
 

حزب اهلل انتقام گرفت
 جهان  هنوز 24 ســاعت از ســخنرانی دبیرکل حزب اهلل لبنان در مورد پاســخ حتمی تنها 24 ساعت پس از تهدید نصراهلل خودرو  نظامیان صهیونیست  مورد هدف قرار گرفت

این جنبش به تجاوز پهپادی اخیر صهیونیســت ها نگذشــته بود کــه این وعده صادق 
سیدحسن نصراهلل محقق شد. در همین راستا حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای تصریح کرد: 

 ............ صفحه 8»ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه عصر یکشنبه، گروه شهیدان »حسن زبیب« ...

ابراهیمی در بلژیک 
به عزت اللهی پیوست

همتی: نرخ ارز برای زائران 
اربعین را بازار تعیین می کند

مالیات هر استان 
مال خودش...

10 2 6
پس از تمدید قرارداد با االهلی اظهارات ضد و نقیض درباره ارز مسافران کربال نوبخت: بودجه سال 99 برنامه محور است
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روضه ورودیه: اال یاراِن من! میعادگاه داور است اینجا       بدن ها غرق خون، سرها جدا از پیکر است اینجا

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۷
۱۵
۷

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا﹝︀م ر︲︀(ع)
در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 
︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن   ︫﹟︡︗وا ﹟﹫ ︎️ و ︑﹢ز︹ ︾︢ا از︋ 
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︀︨️ دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ 

آدرس  www.imamreza.ac.ir   ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠ــ︡.      /ع
۹۸
۰۷
۰۶
۸

/ع
۹۸
۰۷
۱۴
۷

/ع
۹۸
۰۷
۰۶
۱

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ (﹡﹢︋️ دوم)
  آ﹎﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/١٠١٨٣/٩٢-۶/۵/٩٨

در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖ــ︀م ︎ــ︣وژه ا︗︣ا﹩ ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙ــ﹩ ا︗︣ا﹩ آ︋﹫ــ︤داری ١- ﹢زه آ︋﹫︤﹎︪ــ﹠﹥ رود 
︫︨︣︐︀ن ﹇︤و﹟  را ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه  مترمكعبنوع پروژهرديف

1
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى 2000  مترمكعب
بندگابيونى 9800   مترمكعب

بندخشكه چين 4000 مترمكعب

حوزه آبخيز گشنه 
رود شهرستان 

قزوين

 98/07/10
الى98/12/10 
به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 

وآبخيزدارى1398  

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︖︋︀︗ رد ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ و﹢﹞ ︉︧ده و﹢︋ ﹩︊︣﹆︑ ︣﹋︢﹛زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹢ ︀م ︨︀زه ﹨︀ی︖١︣ : ا﹋︢︑
︑︢﹋٢︣ : ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︀︋︡ در ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ - آب - ا︋﹠﹫﹥ و  راه  ︋︀ ︀︎﹥ ١ ا﹜﹩ ۵ و﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر︑︊﹥ آب و آ︋﹫︤داری 

︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ︋︀︫︡.
ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/٩   ا﹜﹩ روز  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز︫   ︫︳ــ︣ا ︣﹎﹥ ﹨︀ی︫  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و  ﹡﹆︪ــ﹥ ﹨︀ و .... و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
                       ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀و وب ︨ــ  www.setadiran.ir ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ ) ︋ــ﹥ آدرس ﹅︣︵ ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/١۶ از
 ️﹋︀ ︀ر﹎︢اری و︎  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۶ ﹝︡ارك ﹐زم︫   ︫﹤ Qazvin.frw.org.ir  ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز︨ 
 ︹﹝︐︖﹞ -﹩﹛︀﹝ ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫   ︠: ﹟اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و ﹟︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا  ︫︣﹞︣︋︧ــ︐﹥ ﹐ک و  ︨️﹋︀  ︎﹉ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در  ︫﹟﹫﹝︱︑
ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩  ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. (︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دات از ︨︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ٢٧/۶/١٣٩٨ 

ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡).  
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ 

︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︐︀د (︨   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨ــ﹠︀د را از﹢﹎ ️﹁︀و در ️﹢︱︻ ︀ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋ 
 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀دو﹜️ ) در

﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

 

 ............ صفحه 7 

وقف، پشتیبان نشر 
معارف ائمهb است

نخبگان ایرانی ماندنی تر شدند

گفت و گو با دکتر باغستانی 
bدرباره جلوه های وقف در زندگی اهل بیت

 ............ صفحات4و۵و9و۱2

 روایتی تازه از آمار جهانی مهاجرت 

 منبر باید زمینه ساز 
تمدن نوین اسالمی باشد

پیرترین شهید کربال را چقدر می شناسید؟
 حکایت »حبیب«

 ظلم ستیزی با فطرت 
سازگار است

عزاداری محرم فرصتی برای ارتقای فرهنگ مطالعه است

 ترکیب »کتاب« و»موکب« 

»حسینیه«؛ ویژه محرم الحرام

ضمیمه  روز

چرا هرگاه در مناسبات خارجی 
به جای تکیه بر توان خود 

چشم بر دستان بیگانه داشته ایم، 
تحقیر شده ایم؟

در این شماره »چراغ« می خوانید

بازی حقارت

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره چهارم - دوشنبه 11 شهریور 1398

چرا هر گاه در مناسبات خارجی به جای تکیه بر توان خود 

چشم بر دستان بیگانه داشته ایم، تحقیر شده ایم؟ 

بازی حقارت

مذاکرات تاریخی غرب با ایران و دیپلماسی روز  
در گفت وگو با محمدصادق ابوالحسنی

دیپلامسی غرب 

از عهدنامه گلستان تا امروز

چه مناطقی از خاک ایران 

در دوره قاجاریه و پهلوی 

از ایران جدا شد؟

46

ایران پیشران جبهه حق است
اسماعیل هنیه در نامه ای به رهبر انقالب 
ضمن قدردانی از مواضع ایشان در حمایت از حماس:

 ............ صفحه 2 
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روزنامـه صبـح ايـران

ظريف خطاب به پمپئو:  نفت را به هر كس بخواهيم مى فروشيم    سياست: وزير امور خارجه كشورمان در پيامى در توييتر به اقدامات آمريكا عليه ايران پرداخته و نوشت: «آمريكا ما را از تجهيزات 
دفاعى محروم كرد، ما اقدام به ساخت موشك ها كرديم و پس از آن آمريكا شكايت كرد. آمريكا ما را از دستيابى به سوخت هسته اى منع كرد ما آن را ساختيم و پس از آن آمريكا شكايت كرد». ظريف در ادامه 

نوشت: «در حال حاضر آمريكا درگير دزدى دريايى و تهديد براى جلوگيرى از فروش نفت ايران به مشتريان سنتى است. پمپئو نق زدن را متوقف كن: ما نفت را به همه و هركدام از مشتريان خواهيم فروخت».

  سياست/آرش خليل خانه  عباس عراقچى امروز در 
رأس يك هيئت از كارشناسان اقتصادى به پاريس مى رود 
تا آخرين رايزنى هاى فنى و تخصصــى را درمورد اجراى 
بسته پيشنهادى رئيس جمهور فرانسه دنبال كند. هيئت 
ايرانى در حالى به فرانســه مى رود كه هنگام ورودشان به 
اين كشور تنها پنج روز تا پايان مهلت ايران براى اجراى گام 
سوم كاهش تعهدات هسته اى پس از خروج آمريكا از برجام 
باقى مانده و شــمارش معكوس براى اين رويداد مهم آغاز 
شده است. محمود واعظى گفته است: ايران درباره اقدامات 
بعدى خود بر اساس برجام، تا دو سه روز آتى تصميم گيرى 
مى كند. رئيس دفتر رئيس جمهورى افزود: پيشنهادى دو 
هفته گذشته بين ايران و فرانسه رد و بدل و به ما ارائه شد. 
بخش هاى قابل توجهى از اين پيشنهاد را تغيير داديم. اين 
پيشنهاد نتيجه پنج ساعت مذاكره تلفنى رؤساى جمهورى 
ايران و فرانسه است. به نظر مى رسد كارشناسان سياسى، 
اقتصادى و بانكى ايران و فرانسه و يا شايد تروئيكاى اروپايى 
عضو برجام مذاكرات ســنگين، دشــوار، پيچيده و كامًال 
فشرده اى را پيش رو دارند؛ زيرا اتفاقى كه در بيش از 15 ماه 
گذشته رخ نداده و وعده اى كه طى اين مدت عملى نشده، 
بايد در مدت پنج روز عملى شود تا بتواند مانع از برداشتن 

گام سوم از سوى ايران شود. 

 تضمين امنيت كشتيرانى؛ خواسته جديد ايران
حســن روحانى و امانوئل مكرون شنبه شب در آخرين 
گفت وگــوى تلفنى خــود آخرين رايزنى هــا را پيش از 
اين مذاكرات كارشناســى صورت دادند. رئيس جمهور 
كشــورمان در اين تماس بر تغييــر ناپذير بودن برجام 
تأكيد و تصريح كرد اگر اروپا نتواند تعهدات 
خود را عملياتى كند، ايران گام ســوم در 
كاهش تعهدات برجامى را اجرا خواهد كرد. 
روحانى همچنين بر اين موضوع تأكيد كرد 
كه در كنار 11 تعهد اروپايى ها براى حفظ 
برجام، تأمين امنيت كشتيرانى آزاد در همه 
آبراه ها از جمله خليج فارس و تنگه هرمز، 
دو هدف اصلى ايــران در مذاكرات كنونى 
است. اين بدان معناست كه يك موضوع و 
محور جديد به مطالبات ايران افزوده شده و 
آن تضمين امنيت كشتيرانى ايران از جمله 
نفتكش ها از ســوى اروپا در برابر اقدامات 
آمريكايى ها بــراى اخالل در اين مســير 
اســت. اما به ازاى آن ايران مى تواند امنيت 
كشــتيرانى در تنگه هرمز را تضميــن كند. با اين حال 

امانوئل مكرون تنها به درست بودن مسير اين مذاكرات 
اشــاره كرده و چشم اندازى از يك توافق در دسترس در 

كوتاه مدت را ارائه نداده است. 
اما آنچه خوشبين بودن به اين مذاكرات را بيش از پيش سخت 
مى كند، اظهارات فدريكا موگرينى، مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپاســت كه مى گويد اجراى اينســتكس به زمان 
زيادى نياز دارد، آن هم در حالى كه فرصت ســوم ايران پنج 
روز ديگر به پايان مى رسد. دو ماه پيش و زمانى كه ايران گام 
دوم كاهش تعهدات خود را اجرايى كرد، موگرينى در اقدامى 
كه حاال كامالً نمايشــى و دروغ بودن آن معلوم شده، مدعى 
آغاز به كار سازوكار مالى اتحاديه اروپا(اينستكس) شد تا به اين 
بهانه اقدام ايران را در برداشتن گام دوم غير موجه نشان دهد. 
محمود واعظى چند هفتــه بعد در گفت وگو با قدس آنالين 
اظهار داشت تنها يك تراكنش آزمايشى در اين قالب صورت 
گرفته تا اجرايى بودن اينستكس معلوم شود. حاال موگرينى 
مى گويد همان يك تراكنش هم هنوز به اتمام نرسيده و زمان 

زيادى مى برد.

 نگرانى از وقت كشى اروپا
با اين وصف هنوز اين نگرانى وجود دارد كه فرانسوى ها در اين 
مذاكرات باز هم به دنبال گرفتن زمان و مجاب كردن ايران به 
تعويق انداختن گام سوم باشند. منصور حقيقت پور، مشاور امور 
بين الملل رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه بسته 
پيشنهادى مكرون دو هفته پيش به دولت روحانى ارائه شده و 
در اختيار مقامات جمهورى اسالمى قرار گرفته و در جلسات 

مختلف مورد بحث و چكش كارى قرار گرفته مى گويد: از اين 
رو ذهن هيئت كارشناسى ايران و آقاى عراقچى در مورد اين 
بســته، جزئيات آن و مذاكرات فنى در پاريس خالى نيست و 
شايد ممكن باشد در اين پنج روز هم به توافقى رسيد، اما اين 
موضوع عمالً به عزم اروپايى ها براى اجرايى كردن تعهداتشان 

بستگى دارد.
حقيقت پور در گفت وگو با قــدس با تأكيد بر اينكه بايد در 
جزئيات و مسائل اجرايى مشخص شود كه بسته آقاى مكرون 
تا چه حــد مى تواند منافع ايران در برجــام را تأمين كند، 
مى افزايد: همان طور كه آقاى واعظى هم در مصاحبه اخير 
خود اظهار داشت، بخش مهمى از پيشنهاد مذكور كه مورد 
توافق گروه 7 قرار گرفته بود، از سوى تهران پذيرفته نشده 
و رد شــده است؛ بنابراين همه چيز به انعطاف  پذيرى طرف 
اروپايى در مذاكرات پاريس بستگى دارد، اگر تأمين كننده 
مطالبات ايران نباشــد، به طور حتم از سوى مقامات ايران 
اين بسته رد خواهد شــد. اما به طور حتم طرف مقابل هم 
پيشنهاد هاى اصالحى همچون ما دارد. عضو سابق كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس خاطرنشان مى كند: 
اين مذاكرات به معناى خريدن زمان براى اروپايى ها نيست 
و آن ها نبايد تصور كنند كه ايران برنامه خود و گام ســوم را 
به تعويق خواهد انداخت. اگر اقدام عملى و مفيدى از سوى 
آن ها انجام نشــود، ايران بايد گام سوم را بردارد و اين كار را 
خواهد كرد و اين اقدامات در هر زمانى قابل برگشت خواهد 
بود، اما بهتر اســت آقاى مكرون و شركايشان عجله كنند و 

طرح قابل قبولى بدهند.

هشدار روحانى به غرب همزمان با سفر هيئت ايرانى به پاريس:

اروپا  به تعهداتش عمل نكند، گام سوم را اجرا مى كنيم

با آرزوى قبولى عزادارى هاى حسينى؛ خيلى خوبه كه از همين اول خود ما هيئتى ها 
پيگير حقوق شهروندى و رعايت نظم شهرى باشيم؛ ميشه هم هيئت برگزار كرد و خيمه 

زد و چايى داد و هم همه چيز منظم باشه و ترافيك نباشه. 09150003753
 جريانى در عراق همچون برخى جريان هاى داخلى به دنبال اباحه گرى و ترويج برخى 
رفتارهاى نابهنجار هستند؛ همه جا غرب زده ها هستند كه فكر مى كنند با رقص و آواز و 

شادى به پيشرفت هاى غربى ها مى رسند. 09120007541
 پديده زشت و كثيف زباله گردى براى امرار معاش كم كم دارد نهادينه مى شود، اوالً با 
تصويب قانونى در مجلس اين پديده جرم تلقى گردد، ثانياً با حمايت از رونق توليد مردم 

از اين پديده زشت دست بردارند.0915000109
 در شيراز نتيجه آثار تولد دوتابعيتى ها جشن هاى 2هزار و500 ساله است كه در بعضى 

امور از همه ايران جلوترند. 09150009278
 اگر جاى روحانى باشم به مترجم آقاى ترامپ (مكرون) ميگم مردم ايران شوق زيارت 

قدس دارند آن هم بعد از آزادسازى نه يك كلمه كمتر.09150009498
 در مراسم افتتاح طرح هاى هفته تعاون9 شهريور تهران، سالن تالش، حامى مراسم 
بانك توســعه تعاون پكيج هاى اهدايى به مراســم را به جاى ميهمانان بين خودشان 

تقسيم نموده كه مقامات وزارت رسيدگى فرمايند. 09360005538 
 امروز يك نسخه از روزنامه قدس را خريدم. نه مطلب پزشكى و نه حوادث درست و 
حسابى دارد. لطفاً به محتواى روزنامه توجه بيشتر كنيد تا طرفدار بيشترى داشته باشد. 

09300008834
 چرا هيچ وقت گزارش و مستندى از اين همه كارخانجات توليد سوسيس و كالباس 
تهيه نمى كنيد كه مردم بفهمند چه آشغال هايى مى خورند؟! اين ها غذاى حيوانات است 
نه غذاى انسان! خود كارگران اين كارخانجات لب به اين ها نمى زنند چون مى بينند چه 

خبراست. 09190000996
 سهام عدالت سال 96 ما را هنوز دولت واريز نكرده، چرا اعضاى يك خانواده پنج نفرى 

يك نفرش سهام مى گيرد و بقيه هنوز نگرفتند؟ 09110006820
 بنــده نه داللم و نــه دالل زاده و نه... اما اين كمال بى انصافى اســت كه گرانى ها و 
نابسامانى ها و مشكالت ناشى از اختالس ها و بيكارى هاى حاصل از تعطيلى كارخانه ها و... 
را به حساب اين موهومات گذاشت! مسئوالن به خود بيايند. (چقدر زود دير مى شود!) 

09150008863
 باعرض ســالم و خدا قوت. پيشنهادى داشــتم جهت جلوگيرى از ورود سارقان به 
داخل ساختمان ها، اگر توسط افزايش كارايى آيفون تصويرى درب منازل به نحوى كه 
با بازشدن و بسته شدن هر كدام از درب هاى ورودى و پاركينگ، توسط دوربين آيفون 
تصويرى دو يا ســه عكس گرفته شــود از ورود سارقان به منازل تا حدودى جلوگيرى 
مى نمايد (آيفون تصويرى به نحوى نصب گردد كه هر دو درب را پوشــش دهد. فقط 
دوربين آيفون تصويرى بنحوى نصب گردد كه به جاى روبه رو، از زاويه اى نمايش دهد 
كه هم شخصى كه زنگ مى زند و هم اشخاص سارقى كه با بازنمودن درب قصد ورود 
به منازل در روزها  و شب ها را دارندديده شوند. ممكن است شبكه نامحسوسى كه در 
سطح كشور وجود دارند به شكل هاى مختلف از ساخت و استفاده از اين نوع آيفون هاى 

تصويرى ممانعت نمايند .  09150004760

اسماعيل هنيه در نامه اى به رهبر انقالب 
ضمن قدردانى از مواضع ايشان در حمايت از حماس:

ايران پيشران جبهه حق است
khamenei.ir: رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت اسالمى فلسطين (حماس) در 
نامه اى به حضرت آيت اهللا خامنه اى، با ابراز تشكر و قدردانى از حمايت صريح رهبر 
معظم انقالب اســالمى از مقاومت فلسطين در ديدار هيئت اعزامى حماس و اعالم 
آمادگى ايران براى تجهيز مقاومت به آنچه براى انجام وظيفه به آن نياز دارد، تأكيد 
كرد: بار ديگر رويكرد تجديدناپذير خود را براى حضور در ســنگر مقاومِت پايدار در 
كنار همه قواى حق و عدالت و آزادگى و پيشران همه آن ها جمهورى اسالمى ايران، 

تا پيروزى نهايى اعالم مى كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، اسماعيل هنيه در اين نامه 
خطاب به رهبر انقالب اســالمى گفته است: خداى بزرگ را سپاسگزاريم كه وجود 
شما را به ما ارزانى داشت و از او مى طلبيم كه نعمت هايش را بر شما عنايت فرموده و 
بالهايش را از شما دور بدارد و شما را از حيله و مكر دشمنان ظالم و مستبد در امان 
بدارد. رئيس دفتر سياسى حماس همچنين از استقبال ممتاز رهبر معظم انقالب و 
مسئوالن جمهورى اسالمى ايران از هيئت اعزامى حماس تشكر كرده است. هنيه 
خاطرنشان كرده است: هيئت اعزامى، من را در جريان اخبار و ديدارهاى انجام شده 
در اين سفر قرار دادند، به ويژه اخبار مربوط به مالقات آنان با حضرت عالى و بيانات 
صريحتان در مساعدت و حمايت ويژه و گسترده از مقاومت و برادران فلسطينى خود 
و نيــز اعالم آمادگى براى مجهز كردن آن ها به هر آنچه براى انجام وظيفه مقاومت 
خود به آن نيازمندند. ســخنانى كه موجب مسّرت فراوان ما شد و افق هاى وسيعى 
را پيش ِروى ما گشود و تأثيرات فراوانى در ابعاد راهبردى و صحنه ميدانى با دشمن 
صهيونيستى به همراه خواهد داشت. رئيس دفتر سياسى حماس با تشكر از مواضع 
رهبر انقالب اسالمى، افزوده است: رويكرد تجديدناپذير خود را براى حضور در سنگر 
مقاومــت پايدار در كنــار همه قواى حق و عدالت و آزادگى و پيشــران همه آن ها 
جمهورى اسالمى ايران، تا پيروزى نهايى اعالم مى كنيم و به نصرت و وعده هاى الهى 
اطمينان كامل داريم. هنيه در اين نامه خير و بركت و محقق شدن همه خواسته هاى 
رهبر معظم انقالب و امت اسالمى در پيروزى، اقتدار، امنيت، رفاه، نابودى دشمنان و 

آزادى فلسطين و قدس شريف را از خداوند بزرگ مسئلت كرده است.

همزمان با سالروز تشكيل قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا (ص)
پهپاد عملياتى «كيان» رونمايى شد

سياســت: همزمان بــا دهم شــهريور 
ســالروز تشــكيل قرارگاه پدافند هوايى 
خاتم االنبيا (ص)، صبح ديروز در مراســم 
صبحگاه مشــترك نيروى پدافند هوايى از 
پهپاد رزمــى و پدافندى «كيان» رونمايى 
شد. امير صباحى فرد فرمانده نيروى پدافند 
هوايى ارتش در مراســم رونمايى از  پهپاد 
«كيان» گفت: پهپاد رزمى و پدافندى «كيان» در دو نوع و با توانايى سرعت باال براى 
ماموريت هاى رهگيرى و شناســايى و مداومت پروازى باال براى انجام ماموريت هاى 
نقطه زنى طراحى شده است. وى افزود: پهپاد پيشرفته «كيان» با توسعه توانمندى 
پهپادى ظرفيت پدافند هواپايه را در نيروى پدافند هوايى ارتقا مى دهد. فرمانده نيروى 
پدافند هوايى ارتش تاكيد كرد: اين پرنده پيشــرفته با دستور و حمايت فرمانده كل 
ارتش توسط متخصصين جوان يگان پهپاد نيروى پدافند هوايى ارتش در زمان تقريبى 
يك سال طراحى، توليد و آزمايش عملياتى شده است. امير صباحى فرد تصريح كرد: 
اين پرنده بدون سرنشين قادر است با مداومت پروازى بسيار باال، اهدافى بسيار دورتر از 

مرزهاى كشور را مورد هدف قرار داده و پدافند را از خاك دشمن انجام دهد.

بخش نامه رئيس قوه قضائيه 
درباره نظارت مؤثر بر كاهش تخلفات ادارى

سياست: بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص فراهم كردن موجبات نظارت مؤثر بر 
كاهش تخلفات ادارى ابالغ شد. در اين بخش نامه خطاب به رؤساى كل دادگسترى هاى 
سراسر كشور آمده است: به منظور فراهم كردن موجبات نظارت مؤثر بر كاهش تخلفات 
ادارى و تسهيل و تسريع اعمال مجازات هاى ادارى مقرر در بندهاى (الف) و (ب) ماده 9 
قانون رسيدگى به تخلفات ادارى نسبت به كارمندان متخلف، به اين وسيله اختيار اعمال 
تنبيهات مذكور در بندهاى: الف) اخطار كتبى بدون درج در پرونده استخدامى ب) توبيخ 
كتبى با درج در پرونده استخدامى ماده مرقوم را به شخص رئيس كل دادگسترى استان 

محول مى نمايم تا در موارد مقتضى، به شرح مزبور عمل و اقدام نمايد.

مسجدجامعى به حناچى تذكر داد
91 درصد درآمد شهردارى در كجا هزينه شده است؟

سياست: عضو شوراى شهر تهران ضمن تذكر به شهردارى به دليل عدم ارائه گزارش دو 
ساله عملكرد گفت:  مشخص نيست كه 91 درصد تحقق درآمد شهردارى در سال جارى 
كجا هزينه شده است. احمد مسجدجامعى درباره گزارش ارائه شده توسط حسن رسولى 
در جلسه ديروز شوراى شهر اظهار داشت: اين گزارش نشان از تحقق درآمدها به صورت 
مثبت و صعودى دارد و اينكه 91 درصد درآمدها تحقق يافته هر چند خبر خوبى است 
ولى نتايج آن در سطح شهر احساس نمى شود. وى افزود: بر اساس اين 91 درصد از درآمد 
بايد بخشى از كارهاى عمرانى انجام مى گرفته ولى محقق نشده و از طرفى در شورا عوارض 

جديد وضع كرديم تا كيفيت ارائه خدمات بيشتر شود ولى كيفيت تغييرى نكرده است.

اظهارات ضد و نقيض مسئوالن
درباره تأمين ارز مسافران كربال

همتى: نرخ ارز براى زائران 
اربعين را بازار تعيين مى كند

درحالــى كه مدير اجرايى ســتاد 
مركزى اربعين از دســتور رئيس 
جمهور و اسحاق جهانگيرى براى تأمين ارز 
زائــران اربعين به دينار و در داخل خبر داده 
است، رئيس كل بانك مركزى اين موضوع را 
رد نموده و تأكيد كرد: ما نه بناى قيمت گذارى 
براى ارز اين زائران را داريم و نه دينارى كه در 

داخل به آن ها بدهيم.
مدير اجرايى ستاد مركزى اربعين گفته است: 
به احتمال زياد ايــن ارز مورد نياز در داخل 
كشور تأمين مى شود تا زائران مشكلى در اين 
زمينه نداشته باشند. امير مرادى با بيان اينكه 
پيشنهاد ستاد مركزى اربعين تخصيص 100 
هزار دينار عراقى به هر زائر است، افزود: نرخ 

آن اما بايد از سوى بانك مركزى اعالم شود.
اين در حالى است كه رئيس كل بانك مركزى 
از اساس منكر قيمت گذارى ارز براى زائران و 
همچنيــن تصميم براى تأميــن و واگذارى 
دينار به زائران اربعين شده است. عبدالناصر 
همتى تأكيد كرد: بانك مركزى به هيچ وجه 
قرار نيســت در مورد ارز براى زائران اربعين 
و ايام محرم و عاشــوراى حسينى وارد بحث 
قيمت گذارى شــود. وى تصريح كرد: قيمت 
ارز را بازار تعييــن مى كند و نرخ همان نرخ 
بازار اســت. توصيه من اين است زائرانى كه 
مى خواهند ايام اربعين به عتبات سفر كنند 
از همين حاال از طريق صرافى ها براى خريد 

ارز اقدام كنند.
رئيس كل بانك مركزى در خصوص اظهارات 
مدير اجرايى ســتاد مركزى اربعين در مورد 
پيشــنهاد تخصيص 100 هزار دينار عراقى 
به هر زائر، با اظهار بى اطالعى از اين موضوع 
گفت: ما اساساً دينار عراق در اختيار نداريم 
كه بخواهيم بــه زائران واگذار كنيم و تأكيد 
مى كنم بحــث قيمت گــذارى هم مطرح 
نيست؛ بنابراين زائران دالر يا يورو، هرچه را 
كه مى تواننــد از طريق بازار و صرافى ها بايد 

تأمين كنند.
در همين حال احمد محمدى فر، دبير ستاد 
مركزى اربعين در مورد تناقض ميان اظهارات 
مدير اجرايى اين ســتاد و رئيس كل بانك 
مركزى گفت: براى نهايى كردن اين سازوكار 
و نحــوه اجراى آن هنــوز در حال مذاكره با 
دولت و بانك مركزى عراق هستيم و مسئله 
هنوز نهايى نشده است. وى افزود: ابتدا بايد با 
دولت عراق در اين مورد به توافق برسيم؛ زيرا 
تأمين دينار براى زائران بايد از ســوى عراق 
و بانك مركزى اين كشــور صورت گيرد. به 
همين دليل پس از آنكه مذاكره با دولت عراق 
نهايى شد، آن زمان براى بحث قيمت گذارى 
با بانك مركزى هماهنگى الزم صورت خواهد 
گرفت تا نرخ از طريق اين بانك اعالم شــود. 
محمدى فر اظهار داشت: پيشنهاد ما استفاده 
از ارز دينــار بــراى زائــران اســت، اما بايد 
زيرســاخت هاى آن از سوى دولت عراق نيز 
فراهم شــود تا ارز در داخل ايران در اختيار 
زائران قرار گيــرد. مذاكرات بدين منظور در 
جريان اســت و هنوز نهايى نشده؛ بنابراين 
نمى توان اطالع رسانى قطعى در اين زمينه 

انجام داد.

با حضور يگان هاى نيروى دريايى ارتش
تمرين دريايى امنيت پايدار 

در درياى خزر

ايسنا: تمريــن دريايى امنيت پايدار 98، 
به منظور ارتقاى توان و آمادگى رزمى در 
دريا و با شــركت انواع يگان هاى سطحى 
و پــروازى نيــروى دريايى ارتــش اعم از 
ناوشــكن هاى رزمــى، ناو موشــك انداز، 
هواپيماهاى بال ثابت و بالگرد و همچنين 
تفنگداران و تكاوران نيروى دريايى ارتش 
صبح ديروز در درياى خزر آغاز شــد. اين 
تمرين دريايى امنيت پايدار در گستره اى به 
وسعت 25 هزار و 800 مايل مربع دريايى 
در منطقــه 20 درصد حاكميت جمهورى 
اســالمى ايران در درياى خزر اجرا و طى 
آن ســناريوهاى آفندى و پدافندى براى 
حراست از آب هاى سرزمينى كشورمان و 
حفظ خطوط مواصالتى انجام مى شود. بر 
پايه اين گــزارش، نيروهاى پدافند هوايى 
و هوايى ارتش نيز در راســتاى پوشش و 
پشــتيبانى نزديك هوايــى، تأمين امنيت 

منطقه تمرين را برقرار مى كنند.

دفاعى- امنيتى

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

رئيس جمهور 
كشورمان در تماس با 
مكرون بر تغييرناپذير 
بودن برجام تأكيد و 
تصريح كرد اگر اروپا 
نتواند تعهدات خود را 
عملياتى كند، ايران 
گام سوم در كاهش 
تعهدات برجامى را 
اجرا خواهد كرد

بــــــــرش

برخى تا مردم را تيغ نزنند كارشان را انجام نمى دهندمحاصره ايران شكست خورده و به زودى پايان مى يابد
سياست: «گرى سيك» استاد دانشگاه كلمبيا 
و از اعضاى سابق شوراى امنيت ملى آمريكا در 
دولت هاى جرالد فــورد، جيمى كارتر و رونالد 
ريــگان در مطلبى كه بر تارنمــاى «لوبالگ» 
آمريكا منتشر شد، به بررسى موردى چند نمونه 
در منطقه خاورميانــه پرداخته تا از اين طريق 
بتواند قاعده قديمــى «قدرت حق مى آورد» را 
مورد واكاوى دقيق خود قرار دهد و آن را تفكر 

عامل مشكالت در منطقه به اثبات برساند.
وى نوشت:1- يمن؛ عربستان در جنگ عليه 
يمن از نيروى هوايــى داراى فناورى برتر و 
همچنيــن ائتالفى از نيروها اســتفاده كرد. 
خلبانان ســعودى همه چيــز را هدف قرار 
دادند. از زبان خنثى و محتاط ديپلماسى كه 
بگذريم، اين همان محاصره است. 2- قطر؛ 
دو ســال بعد رهبران ســعودى و امارات با 
پيوســتن به ترامپ، قطر را بايكوت كردند. 
اين كشــور بحران موجود را تاب آورده؛ اما 
به هر حال محاصره ادامــه دارد. 3- ايران؛ 
دولت ترامپ با خروج از برجام شــديدترين 
تحريم ها را عليه ايــران از جمله ممنوعيت 
كامــل تجارت نفت اين كشــور اعمال كرد. 

اگرچه اقتصاد ايران آســيب ديده است؛ اما 
به نظر نمى رســد كمتريــن خطرى متوجه 
دولت ايران باشــد. هيچ يك از سه محاصره 
خاورميانــه اهداف اوليه را محقق نمى كند و 
امكان پايان سريع تمام آن ها وجود دارد، اما 
اربابان محاصره نمى خواهند هيچ اشــتباهى 
را بپذيرنــد و باور دارند كه هر نشــانه اى از 
ضعف مى تواند «قدرت» آن ها را زير ســؤال 
ببرد. بنابراين هر ســه محاصره ادامه خواهد 
يافــت و سياســت گذاران و جنگجويان در 
موضــع راحت خود به محاسباتشــان ادامه 
داده و ثابت قدم باقى خواهند ماند. در حالى 
كه درســت مانند قرون وســطى، اين مردم 
گرفتــار بين قدرت و حق هســتند كه بايد 

بهاى محاصره را بپردازند.

مهر: وزير جهاد كشاورزى در انتقادى بى سابقه 
از فساد ادارى گفت: برخى پرسنل ارباب رجوع 
را آن قــدر مى برنــد و مى آورند تــا بتوانند در 
جايى او را تيغ بزننــد. محمود حجتى كه در 
هفتمين گردهمايى كشت محصوالت زراعى 
(آغاز ســال زراعى 99-98) سخن مى گفت در 
واكنش به ســخنان محمد شريعتمدار، مشاور 
عالى خــود مبنى بر توليــد 134 ميليون تن 
محصول كشاورزى در پايان افق ده ساله، پايان 
اجراى ســند بهره ورى آب، اظهار داشت: بنده 
اين مســئله را قبول ندارم؛ ببينيد در 10 سال 
گذشــته ما چه ميزان توليد داشتيم. در كشور 
بيش از يك ميليون تن محصول فقط از توسعه 
گلخانه ها توليد مى شــود؛ بنابراين در اين 10 
ســال فقط 10 ميليون تن از اين محل حاصل 
مى شود؛ پس باقى بخش ها مى خواهند معطل 
بمانند؛ بنابراين بنــده اين رقم را رد مى كنم و 
معتقدم ميزان توليد بسيار بيشتر از اين خواهد 
بود. حجتى در بخش ديگرى از سخنان خود با 
اشــاره به اينكه دشمن صف آرايى سختى را در 
مقابل ملت ما آغاز كرده و از تمام امكانات خود 
در اين زمينه بهره گرفته است كه فشار اقتصادى 

را بر ما زياد كند، گفت: در اين شرايط، وظيفه 
ما كه با معيشت مردم سر و كار داريم، اين است 
كه تالش خود را به حداكثر برسانيم. وزير جهاد 
كشــاورزى در بخش ديگرى از ســخنان خود 
خطاب به حاضران، اضافه كرد: بر مردم سخت 
نگيريد؛ برخى از آيين نامه ها و مصوبات، كار را بر 
مردم خيلى سخت كرده است. حجتى در يك 
انتقاد بى سابقه از فســاد ادارى گفت: برخى از 
پرسنل، مردم را آن قدر مى برند و مى آورند تا در 
جايى و گوشه اى آن ها را تيغ بزنند. متأسفانه اين 
موارد روز به روز هم زياد مى شــود. وى خطاب 
به حاضران جمع گفت: مراقبت كنيد و نگذاريد 
چنين اتفاقاتى رخ دهد. به ارباب رجوع بگوييد 
اگر مشــكلى پيش آمد، به هر طريقى آن را به 

گوش ما برسانند. 

  سياست/موسوى  «ابراهيم محمد محمد الديلمى» سفير 
جديد جمهورى يمن در ايران روز گذشــته با حضور در محل 
وزارت امور خارجه كشورمان ضمن ديدار با محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه، رونوشــت استوارنامه خود را تقديم وى كرد. 
تقديم استوارنامه سفير جديد يمن در حالى صورت گرفت كه 
دولت نجات ملى يمن شنبه شب- 26 مرداد ماه- وى را به عنوان 
سفير فوق العاده و ســفير تام االختيار جمهورى يمن در ايران  
انتخاب كرد و «محمد عبدالسالم» سخنگوى جنبش انصاراهللا 
و رئيس هيئت ملى مذاكرات صلح يمن، ضمن تبريك انتخاب 
محمد الديلمى به عنوان سفير  فوق العاده يمن در ايران تأكيد 
كرد اين اقدام با هدف تقويت عملكرد تشكيالتى در چارچوب 

تدابير شوراى عالى سياسى و دولت نجات ملى است.
حضور ســفيرى از دولت نجات ملى در ايران در حالى صورت 
مى گيرد كه تحوالت در يمن به نقطه سرنوشت ساز و حساسى 
رســيده و متجاوزان گفت وگوى سياســى و مذاكره را راه حل 
رســيدن به صلح داخلى در يمن مى دانند. در واقع ريشه اين 
تحوالت مهم را بايد در پيروزى هاى انصاراهللا در معادالت نظامى 
و سياسى جســت وجو كرد كه اين روزها واشنگتن و رياض را 
برآن داشــته تا از مذاكره مستقيم با دولت نجات ملى سخن به 

ميان آورند.
واشنگتن در حالى صحبت از مذاكره مستقيم به ميان آورده است 
كه تجربه يمن نشان از واقعيات ديگرى دارد. از آغاز تحوالت در 

يمن هر زمان ســخن از مذاكره به ميان آمده، اين دولت نجات 
ملى بوده است كه از آن استقبال كرده، اما حمايت هاى آمريكا 
از ســعودى ها و اماراتى ها پس از نقض توافقى كه در استكهلم 
صورت گرفت و در ادامه آن وتو كردن طرح پيشــنهادى كنگره 
مبنى بر قطع حمايت نظامى آمريكا از نيروهاى ائتالف از سوى 
ترامپ، ابراز تمايل كاخ سفيد براى مذاكره مستقيم را با ابهامات 
و پرسش هاى بســيارى مواجه مى سازد. مسئله اى كه «على 
القحوم» عضو دفتر سياســى جنبش انصــاراهللا در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالين، به آن اشاره كرد و گفت: ما امروز در برابر 
تجاوزى قرار داريم كه در رأس آن ها آمريكا و متحدانش يعنى 
عربســتان و امارات هستند. امروز يمن پس از پنج سال جنگ، 

مستحكم تر و با اراده تر از هر زمانى است و بدون توجه به هياهوى 
آمريكا در راستاى تشكيل دولت مستقل گام برمى دارد. القحوم 
اما تعيين ســفير جديد يمن در ايران را اقدامى صحيح و مؤيد 
حقانيت موضع يمن و داراى مفهوم سياســى بزرگى دانست و 
گفت: يمن امروز دولتى دارد كه مشروعيت خود را از مردم گرفته 

است و نظر آمريكا و عربستان سعودى محلى از اعراب ندارد.
وى با اشاره به اينكه ايران گام خوبى را در راستاى حمايت از دولت 
نجات ملى در صنعا برداشــته است، گفت: تعيين سفير جديد 
يمن در ايران از ســوى سوريه و عراق و برخى ديگر از كشورها 
مورد استقبال قرار گرفته  است و درخواست هاى ديگرى هم از 
كشــورهاى ديگر براى تعيين سفير وجود دارد. وى اما هرگونه 
ارتباط ميان اين اقدام و دعوت آمريكا براى مذاكره مســتقيم با 
انصــاراهللا را رد كرد و گفت: دعــوت هاى آمريكا براى مصالحه 
همگى منافقانه و دروغين بوده است. آن ها هميشه سياست هاى 
دوگانــه را دنبال كرده اند چطور مى توانند دم از گفت وگو بزنند 
در حالى كه خودشــان در رأس خيانت بــه آن قرار دارند. وى 
افزود: با توجه به اينكه اياالت متحده در آستانه انتخابات 2020 
قرار دارد اين در خواســت ها صرفاً ارزش رسانه اى دارد و براى 
اســتفاده ابزارى در انتخابات پيش رو صورت مى گيرد. راه حل 
سياســى هميشه مطرح بوده است و كسانى كه هميشه از پاى 
ميز مذاكره فرار كرده اند متجاوزان بودند. ما هميشه از راه حل 

سياسى استقبال كرده ايم و اين خواست همه مردم يمن است.

گزارش

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

خبر

گفت وگو

عضو دفتر سياسى اين جنبش در گفت وگو با قدس مطرح كرد

انتخاب سفير جديد يمن در ايران بيانگر مشروعيت مردمى انصاراهللا است

سياست داخلىسياست خارجى
وزير جهادكشاورزى با انتقاد از فساد ادارى:گرى سيك از اعضاى سابق شوراى امنيت ملى آمريكا: 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

آستان: مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی با بیان آمادگی حرم مطهر    حرم حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( آماده میزبانی از عزاداران حسینی  
 حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( برای اقامه عزا گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه عزای حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، پرچم گنبد و پوشش ضریح مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( سیاه پوش شد. 
حجت االسالم والمسلمین محمد جواد رئوف سیدنژاد گفت: در طول دهه اول ماه محرم، بیش از 50 هیئت مذهبی شهرستان طبس با تجمع در صحن و سرای حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( به عزاداری خواهند پرداخت.

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

برنامه های دهه اول محرم ویژه زائران غیرایرانی تشریح شد
اقامه عزا به چهار  زبان

آستان: مدیریت امور زائران غیرایرانی 
آستان قدس رضوی امسال نیز همچون 
برنامه های  ویژه  گذشــته  ســال های 
عزاداری دهــه اول محرم را ویژه زائران 
غیرایرانی در حرم مطهر رضوی برگزار 

خواهد کرد.
مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس 

رضوی گفت: همزمان با آغاز ماه محرم و عزاداری سرور و ساالر شهیدان، امسال 
نیز همچون سال های گذشــته ویژه برنامه های متعددی در دهه اول ماه محرم 
برای زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی حول محور تبیین فرهنگ عاشــورایی 

پیش بینی شده است.
سید محمد جواد هاشمی نژاد افزود: این مراسم در قالب 10 عنوان برنامه، از صبح 
تا ساعات پایانی شب شامل برنامه های سخنرانی مذهبی، مداحی و عزاداری در 
رواق های کوثر، دارالرحمه، دارالمرحمه و صحــن و رواق غدیر ویژه زائران اردو، 

عرب، آذری و انگلیسی زبان اجرا خواهد شد.

 اجتماع عظیم هیئت های عزاداری افغانستان در تاسوعا
وی بیان کرد: روزانه پنج مراســم محوری با هدف تبیین ارزش های ماه محرم، 
احیای شعائر دینی و آرمان های ابا عبداهلل الحسین)ع( همراه با سخنرانی، مداحی، 
عزاداری و قرائت زیارت عاشــورا ویژه گروه های مختلف زبانی در رواق های کوثر، 

دارالمرحمه، غدیر، دارالرحمه و صحن غدیر برگزار می شود.
هاشمی نژاد اجتماع عظیم هیئت های عزاداری کشور افغانستان در روز تاسوعا را 
از دیگر برنامه های شــاخص این ایام ذکر کرد و افزود: این هیئت ها که از تمامی 
گویش های کشــور افغانستان هســتند، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در رواق 

دارالمرحمه در اجتماعی بزرگ به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.

 مقتل خوانی روز عاشورا ویژه زائران عرب زبان 
مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی گفت: ویژه برنامه مقتل خوانی با 
بیان مقتل سیدالشهدا)ع( روز عاشورا از ساعت ۹ صبح ویژه زائران عرب زبان در 
رواق دارالمرحمه برگزار می شود و سرکنسول کشور عراق در مشهد میهمان ویژه 

این مراسم عزا خواهد بود.
هاشمی نژاد با اشــاره به اینکه ویژه برنامه مقتل خوانی ظهر عاشورا برای زائران 
اردو زبان در رواق کوثر و ویژه زائران آذری زبان در رواق دارالرحمه برگزار می شود، 
افزود: همچنین هیئت های عزاداری در زبان ها و ملیت های مختلف می توانند در 

این روز با حضور در رواق های مذکور به عزاداری سید و ساالر شهیدان بپردازند.

 ارسال پیام های تسلیت به مخاطبان غیر ایرانی
مدیر امور زائران غیر ایرانی آســتان قدس رضوی گفت: در شــام غریبان نیز در 
صحن ها و رواق های مختص زائران غیر ایرانی ویژه برنامه عزاداری و ســوگواری 

برپا خواهد بود.
وی افزود: ویژه برنامه  بانوان زینبی، برگزاری سلسله مسابقات »مصباح الهدی«، 
چاپ کتاب های مناسبتی، برگزاری ویژه برنامه های کودکان عاشورایی، همکاری با 
شبکه های مختلف حوزه عرب زبان، ارسال پیام های تسلیت به زبان های مختلف به 

یک میلیون مخاطب غیر ایرانی از بخش های دیگر این برنامه هاست.
هاشمی نژاد ادامه داد: همچنین دو نشست تخصصی ویژه زائران عرب زبان در این 
ایام پیش بینی شده که با همکاری مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی در 

محل سالن همایش های باب الجواد برگزار می شود.

 نام گذاری روزهای دهه اول به نام شهدای فاطمیون 
وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده روزهای این دهه به نام شهدای حوزه 
بین الملل، به ویژه شــهدای تیپ فاطمیون کشور افغانستان نام گذاری شده و از 

شخصیت های برجسته  نیز در این ایام تجلیل خواهد شد.
هاشــمی نژاد اضافه کرد: همچنین در مراســم »اذن عزا« هشــت هیئت فعال 
غیرایرانی از کشورهای عراق، عربســتان، بحرین، لبنان، افغانستان، پاکستان و 
ترکیه پرچم عزای سید و ساالر شهیدان را از آستان قدس رضوی دریافت کردند.

به همت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی انجام شد 
افتتاح دو واحد مسکونی ویژه محرومان در روستای بهار

معاونــت  همــت  بــه  آســتان: 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی 
روز گذشــته دوباب منزل مســکونی 
بــه جهــت اســتفاده نیازمنــدان در 
افتتاح  روستای بهار شهرستان مشهد 
شــد.حامد صادقی، سرپرست معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی 

در این مراسم با اشاره به ظرفیت های روستایی کشور گفت: همیشه پول، اعتبار 
و امکانات نیست که مشکالت را حل می کند، بلکه گره گشای اصلی مشکالت 

همت مردانه و تمام عیار مردم است.
وی افزود: باید با هدف گذاری صحیح کاری کنیم تا روستای بهار، روستای نمونه 
رضوی شود؛ روستایی که از همه جای آن بوی فرهنگ و سیره رضوی به مشام 
برسد.سرپرســت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی افزود: باید کاری 
کنیم تا تمام جوانان این روســتا امید و آینده خود را در همین روســتا ببینند، 
بدون اینکه آرزوی مهاجرت به شــهر را داشــته باشند و این مهم به فضل الهی 

شدنی است.
صادقی با تأکید بر اینکه باید تالش کنیم روستایی هایی که مهاجرت کرده اند 
با افتخار به روستای خود برگردند، افزود: اینکه کسی در روستا بیکار نباشد، 
نباید تمام آرزوی ما برای این روستا باشد، بلکه باید رونق فراوان کسب و کار 
و روزی فراوان و حالل در صدر اهداف اقتصادی مردم روســتا و خدمتگزاران 

آن قرار گیرد. 
وی تأکیــد کرد: همکاری مــردم در تحقق این اهداف نقــش مهمی دارد، این 
همکاری، در ساخت این دو بنا در زمان فقط 70 روز قابل مشاهده است؛ اما این 
حرکت و همکاری نباید در همین جا متوقف شود. توقف در این وضعیت به معنای 
عقبگرد است. سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی با اشاره به 
اهمیت تدوین نقشه جامع پیشرفت، افزود: برای پیشرفت هرچه بیشتر باید معلوم 
شود این روســتا در 6 ماه یا یک سال دیگر در چه جایگاهی قرار دارد؛ بنابراین 
باید نقشه جامع پیشرفت روستای بهار  توسط اهالی همین روستا تدوین شود و 
قطعاً برای تحقق این نقشه، مسئوالن آستان قدس رضوی به وظیفه خدمتگزاری 

خود عمل خواهند کرد.
شایان ذکر است، دستور ساخت این دو واحد مسکونی در سال ۹7 توسط تولیت 

سابق آستان قدس رضوی صادر شد.
این بنا در زمینی که توسط اهالی روستای بهار وقف شده، طی 70 روز در دو واحد 
40 متری ساخته شــده است. در این مراسم کلید این دو واحد مسکونی به دو 
تن از اهالی این روستا که به دلیل کهولت سن و نیاز مالی شدید سرپناه مناسب 

نداشتند، تحویل داده شد.

خادم آستان
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری: آیین غبارروبی مضجع مطهر 
حرم علی بن موسی الرضا)ع( از دیرباز 
به صورت مستمر طی مراسمی معنوی 
با حضور خادمان آستان قدس و جمعی 

از علمای اعالم انجام می شود.
 نخستین باری که حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در دوره  رهبری در این مراسم حضور یافتند، روز ششم فروردین سال 1۳6۹ بود 
و از آن زمان تاکنون به صورت مستمر این حضور تداوم یافته است.

سابقه حضور ایشان در مراسم غبارروبی، به پیش از دوران رهبری باز می گردد؛ از 
آن زمان که ایشان در ابتدای انقالب اسالمی، در سال 1۳۵۸ در سن چهل سالگی 
به عنوان رئیس خادمان آستان قدس رضوی منصوب شدند و تاکنون این سمت 
افتخاری را بر عهده دارند. وظیفه اصلی رئیس خادمان آستان، غبارروبی از سنگ 
مزار مطهر است و ایشان در کسوت خادمی حضرت رضا)ع( در این مراسم شرکت 

کرده و به انجام این وظیفه می پردازند.
کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوی معتقد است تالش های زیادی 
در ایــن مؤسســه در زمینه چاپ و نشــر 
قرآن کریم و کتاب هــای ادعیه حرم مطهر 
امام رضا)ع( تا بازنشــر آثار نفیس فرهنگی 
موجود در گنجینه های آستان قدس رضوی 

در سال های اخیر صورت گرفته است.
 مهندس مسعود فرزانه هدف از تأسیس این 
مؤسسه را در دهه 60، چاپ انواع کتاب های 
دینی و مذهبی جهت ترویج معارف قرآنی، 
سنت و ســیره نبوی)ص( و به ویژه سنت و 
ســیره علمی و عملی حضرت امام رضا)ع( 
می داند و ادامه می دهــد: هم اکنون و پس 
از سه دهه فعالیت، این مجموعه توانسته از 
چاپ ۵۳ هزار جلــد کتاب در 1۳ عنوان در 
ســال 1۳62 به چاپ نزدیک به 6۵ میلیون 
جلد کتــاب در 14 هــزار و ۵00 عنوان در 
پایان سال 1۳۹7 برسد؛ آن هم برای تمامی 
مخاطبان داخل و خارج از مجموعه آســتان 
قدس رضوی و در عرصه های منطقه ای، ملی 
و بین المللی و در قطع هــای وزیری، رقعی، 

رحلی و با صحافی جلد سخت و جلد نرم.

 چرخه خدمات چاپ 
در این مؤسسه کامل شده است

مهندس فرزانه با بیــان اینکه چرخه کامل 
خدمات چــاپ به صورت متمرکــز در این 
مؤسسه وجود دارد، می گوید: این چرخه کامل 
در حوزه های پیــش از چاپ، چاپ و پس از 
چاپ، جهت تولید انواع قرآن کریم، کتاب های 
ادعیه، کتاب، همچنین بازنشر آثار فرهنگی 
نفیــس و تاریخی موجــود در گنجینه های 
آســتان قدس رضوی، چاپ دیجیتال، چاپ 
بنر، چاپ محصوالت بسته بندی وجود دارد و 
به همین دلیل این مؤسسه با دارا بودن چرخه 
جامع و کامل فرایندهای مربوط به خدمات 
چاپ که در یک مجموعه و زیریک ســقف 
به اصطالح جمع شده اســت، جزو برترین 
مؤسســه ها و مجموعه های چاپی در سطح 

کشور به شمار می آید.
وی در همین زمینه یادآور می شود: در سال 
گذشته بیش از ۸00 عنوان کتاب با شمارگان 
4 میلیون و 200 هزار جلد در این مؤسســه 
چاپ شــده که این امر با توســعه و تکمیل 
تجهیزات و فرایند چاپ محقق شــده است.

 چاپ بیش از 3 میلیون جلد
 قرآن کریم

این مقام مسئول در زمینه یکی از مهم ترین 
فعالیت های این مؤسســه یعنی چاپ و نشر 
قرآن کریم و کتاب های ادعیه مورد نیاز جهت 
حرم مطهر امام رضا)ع( و سایر مخاطبان در 
خارج از مجموعه آستان قدس رضوی اظهار 
می دارد: از بدو تأســیس تاکنون هفت قطع 
قرآن شامل: رحلی، وزیری، رقعی، جیبی، نیم 
جیبی، قرآن در اندازه های 70×۵0 سانتی متر 
و 70×100 ســانتی متر، در 10 خط شامل 
عثمــان طه، صفا مهدوی، محمد حســین 

استاد  نیریزی،  استاد  یزدی، 
میرخانی، و در هشت ترجمه 
شــامل ترجمه هایــی مثل 
ترجمه مرحوم الهی قمشه ای، 
آیت اهلل مکارم شیرازی، شیخ 
مرحوم  انصاریان،  حســین 
آیــت اهلل مشــکینی، دکتر 
غالمعلی حداد عادل و...، و در 

مجموع بیــش از 40 نوع قرآن از نظر قطع، 
خط، ترجمه، تذهیب و نوع صحافی در این 

مؤسسه به چاپ رسیده است.
مهندس فرزانه دربــاره ضرورت ایجاد مرکز 
جامع چاپ و نشر قرآن کریم در این مؤسسه 
نیز خاطرنشان می کند: تاکنون حدود 446 
عنوان قرآن کریم )از نظر نحوه کتابت، ترجمه 
و...( در شــمارگان حدود ۳ میلیون و 400 
هزار جلد تا پایان ســال 1۳۹7 در این مرکز 

بین المللی چاپ و منتشر شده است.
مدیرعامل این مؤسســه در مورد چاپ قرآن 
کریم و کتاب های ادعیه بــرای داخل حرم 
مطهر رضوی نیز اظهار می دارد: با استفاده از 
امکانات پیشرفته موجود در مرکز بین المللی 
چاپ و نشــر قرآن کریم، امکان چاپ قرآن 
کریم در شمارگان باال فراهم و مقدور است، 
به گونه ای که ساالنه به طور متوسط حدود 
100 هزار جلد قرآن کریم در قطع رحلی و 
وزیــری و حدود ۳۵0 هزار جلد کتب ادعیه 
شامل: مفاتیح الجنان و منتخب ادعیه توسط 
این مؤسســه برای اســتفاده در حرم مطهر 

امام هشتم)ع( چاپ و تحویل داده می شود.
وی خاطرنشان می کند: از اوایل سال 1۳۸۹ 
پس از تأسیس مرکز بین المللی چاپ و نشر 
قرآن کریم تاکنــون نزدیک به یک میلیون 
جلد قرآن کریم و حدود 2 میلیون جلد کتب 
ادعیه برای مصارف حرم مطهر امام رضا)ع( 

چاپ و منتشر شده است.
مدیرعامل این مؤسســه در مورد چاپ قرآن 
کریم برای زائــران غیرایرانی بارگاه ملکوتی 
حضرت ثامن الحجج)ع( هــم می گوید: در 

حــال حاضر و بــا توجه به 
حضور زائــران غیرایرانی در 
حرم منــور حضرت رضا)ع(، 
چاپ قرآن ویژه زائران عرب 
مصری  رســم الخط  با  زبان 
مورد تأیید مرکز طبع و نشر 
قرآن کریم جمهوری اسالمی 
ایران و قرآن ویژه زائران اردو 
زبان و قرآن جهت ارســال به آستان مقدس 
عتبه علویه در نجف اشــرف در این مؤسسه 
در حال چاپ و تولید است و در صورت فراهم 
بودن شرایط الزم چاپ قرآن با ترجمه مربوط 
به زبان آذری نیز در سال های آینده در دستور 

کار این مؤسسه قرار دارد.

 باز نشر نفایس هنری موجود
در آستان قدس رضوی

باز نشــر نفایس هنری و تاریخی موجود در 
کتابخانه ها و موزه های آستان قدس رضوی از 
دیگر موضوعاتی است که مدیرعامل مؤسسه 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی به آن ها 
اشــاره می کند. مهندس فرزانه می گوید: به 
دلیل منحصر به فــرد بودن این آثار نفیس، 
هنری و تاریخی، امــکان بهره مندی و حظ 
معنــوی و هنری برای تمام دوســتداران و 
عالقه منــدان به نفایس هنــری از این آثار 
موجــود در کتابخانه ها و موزه های آســتان 

قدس رضوی مقدور و میسر نیست.
این مقام مسئول خاطرنشان می کند: بنابراین 
بازنشر و انتشار و چاپ بخشی یا قطعه ای از 
این مواریث فرهنگی، هنری از اوایل ســال 
1۳۸۹ در دســتورکار این مؤسســه از زمان 
تأســیس مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن 

کریم آستان قدس رضوی قرار گرفت.
وی همچنین به وجــود ظرافت های هنری 
در بازنشــر این نفایس هنری هم اشــاره و 
خاطرنشــان می کند: چاپ این آثار نفیس 
به دلیل وجــود ظرافت های هنری از جمله 
قلم گیرهای زرین سطرها، آرایه های مذهبی، 

رنگ های ویژه ســنتی، خطــوط و نقوش و 
طیف های متنوع رنگی و... ترتیب ها، الزام ها 
و ویژگی های خاصی را می طلبد و بازنشــر 
آن ها از نظر خصوصیــات چاپی محتاج به 

پیش نیازهای متعدد و خاصی است.

 ارائه خدمات به اعتاب مقدسه و 
کشورهای اسالمی 

خاطرنشــان  درادامــه  وی 
می کند: در زمینه چاپ قرآن و 
کتب ادعیه و سفارشات چاپی 
در چند سال اخیر توانسته ایم 
در سطح بین المللی فعالیت 
مناســبی را انجام دهیم، به 
گونه ای که مؤسســه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی 
مرکــز تخصصی،  عنوان  به 
مجهــز و روزآمد برای تولید 
سفارشات چاپی، با پشتوانه، 
اعتبــار و جایگاه رفیع بارگاه 
ملکوتــی حضــرت رضا)ع( 

معرفــی شــود. وی اضافــه می کند: جذب 
سفارشــات از آستان مقدس عتبه علویه در 
نجف اشــرف در زمینه چاپ انــواع قرآن و 
کتب ادعیه و متون، پذیرش سفارشات آستان 
مقدس عتبه حسینیه در کربالی معلی در 
پنج ســال گذشــته و تحویل سفارشات در 
زمینه چاپ سررســید تخصصی و ویژه آن 
عتبه مقدس، چاپ سفارشات مؤسسه انوار 
رسول اعظم، در کشور افغانستان، در زمینه 
چاپ انواع کتب فرهنگی مورد نیاز در سال 
۹7، صادرات محصــوالت و تولیدات چاپی 
به کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان 
و... در زمینــه انواع کتاب و بســته بندی و 
سایر محصوالت، حضور هیئت های خارجی 
از کشورهای سوریه، عراق، کانادا، تاتارستان 
و... جهت آشنایی و تعامل در زمینه امکانات 
و توانمندی این مؤسســه، برخی از اقدامات 

صورت گرفته در حوزه بین الملل است.

 سال گذشته بیش 
از 800 عنوان 

کتاب با شمارگان 
4 میلیون و 200 

هزار جلد در این 
مؤسسه چاپ شده 
که این امر با توسعه 
و تکمیل تجهیزات 

و فرایند چاپ 
محقق شده است

بــــــــرش

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی برگزیده سه دوره متوالی جشنواره صنعت چاپ کشور است

 استدعا دارم برای کبوتران حرم مطهر چاپ 65 میلیون جلد کتاب در سه دهه فعالیت
جای مناسب در نظر بگیرید. 

09360002624

 لطفــاً در ایــام محــرم، توزیع آش و 
اقالم دیگر خوراکی در ایســتگاه صلواتی 
باب الجــواد را تعطیل کنید. اصاًل صورت 
خوبــی ندارد که زائران جلوی ایســتگاه 

صف بکشند. 
09150000166

 لطفاً در رواق امام خمینی)ره( ساعت 
اجرای طــرح تفکیک زنــان و مردان را 
اطالع رسانی نمایید تا موجب سرگردانی 

زائران نشود.
09020009008

 اگر آســتان قدس می توانســت برای 
اشتغال جوانان چاره ای بیندیشد و مشهد 
شــهر بدون فرد بیکار بود، الگویی برای 

تمام شهرهای ایران بود.
09030000084

قدس: آســتان قدس رضــوی صرفاً در 
چارچوب وقف نامه هــا اختیار عمل دارد. 
رفــع بیکاری و معضالتی از این دســت، 

وظیفه دیگر نهادهاست. 

 لطفــاً محلــی را هم بــرای دریافت 
وســایل امانات زائــران در پارکینگ یک 

ایجاد کنید.
09300000975

 لطفا به جای لیوان های پالســتیکی 
یکبــار مصرف همان جــام های فلزی را 
احیا کنیــد.آب خــوردن در آن جام ها 

صفای دیگری داشت.
 09350008520

نشست های گفتمان انقالب 
اسالمی با حمایت معاونت 

علمی آستان قدس رضوی 
علمی  امور خادمیاران  مســئول  آستان: 
آستان قدس رضوی از برگزاری نشست های 
گفتمان انقالب اسالمی با حمایت معاونت 

علمی آستان قدس رضوی خبر داد.
مهــدی بادپا گفــت: این طــرح در قالب 
کرسی های ترویجی و نظریه پردازی پیش 
خواهد رفت و با تشــکیل شــورای عالی 
طرح در کشــور و اســتان ها، با همکاری 
مجموعــه معاونت علمی آســتان قدس 
رضوی، دانشگاه آزاد اســالمی، دبیرخانه 
انجمن های حــوزه و نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها، موضوعات 
مورد نظر دانشگاه ها توسط شورای استانی 
انتخاب می شود.وی ابراز کرد: در این طرح 
معرفی و بحث و نقد آثار فاخر و برگزیده 
کتاب ســال، کتاب ماه و کتاب حوزه در 
آثاری کــه جوایزی گرفتند یا از محتوای 
علمی قابل قبولی برخوردار هســتند در 

دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول گفت: مرحله نخست طرح 
گفتمان علمی انقالب اســالمی از بهمن 
سال ۹7 آغاز شد و تا خرداد ۹۸ در هشت 
استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد. 
مرحله دوم این طرح همزمان با بازگشایی 
دانشگاه ها در مهرسال ۹۸ به طور همزمان 
در 2۳ اســتان کشور آغاز خواهد شد و در 
حال حاضر کارهای هماهنگی و پشتیبانی 

طرح در حال انجام است.

به همت معاونت محرومیت زدایی
نخستین دوره آموزشی 

نهضت کارآفرینی مردمی 
برگزار شد

آستان: نخســتین دوره آموزشی نهضت 
کارآفرینی مردمی )نهکام( به همت معاونت 
محرومیت زدایــی آســتان قــدس رضوی 
برگزار شد.این دوره آموزشی عملی- نظری 
ســه روزه با حضــور افراد فعــال در حوزه 
کارآفرینــی جهادی و عالقه مندان به حوزه 
محرومیت زدایــی در ســالن همایش های 

دانشگاه امام رضا)ع( برگزار شد.
توانمندســازی و تولید کارآفرین انقالبی و 
تجمیع نهادهای مرتبط با قشرهای مردمی 
و جهــادی کارآفرین، تالش برای یکپارچه 
سازی ظرفیت ها و افراد فعال در این حوزه 
به منظور افزایش ســرعت و روند پیشرفت 
کارآفرینــی از اهداف این دوره آموزشــی 
بود. کالس های آموزشــی، برگزاری کارگاه 
بــا رویکرد بحــث و تبادل نظــر در حوزه 
کارآفرینی و بازدید از صنایع و کارگاه های 

اقتصادی خرد از برنامه های این دوره بود.

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 

آستان: همزمان با نخستین روز ماه محرم الحرام، آیین 
سنتی صالت با حضور خادمان بارگاه امام رضا)ع( بر فراز 

گلدسته های حرم مطهر رضوی انجام  شد.
در این آیین سنتی که سابقه سیصد ساله در آستان قدس 
رضوی دارد، خادمان بارگاه منور رضوی بر سر 6 گلدسته 
ایوان عباسی، گوهرشاد و گلدسته کنارگنبد مطهر نوای 
»باز این چه شــورش اســت که در خلق عالم است« را 
همخوانی کردند و فرا رســیدن ماه محــرم و ماه عزا را 
به مردم اطالع دادند.در این مراســم که ساعاتی پس از 
طلوع آفتاب آغاز شد، خدام بارگاه منور رضوی اذن شروع 
مراســم عزاداری ماه محرم را از ساحت قدسی حضرت 
ثامن الحجج)ع( گرفتند و مردم را برای شــرکت در این 

مراسم دعوت کردند.

همزمان با نخستین روز ماه محرم اجرا شد 

قرآن های جلدسبز حرم مطهر چه ویژگی هایی دارند؟
مهندس فرزانه در پاسخ به این پرسش 
که چرا این نوع قرآن با جلد سبز و سایر 
مشخصات برای استفاده زائران در بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( انتخاب شــده است، 
می گویــد: این قرآن هــا از نظر جنس 
کاغذ، رنگ زمینــه کاغذ، تذهیب های 
قرآنی و اسالمی، ترجمه، خط، صحافی 
و... ویژگی هــای قابل توجهی دارند که 
همگی در جهت تهیه قرآن برای حرم 
مطهر رضوی با توجه به میزان استفاده 
زائــران و تعداد مخاطبانــی که از این 
قرآن ها اســتفاده می کنند، مورد توجه 

قرار گرفته است.
این مقام مسئول ادامه می دهد: استفاده 
از کاغذ مرغــوب خارجی با وزن پایین 
جهت کم حجم شــدن قرآن و سبک 
بودن آن برای ســهولت در اســتفاده 
و راحتــی در جابه جایی آن، اســتفاده 

از زمینــه کرم رنــگ در کاغــذ جهت 
عدم خســتگی چشــم، بهره گیری از 
بــه کتاب آرایی  تذهیب هــای مربوط 
اسالمی با اســتفاده از دو رنگ طالیی 
و مشکی، بهره مندی از ترجمه فارسی 
 و شــیوا و روان)مربــوط بــه ترجمه 
آیت اهلل مکارم شــیرازی( بــه صورت 
زیرنویس، استفاده از خط استاد یعقوبی 
که به راحتی برای عمــوم زائران قابل 
تشخیص و خواناست، صحافی مناسب 
با اســتفاده از مواد مرغوب و با کیفیت 
جهت استحکام بیشتر و ماندگاری باالتر 
و... همگی از جمله مشخصات مربوط به 
قرآن های چاپ شده با جلد سبز توسط 
این مؤسسه برای استفاده در حرم مطهر 
رضوی اســت که همین ویژگی ها این 
مصحف شــریف را از مصاحف، ممتاز 

کرده است. 

کدام نفایس هنری بازنشر شده اند؟
مدیرعامل مؤسســه چاپ و انتشارات 
آســتان قــدس رضــوی در ادامه به 
برخــی از مهم ترین آثار نفیس هنری 
و تاریخی باز نشــر شده توسط مرکز 
بین المللــی چاپ و نشــر قرآن کریم 
آســتان قدس رضوی )وابسته به این 
مؤسسه( در سال های اخیر به اختصار 
به موارد ذیل اشــاره می کند: هشت 
جلد کتاب شاهکارهای هنری آستان 
قدس رضوی جمعاً در شــمارگان ۵ 
هزار جلد، قرآن نفیس بایسنغرمیرزا، 
در ابعــاد 70×۵0 ســانتی متر و بــه 
خط نســخ، مربوط به دوره تیموری 
به شــمارگان هزار جلد، قرآن نفیس 
 ۵0×70 ابعــاد  در  ابراهیم ســلطان 
ســانتی متر به خط ریحــان، مربوط 
به دوره تیموری، به شــمارگان هزار 
جلــد، قرآن نفیس اهدایی از ســوی 

یکی از خوشنویســان کشــور، آقای 
ســیدنجم الدین عالمه بــه کتابخانه 
آستان قدس رضوی، به خط نستعلیق 
و بــدون اعراب و نقطه گذاری، کتابت 
شده بر روی یک برگ کاغذ در ابعاد 
70×100 ســانتی متر و نیــز قــرآن 
نفیس در قطع رقعی با کتابت اســتاد 
میرزا احمــد نیریزی، مربوط به دوره 
قاجاریــه به شــمارگان ۵ هزار جلد 
که به مناســبت رویــداد فرهنگی و 
فرهنگی  پایتخت  »مشهد  بین المللی 
جهان اسالم« در سال 2017 میالدی 
و پس از تأیید مرکز طبع و نشر قرآن 
کریم جمهوری اسالمی ایران باز نشر 
و چاپ شــد و بــه میهمانان خارجی 
در این رویداد و مراســم اهدا گردید، 
این ها بخشــی از نفایس بازنشر شده 

در این مؤسسه هستند. 

صدای مردم 

خبر

خـــبر

در آستان خورشید 

قاب رضوی 

آیین سنتی »صالت« بر فراز گلدسته های حرم رضوی



معرفی کتاب های عاشورایی
»رحمت واسعه« اشارات آیت اهلل 
 jدرباره  سیدالشهداwبهجت

معارف: کتاب »رحمت واسعه« مجموعه اشارات 
آیت اهلل بهجت)ره( درباره حضرت سیدالشهدا)ع( و 
اصحاب ایشان است که در سه بخش بسیار قابل 
تأمل و زیبا ارائه شده است؛ بخش نخست شامل 
»ســیره حسینی« بخش دوم »بیانات و اشارات« و 
بخش سوم دربردارنده »پرسش ها و پاسخ  ها« است.

این کتاب از این نظر برای مخاطبان جذاب است 
که  توصیه های فردی همچون آیت اهلل بهجت را که 
از جایگاه واالیی در شناخت دین برخوردار بودند، 
در جنبه های مختلف عزاداری سیدالشهدا)ع( و 
سیره و روش آن حضرت ارائه داده است. اشاراتی 
در باب محبت اهــل بیت)ع(، خصایص اصحاب 
سیدالشــهدا)ع(، خباثت و شقاوت دشمنان آن 
حضرت، درس ها و عبرت های عاشــورا، فضائل و 
کرامات سیدالشــهدا)ع( و اهل بیت آن حضرت و 
مجلس عزای سیدالشهدا)ع( و بایسته های منابر 

حسینی از مهم ترین سرفصل های کتاب هستند.
بخش »پرسش و پاسخ«  این اثر نیز منحصربه فرد 
است و در آن، پاسخ های این عالم عارف به برخی 
از پرســش ها و شبهاتی که درباره واقعه عاشورا و 
قیام امام حسین)ع( مطرح شده، بیان شده است.

اما یکی از بخش های فوق العاده این کتاب که برای 
هر خواننده ای  بسیار جذاب خواهد بود، اشاراتی 
در باب  درس ها و عبرت های عاشوراست که بسیار 
شیوا و دقیق ارائه شده و بر اساس آن هر انسانی 
می تواند خود را در هر مقطع  زمانی از تاریخ، بین 
یاران امام حسین)ع( و یزید تصور کند. مخاطب با 
خواندن این قسمت از کتاب، پندهای ارزشمندی 
از تاریخ می گیرد تا بتواند در مقطعی که بین حق 
و باطل قرار گرفت، به ســمت حقانیت و انتخاب 
درســت حرکت و این مسیر را برای دیگران هم 

تبیین کند. 

کتابخانه / کتاب دوم

 روایت نهضت حسینی 
بر اساس »مقتل الحسین« أبومخنف
حرکت حسینj به سوی کوفه

چون حســین)ع( مصمم به رفتن 
سوی کوفه شد، عبداهلل بن عباس 
نــزدش آمد و گفــت: »خبر 
رفتنت به عراق ولوله عجیبی 
در میان مردم انداخته است؛ 
حال چه می کنــی؟ اگر هنوز 
امیرشــان را نکشــته و کارگزارانش را اخراج 
نکرده اند، بدان که دعوتشــان برای کشــتن 
تو اســت«. نیمروزی بعد، حســین)ع( به نزد 
ابن عباس رفت تا بگوید عازم اســت. ابن عباس 
پیشــنهاد داد: »همین جا بمان؛ به اهل عراق 
بنویس تا دشــمنان را بیرون نکنند، دعوتشان 
را اجابت نخواهی کرد. اگر هم مصمم هســتی 
چرا عــراق؟ به یمن برو که طرفــداران پدرت 
آنجا هستند و چون مستقر شدی، مردم را به 
خود بخوان!« وقتی اصرار حســین)ع( را برای 
 رفتن به کوفه دید، از نزدش رفت؛ در مســیر، 
عبداهلل بن زبیر را دید و به او گفت: »چشــمت 

روشن ابن زبیر! اکنون حجاز برای توست«.
حســین بن علی)ع( پیش از خروج از مکه در 
برابر پیشنهاد قیام در مسجدالحرام، گفت: »به 
خدا سوگند اگر داخل سوراخ خزنده ای باشم، 
مرا بیرون می ِکشــند تا خواسته خود را از من 
به اجابت برسانند. دوست دارم خونم را بیرون 
از کعبه بریزند؛ حتی اگــر یک وجب خارج از 
آن باشد«. ممانعت کارگزاران یزید برای خارج 
نشدن حسین)ع( از مکه موفق نبود و باالخره 
حرکت به عــراق آغاز شــد. در منزل تنعیم، 
حســین)ع( بارِ کاروان عامل بنی امیه از یمن 
را مصادره کرد. در منزلگاه ِصّفاح، حســین)ع( 
احوال کوفه را از فرزدق  ســؤال کرد و این گونه 
جــواب شــنید: »دل های مــردم با تــو ولی 
شمشیرهایشــان با بنی امیه است«. در همین 
حین امان نامه عمروبن سعید، عاِمل یزید در مکه 
به حســین)ع( رسید، ولی جواب این بود: »من 
رسول اهلل را در خواب دیده ام و آنچه تاکنون از 
سرگذرانده ام به امر او بوده است«. عبیداهلل بن زیاد 
که از ماجرا خبردار شد گروهی از شرطه ها را در 
مسیر کوفه تا قادسیه مستقر کرد. حسین)ع( 
فرستاده ای به کوفه فرستاد که: »سه شنبه، به 
سوی شما راه افتاده  ام؛ آماده باشید و مستحکم«.
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 معارف/ فاطمی نسب  همه ما آشنایی حداقلی با 
مفهوم وقف در ذهن خود داریم. دیدن امالک موقوفه 
حضرت رضا)ع( در سراســر کشــور و کتابخانه ها و 
مدارسی که خیران برای اعتالی فرهنگ این سرزمین 
وقف کرده اند، نمونه هایی از این سنت دینی محسوب 
می شــوند. اما این سنت چه ریشه و مرجعی در دین 

اسالم دارد؟ 
نخستین کسانی که سنت وقف را در جامعه اسالمی 
احیا کردند چه کســانی بودند؟ وقف چه تأثیری در 
گسترش معارف اهل بیت)ع( دارد؟ برای پاسخ به این 
پرسش ها گفت و گویی با دکتر محمد باغستانی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد و مدیرگروه 
تاریخ و تمدن دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

 به عنوان سؤال نخست بفرمایید سنت وقف 
در اسالم با چه کسی آغاز شده و چه نمونه هایی 

دارد؟
وقف و زیارت در اسالم موضوعاتی هستند که به این 
شــکل، از زمان خود پیغمبر اکرم)ص( آغاز شده اند. 
پیامبر)ص( و اصحابشــان وقف هایی برای گسترش 
اسالم انجام می دادند و دیگران را هم به این امر ترغیب 
می کردند. در مسئله زیارت هم پیامبر)ص( خودشان 
به زیارت شــهدای جنگ احــد می رفتند و به زیارت 
شهدا توجه داشتند. اما با گذشت زمان، مفهوم وقف 
گسترده تر شــد و در پی آن مصادیق مختلفی برای 
آن به وجود آمد، به خصوص اینکه وقف در آموزه های 
اسالمی پیوندی ناگسستنی با معاد دارد و مسلمانان 

برای آخرت خود موقوفات مادام العمری داشتند.

 سنت وقف براســاس آموخته های اهل بیت 
و ائمه معصــوم)ع( چه نمونه ها و مصادیقی در 

مکتب تشیع دارد؟
حضرت علی)ع( در زمان حیاتشان با توجه به امالکی 
که خریده بودند و یا از زمان پیامبر به ایشــان رسیده 

بود، سنت وقف را حفظ می کردند.
جالب است که ایشان بر زمین های وقفی خود حتماً 
ارزش افزوده ای ایجــاد می کردند؛ یعنی زمین خالی 

را تبدیل به نخلستان و باغ می کردند و بعد هنگامی 
که زمین به رشد و درآمدزایی ثابتی می رسید، آن را 
وقف می کردند. همین موقوفات حضرت علی)ع( بود 

که بعدها وقتی امام حســن)ع( بنا بر مصلحت اسالم 
با معاویه صلح کردند و در تنگنای سیاسی و اقتصادی 
قرار گرفتند، منبعی برای مدیریت جامعه مسلمان و 

والیتمدار قرار گرفت و امام)ع( توانســت در شــرایط 
سخت سیاســی، وحدت شیعیان خود را حفظ کند؛ 
چرا که مدیریت اجتماعی در آن دوران بدون پشتوانه 
اقتصادی به هیچ عنوان ممکن نبود. این موقوفه ها که 
ائمه)ع( تا چند نسل بعد هم از آن استفاده می کردند، 
آن قدر جاافتاده بود که هیچ کس جرئت دست درازی 
به آن ها را نداشت و کامالً بر اساس نیات واقف هزینه 

می شد.  
ائمه)ع( این موقوفات را پس از شهادت امام حسین)ع( 
در راه زیارت ایشان هزینه می کردند. آن ها برای راحتی 
شیعیانی که از ایران، عراق و کشورهای دیگر به زیارت 
امام حسین)ع( می رفتند، از موقوفات اجدادی خود در 
مسیر زیارت اباعبداهلل هزینه و دیگران را نیز به این کار 

تشویق می کردند.
می توان گفت یکی از دالیل گسترش تشیع در ایران و 
کشورهای مختلف اسالمی، استفاده از همین موقوفات 
در راستای زیارت امام حسین)ع( و ائمه معصومین)ع( 

است.

 محل هزینه این موقوفات دقیقاً چه چیزهایی 
بود؛ خوراک، مسکن، چه؟

این موقوفات به شیوه های مختلف زیارت شیعیان و 
ارتباط آن ها با ائمه)ع( را میســر کرده بود. در زمانی 
که ائمه)ع( تحت نظارت شدید امنیتی حکومت قرار 
داشــتند و امنیت شیعیان با چالش روبه رو شده بود، 
این امالک و موقوفات به خاطر موقوفه بودنشان مسکن 
مناسب و امنی برای ارتباط ائمه با شیعیان شده بودند 
و از طرف دیگر سکونت موقت شیعیان در آن، امکان 
ثبت و ضبط دستورات ائمه)ع( توسط شیعیان را مهیا 
کــرده بود. همچنین در آن ایــام که راه ها با خطرات 
امنیتی زیادی مانند راهزنی مواجه بود، این موقوفه ها 
به عنوان سرپناه امنی در میان راه ها که شهرها را به هم 

متصل می کرد، شناخته می شد.

 این موقوفات پس از شــهادت ائمه)ع( و در 
دوران غیبت به همین صورت رایج بود یا شکل 

دیگری پیدا کرده بود؟
بعدها هم حکومت های شــیعی مانند آل بویه امالک 
زیادی به همین شــکل در راه زیارت امام حسین)ع( 

وقف کردند. 
موقوفات این حکومت شــیعی در نجف از شــهرت 
تاریخی بســیاری برخوردار اســت تاجایــی که به 
معنای امروزی موقوفات آل بویه بود که زمینه شــهر 
شــدن نجف اشرف را فراهم کرد. حتی شیخ طوسی، 
بزرگ ترین مرجع شیعیان در قرن چهارم نیز پس از 
آنکه در بغداد توسط حکومت زیر فشار قرار گرفت، به 
راحتی به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا مشغول 

تأسیس حوزه علمیه نجف شد. 
موقوفــات در یک کالم با فراهم کردن امنیت راه ها و 
امکانات اولیه سفر، مشوق زیارت ائمه)ع( بود و بدون 
آن ها زیارت به یک ســنت شــیعی ادامه دار تبدیل 
نمی شد؛ به عبارت دیگر سنت وقف پشتیبان زیارت 

ائمه و نشر معارف اهل بیت)ع( است.

 ســنت وقف در نگاه خود اباعبداهلل)ع( چه 
ظهور و بروزی دارد؟

امام حســین)ع( با خرید زمین کربال، 
خودشــان بنیان گذار ســنت وقف در 
کربال می شوند. ایشــان زمین کربال را 
می خرند تا خونشان بر زمین خودشان 
ریخته شود. در زیارت ناحیه هم خطاب 
به امام حسین)ع( گفته می شود »السالم 
علی ساکن کربال« یعنی سالم بر کسی 
که خانه اش کربالســت. پس از آن در 
برهه های مختلف این سنت دچار فراز و 
نشیب های زیادی شده است. به عنوان 
مثال در دوره عباســی، متوکل زمین 
کربــال را به زمین کشــاورزی تبدیل 
کرد و شــخم زد! در تاریخ آمده است 
وقتی حیوانات نزدیک قبور مطهر شهدا 
می شدند قدم از قدم برنمی داشتند و 
می ایســتادند. اما به واســطه عالقه و 
محبت شــیعیان به امام حسین)ع( 
و تأکیــد ائمــه)ع( بر زیــارت و زنده 
نگه داشتن یاد حضرت سیدالشهدا)ع( 
در تمام دوره ها، حکومت ها به ناچار به 

این مکان، به عنوان یک مکان مقدس و مذهبی کاری 
نداشتند و نمی توانستند آن را از بین ببرند.

حسینیه حسینیه
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bگفت و گو با دکتر باغستانی درباره جلوه های وقف در زندگی اهل بیت

وقف، پشتیبان نشر معارف ائمهb است

  یاوران حسینj؛ مسلم بن عَوسجه   معارف: با شهادت مسلم بن عقیل در کوفه، مخفیانه با اهل و عیالش به سوی حسین)ع( رهسپار شد. شب عاشورا حسین بن علی)ع( به یارانش اذن داد تا هر که می خواهد بر مرکب شب سوار شود و برود. مسلم بن عوسجه گفت: »یا بن رسول اهلل! تو در 
محاصره اغیار باشی و ما بیرون از این حصار؟ فردا نیزه ام نخواهد شکست مگر در سینه دشمنانت و شمشیرم پایین نخواهد آمد جز بر فرق بدخواهان تو«. روز عاشورا و پس از ساعتی جنگیدن، نخستین پیکری که بر زمین افتاد، مسلم بن عوسجه بود؛ هنوز جان داشت که حسین)ع( او را خطاب قرار 

داد: »خدایت بیامرزد!« و سپس این آیه را خواند: »عده ای پیمان خود را با خونشان امضا کردند و بعضی در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند«. مسلم در حالی که به حسین)ع( اشاره می کرد به حبیب بن مظاهر گفت: »جانت را سپر این مرد قرار بده«.

ظلم ستیزی با فطرت سازگار است  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در جلسه درس اخالق هفتگی خود گفت: شخصی نامه ای برای حسین بن علی)ع( نوشت و عرض کرد: »ِعْظنی و أوجز«؛ مرا موعظه کن، ولی مختصر؛ حضرت هم یک سطر مرقوم فرمودند: »من حاول أمراً بمعصیه اهلل کان أفوط 
لما یرجوا و أسرع لمجیء ما یحذر«؛ فرمود تو که موعظه  خواستی بدان هرگز هدف، وسیله را توجیه نمی کند! از راه باطل نمی شود به مقصد صحیح رسید. بعد فرمود: »ال أعطیکم بیدی أعطاء الذلیل و ال أفّر فرار العبید«؛ من قیام کردم توقع نداشته باشید با دست خودم آن اوراق شما را امضا کنم و 

با دست خودم، دست مذلت به شما بدهم؛ فرار هم نمی کنم! منم و این میدان. این فکر برای همیشه می ماند، این فکر با آن فطرت ما، با آن  جوهره اساسی ما سازگار است؛ انسان با ظلم هماهنگ نیست، با تبعیض هماهنگ نیست، بنابراین مبارزه می کند.

تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربال / بخش دوم

 عافیت طلبی ناشی از رفاه
مانع یاری امام زمان

معارف: برای داشتن تحلیلی جامع 
درباره مردم کوفــه باید اطالعات 
جامعی در مورد این شــهر و مردم 
آن داشــته باشیم. شــهر کوفه به 
دســتور خلیفه دوم در ســال 17 
هجری و به منظور انجام عملیات 
دربرابر دشــمنان خارجی و انتقال 
اســیران جنگی به آنجا همچنین 
اسکان نظامیان تأسیس شد؛ پس 
مردم این شــهر از نظر سیاســی 
افرادی مطلــع، همچنین جنگاور 
و سلحشــور بودند و جزو نخبگان 
جامعه محسوب می شدند؛ بنابراین 
مشــکل این جماعــت مربوط به 
مسائل جنگاوری و نظامی نبود بلکه 

از جای دیگری نشأت می گرفت.
اکثریــت مطلــق مــردم کوفه از 
شــیعیان امیرالمؤمنین بودند اما 
یک اقلیــت اعتقادی نیــز وجود 
داشت که شامل عثمانی ها - که 
مخالف ورود امــام به کوفه بودند 

- و خوارج می شــد؛ هدف خوارج، 
جنگ با معاویه بود و برایشــان اهمیت 

نداشت زیر پرچم چه کسی باشند. افرادی مثل 
شــبث بن ربعی، حجار بن ابجر و یزید بن حارث که 

از فرماندهان عمر بن سعد بودند نیز نامه ای بسیار حماسی 
به امام حسین)ع( نوشتند: »أّما بعُد َفَقِد اْخَضرَّ الَْجَناُب َو أَیَْنَعِت 
اَلُم«؛ باغ و بستان  الثَِّماُر َفإَِذا ِشْئَت َفاْقَدْم َعلَی ُجْنٍد لََک ُمَجنٍَّد َو السَّ
سبز شده، میوه ها رسیده، نهرها لبریز شده است، لذا اگر مایلی به 
سپاهی که برایت ترتیب یافته بپیوند؛ و از آمادگی شهر و مردم 
کوفه برای پذیرش امام و تشکیل حکومت به وسیله ایشان خبر 
دادند؛ که بعداً در روز عاشورا امام حسین)ع( خطاب به این گروه 
اَر بَْن أَبَْجٍر، َو یا َقْیَس  می فرمایند: »یا َشــَبَث بَْن َربَعی، َو یــا َحجَّ
: أَْن َقْد أَیَْنَعِت  ِث، َو یا یَزیَد بَْن الْحارِِث؛ أَلَْم تَْکُتُبوا الَیَّ بَْن الْْشــعَ
َّما تُْقِدُم َعلی ُجْنٍد لََک  ِت الِْجماُم َو إِن الثَِّماُر َو اْخَضرَّ الَْجناُب، َو َطمَّ
ُمَجنٌَّد، َفاْقِبْل؟!« ای شبث بن ربعی! ای حّجار بن ابجر! ای قیس 
بن اشعث! ای یزید بن حارث! آیا شما برای من نامه ننوشتید که 

درختان ما ثمر داده اســت و باغ ها 
سرسبز شــده و چاه ها پرآب گشته 
و تو در ســرزمینی پا می گذاری که 
لشکری آراسته و انبوه در خدمت تو 

است، پس به سوی ما بیا!
این شهر از نظر جغرافیایی نیز به دلیل 
نزدیکی با ایران و شام حائز اهمیت و 
دارای آب و هوای مناسبی نیز بوده 
است؛ همچنین به دلیل انتقال غنایم 
جنگی و خراج و مالیات به این شهر، 
از نظر مالی نیز شهری ثروتمند بوده 
که همین یکــی از عوامل ضربه به 
اهل کوفه بود؛ در واقع این ســطح 
از رفاه آن هــا را تبدیل به جماعتی 
»عافیت طلب« کرد کــه نه در زمان 
امام حسن)ع( اهل جنگ و شهادت 
 پای رکاب ایشان بودند و نه در زمان 

امام حسین)ع(!
ایــن عوامــل ســبب شــد کوفه 
یــک شــهر مهاجرپذیــر باشــد؛ 
به خصوص از ســال 36 بــه بعد و 
امیرالمؤمنین)ع(  هجــرت  از  پــس 
بــه کوفــه کــه جمعیــت  از مدینــه 
 نظامیــان این شــهر در بین ســال های  32 تا
37 ه .ق از 40هزار بــه 90هزار نفر یعنی به بیش از 
دو برابر رســید. در زمان امام حســن)ع( 100هزار نیرو در 
 کوفه وجود داشــت، اما مشــکل آنجا بود که فرماندهان ســپاه 
امام حسن)ع( با تطمیع معاویه به ایشان خیانت کردند و ایشان 
دیگر فرمانده امینی نداشتند و مردمان نظامی نیز در آن موقع اهل 

جنگ و شهادت در رکاب امام  نبودند.
در زمان امام حســین)ع( هم 100هزار نفر برای کمک به ایشان 
آمادگی داشــتند، اما در فاصله یک ماه از بیعت آن ها تا رسیدن 
امام به کربال، نه تنها کســانی که نامــه داده بودند برای کمک 
بــه امام نیامدند، بلکه 30هزار نفــر هم برای جنگ با حضرت و 
کشتن ایشان راهی کربال شــدند؛ امام سجاد)ع( ضمن روایتی 
 می فرماینــد، تمام این جمعیــت با قصد قربت بــه خدا برای 

کشتن امام حسین)ع(آمده بودند!

عبرت

حجت االسالم فاطمی ارفع در گفت وگو با قدس:

منبر باید زمینه ساز تمدن نوین اسالمی باشد
 معارف/ مریم احمدی شــیروان  مرثیه خوانی و ذکر مصیبت 
معصومین و بیان معارف اهل بیــت)ع( یا به اصطالح همان روضه 
و روضه خوانی را از عوامل زنده ماندن دین اســالم و پیوند روحی و 
عاطفی انسان ها با اولیای دین می دانیم؛ بر این اساس در گفت وگو با 
حجت االسالم مجید فاطمی ارفع که از روحانیون و منبری های جوان 
مشهد است، به بیان ویژگی های منبر امام حسین)ع( و روضه خوانی 

برای معصومین)ع( پرداختیم.

  تنها گریه بر مظلومیت اهل بیت)ع( کفایت نمی کند
حجت االسالم مجید فاطمی ارفع در ابتدا و در شرح هدف از روضه 
سیدالشــهدا بیان می کند: روضه و هیئت در واقع تشکلی است که 
با محوریت و زیر ســایه والیت شکل گرفته و در امتداد پیوند های 
مکتبی است. والیت، روح اسالم است؛ در ماجرای عاشورا و شهادت 
سیدالشهدا)ع( مسئله پیوند با والیت نهفته است. پس فلسفه  اقامه 
عزا، اتصال جان و دل با روح مطهر سیدالشــهدا و حرکت در همان 
مسیری است که ایشان طی و بشریت را به آن دعوت کرد. به بیان 
دیگر عبرت آموزی و درس گرفتن از مکتب عاشورا هدف اصلی روضه 
و عزاست. وی می افزاید: عالوه بر آن تقویت روحیه استکبارستیزی 
و بصیرت افزایی، کسب معنویت و معرفت دینی،  دفاع از دین الهی، 
تولــی با اولیای خدا و تبری از دشــمنان خدا، اقامه فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر و... از مهم ترین درس های این مکتب هستند. 
عزاداری بر حســین بن علی)ع( در واقع شــرکت در حماســه او و 

هماهنگی با روح معنوی و موافقت عملی با حرکت اوست.
این استاد حوزه با تأکید بر اینکه صرف گریه بر مظلومیت و مصائب 
اهل بیت)ع( در مجالس روضه و عزاداری کفایت نمی کند، توضیح 
می دهد: امام خمینی)ره( در این زمینه می فرمایند: مجلس عزا تنها 
برای این نیست که برای سیدالشهدا)ع( گریه کرده و اجر ببرند؛ البته 
این هم هســت، اما مهم تر از آن، جنبه سیاسی است که ائمه ما در 

صدر اسالم نقشه اش را کشیده اند که تا آخر باشد.

  عالوه بر عزاداری باید به مقوالت معرفتی عاشورا نیز پرداخت
او یادآور می شود: شهید مطهری)ره( رفتار انسان را به خودرو تشبیه 
می کند. یک خودرو برای حرکت به دو عامل نیازمند اســت؛ عاملی 
که انرژی مکانیکی را در خودرو تولید کند تا موتور محرکه را به راه 
بیندازد؛ غیر از انرژی مکانیکی، خودرو باید چراغ هم داشته باشد تا 
راه را روشــن کرده و خودرو دچار انحراف و ســقوط نشود. گریه در 
مراسم عزا در حکم همان انرژی مکانیکی است که گریه کن را وادار به 
حرکت می کند، ولی این به تنهایی برای تعیین مسیر درست کفایت 
نمی کند؛ چه بسا بسیاری با اشک بر حسین حرکت کردند اما به دلیل 
نداشتن راهنما و چراغ هدایت به بیراهه رفتند؛ بنابراین در کنار گریه و 

عزاداری که جنبه عاطفی مراسم عزاست، پرداختن به مقوالت علمی 
و معرفتی درباره قیام عاشــورا و اهداف امام حسین)ع( هم ضروری 
است. فاطمی ارفع درباره ویژگی ها و کارکردهای یک منبر خوب هم 
بیان می کند: رهبر معظم انقالب چند سال پیش فرموده بودند: منبر 
باید ســه شاخصه داشته باشد که کالم قرآن است؛ اول اینکه منبر 
باید مستند باشد؛ یعنی بر اساس ادله متقِن عقلی و نقلی باشد و از 
مطالب بی پایه و اساس پرهیز شود؛ دیگر اینکه قابل فهم باشد؛ رسالت 
منبری تبیین کالم خدا و معارف دینی است؛ تبیین باید قابل فهم 
باشد؛ از قدیم معروف است بهترین منبر آن است که عوام بفهمند 

و خواص بپسندند.

 منبرهای امروز متناسب با نیازهای مردم نیست
او می افزاید: ویژگی دیگر منبر خوب این است که باید کاربردی باشد؛ 
به گونه ای باید سخن گفت که دین، معارف دینی و تعالیم اسالمی 
وارد متــن زندگی مردم و جزو اولویت های آنان شــود. پرداختن به 
نیازهای روز مردم و جامعه اسالمی منبر را کارآمد می کند. در کنار 
این سه شاخصه، نکته مهم دیگر این است که با توجه به عصر انقالب 
اسالمی، اصول و مبانی انقالب که برآمده از متن دین است باید سهم 

قابل توجهی در محتوای منبرها داشته باشد.
مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان در پایان می گوید: 
متأسفانه وضعیت محتوای امروز منبرها در مجالس و مراسم، متناسب 
با شــرایط و نیازهای مردم نیست. اگر چه به برکت انقالب اسالمی 
تعداد هیئت ها و مجالس عزا از نظر کمی رشد فزاینده ای داشته است 
اما از لحاظ کیفی و محتوایی نتوانسته در تراز انقالب اسالمی رشد و 
اهداف انقالب را در سطح جامعه تبیین و تشریح کند. سهم معارف 
انقالب اسالمی از منبرهای امروز، سهم بسیار کمی است و ضرورت 
دارد منبری هــای انقالبی و دغدغه منــد، بیش از پیش به این مهم 
بپردازند و مردم را با معارفی که می تواند مقدمه ساز جهانی شدن اسالم 
و اتصال به خورشــید والیت و تحقق ظهور حضرت ولی عصر)عج( 

باشد آشنا و زمینه را برای تحقق تمدن نوین اسالمی فراهم کنند.

گفت وگو
مقتل / مجلس دوم

 حجت االسالم مصطفی امینی خواه محسن فاطمی نژاد
 سیدجواد نقوی

یکی از دالیل 
گسترش تشیع در 
ایران و کشورهای 
مختلف اسالمی، 

 استفاده از موقوفات 
 در راستای زیارت 

امام حسین)ع( 
و ائمه معصومین)ع( 

است

بــــــــرش

شماره مزايده: 139804307141000053 /تاريخ ثبت: 1398/06/03
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

بستانكار:بانك پارسيان شعبه بجنورد
 بدهكار: آقاى مسلم راد به ضمانت آقاى عليرضا راد (راهن)

مورد مزايده و محل آن: برابر در خواست وكيل بستانكار فوق وارده به شماره139805007141006829- 
1398/06/02 نسبت به مزايده ششدانگ يك باب آپارتمان قطعه شش تفكيكى به مساحت89/56 متر 
ــاحت 2/20 دو متر و بيست دسيمتر مربع به  ــوم كه از آن به مس ــرقى طبقه س ــمت ش مربع واقع در س
صورت تراس مسقف جنوبى است بانضمام انبارى شماره شش واقع در پيلوت به مساحت 3/32 سه متر 
ــت بانضمام انبارى قطعه 6 به مساحت 3/33  ــه  دسيمتر مربع فاقد پاركينگ اختصاصى اس ــى و س و س
ــى و سه  دسيمتر مربع واقع در همكف به قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات  ــه مترو س س
ــماره پالك ثبتى8975 فرعى مفروز و مجزى  طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن. به ش
ــه ذيل ثبت صفحه  ــورد واقع در اراضى معصوم زاده ك ــى از173 اصلى بخش دو بجن ــده از207 فرع ش
105دفتر338 به نام آقاى عليرضا راد فرزند صفدر به شماره شناسنامه1367 و كد ملى0681269189 
راهن پرونده اجرائى كالسه 139604007141000196/1و به شماره بايگانى9600217 صادر و تسليم 
ــده است و برابر سند رهنى شماره 78993-1392/04/08دفترخانه اسناد رسمى 29شهر بجنورد در  ش

رهن بانك پارسيان مى باشد و محدود به حدود زير:
شماالً:بطول 6شش متر ديواريست و پنجره واحد مفتوح است به فضاى كوچه.

ــمت اول بطول 11/05 يازده متر و پنج سانتى متر ديوار به ديوار به  ــر در 5 پنج قس ــرقاً:  بطور منكس ش
پالك 206فرعى. دوم بطول 1/40 يك متر و چهل سانتى متر( اين قسمت جنوب محسوب است). سوم 
ــانتيمتر و چهارم بطول1/40  يك متر و چهلسانتى متر (اين قسمت شمال محسوب  بطول 0/90 نود س
ــتراكى. پنجم بطول5/15 پنج متر و پانزده  ــت به فضاى داكت اش ــها مفتوح اس ــت) پنجره سرويس اس

سانتيمتر ديوار به ديوار پالك 206 فرعى.
ــمت هاى دوم و چهارم غرب محسوب است بطول هاى  ــمت به قس ــر در 5 پنج قس جنوباً:  بطور منكس
ــانتى متر و 0/90 نود  ــانتى متر و1/30 يك مترو سيس ــانتى متر و 0/10 ده س 1/80يك متر و هشتادس
ــانتيمتر و 2/85دو متر و هشتاد و پنج سانتى متر ديواريست و پنجره آپارتمان مفتوح است به فضاى  س

حياط اشتراكى.
ــت  ــانتيمتر ديواريس ــمت اول بطول 5/45 پنج متر و چهل و پنج س ــر در هفت قس ــاً: بطور منكس غرب
اشتراكى با آپارتمان شماره 7212 هفتهزار و دويست و دوازده فرعى مجزى شده. دوم بطول0/55پنجاه 
ــوم بطول (1/30يك متر و سى سانتيمتر پنجره  ــانتيمتر( اين قسمت شمال محسوب است)س و پنج س
ــتراكى. چهارم به طول1/33 يك متر و سى و سه سانتيمتر  ــرويس ها مفتوح است به فضاى داكت اش س
ــانتيمتر ششم.  ــه متر و هشتاد و پنج س ــت) پنجم به طول3/85 س ــمال محسوب اس ــمت ش (اين قس
بطول(1/95) يك متر و نود و پنج سانتى متر (اين قسمت جنوب محسوب است) درب و ديوار آپارتمان 
ــت  ــانتيمتر ديواريس ــتراكى. هفتم به طول 5/50 پنج متر و پنجاه س ــت به فضاى راه پله اش مفتوح اس
ــتراكى با آپارتمان شماره 7212 هفتهزار و دويست و دوازده فرعى مجزى شده. حقوق ارتفاقى ملك  اش

طبق قانون تفكيك و تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايى آن.
ــغ2/000/000/000  ــدانگ پالك مذكور به مبل ــناس مورد ارزيابى قرار گرفته و شش ــط كارش كه توس
ــنبه  ــت ملك در روز ش ــى قطعى گرديده اس ــده و نظريه ارزياب ــرآورد ش ــال) ب ــارد ري ــال (دو ميلي ري
ــورد واقع در  ــمى بجن ــناد رس ــاعت9 تا12 ظهر در محل اداره اجراى اس ــه1398/07/13- از س مورخ
ــمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شودخريداران مى توانند  ــريعتى ش بجنورد خيابان ش
ــد مزايده فقط در يك  ــركت نماين ــه ش ــده و در جلس ــت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر ش در وق
ــروع و به باالترين قيمت  ــت برگزار مى گردد و از مبلغ دو ميليارد ريال(2/000/000/000 ريال) ش نوب
ــود و مطابق ماده 136 آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت  ــنهادى از طرف خريدار فروخته مى ش پيش
ــه مازاد مبلغ  ــبت ب ــغ مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نس ــردد چنانچه زائد بر مبل ــى گ م
ــعاب  ــت پرداخت بدهيهاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش ــر عهده برنده مزايده اس ــى ب ارزياب
ــره كه رقم قطعى آن معلوم  ــهردارى و غي ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش ــا حق اش و ي
ــخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك  ــت مش ــد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده اس نمى باش
ــتگاه آپارتمان مسكونى تحت پالك ثبتى شماره  ــدانگ عرصه و اعيان يك دس موردارزيابى بصورت شش
ــور بخش دو بجنورد  ــده از  207 فرعى از اصلى مذك ــى مفروز و مجزى ش ــى از 173 -اصل 8975 فرع
ــاحت مفيد89/56 متر مربع به مالكيت آقاى عليرضا  ــماره ثبت55053، دفتر 338صفحه105 مس با ش
ــتركات است همچنين  ــاعات و مش ــهم از مش راد فرزند صفدر با پاركينگ و انبارى اختصاصى و قدر الس
ــنگ- دو خوابه- گچ برى و نور  ــكلت بتن- سقف تيرچه بلوك- نماس ــخصات فنى شامل: اس داراى مش
ــراميك و خوابها  ــپزخانه س ــپزخانهopen و كابينت فلزى- پنجره دوجداره- كف حال و آش مخفى- آش
ــيمان- سيستم گرمايش گاز شهرى- فاقد سيستم سرمايش- فاقد آسانسور- قدمت 10 سال-  مالت س
ــان مذكور داراى محدوديت  ــت1- آپارتم ــد الزم به توضيح اس ــازات آب- برق و گازو تلفن مى باش امتي
ــماره 3750مورخه1389/11/14 توسط شعبه 8 بجنورد به  ــه دانگ مشاع از شش دانگ به ش رهنى س
نفع بانك مسكن شعبه مركزى به مبلغ433/060/503 ريال به مدت 180 ماه است 2-آپارتمان در حال 
حاضر از مورخه96/11/01 لغايت97/11/01در اجاره آقاى رضا رازيان به ازاى ماهيانه5/300/000 ريال 
ــت طبق اعالم وكيل بستانكار ملك ترهينى تا  ــت الزم به ذكر اس و رهن به مبلغ10/000/000ريال اس
ــركت بيمه پارسيان تحت پوشش بيمه حوادث و آتش سوزى قرار گرفته  ــط ش تاريخ1399/05/05 توس

است.9807115
 تاريخ انتشار1398/06/11

 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره مزايده :139804307141000046 / تاريخ ثبت: 1398/05/14
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه) كالسه139704007141001337

 بستانكار: خانم معصومه يزدانى
 بدهكار: آقاى قاسم شفيعى

ــماره  ــه ش ــرح وارده ب ــه ش ــوق ب ــتانكار ف ــل بس ــت وكي ــر درخواس ــل آن: براب ــده و مح ــورد مزاي  م

ــاع از مدار  ــهم و مش ــده مقدار21/69 س ــه مزاي ــبت ب 139805007141005859-1398/05/12نس
43/75سهم مشاع از مدار250 سهم به استثناى بهاى ثمن عرصه و اعيان از ششدانگ يك قطعه زمين 
ــند مالكيت آن با  ــماره 1324فرعى از173- اصلى واقع در بخش دو بجنورد كه س داراى پالك ثبتى ش
شماره ثبت 19254دفتر 89 صفحه 493 بخش مزبور به نام مرحوم حسين شفيعى فرزند يعقوب صادر 

و تسليم شده است محدود به حدود زير:
شماالً: پى ديواريست اشتراكى پالك فرعى به پالك 1325 فرعى.

شرقاً:  پى ديوار زمين1299 فرعى
جنوباً: پى ديواريست اشتراكى به 1323فرعى.

غرباً:  پى ديواريست به خيابان 10 مترى احداثى ملك حقوق ارتفاقى ندارد.
ــهم االرث آقاى قاسم شفيعى فرزند حسين به ش ش 191 و شماره ملى0681710950 مديون   كه س
ــه139704007141001337 و به شماره بايگانى 9701489كه يك سهم از پنج  پرونده اجرائى كالس
ــدانگ پالك فوق مى باشد  ــتثناى بهاء ثمن عرصه و اعيان از شش ــهم( معادل 43/75مترمربع)به اس س
ــماره  ــند نكاحيه ش ــغ937/179/487 ريال از اصل طلب خانم معصومه يزدانى موضوع س ــال مبل در قب
ــر اضافه كه  ــماره 8 و طالق 5 بجنورد و به انضمام يك تا دو عش 16509-1365/10/08دفتر ازدواج ش
ــفيعى از ششدانگ  ــم ش ــهم آقاى قاس ــت و مورد ارزيابى قرار گرفته و س به آن افزوده مى گردد بازداش
ــت و شصت و هشت ميليون و ششصد   پالك مذكور به مبلغ2/268/612/500ريال (دو ميليارد و دويس
ــنبه  ــت ملك در روز ش ــذارى نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس ــال) قيمت گ ــزار و پانصدري و دوازده ه
مورخه1398/06/30 از ساعت 9 تا 12ظهر در محالداره اجراى اسناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد خ 
ــمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شود و خريداران مى توانند در وقت مقرر  ــريعتى ش ش
در محل برگزارى مزايده حاضر شده و در جلسه شركت نمايند مزايده فقط در يك نوبت برگزار ميگردد 
از مبلغ 1/124/615/384 ريال( يك ميليارد و يكصد و بيست و چهار ميليون و ششصد و پانزده هزار و 
ــيصد و هشتاد و چهار ريال) معادل اصل طلب و دو عشر اضافه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى  س
ــن نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد  ــود و مطابق ماده 136 آيي از طرف خريدار فروخته مى ش
ــبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده  چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نس
برنده مزايده است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 

و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است.
ــش  ــاحت 250 متر مربع عرصه به صورت ش ــناس: ملك داراى مس ــخصات ملك مطابق نظريه كارش  مش
ــرقاً بطول 10 متر- جنوالً بطول 25 متر- غرباً به طول  ــخصات اربعه شماالً بطول 25 متر- ش دانگ و مش
ــاختمانى و رعايت بر اصالحى  ــد كه با اخذ پروانه س ــاعت مالكيت مى باش ــاس س ده متر به ممرعام بر اس
ــت و حدودات  ــت و 14 مترى گلچين 9 اس ــاحت زمين متر مربع و به صورت دو مرمر16مترى بهداش مس
آن شماالًبطول23/5 متر- شرقاً به طول 10 متر- جنوباً بطول11/75 متر به به 14 مترى گلچين 9- غرباً 
بطول 2/3 متر و 8/53 متر به خيابان بهداشت مى باشد داراى اعيان به مساحت همكف 120 مترمربع كه 
ــد نشانى ملك  جهت بازديد:بجنورد خيابان قيام  ــكونى 22 متر مربع آن تجارى باش 98 متر مربع آن مس

جنوبى قيام 12 گلچين 9 پالك هاى 61 و 63 راست مى باشد.9807123 تاريخ انتشار 1398/06/11
حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــت به كالسه448/98ازاين دادگاه  ــنامه شماره 7 به شرح دادخواس خانم خديجه منصورى داراى شناس
ــنامه  ــم قرائى بشناس ــادروان ابوالقاس ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش درخواس
ــخ58/4/29 اقامتگاه دائمى خودرا به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر  176درتاري
ــنامه 7  ــماره شناس ــت به 1.متقاضى فوق الذكر آقا/خانم نام : خديجه منصورى نام پدر: غالمرضا ش اس
ــى اعتراضى  ــت مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركس ــريفات مقدماتى درخواس اينجانب با انجام تش
ــد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى  دارد ويا وصيت نامه ازمتوفى دارا باش

صادرخواهد شد261خ/م الف  آ-9807104
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين شهرجوادآباد

راى شورا
ــيدگى حوزه 6شوراى حل  ــماره دادنامه : 100مرجع رس ــماره پرونده : 369/6/97ش تاريخ: 98/3/13ش
ــلم رمضانى آدرس : جليل آباد شصتى محله كوچه شهيد  ــتان پيشوا خواهان : آقاى مس اختالف شهرس
هوشنگ كارخانه پ29 خوانده : آقاى ذوالفقارامامى آدرس : مجهول المكان  خواسته : مطالبه طلب به 
مبلغ 11575000 تومان وتاخيرتاديه وهزينه دادرسى // درتاريخ98/3/11 جلسه رسيدگى شوراى حل 
ــت پس ازمالحظه اوراق ومحتويات پرونده نظر مشورتى  ــكيل اس اختالف بتصدى امضاءكننده ذيل تش
ــوراختم رسيدگى رااعالم وبه شرح ذيل مبادرت به صدورراى مينمايد : راى شورا / درخصوص  اعضاء ش
ــلم رمضانى فرزند غالم رضا بطرفيت آقاى ذوالفقارامامى به خواسته مطالبه طلب  ــت آقاى مس دادخواس
ــيد  ــى باتوجه به محتويات پرونده وباتوجه به رس به مبلغ 11575000تومان وتاخيرتاديه وهزينه دادرس
ــورا  ــورتى اعضاى ش ــد وباعنايت به اظهارات خواهان ونظريه مش ــه درپرونده مضبوط مى باش ــادى ك ع
ــيد عادى دريد خواهان مى باشد حاكى ازآن  ــه مورخ98/3/11 وباتوجه به اينكه رس ــرح صورتجلس بش
ــتغال ذمه خوانده رادارد وخوانده به دليل  ــد وداللت بر اش ــت كه خوانده به خواهان بدهكارمى باش اس
ــده است ودرجلسه رسيدگى  ــان روزنامه ش ــان مجهول المكان اعالم گرديد وابالغ ايش اينكه آدرس ايش
ــده است بنابرنظريه مشورتى اعضاى شورا دعوى خواهان به كيفيت وارد تشخيص ومستندا به  حاضرنش
ماده 27و25 و18و9 قانون شوراى حل اختالف ومواد522و519و515و 198قانون آيين دادرسى مدنى 
ــته ومبلغ174000تومان  حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ11575000تومان بابت اصل خواس
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست مورخ 1397/11/29تا يوم الوصول 
ــان صادر واعالم مى  ــد درحق خواه ــد محترم اجراى احكام مدنى مى باش ــبه آن بعهده واح كه محاس
ــى مدنى ظرف20روزازتاريخ اباغ قابل  ــتندا به ماده306 قانون آيين دادرس گردد راى صادره غيابى ومس
ــتندا به ماده 336قانون آيين دادرسى مدنى ظرف20روزازتاريخ ابالغ  ــپس مس واخواهى دراين شوراوس

قابل تجديدنظر خواهى دردادگاه محترم شهرستان پيشوا مى باشد9807104
سرپرست وقاضى حوزه6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــماره 139860301046000339هيات اول/ موضوع قانون تعيين  ــمى برابرراى اصالحى ش ــند رس س
ــى حوزه ثبت ملك  ــتقردر واحد ثبت ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــنامه  ــماره شناس ــكراله بش ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمد ابراهيمى فرزند ش پيش
2صادره ازاسفراين درششدانگ يك باب خانه به مساحت 124/33 مترمربع ازپالك باقيمانده103فرعى 
ــرگزى به متقاضى محرزگرديده است لذابه  ــمى آقاى محمد گل س از158 اصلى خريدارى از مالك رس
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــاى مدت مذكوروعدم  ــت در صورت انقض ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 176ث/م الف 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/11 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/26   آ-9807104

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى تجديدى
ــورخ1398/5/1 باتوجه به  ــماره 139818701133000463م ــتان تهران بش برابرراى هيات نظارت اس
ــاى رضا قاجارهريك به  ــماره 139مورخ1384/3/8 بنام وراث آق ــاحت راى صادره قبلى بش افزايش مس
ميزان سهم االرث خوددرشش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به استثناءبهاى ثمنيه اعيانى مجددا بدين 
ــرح آگهى مى گردد : ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 14775مترمربع به پالك ثبتى  ش
ــيد ضياء الدين غياثى باحدود اربعه  53فرعى از155 اصلى به نام وراث آقاى رضا قاجارازمالكيت آقاى س
ــت به حريم كانال آبرسانى / شرقا : بطول150مترمرزى است به  ــماال : بطول 157/50 مترمرزى اس : ش
زمين مزروعى / جنوبا : در4قسمت اول بطول 67مترمرزيست به جاده آسفالته شعيب آباد دوم وسوم كه 
غربى است بطولهاى 40مترو27/5مترمرزيست باكارخانه صابون سازى چهارم بطول59/40 مترمرزيست 
باكارخانه صابون سازى جزءباقيمانده 155/9* غربا: بطول27/5مترمرزيست باكارخانه صابون سازى جزء 
باقيمانده155/9 * لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  ــليم وپس ازاخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است درصورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض دادخواس تس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد177ث/م الف آ-9807104
 تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/11 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/26

رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

ــماره 139860306015003957- 1398/06/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 436 كد ملى  ــنامه ش ــارض متقاضى آقاى وحيد صفاى كاريزى به شناس ــات مالكانه بالمع تصرف
ــاحت 248,91 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل به مس 0749408073 صادره تايباد فرزند امراله در شش
ــك تايباد از محل  ــهد حوزه ثبت مل ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 283 اصلى واقع در خراس پالك ش
قسمتى از مالكيت غالم رضا حقدادى 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
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. 9807113
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/26

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

ــماره 139760306015009503- 1397/11/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد روحى به شناسنامه شماره 208 كد ملى 0732462452 
ــماره  ــاحت 150 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس صادره تربت جام فرزند نجيب اله در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــان رضوى بخش 14 مش 1394 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى متقاضى و قس تمامت مالكيت مش
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
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. 9807114
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/26

غالمرضا آقازاده   
 رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــات مالكانه مفروزى  ــه يك قم تصرف ــناد و امالك منطق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
ــاس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك  ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه 1397114430001002084  ــماره 139860330001008465 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 107/50مترمربع  خانم اقدس خوش رفتارخوب  فرزند على  در شش
ــك قم مبايعه نامه عادى مع  ــماره  11188 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره ي ــالك ش پ

الواسطه از شمسى ولى از ورثه غالمحسين ولى.(م الف 2709) 
ــه 1398114430001000550  ــماره 139860330001006544 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
ــاختمان به مساحت 387/34 متر مربع  ــدانگ يك باب س ــول در شش آقاى طاهركرمانى  فرزندعبدالرس
ــماره 10993 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند قطعى 35565مورخ  پالك ش

97/4/3 دفتر خانه 42 قم.( م الف 2708) 
ــه 1398114430001000518  ــماره 139860330001008701 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
آقاى عزيزاله قائم پناه  فرزند سلمان  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 80/60 متر مربع پالك 
ــماره 575فرعى از 11578اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى  ش
ــند قطعى  ــطه از عبداله فخر لكزايى صادره در دفتر 234صفحه 484 به موجب س ــدارى مع الواس خري

32611مورخ 1360/1/27 در دفتر خانه 17 قم.( م الف 2707) 
ــه 1398114430001000082  ــماره 139860330001005806 مربوط به پرونده كالس 4-راى ش
ــاختمان بمساحت 53/90 متر مربع  ــدانگ يك باب س ــماعيل    در شش خانم نرگس كرمانى   فرزند اس
پالك شماره 10393 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

مع الواسطه از پروين طالبى رهقى صادره در دفتر 236 صفحه 207.( م  الف 2706) 
ــه 1397114430001002312  ــماره 139860330001007940 مربوط به پرونده كالس 5-راى ش
آقاى احمد يزدانى   فرزند عبداله   در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 106/31 متر مربع پالك 
شماره 52فرعى از 10475مكرراصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم طى مبايعه نامه 

عادى خريدارى مع الواسطه از صديقه بيدگلى صادره در دفتر 215 صفحه 97.( م الف 2705) 
ــند  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه  ــليم و رس ــناد منطقه يك قم تس اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس پس از تس
ــند بر اساس قانون مذكور مانع  ــت كه صدور س گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9807112
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/11
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/26

محمد رضا اديبان
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــات مالكانه مفروزى  ــه يك قم تصرف ــناد و امالك منطق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
ــاس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك  ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه 1398114430001000336  ــماره 139860330001008153 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــاختمان بمساحت 162 مترمربع پالك  ــدانگ يك باب س ــعاد بالوئى فيلى  فرزند جمعه در شش خانم س
ــماره  ــند ش ــند قطعى س ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ــماره  10420 اصل ش

6762مورخ 1394/2/21 دفترخانه 58 قم. 
ــه 1398114430001000700  ــماره 139860330001008008 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
آقاى مرتضى قربانى قمى فرزند ابوالفضل در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 50/31 متر مربع 
ــم مبايعه نامه عادى مع  ــش يك حوزه ثبت ملك اداره يك ق ــماره 10474 اصلى واقع در بخ ــالك ش پ

الواسطه از مرحوم غالم محمد زاده مطلق سند صادره در دفتر 61صفحه 31. 
ــه 1397114430002002140  ــماره 139860330001007925 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
خانم زهرا كچوئى  فرزند احمد در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 78/06 متر مربع پالك شماره 
11491اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه 

از عباس جهانگيرى صادره در دفتر 178صفحه 584.
ــه 1398114430001000258  ــماره 139860330001008156 مربوط به پرونده كالس 4-راى ش
خانم سيده بدريه عمادى جاشمى  فرزند سيد ربيع  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 66/17 
متر مربع پالك شماره 10437 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى 

خريدارى مع الواسطه از عباس نظر طى اظهار نامه ثبتى مورخ 1336/3/5.(م الف 2704)
ــند  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه  ــليم و رس ــناد منطقه يك قم تس اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس پس از تس
ــند بر اساس قانون مذكور مانع  ــت كه صدور س گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9807161
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/11
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/26

محمد رضا اديبان
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا  
زرکان اق دره سهامی خاص به شماره 

ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 

مورخ 1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- صورت های مالی ش��امل ترازنامه، صورت س��ود و 
زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب 

قرار گرفت.
2- مؤسس��ه حسابرس��ی س��یاق نوین جهان با شناسه 
ملی 10103361485 بعنوان بازرس اصلی و مؤسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مدیریت رهبین با شناس��ه ملی 
10100379311 بعن��وان ب��ازرس علی الب��دل ب��ه مدت 
یکس��ال برای س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1398/12/29 

انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
ب��ا ثب��ت ای��ن مس��تند تصمیم��ات انتخ��اب روزنامه 
کثیراالنتش��ار، انتخ��اب ب��ازرس، تصوی��ب ترازنامه و 
صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرق��وم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تکاب
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آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا 
مهر سهامی خاص به شماره ثبت 276 و 

شناسه ملی 10980009086
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 

مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- صورت های مالی ش��امل ترازنامه، صورت س��ود و 
زی��ان و صورت جریان وجوه نقد س��ال مالی منتهی به 

1397/12/29 تصویب شد
2- آقای مصطفی عرب عام��ری کدملی 0081058888 
بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد س��االرزاده امیری 
کدمل��ی 1380680913 بعنوان ب��ازرس علی البدل به 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
ب��ا ثبت این مس��تند تصمیم��ات تصوی��ب ترازنامه و 
صورت ه��ای مالی، انتخ��اب بازرس، انتخ��اب روزنامه 
کثیراالنتش��ار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تکاب 
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آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان 
سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه 

ملی 10980009000
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 

مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- صورته��ای مال��ی ترازنام��ه، ص��ورت س��ود و زیان 
و ص��ورت جری��ان وج��وه نق��د س��ال مال��ی منتهی به 

1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
2- آقای مصطفی عرب عام��ری کدملی 0081058888 
بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و محم��د س��االرزاده امیری 
کدمل��ی 1380680913 بعنوان ب��ازرس علی البدل به 
مدت یکس��ال برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 

انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
ب��ا ثبت این مس��تند تصمیم��ات تصوی��ب ترازنامه و 
صورت ه��ای مالی، انتخ��اب بازرس، انتخ��اب روزنامه 
کثیراالنتش��ار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

 آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تکاب
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه سبز احسان بجنورد شرکت تعاونی به شماره ثبت 1437 و شناسه ملی 10860316934
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
-خانم س��حر همدمیان به ش��ماره ملی 0681882204 به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا موفق داودلی به ش��ماره ملی 0681747218 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید طراوتی به شماره ملی 0681999756 به سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
�  کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با خانم سحر همدمیان)رئیس هیئت مدیره( به 
اتفاق آقای مجید طراوتی )مدیرعامل و منش��ی هیئت مدیره( و مهر ش��رکت, اتحادیه دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 

مجید طراوتی)مدیرعامل و منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )582469(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مزرعه سبز جودر گیفان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1632 و شناسه ملی 10860318810
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
-آقای حامد عمرانی به شماره ملی 0829426868 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی عمرانی به شماره ملی 0829740252 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علی رهنما به شماره ملی 0820149349 به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره انتخاب شدند. � کلیه قراردادها 
و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با آقای حامد عمرانی)رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقای علی 
رهنما )مدیرعامل و منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت, اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی رهنما )مدیرعامل 

و منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )582486(
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 آگهی تغییرات شرکت شعله گستر اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 301 و شناسه ملی 10860297823
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای بابک قربانی به شماره ملی 0639749887 
بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهرنوش نیک روش به شماره ملی 0639424589 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم مهین سیالخوری به شماره ملی 0050943952 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه قرارداد ها و اسناد 
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای منفرد بابک قربانی)مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( 
همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد بابک قربانی)مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )582495(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مزرعه سبز جودر گیفان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1632 و شناسه ملی 10860318810 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: - آقای حامد عمرانی به شماره ملی 0829426868 و آقای علی رهنما به شماره ملی 0820149349 و آقای علی عمرانی به 
شماره ملی 0829740252 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم فیروزه رهنما به شماره ملی 0828902372 و خانم سونا نادری 
بوانلو به ش��ماره ملی 0829831312 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. - خانم ویدا 
عمرانی به ش��ماره ملی 0945564066 به س��مت بازرس اصلی و خانم سمیه رحیمی به ش��ماره ملی 0829431561 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )582474(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه سبز احسان بجنورد شرکت تعاونی به شماره ثبت 1437 و شناسه ملی 10860316934
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: - آقای مجید طراوتی به ش��ماره ملی 0681999756 و خانم س��حر همدمیان به ش��ماره مل��ی 0681882204 و خانم فریبا موفق 
داودلی به شماره ملی 0681747218 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای نصراله طراوتی به شماره ملی 0680166971 و خانم فاطمه 
طراوتی به ش��ماره ملی 0670985317 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ش��رکت تعاونی برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. 
-آقای مجتبی جمالی به ش��ماره ملی 5249754147 به س��مت بازرس اصلی و خانم س��یما نظری به ش��ماره ملی 0681805048 به س��مت 

بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )582480(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 2 قم تاریخ 
انتشار:98/6/11

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاونی دع��وت به عمل 
می آی��د در جلس��ه مجمع عمومی مذکور رأس س��اعت 
10:30 دقیقه روز یکشنبه مورخ 98/6/24 با دستور 
جلسه ذیل در محل دفتر تعاونی واقع در خیابان امام 
- 16 متری آیت اله سعیدی نبش کوی 4 طبقه فوقانی 
اتو گاری مهزیار واحد 1 تش��کیل می گ��ردد، حضور به 
ه��م رس��انید .ضمن��ًا ه��ر ی��ک از اعضا جه��ت معرفی 
نماین��ده تام االختیار / وکیل خود به منظور حضور در 
جلس��ه فوق الذکر و اعمال رأی می بایس��تی به اتفاق 
یکدیگ��ر )عضو و نماینده( حداکثر تا تاریخ 98/6/23 
به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پ��س از احراز هویت 
و تأئید وکالتنامه ورقه ورود به جلس��ه جهت نماینده 

عضو صادر شود  
دس��تور جلس��ه : 1-اس��تماع گزارش بازرس و هیئت 
مدی��ره 2-طرح و تصویب ص��ورت های مالی منتهی به 

پایان سال 1397
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4-طرح و تصویب آیین نامه معامالتی شرکت 
5-تعیین خط مشی آتی شرکت : الف( اخذ مجوز خرید 
زمین به منظور تفکیک و واگذاری و یا س��اخت و ساز 
برای اعض��ا ب( اخذ مجوز دریافت تس��هیالت مالی از 

بانک ها و موسسات دولتی و غیر دولتی 
6-انتخاب اعض��ای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 

بازرس 
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
سوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و 
پرورش منطقه 2 قم تاریخ انتشار:98/6/11

بدینوس��یله از کلی��ه اعضای تعاون��ی دعوت به 
عمل می آید در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس 
ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/6/24 با دستور 
جلسه ذیل در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در 
خیابان امام - 16 متری آیت ا     هلل س��عیدی نبش 
کوی 4 طبقه فوقانی ات��و گاری مهزیار واحدیک 

تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید .
ضمنًا هر یک از اعض��ا جهت معرفی نماینده تام 
االختیار / وکیل خود به منظور حضور در جلس��ه 
ف��وق الذکر و اعم��ال رأی می بایس��تی به اتفاق 
یکدیگ��ر )عض��و و نماین��ده( حداکث��ر ت��ا تاریخ 
98/6/23 به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس 
از احراز هویت و تائید وکالتنامه ورقه ورود به 

جلسه جهت نماینده عضو صادر شود .
دستور جلسه :

1-طرح و تصویب تمدید فعالیت شرکت 
هیئت مدیره
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 11 شهریور 1398 2 محرم 1441 2 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9053 

روزنامـه صبـح ایـران

اهدای بیش از 84 هزار تن سیمان توسط بنیاد مستضعفان به مناطق سیل زده  سید پرویز فتاح، از اهدای بیش از 84 هزار تن سیمان توسط بنیاد مستضعفان به 14 استان آسیب دیده از 
سیل ابتدای سال 98 خبر داد.وی تأکید کرد: این مقدار سیمان به صورت رایگان و در دو مرحله به مناطق آسیب دیده ارسال شده است و اهالی استان های گلستان، مازندران، خوزستان، ایالم، مرکزی، لرستان، 

همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، اصفهان، فارس، کردستان و قزوین تاکنون از بنیاد مستضعفان سیمان رایگان دریافت کرده اند.

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

به  تقریباً  سال  غالمی   فرزانه  اقتصاد/   
نیمه رسیده و از گوشه و کنار سازمان برنامه 
الیحه  ویژگی های  به  مربوط  اخبار  بودجه،  و 
به  بیشتر  آینده  در سال  و خرج کشور  دخل 

گوش می رسد.
این الیحه البتــه در ماه های آینده در معرض 
چکش کاری های مجلس قرار خواهد گرفت، اما 
بنا به اعالم رئیس این سازمان، در بودجه ریزی 
سال آینده، اتکا به مالیات و درآمدهای مالیاتی 

به طور جدی تر دنبال خواهد شد.
بــه گفته محمدباقــر نوبخــت »بودجه ریزی 
از دســتگاه محوری، به ســمت برنامه محوری 
طراحی شــده تا به اســتان ها انگیزه بیشتری 

برای تأمین درآمدها داده شود. 
بر این اســاس بودجه هر استان در ابتدای امر 
از محل مالیات تأمین می شــود و به برخی از 
دستگاه ها یا استان ها که مقدار مالیاتشان زیاد 

نیست از اعتبارات ملی کمک خواهد شد«.
اظهارات رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در 
حالی است که هم اکنون 70 درصد درآمد های 
اســتانی )حدود 130 هزار میلیارد تومان( از 
جنس مالیات اســت و در سال جاری سهمی 
حــدود 53 درصدی برای منابــع مالیاتی در 

بودجه در نظر گرفته شده است. 
در قانون بودجه امسال و پس از آنکه مجلس، 
14 درصد بر درآمدهــای مدنظر دولت اضافه 
 کرد، ســهم مالیات هــم با رشــدی نزدیک 
20 درصدی در مقایســه با ســال گذشته به 

238 هزار میلیارد تومان رسید. 
افزایش اتکا بر درآمدهای مالیاتی و برنامه ای و 
استانی محور کردن بودجه از نگاه کارشناسان، 
اخبار خوب بودجه ای کشور در سال های اخیر 
هستند که قادرند شعار تاریخی دور شدن از 
دالرهــای نفتی  را که نقطه ضعفی بزرگ در 
اداره کشور است، هر چه بیشتر محقق کنند، 
اما پنــاه آوردن به دامان مالیات و درآمدهای 
پایدار آن اگر بدون افزایش پایه های جدید در 
راستای گسترش چتر مالیات و تنها از محل 
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، حقوق بگیران 
و دیگر مؤدیان خوش حســاب باشد، خطری 
است بس بزرگ برای توسعه عدالت اجتماعی 

و اســتقرار نظام مالیاتی عدالت محور؛ ضمن 
اینکه تشــدید رکود و تســهیل فرار مالیاتی 
چنــد هزار میلیارد تومانــی را در پی خواهد 

داشت.

 تحقق درآمد مالیاتی معیار انتخاب 
استانداران باشد

صــادق  محمــد  ســید 
الحسینی در این خصوص 
به خبرنــگار ما می گوید: 
این نگاه دولت به دخل و 
می تواند  کشــور  خــرج 
استان ها را برای افزایش درآمدهای مالیاتی و 
هدایت ســرمایه ها به استان ها ترغیب و نوعی 
رقابت بین استان ها ایجاد کند، اما بی شک نیاز 
است مزیت های اســتانی، ظرفیت اقتصادی و 
بهره  وری و میزان توســعه یافتگــی آن ها نیز 
لحاظ شــود، ضمن اینکه بایــد کفایت و توان 
اجرایی استانداران مدنظر بوده و اختیار عمل 

به آنان داده شود.
به باور وی اتکا بر درآمدهای مالیاتی استان ها 
بــرای تأمیــن هزینه هــا نیازمنــد تغییراتی 
شــعاری  وگرنه  زیرساخت هاســت  در  بزرگ 
که هر ســال برای بریدن از شــیر نفت ســر 
 داده می شــود، بیش از پیــش از اجرا فاصله 

می گیرد.
صادق الحســینی ادامه می دهد: اســتان های 
برخوردار و صنعتی، اولویت دولت برای اتکا به 
درآمدهای مالیاتی هستند و به طبع استان های 
کــم برخوردار کــه ظرفیت مالیاتــی اندک و 
محدود دارند، از منابع خزانه حمایت خواهند 
شد، اما مهم این است که عزل و نصب مدیران 
اســتانی هم با توجه به نحوه عملکردشان در 
تحقق درآمدهــای مالیاتی و میــزان اجرای 
برنامه های دولت باشد تا اهداف مالیاتی دولت 

محل تردید نباشد.
بــه گفتــه وی، تاکنــون در زمینــه تحقق 
درآمدهای مالیاتی فشار مضاعفی بر شرکت ها 
و سودشان وارد آمده؛ این فشار با مقیاس های 
جهانی در تضاد اســت و موجــب ریزش آمار 

اشتغال می شود.

 صاحبان سودهای بادآورده
حاشیه امن دارند

بهنام ملکی هم با اشــاره 
به وجود 50 هزار میلیارد 
تومان معافیت مالیاتی در 
کشــور، به خبرنــگار ما 
امســال  دولت  می گوید: 
وضع پایه های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر 
عایدی سرمایه، مجموع درآمد، خانه های خالی 
و لوکس و معامالت ســوداگری را برای تحقق 
عدالت مالیاتی و دور شدن از درآمدهای نفتی 
در نظر داشت که هنوز اجرا نشده اند؛ این بدان 
معنی اســت که درآمدهای ســمی و ناسالم 
حاصل از خام فروشــی منابع ملی هنوز سهم 
باالیــی در اداره کشــور داشــته و صاحبان 
ســودهای اتفاقی یک شــبه هنوز حاشیه امن 
دارند و به تعبیری به دنبال تکه های بزرگ تری 

از این کیک هستند!
اقتصــاددان،  این  عقیــده  به 
بودجه سالم در نتیجه ساختار 
ســالم  هزینه ای  و  درآمــدی 
ایجاد می شــود. ملکــی ادامه 
می دهــد: در این ســاختار به 
تولیــد،  و  تــالش  کار،  ازای 
پرداخــت  و  وضــع  مالیــات 
می شــود و این درآمد مالیاتی 
عام المنفعه  کارهــای  صــرف 
خواهد شد، حال آنکه تاکنون 
دولت های ما خــود را ملزم به 
پاسخگویی به مردم بابت نحوه 
هنگفت  درآمدهای  هزینه کرد 

و »راحت الحلقوم« نفت ندانسته اند.
ملکی می گویــد: رانت نفتی، مشــکل بزرگ 
دولت های ماســت. هــر چند بــه تبعیت از 
اقتصادهای بزرگ جهان، صندوق توسعه ملی 
برای ذخیره بخشــی از درآمدهای نفت ایجاد 
شده اما سهم این صندوق از 30 به 20 درصد 

کاهش یافت. 
واقعیت این است که امروز و در اوج تحریم ها 
باید یک بار برای همیشه از نفت جدا شد و با 
افزایش اتکا به مالیــات از طریق ارتقای روح 

کارآفرینی، تولید، خالقیت و شفافیت، اقتصاد 
را زنده کرد.

 جزو معدود کشورهایی هستیم که پایه 
مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

این اقتصاددان خاطر نشان می سازد: بهترین و 
غیرتورمی ترین شیوه برای اداره کشور، مالیات 
است، اما این درآمد از طریق افزایش کارآمدی 
دولت و بخش عمومی و حذف 
هزینه های اضافی دولت و ارائه 
گزارش شفاف به مردم مقدور 

است.
وی با اشاره به ضرورت فاصله 
با  اعانه ای  از برخــورد  گرفتن 
مــردم، ادامه می دهــد: قطعاً 
اســتان های محروم زیادی در 
کشــور، ظرفیت آنچنانی برای 
مالیات دهــی ندارند، اما اگر با 
عادل،  مالیاتی  نظام  اســتقرار 
از آن هایی که منافع کالنی از 
این چند  اقتصادی  تالطم های 
ســال به جیب زده اند، مالیات 
حقه گرفته و پایه هایی نظیر مالیات بر عایدی 
ســرمایه، مجموع درآمد و معامالت سوداگری 
در حوزه های مســکن، ارز، طال و... وضع شود 
اســتان های محروم تا حدود زیادی به توسعه 

خواهند رسید.
ملکی بــا ابراز تأســف از اینکــه دولت ها در 
ســال های ســخت جنگ اقتصادی و تحریم، 
از مالیات گیری عادالنــه و خلق ارزش افزوده 
برای اقتصاد فاصلــه گرفته اند، ادامه می دهد: 
ما جزو معدود کشــورهایی هســتیم که پایه 

مالیاتی مالیات بر عایدی ســرمایه نداریم. در 
این شرایط نابسامان اقتصادی برخی به خاطر 
خوش شانســی و برخی هم به دلیل داشــتن 
رانــت اطالعاتی، به ســودهای چند درصدی 
رســیده اند. این درآمدها چاله هایی بزرگ در 
اقتصاد ایجاد کرده اند و این در حالی است که 
فشــار معیشتی شــدید بر طبقات پایین وارد 

آمده است.
به بــاور وی دولت در بودجه آینده و از طریق 
پایه های مالیاتی جدید می تواند به ظرفیت های 
بزرگ مالی دســت یابد تا بدین وسیله به نفع 

توده مردم حرکت کند. 
ملکی با تأکید بــر ضرورت هدفمندی مالیات 
خاطرنشــان می ســازد: حتی الزم اســت بر 
صــادرات ســنتی و مبتنی بر خام فروشــی 
درصــدی مالیــات وضــع شــود و در همین 
حال با حمایت مالیاتــی از صنایع  های تک و 

دانش بنیان، عدالت مالیاتی بیشتر شود. 
مالیــات بــر انحصــار، صنایعــی از قبیــل 
خودروســازان که محیــط زیســت را آلوده 
کرده انــد، هم ضــرورت دارد و اگــر ارتقای 
تکنولوژیکی و کیفی در تولیدات دیده شــد، 
معافیت مالیاتی برقرار شود. سپرده های بانکی 
هم باید با رعایت ســقف مشــخصی مشمول 
مالیات شــوند. مثاًل می توان 0/5 درصد سود 
بانکــی را باال برد امــا در مقابل 0.25 درصد، 

مالیات بر این سپرده ها وضع کرد.
به باور وی کشــور هم اکنــون  به ایجاد مرکز 
ملــی اطالعات اقتصادی نیــاز مبرم دارد تا از 
این طریــق میزان درآمــد و هزینه های افراد 
اســتخراج و با رعایت سقف مشخص، مالیات 

حقه بر درآمد افراد وضع شود.

نوبخت: بودجه سال 99 برنامه محور است، نه دستگاه محور

مالیات هر استان، مال خودش...

خود اظهاری، مبنای وصول مالیات در نظام مالیاتی است
جزئیات کالس آموزشی ویژه پزشکان چیست؟

با توجه به اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم در سال 94 و اجرایی شدن این 
اصالحیه از ابتدای ســال 95 و تغییراتی که در برخی از قوانین و مقررات مالیاتی 
ایجاد شده است، تمامی مؤدیان در گروه های مشاغل و اشخاص حقوقی، مالیات بر 
ارث، حق تمبر و درآمد اتفاقی و حوزه امالک و همچنین مؤدیان مشمول قوانین 
مالیات بر ارزش افزوده نیازمند آموزش و به روزرســانی اطالعات و دانش در زمینه 
این قوانین هستند. اما مهم ترین بخش آموزش مؤدیان، آشنایی فعاالن اقتصادی با 
تکالیف قانونی است، زیرا بسیاری از اختالفات آن ها با سازمان به دلیل ناآگاهی آن ها 
از تکالیف قانونی است که منجر به جرایم مالیاتی می شود. با توجه به اینکه قانون 
مالیات های مستقیم در سال 1394 با رویکرد مؤدی محور بودن فرایندهای مالیاتی 
اصالح شده اســت، این تکالیف در اصالحیه قانون گسترش یافته بنابراین الزم و 
ضروری است مؤدیان با تکالیف جدید خود بیشتر آشنا شوند. بنابراین همان گونه 
که گفته شــد، سازمان امور مالیاتی کشــور در نخستین گام تالش کرد محتوای 
آموزشی مربوط به تکالیف مؤدیان را تهیه کند و آمادگی خود را به همه ذی نفعان 
مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران برای ارائه 
این آموزش ها اعالم کرد؛ همچنین همواره برای تسهیل دسترسی همه گروه های 
مؤدیان به این آموزش ها مانند برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنالین و مجازی 

تالش کرده است.
واقعیت این است که ارائه آموزش های مربوط به قوانین و مقررات مالیاتی به دلیل 
وســعت و گستردگی طیف مؤدیان در کشور با پیچیدگی و مشکالتی همراه بوده 
اســت. اما چنانچه اســتفاده از روش های نوین آموزش در دستور کار قرار گیرد، 
مشکالت برطرف شده و مؤدیان نیز استقبال بیشتری از آموزش ها خواهند داشت. 
دفتر آموزش ســازمان امور مالیاتی کشور با بهره برداری از روش آموزش مجازی و 
آنالین و استفاده از بسترهای الکترونیک برای دوره های آموزشی موفق شده است 
توجه مؤدیان مالیاتی را به ســوی آموزش قوانین و مقررات جلب نموده و زمینه را 
برای آشنایی بیشتر ایشان با تغییرات و الزامات جدید قانون مالیات های مستقیم 
و ارزش افزوده فراهم کند. اگر شــرایطی فراهم شود که افراد به واسطه آموزش، با 
پیچیدگی های قوانین آشنایی پیدا کرده و از تکالیف قانونی خود بیشتر آگاه شوند، 
فرهنگ مالیاتی در جامعه گسترش خواهد یافت؛ این سبب می شود سازمان امور 
مالیاتی به عنوان یک واحد خدمات رســان به مــردم جایگاه اصلی خود را در نظام 
اقتصادی داشته باشد و به جرئت بتوان گفت خوداظهاری مبنای وصول مالیات در 

نظام مالیاتی است.
با توجه به حساسیت برانگیز شدن مالیات پزشکان و درخواست این جامعه برای 
آموزش، دفتر آموزش اقدام به تهیه محتوای آموزشــی مناسب نموده است که 
این محتوا در قالب فایل ارائه آموزش و فیلم آموزشــی بر درگاه سازمانی وجود 
دارد و مؤدیان محترم می توانند به این درگاه مراجعه و از آموزش ها اســتفاده 
کنند. عالوه بر این همه همکاران واحد پاســخگویی 1526 ســازمان، در یک 
دوره آموزشــی مسائل و مشکالتی که جامعه پزشــکی با آن روبه رو بوده اند را 
آموزش دیده اند تا بتوانند در صورت تماس با آن ها پاســخگوی نیاز این گروه 
از مؤدیان مالیاتی باشند. همچنین سازمان امور مالیاتی در یک اقدام مشترک 
بــا بخش خصوصی، ضمــن فراهم کردن امکانات آموزشــی و با بهره مندی از 
اســتادان سازمان سه کالس با ظرفیت 500 نفر )در مجموع هزار و 500 نفر( 
برای جامعه محترم پزشکان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کرد که باتوجه به 
محدودیت های سازمان در به کارگیری زیرساخت های موردنیاز، برای اجرای آن 
از بخش خصوصی کمک گرفته شــد. در همین زمینه اطالع رسانی گسترده ای 
با ارســال پیامک ثبت نام و شــرکت در دوره آموزشی صندوق مکانیزه فروش 
)نحوه کار با سامانه فروش کارتخوان بانکی( ویژه پزشکان انجام شد. این دوره 
از ساعت 8 صبح سه شنبه 22 مردادماه 1398 آغاز و در ساعت 24 شنبه 24 

مرداد 1398 خاتمه یافت.
همچنین محتوای آموزشــی که برای این دوره تهیه شــده بود، برای استفاده و 
بهره برداری بیشتر در پورتال دفتر آموزش قرار داده شده است و سایر پزشکانی که 
موفق به شــرکت در این دوره ها نشدند می توانند به صورت آفالین از این محتوای 

آموزشی استفاده نمایند.

دولت در بودجه 
آینده و از طریق 
پایه های مالیاتی 

جدید می تواند به 
ظرفیت های بزرگ 
مالی دست یابد تا 

بدین وسیله به نفع 
توده مردم حرکت 

کند

بــــــــرش
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یادداشت

 علیرضا ترحمی، مدیرکل دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی کشور

آگهى موضوع ماده3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى وساختمان هاى 
فاقدسندرسمى

حسب تكاليف مقرردرماده3قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــتقردرواحد ثبتى  مصوب1390/09/20 آراء صادره ازهيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمس
ــرح ذيل آگهى  ــخاص محرزوجهت اطالع عموم بش ــه وبالمعارض اش ــبزوارتصرفات مالكان س

ميگردد:
بخش2 سبزوار

-خانم فاطمه محمدي نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت95/87مترمربع قسمتي 
ــمي حسن و اشرف اختراعي و  ازپالك2743اصلى واقع دربخش2ازمحل مالكيت مالكين رس

طاهره كوه فكر 
بخش3سبزوار

پالك3اصلى اراضى كالته سيفر
ــاحت108/35مترمربع  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به شش -آقاى عباس عرفانى فر نس
ــدانگ پالك1421فرعى از3-اصلى واقع دراراضى كالته سيفر بخش3ازمحل  ــمتى ازشش قس

مالكيت مالك رسمى خانم فاطمه قلعه نوى 
-آقاى احمدعلي دولت ابادي نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ پسته بمساحت17886مترمربع 
تمامت باقيمانده پالك716فرعى از3-اصلى بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم شوكت 

عربشاهي 
پالك5 اصلى اراضى قلعه نو

ــينعلى مهرآبادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت104/07مترمربع  -آقاى حس
ــمتى ازششدانگ پالك721فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت  قس

مالك رسمى آقاى حسين بيدى 
ــزل  ــاب من ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه دو دان ــبت ب ــا نس ــزدي يكت ــدي اي ــاى مه -آق
ــدانگ پالك2/208فرعى از5-اصلى واقع دراراضى  ــاحت116/93مترمربع قسمتى ازشش بمس

قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى ذبيح اهللا قلعه نوي 
-خانم گوهرشادقزي نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ يكباب منزل بمساحت116/93مترمربع 
قسمتى ازششدانگ پالك2/208فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت 

مالك رسمى آقاى ذبيح اهللا قلعه نويي 
-آقاى حسين ايزي نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ يكباب منزل بمساحت116/93مترمربع 
قسمتى ازششدانگ پالك2/208فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت 

مالك رسمى آقاى ذبيح اهللا قلعه نويي 
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت133/73مترمربع  -آقاى رمضانعلي همتي راد نس
ــمتى ازششدانگ پالك195فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت  قس

مالك رسمى آقاى حسين قلعه نوي 
-خانم ام البنين قزي نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت101/45مترمربع قسمتى 
ــو بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــدانگ پالك378فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه ن ازشش

رسمى حجي حسين بقائي نژاد 
پالك6اصلى اراضى كلوت

ــمتى  ــاحت131/60مترمربع قس ــدانگ يكباب منزل بمس ــبت به شش -آقاى مجيدمالئي نس
ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــدانگ پالك6182فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كل ازشش

رسمى آقاى سيد اسماعيل سنگ سفيدي 
-آقاى مهدى جراحى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت131/30مترمربع قسمتى 
ازششدانگ پالك51فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى 

آقاى محمدرضا غفورى غروي 
ــماعيلي باغخيراتي نسبت به ششدانگ يكباب منزل بمساحت93/90مترمربع  -خانم زهرا اس
قسمتى ازششدانگ پالك16267فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت 

مالك رسمى آقاى احمد مهري 
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت51/70مترمربع  -آقاى علي اصغر دلك ابادي نس
ــى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3رازمحل مالكيت  تمامت پالك باقيمانده 5039فرع

مالك رسمى خانم شمسي حسن ابادي 
ــاختمان  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــه دانگ مش ــب به س -آقاى محمدكريم وكيلي زاده نس
بمساحت110مترمربع قسمتي ازپالك يكفرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل 

مالكيت مالك رسمى خانم مطهره نايب يزدي و علي اكبر هراتي 
ــدانگ يكباب ساختمان  ــه دانگ مشاع ازشش ــبت به س -خانم معصومه غفاري راد(چروي)نس
بمساحت110مترمربع قسمتي ازپالك يكفرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل 

مالكيت مالك رسمى علي اكبر هراتي و مطهره نايب يزدي 
ــاحت138/66مترمربع  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش -آقاى حميد تاج ابادي نس
ــمتي ازپالك29فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى                                                     قس

خانم فاطمه بي بي فقيه سبزواري صفار 
ــاختمان بمساحت108/76مترمربع قسمتي  ــبت به ششدانگ يكباب س -آقاى تقي نوده ء نس
ازپالك8831فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم 

فاطمه رباط سرپوشي و قاسم قاسمي الرهنگ  
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان انباري بمساحت147/05مترمربع  -آقاى ابراهيم براتي نس
ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــى واقع دراراضى كل ــمتي ازپالك3017فرعى از6-اصل قس

رسمى آقاى محمد شايق كارگر  
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت100/10مترمربع تمامت  -خانم طيبه بخشي نس
ــع دراراضى كلوت  ــي از6اصلي واق ــمتي از 2319 فرع ــى وقس ــى از6-اصل ــالك 6431فرع پ
ــبت به تمامت6431ازمحل مالكيت مالك رسمي محمدعباسي ونسبت به قسمتي  بخش3نس

ازپالك2319فرعي از6اصلي ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى عباسعلي شيرخاني 
-خانم خديجه مهاجر نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت102/13مترمربع قسمتي 
ــمى آقاى  ازپالك6638فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

بابا خان تاج ابادي 
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت92/35مترمربع قسمتي  -آقاى كاظم داريني نسبت به شش
ــمى آقاى  ازپالك284فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

عبدالجواد دادوند 
ــمتي  ــاحت110/17مترمربع قس ــدانگ يكباب منزل بمس ــبت به شش ــا نس -خانم زهرا الوس
ــمى آقاى  ازپالك990فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

عبداهللا زارعيان وحسين صمدي 
ــاحت116/20مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمس ــني نس -آقاى مهدي ابوالحس
قسمتي ازپالك11242و 11243فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت 

مالك رسمى آقاى سلطنت ناوي 
-خانم اكرم پوريوسف اميري نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت154/36مترمربع 
ــمتي ازپالك75فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى  قس

خانم فاطمه رودسرابي 
ــبزوار نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت130/08مترمربع  -آقاى مجيد كرماني س
ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــى واقع دراراضى كل ــمتي ازپالك4559فرعى از6-اصل قس

رسمى محمد علي اقدسي 
ــاحت136/85مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمس ــي نس -خانم منصوره كلميش
ــمى                                                        ــمتي ازپالك1فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس قس

سيد محمد صالحي كالته سادات 
-آقاى فيض اله حسن پور فيلشور نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت102/46مترمربع 
ــمى  ــمتي ازپالك1فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس قس

علي اكبر هراتي 
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت121/30مترمربع قسمتي  -آقاى جواد چروي نس
ــمى                                           ــع دراراضى كلوت بخش ازمحل مالكيت مالك رس ــى از6-اصلى واق ازپالك15749فرع

سيد حسين كوشكي 
ــاختمان بمساحت143/80مترمربع  ــين ميعادي فر نسبت به ششدانگ يكباب س -آقاى حس
ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــى واقع دراراضى كل ــمتي ازپالك1101فرعى از6-اصل قس

رسمى فاطمه فيض ابادي 
ــاحت97/04مترمربع قسمتي  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به شش -خانم زهره قزي نس
ــول  ــمى رس ازپالك97فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

ديواندري 
پالك7اصلى اراضى كالته اقازاده

ــاختمان  ــاب س ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــزي نس ــاز ق ــم مهن -خان
ــع دراراضى كلوت  ــى واق ــى از7-اصل ــمتي ازپالك498فرع ــاحت843/79مترمربع قس بمس

بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى حسين دولت ابادي 
ــدانگ يكباب ساختمان  ــاع ازشش ــبت به يك دانگ مش ــين دولت ابادي نس -آقاى امير حس
ــع دراراضى كلوت  ــى واق ــى از7-اصل ــمتي ازپالك498فرع ــاحت843/79مترمربع قس بمس

بخش3ازمحل مالكيت رسمى خودش 
ــاختمان  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــه يك دانگ مش ــبت ب ــورا دولت ابادي نس ــم طه -خان
ــع دراراضى كلوت  ــى واق ــى از7-اصل ــمتي ازپالك498فرع ــاحت843/79مترمربع قس بمس

بخش3ازمحل مالكيت رسمى خودش 
ــاختمان  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــك دانگ مش ــبت به ي ــت ابادي نس ــه دول ــم هاني -خان
ــع دراراضى كلوت  ــى واق ــى از7-اصل ــمتي ازپالك498فرع ــاحت843/79مترمربع قس بمس

بخش3ازمحل مالكيت رسمى خودش 
پالك162اصلى اراضى ايزي

ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت122مترمربع قسمتي  -آقاى ابراهيم ساالري نسبت به شش
ــمى آقاى  ازپالك418فرعى از162اصلى واقع دراراضى ايزي بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

رجبعلي خاك 
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت125/28مترمربع قسمتي  -خانم زهرا جراحي نس
ــمى آقاى  ازپالك757فرعى از162اصلى واقع دراراضى ايزي بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

سيد علي ايزي 
ــاحت127/28مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمس ــيد ابباريكي نس -آقاى جمش
ــزي بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــمتي ازپالك1073فرعى از162اصلى واقع دراراضى اي قس

رسمى آقاى عباس ومحمدرضا سالمي 
پالك 167اصلى اراضى صالح اباد 

ــاحت96/25مترمربع  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به شش -خانم فرزانه صالح ابادي نس
ــم  ــمى آقاى ابوالقاس ــمتي ازپالك74فرعى از167اصلى بخش3ازمحل مالكيت مالك رس قس

مقيسه 
پالك206اصلى اراضى دولت اباد 

ــته  ــاغ غيرمحصور پس ــه ب ــك قطع ــدانگ ي ــبت به شش ــادي نس ــت اب ــژن دول ــاى بي -آق
ــدانگ پالك457فرعى از206اصلى واقع دراراضى  ــمتى ازشش ــاحت30533مترمربع قس مس

دولت اباد بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى عليرضا دولت ابادي 
بخش11 سبزوار

پالك13اصلى اراضى دنجان
-آقاى محمدعابدى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان دامدارى بمساحت1453/45مترمربع 

قسمتى ازششدانگ پالك13-اصلى واقع دراراضى بخش11ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى 
ذبيح اله عابدى 
بخش12 سبزوار

پالك1اصلى اراضى عميداباد
-خانم زهرافالح مقدم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت99/70مترمربع قسمتى 
ــاد بخش12ازمحل مالكيت  ــدانگ پالك10616فرعى از1-اصلى واقع دراراضى عميداب ازشش

مالك رسمى آقاى مهدى سديدى 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر   نس ــى اكب ــاى عل -آق
ــدانگ پالك9517فرعى از411فرعى1-اصلى واقع  ــمتى ازشش بمساحت31/32مترمربع قس

دراراضى عميداباد بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم زهرا صفا 
ــاختمان  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــه دانگ مش ــبت به س ــارث ابادي نس ــادي ح ــاى ه -آق
ــى عميد اباد  ــى از1اصلى واقع دراراض ــت پالك 4505فرع ــاحت194/98مترمربع تمام بمس

بخش12ازمحل مالكيت مالك رسميآقاى محمد علي امين صفار 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــي نس ــرا رحمان ــم زه -خان
ــى عميد اباد  ــى از1اصلى واقع دراراض ــت پالك 4505فرع ــاحت194/98مترمربع تمام بمس

بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى محمد علي امين صفار 
ــاري  ــاختمان انب ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــژاد نس ــي ن ــي رفعت ــيد مرتض ــاى س -آق
ــع دراراضى عميد اباد  ــمتي ازپالك5919فرعى از1اصلى واق ــاحت143/82مترمربع قس بمس

بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى سيد مرتضي كرابي 
پالك2اصلى اراضى عبدالرحمن

ــدانگ يكباب منزل بمساحت109/33مترمربع  ــهراييني نسبت به شش -آقاى سيدمحمود ش
ــان بخش12ازمحل مالكيت  ــمتى از پالك14723فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحم قس

مالك رسمى آقاى موسي نادهي 
ــاختمان بمساحت192/74مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب س -آقاى عليرضا يحيي زاده نس
قسمتى از پالكهاي 1 و 336 الي 342فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل 

مالكيت مالك رسمى شهرداري سبزوار 
-آقاى مهدي قادري راد نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت140مترمربع قسمتى 
از پالك8 و 17فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى 

محمد حسن خسرو آبادي 
ــاحت95/89مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمس ــيد بنسبردي نس -خانم خورش
ــان بخش12ازمحل  ــع دراراضى عبدالرحم ــى 2اصلى واق ــمتى از پالكباقيمانده552فرع قس

مالكيت مالك رسمى علي سلماني
ــبت به ششدانگ اعياني يكباب ساختمان بمساحت126/85مترمربع  -خانم فاطمه فرازنده نس
ــان بخش12ازمحل مالكيت  ــع دراراضى عبدالرحم ــمتى از پالك4958فرعى 2اصلى واق قس

رسمى خودش
ــاختمان بمساحت100/32مترمربع  ــالن نسبي زاده نسبت به ششدانگ يكباب س -آقاى ارس
ــمتى از پالك82فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل مالكيت مالك  قس

رسمى آقاى حسن قرائي 
پالك 5 اصلي اراضي فتح اباد

-آقاى على اكبر صادقى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت86/25مترمربع قسمتى 
ــدانگ پالك506فرعى از5-اصلى واقع دراراضى فتح آباد بخش12ازمحل مالكيت مالك  ازشش

رسمى آقاى اصغر برازنده دولت ابادى 
-آقاى خانم نرگس علي محمدي نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت80/20مترمربع 
قسمتى از پالك308فرعى 5اصلى واقع در بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى رحمن 

مير تندكي و عيد محمد حيدري 
پالك 8اصلى اراضى جعفراباد بخش12

ــدانگ يكباب ساختمان  ــاع از شش ــه دانگ مش ــبت به س ــي درقدمي نس -خانم فاطمه عباس
ــاد  ــر اب ــى جعف ــع دراراض ــى واق ــى 8اصل ــمتى از پالك97فرع ــاحت102مترمربع قس بمس

بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى علي سرسنگي و غالمسين كوثري مقدم 
اگهى اصالحى

بخش3
پالك6اصلى اراضى كلوت

ــاختمان  ــاب س ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه چهاردان ــبت ب ــى نس ــم برزوي ــم مري -خان
ــدانگ پالك75فرعى از6اصلى واقع دراراضى كلوت  ــمتى ازشش ــاحت145مترمربع قس بمس
بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم زهرا خسروجردى كه در آگهي قبلي اشتباها ميزان 

مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ قيد شده است
ــاحت8مترمربع قسمتى از  ــاختمان بمس ــبت به ششدانگ يكباب س ــادي نس -خانم زهرا ش
ــي واقع دراراضى  ــع ازپالك3924 فرعي از 1 اصل ــاحت 115مترمرب پالك3911فرعى و مس
ــليمي و شهرداري سبزوار  ــمى آقاى علي اكبر س عميد اباد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس

كه در آگهي قبلي اشتباها نام يكي از مالكين رسمي مهدي سليمي قيد شده است
لذا به استناد مفادماده3قانون وماده13آيين نامه مربوطه اين آگهى دردونوبت به فاصله15روز 
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض  ــرميگردد درصورتيكه اش ازطريق اين روزنامه منتش
ــتاهاازتاريخ الصاق  ــاراولين آگهى درروزنامه ودرروس ــهرهابايدازتاريخ انتش ــته باشنددرش داش
ــيداخذنمايند. ــليم ورس راى درمحل تادوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ــرض بايدظرف يك ماه ازتاريخ تس معت
ــت رابه اداره ثبت محل تحويل نمايد.دراينصورت  عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواس
ــت ودر صورتيكه اعتراض درمهلت قانونى  اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه نكنداداره ثبت  واصل نگردديامعترض،گواهى تقديم دادخواس

ــع ازمراجعه متضرربه  ــندمالكيت مان ــندمالكيت مينمايد.صدورس ــادرت به صدورس محل مب
ــت.برابر ماده13آيين نامه مذكوردرموردآن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها  دادگاه نيس
اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحدثبتى طبق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنامه ثبتى حاوى 
ــورت همزمان به اطالع  ــى نوبتى وتحديدحدودبص ــدود ملك،مراتب رادراولين آگه تحديدح
ــابقه تحديدحدودواحدثبتى آگهى  ــان ثبت وفاقدس ــبت به امالك درجري عموم ميرساندونس

تحديدحدود را بصورت اختصاصى منتشر مينمايد. 
م الف: 98/100/2999   آ-9806509

تاريخ انتشارنوبت اول:98/05/27                          
تاريخ انتشارنوبت دوم:98/06/11

علي آب باريكي-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد 
ــمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد  عادى يا رس
ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير  ــه جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ــرار گرفت ق

االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــى الرضا در ششدانگ يك  ــه پرونده 036-98آقاى ناصرقرايان باجگيران فرزند موس 1-كالس
ــماره 700  فرعى 13  اصلى  ــمتى ازپالك ش ــاحت  212/67متر مربع قس باب منزل به مس
ــول وزهرا ابراهيم پور ورثه هاى على  ــمى از  مالكيت بت باغات و حومه خريدارى از مالك رس

اصغر ابراهيم پور
ــدانگ يك باب  ــرافتى  فرزند برات محمد   در شش ــه پرونده 034-98 آقاى مرادش 2-كالس
ــمتى از پالك700 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه  ــاحت 212/67متر مربع قس منزل به مس
خريدارى از مالك رسمى از مالكيت بتول وزهرا ابراهيم پور ورثه هاى على اصغر ابراهيم پور

ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اش اين وس
گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو 
ــليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــه اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض  ــت ب نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس در مهل
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از  ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9806551
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/11
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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

برابر راى شماره 139760306015009506- 1397/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــماره  ــنامه ش ــا به شناس ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گلثوم جان آس
ــدانگ يكباب  ــى 0740081837 صادره تايباد فرزند رحمن در شش ــد مل 0740081837 ك
ــاحت 124,79 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش  منزل به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت غالمسرور باجرات و قسمتى از  14 مش
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 اعتراضى داشته باشند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
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. 9806505
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/11

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره پرونده: 139804006092000711/1  شماره بايگانى پرونده: 9801033
شماره ابالغيه: 139805106092009215

تاريخ صدور: 1398/06/09
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801033

ــما نزد  ــاب بانكى متعلق به ش ــيله به آقاى هومن صادق پورمروى اعالم مى گردد حس بدينوس
ــانه بازداشت گرديده  ــعبه پيروزى در قبال طلب خانم معظمه ذوالفقارى خورش بانك رفاه ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از  ــما اخطار ميش لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9807130  ــما نسبت به مورد بازداشت ممنوع اس طرف ش

م.الف 676
اداره اجراى اسناد رسمى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شــرایط ســخت مدیریتی را به دانشــجویان منتقل نکنید  مهر: وزیر علوم خطاب به معاونان دانشجویی گفت: امسال سال تحصیلی جدید و خدماتی که دانشگاه ها باید ارائه دهند را پیش رو داریم و 
نگرانی هایی هم اگر وجود داشته باشد سعی می کنیم آن را رفع کنیم تا امسال شرایط بهتری باشد. به هیچ وجه شرایط سخت مدیریتی سبب نشود این شرایط را به گیرندگان خدمات که دانشجویان هستند، منتقل 

کنید. جمهوری اسالمی در حوزه خدمات دانشجویی از اعتبارات دولتی استفاده می کند و باید تالش کنیم که این موضوع را اطالع رسانی کنیم.

هر روز ۴۱ استرالیایی مبتال به »سرطان خون« می شوند
تســنیم: مدیر اجرایی »بنیاد لوسمی 
استرالیا« می گوید: هر روز به ۴۱ کودک، 
بزرگسال و سالمند گفته می شود که به 

سرطان خون مبتال شده اند.
»بنیاد لوسمی اســترالیا« در گزارشی از 
افزایش مرگ و میر براثر ســرطان خون 
در اســترالیا خبر می دهد؛ براساس این 

گزارش روزانه تعداد 20 اســترالیایی بر اثر لوسمی جان خود را از دست می دهند. 
»بیل پت«  مدیر اجرایی بنیاد می گوید: »هر روز به ۴۱ کودک، بزرگسال، والدین و 
سالمندان استرالیایی گفته می شود که سرطان خون دارند و متأسفانه 20 نفر جان 
خود را از دست می دهند«. در این تحقیق مشخص شده که سرطان های خون مانند 
لوسمی شایع ترین سرطان کودکان است که حدود ۴00 کودک در حال حاضر به 

آن مبتال هستند.
»لوســمی« گروهی از انواع سرطان اســت که معموالً از مغز استخوان شروع و موجب 
شکل گیری تعداد زیادی گلبول سفید غیرطبیعی می شود؛ این گلبول های سفید خونی 
به صورت کامل تشکیل نشده اند و به آن ها بالست یا سلول های لوکمی یا سرطان خون 

گفته می شود.
این تحقیقات نشان می دهد بیش از 5هزار و200 بزرگسال در سنین 25 تا 75 سالگی 
در هر ســال مبتال به سرطان خون می شــوند و حدود 500 نوجوان و بزرگسال نیز 
تشخیص سرطان خون خود را دریافت می کنند. اگر نرخ فعلی ادامه یابد، پیش بینی 
می شــود بیش از ۱86 هزار استرالیایی بین سال های 20۱9 تا 2035 جان خود را در 
معرض سرطان خون از دست بدهند و این امر را به عنوان اصلی ترین علت مرگ و میر 

سرطان در این کشور تبدیل می کند. 

روایتی تازه از آمار جهانی مهاجرت
نخبگان ایرانی ماندنی تر شدند

جامعه: براســاس گزارش های سازمان 
ملل و آژانس اطالعات مرکزی آمریکا، 
»ایــران در جمع 20 کشــور نخســت 
مهاجرفرســت دنیا قرار ندارد«، این در 
حالی اســت کــه پیــش از این برخی 
ســعی در باال نشان دادن آمار مهاجرت 
ایرانیان داشتند. این آمار جدیدی است 

که آمارهای قبلی مبنی بر مهاجر فرست بودن ایران را انکار می کند. ناگفته نماند 
چند سالی بود که رسانه های خارجی از سکوت مسئوالن کشورمان استفاده کرده 
و »ایران« را نخستین کشور مهاجرفرست دنیا اعالم می کردند، این آمار برای مردم 
کشورمان نگران کننده بود؛ چرا که آمار صحیح مهاجرت اعالم نمی شد و فقط همان 
اخبار کذب رسانه های خارجی به گوش مردم می رسید. حاال اما خبرهای خوشی 
می شنویم، حتی از آمار معکوس مهاجرت استعدادهای کشورمان؛ آمار می گوید 

جریان مهاجرت نخبگان ایرانی کاهش یافته و حتی معکوس شده است.
چندی پیش نیز حسن ساالریه، معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در گفت و گو 
با سرویس جامعه قدس گفته بود: »تازه ترین گزارش های بین المللی نشان می دهد 
که ایران نه تنها در ردیف کشــورهای با نرخ مهاجرت باال قرار ندارد، بلکه تعداد 
مهاجران ایرانی پایین تر از میانگین جهانی است. اما متأسفانه در این میان عده ای 
در رسانه ها و افکار عمومی مهاجرت پایین تر از آمار جهانی استعدادهای برتر ایرانی 
را طوری ترســیم کرده اند که ناامیدی در کشور و جامعه شیوع پیدا کند و مردم 
تصور کنند که نخبگان، افراد بااستعداد و هر فرد ارزشمندی که می تواند به طور 

بالقوه کاری برای کشور انجام دهد، از ایران مهاجرت می کند. 

   کدام کشورها بیشترین مهاجرت دانشجو را دارند؟
بنا بر آمار یونسکو )ژانویه 20۱9(، چین  با 870 هزار و هند با 300 هزار مهاجر به 
عنوان اعزام کننده های اصلی دانشجو در دنیا تلقی می شوند که جمعیت دانشجوی 
خارج از کشور آن ها در بازه 20۱6-20۱۱ به ترتیب 32 و ۴6 درصد افزایش داشته 
است. آلمان هم یکی از کشورهای اصلی اعزام کننده دانشجو در دنیاست که حدود 

۱20 هزار دانشجوی آلمانی در خارج از این کشور تحصیل می کنند.
کشورهای کره جنوبی، نیجریه، فرانسه، قزاقستان، عربستان و اکراین در رتبه های 
بعدی قرار دارند. افزایش سهم دانشجویان بین المللی در برخی از کشورها مانند 

بنگالدش، قزاقستان و اکراین حتی به بیش از ۱00 درصد هم رسیده است.

  آمار جهانی درباره ایران 
در این میان کشــور ما ایران در ســال 20۱۱، حائز رتبه ۱2 در میان کشورهای 
اعزام کننده دانشــجو در دنیا بوده است که جایگاهش در سال 20۱6 به رتبه ۱8 
رسیده و نرخ رشد تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در حال حاضر ۴ درصد 
است که در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله عربستان با 7۴ درصد و پاکستان 

با 33 درصد بسیار پایین تر است.
براســاس آمار سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( در سال 20۱8، حدود 258 
میلیون نفر از مردم جهان خارج از محل تولد خود زندگی می کنند که 50 درصد 
این آمار، مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است که 
در این میان کشور آمریکا به عنوان نخستین کشور مهاجرپذیر به شمار می رود، اما 
گزارش جدید پایگاه WES حکایت از کاهش مهاجرت و حضور دانشجویان ایران 
در دانشگاه های آمریکا دارد. براساس آمار سال 20۱8، تعداد دانشجویان مهاجر از 
ایران ۱2 هزار و 700 نفر بوده که این آمار دانشــجویان ایران را در رتبه ۱2 قرار 
داده است. آمار سال 95 تا 97 از داوطلبان برتر کنکور رشته ریاضی فیزیک نشان 
می دهد، 37 درصد از آن ها مهاجرت دارند که این آمار حدود 30 درصد نسبت به 
سال های گذشته کاهش داشته است. در رشته علوم تجربی نیز این آمار به کمتر 
از 7 درصد رسیده، در رشته های علوم انسانی نیز کمتر از 8 درصد مهاجرت دیده 
می شود که آمار نشان می دهد این میزان هم در حال کاهش است و حتی مهاجرت 

معکوس را هم شاهد هستیم.

  روند معکوس مهاجرت استعدادها
به گفته مســئوالن معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، بیش از ۴ هزار 
و700نفــر از متخصصان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشــور، در مدل های 

مختلف همکاری خود را با کشور آغاز کرده   اند.
مسئوالن از تدوین برنامه ها و تمهیداتی خبر داده اند که امیدواری ها را برای کاهش 
مهاجرت استعدادها و حتی افزایش مهاجرت معکوس دانشمندانمان به کشور را 
پررنگ تر می کند. توسعه استارتاپ ها در ایران یکی از این تمهیدات است به طوری 
که ایران به عنوان بهشت استارتاپ های منطقه مطرح می شود و همین امر سبب 
شده تا دانش آموختگان کشــورمان فضا را برای ایجاد کسب و کار دانش بنیان و 
خدمت به هموطنانشان مهیا ببینند و بیشتر از رفتن به ماندن در کشور و ساختن 

آینده بیندیشند.

  چرایی کاهش مهاجرت
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور علت ماندگاری جوانان و 
نخبگان در کشور را فضای کسب وکار استارتاپی می داند و می گوید: در حالی که 
مانورهای تبلیغاتی غیرمنصفانه و نادرستی روی مهاجرت نخبه ها از ایران صورت 
گرفت، اما با وجود اینکه در هر سال حداکثر 2 هزارو 500نفر دانشجو از ایران به 
آمریکا مهاجرت می کرد، اکنون خوشــبختانه این تعداد به حدود هزارو500 نفر 

رسیده است که علت این موضوع وجود شرکت های دانش بنیان است.
ستاری با بیان اینکه یک شرکت دانش بنیان ۱0 نفر از دانش آموختگان جوان را 
مشغول به کار می کند، می گوید: این مسئله به مفهوم آن است که ۱0 نفر از فهرست 
مهاجرت کنندگان به خارج از کشــور کاسته می شود. پرویز کرمی، مشاور معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفته است: براساس گزارش سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه در سال 20۱5، ایران جزو 20 کشور نخست مهاجرفرست نبوده 
و در گزارش بانک جهانی در ســال 20۱6، جزو 30 کشور نخست ارسال کننده 
مهاجر هم قرار ندارد، یعنی ایران جزو کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب 
نمی شــود. عبدالحمید نقره کار، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در 
این باره می گوید: باید با رویکرد »ما می توانیم« به دانشــگاه هایمان، استادانمان و 
امکانات خودمان بیشتر توجه داشته باشیم، این ها در قلب ملت و در قلب خانواده ها 
جای دارند و در حقیقت باید تحصیل در کشــور خودشان را ترجیح دهند، البته 
توجه به پیشرفت های علمی کشور و توجه به نهادهای دانش بنیان که سبب شده 
سطح علمی دانشگاه های ما افزایش یابد و این مسئله که دانشگاه های ما پاسخگوی 

بسیاری از خواسته های دانشجویان باشند، بسیار مهم است.

بلندمرتبه سازی  طیرانی    اعظم  جامعه/   
جرثقیل های  و  تاورکرین ها  می خواهد؛  ابزار 
برج ها  قامت  برافراشتن  قد  در  پیکر  غول 
را  مالحظه ای  قابل  نقش  شهر  سازه های  و 
یکی  سقوط  با  حال  این  با  اما  می کنند،  ایفا 
چند  یقه  باید  آن،  از  ناشی  تلفات  و  آن ها  از 
نفری را به دلیل اهمال در رعایت نکات ایمنی 
از آن  در به کارگیری، بهره برداری و استفاده 
گرفت، به ویژه آنکه وقتی پای خسارات جانی 

شهروندان نیز به میان می آید.
به همین دلیل به نظر می رسد برای پیشگیری 
و جلوگیــری از حوادث مشــابه، پیش از همه 
رعایت اصول ایمنی و تدوین اســتانداردهای 

مربوط به آن فوق العاده ضروری است.

 سازمان های نا»مسئوِل« نظارت 
جالل ملکی، ســخنگوی 
آتش نشــانی  ســازمان 
تهران در همین خصوص 
اغلب  متأسفانه  می گوید: 
جرثقیل هایی که در چند 

ماه گذشته حادثه ساز شــده اند جرثقیل هایی 
بوده اند که عمر مفید خود را در کشورهای دیگر 
طی کرده اند و الزم است سازمان ملی استاندارد 
قوانیــن و اســتانداردهای الزم را در خصوص 

ایمنی این جرثقیل ها تهیه و تدوین کند.
ملکی با اشــاره به اینکه چهار سازمان وظیفه 
نظارت بــر تاورکرین هــا را بر عهــده دارند، 
می افزاید: عالوه بر ســازمان ملی اســتاندارد، 
معاونــت شهرســازی و معماری و ســازمان 
آتش نشانی که مســئولیت کنترل ایمنی این 
جرثقیل ها را بــر عهده دارنــد، ناظر پروژه و 
ســازمان نظام مهندســی نیز دو نهاد دیگری 
هستند که مســئولیت اعمال قوانین و نظارت 

بر آن را برعهده دارند. 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران با بیان 
اینکــه وظیفه ناظر فنی پروژه این اســت که 
تمامی این موارد را به لحاظ فنی رعایت کند، 
ادامه می دهد: باید فردی که این جرثقیل ها را 
نصب می کنــد، دارای صالحیت و مهارت های 

الزم باشــد، زیرا سوار ، مستقر کردن و سپس 
اســتفاده از آن ها نیاز به مهارت ویژه ای دارد 

تا شاهد حوادث کمتری در این حوزه باشیم.

 نبود قوانین محکم و بازدارنده
وی با اظهار تأســف از اینکه اغلب پیمانکاران 
به دلیل نبــود قوانین محکم و بازدارنده حتی 
تمایلی به انجــام بازرســی های الزم و کافی 
ندارند که همین موضــوع در نهایت منجر به 
ایجاد حوادث زیادی می شود، می گوید: مشکل 
اصلی بروز چنین حادثه هایــی را می توان در 
تعجیل پیمانکاران تاورکرین ها برای رســیدن 
به پروژه های جدید و به روز نکردن تجهیزات، 
نداشــتن مهارت نیروی انسانی و خطای آن ها 

جست وجو کرد.
ملکی ادامه می دهد: حوادث ناشی از واژگونی 
جرثقیل ها در مقایســه با سایر حوادثی که در 
تهران و دیگر کالنشــهرهای کشــور رخ داده 
اســت، به اندازه ای نبوده کــه برای آن ردیف 
آماری در نظر گرفته شود اما مهم ترین عوامل 
ایجاد حادثــه در جرثقیل های برجی فعال در 
تهران و دیگر نقاط کشور، فرسودگی دستگاه 
و اتمــام عمر مفیــد آن را نشــان می دهد و 
این جرثقیل ها، آسیب پذیر  برای  فرســودگی 

بودن آن ها را افزایش می دهد.

 تعمیر غیراصولی 
ملکــی بــر نظــارت دوره ای ایمنــی ایــن 
تأکیــد و خاطرنشــان می کند:  جرثقیل هــا 
برخی از ایــن جرثقیل ها به شــکل غیرایمن 
و بــا جوشــکاری غیر اصولی تعمیر شــده اند 
 کــه یکــی از عوامــل حادثه ســاز همیــن 

موضوع است.
به گفته این مســئول مهم تریــن حوادثی که 
ایــن جرثقیل ها ممکن اســت ایجــاد کنند، 
حرکت بــوم آن هنگام جابه جایــی مصالح و 
یا چرخیــدن بوم بزرگ آن به اطراف اســت 
کــه در صــورت ســقوط ممکن اســت روی 
 ساختمان های اطراف و خودروها و یا رهگذران 

سقوط کند. 
سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران آموزش 
اپراتورهــای ایــن جرثقیل ها را بــرای ایمنی 
بیشــتر ضروری عنوان می کنــد و می افزاید: 
برخــی از ایــن اپراتورهــا آموزشــی در این 
خصــوص ندیــده و به صــورت تجربــی کار 
با ایــن جرثقیل هــا را آموخته اند. اســتفاده 
از ایــن تاورکرین هــا تخصصی اســت و باید 
گواهی نامه اســتفاده از آن از ســوی متولیان 
صادر شــود و کســانی که ایــن گواهی نامه 
 را نداشــته باشــند، امکان اســتفاده از آن را 

ندارند.

 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان چه می گوید؟ 
مدیــر  گــزازی،  بهــاره 
ســاختمانی  تشکل های 
ســاخت  پیمانــکاران 
کشــور نیز با اشــاره به 
ملی  مقررات   ۱2 مبحث 

ســاختمان در صنعت ســاخت و ساز شهری 
 می گویــد: مبحث ۱2 مربوط به ایمنی صنعت 
ســاخت و ســاز اســت. ســاختمان ها به دو 
بخش تقسیم می شــوند، بخش نخست شامل 
کارگاه های کوچک اســت که اغلب با جمعیت 
کمتــر از 25 نفــر کار را اداره می کنند و نیاز 
چندانــی به جرثقیل و یــا تاورکرین ندارند و 
بخش دوم کارگاه هایی است که باالی 25 نفر 

در این بخش هستند. 
مهندس کــزازی ادامــه می دهد: عــالوه بر 
مبحث ۱2 مقررات ملی ســاختمان، سازمان 
نظام مهندســی با همپوشــانی وزارت کار نیز 

نکاتــی در خصــوص ایمنی 
کارگاه های ساختمانی مطرح 
کرده است. ضمن آنکه طبق 
قوانین شرکت های پیمانکاری 
ســاختمان نیز ضرورت دارد 
هــر کارگاه ســاختمانی یک 
باشد  ایمنی داشته  مســئول 
و هنگامی که می خواهند در 
مناقصــه شــرکت کنند باید 
گریدهای خاصی را از ایمنی 
ایمنی  گذرانــده و صالحیت 
داشته باشند که شامل ایمنی 
جرثقیــل – گواهی نامه فنی 
جرثقیل - و سایر فاکتورهای 
ســاختمانی  کارگاه  ایمنــی 

می شود. 

 رعایت ایمنی حتی برای کارگاه های 
کمتر از 200 مترمربع 

وی می افزایــد: با وجود اینکه اکنون بیشــتر 
ساختمان ها به جای اسکلت آهنی، از اسکلت 
بتنی استفاده می کنند، استفاده از جرثقیل ها 

در کارگاه های ســاختمانی کمتر شــده ولی 
ایمنی آن الزامی اســت و پیمانــکار ملزم به 
داشتن مسئول ایمنی است و اگر مورد ناایمن 
و غیراســتاندارد مشاهده شــود، خالف قانون 
اســت به طوری که حتی کارگاه های کمتر از 
200 مترمربع نیز ملزم به رعایت نکات ایمنی 

هستند و مورد بازرسی قرار می گیرند. 
مهندس کزازی در خصــوص ایمنی تجهیزات 
ســاختمانی یادآور می شــود: عالوه بر ایمنی 
تجهیــزات کار نظیر جرثقیل، افرادی که با این 
تجهیزات کار می کنند و نحوه کار کردن با آن ها 

نیز باید از ایمنی های الزم برخوردار باشند. 
وی ادامــه می دهد: در صنعت ســاختمان در 
زمینه فرهنگ عمومی با مشکل مواجه هستیم 
به طوری که تصور می شــود قوانین و مقررات 
ملی ساختمان نوعی بروکراسی محدودکننده 
اســت و به همین دلیل فرهنگ کارگری ما با 

این قوانین آشنایی ندارد.

 کارگران ساختمانی آموزش دیده
مهندس کزازی با اشــاره به تأکید ســازمان 
امورکاردان های  و ســازمان  مهندســی  نظام 
ســاختمانی بر حضور کارگرهای آموزش دیده 
در کارگاه هــای ســاختمانی، می افزاید: وقتی 
کارگران آموزش دیده و برگه صالحیت کار را 
داشته باشند، نحوه کار با تجهیزات را می دانند 
و اگر تجهیزات از ایمنی الزم 
برخوردار نباشــند به مسئول 
داد  خواهند  اطالع  ساختمان 
تا نسبت به رفع مشکل اقدام 

شود. 
فعلی  به گفتــه وی وضعیت 
صنعــت ســاختمان ماننــد 
وضعیت دو دهــه قبل حرفه 
همان  اســت.  دندانپزشــکی 
طور کــه قبــاًل افــرادی به 
عنوان دندانســاز در این حوزه 
فعالیت داشــتند و بــا انجام 
برخی از اقدامات دندانپزشکی 
ســالمت مردم را به مخاطره 
می انداختند و با حذف آن ها، 
حرفه دندانپزشکی تخصصی و ایمن شد، اکنون 
برخی از افراد غیرمتخصص در صنعت ساختمان 
نیز به این صنعت و امنیت مردم آسیب می زنند 
و ضرورت دارد دست آن ها از این صنعت کوتاه 
شود تا کارگاه های ساختمانی فقط تحت نظارت 
مجریان مربوط فعالیت داشته و به کارگاه هایی 

ایمن تبدیل شوند. 

جرثقیل ها با کم کاری چهار سازمان متولی، هنوز حادثه می آفرینند

سایه سنگین غول های آهنی روی سر شهرها

مبحث ۱2 مقررات 
ملی ساختمان 
تأکید می کند 

عالوه بر ایمنی 
تجهیزات کار، 

افرادی که با این 
تجهیزات کار 

می کنند باید نحوه 
کار کردن با آن ها 

را بدانند

بــــــرش

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

دستچین

شاید معلمان حق التدریس به دنبال شغل دیگری بروند 
تســنیم: قاسم احمدی الشــکی، عضو کمیســیون آموزش 
مجلس گفت: به نظر می رســد در دولــت چندان برای تعیین 
تکلیف اســتخدام معلمان حق التدریس وقت نمی گذارند. اگر 
نمی خواهند این قانون را اجرا کنند خیلی شفاف بگویند، شاید 
بســیاری از معلمان حق التدریس به دنبال شغل دیگری بروند 
و آموزش وپرورش هم مدارس را دوشــیفته کرده و به معلمان 

بازنشسته بسپارد!

خداحافظی دانشگاه آزاد با برخی استادان
مهر: طهماسب کاظمی، مشاور رئیس دانشگاه آزاد به غافلگیری 
این دانشگاه در خصوص کاهش تعداد دانشجویان اشاره کرد و 
گفت: تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد به یک میلیون و 200 هزار 
دانشــجو کاهش یافته است. کاهش دانشجو موجب می شود به 
برخی از اعضا بگوییم به آن ها نیاز نداریم و در مقابل جذب جدید 

هم نداشته باشیم.

ما معلولیم اما بدون مزایای آن!
برنا: محبوبــه ابراهیم خانی، رئیس انجمــن کوتاه قامتان ایران 
می گوید: کوتاه قامتان جزو بیماران نادر و معلول به شمار می آیند 
اما قوانین معلولیت و مزایای آن به ما تعلق نمی گیرد؛ چرا که این 
تصور از معلولیت می شود که فرد نتواند راه برود و باید روی ویلچر 
بنشیند. در حالی که طبق قوانین جهانی ما جزو معلوالن هستیم.

برخی ها  از نخبه ها می ترسند!
ایلنا: حســین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان می گوید:باید 
برای حفظ نخبگان از همان ابتدا نخبگان را جانشــین پروری 
یا مکان نمایی کنیم. مثالً باید دانشــجوی حسابداری در بانک 
مرکزی یک جایگاه مشخص و حقوق مکفی داشته باشد. ما باید 
نخبگان را شــکار کنیم، اما برخی ها از نخبه ها می ترسند با این 

تصور که نخبگان جای کسی را اشغال می کنند.

دانش آموختگان داروسازی دنبال تأسیس داروخانه نباشند
خانه ملت: حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس، تعداد زیاد داروخانه ها در ســطح شهر ها را یکی 
از مشکالت اساسی این صنف دانســت و گفت: این روش باید 
به نحوی اصالح شود که دانش آموختگان داروسازی همواره به 
دنبال تأسیس داروخانه نباشند بلکه به صورت سهامدار در سود 

داروخانه ها شریک شوند.

برخی مدارس ابتدایی شهریه ۴0 میلیونی می گیرند
مهر: محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش در جلسه 
علنی دیروز در تذکری شفاهی گفت: برخی از مدارس ابتدایی، 

شهریه های نجومی 20 و ۴0 میلیونی دریافت می کنند.
وی افزود: آقای روحانی! روزی که بطحایی استعفا داد سخنگوی 
دولت گفت در مدت دو ماه نظام رتبه بندی معلمان اجرا می شود 

اما پس از سه ماه هیچ اقدامی نشده است.

۸۵ تا ۹0 درصد دانشجویان در مسائل دینی خوب هستند
مهر:مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به 
وضعیت نشاط و احساس حمایت دانشگاه از دانشجویان می گوید: 
58 درصد دانشجویان این احساس را نداشته و احساس حمایت 
کامل از سوی دانشــگاه  ندارند. 85 تا 90 درصد دانشجویان در 
زمینه مسائل دینی و اعتقادی، خوب هستند و در حوزه مذهبی 

و اعتقادی، مشکل زیادی وجود ندارد.

درآمد روزانه 1.۵ میلیاردی متکدیان در پایتخت
ایسنا: محمدرحیم فاضلی نژاد، سرپرست امور مجلس سازمان 
بهزیســتی کشور می گوید: در کالنشهر تهران روزانه حدود ۱.5 

میلیارد تومان پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت می شود.
وی گفت: در حال حاضر کمتر از 5 درصد متکدیان شــهرهای 
ایران نیازمند واقعی هستند و بسیاری از این افراد مجوز اقامت 

قانونی در داخل کشور را ندارند.

چرا در نظام آموزشی کشور ثبات وجود ندارد؟
خانه ملت:عباســعلی پوربافرانی، نماینده مردم نایین، خور و 
بیابانک در مجلس خطــاب به رئیس جمهور گفت: چرا باید در 
نظام آموزشــی کشور ثبات نباشد. نه تنها حوزه تعلیم و تربیت 
آسیب می بیند بلکه تبعات آن به معیشت و رفاه معلمان آسیب 
زده اســت. چرا در طول سال های گذشته از رتبه بندی معلمان 

سخن می گوییم اما مدت هاست که اجرا نمی شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون وزارت بهداشت عنوان کرد
هشدار نسبت به افزودن 

موادمخدر در تنباکو
 میزان   معاون بهداشــت وزارت بهداشــت از 
ترکیبات غیرمجــاز در قلیان های مصرفی خبر 
داد و گفــت: افــزودن موادمخــدر در تنباکو ها 
موضوعی نگران کننده است. علیرضا رئیسی گفت: 
کپک زدگی تنباکو، وجود قارچ و ترکیبات غیرمجاز 
در آن ها، ضــرورت برخورد با اماکن عرضه قلیان 
را توجیه می کند. وی افزود: متأســفانه استعمال 
انواع موادمخدر در قلیان نیز از مواردی است که به 
تازگی دغدغه های جدی برای نظام سالمت ایجاد 
کرده اســت. رئیسی با تأکید بر اینکه تالش های 
بسیاری در حوزه مبارزه با مصرف قلیان و دخانیات 
صورت گرفته است، تصریح کرد: مجلس نیز باید 
در حوزه برخورد بــا اماکن عرضه دخانیات ورود 

کرده تا بتوان در این حوزه توفیق داشت. 
وی افــزود: اگر مصوبه مجلــس در حمایت تام 
از اماکن عرضه قلیان باشــد، کارشناسان وزارت 
بهداشــت حتی در حوزه نظارت نیز در این حوزه 

امکان ورود نخواهند داشت.

حوادث

در چهار ماه ابتدای سال اتفاق افتاد
 فوت بیش از 600 نفر 

بر اثر غرق شدگی 
 فارس   ســخنگوی سازمان اورژانس کشور 
با اشــاره به غرق شــدگی هزار و8۱ نفر در 
محیط های آبی در ۱63 روز گذشته در کشور 
گفت: 677 نفر از این افــراد جان خود را از 

دست داده اند.
مجتبی خالدی با تأکید بر اینکه ۱۴ درصد 
از افراد غرق شــده در گروه سنی ۴ تا ۱0 
سال قرار دارند، گفت: از هزارو8۱ مصدوم 
و فوتی حوادث ناشــی از غرق شدگی، 20 
درصد مربوط به میانگین سنی ۱۱ تا 2۱ 
ســال، ۱۴ درصد مربوط به ۴ تا ۱0 سال، 
۱8 درصد مربوط به 3۱ تا ۴0 ســال، 2۴ 
درصــد مربوط به گروه ســنی 2۱ تا 30 
ســال، 8 درصد مربوط به گروه سنی ۴۱ 
تا 50 ســال، 5 درصد مربوط به کودکان 
زیر سه سال، 5 درصد مربوط به 5۱ تا 60 
سال و 6 درصد مربوط به گروه سنی باالی 

6۱ سال و بیشتر هستند.

 بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان انتقال خون انتقاد کرد
تعلل سازمان خصوصی سازی و 

توقف ساخت پاالیشگاه خون
 ایسنا  دکتــر علی اکبر پورفتح اهلل، مدیرعامل 
سازمان انتقال خون در خصوص آخرین وضعیت 
ساخت و توسعه پاالیشگاه پالسمای انتقال خون 
و واگذاری شــرکت پژوهــش و پاالیش انتقال 
خون به بخش خصوصی گفت: وقتی 22 هزار 
متر زمین را در بهترین نقطه شــهر تهران، زیر 
برج میالد با متــری ۴.5 میلیون تومان واگذار 
می کنند، طبعاً خریدار انگیزه ای برای اقدام در 

راستای طرح توسعه پاالیشگاه ندارد.
وی با بیان اینکه طول مدت قرارداد واگذاری که 
پنج سال بود، در خرداد ماه به اتمام رسید، گفت: 
حال می بینیم که هیچ توسعه و راه اندازی هم در 
پاالیشگاه اتفاق نیفتاده و باید وضعیت پاالیشگاه 
تعیین تکلیف شود که امیدواریم با نگاهی که 
وزارت اقتصاد دارد و با تغییراتی که در سازمان 
خصوصی سازی اتفاق افتاده، دیدگاه جدید ایجاد 
شود. باید توجه کرد که خصوصی سازی به این 

معنا نیست که توِپ تاراج به بیت المال بزنند.

آموزش

قائم مقام وزیر علوم:
اختیارات اجرایی را به 

دانشگاه ها واگذار می کنیم
 ایسنا   دکترعبدالرضــا باقری، قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در تالش هستیم 
تا اختیارات اجرایی را به دانشگاه ها واگذار کنیم.

امروز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به 
بلوغ الزم برای برعهده گرفتن مســئولیت های 
اجرایی رســیده اند و ما باید به نقش نظارتی و 

سیاست گذاری خود برگردیم.
وی اظهار کرد: امروزه دانشگاه ها و آموزش عالی 
به صحنه پاســخگویی به جامعه وارد شده و به 
ارائه خدماتی اقدام می کند که جامعه به آن نیاز 
دارد. این وظایف جدید در کنار وظایف قبلی ما 
یعنی تربیت نیروی انسانی و تولید علم کشور 
قرارگرفته است. قائم مقام وزیر علوم خاطرنشان 
کــرد: آنچه در آینــده باید برعهــده بگیریم، 
سیاســت گذاری و نظارت بر دانشگاه هاست نه 
امور اجرایی. دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز 
فناوری باید به صحنه اصلی اجرای سیاست ها و 

برنامه های آموزش عالی تبدیل شوند.

 علم و فناوری

یک مسئول عنوان کرد
ایران جزو پنج کشور برتر آسیا 

در حوزه زیست فناوری
 ایرنا  دبیر ســتاد توســعه زیســت فناوری 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
به پیشــرفت های چشمگیر کشــور در حوزه 
بیوتکنولوژی اشاره کرد و گفت: ایران جزو پنج 

کشور برتر آسیا در حوزه زیست فناوری است.
مصطفی قانعی در مراســم افتتاحیه سومین 
همایــش بین المللی بیوتکنولــوژی جمهوری 
اســالمی ایران اظهار داشــت: در تولید داروی 
بیولوژیک در آسیا دوم هســتیم و 22 دارو در 
این زمینه تولید کردیم. قانعی به تولید واکسن 
دام، طیور و آبزیان اشاره کرد و گفت: کار تولید 
واکســن دام ، طیور و آبزیان آغاز شــده و این 
در حالی اســت که در این زمینه عقب بودیم 
که بخش خصوصی با حمایت ســتاد توســعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، فعالیت در این زمینه را آغاز کرده که 
برخی از محصوالت آن مانند واکســن طاعون 

نشخوارکنندگان امسال وارد بازار شده است.

فراسو

پس از خبر
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 حمله  هوایی به زندانی در یمن بیش از 170 کشته و زخمی برجای گذاشت

خودزنی  ائتالف سعودی در یمن
  جهان  در حمله جنگنده های ســعودی به زندان تحت 
کنترل انصاراهلل در اســتان ذمــار یمن، که محل نگهداری 
اسرای مزدور ائتالف است، بیش از 80 تن از زندانیان کشته 

و بیش از 70 نفر دیگر زخمی  و 20نفر مفقود شدند. 
»عبدالقادر مرتضی« رئیس کمیته ملی امور اســرا در یمن 
در گفت وگو با شبکه المسیره، گفت: در این زندان ده ها نفر 
از اسرای دشمن محبوس بودند. سرنوشت بسیاری از اسرا 
همچنان نامشخص اســت و تیم های امداد به دلیل شدت 
بمباران نتوانســته اند بسیاری از کشته شدگان را شناسایی 
کنند. مرتضی ادامه داد: این زندان برای ائتالف ســعودی و 
کمیته بین المللی صلیب سرخ شناخته شده و چندین بار 

مورد بازدید قرار گرفته است. 
وی سپس ائتالف متجاوز و در رأس آن سعودی و امارات را 
مسئول کامل هدف قرار دادن این زندان دانست. جنگنده های 
ائتالف هفت مرتبه این منطقه را بمباران کرده اند.طه متوکل، 
وزیر بهداشــت دولت نجات ملی یمن نیز در خصوص این 
حادثه گفت: در این حمله شــمار زیادی کشته شده اند. ما 
از همه ســازمان ها برای امدادرسانی به شمار زیاد قربانیان 
این حادثه درخواست کمک می کنیم. با توجه به آمار باالی 
قربانیان و ناتوانی نظام پزشکی و بهداشتی از امدادرسانی به 
زخمی ها، بازگشایی فرودگاه صنعا به نیازی مبرم تبدیل شده 

است. سخنگوی انصاراهلل و رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
اما در واکنش به این حمله بر »خوی وحشی« ائتالف تأکید 
کرد. محمد عبدالسالم در صفحه توییتر خود نوشت: ائتالف 
آمریکایی-سعودی سال جدید هجری )قمری( را با جنایتی 
وحشــتناک شروع کرد و یکی از زندان های محل نگهداری 
اسرا در اســتان ذمار را هدف قرار داد. این جنایت بار دیگر 
وحشــیگری ائتالف را ثابت کرد، صفتی که در تمام دامنه 
زمانی حمله ظالمانه اش از خود نشان داد؛ همچنین پیامی 
به تمام یمنی هاست مبنی بر اینکه در هر طرفی باشید خون 

شما ارزان است.
مرکز حقوق بشری »عین االنسانیه« این جنایت را به شدت 
محکوم و تأکید کرد، ائتالف متجاوز به فرماندهی سعودی به 
انجام جنایت های خود همچنان ادامه می دهد. این مرکز در 
ادامه از جامعه بین الملل و در رأس آن سازمان ملل و شورای 
امنیت درخواست کرد به مسئولیت های خود در این زمینه 

عمل کند.
 هفته گذشته )چهارشنبه 6 شهریور( »طه المتوکل« وزیر 
بهداشت و مسکن دولت نجات ملی یمن در خالل ارزشیابی 
و بازرسی از بیمارستان های تخصصی صنعا گفت: از ابتدای 
آغاز تهاجم ائتالف سعودی، بیش از ۱۴0 هزار یمنی کشته 

و زخمی شده اند.

اســپوتنیک: صادق خان، شهردار لندن با 
انتقاد شدید از ترامپ و راست گرایان افراطی 
در اروپــا هشــدار داد که به نظر می رســد 
درس هــای جنــگ جهانــی دوم در خطر 

فراموشی قرار گرفته اند.
المیادین: درباره احتمال نقشه تازه ترکیه با 
همکاری آمریکا برای سوء استفاده از آتش بس 

در ادلب هشدار داد.
یونهــاپ: در حالی که مقامــات آمریکایی 
به دنبال شــروع مذاکرات بــا مقامات کره 
شمالی در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل هستند، وزیر خارجه کره شمالی برنامه 
خود برای حضور در نیویورک را تغییر داده و 
احتماالً در نشست امسال شرکت نخواهد کرد.
ریاســت  دوره  اتمام  با  آلمان:  خبرگزاری 
یکماهه لهستان بر شورای امنیت سازمان ملل 

از دیروز روسیه عهده دار این سمت می شود.

قاضی لبنانی: 
 اطالعات زیادی مبنی بر

زنده بودن  امام موسی صدرداریم
فارس: وبــگاه »العهد« لبنــان، در چهل و 
یکمین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر با 
قاضی »حسن شامی« گزارشگر کمیته رسمی 
تحقیق درباره این ربایش گفت وگویی انجام 
داده است و شامی در این مصاحبه از داشتن 
اطالعات زیــادی مبنی بر زنــده بودن امام 
موســی صدر خبر می دهد.  وی در مصاحبه 
خود به العهد گفت: »در نتیجه اوضاع امنیتی 
و جنــگ در لیبی و به ویژه طرابلس، توانایی 
مــا برای ارتباط با طرف لیبیایی از بین رفته 
و این سبب شــده پرونده، کند شود. آخرین 
ســفر هیئت لبنانی به آنجا در سال 20۱6 
بوده و ما در همان زمان هم از سطح همکاری 
بسیار کند در این زمینه ناراضی بودیم. قاضی 
شــامی در ادامه تصریح کرد: ما همچنان به 
آزادی امام ایمان داریم به دلیلی ســاده و آن 
این است که فوت وی ثابت نشده؛ ما اطالعات 
بسیاری از منابع لیبیایی در نظام قبلی و فعلی 
در اختیار داریم که نشان می دهد امام موسی 

همچنان زنده و در زندان است.

تگزاس بازهم صحنه خونریزی شد
  25 کشته و مجروح

 در تیراندازی خیابانی
پرس تی وی: فرد مسلحی در ایالت تگزاس 
آمریکا، حین عبور از یک جاده برون شهری 
در دو شــهر »میدلند« و »اوِدسا«، به سمت 
خودرو هــای دیگر تیراندازی و حداقل 25 
نفر را کشــته یا زخمی کــرد. پنج نفر از 
مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده،  
جان باختند. ضارب نیــز به ضرب گلوله 
پلیس کشته شد. هنوز انگیزه عامل حمله 
مشخص نیســت. این تیراندازی خونین 
در حالی اســت که ســه هفته پیش نیز 
تیراندازی یک فرد مســلح در فروشــگاه 
»والمــارت« در ایالت تگزاس، دســت کم 
20 کشــته و 2۴ زخمی برجای گذاشت. 

 

 تنها 24 ساعت پس از تهدید نصراهلل 
 خودرو  نظامیان صهیونیست  مورد هدف قرار گرفت

حزب اهلل انتقام گرفت
جهان: هنوز 2۴ ساعت از سخنرانی دبیرکل حزب اهلل لبنان در مورد پاسخ حتمی 
این جنبش به تجاوز پهپادی اخیر صهیونیست ها نگذشته بود که این وعده صادق 
سید حسن نصراهلل محقق شد. در همین راستا حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای 
تصریح کرد: »ســاعت ۱6:۱5 دقیقه عصر یکشنبه، گروه شهیدان »حسن زبیب« 
و »یاســر ضاهر«، یک خودرو نظامی اسرائیلی را در مسیر پادگان »آویویم« هدف 
قرار دادند که در اثر این حمله تمامی سرنشینان آن کشته و زخمی شدند.« شبکه 
المنار به نقل از منابع خود گزارش داد که در این حمله چهار سرباز صهیونیست 
زخمی شــده اند. شــبکه »پرس تی وی« نیز با اســتناد به برخــی گزارش ها، از 
کشته شــدن فرمانده واحد شمال ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. این درحالی 
است که رسانه های صهیونیست از سانسور شــدیدی که ارتش این رژیم درباره 
میزان تلفات و خســارات اعمال کرده است، خبر دادند. همزمان رسانه های رژیم 
صهیونیستی اعالم کردند: گمان نمی کنیم که این همان واکنشی باشد که نصراهلل 
وعده داده است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این حمله، مدعی 
شــد که یک موشک ضد تانک از سمت لبنان به سمت شمال سرزمین اشغالی 
شلیک شده است. این شبکه همچنین از تغییر مسیر برخی از پروازها در فرودگاه 
»بن گوریون« تل آویو در پی پاســخ حزب اهلل خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی 
تأیید کرد که چندین موشک ضدتانک به خودروها و پایگاه های اسرائیلی برخورد 
کرده و خساراتی بر جا گذاشته است. برخی منابع رسانه ای اسرائیلی از تبادل آتش 

در مرز بین لبنان و سرزمین اشغالی در نزدیکی پادگان »آویویم« خبر داده اند. 
در پی این حمله  »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی جلسه رایزنی با 
فرماندهان نظامی و اطالعاتی برگزار کرد. منابع خبری نیز از حالت رعب و وحشت 
شدید میان ساکنان شهرک های صهیونیستی نزدیک مرز لبنان خبر می دهند. 
»یائیر گوالن« معاون ســابق رئیس ستاد مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی اما 
در واکنش به حمله تالفی جویانه حزب اهلل گفت که »حزب اهلل به وعده اش عمل 
کرد«. همزمان »سعدحریری«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تنش 
اخیر در مرز لبنان با مناطق اشــغالی فلســطین، با »مایک پمپئو«، وزیر خارجه 
آمریکا و »امانوئل بون«، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد.پیش از این »ســید حسن نصراهلل« در سخنرانی خود به مناسبت 
دومین سالروز آزادی »جرود عرسال« لبنان از تسلط عناصر تکفیری در واکنش به 
تجاوز اخیر دو پهپاد اسرائیلی به خاک لبنان، گفته بود: »به ارتش اسرائیل در مرز 
می گویم که در کنار دیوار حائل، یک پا و نیم )تکیه داده به دیوار( بایست و منتظر 
ما باش؛ یک روز، دو روز یا سه و یا چهار روز ]منتظر باش[ و به اسرائیلی ها می گویم 

در مورد آنچه که دیشب اتفاق افتاد، سکوت نخواهیم کرد. 
سید حسن نصراهلل در سخنرانی اخیر خود که کمتر از یک روز قبل این حمله و به 
مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( در 
مجتمع سید الشهدا )ع( در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد با بیان اینکه پاسخ به 
تجاوزات رژیم صهیونیستی حتمی است و در این خصوص تسامح نمی کنیم و تهدیدات 
علیه مقاومت هم مانع این پاسخ نخواهد شد ادامه داد: اگر پاسخ رژیم صهیونیستی 
داده نشود، زمینه برای انجام عملیات ترور در لبنان همانند عراق فراهم می شود. 
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عکس نوشت

 وقتی مخالفان هنگ کنگی
 »سرود ملی آمریکا« را  می خوانند!

تظاهرات ضددولتی مردم هنگ کنگ کــه از چند هفته پیش در اعتراض 
به طرح استرداد مجرمان به چین در پارلمان محلی این کشور به خیابان ها 
آمده اند، همچنان ادامه دارد؛ با این تفاوت که روز گذشته تظاهرات کنندگان 
با خواندن سرود ملی آمریکا ماهیت این تظاهرات ها و شورش های خیابانی 
را بیش از پیش آشکار ساختند. معترضان هنگ کنگی در حالی سرود ملی 
ایاالت متحده  را می خوانند که به تازگی تصاویری از یک دیپلمات آمریکایی 

در حین دیدار با رهبران معترضان هنگ کنگ منتشر شده است.

  خیال خام »بی بی«  اذعان به یک اشتباه تاریخی  نتایج نظرسنجی ها نشان داد
پیروزی احتمالی راست گرایان 

افراطی در انتخابات آلمان
 آلمان از لهستان
 عذرخواهی کرد

وعده دوباره نتانیاهو برای 
اشغال کرانه باختری

مهر: دو ایالت در شــرق آلمان قرار است با 
برگزاری انتخابات اعضای جدید پارلمان خود 
را برگزینند؛ انتخاباتی که در آن، نامزدهای 
حزب راست افراطی »آلترناتیو برای آلمان« 
پیشتاز هستند. نظرســنجی ها در ایاالت 
ساکسونی و براندنبرگ نشان دهنده ضربه ای 
جدید به احــزاب بزرگ و ســنتی آلمان 
از جمله »حزب راســت میانــه دموکرات 
مسیحی« است و دولت ائتالف ملی آلمان به 
رهبری آنگال مرکل را بیش از پیش بی ثبات 
می ســازد. در این میان، حــزب آلترناتیو 
برای آلمان از خشم رأی دهندگان نسبت 
به پناهجویان به نفع خــود بهره می برند. 

ایرنا: »فرانک والتر اشــتاین مایر« رئیس 
جمهوری آلمان که به منظور شــرکت در 
مراسم هشتادمین ســالروز شروع جنگ 
جهانــی دوم و یادبــود قربانیان حمله به 
ورشو به لهستان ســفر کرده، از لهستان 
عذرخواهی کرده و نســبت به واقعه روی 
داده ابراز تأســف کــرد. رئیس جمهوری 
لهستان نیز پس از سخنان همتای آلمانی 
خود از وی به دلیل انجام این سفر قدردانی 
کــرد. این در حالی اســت کــه »جاکیچ 
کژاپوتوویژ«، وزیر امور خارجه لهستان پیش 
از این از ضرورت پرداخت غرامت جنگی از 
ســوی آلمان به لهستان سخن گفته بود.

تسنیم: نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که در آستانه انتخابات قبلی در فلسطین 
اشــغالی وعده الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری را به صهیونیست ها داده بود، دیروز 
بار دیگر این وعده را تکرار و گفته اســت 
همه شهرک های یهودی در کرانه باختری 
را به رژیم صهیونیستی ملحق خواهد کرد. 
ایده الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 
رژیم صهیونیستی موضوع تازه ای نیست. 
هفدهم فروردین ماه ۱398 شــبکه ۱3 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد نتانیاهو قصد 
دارد پس از انتخابات بخش هایی از کرانه 

باختری را به این رژیم ملحق کند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

بدون تیتر

فرا خبر
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آگهى تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصات - نوبت اول
︣ ا︨︀س  ﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د را︋  شركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷︣ دارد ︑︖︡︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋   ︨﹅︣︵ و از ﹏ا︵﹑︻︀ت ذ
︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥      ︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د                                        ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︿رد

 ١-  ٩٨٢٠٠/٠۴              ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١۶                ︑︺﹢︰ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی د﹁﹠﹩ دا︠﹏ ︋︣ج ︠﹠﹉ ﹋﹟ ﹝﹢﹜︡ ︋︀ر S١ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د
﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د  ٢-  ٩٨٢٠٠/٠٨               ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١٧               ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹜﹢﹜﹥ ﹋︪﹩ ﹎︀ز ﹝﹢﹜︡﹨︀ی آ﹜︧︐﹢م و ﹋︣ا﹁️ ﹡﹫︣و﹎︀ه︨ 

٣-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت :﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥ ای
١٣٩٨/٠۶/١۶ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۶/١٢ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀۴-ز﹝︀ن در

﹡-۵﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋﹤﹡︀﹞︀ ︣ای ︔︊️ ﹡︀م در︨   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را در﹢︮

﹫︪﹠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٣  ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۶-آ
﹫︪﹠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٣  ︎︩︀︪﹎ ٧-ز﹝︀ن

﹫︪﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︎﹜﹫﹚︧︑-٨
︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د )ا﹡︖︀م︠   ︨﹅︣︵ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ️﹋︣ ︣ای︫  ︡ه︋   ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑

︣ق ︤د،  ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د،︋  ٩-﹡︪ــ︀﹡﹩ و︫ 
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡وا

١٠-︑﹢︲﹫︀ت:︀︨︣ ﹝︪︭︀ت در ا︨﹠︀د درج ︫︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر 
ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

 ﹩﹡︀︊﹫︐︪  ﹝︺︀و﹡️ ﹝︀﹜﹩ و︎ 

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︨︀﹐﹡﹥ (︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود) 

 ﹏﹝ ️﹋︫︣ ︣م︐﹞ ︡اران﹞︀︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ﹢﹠︡︋
 ️﹫﹛﹢و ﹡﹆ــ﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹋︀﹐ ︨ــ︍﹫︡ ︑︣ا︋ــ︣ (︋︀ ﹝︧ــ
﹝ــ︡ود) ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ۴٧۵٧۶٧ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
١۴٠٠۵٠٩٠٣٣٧  د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︀︮︊︀ن ︨︀م ﹋﹥ از ︨︀︻️ ١٠ روز 
﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢۴ در ﹝︪﹞ ﹏︡، ︋﹙﹢ار ︨︖︀د، 
︀ د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥  ﹑ک ٢٢ ︵︊﹆﹥ ١︋  ︀﹝︙︀ل ۵︎  ︀﹝︙︀ل،︎  ︠﹫︀︋︀ن︎ 

﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ز︣ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر︋ 
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ︭﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د︨  ــ︣﹋️ در︠   ︫﹩﹡﹢﹡︀﹇

.١٣٩٧/١٢/٣٠ ﹤︋
︋︣ر︨ــ﹩ و ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ در ︭︠ــ﹢ص ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ ︋﹥ 
︑︀ر ١٣٩٧/١٢/٣٠ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز︀ن و ︮﹢رت 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ︣︗

.١٣٩٧/١٢/٣٠
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ﹝﹢رد ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︨ــ﹢د ︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹝︀﹜﹩ 

.١٣٩٧/١٢/٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞
︑︺﹫﹫﹟ ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋ــ﹥ ١٣٩٨/١٢/٢٩ و 

.︀﹡آ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹟﹫﹫︺︑
︑︺﹫﹫ــ﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗ــ️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ و 

ا︵﹑︻﹫﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨.
︨ــ︀︣ ﹝ــ﹢اردی ﹋ــ﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی را︗ــ︹ ︋ــ﹥ آ﹡︀ در 

︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
︀ً ︀ از ︵︣﹅ و﹋﹫﹏ و ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢د ︋︀ در  ︭︫ــ
د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︀ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︨ــ︀︻︐﹩ 
︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞︹ ︱﹢ر                                ︋﹏﹞ ــ︣وع ︗﹙︧ــ﹥ در ﹇︊﹏ از︫ 

︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.

/ع
۹۸
۰۷
۱۷
۱

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای - ﹡﹢︋️ دوم
د﹨﹫︀ری رو︨ــ︐︀ی ﹋︀ل زر﹋︩ از ︑﹢ا︋︹ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪︡ ︋︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ 
︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ رو︨ــ︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ︗﹞︹ آوری ز︋︀﹜ــ﹥ ، ر﹁️ و روب ، 
 ﹩﹝︖ رت﹢︮ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅ــ︣︵ رو︨ــ︐︀ را از ︣︋︀︺﹞ ﹩زدا  ︣و︋﹩ ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ و﹐
 ﹩︑︀﹞︡ ﹑﹫️ ا﹝﹢ر︠  ــ︣ا︳ و دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٧︮  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران و︫   ︎﹤︋
از اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︣︠︡ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/١٧ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار 
 ﹤﹆︊︵ ، ︡︤ی ﹝︪ــ﹋︣﹞ ︩︋ ــ﹢س ،﹡︊︩ ︑﹢س ١٢٠ ،︎ــ﹑ک ٢ ، ︑︺︀و﹡﹩ د﹨﹫︀ری  ﹨︀ی ︾︣ب︑
دوم ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︣︠ ️︗ . ︡﹠︀︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ﹁﹫︩ وار︤ و︗ــ﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ 
ر︀ل ︋﹥ ︧ــ︀ب ︗︀ری ︫ــ﹞︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴۵۵٠٠٢ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︋﹠︀م د﹨﹫︀ری ﹋︀ل زر﹋︩ 
 ﹤︋ ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ﹤﹠︤﹨ . ️︀ر ا︨ــ︐﹞ ︀﹨︀د﹠ل ︎﹫︪ــ﹢︊﹇ ︀ ︣دد . د﹨﹫︀ری در رد﹎ ﹤ارا

︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
د﹨﹫︀ری ﹋︀ل زر﹋︩

/ع
۹۸
۰۶
۸۵
۶

 ︤︡اران ︫︣﹋️ ︎︀ر﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︫︣ق ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره 
۶٨۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٢۶۶۵٠

︗️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ 
از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ 
ــ︀︻️ ٨  در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹋﹥ در︨ 
︮︊ــ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/۶/٢٣ در آدرس ︋﹙ــ﹢ار آب 
و ︋ــ︣ق، ﹡︊︩ ﹨﹀️ ︑﹫︣ ٨ (﹎﹙︪ــ﹟)، ︋︣ج اداری 
︧ــ︐﹩   ︎︡﹋ ﹜︖﹠ ︑︖ــ︀ری آر﹝﹫︐︀ژ ﹎﹙︪ــ﹟، ︵︊﹆﹥︎ 
٩١٧٨٧٧٢٩٠٣ ︑﹙﹀﹟ ٣١٩٠۵، ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد 

︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

︑︽﹫﹫︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︎︀ر︤ ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۷
۱۴
۱

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣︣م ︱ــ︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖ــ︀م ︠︡﹝︀ت 
آز﹝︀︪ــ﹍︀ه ﹝︧ــ︐﹆︣ ﹝﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︻﹞﹙﹫︀ت ︠︀﹋﹩ و ︋︐﹠ــ﹩ در ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا︐﹋︫︣ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م را از
 ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ︫ــ︡ه ﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ل١۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︀ ︲﹞︀﹡️ ︫ــ︣﹋️ در﹠﹝︲

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲
️ ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع   ︡ا﹇﹏ ︫ــ︣ا︳ ︻︊︀رت ا︨ــ️ از: ارا﹥ رزو﹝ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫
︻﹞﹙﹫ــ︀ت و ﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹝︪ــ︀ور ︋﹥ ﹨﹞ــ︣اه ︑︡﹫︀﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن و ا︨ــ︀﹝﹩ 

︎︨︣﹠﹏ ﹝︣︑︊︳ ﹁︺︀ل و رزو﹝﹥ ﹨︀ی ا︪︀ن .
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٧/۶/١٣٩٨ 
︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︋ــ﹥ آدرس ا﹠︐︣﹡︐ــ﹩ http://sem.aqr-harimeharam.org  ︑﹙﹀ــ﹟ 

︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀(٣١٣٠۵٢۴٣-٣٢٢۵٧٠٨۵-٠۵١)﹡︧︊️ ︋﹥ در

/ع
۹۸
۰۷
۱۵
۸

﹢دروی ﹨﹫﹢﹡︡ا ﹝︡ل ٢٠١٧   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ــ︊︤،︨  ︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٨٣د٣۵   ︫﹤ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ رو︾﹠ــ﹩︋ 
ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر G4NGHU402025 و ︫﹞︀ره 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ــ KMH3413BHA065717 ﹩︫︀︨ــ
︋︣ادران راد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۰۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤  ︠ــ﹢دروی ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ︋ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٣ اــ︣ان  ٣١۶ ع١۶  و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩: 
﹝﹢︑ــ﹢ر:  ︫ــ﹞︀ره  و    NAB37433116607340
ــ﹥ آ﹇︀ی ︗ــ﹢اد ﹝︣ادی  ٣٣۵٩٢۴١٠١١۵٣٣١ ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 
﹨︣﹡ــ︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۱۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ٩۵٠٢٢۴٢۴۶ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
︎﹫︀م ﹡﹢ر︋︪︣و﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ︻︀︵﹀﹥ 
︮﹞︡ی ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٨۵٠١٠٨٣٩١﹁︣ز﹡︡ ︻﹙﹫︣︲︀︨ــ︀﹋﹟ 
︫︨︣︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ا︨️. /ع
۹۸
۰۷
۱۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
︎︣اــ︡ ﹝︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶ اــ︣ان  ٩۴۶س٨٢  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
 ﹤︋ S1412284683456 ﹩01316257 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹫︿ ا﹜﹥ ﹎﹙﹞﹊︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۱۳
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹋︀رت ﹝﹢︑ــ﹢ر آ︀︎﹩ ﹝︡ل 
٩۴ ر﹡ــ﹌ ︨ــ︊︤ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧١٧٩٢/٧٧٣ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 0E4AF2719178 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
N2G***160V9415646 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗﹙﹫ــ﹏ ︗︀﹨ــ︡ 

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

درصد غيرنقدى 
قرارداد

حداقل رتبه الزم مبلغ سپرده به ريال مبلغ پروژه به ريال شرح عمليات رديف

٪25
رتبه 5 ابنيه يا 5 راه و ترابرى و ارائه 
اساسنامه و رزومه مرتبط با موضوع 

قرارداد

2/000/000/000 39/900/000/000 تهيه مصالح، حمل و ساخت و نصب سه دستگاه پل  
عابر پياده- تا سقف اعتبار

1

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹊﹩ از روش ﹨︀ی ذ﹏ ارا﹥ ﹎︣دد. ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︋︀︫︡ و ︀ وار︤ ﹁﹫︩ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق 
.︫︣ ﹉﹡︀︋ ٧٠٠٧٨۶٩۴٨۶︧︀ب ٢٣ ﹤︋

 ٢- ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹡﹀︣ اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ٣- ︫︣داری ﹋︣ج در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️.
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ر︨﹫︡ آن را ارا ︤︣داری وار︫ ︫︣ ﹉﹡︀︋ ︧︀ب ٧٠٠٧٨۵٣١٣٧٩۵ ﹡︤د ﹤︋ ا︨﹠︀د ︡︣︠ ﹤﹠︤﹨ ︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان۵٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ -۴

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹜︐﹀﹨ ﹤﹆︊︵ ︣داری ﹋︣ج ﹑ل︫  ﹙﹢ار︋   ︋-︡﹫﹢︑ وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︀﹡︀﹝﹫ ﹥ اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و︎  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر
︀ٌ ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  ۶- در ﹨︣ ︮﹢رت ﹝︡ارک ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹑ک ﹁︣وش ا︨﹠︀د و﹝︐︺︀﹇︊

.︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︤د ︫︣داری︋   ٧- ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ︾﹫︣ از ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط ︋﹥︎ 
﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥  ــoldpmn.mporg.ir ️︀ و﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ،sajar.mporg.ir ︀﹢ر︋  ﹑﹫️ در︨   ︮﹤︡﹫︀︑ ﹤ا︨ــ﹠︀د دا︫︐﹟ ر︑︊﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ارا ︡︣ ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹨﹠﹍︀م︠  ٨- ﹐زم︋ 

﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡. ︣﹋️، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ی︫ 
︀﹋️ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ︀︣ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ﹥ ﹨﹞︣اه︨  ︣داری را ︑﹊﹞﹫﹏ و︋  ﹞︣﹁ ﹤﹫﹚﹋ ️︧︀︀ و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد در︠﹢ا︨️︫  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋   ︫-٩

 ١٠- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
 ﹤ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶/۶/٩٨︋   ︫﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری روز︨  ︀﹋️ ب و ج ︑︀︎  ︣ روی︎  ︦ از ا﹜︭︀ق ﹨﹢﹜﹢﹎︣ام︋  ــ︡ه و︎  ــ︣﹋️︫   ︫︣﹞ ﹤ ︀﹋︐︀ی ﹝︖︤ا (ا﹜︿- ب-ج) ﹐ک و ﹝﹞﹢ر︋  ︀︧ــ️ در︎  ﹫︪ــ﹠︀دات ﹝﹩︋   ︎-١١

آدرس ﹋︣ج- ﹝﹫︡ان ︑﹢﹫︡- ︋﹙﹢ار ︋﹑ل د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ﹋︣ج ︑﹢﹏ داده ︫﹢د.
١٢- ︎﹫︪﹠︀دات ر︨﹫︡ه در روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢٧ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︻︀﹜﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣داری ﹋︣ج( د﹁︐︣ ︫︣دار) ﹝︴︣ح و ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ و ﹋﹠︐︣ل ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹨ ﹤﹠︤︀پ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.karaj.ir ️︀︨ ﹤︋ ︀ ︀س و﹝︑ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۵٨٩٢۴١٨-٣۵٨٩٢۴٢١-٠٢۶﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗*      .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه ︋︣﹡︡ه︻ ﹤︋ ﹩﹎آ
 اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︎﹫﹞︀﹡︫ -︀︣داری ﹋︣ج 

 ﹤  ︋ ــ﹉ـ  ١١١ـ  ــ﹢اری ﹨︀چ︋  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︣گ︨  ا︮﹏︋ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ : ۵٢ ا︣ان  ٢۵٣ ج ١٢ و︫ 
   S۵۴۴۵۵٩۶۵٩ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ : ٣٠٠٩١٧٠٠٢٢٩
ــ﹊︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و  ﹥ ا﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀︫  ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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