالت 
وی می افزاید: عوامــل مختلفی تولید داخلی را با 
مشــکالت و چالش روبه رو کرده است. درباره باال 
بودن نرخ تسهیالت گرچه در این 
مقوله به صورت مستقیم نمی توان 
سیستم بانکی را سرزنش کرد، اما 
به نظر می رســد سیستم بانکی به 
گونه ای عمل می کنــد که اقتصاد 
را بــا تورم باال مواجه کرده اســت؛ 
متأسفانه تورم چندین دهه است که 
کشور را دچار چالش کرده است. به 
طور یقین تورم نشانه ای از عملکرد 
نادرست نظام پولی و بانکی کشور 
است؛ چراکه به صورت مستقیم در 
ایجاد نقدینگــی، خلق پول و تورم 
دخیل است که به تبع آن تورم باال منجر به افزایش 

نرخ سود بانکی می شود.

 بازدهی واقعی تولید اندازه نرخ سود نیست
ندری تأکید می کند: نرخ سود باالی بانکی با عملکرد 
واقعی تولید سازگاری ندارد؛ به این معنا که بازدهی 
تولید به صورت واقعی به اندازه نرخ های سود نیست، 
به همین دلیل می توان گفت تســهیالت اعطایی به 
تولیدکنندگان نیز به دلیل تورمی بودن فضای اقتصاد 

کالن ما از مســیر اصلی خود منحرف شــده؛ یعنی 
تولیدکننده متوجه عدم بازدهی مفید تولید می شود 
و احتماالً بخشی از تسهیالتی که دریافت می کند را 
در حوزه هایی ســرمایه گذاری می کند که با افزایش 
نرخ تورم رشد می کند؛ بنابراین تسهیالتی که داده 

می شود به صورت کامل در تولید خرج نمی شود.
نکتــه دیگــر تبعیض ارائــه تســهیالت بانکی به 
تولیدکنندگان است به نحوی که همه تولیدکنندگان 
به شکل یکسانی به منابع و تسهیالت بانکی دسترسی 
ندارند، به خصوص میزان دسترسی بنگاه های کوچک 
در مقایسه با بنگاه های بزرگ پایین تر است و بانک ها 

اعتنای چندانی به این موضوع نمی کنند.

  کارنامه ضعیف بانک ها در ارائه تسهیالت 
وی تحریک تقاضا و وام دهی به متقاضیان را موضوع 
دیگری می داند که به صورت غیرمستقیم می تواند در 
حمایت از تولید مؤثر باشد. وی معتقد است: اگر مردم 
بتوانند خرید کنند تولیدکنندگان نیز تولید خود را 
افزایش و بر کیفیت آن می افزایند؛ بنابراین تحریک 
تقاضای مردم با اعطای تســهیالت محدودتر مالی 
از جمله راهکارهای رونق تولید به شــمار می رود و 
متأسفانه بانک های ایران در زمینه ارائه تسهیالت به 

مردم کارنامه قابل قبولی ندارند.

  هدایت منابع مالی به سمت امور تجاری
حیدر مستخدمین حسینی، 
پیشین  مشاور  و  اقتصاددان 
وزیر امور اقتصــاد و دارایی 
نیــز در گفت وگو با خبرنگار 
قــدس می گوید: 10 ســال 

گذشته سیاســت گذاری های پولی و بانکی دولت 

یکی از مهم ترین عوامل در عدم تخصیص منابع به 
بخش تولیدی بوده است؛ هنگامی که دولت اعطای 
تسهیالت تولید را به تشخیص بانک ها منوط کرد؛ 
بانک ها با توجه به اینکه مایل به بازگشت منابع در 
کمترین مدت بودند، منابع مالی خود را به سمت 
خدمات، واردات و امور تجاری هدایت کردند، چراکه 
در زمان کوتاه تری نسبت به تولید بازدهی دارند و 

منابع را زودتر به سیستم بانکی باز می گردانند. 
وی می افزاید: از 10 ســال گذشته تاکنون ابالغیه 
دولت به بانک ها در تعیین ســقف تســهیالت به 
بخش های تولیدی مســکوت مانده و منجر به عدم 
تأمین تسهیالت واحدهای مختلف تولیدی از مسکن، 
صنعت، کشاورزی و... شده است. بی گمان تا زمانی 
که سیاست گذار برای تأمین مالی واحدهای تولیدی 
چاره اندیشــی نکند و چارچوب تخصیص منابع را 
مســتقیم برعهده بانک ها بگذارد؛ مشــکالت حل 

نمی شود حتی اگر سال 98 رونق تولید باشد. 
وی می افزاید: انتظار می رود در ســال رونق تولید 
و تأکیــدات صورت گرفته از ســوی رهبر معظم 
انقالب مبنی بر حمایــت 100درصدی از تولید، 
بانک مرکزی بــا رایزنی اعضای شــورای پول و 
اعتبار که متشکل از نمایندگان دولت، قوه قضائیه 
و نمایندگان مجلس هســتند موضوع تخصیص 
منابع بانکی به بخش تولید را در دستور کار قرار 
دهند و خواهــان حمایت 100 درصدی از تولید 
از سیستم بانکی باشــند، تا در ابالغ این مصوبه 
به بانک ها دسترسی صحیح بخش تولیدی را به 
منابع بانکی ممکن کننــد. به طور یقین بخش 
تولید با اندرزگویی و توصیه به بانک ها در اعطای 
تسهیالت به تولیدکنندگان بدون مصوبه قانونی 

موفق نخواهد بود.

نرخ سود باالی 
بانکی با عملکرد 
واقعی تولید 
سازگاری ندارد؛ به 
این معنا که بازدهی 
تولید به صورت 
واقعی به اندازه 
نرخ های سود نیست

بــــــــرش

آغاز اجرای عملیات بازار باز از اواخر شهریور    اقتصاد: عبدالناصر همتی در سی امین همایش بانکداری اسالمی گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که نقدینگی و کل های پولی را از طریق عملیات بازار 
باز کنترل کند.  رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست. در گذشته برای بانک 

مرکزی کل های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مسئله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 میثم مهرپور/ کارشناس بانکی

شماره پرونده: 139704006091000145/1   شماره بايگانى پرونده: 9701951
شماره ابالغيه: 139805106091004878

تاريخ صدور: 1398/06/02
آگهى ابالغيه ماده 102 آئين نامه اجراء كالسه 9701951

ــى 0934315231  ــماره مل ــنامه 25483 و ش ــه نازدار فرزند محمدعلى بشناس ــيله خانم ريحان بدينوس
ــهد ابالغ مى گردد در خصوص  ــند رهنى 133534 مورخه 82/12/6 تنظيمى دفترخانه 64 مش مديون س
ــوندزرين به امضاى  ــركت شاهس ــپه عليه ريحانه نازدار و ش ــه 9701951 له بانك س پرونده اجرايى كالس
محمدومحمدسعيد فيصل طبق گزارش مورخ 1398/3/4 كارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى 3819 
ــهد به مبلغ 12/500/000/000  فرعى از 2062 فرعى از يك الى 199 فرعى از 187 اصلى بخش 10 مش
ــيد، اعتراض كتبى خود را  ــال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش ري
ــماره 61 مورخه 1397/01/27 و نظريه  ــنامه 102/97/309 مورخه 1397/01/09 وارده به ش طبق بخش
مشورتى 96/125 مديركل محترم دفتر حقوقى و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امالك ظرف مدت پنج 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد هيئت كارشناسان به مبلغ (20/880/000) 
ــتمزد  ــد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس ــليم نمايي ــال به دفتر اين اجرا تس ري

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807071 م.الف 663

شماره پرونده: 139804006216000196/2
شماره بايگانى پرونده: 9803976

شماره ابالغيه: 139805106092009153
تاريخ صدور: 1398/06/06

دفترخانه ازدواج شماره 19 و طالق شماره 3 شهر چناران استان خراسان رضوى
آگهى

ــيدعلى تاريخ تولد: 1338/03/01 شماره  ــه هاشمى نام پدر: س ــيله به آقاى سيداحمد خردپيش بدين وس
ــنامه: 2857 ابالغ مى شود كه خانم عزت موسوى جهان آبادى نام پدر:  ــماره شناس ملى: 0934429911 ش
ــماره سند:  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س ــيدنظر جهت وصول مبلغ 766/556/112 ريال به اس س
ــماره 19 و طالق شماره 3  ــند: 1362/10/10، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش 5387، تاريخ س
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803976  ــهر چناران استان خراسان رضوى عليه ش ش
ــما به شرح متن سند  ــده و طبق گزارش مورخ 98/05/31 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ش
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس روز ابالغ محس

يافت. آ- 9807072 م.الف 664
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306092000076
تاريخ ثبت: 1398/03/13

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده مال منقول پرونده 9704875

ــش فرزند محمدمهدى  ــاناز خيراندي ــعبه دوم اداره اجرا، خانم س ــه فوق ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره 10846- 87/12/10 تنظيمى دفتر ازدواج 3 مشهد  ــتناد سند ازدواج ش ك.م 0938138995 به اس
ــكه طالى تمام بهار آزادى  ــه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 500 عدد س اجرائيه اى به كالس
ــان مزينانى فرزند نقى ك.م 0940023687 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 97/7/3  عليه: آقاى احس
ــماره 24273- 97/7/8 خودرو  ــتانكار وارده به ش ــت بس ــب درخواس ــت حس كه صحت آن مورد تأييد اس
ــكه طالى بهار  ــون در قبال تعداد پانزده عدد س ــران 12 متعلق به مدي ــماره 143 ى 59 اي ــوارى به ش س
ــترى وارده به شماره 2168- 98/1/24 به شرح  ــت و طبق گزارش كارشناس رسمى دادگس آزادى بازداش

ذيل اعالم نظر گرديد:
ــماره پالك انتظامى 143 ى 59 ايران 12  ــفيد رنگ مدل 1385 به ش ــوارى پژو 206 تيپ 3 س خودرو س
ــتيك ها حدود 85  ــالم و الس در پاركينگ تيراژه واقع در خيابان رياضى 54، خودرو مذكور داراى اطاق س
درصد اج دارند شيشه ها و تودوزى سالم و درب موتور رنگ شده با توجه به مدت خواب وسيله برابر اعالم 
مالك در حال حاضر فاقد بيمه نامه معتبر مى باشد كيلومتر كاركرد يكصد و ده هزار كيلومتر مى باشد ساير 
ــالم و فاقد خوردگى و اثر تصادف بودند به علت عدم دسترسى به سوئيچ  ــمت هاى بدنه اطاق وسيله س قس
موتور وسيله بازديد نشد لذا با توجه به جميع جهات مذكور قيمت پايه كارشناسى وسيله مذكور در مقايسه 
ــاير خودروها هم مدل مشابه بازار به مبلغ 370/000/000 ريال برآورد مى گردد و طبق گزارش مأمور  با س
ــد كه پس از قطعيت ارزيابى در  ــماره 2118- 1398/1/24 خودرو در پاركينگ تيراژه ميباش اجرا وارده بش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1398/8/25 از س روز ش
ــته  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ــهد پاركينگ تيراژه از مبلغ پايه 370/000/000 ريال ش مش
ــر به  ــد ضمناً هزينه هاى قانونى حق حراج به مبلغ 22/200/000 ريال و نيمعش ــد فروخته خو اهد ش باش
ــد. همچنين  ــاير هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش مبلغ 18/500/000 ريال و س
ــمى در ساعت و محل تعيين شده برگزار مى گردد.  در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس

آ- 9807073 م.الف 665

شماره مزايده: 139804306092000038
تاريخ ثبت: 1398/02/21

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9706963

ــه 9706963 خانم زهرا جالليان نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1349/01/30  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره ملى: 0940679541 شماره شناسنامه: 1236 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 16058، تاريخ  ش
سند: 1375/12/24 دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى اجرائيه اى جهت 
ــفنديارى نام پدر: غالمحيدر  ــكه طالى بهار آزادى عليه: آقاى جواد اس وصول مهريه به تعداد 414 عدد س
ــماره شناسنامه: 418 به كالسه فوق صادر كه  ــماره ملى: 0940652919 ش تاريخ تولد: 1348/04/19 ش
ــب درخواست بستانكار وارده به  ــت. 1- حس پس از ابالغ اجراييه مورخ 97/9/1 صحت ابالغ مورد تأييد اس
شماره 35473- 97/9/6 سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى B 7147 باقيمانده هفت هزار و يكصد و چهل 
و هفت فرعى از 182 يكصد و هشتاد و دو اصلى بخش 10 ده مشهد ملكى مديون در قبال 70 عدد سكه 
ــب درخواست بستانكار وارده به شماره 35469- 97/9/6  ــت گرديد. 2- حس طالى تمام بهار آزادى بازداش
ــدانگ پالك ثبتى 35374 سى و پنج هزار و سيصد و هفتاد و چهار فرعى از 182 يكصد  ــه دانگ از شش س

ــكه طالى تمام بهار آزادى  ــهد ملكى مديون در قبال 110 عدد س ــتاد و دو اصلى بخش 10 ده مش و هش
ــتانكار وارده به شماره 35470- 97/9/6 سه دانگ از ششدانگ  ــت گرديد. 3- حسب درخواست بس بازداش
پالك ثبتى 35375 سى و پنج هزار و سيصد و هفتاد و پنج فرعى از 182 يكصد و هشتاد و دو اصلى بخش 
10 ده مشهد ملكى مديون در قبال 110 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى بازداشت گرديد. پالك ثبتى هاى 
فوق الذكر طبق گزارش كارشناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 3488- 1398/1/29 به آدرس: مشهد- 
ــف- طبقه اول و طبقه دوم) بازديد و معاينه  ــم- خيابان صدف- صدف 10- پالك 7- واحد همك ــوار معل بل
محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد: مساحت عرصه زمين 250 مترمربع، موقعيت 
زمين شمالى، عرض معبر 12 مترى، ابعاد زمين 10 متر در 25 متر، كد نوسازى ملك: 6-50-17-1-0-0-
11، طرح خازنى منطقه 1، كاربرى مسكونى تراكم متوسط 180 درصد، پايان كار كلى ساختمان به شماره 
ــاحت اعيان طبقه  ــنگ- چهار طبقه و چهار واحد، مس ــكلت فلزى- نماس 11/38461 مورخ 89/6/15، اس
ــقف  ــاحت اعيان طبقه اول 142/53 مترمربع كه 2/59 مترمربع آن تراس مس همكف 86/86 مترمربع، مس
است بانضمام انبارى به مساحت 2/05 مترمربع واقع در طبقه چهارم- مساحت اعيان طبقه دوم 142/28 
مترمربع كه 2/59 مترمربع آن تراس مسقف است بانضمام انبارى به مساحت 1/97 مترمربع واقع در طبقه 

چهارم، ارزيابى مورد نظر سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك هاى بازداشتى ذيل است:
ــماره B 7147 باقيمانده هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى از 182  1- طبقه همكف پالك ثبتى ش
ــزار و يكصد و چهل و هفت فرعى قطعه يك تفكيكى  ــتاد و دو اصلى مفروز از 7147 هفت ه ــد و هش يكص

بخش ده ناحيه دو مشهد شماره سند 979609 سرى ب سال 90 
2- طبقه اول پالك ثبتى 35374 سى و پنج هزار و سيصد و هفتاد و چهار فرعى از 182 يكصد و هشتاد 
ــده از 7147 هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى از اصلى مذكور قطعه  و دو اصلى مفروز و مجزى ش

دو تفكيكى بخش ده ناحيه دو مشهد شماره سند 979611 سرى ب سال 90
ــى و پنج هزار و سيصد و هفتاد و پنج فرعى از 182 يكصد و  ــماره 35375 س 3- طبقه دوم پالك ثبتى ش
هشتاد و دو اصلى مفروز و مجزى شده از 7147 هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى از اصلى مذكور 

قطعه سه تفكيكى بخش ده ناحيه دو مشهد شماره سند 979613 سرى ب سال 90
ــت 4 طبقه و 4 واحدى در قطعه زمينى به مساحت اعيان 250 مترمربع با  ــاختمانى اس ملك مورد نظر س
ــمالى در معبرى 12 مترى با حاشيه 10 متر و مساحت اعيان حدود 688 مترمربع داراى پايان  موقعيت ش
ــور با 4 توقف (به مساحت 2/5  ــكلت فلزى و نماى سنگ داراى آسانس ــال با اس كار با قدمت حدود 10 س
مترمربع) و راه پله (به مساحت 11 مترمربع) غير مجزا از فضاى جلوى آسانسور (ايستگاه مشترك ورودى 
ــاحت 7/5 مترمربع) و خرپشته و اتاقك آسانسور  ــت بام (به مس ــاحت 4 مترمربع) و 3 انبارى در پش به مس
ــمالى و پاركينگ (به  ــت بام موزاييك و يك انبارى زير پله در طبقه همكف و حياط و نورگير ش و كف پش

مساحت 54 مترمربع) و يك سرويس بهداشتى در حياط.
آپارتمان هاى مورد نظر در طبقه همكف (دوخوابه) و طبقات اول و دوم (سه خوابه) بوده و شامل مشخصاتى 

به شرح ذيل:
كف تمام سراميك- كابينت mdf- آشپزخانه اوپن- شومينه- سيستم گرمايش پكيج و رادياتور- سيستم 

سرمايش كولر آبى- پنجره ها فلزى
ــرايط  ــاختمانى و عرض معبر و ش ــى: با توجه به موقعيت مكانى و ابعاد و بر ملك و تراكم س ــه ارزياب نظري
ــر در ارزش موضوع و فارغ از هرگونه  ــا در نظر گرفتن جميع عوامل مؤث ــت كنونى بازار) و ب ــى (وضعي زمان
ــش دانگ پالك هاى فوق الذكر بدين شرح ذيل  ــته باشد ارزش سه دانگ از ش ــت داش ديونى كه ممكن اس

تعيين و پيشنهاد ميگردد:
1- ارزش سه دانگ از شش دانگ پالك ثبتى B 7147 باقيمانده هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى 
ــد و چهل و هفت فرعى قطعه يك  ــتاد و دو اصلى مفروز از 7147 هفت هزار و يكص ــد و هش از 182 يكص
ــاحت 86/86 مترمربع واقع در طبقه همكف 2/150/000/000  ــهد به مس تفكيكى بخش ده ناحيه دو مش

ريال معادل دويست و پانزده ميليون تومان.
حدود اجمالى پالك ثبتى مذكور برابر نامه مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 مشهد و ارائه 

صورتجلسه تفكيكى وارده بشماره 25758- 1398/5/20 بر اساس پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد:
ــخصات يك دستگاه آپارتمان مسكونى قطعه اول تفكيكى شماره باقيمانده هفت هزار و يكصد  حدود و مش
و چهل و هفت فرعى از شماره يكصد و هشتاد و دو اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 7147 هفت هزار 
ــش متر و هشتاد و شش  ــتاد و ش ــاحت (86/86) هش و يكصد و چهل و هفت فرعى از اصلى مذكور، به مس
ــهم از عرصه و مشاعات و ساير مشتركات با حدود اربعه شماالً در  ــيمتر مربع، واقع در همكف با قدرالس دس
ــت. اول ديواريست بطول سه متر و  ــمت دوم آن شرقى، قسمت چهارم آن غربى، اس ــمت، كه قس پنج قس
بيست و شش سانتيمتر به ملك مجاور دوم درب و ديوار است بطول نود و پنج سانتى متر به حياط خلوت 
سوم ديوار و پنجره است. بطول سه متر و سى سانتيمتر به حياط خلوت چهارم ديوار و پنجره است بطول 
ــانتى متر به ملك مجاور،  ــه متر و سى س ــت بطول س ــانتيمتر به حياط خلوت پنجم ديواريس نود و پنج س
ــانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن ملك مجاور  ــت بطول شش متر و سى س ــرقاً ديواريس ش
قرار دارد. و جنوباً در پنج قسمت، كه قسمت سوم آن شمالى، قسمتهاى دوم و چهارم آن شرقى است. اول 
ديواريست بطول چهار متر و شصت و هفت سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعى دوم درب و ديوار است 
بطول چهار متر و بيست سانتى متر به راه پله و آسانسور مشاعى سوم ديواريست بطول ده سانتيمتر به راه 
ــت بطول يك متر و پانزده سانتيمتر به پيلوت مشاعى پنجم ديوار  ــور مشاعى چهارم ديواريس پله و آسانس
ــت و نه سانتيمتر به پيلوت مشاعى، غرباً ديواريست بطول يازده متر و  ــت بطول پنج متر و بيس و پنجره اس
شصت و پنج سانتيمتر را به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن ملك مجاور قرار دارد سقف با كف طبقه 

يك اشتراكى است كف روى عرصه مشاعى است.
يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139705806092009345 مورخ 97/9/8 صادره از شعبه 

دوم اجراى ثبت مشهد به نفع زهرا جالليان بازداشت ميباشد.
ــيصد و هفتاد و چهار فرعى  ــى و پنج هزار و س ــش دانگ پالك ثبتى 35374 س ــه دانگ از ش 2. ارزش س
ــده از 7147 هفت هزار و يكصد و چهل و هفت از  ــتاد و دو اصلى مفروز و مجزى ش از 182 يكصد و هش
اصلى مذكور قطعه دو تفكيكى بخش ده ناحيه دو مشهد به مساحت 142/53 مترمربع واقع در طبقه اول 
ــيصد و شصت ميليون تومان، حدود اجمالى پالك ثبتى مذكور برابرنامه  3/600/000/000 ريال معادل س
مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 مشهد و ارائه صورتجلسه تفكيكى وارده بشماره 25758-

1398/5/20 بر اساس پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد:
ــكونى قطعه دوم تفكيكى شماره سى و پنج هزار و سيصد و  ــخصات يك دستگاه آپارتمان مس حدود و مش
ــتاد و دو اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 7147  ــماره يكصد و هش هفتاد و چهار (35374) فرعى از ش
ــاحت (142/53) يكصد و چهل و دو متر  هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى از اصلى مذكور، به مس
ــيمتر مربع آن تراس  ــيمتر مربع، واقع در طبقه اول كه (2/59) دو متر و پنجاه و نه دس ــه دس و پنجاه و س
ــتركات با حدود اربعه شماالً در پنج قسمت،  ــاعات و ساير مش ــت. با قدرالسهم از عرصه و مش ــقف، اس مس
ــت. اول ديواريست بطول سه متر و بيست و شش  ــرقى، قسمت چهارم آن غربى اس ــمت دوم آن ش كه قس
ــانتيمتر به فضاى ملك مجاور دوم ديوار و پنجره است بطول نود و پنج سانتيمتر به فضاى حياط خلوت  س
سوم ديوار و پنجره است بطول سه متر و سى سانتيمتر به فضاى حياط خلوت چهارم ديوار و پنجره است 
ــانتيمتر به  ــى س ــه متر و س ــت بطول س ــانتيمتر به فضاى حياط خلوت پنجم ديواريس بطول نود و پنج س

ــرقاً در پنج قسمت، كه قسمت چهارم آن شمالى، قسمت دوم آن جنوبى، است. اول  فضاى ملك مجاور، ش
ــش متر و سى سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن  فضاى ملك مجاور  ــت بطول ش ديواريس
ــور مشاعى سوم  ــانتيمتر به راه پله و آسانس ــصت و هفت س ــت بطول چهار متر و ش قرار دارد دوم ديواريس
ديواريست بطول چهار متر و سه سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم ديواريست به طول چهار متر 
ــصت و هفت سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعى پنجم ديواريست بطول چهار متر و شصت و هفت  و ش
ــمت  ــانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد، جنوب در يازده قس س
ــمتهاى هفتم و نهم و يازدهم آن غربى است. اول ديواريست  ــرقى، قس ــوم و پنجم آن ش ــمتهاى س كه قس
ــى سانتيمتر به  ــت بطول س ــاعى دوم ديواريس ــانتيمتر به فضاى حياط مش بطول دو متر و هفتاد و پنج س
ــاعى سوم ديواريست بطول ده سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى چهارم ديواريست بطول  فضاى حياط مش
ــى و دو سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى پنجم نرده و ديوار بالكن بطول سى سانتيمتر به فضاى حياط  س
ــم نرده و ديوار بالكن طول دو متر و سى سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى هفتم نرده و ديوار  ــاعى شش مش
ــتم ديوار و پنجره است بطول دو متر و شصت و  ــانتيمتر به فضاى حياط مشاعى هش ــى س بالكن بطول س
ــانتيمتر به فضاى حياط مشاعى دهم  ــت بطول ده س ــاعى نهم ديواريس ــانتيمتر به فضاى حياط مش نه س
ديواريست بطول سى سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى يازدهم ديواريست بطول دو متر و هشتاد سانتيمتر 
ــت بطول پانزده متر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى  ــاعى غرباً ديواريس به فضاى حياط مش

ملك مجاور قرار دارد. سقف با كف طبقه دو اشتراكى است كف با سقف طبقه همكف اشتراكى است.
ــاحت 2/05 دو متر و پنج دسيمتر مربع، واقع در طبقه چهارم،  ــوم تفكيكى، به مس بانضمام انبارى قطعه س
ــانتيمتر به انبارى قطعه 2، شرقاً ديواريست  ــت مشترك بطول يك متر و پنجاه و هشت س ــماالً ديواريس ش
بطول يك متر و سى سانتيمتر به اتاق آسانسور، جنوباً ديواريست بطول يك متر و پنجاه و هشت سانتيمتر 
ــت بام، سقف با كف پشت بام  ــى سانتيمتر به پش ــت بطول يك متر و س ــت بام؛ غرباً درب و ديواريس به پش

مشاعى اشتراكى است كف با سقف طبقه سوم اشتراكى است.
يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139705806092009348 مورخ 97/9/6 صادره از شعبه 

دوم اجراى ثبت مشهد به نفع زهرا جالليان بازداشت ميباشد.
ــيصد و هفتاد و پنج فرعى  ــى و پنج هزار و س ــش دانگ پالك ثبتى 35375 س ــه دانگ از ش 3. ارزش س
ــده از 7147 هفت هزار و يكصد و چهل و هفت از  ــتاد و دو اصلى مفروز و مجزى ش از 182 يكصد و هش
اصلى مذكور قطعه سه تفكيكى بخش ده ناحيه دو مشهد به مساحت 142/28 مترمربع واقع در طبقه دوم 

3/650/000/000 ريال معادل سيصد و شصت و پنج ميليون تومان.
حدود اجمالى پالك ثبتى مذكور برابرنامه مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 مشهد و ارائه 

صورتجلسه تفكيكى وارده بشماره 25758- 1398/5/20 بر اساس پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد:
ــتگاه آپارتمان مسكونى قطعه سوم تفكيكى شماره سى و پنج هزار و سيصد و  ــخصات يك دس حدود و مش
ــده از شماره 7147  ــتاد و دو اصلى مفروز و مجزى ش ــماره يكصد و هش هفتاد و پنج (35375) فرعى از ش
هفت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى از اصلى مذكور، به مساحت (142/28) يكصد و چهل و دو متر و 
ــيمتر مربع واقع در طبقه دوم كه (2/59) دو متر و پنجاه و نه دسيمتر مربع آن تراس  ــت و هشت دس بيس
ــتركات: با حدود اربعه شماالً در پنج قسمت،  ــهم از عرصه و مشاعات و ساير مش ــقف، است. با قدرالس مس
ــت. اول ديواريست بطول سه متر و بيست و شش  ــمت دوم آن شرقى، قسمت چهارم آن غربى، اس كه قس
ــانتيمتر به فضاى ملك مجاور دوم ديوار و پنجره است بطول نود و پنج سانتيمتر به فضاى حياط خلوت  س
سوم ديوار و پنجره است بطول سه متر و سى سانتيمتر به فضاى حياط خلوت چهارم ديوار و پنجره است 
بطول نود و پنج سانتيمتر به فضاى حياط خلوت پنجم ديواريست بطول سه متر و سى سانتيمتر به فضاى 
ملك مجاور، شرقاً در پنج قسمت كه قسمت چهارم آن شمالى، قسمت دوم آن جنوبى است. اول ديواريست 
بطول شش متر و سى سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد دوم 
ديواريست بطول چهار متر و شصت و هفت سانتيمتر به راه پله و آسانسور  مشاعى سوم ديواريست بطول 
ــه سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم ديواريست بطول چهار متر و شصت و هفت  چهار متر و س
سانتيمتر به راه پله و آسانسور مشاعى پنجم ديواريست بطول چهار متر و شصت و هفت سانتيمتر به درز 
انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد، جنوباً در يازده قسمت، كه قسمتهاى سوم 
ــمتهاى هفتم و نهم و يازدهم آن غربى، است. اول ديواريست بطول دو متر و هفتاد  ــرقى، قس و پنجم آن ش
و پنج سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى دوم ديواريست بطول سى سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى سوم 
ديواريست بطول ده سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى چهارم ديواريست بطول سى و دو سانتيمتر به فضاى 
ــانتيمتر به فضاى حياط مشاعى ششم نرده و ديوار  ــى س ــاعى پنجم نرده و ديوار بالكن بطول س حياط مش
بالكن بطول دو متر و سى سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى هفتم نرده و ديوار بالكن بطول سى سانتيمتر 
ــتم ديوار و پنجره است بطول دو متر و شصت و نه سانتيمتر به فضاى حياط  ــاعى هش به فضاى حياط مش
ــاعى دهم ديواريست بطول سى سانتيمتر  ــاعى نهم ديواريست بطول ده سانتيمتر به فضاى حياط مش مش
ــت بطول دو متر و هشتاد سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى، غرباً  ــاعى يازدهم ديواريس به فضاى حياط مش
ــقف  ــت بطول پانزده متر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد، س ديواريس

با كف طبقه سه اشتراكى است كه با سقف طبقه يك اشتراكى است.
بانضمام انبارى قطعه دوم تفكيكى، به مساحت (1/97) يك متر و نود و هفت دسيمتر مربع، واقع در طبقه 
ــمت اول ديواريست مشترك بطول يك متر و ده سانتيمتر به انبارى قطعه 1 دوم  ــماالً در دو قس چهارم: ش
ديواريست مشترك بطول چهل و هشت سانتيمتر به اتاق آسانسور، شرقاً ديواريست بطول يك متر و بيست 
ــت مشترك بطول يك متر و پنجاه و هشت سانتيمتر به  ــانتيمتر به اتاق آسانسور، جنوباً ديواريس و پنج س
ــت و پنج سانتيمتر به پشت بام، سقف با كف  ــت بطول يك متر و بيس انبارى قطعه 3 غرباً درب و ديواريس

پشت بام مشاعى اشتراكى است كف با سقف طبقه سه اشتراكى است.
يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139705806092009347 مورخ 97/9/6 صادره از شعبه 
ــماره  ــد. طبق گزارش مأمور اجرا وارده بش ــت ميباش ــهد به نفع زهرا جالليان بازداش دوم اجراى ثبت مش
ــتأجرين مى باشد. با توجه به مالكيت مديون سه دانگ  3448- 98/1/29 آپارتمان هاى فوق در تصرف مس
ــتانكار محاسبه و در  ــش دانگ عرصه و اعيان پالك هاى ثبتى فوق الذكر بر مبناى مطالبات بس ــاع از ش مش
ــد ضمناً مبلغ  ــد ميليون ريال مزايده خواهد ش ــغ 9/400/000/000 ريال نه ميليارد و چهارص ــال مبل قب
ــر دولتى كه طبق تبصره ماده 121  376/000/000 ريال حق مزايده و مبلغ 470/000/000 ريال نيمعش
ــد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ 9/400/000/000 ريال نه ميليارد  آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــه 1398/8/12 در محل  ــنبه مورخ ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز يكش ــد ميليون ريال از س و چهارص
ــعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد برگزار  ش
مى گردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
شد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده  مالياتى و عوارض ش
ــد همچنين در صورت تعطيلى روز  ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد ش برنده مزايده اس
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==

شماره مزايده: 139804306092000121
تاريخ ثبت: 1398/05/02
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9801111
ــا تاريخ تولد:  ــام پدر: غالمرض ــميه مبارزى گل ن ــه 9801111 خانم س ــب پرونده اجرائى كالس ــه موج ب
ــند نكاحيه به شماره  ــماره شناسنامه: 1225 به استناد س ــماره ملى: 0945408676 ش 1364/03/13 ش
ــكه طالى  24574 مورخ 1382/02/28 اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 114 عدد س
تمام بهار آزادى عليه: آقاى محسن رومنجانى نام پدر: يحيى محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 1361/08/16 
ــنامه: 3268 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه حسب درخواست  ــماره شناس ــماره ملى: 0942988345 ش ش
ــپند پى كى آى مدل 1383  ــوارى س ــماره 11945 مورخه 1398/3/12 خودرو س ــتانكار وارده به ش بس
ــكه تمام بهار آزادى  ــماره انتظامى 929 ج 89 ايران 36 متعلق به مديون مذكور در قبال 3 عدد س به ش
ــترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده  ــت كه توسط كارشناس رسمى دادگس بازداش

19896 مورخ 1398/04/24 چنين اظهارنظر نمودند:
ــى 9 در مورخه  ــهيد طرحچ ــن عرب انتهاى خيابان ش ــن عرب واقع در خي ــه به پاركينگ خي ــا مراجع ب
ــيله  ــى با توجه به وضعيت وس 1398/04/16، از خودروى مورد نظر بازديد بعمل آمد كه نظريه كارشناس

نقليه و قيمت روز بازار بدين شرح مى باشد:
الف: مشخصات ظاهرى و فنى:

1- بچه گلگير جلو و خطر عقب چپ بايد تعويض شود
2- قسمت جلوى درب موتور نياز به صافكارى و رنگ آميزى به صورت سرقلم دارد.

3- سر گلگير جلو راست نياز به رنگ آميزى به صورت سرقلم دارد.
4- بايد بر روى گلگير و درب جلو چپ عمليات صافكارى و رنگ آميزى انجام پذيرد.

5- بدليل قرارگيرى در معرض نور خورشيد رنگ روكش سقف آسيب ديده و بايد رنگ آميزى شود.
6- خوردگى درب هاى عقب چپ و راست و انجام عمليات صافكارى گيريسى بر روى آنها مشهود است.

ــت قرار نگرفت، ولى پيرو  ــتمهاى فنى مورد تس ــوئيچ، موتور، گيربكس و مابقى سيس 7- به دليل نبود س
اظهارات خانم مبارزى موتور خودرو تازه تعمير مى باشد.

8- تودوزى، جلو داشبورد، و شيشه ها سالم ميباشند.
9- كيفيت الستيكها در حدود 50 درصد ميباشد.

10- پيرو اظهارات خانم مبارزى بيمه شخص ثالث خودرو تا آبانماه 98 داراى اعتبار مى باشد.
ــاد ميليون ريال  ــوارى پى كى فوق الذكر مبلغ هفت ــه بندهاى باال ارزش ريالى س ــا توجه ب ــن: ب- ب بنابراي

(70/000/000 ريال) برآورد مى شود.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادستان عمومى و انقالب مشهد خودرو مذكور در زمان بازديد در 
پاركينگ: خين عرب واقع در خين عرب انتهاى خ شهيد طرحچى 9 متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت 
ارزيابى مزايده در روز چهارشنبه مورخه 1398/06/27 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل 
ــروع و به باالترين قيمتى  ــهد پاركينگ خين عرب از مبلغ پايه 70/000/000 ريال ش مذكور در آدرس مش
ــد ضمناً مبلغ 3/500/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش كه خريدار داش
ــرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از  ــد و طبق ماده 12 آئين نامه اج 4/200/000 ريال حق مزايده ميباش
ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت  خريدار وصول خواهد ش

تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9807075 م.الف 667

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003932- 1398/05/31 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 54 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالكريم تيمورى باخرزى به شناس تصرف
ــاحت 481,50 مترمربع پالك  ــدانگ يكباب منزل به مس 0749350504 صادره تايباد فرزند برات در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 8 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ش
قسمتى از مالكيت سرور كريمدادى و قسمتى از پالك 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807095
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/25

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003931- 1398/05/31 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 54 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالكريم تيمورى باخرزى به شناس تصرف
ــاحت 437,20 مترمربع پالك  ــدانگ يكباب منزل به مس 0749350504 صادره تايباد فرزند برات در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 8 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ش
قسمتى از مالكيت سرور كريمدادى و قسمتى از پالك 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807096
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/25

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

معلم کارمند نیست     تسنیم: وزیر پیشنهادی آموزش  و پرورش در صفحه شخصی خود در توییتر درباره معلم و آموزش نوشت: »معلم کارمند نیست، آموزش، کاال نیست«. محسن حاجی میرزایی همچنین 
تأکید کرد: تمام تالش خودم را خواهم کرد تا در این دو سال چند اقدام مؤثر برای معیشت معلمان عزیز را به سرانجام برسانم که همگی در قانون خاص فرهنگیان تجمیع خواهد شد تا فرهنگیان برای نخستین بار 

قانونی ویژه داشته باشند.

حساب کاربری مدیر توییتر هک شد
توییتر  با کنترل حســاب  مهر: هکرها 
مدیر ارشد اجرایی این پلتفرم، پیام های 
نژادپرستانه ای منتشر کردند. این در حالی 
است که توییتر حساب کاربری هکرهای 

مسئول این عملیات را معلق کرده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، هنگامی که 
توییتر برای حذف این پیام ها دست به کار 

شد، ۳۰ دقیقه از انتشــار برخی از آن ها می گذشت. یکی از این توییت های عجیب 
»هیلتر بی گناه است« بود.

این شبکه اجتماعی اعالم کرده هم اکنون مشغول تحقیق در این باره است. توییتر 
حساب های کاربرانی که به نظر می رسد عامل هک هستند را معلق کرده است. عالوه 
بر آن حســاب های کاربری هکر یا هکرهایی که پیام های توییتر دورســی را بازنشر 

کرده اند نیز معلق شده اند.
با توجه به برخی توییت های ارســال شده از حساب کاربری دورسی، گروهی به نام 
Chuckle  Squad احتماالً مسئول این عملیات هستند. البته این گروه هنوز دلیل 
هک حساب کاربری دورسی را اعالم نکرده است. از سوی دیگر توییتر نیز از اظهار نظر 
اینکه آیا دورسی از فرایند احراز هویت دو مرحله ای استفاده کرده یا خیر، خودداری 
کرده اند. این اتفاق درحالی افتاده که دورسی قول داده بود این شبکه اجتماعی را ارتقا 

دهد و با نفرت پراکنی و سوءاستفاده مقابله کند.

باز و بسته کردن بند کفش با فرمان صوتی
ایسنا: شرکت »نایک« به تازگی در تالش 
اســت که با اســتفاده از فناوری، ویژگی 
جدیدی به کفش های کتانی خود اضافه 
کند.به گزارش دیلی میل، شــرکت نایک 
قصد دارد در کفش های کتانی جدید خود 
یک ویژگی جدید را اضافه کند که بتوان 
با استفاده از صدا و با کمک دستیار صوتی 

»سیری« شرکت اپل بند کفش را باز کرد. آخرین فناوری پوشیدنی شرکت نایک در 
یک کفش راحتی به کار گرفته شده که کاربران می توانند به دستیار مجازی اپل یعنی 

»سیری« دستور دهند که »بند کفش من را باز کن«.
این کار با استفاده از اپل واچ، آیفون و یا اپلیکیشن نایک صورت می گیرد.

سیستم »فیت آداپت« )FitAdapt( نایک از یک موتور میانی استفاده می کند تا فرایند 
بسته و باز کردن بند کفش را انجام دهد.

شرکت نایک گفته که آخرین نسخه این سیستم در شرایط مختلف کاربرد دارد و یک 
انقالب اساسی در این صنعت ایجاد می کند.

 برنامه ارائه شــده همراه با این کفش، به کاربــران اجازه می دهد که رنگ چراغ های
ال .ای .دی که در کف کفش هســتند را خود تعیین کنند. عالوه بر آن کاربران قادر 
خواهنــد بود در بخش تنظیمات برنامه مدل گــره زدن بند کفش برای کاربردهای 

مختلف مثالً بازی بسکتبال و یا پرش را انتخاب کنند.
این کفش ها نیاز به شارژ دارد و هر جفت از آن ها با یک پادری قابل شارژ ارائه می شود.

قیمت گذاری این محصول هنوز انجام نشده ولی تک فروشی آن از ۱۳ سپتامبر آغاز 
خواهد شد.

اپل مجبور به تعویض رایگان ساعت های ترک خورده شد
فارس: بــه دنبال اعتــراض کاربران به 
ترک خوردن ناگهانی نمایشــگر برخی 
ســاعت های هوشمند ســری دو و سه 
شرکت اپل، این شرکت مجبور به تعویض 

رایگان ساعت های مذکور شده است.
به گــزارش انگجت، برخــی خریداران 
ســاعت های اپل می گویند ترک هایی در 

حاشیه نمایشگر ساعت های سری دو و سه اپل به وجود می آید. نکته مهم این است 
که ایجاد ترک های یاد شده حاصل وارد آمدن فشار یا سهل انگاری افراد نیست و همین 

مسئله به شکایت کاربران از اپل منجر شده است.
اپل می گوید برنامه ای زمان بندی شده را برای تعویض رایگان این ساعت های معیوب 
در نظر گرفته است. البته این شرکت مدعی است رویداد یاد شده در شرایطی بسیار 
خاص و نادر رخ می دهد. پیش از این رویدادهای مشابهی در برخی مدل های ساعت ها 
و مچ بندهای هوشمند تولیدی برخی شرکت های رقیب اپل هم رخ داده بود. اما دامنه 

وقوع آن چندان گسترده نبود.
این شرکت در بیانیه خود شرح دقیقی از ساعت هایی که مشمول طرح تعویض رایگان 
می شوند را ارائه داده است. ساعت های سری دو مشمول این طرح از سپتامبر 2۰۱6 
تا سپتامبر 2۰۱7 تولید شده اند و ساعت های سری سه گنجانده شده در این طرح از 

سپتامبر 2۰۱7 تا سپتامبر 2۰۱9 به بازار آمده اند.

شهرتی که آفت فرهنگ جامعه شده است
جواد صبوحی: جایی که شهرت و قدرت 
رابطه ای مستقیم با یکدیگر پیدا می کنند، 
بازار قانون گریزی نیز ســکه می شــود. 
مصــداق بارز این ادعا را می توان در تکرار 

رفتار سلبریتی ها یافت.
خبر اســتفاده برخــی ســلبریتی ها از 
آمبوالنس هــای اورژانس برای جابه جایی 

سریع تر در شهر تهران که حتی وصف آن به رسانه های مطرح بیگانه نیز کشیده شد، 
تازه ترین مثال در این زمینه است.

متأسفانه دایره قدرت سلبریتی ها در ذهن ها آن قدر گسترده است که به گمان عده ای، 
تأثیرگذاری آن ها در جامعه بیش از سیاستمداران و نقش آفرینان هرم قدرت است. 

امیر ناظمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور چندی پیش با 
تأکید بر اینکه سلبریتی ها اصلی ترین بازیگران شبکه های اجتماعی هستند، گفته بود: 
در ایران در حوزه تخصصی فناوری، پست های وزیر ارتباطات جزو پنج نفر اول پربازدید 

است. اما سلبریتی هایی در این حوزه تخصصی داریم که از وزیر پرمخاطب ترند.
سلبریتی هایی که برای پست گذاشتن هایشــان در اینستاگرام از ۱5 تا ۳5 میلیون 
تومان و برای تلگرام ۱۰ میلیون می گیرند و به واسطه شهرت خود هیچ گونه مانعی را 

در راه بیان افکار و اندیشه های خود متصور نیستند.
گاه با تبلیغ اجناس بی کیفیت، گاهی با حضور در رستورانی مجلل، یا حضور در کافه ها 
و افتتاح آن ها و گاهی نیز با گرفتن ژست انساندوستانه کمک به دیگران از اعتماد مردم 

برای کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند.
ســال گذشته دامنه زیاده خواهی یکی از آن ها تا مرز نظام سالمت و دخالت در امور 
پزشــکی نیز پیش رفت. به گونه ای که یک سلبریتی در فضای مجازی با تبلیغ یک 
نوع آمپول خاص به نام نالوکسان در صفحه شخصی اش مدعی شد سازمان بهداشت 
جهانی مجوز تزریق این دارو را برای کسانی که دچار سوء مصرف مواد مخدر شده اند 
به منظور جلوگیری از مرگ صادر کرده اســت و مردم می توانند آن را بدون تجویز 
پزشک خریداری و مصرف کنند. واقعیت این است که رانت بی حساب و کتاب برای 
سلبریتی ها و قدرت نانوشته ای که به همین واسطه به آن ها رسیده همچون آفتی روح 
فرهنگ و اخالق در جامعه را بیش از گذشته تهدید می کند. این در حالی است که 
اگر عطش ســیری ناپذیر برخی از سلبریتی ها در کسب شهرت و قدرت بیشتر نبود 
می توانستیم از حضور آن ها به عنوان سرمایه  های نمادین برای اصالح فرهنگ و حذف 

آسیب های اجتماعی استفاده کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی  یک هزار و ۳۰۰ سال 
بر اساس سنت وقف،  باقر)ع(  امام  از زمانی که 
عزاداری حسینی را در صحرای منا بنیان گذاشت، 
می گذرد و در طول این مدت زمان طوالنی، پرچم 
جامعه  در  عنصر  مردمی ترین  حسینی،  عزای 
شیعه به ویژه ایرانیان عاشق اهل بیت)ع( بوده 
است. حتی در آن هنگام که حکومت های مستبد، 
عزاداری و زیارت امام حسین)ع( را ممنوع اعالم 
کرده بودند، شیعیان با دادن جان، مال و اموال 
خود اجازه ندادند نوای قدسی »یاحسین« خاموش 
شود. امروزه نیز میلیون ها زائر اربعین با پای ارادت 

عزم کربال می کنند.
هیئت های عزاداری جدا از توصیه مدیران دولتی 
شــکل گرفته و گســترده ترین و مردمی ترین 
پویش اثبات وفاداری به پیشــوای دینی خود را 

برگزار می کنند.

 عزاداری محرم بخشی از هویت ایرانیان
حریرچــی،  امیرمحمــود 
جامعه شناس، استاد دانشگاه 
و پژوهشگر اجتماعی معتقد 
اســت: نحوه برخورد ما با 
محرم به ویژه دهه نخست 

محرم و عاشورا جزو مراسمی است که با فرهنگ 
همه ما گره خورده و در واقع بخشی از هویت ایرانی 
ما تأکید بر آزادگی و مبارزه با ظلم است که آن را 
از نهضت امام حســین)ع( و از قیام عاشورا درس 

گرفته ایم. 
دکتر حریرچی می گوید: محرم در ایران زمین، ایام 
قیام و شهادت لقب گرفته، قیام علیه ستمگری، 
اســتبداد و اســتکبار از دوران حکومت ظالمانه 
امویان، عباسیان و سالطینی زورگو بر سرزمینی 
با مردمان آزاده، دالور، صلح جو و با همزیســتی و 
مشــارکت اجتماعی باال به دور از هر گونه تفرقه 
قومی، نژادی و اعتقادی و یدی واحده تا به اکنون 
برگزار شده اســت. به همین دلیل با وجود اینکه 
ایران در دوران متعدد توســط اعــراب، ترکان و 
مغول ها اشغال شده اما هیچ گاه مستعمره نبوده 
و اشغالگران را با هزینه های باال سر جایشان نشانده 
است و مردم این سرزمین با درس هایی که از قیام 

عاشورا گرفته اند هرگز تن به ذلت نداده اند.

  شیعه گری نهضتی مردمی است
این پژوهشــگر اجتماعی می افزاید: شیعه گری 
چون نهضتی مردمی است که به لحاظ سیاسی 
شــامل همه مردمان ایران زمین ولو با باورهای 
گوناگون می شود و از آنجا که »کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربال« مصداقی مدام دارد و تا ظلم 
باقیســت، قیام هم در برابر با آن ادامه خواهد 
داشــت. از قیام خــرداد مــاه ۱۳۴2 گرفته تا 
راهپیمایی تاسوعای سال ۱۳57 که اوج حضور 
مردم در صحنه علیه استبداد و ستمگری بوده تا 
شعار خون بر شمشیر پیروز است که در دوران 
دفاع مقدس همیشه شنیده می شد و شورآفرین 
بود و به همین دلیل امام)ره( همواره بر سنتی، 
مردمی و ساده بودن مراسم عزاداری های محرم 

تأکید داشتند. 
دکتر حریرچی ادامه می دهد: مراســم عزاداری 
محــرم و صفر از قرن های گذشــته تاکنون به 
صورت مشــارکتی، خودجوش و مردمی انجام 

شده و کافی اســت مردم نام امام حسین)ع( و 
کالم »هل ِمن ناصر یَنُصُرنی« را بشــنوند. کمتر 
مســلمان ایرانی است که آرزو نکند کاش آنجا 
بود تا اینکه یا کاری حســینی کند یا اگر بماند 

کاری زینبی کند. 

  پرهیز از برگزاری مراسم تفرقه انگیز 
به گفتــه وی متأســفانه آنچه را کــه گاه در 
دهه هــای اخیر شــاهدش هســتیم کمرنگ 
شدن آن شوِر ســنتی و مردمی از این مراسم 
اســت که در برخی مواقع به مراسمی لوکس، 
کنســرت گونه، سالن مد، ســالن غذاخوری و 
ژست های متولیانش و صدقه دهی شهرداری ها 
در برپایــی چادرهای توزیع شــربت و چای بر 
ســر چهارراه ها و از همه زشت تر فحاشی یک 
گروه نســبت به گروه دیگر است که به اشکال 
گوناگــون فقط موجــب تفرقه پراکنی اســت 
حال آنکه اگر مراســم عزاداری ســید و ساالر 

شــهیدان همراه با این گونه حاشیه ها باشد با 
آرمان های امام حســین)ع( در تضاد است. این 

جامعه شــناس در پاســخ به 
این پرســش که اگر برگزاری 
از  محرم  عــزاداری  مراســم 
حالت مردمی خارج و وابسته 
به کمک هــای دولتــی و یا 
تبعاتی  نهاد خاصی شود چه 
خواهد داشــت، می گوید: هر 
ساله در جای جای کشورمان 
مراسم عزاداری سید و ساالر 
شــهیدان با عشق و ارادت به 
ایشــان برگزار می شود و اگر 
جریانی بخواهد عزاداری اهل 
بیت)ع( را وابســته به دولت 

و بودجــه دولتی کند، به طــور حتم به جای 
خدمت، ناخواسته به آن آسیب می زند.

دکتر حریرچی ادامــه می دهد: برتری گرفتن 

هیجانات و شور خالی از معرفت و شعور دینی 
در برخــی از هیئت هــا و عزاداری ها موجب 
آســیب زدن به این مراسم می شود. به عنوان 
نمونه استفاده از نواهای غیرمتناسب با فرهنگ 
ایرانی و اسالمی و تأسی از موسیقی های شبیه 
جاز بــرای عزاداری، یا به کار بردن اشــعاری 
با ســطح ادبیات و تعابیر نــازل- در حالی که 
ادبیات فارســی گنجینه ای غنی و بی نظیر از 
ادبیــات آیینی را در خود جای داده اســت- 
تکریم اهل بیت)ع( نیســت، بلکه تحریف در 
راه ارادت به آن بزرگان است. رفتارهایی نظیر 
قمه زنی یا استفاده از ابزارهایی که به بدن فرد 
عزادار و کودکان آسیب می زند، مغایر با سیره 

و روش ائمه)ع( است.

ضرورت برگزاری مراسم محرم با مشارکت مردم
وی می افزاید: با دولتی کردن مراسم عزاداری به 
نوعی این مراسم سیاسی و جناحی می شود که 
در واقع به جای برگزاری مراسم عزاداری برای 
سید و ساالر شهیدان امام حسین)ع(، مراسمی 
سیاسی و- با فحاشی نسبت به جناح مخالف- 
به دور از تقوا و سیره اهل بیت)ع( برگزار خواهد 
شد که به جای جاذبه، دافعه ایجاد می شود. در 
حالی که انقالب به تعبیــر امام خمینی)ره( از 
دل محرم و صفر زاده شد و این تصور خطاست 
کــه ما با مصادره عزاداری حســینی برای یک 
سلیقه و کوچک کردن چتر عالمگیر عزای امام 
حسین)ع( بخواهیم به حکومت خدمت کنیم؛ 

چراکه این خدمت نیست، خیانت است.
به اعتقاد دکتر حریرچی برگزاری مراسم مردمی 
و خودجــوش محرم موجب حفــظ و بقای آن 
می شود و به هیچ وجه نباید 
برای برگزاری مراسم عزاداری 
محرم و صفــر از کمک های 
دولتی اســتفاده کرد و بهتر 
با مشارکت  این مراسم  است 
مــردم برگزار شــود و اجازه 
نداد این مراســم به مراسمی 
فرمایشی از ســوی نهاد و یا 

سازمان خاصی تبدیل شود. 
مســئول  ما  همه  بنابرایــن 
مراسم  برگزاری  با  هســتیم 
ســاده و بــه دور از تجمالت 
از امــام حســین)ع( در قیام 
عاشــورا درس بگیریم و بــه دور از همه حب و 
بغض ها نسبت به یکدیگر، به سیدالشهدا)ع( و 

آرمان های ایشان عشق بورزیم.

عزای حسینی را ساده، سنتی و مردمی برگزار کنیم

نوای »یاحسین« از گلوی مردم است و بس

این تصور خطاست که 
ما با مصادره عزاداری 

حسینی برای یک 
سلیقه و کوچک 

کردن چتر عالمگیر 
عزای امام حسین)ع( 
بخواهیم به حکومت 

خدمت کنیم
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انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 
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تعرفه وکالت در ایران شبیه شوخی است
ایرنا: مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگستری ایران )اسکودا( گفت: در ایران تعرفه تعیین 
شــده برای وکالت بسیار اندک اســت و گاهی شبیه شوخی 
است؛ برای برخی پرونده ها میزان تعرفه ۳۰ هزار تومان است 
در حالــی که این رقم حتی جوابگــوی هزینه تردد وکیل تا 

دادگستری هم نیست .

وزیر جدید و مطالبات 10 هزار میلیاردی فرهنگیان 
خانه ملت: علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس 
بــا انتقاد از عــدم پرداخت مطالبات ۱۰ هــزار میلیارد تومانی 
فرهنگیان، گفت: این مطالبات با ۴۰ عنوان از ســال 82 به بعد 
انباشته شده و نارضایتی فرهنگیان را به دنبال داشته بنابراین به 
صورت جدی نیاز اســت وزیر پیشنهادی برای حل این مشکل 

برنامه های الزم را داشته باشد.

بومی گزینی ناموفق بود
مهر: عبدالرضا باقــری، قائم مقام وزیر علــوم، تحقیقات و 
فن آوری گفت: بومی گزینی سیاســت موفقــی نبوده و دارای 
اشکاالتی است به عنوان مثال در یک دانشگاه که همه بومی 
هستند بعضاً شاهد مسائل قومی و قبیله ای هستیم و همچنین 
شانس قبولی داوطلبان کنکور در دیگر استان ها کم است که 

به ضرر داوطلبان است. 

جهش علمی مستلزم رفع سنگ اندازی هاست
فارس: ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: اگر می خواهیم در پارک فناوری پردیس جهشــی داشته 
باشیم نباید سنگ اندازی کنیم. به مسئوالن محلی پردیس ثابت 
می کنیم اینجا خوابگاه نیســت بلکه از خارج از کشور متقاضی 
دارد و می تواند منبع جذب نیروهای انسانی متخصص از تهران و 

خارج از کشور داشته باشد.

این دانش آموختگان خودشان کار پیدا کنند!
آنا: حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشــی وزارت بهداشت 
درباره جــذب دانش آموختگان کاردانی ســالمت دهان گفت: 
جذب این افراد متوقف شده است؛ چراکه مدتی به این رشته نیاز 
داشتیم و اکنون آن نیاز برطرف شده و دیگر ظرفیتی برای جذب 
بیش از این باقی نمانده است. این عزیزان می توانند خودشان در 

هر نقطه از کشور کار پیدا کنند.

امتیاز برای فرزندان استادان دانشگاه ها قانونی است
فارس:  حجت االســالم ابراهیم کالنتری، معــاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: امتیازی که برای فرزندان استادان 
دانشگاه ها لحاظ شــده بدون هیچ گونه تخلفی است و در واقع 
یکی از حقوق قانونی اعضای هیئت علمی مؤسسه ها و دانشگاه ها 
محسوب می شــود. دستگاه های اجرایی هم برای کارکنان خود 

تسهیالتی را در نظر می گیرند که کامالً قانونی است.

انتقال فوتی ها وظیفه اورژانس نیست 
ایسنا: دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس گفت: 
انتقال فوتی های حوادث، جزو وظایف اورژانس نیست؛ اگر قرار 
باشــد با آمبوالنس فوتی ها را جابه جا کنیم، ممکن است از کار 
ویژه اصلی مان یعنی نجات جان افراد جا بمانیم. نام فوریت های 
پزشکی کامالً گویاســت و فوریت های پزشکی برای افرادی که 

فوت کرده اند، به کار نمی آید.

خانه های کودک، غیراستاندارد و غیربهداشتی هستند
مهر: شهربانو امانی، رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای 
شــهر تهران گفت: خانه های کودک، غیراســتاندارد، ناایمن و 
غیربهداشتی هستند که در ظاهر این است که وظیفه شهرداری، 
ایجاد و تأسیس مهدکودک نیست و این خانه ها برای رفاه حال 
مادرانی است که در کالس های آموزشی سراهای محله شرکت 

کرده و تنها چند ساعت کودکان را نگهداری می کنند.

»بلوط« جان مردم را نجات داد
فارس: محمدحسین آریا، معلم بازنشسته برگزیده ملی می گوید: 
در بحبوحــه ســال های ۱288 تا ۱۳۰7 شمســی در بحران 
خشکسالی جمعیت ایران به یک سوم کاهش یافت. تنها مردم در 
استان های ایالم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از 
قحطی نجات یافتند. آن هم تنها به یک دلیل، درختان بلوط! که 

آن ها را از گرسنگی نجات داد.

 علم و فناوری

در مسابقات فضانوردی آمریکا
دانشجویان شریف رتبه اول 

طراحی هواپیما را کسب کردند
 مهر  دانشجویان دانشکده  مهندسی هوافضای 
دانشــگاه صنعتی شریف در مسابقات بین المللی 
هوانوردی و فضانوردی آمریکا در بخش طراحی 
هواپیما موفق به کسب مقام نخست شدند. تیم 
ShadX از دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه 
صنعتی شــریف، پس از 9 ماه تــالش موفق به 
کسب مقام اول در مسابقات بین المللی هوانوردی 
و فضانوردی آمریکا در بخــش طراحی هواپیما 
در رده graduate شــد. همچنین مینا فتحی 
از دانشــجویان دانشکده مهندسی هوافضا که به 
صورت انفرادی در این مســابقات شرکت کرده 
بود، موفق به کسب مقام اول در بخش مسابقات 
 Undergraduate Individual Aircraft
Design شد. امسال ســومین سالی است که 
تیمی از دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب 
مقام شده است. همچنین این نخستین باری است 
که این دانشجویان توانستند رتبه های نخست سه 

بخش از این مسابقات را کسب کنند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی:
۸ درصد گزارش های اورژانس 

اجتماعی کودک آزاری است
 مهر   معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 
8درصد گزارش هــای اورژانس اجتماعی مربوط 
به کودک آزاری اســت. حبیب  اهلل مسعودی فرید 
با اشــاره به نامطلوب بودن وضعیت آسیب های 
اجتماعی گفت: 5۰ درصد اختــالالت روانی در 
ســنین زیر ۱۴ ســالگی شروع می شــوند، ولی 
مطالعات شیوع شناســی ما برای ســنین باالی 
۱5سال است.  وی در پاسخ به اینکه آیا وضعیت 
آسیب های اجتماعی در کشور نگران کننده است، 
گفت: بله بدون شــک همین طور اســت. فردی 
که دست به خودکشــی می زند از مدت ها پیش 
عالیمی چون افســردگی و اضطراب داشته و یا 
اعتیاد همین طور است. ما باید نشانگان آسیب ها 
را رصد کنیم. مثالً اگر ۱5عامل خطر اعتیاد داریم 
که در سن دانش آموزی در حال افزایش است باید 
هوشیار شویم. در ائتالف نماد همه دستگاه های 
مربوط عضو هستند؛ می توان با نگاه ارتقایی پیش 

از بروز آسیب مداخالت الزم را داشته باشیم.

آموزش

وزیر علوم خبرداد
 آخرین جزئیات از اجرای 

طرح حذف کنکور 
 تسنیم  منصور غالمی، وزیر علوم آخرین جزئیات 
طرح حذف کنکور و شیوه ساماندهی آن را تشریح 
کرد و اظهار داشت: برای سال  تحصیلی 98-99، 
اعالم شــده که 85 درصد از ظرفیت  دانشگاه ها 
بدون کنکور و داوطلبان در سایت دانشگاه پذیرش 
شــوند. وی افزود: در این طرح داوطلب در سایت 
دانشگاه نام نویسی کرده و پس از بررسی مدارک 
وی از سوی دانشگاه مربوط، نتیجه اعالم می شود. 
وی بیان کــرد: در حال حاضر عمالً کنکور برای 
۱5درصد باقیمانده از داوطلبان که بیشتر متعلق 
به دانشگاه های علوم پزشکی است، برگزار می شود.

غالمی همچنین گفت: با اجــرای این طرح، 
افرادی که قصد تحصیل در دانشگاه های بزرگ 
و مطرح کشور را دارند اما در مقابل به موفقیت 
خود در رقابت کنکور اطمینان ندارند، می توانند 
از این طریق از ظرفیت دانشــگاه های خوب و 
سطح آموزشــی باال در رشته های غیرپزشکی 

استفاده کنند.

میراث فرهنگی

یک مسئول کمیسیون ملی یونسکو:
چیزی به نام مصادره مشاهیر 

در فهرست جهانی نداریم
 ایسنا   عبدالمهــدی مســتکین، مدیر بخش 
فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به برخی 
واکنش ها و اظهارنظرها مبنی بر مصادره  مشاهیر 
کشورمان توسط دیگر کشورها، می گوید: در بحث 
درج نام مشاهیر در فهرست جهانی یونسکو، مطلقاً 

چیزی به نام »مصادره مشاهیر« وجود ندارد.
مستکین با اشاره به اینکه ذهنیت »ایران فرهنگی« 
به دلیل موضع گیری های غیرمســئوالنه گاهی 
سبب برداشت های غلط شده است، ادامه می دهد: 
اگر زمانــی در دوران عصر زرین فرهنگ و تمدن 
ایران به ویژه قرن دوم تا اواخر پنجم هجری گستره 
جغرافیایی و فرهنگی ایران از سین کیانگ چین تا 
قفقاز و مصر و اندلس را پوشــش می داد، ولی در 
زمان حاضر این نگرش با چالش هایی روبه روست.

او تأکید می کند: همان  طور که ما بر مفهوم ایران 
فرهنگــی تأکید داریم، مغولســتان نیز می تواند 
بر سیطره ســیصد ســاله خود در غرب آسیا تا 

نزدیکی های اروپا تأکید کند.

بهداشت و درمان

مدیرعامل  این سازمان بیان کرد
 بدهی 10 هزار میلیاردی 

تأمین اجتماعی به مراکز درمانی
 ایسنا  مصطفی ســاالری، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعــی در خصوص پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: باید پرداخت ها 
را به روز کنیم. با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در این زمینه همکاری می کنیم.
۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این مراکز داریم 
که برای کنترل و پیشــگیری از افزایش بدهی ها 
اقدام می  کنیم. وی افــزود: ماهانه 9 هزار و 2۰۰ 
تا 9هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ثابت داریم 
و آنچه وصول داریم 8 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
است. یعنی ماهی یک هزار میلیارد تومان بر اساس 
وصول حق بیمه کسری داریم و باید از سایر منابع 
وصول کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: درخصوص پزشک و پرستار که کسری نیرو 
وجود دارد، جذب نیرو خواهیم داشت، اما جذب 
بدون ضابطه نیرو نخواهیم داشت. پرداخت به روز 
برای مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک 

استفاده کنند، انجام خواهد شد. 

فراسو

پس از خبر
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 دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا با اشــاره به عدم لغو 
تعرفه هاى تجارى واشــنگتن بر كاالهاى وارداتى از چين، در 
ادعايى تازه گفت كه آمريكا «در جنگ با چين پيروز خواهد 
شد!» وى در ادامه افزود كه گفت وگوهاى تجارى برنامه ريزى 

شده براى ماه سپتامبر به قوت خود باقى است. 

«محمدعلى الحوثى» رئيس كميته عالى انقالب يمن تأكيد 
كرد كه سخنان اخير مقام هاى اماراتى مبنى بر حمله به افرادى 
كه آن ها را تروريســت مى خوانــد (نظاميان طرفدار عبد ربه 
منصور هادى، رئيس جمهور مستعفى و فرارى يمن) تأييدى 
بر غيرقانونى بودن جنگ ائتالف ســعودى عليه يمن است.

 «TVN24» دونالد تاسك، رئيس شــوراى اروپا به شبكه
گفت: مشكل سياسى اصلى  برگزيت شرايط موجود در داخل 
انگليس است. احساسات موجود در خصوص برگزيت بيانگر آن 

هستند كه همه ما قربانيان سياست داخلى انگليس هستيم.

بارديگرتيراندازى  دردبيرستان 10 زخمى برجاى گذاشت

درس  آزادى خشونت درمدارس آمريكا
  جهان  ســريال خشونت هاى مســلحانه در آمريكا كه 
در چند هفته اخير افزايش يافته به مدارس اين كشــور 
رســيد. در همين راستا بر اثر تيراندازى در دبيرستانى در 
ايالت آالباماى آمريكا، دست كم 10 نفر هدف قرار گرفته 
و زخمى شــدند. ايــن حادثه حين انجام بــازى فوتبال 
آمريكايى در ورزشگاه «الد پيلز» شهر موبيل اتفاق افتاده 
اســت. حادثه ديدگان همگى در رده سنى 15 تا 18 سال 
هستند. الورنس باتيست، رئيس پليس شهر موبيل با تأييد 
تعداد مجروحان حادثه گفت: 6 نفر از مجروحان در جريان 
تيراندازى و بقيه در اثر ترس ناشى از آن مجروح شده اند. 
پليس دو نفر را كه گفته مى شود در اين تيراندازى دست 
داشته اند بازداشــت كرده است. جزئيات بيشترى در اين 
خصوص تاكنون منتشر نشده اســت. مقامات ايالتى در 
مورد اينكه اين حمله در نظام آموزشى و هنگام برگزارى 
بازى فوتبال دانش آموزان دبيرستانى روى داده ابراز نگرانى 

كرده اند. 
ايــن حادثه كمتــر از يك ماه پس از تيرانــدازى مرگبار 
نژادپرســتانه در شــهر ال پاســو ايالت تگزاس روى داد. 
در نتيجه اين تيراندازى دســت كم 20 تن كشته و 22 
تن ديگر زخمى شــدند. تيراندازى ال پاســو، دويست و 

پنجاهمين مورد از تيراندازى هاى گسترده در تاريخ آمريكا 
را رقم زد. با روى كار آمدن «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا كه از حاميان آزادى حمل ســالح اســت، شمار 

تيراندازى ها در آمريكا روند افزايشى يافته است.
آمريــكا با آنكه حدود 5 درصد از جمعيت دنيا را در خود 
جاى داده صحنه وقوع نزديك به 31 درصد از كل حوادث 
مربوط به كشــتارهاى كور در سراسر دنياست. به نوشته 
تارنماى گان وايلنس آرشيو، از ابتداى سال 2019 تاكنون، 
حدود 8 هزار و 723 تن بر اثر تيراندازى در آمريكا كشته 
شــده اند. در همين زمان حدود 17هــزار و 302 تن نيز 
مجروح شده اند. كارشناســان، آزادى حمل سالح توسط 
شهروندان را اغلب مهم ترين و اصلى ترين عامل ايجادكننده 
اين پديده مى دانند. برآورد مى شود كه از جمعيت نزديك 
به 326ميليون نفرى آمريكا(2017) حدود 310ميليون 
آمريكايى ســالح گــرم در اختيار دارنــد. تاكنون تالش 
گروه هاى مخالف آزادى حمل و استفاده از سالح و برخى 
قانون گذاران اين كشــور براى ممنوعيت يا حداقل ايجاد 
محدوديت در اين زمينه با اغوا و تهديد البى هاى قدرتمند 
اسلحه سازى شكســت خورده است و قربانيان اصلى اين 

تجارت مرگ مردم عادى و به ويژه مهاجران هستند.

راشاتودى: «پل والن» تفنگدار دريايى سابق 
آمريكا كه به ظن جاسوسى در روسيه از شب 
سال نو ميالدى در مسكو در بازداشت به سر 
مى برد، به طور رسمى به جاسوسى متهم شد.
گاردين: دولت انگليس كه به دنبال خروج 
بدون توافق از اتحاديه اروپاست ساز و كار اين 
خروج را در بندر كاله كه مرز اين كشــور با 

فرانسه است تمرين كرد.
بلومبرگ: دوبى ساخت بزرگ ترين فرودگاه 
دنيا را كه در اين امارت در حال ساخت است، 
به دليل بحران مالى متوقف كرد تا افتتاح آن 

پنج سال ديگر به تعويق بيفتد.
القدس العربى: كميسارياى عالى حقوق بشر 
در عراق اعالم كرد كــه 200 گور جمعى از 
قربانيان گروه تروريستى داعش يافت شده كه 
جسد بيش از 12 هزار قربانى در آن وجود دارد.
رويترز: در پى افزايــش تنش ميان توكيو 
و ســئول، وزارت امور خارجــه ژاپن، بازديد 
شمارى از مقامات كره جنوبى از جزاير تحت 

مناقشه بين دو كشور را محكوم كرد.
النشره،: صدها تن از مردم سودان با برگزارى 
تظاهــرات در پايتخت اين كشــور خواهان 
مشخص شدن سرنوشــت معترضان مفقود 

شده، شدند.

ترديد آمريكايى وحمالت طالبانى  
ايرنا: در حالى كه مذاكرات آمريكا با طالبان 
به خط پايان نزديك مى شود و انتظار مى رود 
كه به زودى توافق نهايى اعالم شود، ترديدها 
در ميان مقامــات آمريكايى افزايش يافته و 
از ســوى ديگر طالبان نيــز به حمالت خود 
شدت بخشيده اســت. نهمين دور مذاكرات 
ميان دو طــرف در حالى ادامه دارد كه گروه 
طالبان پيشتر اعالم كرده بود كه آخرين نكات 
توافق نامه صلح افغانســتان ميان نمايندگان 
اين گروه و هيئت گفت وگوكننده آمريكايى 
تا پايان روز سه شنبه (پنجم شهريور) نهايى 
خواهد شــد. با آنكه نكات اختالفى ميان دو 
طرف در زمان اعالم شــده حل و فصل نشد، 
اما طالبان روز پنجشنبه هفته  گذشته اعالم 
كرد كه در ايــن مذاكرات روى نكات مهمى 
پيشــرفت صورت گرفته اســت. تضمين در 
مبارزه با تروريســم، خروج نيروها، شــركت 
در مذاكرات بين االفغانى و آتش بس جامع و 
دائمى از چهار موضوع اساسى مورد بحث در 
9 دور مذاكــرات ميان آمريكا و طالبان بوده 

است.
 بــا اين حال، برخى مقامات دولتى و اعضاى 
كنگره ابراز نگرانى كرده اند كه خروج نيروهاى 
آمريكايى از افغانستان، توانايى واشنگتن در 
جلوگيرى از حمالت از خاك افغانستان را از 
ميان مى برد. اين نگرانى ها در حالى است كه 
دونالد ترامپ مشتاقانه به دنبال نهايى كردن 
توافق نامــه اى با طالبان براى كاهش شــمار 
نيروهاى آمريكايى در افغانستان و ادعاى يك 
پيروزى سياست خارجى در كارزار انتخابات 
رياست جمهورى ســال 2020 است. با اين 
حال بنا به گــزارش رويترز، برخى مقامات و 
فرماندهان نظامى آمريكا و همچنين اعضاى 
كنگره به طالبان و شبكه حقانى وابسته به آن 
در مــورد قطع رابطه با القاعده اعتماد ندارند 
و باور ندارند كــه طالبان بتواند جلو فعاليت 
القاعده را بگيــرد. مذاكرات آمريكا با طالبان 
در حالى به خط پايان نزديك مى شــود كه 
چند سرباز آمريكايى در روزهاى گذشته در 
افغانستان كشته شده اند اما طالبان اين مسئله 
را تأثير مثبت مى داند. يك نظامى آمريكايى 
روز پنجشنبه در عمليات رزمى در افغانستان 
كشته شد. اين سومين نظامى آمريكايى بود 
كه در هشت روز گذشته كشته شد و شمار 
كل تلفات آمريكايى در افغانســتان در سال 
جارى ميالدى را به 15 رساند. از آغاز حمله 
آمريكا به افغانســتان در سال 2001 تاكنون 
حدود 2 هزار و 400 سرباز آمريكايى كشته 

شده اند.

حمايت وزير دفاع عراق ازحشد الشعبى
حمله به هر گروه به مثابه 
حمله به تمام كشور است

مشرق: «نجاح الشمرى» وزير دفاع عراق 
در جريان نشست فوق العاده شوراى دفاع 
اين كشور تأكيد كرد كه هر حمله به هر 
گروه عراقى، در واقع حمله به كل كشــور 
به شمار مى آيد. وى بر ضرورت هماهنگى 
ميان نيروهاى عراق زير يك پرچم تأكيد 
كــرد و افزود: ما اقدامــات نظامى الزم را 
براى دفاع از كشــور اتخاذ خواهيم كرد. 
اين اظهارات در حمايت از حشدالشعبى 
پس از آن مطرح شــد كه در چند هفته 
اخير حمالتى به چند زاغه مهمات بسيج 
مردمى عراق صــورت گرفته كه ناظران، 
رژيم صهيونيستى را در پس اين حمالت 

مى دانند.

جنگ قبيله اى ماهيت تغييرات جديد پادشاه سعودى
پادشاه سعودى در اقدامى كه از تداوم شكاف در رأس هرم حاكميت اين خاندان 
حكايت دارد براى چندمين بار در چند ســال اخير با صدور دســتوراتى عزل و 
نصب هاى جديدى را در دربار پادشــاهى و نهادهاى ذى ربط انجام داد. در آخرين 
مورد 6 دى ماه 97، ملك سلمان بن عبدالعزيز در فرمانى، تعدادى از وزيران كابينه 
پادشــاهى از جمله عادل الجبير، وزير امور خارجه را بركنار و تغييراتى در برخى 
نهادهاى حاكميتى ايجاد كرده بود؛ اقدامى كه برخي از كارشناسان از آن به عنوان 

زلزله سياسي ياد كرده بودند. 
عزل و نصب هاى جديد صورت گرفته از سوى شاه سعودى را اما بايد در چارچوب 
رقابت هاى قبيله اى و اختالفات موجود ميان دو جريان قدرتمند «السديرى ها» و 
«الشمرى ها» در عربستان مورد بررسى قرار داد. حاكميت سعودى در دست اين 
دو قبيله پرنفوذ اســت كه بيش از هشت دهه بر سر تصاحب اهرم هاى قدرت در 
حال رقابت هستند. ملك عبداهللا، پادشاه سابق عربستان به قبيله الشمرى وابسته 
بود و در طول دوران حاكميت خود تالش كرد تا اعضاى قبيله خود را در پست هاى 
كليدى قرار دهد. اما با مرگ او در سال 2015 روند حذف اعضاى قبيله مادرى او از 
هرم قدرت در عربستان كليد خورد. حال بركنارى مقامات كليدى وابسته به قبيله 
الشمرى نشان مى دهد كه تقابل اين دو جريان حاكم بر سعودى رنگ جدى ترى به 
خود گرفته است. واقعيت آن است كه پس از رسوايى فاجعه قتل جمال خاشقچى، 
جنگ ناكام يمن و به طور كلى سياست هاى تخريبى محمد بن سلمان، وليعهد 
سعودى مخالفت طيف مقابل با اقدامات او افزايش يافته است. ملك سلمان تاكنون 
در يكى دو موج اخراج مسئوالن و مقامات سعى داشته مخالفان را از حاكميت كنار 
گذاشته و زمينه را براى به قدرت رسيدن پسرش هموار كند اما جريان الشمرى 
درصدد هســتند با تقويت جريان هاى اجتماعى وابسته به قبيله خود در مقابل 
اقدامات محمد بن سلمان ايستاده و مقاومت كنند. مسلماً شاه سعودى تنها به كنار 
گذاشتن اين مقامات اكتفا نكرده و در مراحل بعد با پرونده سازى تالش خواهد كرد 
تا آن ها را براى هميشه از محور قدرت كنار بگذارد. اما همه اين تغييرات صورت 
گرفته در كنار تــداوم درگيرى هاى قبيله اى از يك نكته مهم حكايت دارد و آن 
ناپايدارى و شكاف عميق در هرم حاكميتى آل سعود است. پاكسازى هاى سلسله  وار 
اخير هم براى كليت حاكميت سعودى بى هزينه نبوده و مسلماً عواقب سنگينى 

براى آن ها به دنبال خواهد داشت.

واشنگتن پست گزارش داد
افزايش اختالفات ترامپ- بولتون

 و كنار رفتن «جان» از پروژه افغانستان
تابناك: يك رسانه آمريكايى از تشديد اختالفات ميان رئيس جمهور و مشاور امنيت 
ملى اياالت متحده و در نتيجه كنار گذاشته شدن وى از پروژه صلح افغانستان خبر 
داده است. واشنگتن پست مى نويسد: در حالى كه دستياران ترامپ در اوايل ماه 
جارى خود را براى شركت در يك نشست در مورد آينده افغانستان آماده مى كردند، 
يك مقام ارشــد در ليست اصلى دعوت ها نبود: جان بولتون، مشاور امنيت ملى.
مقامات ارشــد آمريكا گفتند كه به طور عادى حضور دستيار عالى امنيتى بسيار 
مهم و حياتى است اما اين بار اشتباهى رخ نداده بود. اين مقامات در گفت وگو با 
واشنگتن پست خاطرنشان كردند: بولتون كه مدت هاست از حضور گسترده نظامى 
آمريكا در سراســر جهان حمايت مى كند، به يك دشمن داخلى پايدار در مقابل 
توافق صلح نوظهور آمريكا، طالبــان- با هدف پايان دادن به طوالنى ترين جنگ 
آمريكا- تبديل شــده است. اين مقامات اضافه كردند كه مخالفت او با تالش هاى 
ديپلماتيك در افغانستان، ترامپ و دستيارانش را ترغيب كرد كه شوراى امنيت 
ملى او را از مباحث حســاس درباره اين توافق كنار بگذارد. شدت اين اختالفات 
به حدى است كه بولتون نسخه اى از پيش نويس توافق احتمالى اياالت متحده با 
طالبان را درخواست كرده بود؛ اما زلماى خليل زاد، نماينده اياالت متحده در اين 
مذاكرات درخواست او را رد كرد و گفت كه بولتون نمى تواند شخصاً دريافت كننده 
پيش نويس باشــد. برخى مقامات كاخ ســفيد به واشنگتن پست گفتند كه اين 
موضوع بولتون را عصبانى و تحقير كرده اســت و در نهايت به وى گفته شد كه 

پيش نويس به شوراى امنيت ملى ارسال شد و نه صرفاً براى خود وى!

  نمابر تحريريه:     37610087 -37684004  (051)
(051)   امور مشتركين:                 37618044-5 
  روزنامه گويا:                       37651888   (051)
  روابط عمومى:                    37662587   (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086   (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088   (051)
(051)   37628205                                             
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

عكس نوشت

اعتراف البشير به دريافت 25 ميليون دالر 
از بن سلمان

«عمر البشير» رئيس جمهور مخلوع سودان در سومين جلسه دادگاه خود كه 
براى رسيدگى به اتهام فساد مالى و كسب غيرقانونى ارز خارجى برگزار شد به 
دريافت 25 ميليون دالر از «محمد بن سلمان» وليعهد سعودى اعتراف كرد. 
به اذعان البشير اين مبالغ با هواپيماى ويژه دفتر بن سلمان به سودان منتقل 
شده است. وى افزود كه اين پول ها را به بانك سودان تحويل نداده است؛ چرا 
كه بن ســلمان تمايل نداشت اسمى از وى برده شود. رئيس جمهورى سابق 
سودان در نخستين جلسه محاكمه خود كه هفته گذشته برگزار شد اعتراف 
كرده بود كه 90 ميليون دالر از عربستان سعودى و يك ميليون دالر از امارات 

متحده عربى دريافت كرده است. 

  در ادامه مداخله عوامل خارجى  موج تغييرات در دربار سعودىسال 2021 اتفاق مى افتد
محاكمه «مغز متفكر» 

حمالت يازدهم سپتامبر
بن سلمان دستور عزل و 

نصب هاى جديد را صادر كرد
تلگرام براى كمك به آشوبگران 

هنگ كنگى وارد عمل شد

مهر: دفتر كميسيون هاى نظامى آمريكا 
اعالم كرد: محاكمه «خالد شيخ محمد» 
متهم رديــف اول و مغــز متفكر ادعايى 
حمالت تروريستى يازدهم سپتامبر قرار 
است اوايل سال 2021 ميالدى در زندان 
نظامى آمريكا در خليج گوانتانامو برگزار 
شود. اين متهم پنجاه و پنج ساله به همراه 
چهار متهم ديگر محاكمه خواهد شد. تمام 
پنج مظنــون اين پرونده با مجازات مرگ 
روبه رو هستند. حمالت تروريستى يازدهم 
سپتامبر با حدود 3 هزار كشته به دستاويز 
آمريكا براى راه اندازى عمليات هاى نظامى 
20 ساله در خاورميانه موسوم به «جنگ با 

تروريسم» تبديل شد.

ايسنا: «ملك سلمان» پادشاه عربستان با 
صدور دستوراتى عزل و نصب هاى جديدى 
را در دربار پادشــاهى و نهادهاى ذى ربط 
انجام داد. بر اساس اين گزارش، «فهد بن 
محمد العيســى» به عنوان رئيس ديوان 
پادشاهى منصوب شد و پست وى هم رتبه 
وزير به شــمار مى آيد. همچنين وى «بن 
على العقالء» معاون ديوان پادشاهى را از 
سمت خود بركنار كرد. پادشاه عربستان 
همچنين دستور تشكيل وزارتخانه جديد 
را صادر كرد. بر اساس اين دستور، وزارت 
صنايع و معادن از وزارت انرژى جدا شــد 
و «بنــدر بن ابراهيم الخريــف» وزير اين 

وزارتخانه جديد منصوب شد.

فارس: در ادامــه مداخله عوامل خارجى 
همچون آمريكا در امور داخلى هنگ كنگ، 
منابع آگاه از تالش تلگرام براى كمك به 
معترضان خشن اين منطقه كه شهر را به 
صحنه آشوب تبديل كرده  اند، خبر دادند. 
بنا به گفته منابع آگاه، نرم  افزار تلگرام در 
راستاى حمايت از آشوبگران در هنگ  كنگ 
امكانى را فراهم آورده است كه به كاربران 
اجازه مخفى كردن شماره تلفن هايشان را 
مى دهد تا از اين طريق نيروهاى امنيتى 
نتوانند آن ها را شناسايى كنند. اعتراضات 
در هنگ كنــگ از نهم خرداد آغاز شــده 
اســت. پكن معتقد است كه واشنگتن در 

دامن زدن به اين آشوب ها نقش دارد. 
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در ادامه فشارها و محدوديت هاى   جهان  
دولت هند عليه اقليت مسلمان، دهلى نو پس 
از مدت ها از شروع روندى براى بررسى تابعيت 
قانونى ساكنان ايالت آسام در شمال شرق اين 
كشور، تابعيت حدود 2 ميليون نفر را كه اغلب 
براساس  است.  كرده  لغو  هستند،  مسلمان 
گزارش رويترز، منتقدان اين طرح مى گويند 
كه هدف دولت هند فشار بر اقليت مسلمان 
اين كشور است. بر پايه اين گزارش، احساسات 
عليه مهاجرت هاى غيرقانونى در ايالت آسام، 
از سال ها  ايالت هاى هند،  فقيرترين  از  يكى 
مدعى  هندى ها  است.  شده  تشديد  پيش 
آسام  ايالت  ساكنان  از  بسيارى  كه  هستند 
خارجى هستند و از كشورهاى همسايه نظير 
بنگالدش به آنجا مهاجرت كرده تا شغل ها و 

زمين هاى آن ها را تصاحب كنند. 
«سازمان ملى ثبت امور شهروندى هند» سال 
گذشته پروسه اى را براى بررسى تابعيت حدود 
33 ميليون نفر در ايالت آسام آغاز كرد. تنها 4 
ميليون نفر خارج از اين فهرست 33 ميليون 
نفرى باقى ماندند كه بيشتر آن ها همه هندو 
بودنــد. پراتيك هاجيال، هماهنگ كننده امور 

ثبت دولتى هند در يــك بيانيه اعالم كرده 
اســت كه از 33 ميليون موردى كه بررســى 
شده اســت 1/9 ميليون نفر مجوز اقامتشان 
باطل شده و اخراج خواهند شد. در اين بيانيه 
آمده اســت، افراد ناراضــى مى توانند در يك 
شكايت درخواست تجديدنظر كنند و به همه 
معترضان فرصت كافى براى  دفاع داده خواهد 
شد. اين اقدام از سوى ايالت آسام هندوستان 
براى ريشه كنى «نفوذى هاى خارجى» صورت 
گرفته و بخشــى از روندى اســت كه دولت 
مركزى به دنبال اجرايش در سراســر كشور 

است. 
هنوز مشخص نيســت كه در صورت اخراج 
اين افراد، آن ها قرار اســت به كجا بروند و در 
كجا ساكن خواهند شد. چنين وضعيتى هم 
اكنون درباره مســلمانان روهينگيا نيز وجود 
دارد كه از ســوى دولت ميانمار آواره شده اند 
و كشور ديگرى نيز آن ها را قبول نكرده است. 
براساس اين گزارش، افرادى كه اخراج شده اند 
120 روز فرصت دارند حق شــهروندى خود 
را در دادگاهى موســوم به «دادگاه هاى افراد 

خارجى» ثابت كنند.

  آسام بعد كشمير
فهرست مربوط به اخراج 2 ميليون مسلمان 
در حالى منتشر شــده كه نحوه رفتار دولت 
هنــد با مســلمانان در منطقه كشــمير نيز 
خبرساز شده است. نيروهاى امنيتى هند در 
هفته هاى گذشــته محدوديت هاى زيادى را 
عليه مســلمانان ساكن ايالت جامو و كشمير 
اعمال كرده اند. از سوى ديگر دولت دهلى نو، 
بند مربــوط به خودمختارى اين منطقه را به 
دليل افزايش تنش ها با پاكســتان لغو كرده 
اســت. مجموعه اين اقدامات موجب شــده 
اســت تا برخى ناظــران و تحليلگران هند را 
به ســازماندهى رويكردهاى سيســتماتيك 
براى فشــار عليه اقليت مسلمان اين كشور 

متهم كنند.در ژانويه ســال جارى ميالدى، 
مجلس هنــد قانونى را تصويــب كرد كه بر 
اســاس آن، به افرادى كه در 6 سال گذشته 
از بنگالدش، پاكســتان و افغانستان به هند 
آمده اند شــهروندى داده مى شود به شرطى 
كه مسلمان نباشند. اين مسئله سبب ترس 
و وحشــت درباره آينده 170 ميليون اقليت 
مسلمان در هندوستان نيز شده است. آميت 
شاه، وزير كشور هندوســتان و دست راست 
نارندرا مودى، نخســت وزير خواستار بيرون 
كردن «موريانه ها» شده و گفته بود، پيروزى 
مجدد حــزب حاكم بهاراتيا جاناتا در ماه مى 
يك كمپين سراســرى براى بازگرداندن اين 

نفوذى ها به كشورهايشان است.

نسخه هندى فاجعه ميانمار
دولت افراطى «مودى» 2 ميليون مسلماِن ايالت آسام را اخراج مى كند

گزارش خبرى

/ع
۹۸
۰۷
۱۰
۱

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبي (نوبت اول)
﹫︪﹠︀د   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ﹏اداره كل  راه و شهرسـازى  خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ
ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋ 

︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
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مهلت زمانى دريافت اسناد 
از سامانه

آخرين مهلت ارائه پاكت ارزيابى 
و پيشنهاد قيمت و بارگذارى 

اسناد در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه 
كميسيون مناقصه

198/31
انجام امور مربوط به حفاظت و نگهدارى از 
522/500/000--8ماه10/446/892/249اراضى شهرستان هاى استان خراسان جنوبى

 ساعت12 روز 
يكشنبه 

مورخ 98/06/10 الى 
ساعت 14 روز

چهارشنبه 
مورخ 98/06/13

ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 98/06/23

ساعت 9صبح روز
يكشنبه مورخ 98/06/24

298/32
احداث باند دوم محور درح-سربيشه به 

راه و باند فرودگاه    36ماه505/391/512/097طول22 كيلومتر(هم زمان با ارزيابى فشرده)
139812/100/000/000 (تجميعى)

ساعت 13 روز
پنجشنبه مورخ 98/06/28

ساعت 9 صبح روز
شنبه مورخ 98/06/30

398/33
احداث محور ميل78-فراه افغانستان به 

راه و باند فرودگاه    24ماه400/129/011/019طول 30كيلومتر(هم زمان با ارزيابى فشرده)
13989/100/000/000 (تجميعى)

ساعت 13 روز
پنجشنبه مورخ 98/06/28

ساعت10 صبح روز
شنبه مورخ 98/06/30

498/34
عمليات خاكى محور طبس-بشرويه به 

راه و باند فرودگاه    12ماه30/000/000/000طول4كيلومتر
13981/500/000/000 (تجميعى)

ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 98/06/23

ساعت 10صبح روز
يكشنبه مورخ 98/06/24
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