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 سکوتی که فتوای قتل حسینj شد!
 محرم»تعزیه« را زنده نگه داشته است

مسکن هنوزگران است

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید عبداهلل حسینی

نویسنده این یادداشــت حداقل یک ربع قرن در عرصه فهم دین و تبلیغ آن در 
خارج و داخل کشــور قلم و قدم زده اســت. پس از ایــن همه مدت به نظر من 
مهم ترین آیه در قرآن کریم این آیه است: یوم ندعوا کل اناس بامامهم فمن اوتی 
کتابه بیمینه فاولئک یقرئون کتابهم وال یظلمون فتیال. - اسراء آیه 71- )روزی که 

تمام انسان ها را فرابخوانیم که پشت سر امامشان...

کربالی امروز، فلسطین است

گزارش میدانی قدس، سه روز مانده تا پایان مهلت نام نویسی در سامانه استفاده از پایانه فروشگاهی

پزشکان به »پوز« حساسیت دارند؟

 اقتصاد  نســبت قیمت خانــه به درآمد 
متوســط خانوار ایراني براســاس آمارهاي 
جهانی 12برابر است و در رده بندي شاخص 
توانایي تأمین مسكن، در بین 9۰ کشور، در 
رتبه هشــتاد وچهارم قرار داریم. وزیر راه و 
شهرسازی که اوایل تیر ماه امسال گفته بود 
مردم خانه نخرند تا شــرایط عادی بر بازار 
مسكن حاکم شود، حاال اعالم کرده است 
اکنون وقت آن رســیده که حقوق بگیران 
برای خرید خانه اقدام کنند. به گفته محمد 
اســالمی در پی رونق بخشــیدن به تولید 
مســكن در کشــور، وزارت راه وشهرسازی 

توانسته است یک جریان پایدار ایجاد کند 
که امید به خانه دار شــدن را کوتاه کند، به 
طوری که در شــهرهای بزرگ به زیر 1۰ 
ســال و در شــهرهای کوچک به زیر سه 
سال برسد. پایه های توصیه اخیر وزیر راه و 
شهرسازی مبنی بر اینكه وقت خانه خریدن 
رسیده اســت، شــاید مبتنی بر آمارهای 
کاهش معامالت و قیمت مسكن باشد که 
وزارت متبوع وی آن ها را منتشر کرده است. 
مطابــق آمار وزارت راه و شهرســازی طی 
مرداد امســال در تهران 2 هزار 931 فقره 
قرارداد مسكن در سامانه امالک و مستغالت 

کشور ثبت شده که در مقایسه با ماه مشابه 
سال گذشــته 73.7 درصد کاهش یافته 
اســت.آمارها همچنین حاکی از این است 
که قیمت پیشــنهادی فروش آپارتمان در 
آگهی ها که خرداد امســال به باالترین حد 
خود رسیده بود، هم اکنون 1۰تا 2۰ درصد 
کاهش یافته و بدین معنی اســت مالكان 
فیتیله توقع خود را کمی پایین کشیده اند.

اطالعات جدید دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازی همچنین نشان می دهد، در 
مرداد ماه 9۸ متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســكونی 3 درصد نســبت به تیر 

کاهش پیدا کرده است که نخستین کاهش 
قیمت مسكن در چهار سال گذشته است. 
در عیــن حال نگاهی به گزارش مرکز آمار 
ایــران و بانک مرکزی دربــاره هزینه های 
خانوار شهری نشان می دهد نیمی از درآمد 
مردم در کشور صرف مسكن می شود. حال 
این سؤال مطرح است آیا با توجه به کاهش 
معامالت و قیمت مســكن، زمان مناسب 
برای خانه خریدن متقاضیان فرا رســیده 
است؟ افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد 
مســكن درباره اینكه آیا مردم با توصیه ها 

مسكن بخرند...
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 »روح کارگیل« 
در مشهد اکران و بررسی شد

مستندی
برای مظلومان 

کشمیر

بی اخالقی های ادامه دار 
مرد سال فوتبال ایران

بیرانوند 
دربی را از دست 

می دهد؟

 وزیر راه و شهرسازی می گوید وقت خرید خانه فرا رسیده 
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 رئیس جمهور قرار اســت امــروز برای دفاع از 
و  مونســان  خــود  پیشــنهادی  دوگزینــه 
حاجی میرزایی برای وزارت آمــوزش و پرورش و میراث 

فرهنگی به مجلس برود.
وزارتخانــه اولی در دو دولت یازدهم و دوازدهم یكی از پر 
تغییرترین وزارتخانه ها بوده که بیشتر آن ها با استعفای وزیر 
رقم خورده و دیگری وزارتخانه ای  اســت که دولت موافق 
تشــكیل آن نبود و اصرار داشت به جای تبدیل معاونت 
گردشگری رئیس جمهور به وزارتخانه، بازرگانی از وزارت 
صمت جدا شده و به شكل سابق، دستگاهی مستقل شود.

 راه هموار وزارت مونسان
علی اصغر مونســان که تاکنون معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی بود از سوی روحانی برای 
تصدی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
معرفی شده، چهره ای که با چالش جدی در مجلس روبه رو 
نیست و ارزیابی ها نشان می دهد به احتمال بسیار باال از 

مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.

 آموزش و پرورش، وزارتخانه رکورددار دولت 
یازدهم و دوازدهم

وزارت آموزش و پرورش و کرسی خالی صدارت آن اما در 
مجلس با چالش ها و مطالبات نسبتاً زیاد و جدی مواجه 
است. وزارتخانه ای که رکورددار تغییر وزیر و البته استعفای 
وزیر در دو کابینه روحانی است و همواره حاشیه دار بوده 
است. از معرفی محمدعلی نجفی در آغاز دولت اول روحانی 
و دست رد مجلس بر سینه این چهره اصالح طلب گرفته 
تا استیضاح و سپس اســتعفای علی اصغر فانی، حواشی 
جنجالی فخرالدین دانش آشتیانی و ماجرای قاچاق لباس 
توسط دختر او که در نهایت منجر به جایگزینی سیدمحمد 
بطحایی به جای او در دولت دوازدهم شــد. اســتعفای 
بطحایی نیز خود اتفاقی پرحاشیه و سبب ساز مناقشه ها 
و گمانه زنی های فراوان شد. او تصمیمش برای نامزدی در 
انتخابات مجلس را دلیل اســتعفا عنوان کرد، ادعایی که 
کمتر کسی آن را باور کرده و می کند. اینكه کسی وزارت را 

برای نمایندگی مجلس رها کند.
بیشتر ناظران سیاســی دلیل استعفای بطحایی را فشار 
مطالبات مجلس و فرهنگیان از او در زمینه معوقات این 

وزارتخانه، تحول در نظام آموزش، فشار دولت برای برخی 
انتصاب های سیاسی، کسری و مشكل بودجه و موانع بر سر 

راه اجرای نظام رتبه بندی معلمان می دانند.
بیش از همه اما موضوع فشار دولت  برای وادار کردن وزرای 
آموزش و پرورش به رفتار و کنش سیاسی در این زمینه 
مورد توجه محافل رسانه ای و سیاسی است. اینكه دو روز 
پیش حسین مظفر، وزیر پیشــین آموزش و پرورش در 
دولت اصالحات از فشار و شرط دولت خاتمی برای او پرده 
برداشت و گفت که موضعگیری علیه آیت اهلل جنتی، دبیر 
شــورای نگهبان و آیت اهلل مصباح یزدی شرط و مطالبه 
اصالح طلبان از او برای معرفی به عنوان وزیر بوده، یک بار 

دیگر این مسئله را در کانون توجه قرار داد.

 انتخاب حساب شده روحانی
این بار اما روحانی، محســن حاجی میرزایی دبیر هیئت 
دولت را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده 
اســت. چهره ای که بیشتر در حاشیه بوده و در عین حال 

کامالً به روحانی و دولت نزدیک است.
رئیس جمهور انتظــار دارد با معرفــی این چهره کمتر 
شناخته شده و در نتیجه بدون حاشیه در مجلس با مشكل 

جدی روبه رو نباشد.
محسن حاجی میرزایی متولد 133۸ و اهل قم است. وی 
دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و 

کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه آزاد است.

حاجی میرزایی از ســال 1392، دبیر هیئت دولت 
بوده اســت و در سوابق کاری وی رئیس کمیسیون 
اصالح الگوی مصرف، رئیــس مرکز ملی بهره وری 
ایران، مشــاور و مدیرکل دفتر امور مدیران ارشــد 
دفتــر رئیس جمهور، دبیر کمیســیون بررســی و 
اعطای نشــان های دولتــی دفتر رئیــس جمهور، 
معاون بررســی های دفتر هیئت دولت نهاد ریاست 
جمهوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش، قائم مقام، 
معاون آموزش و معاون اداری و مالی سازمان نهضت 
سوادآموزی در ســال های 1362 تا 137۸ و مدیر 
اســتان های آذربایجان شــرقی و تهران در سازمان 

نهضت سوادآموزی دیده می شود.
تاکنون فراکسیون های امید و نمایندگان والیی با دو وزیر 
پیشنهادی جلساتی را برگزار کرده اند. کمیسیون آموزش و 
تحقیقات نیز جلسه تخصصی را با حاجی میرزایی برگزار 
کــرده و از او خواســته تا در 14 محور به ســؤاالت این 

کمیسیون پاسخ دهد و اعالم نظر کند.
با همه این شرایط به نظر می رسد با توجه به اینكه سال 
تحصیلی جدید تا سه هفته دیگر آغاز می شود و بالتكلیفی 
وزارت آموزش و پرورش می تواند مشــكالت زیادی را به 
وجود آورد و از سوی دیگر زمان کم باقی مانده از مجلس 
دهم و زمان نه چندان زیاد باقی مانده از دولت دوازدهم، 
احتماالً وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز از مجلس 

رأی اعتماد بگیرد.

روحانی امروز برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود به مجلس می رود

راه هموار مونسان و حاجی میرزایی برای وزارت
فراخوان مناقصه 
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﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︻﹞﹢﹝﹩ (︫﹞︀ره ۶-٩٨)
اداره كل راهـدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان قم در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری 

.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ا﹇︡ام︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ از ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞

مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)موضوعرديف
(ريال)

بهسازى و روكش آسفالت بخشى از 1
محور قديم قم- تهران

49/195/809/2622/460/000/000

6/272/510/464314/000/000احداث سوله راهدارخانه سلفچگان2

 ﹅︣︵ از ︀﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس WWW.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  در﹎︀ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ در ︮ــ﹢رت ︻︡م

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٢/٩٨/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
نوع تضمين شركت در مناقصه:

︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ وار︤ و︗﹥
مهلت زمانى دريافت اسناد:

از ︨︀︻️ ٨/٣٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/١٢ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٣٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/٩٨/٠۶
مهلت زمانى ارائه پيشنهادها:

︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٣٠ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋︀ر﹎︢اری ﹎︣دد.
محل و زمان افتتاح پيشنهادها:

از ︨︀︻️ ٨/٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٣١ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︀︎ــ﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٧- ٣٧٧٨٠۴٢۶ ٠٢۵ ︑﹞︀س﹝︫ــ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ http://iets.mporg.ir
﹙﹢ار ︑︺︀ون- ﹝︖︐﹞︹ ادارات- اداره ﹋﹏ را﹨︡اری   ︋-︨︣︀ ار ︻﹞︀ر﹢﹚ ﹥ آدرس: ﹇﹛- ا﹡︐︀ی︋  ︀﹋️ ا﹜︿︋   ︎﹤ارا
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روزنامـه صبـح ايـران

تحريم ايران، دالر را تضعيف كرد   مهر: سرگئى الوروف گفت: واشنگتن با تصميم خود براى تحريم ايران و ساير كشورها، اعتبار دالر را به عنوان ارز پرداخت بين الملل، تضعيف كرد. وزير خارجه روسيه در 
بخشى از سخنرانى خود در ام جيمو، به مناسبت سال تحصيلى جديد، گفت: وقتى اياالت متحده همه را از خريد نفت ايران و پرداخت دالر به ازاى كاالهاى ايرانى منع كرد، اول از همه كشورها و شركت هاى زيادى را 

به وضعيت بسيار دشوارى دچار كرد. وى خاطرنشان كرد كه بسيارى از كشورهاى جهان به دالر وابسته هستند، بنابراين گام هايى كه توسط اياالت متحده برداشته مى شود، اعتماد را از اين ارز بين المللى صلب مى كند.

ســخنگوى  خليل خانه:  آرش 
دولــت با اشــاره به مذاكــرات و 
تماس هاى  روحانى و مكرون در هفته هاى 
اخير، اظهارداشــت: جمهورى اسالمى ايران 
راهبرد تعهد در برابر تعهد را در دســتور كار 
قــرار داده و در صــورت اجــراى تعهدات 
اروپايى ها ما نيز به اجــراى كامل برجام باز 
خواهيم گشت. على ربيعى با تشريح رايزنى ها 
و سفرهاى ديپلماتيك وزير امور خارجه در 
اين زمينه گفت: ديدگاه ها به هم نزديك شده 
و روز گذشــته مذاكرات فنــى براى اجراى 
تعهدات و وعده هاى اروپايى ها و طرح رئيس 
جمهور فرانسه با حضور هيئت كارشناسى ما 

در پاريس آغاز شده است.
وى افزود: سفر اين هيئت در راستاى مذاكره 
و بررسى شيوه اجراى تعهدات اروپاست و ما 
تأكيد داريم بايد نفتمان فروخته شود و پول 

آن در دسترس قرار گيرد و به ايران برگردد.
ربيعى بــا يادآورى اينكه جمعه مهلت ايران 
براى گام ســوم به پايان مى رسد، گفت: ما 
تعهداتمان را كاهش نداده ايم تا برجام از بين 
برود، بلكه اقدام ايران براى الزام و بازگشــت 
تعهداتشان  به  طرف ها  ديگر 
و حفــظ اين توافق اســت و 
اگر اروپا مايل يا قادر به ايفاى 
تعهداتشــان نباشد، منطقى 
نيست ما به شــكل ديگرى 
رفتــار كنيم. بايد تــوازن به 

مسئوليت ها برگردد.
وى از ســفر ماهاتير محمد، 
رئيــس جمهور مالــزى در 
آينده نزديك بــه ايران خبر 
داد و افزود: روابط ما با آسياى 
جنوب شرقى سامان جديدى 
مى گيــرد و دولــت ژاپن هم 
تعامالت بهترى را با ما دنبال 
مى كند، از اين رو ما نه تنها منزوى نشديم كه 

روابط ما رو به جلو است.

 اطالعى از بركنارى شمخانى ندارم
ربيعى در خصوص اخبار منتشــر شــده از 
بركنارى على شــمخانى از دبيرى شــوراى 

عالى امنيت ملى به دســتور رئيس جمهور 
گفت: چنين چيزى را نشــنيدم و اطالعى 
در اين خصوص  ندارم. ربيعى در پاســخ به 
پرسش خبرنگار عراقى درباره سياست هاى 
منهاى برجام ايران و انعقاد قرارداد با عراق، 
روســيه و مالزى و اينكه آيا اين اقدامات به 
منزله پايان برجام است، گفت: برجام زمينه 
مناســبى بود كه بتوانيم با همــه دنيا كار 
كنيم. سياســت ما در قبال اقتصاد قطعاً در 
هرحالتى- بدون برجام يا با برجام- همكارى 
با كشورهاى منطقه است. وى افزود: حضور و 
تبادل تجارى ما با كشورهاى منطقه به نفع 
مردم آن ها و افزايش توانايى فنى و اقتصادى 
كشورهاى منطقه است و مى تواند به بهبود 
زندگــى مردم منطقــه و ارزان بودن تبادل 

تجارى و ثبات سياسى كمك كند.

 روحانى با تروريست اقتصادى ديدار 
نمى كند

سخنگوى دولت در پاســخ به پرسش يك 
خبرنگار عراقى درباره تناقض در ســخنان 
رئيس جمهور مبنى بــر آمادگى براى ديدار 
با ترامپ و ســپس عقب نشــينى وى از آن، 
گفت: رئيس جمهور همچنان بر موضع خود 
ايستاده كه به خاطر منافع ملى در صورتى كه 
اطمينان داشته باشد مالقات و ديدار با فردى 
به مردم ما كمك مى كند، امتناع نمى كند. 
كليدواژه ما نيز «اگر اين اطمينان را داشته 
باشــم» بود كه برخى هــا آن را يا نديدند يا 
نخواســتند ببينند. وى اضافه كرد: عده اى 

هم پس از ســخنان بعــدى رئيس جمهور، 
به خاطر اينكه به منطــق درونى آن توجه 
نداشتند، گفتند كه ايشان عقب نشينى كرده 
اســت. فكر مى كنيم كه اين برداشت غلط 
است. هيچ دليلى براى ديدار رئيس جمهور 
با تحريك كننده و تروريســت اقتصادى در 
شــرايط كنونى وجود ندارد و هيچ شرطى 
تعيين نشده كه بخواهد اين ديدار رخ دهد.  

 اندازه نياز نفت مى فروشيم
وى درباره اينكه آيا آمريكا توانســته فروش 
نفت ايران را به صفر برساند، گفت: فشارهاى 
آمريكا در اين زمينه بى تأثير نبوده است، اما 
ما به روش هاى مختلفى به اندازه نيازمان نفت 
را مى فروشيم و با مديريت برجسته اى كه در 
حوزه نفت داريم اكتشافات و طرح هاى نفتى 
جلو مى رود. ســخنگوى دولت ادامه داد: اگر 
چه  سازمان هاى اطالعاتى رژيم صهيونيستى 
و آمريكا و برخى وابستگان به اين سازمان ها 
اقدام به جاسوســى از ايران مى كنند و فشار 
زيادى مى آورنــد، اما با برنامه ريزى هايى كه 
صورت گرفته است ما به اندازه اى كه نيازمان 
باشد نفت را مى فروشيم و خوشبختانه آمريكا 

در كار خودش موفق نبوده است.  

 خط اعتبارى 15 ميلياردى اينستكس!
وى در خصوص پيشنهادهاى اخير انجام شده 
از سوى فرانسه به ايران كه طبق آن يك خط 
مالى 15 ميليارد دالرى در نظر گرفته شده، 
اظهار داشــت: اجازه بدهيد اكنون از عدد و 

رقم صحبت نكنيم، شايد عدد بيشتر از اين 
هم بشود. اما موضوع اصلى مذاكره با طرف 
اروپايى فروش نفت و اينكه پول آن ها به ايران 
برگردد؛ يعنى پول حاصــل از فروش نفت 
به راحتى در اختيار ايران قرار بگيرد اســت، 
اما ظاهراً طرف اروپايــى نياز به هماهنگى 

بيشترى دارد.

 چرا رئيس جمهور به دنبال همه پرسى 
است؟

ســخنگوى دولت در پاســخ به پرسشــى 
درخصــوص تأكيــد رئيــس جمهــور بر 
همه پرسى در برخى ســخنرانى هاى خود، 
گفت: آنچه رئيس جمهور بيان كرد، اشاره به 
ظرفيت موجود در قانون اساسى است كه اين 
ظرفيت به ما اجازه مى دهد در موارد مهمى 
كه تصميم گيرى دشوار است و نياز به پشتوانه 
عظيم ملى و مردمى و اجماع عمومى دارد، بر 
اساس آن عمل كنيم. اين ظرفيت وجود دارد 
كه قضاوت مردمى را بگيريم و سخن گفتن 
درباره ظرفيت هاى قانون اساســى صحبتى 
نيست كه معطوف به يك نتيجه گيرى خاص 
باشد. بيشتر بحث ظرفيت مطرح بوده تا يك 

موضوع خاص براى همه پرسى.  
ربيعى بيان كــرد: آنچه رئيس جمهور گفت 
اشاره به اين است كه اگر در برخى از موارد با 
ابهام روبه رو شديم، مى توانيم به افكار عمومى 
از طريق همه پرسى هم مراجعه كنيم، ولى 
درباره اينكه در چه موضوعى است، اطالعى 

در اين مورد ندارم و چيزى هم نشنيده ام. 

نشست خبرى رئيس جمهور برگزار 
مى شود

ربيعى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
نشست خبرى رئيس جمهور چه زمانى برگزار 
مى شــود؟ گفت: حتماً اين نشست برگزار 
مى شود، ما از قبل برنامه ريزى ها را انجام داديم، 
ولى به دليل تداخل با چند مالقات برگزار نشد، 
اجازه بدهيد ما در مورد مسائل جديد سياست 
خارجى به جمع بندى برســيم، در فرصتى 
بهتر اطالعات بيشترى در اختيار مردم قرار 

مى دهيم.

سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران :

روحانى با تروريست اقتصادى ديدار نمى كند

 مــا 5هزار جوان پذيرفته شــده كادر ادارى آزمون 96 قــوه قضائيه بعد دو 
ســال بالتكليفى از وزير محترم دادگســترى تقاضاى شــروع بــه كار داريم. 

0917...7602
 لطفاً نيروى انتظامى و دستگاه قضايى در ايام محرم با هنجارشكنان منكراتى 
و پوشــش هاى زننده غربى برخورد انقالبى و قانونى انجام دهد، ملت امنيت و 

آرامش مى خواهند. 9286...0915 
 بازداشت  مداحان  اسرائيلى  باعث  تقدير است  و بايد مداحان  ساماندهى  شوند 
تا خرافات  و اسرائيليات  و داســتان هاى  خيالى  به  مردم  تحويل  ندهند و كمى 
 هم  از كلمات  پند  آموز اهل  بيت  به  جوانان  بگويند. ضمناً بايد از آن ها كه  درآمد 
ميليونى  دارند و گروهى  با هواپيما به مراسم  الكچرى  دعوت  مى شوند، ماليات  

حسابى  گرفته  شود. 2986...0915
 شهريور به نيمه رسيد ولى از پرداخت حق التدريس سال قبل خبرى نشد. 

خستگى يك سال كار به تنمان ماند.3191...0915
 رودخانه يعنى خانه رود، اگر شخصى در حريم رود خانه بسازد رود خانه اش 
را خراب مى كند! با توجه به سيل خيز بودن اراضى باال دست مسكن مهر، فاز 
3 فرهنگيان و فاز 5 كاركنان دولت، آيا موافقيد اين زمين ها اراضى ملى اعالم 
شــود و با نهال كارى و نصب عالئم هشدار و فنس كشى براى هميشه تاريخ از 

ساخت و ساز در اين اراضى ممانعت به عمل آيد. 09150007109
 شما مســئوالن با اشــتباهتون بنزين رو مى خواهيد گران كنيد تا باز همه 
چى بره باال. نخســتين چيــز هزينه حمل كاال... راهش اينــه روزانه فقط 10 
ليتر وهمين طور به تناســب براى خودروهاى ســنگين معيــن كنيدكه اونم 
مصــرف روزانه خودرو اســت.... همه هم كــه حاال خودرو دارند... والســالم... 

09150003099
 وقتــى به قيمت يك پكيج شــوفاژ ديــوارى كه بعد از جهــش قيمت ارز 
از 1/5 ميليون به 8 ميليون رســيد و به قيمت پرايــد كه افزايش تقريبا 2/5 
برابــرى پيدا كرده دقت مى كنم، مى فهم در طول اين ســال ها كارخانجات ما 
فقط نام شيك توليد كننده را يدك مى كشيده اند و مونتاژكارى بيش نبوده اند. 
چه خوب است كه امســال را مقام معظم رهبرى به نام رونق توليد نامگذارى 
كرده اند. كارخانجات  بيايند و دســت از مونتاژكارى بردارند و با همت جوانان 
كشــورمان به توليد رونق دهند تا هرقدر كه قيمت ارز هم باال رفت قيمت اين 
كاالها مناســب بماند. البته دستگاه هاى نظارتى هم بايد همت كنند تا به اين 

مهم دست يافت.  09150007661
 حشمت اهللا فالحت پيشه، عضو كميســيون امنيت ملى معتقد است (زمان 
به ضرر ايران در حال ســپرى شدن است) لطفاً خيلى زود جلو اين ضرر گرفته 

شود.2323...0939

قاليباف: 
راه آرامش منطقه، فشار بر رژيم صهيونيستى است

سياست: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در حساب كاربرى خود در توييتر به پاسخ 
روز گذشته حزب اهللا لبنان به حمله صهيونيست ها واكنش نشان داد. محمدباقر قاليباف 
در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: «پاسخ ديروز حزب اهللا به تجاوز پهپادى نشان 
داد كه رژيم صهيونيستى چقدر آسيب پذير تر از گذشته است و حاال وقت آن است كه 

بيشترين فشار بر آن ها وارد شود. راه آرامش منطقه فشار بر اسرائيل است.»

سخنگوى وزارت امور خارجه:
فرصت ها خيلى زود از دست مى روند

سياست: سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در پيامى توييترى از تمايل ايران براى حفظ 
ديپلماسى و گفتمان خبر داد. سيد عباس موسوى نوشت: «روز دوشنبه، ديپلماسى در 
مسكو، پاريس و وين پيگيرى خواهد شد. ايران، با وجود تمام سختى هاى اين مسير، مايل 
است به ديپلماسى، مشاركت و گفتمان فرصتى ديگر بدهد. اگرچه بايد توجه داشته باشيم 

كه فرصت ها خيلى زود از دست مى روند.»

وزير كشور:
احراز هويت در انتخابات مجلس
 100درصد الكترونيكى مى شود

ايسنا: وزير كشــور گفت: هماهنگى هاى الزم انجام شــده تا مرحله احراز هويت 
رأى دهندگان در انتخابات امسال 100 در صد الكترونيكى برگزار شود.

عبدالرضا رحمانى فضلى در  فرودگاه رشت با اعالم اين خبر، اظهار كرد:  الكترونيكى 
شدن 100درصد احراز هويت رأى دهندگان گام بلندى در بحث الكترونيكى كردن 
انتخابات است. وى همچنين با بيان اينكه هماهنگى هاى الزم براى برگزارى انتخابات 
با همه دستگاه ها از جمله شوراى نگهبان، دستگاه هاى امنيتى و تبليغاتى انجام شده 
اســت، تصريح كرد:  ما توافق هايى كه حاصل كرديم را پيش مى بريم و اميدواريم با 
همكارى همه دســتگاه ها انتخابات سالم  و قانونى در يك فضاى امن و با مشاركت 

باال را داشته باشيم.

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح:
200 هزار سرباز در سال 98 گواهى نامه مهارت مى گيرند

سپاه نيوز: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 
بــا بيان اينكــه در ســال 96 و 97 حدود 
260هزار سرباز گواهى نامه مهارت دريافت 
كرده اند، گفت: اين تعداد در ســال جارى 
به 200 هزار نفر افزايش مى يابد. ســردار 
سرلشكر پاسدار محمد باقرى، مهارت آموزى 
ســربازان را رونــدى رو به توســعه در دو 
سال گذشته خواند و اظهار داشت: اين مهم با همكارى تنگاتنگ نيرو هاى مسلح و 
دستگاه هاى مختلف كشورى انجام شده است و سربازان مشاغل و مهارت هايى را با 
حداقل هزينه فرامى گيرند. وى بيان كرد: با همت دفتر عقيدتى سياسى فرماندهى 
كل قوا و عقيدتى سياسى نيرو هاى مسلح 200 هزار سرباز نيز در حوزه هاى فرهنگى 

و هنرى و اسالمى تربيت خواهند شد.

تذكر 105 نماينده به رئيس جمهور 
درباره رسيدگى به پرونده فساد ارزى

تسنيم: عضو هيئت رئيسه مجلس تذكر 105 نماينده به وزير دادگسترى و رئيس جمهور 
درباره ضرورت تمكين و رعايت اصل تفكيك قوا و استقالل قوه قضائيه در رسيدگى به 
پرونده هاى مهم مفاســد اقتصادى به ويژه پرونده فساد ارزى را قرائت كرد. محمدعلى 
وكيلى، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى روز گذشته تذكرات 
كتبى نمايندگان به رئيس جمهور و مسئوالن اجرايى كشور را قرائت كرد. به گفته وكيلى، 
بعضى از اين تذكرها عبارتند از: تذكر شهاب الدين بى مقدار، نماينده مردم تبريز، اسكو و 
آذرشهر به رئيس جمهور و وزير ارتباطات؛ ضرورت ارائه گزارش درخصوص وجود يا عدم 
وجود پارازيت ها و علت پايين بودن سرعت اينترنت در قياس با ساير كشورها به مجلس. 
تذكر سيده فاطمه ذوالقدر و اعضاى مجمع نمايندگان تهران به رئيس جمهور؛ ضرورت 
پرداخت مبلغ تعيين شده براى بيمه قاليبافان كه تاكنون هيچ اعتبارى تخصيص داده 
نشده است. تذكر عبدالغفور ايران نژاد، نماينده چابهار به رئيس جمهور؛ ضرورت دستور 

جدى درخصوص جلوگيرى از حمله تمساح در منطقه چابهار به كشاورزان و مردم.
تذكر صديف بدرى، نماينده اردبيل، نير، نمين و سرعين به رئيس جمهور؛ اجراى كامل 
قانون حمايت از حقوق معلوالن. تذكر حشمت اهللا فالحت پيشه، نماينده اسالم آباد غرب به 
رئيس جمهور؛ ضرورت تخصيص 160 ميليارد تومان از اعتبار راه آهن غرب كشور با توجه به 
دست اندازى خالف معاون اول رئيس جمهور به اين بودجه. تذكر احمد اميرآبادى فراهانى، 
نماينده قم و 104 نفر از نمايندگان به وزير دادگسترى و رئيس جمهور؛ ضرورت تمكين 
و رعايت اصل تفكيك قوا و استقالل قوه قضائيه در رسيدگى به پرونده هاى مهم مفاسد 
اقتصادى به ويژه پرونده فساد ارزى. تذكر حسينعلى حاجى دليگانى، نماينده شاهين شهر 
به رئيس جمهور؛ ضرورت نظارت بر عملكرد جمعيت هالل احمر و جلوگيرى از تبعيض 
و بى عدالتى در حوزه نيروى انســانى، تذكر به وزير كشور؛ چرا سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى درصدد حذف سامانه تلفنى 133 تاكسى بيسيم است، تذكر به وزير 
اقتصاد؛ ضرورت پيگيرى وضعيت واگذارى صنايع شيميايى ايران به قيمت 3هزارو800 
ميليارد تومان با شــرط پرداخت 35 درصد نقد يعنى معادل هزارو 300 ميليارد تومان 

در حالى كه اين شركت هزارو100 ميليارد تومان سود محقق شده در سال جارى دارد.

كربالى امروز، فلسطين است
نويسنده اين يادداشــت حداقل يك ربع 
قــرن در عرصــه فهم ديــن و تبليغ آن 
در خارج و داخل كشــور قلم و قدم زده 
اســت. پس از اين همه مدت به نظر من 
مهم ترين آيه در قرآن كريم اين آيه است:
يــوم ندعوا كل انــاس بامامهم فمن اوتى 
كتابه بيمينــه فاولئك يقرئون كتابهم وال 
يظلمون فتيال. - اســراء آيه 71- (روزى 
كه تمام انســان ها را فرابخوانيم كه پشت 
سر امامشــان صف بكشند. آن روز پرونده 
كســانى را مى خوانند كه نامه اعمالشان 
در دست راستشــان قرار داده شده است 

و برآن ها ظلم نخواهد شد.)
ايــن آيه با صراحت كامــل بيان مى كند 
كه نخســتين پرســش در قيامت از نماز 
نيســت، بلكه از امامــت و رهبرى و خط 

فكرى است.
بايــد هم همين طور باشــد؛ زيرا قدرت و 
رهبرى هر جامعه اى مهم ترين مســئله 
آن جامعــه از آغاز خلقت بــوده، اكنون 
هم هست تا پايان جهان هم باقى خواهد 

ماند. 
مــا از آغاز خلقت تاكنون دو راه بيشــتر 
نداشته ايم؛ حق و باطل. براساس اين طرز 
تفكــر تمام انســان ها و مكاتب مذهبى و 
قطب هاى فكرى و نحله هاى اعتقادى در 
تمام عصرها ونسل ها به دو دسته تقسيم 
مى شــوند يا حق اند يا باطل. حد وســط 
نداريم. نســبتاً حق و نسبتاً باطل نداريم. 
بى طرف نداريم.  تمام بى طرف ها در جبهه 

باطل هستند. 
اين حــرف در حقيقت مضمــون جمله 
امام حســين (ع) است در روز عاشورا كه 
فرمودند: در مبارزه با ظلم يا شــما از ما 
طرفــدارى و حمايت مى كنيد كه در اين 
صــورت در جبهه حق قرار داريد و طوبى 
لكــم. واگر با مانيســتيد با دشــمنان ما 
هســتيد حتى اگر در ميدان جنگ آنان 

عليه ما حضور نداشته باشيد .
از آغازخلقــت تاكنون و تا پايان جهان دو 
خط موازى كشيده شده اند كه هيچ وقت 
نمى توانند با هم به تفاهم برسند. سازش 
اين دو مانند ســازش آب و آتش ناشدنى 
است. همين حاال هر كدام از ما در يكى از 
اين دو جبهه قرار داريم. راه سومى نيست. 
مبارزه حق عليه باطل درســت مثل يك 
بازى فوتبال است. منتها اين بازى از روز 
اول خلقت شــروع شده و تا پايان خلقت 
ادامه دارد. نخســتين گل را تيم باطل با 
كشــتن هابيل زد و آخريــن گل را هم 
ان شــاءاهللا حضرت حجت (عــج) با فتح 
بيت المقــدس، وارد دروازه باطل خواهند 
كرد. در طول تاريخ بازيگران هردو طرف 
عوض شــده اند، اما تيم همان تيم است. 
حتى گاهى بعضــى از بازيگرانى كه عضو 
تيــم حق بودند، رفتند در تيم باطل توپ 

زدند، اما تيم عوض نشده است. 
معيارهــاى جبهه حق هم فقــط نماز و 
روزه و گريــه و عزادارى نيســت. ممكن 
اســت شــما نماز هم بخوانيد مثل عمر 
ســعد، حافظ كل قرآن هم باشــيد مثل 
شمر و بيشــترين قرآن را هم چاپ كنيد 
مثل ملك عبداهللا، بزرگ ترين مســجد را 
هم بســازيد مثل امير قطر؛ ولى در جبهه 
باطل باشــيد. «راه وسط» كه در حديث 
آمده اســت (خير االمور اوسطها) هم در 
اختالفات درونى جبهــه حق معنى پيدا 
مى كند. آنجا كه گاهى حتى خود اختالف 
امت رحمت محســوب مى شــود. نسبى 
بودن خوب و بد هم تنها در درون جبهه 

حق قابل پياده شدن است.
امروز نيز اين دو خط همچنان امتداد دارد و 
آمريكا تجسم آشكار يزيد، رژيم صهيونيستى 
مجسمه آرمدار ابن سعد و نتانياهو هم همان 

شمر است، البته اتو كشيده و كراواتى. 
در منابــع روايــى مربوط بــه آخرالزمان 
بــه صورت واضحى از امــام مهدى (عج) 
بــه عنوان فاتح بيت المقدس با شــعار يا 
لثارات الحســين (ع)  نام برده شده است. 
نگاهــى اجمالى به ايــن روايات نيز مؤيد 
مطلب فوق اســت كه آن حضرت انتقام 
امام حسين (ع) را از كسانى مى گيرد كه 
اگر در كربال بودند در اردوى يزيد شمشير 

مى زدند.
شك نداشته باشيم كه اگر واقعه جانسوز 
اما بســيار زيباى عاشورا به تعبير حضرت 
زينب (س) امروز اتفــاق مى افتاد، رژيم 
منحــوس صهيونيســتى در مقابــل آن 
حضرت در اردوى يزيد خيمه هاى حسين 
را بمباران مى كرد. آن  گونه كه اگر امروز 
خــداى نكــرده جنگى ميان عربســتان 
ســعودى و ايران اسالمى در بگيرد بدون 
هيچ شبهه اى اسرائيل به يارى عربستان 

خواهد شتافت.
بنابراين نخســتين پرســش در قيامت از 
كسانى كه در عصر حاضر زندگى مى كنند 
اين خواهد بود كه در زمان تقابل آشــكار 
حق و باطل در فلسطين اشغالى و مواجهه 
بين المللى اســالم و كفــر در كدام اردو 
شمشير مى زديد و پشــت سر كدام امام 

حركت مى كرديد.
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 سامانه اموال مسئوالن فعال شده استمستندات واگذارى غيرقانونى ايران اير تور
 حجت االسالم نصراهللا پژمانفر در 
نشستى در حاشــيه جلسه علنى 
ديروز پارلمان درباره نحوه واگذارى ســهام 
شركت ايران اير تور توسط سازمان خصوصى 

سازى مستنداتى ارائه داد.
نماينده مردم مشــهد در مجلس شــوراى 
اسالمى افزود: شــركت مذكور ابتدا در سال 
89 به شركت هاى تعاونى هسايار 80 درصد 
و شــركت هاى صنايع خراســان 15 درصد 
واگذار گرديد و به شيوه اى غيرقانونى در سال 
91 به وزارت دفاع منتقل شــد كه به دليل 
پيچيدگى هاى فنى و حقوقى در حال حاضر 
اين بخش از واگذارى مورد بحث نيست. در 
سال 94 نيز مجدداً شركت مزبور در فرايندى 
به خريدارى به نام آقاى مجيد شكارى بيرق 
واگذار شــد كه اين واگذارى نيز كه در توالى 
واگذارى غيرقانونى دوم شركت ايران ايرتور 
انجــام گرفته، محمول بر صحت نيســت و 
مراتب در حال بررسى توسط مراجع نظارتى 

و نيز قوه قضائيه است.
وى ادامه داد: بيش از چهار ســال است كه 
نسبت به واگذارى ايران ايرتور شكايت داشتم 
و تازه اكنون دســتگاه قضايى به اين پرونده 
ورود كرده كه جاى تشــكر دارد و مديريت 

جهادى آيت اهللا رئيسى سبب شده تا بساط 
نابــودى بنگاه هاى اقتصادى كشــور كه در 
تملك دولت هســتند از يك ســو و تضييع 
بيت المال مســلمين از سويى ديگر برچيده 

شود و اين روند خسارت بار استمرار نيابد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: برخى از مقامات 
دولتى از جمله آقاى دژپســند وزير اقتصاد و 
آقاى ربيعى ســخنگوى دولت، واگذارى اين 
شركت را تأييد كرده و آن را مطابق با ضوابط 
قانونى دانستند. از سوى ديگر، آقاى پزشكيان 
نيز چند بــار درخصوص برگزارى نشســت 
مشــترك با خريداران شــركت ايران ايرتور 
وساطت كردند و با جديت خواستار اين بودند 
كه اين موضوع به صورت كدخدا منشى حل 
و پيگيرى هاى بنده نسبت به واگذارى پرونده 

ايران ايرتور به آقاى شكارى متوقف شود.

ايســنا: رئيس قوه قضائيه بــا تأكيد بر 
امر  فرهنــگ  ســازى  نهادينه  ضــرورت 
به معــروف و نهــى از منكر در كشــور، 
اتهام زنى هاى بدون ســند را موجب وارد 
آمدن ضربه به روند مبارزه با فساد دانست 
و گفت: كسانى كه به هر دليل دچار هواى 
نفس شــده و بــه اموال مردم بــا گرفتن 
رشوه، پورسانت، اختالس و ... دست اندازى 
كرده اند، بهتر اســت قبل از اينكه دستگاه 
قضايى به سراغشــان برود، خودشان اين 

اموال را بازگردانند.
آيت اهللا رئيسى در جلسه شوراى عالى قوه 
قضائيــه تصريح كرد: عاشــورا يك حادثه 
زودگذر نبوده و امروز بايد در متن زندگى 
انســان معاصــر باشــد. از جلوه هاى مهم 
عاشــورا، اميد در زندگى اســت؛ بنابراين 
كســانى كه از تبهكارى، فساد، استكبار و 
ظلم به ســتوه آمده اند، با ابتنا به عاشــورا 

مى توانند با اميد زندگى كنند.
وى با اشاره به كليد زدن طرح نااميدسازى 
مردم توسط دشمن از مدت ها قبل، تأكيد 
كــرد: پرچمى كــه رهبر معظــم انقالب 
برداشــته اند، پرچم مقاومــت و مبارزه با 
فســاد اســت. بنده نيز يك طلبه و سرباز 

هســتم و ملت بزرگ، مخلــص و متدين، 
پاى كار هستند. 

به حمــداهللا با رهنمودهــاى رهبر معظم 
انقــالب و حضور مردم در صحنه، تا امروز 
قلــب پروژه دشــمن از كار افتاده و مردم 
بيش از هميشــه اميدوار به آينده نظام و 

كشور هستند. 
وى در بخــش ديگرى از ســخنان خود با 
بيان اينكه ســامانه اموال مسئوالن فعال 
شده اســت، افزود: اگر كسانى به هر نحو 
گزارشــى درباره زد و بندها، حيف و ميل 
بيت المــال، تخلف و تعدى به حقوق مردم 
دارند، بايد آن را به دســتگاه هاى مسئول 
اعالم كنند و دســتگاه ها نيــز بايد اقدام 
كنند؛ زيرا اقدام از ناحيه سه قوه و نهادها 

مى تواند براى مردم اطمينان بخش باشد.

 فارس   وزير امور خارجه در روسيه روز گذشته در نشست خبرى 
مشترك با همتاى روس خود، با بيان اينكه گام سوم بر اساس برنامه 
پيش مى رود، گفت: آنچه رئيس جمهور فرانسه با شركاى آمريكايى 
خود ادامه مى دهد، مربوط به فرانسوى ها و اتحاديه اروپاست و آنچه 

براى ما اهميت دارد اجراى تعهدات اروپا در اين توافق است. 
وزير خارجه ايران درباره طرح مكرون نيز گفت: بحثى كه با آقاى 
مكرون داريم درباره نحوه اجراى تعهدات اتحاديه اروپا و جلوگيرى 
از ادامه تنش در اجراى برجام است كه حتماً به نفع كسى نخواهد 
بود. گفت وگوهــاى خوبى در اين زمينه صورت گرفته و امروز نيز 
همكاران من در فرانســه اين گفت وگوها را ادامه مى دهند. ظريف 
گفــت: اروپايى ها هر زمان كه برجام را كامل اجرا كنند، ايران هم 
كامل اجرا خواهد كرد و تا زمانى كه اروپا به برجام متعهد باشــد 
و چين و روســيه همواره به برجام متعهد باشند، ما نيز به برجام 
متعهد خواهيم بود. وى در بخشــى ديگر از نشست خبرى گفت: 
هماهنگى خوبى بين ايران و روسيه در مسائل منطقه اى وجود دارد، 
تالش هاى مشترك ما توانسته وضعيت در سوريه را قدرى آرامش 
ببخشد گرچه به خاطر فشارهاى خارج از اين مجموعه نتوانست 

سال گذشته  همه دست آوردهابه نتيجه برسد.
رئيس دستگاه ديپلماسى ادامه داد: اجالس آينده سران بين ايران، 
روسيه و تركيه در تركيه فرصت مناسبى خواهد بود براى سه رئيس 

كشور كه در زمينه اين مشكالت گفت وگو كنند. 

 درباره امنيت منطقه  با آمريكا تفاوت مبنايى داريم
وزيــر خارجه گفت: در بحث امنيــت در خليج فارس ديدگاه ما و 
روسيه بسيار به هم نزديك است، معتقديم امنيت از طريق همكارى 
و هم افزايى بين كشــورهاى ســاحلى ايجاد مى شود، نه از طريق 
رقابت و تقابل با كشورهاى ساحلى. متأسفانه آمريكا با بحث اعزام 
نيرو به منطقه به دنبال تنش بيشتر و افزايش تنش هاست.  ظريف 
ادامه داد: اگر آمريكا  مى خواهد درباره منطقه ما صحبت كند بايد 
در ابتــدا درباره نقش مخرب خود در منطقه صحبت كند. ترامپ 
گفتــه كه 7 تريليون دالر در منطقه خرج كردند و مداخله كردند 
و جز خسارت چيزى نداشته است. بايد درباره برهم زدن روندهاى 
معقول در منطقه ما صحبت كند. ظريــف اضافه كرد: ديدگاه ما 

درباره امنيت منطقه از لحاظ مبنايى با آمريكا متفاوت اســت. ما 
امنيت را در همــكارى مى بينيم، ولى آمريكا در تخاصم مى بيند. 
ديدگاه آمريكا سبب مى شود پول زيادى از كشورهاى منطقه بگيرد، 
ولى امنيت قابل خريد و فروش نيست و از طريق همكارى بدست 
مى آيد. رئيس دستگاه ديپلماسى بيان كرد: اگر عربستان آماده است 
دست ما براى فشردن دست همسايگان دراز است. آمادگى داريم از 
هر ابتكار مثبت همسايگان براى گفت وگو و همكارى استقبال كنيم. 
دو پيشنهاد روى ميز داريم (ايجاد مجمع گفت وگوى منطقه اى و 
پيمان عدم تعرض) و فكر مى كنيم اگر كشورهاى منطقه عالقه مند 
ايجاد آرامش هســتند، روش آن اين اســت نه دعوت از نيروهاى 

خارجى براى حضور در منطقه. 
وزير خارجه همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى درباره افغانستان 
گفت: ما نسبت به گفت وگوهاى آمريكا و طالبان خوشبين نيستيم. 
معتقديم راه حل صلح آميز و گفت وگو بايد بين طرف هاى افغان باشد 
و مردم افغانستان براى آينده خود تصميم بگيرند. هيچ گفت وگويى 
نمى تواند دســتاوردهاى دموكراتيك مردم افغانستان در 18 سال 
گذشــته را ملحوظ نكند. وى افزود: طالبان حتماً بايد قسمتى از 
راه حل صلح آميز در افغانستان باشــد و بايد در روند صلح حضور 
داشته باشد، ولى اين روند بايد با مالكيت و راهبرى دولت و مردم 
افغانستان و حضور گروه هاى مختلف افغان باشد و ما نسبت به طرح 

آمريكايى ها خوشبين نيستيم.

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

بازتاب

سياست خارجى

 ظريف در مسكو:

گام سوم بر اساس برنامه پيش خواهد رفت

قوه قضائيهمجلس
آيت اهللا رئيسى در جلسه شوراى عالى قوه قضائيه:پژمانفر در نشست خبرى خود با خبرنگاران ارائه داد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

طنین نوای زیارت عاشورا در حرم رضوی  آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: در ایام دهه اول محرم همه روزه دو نوبت زیارت عاشورا در حرم مطهر رضوی قرائت می شود. 
حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد افزود: بر اساس سنت هر ساله در دهه اول محرم برنامه قرائت زیارت عاشورا در حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار می شود. وی ادامه داد: برای امسال روزانه دو جلسه 

قرائت زیارت عاشورا تدارک دیده شده که هر روز ساعت 5 صبح در مسجد گوهرشاد و ساعت ۶:15 صبح در رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  ارسال کمک های ورزشکاران آستان قدس رضوی 
به منطقه سیل زده بردسکن 
کمک های  مرحله  دومین  آســتان: 
ورزشــکاران آســتان قدس رضوی به 
منطقه سیل زده بردسکن و روستاهای 
اطراف با حضور مسئوالن تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی، مســئول سپاه 
شهرستان بردسکن و مردم منطقه به 

روستاهای آسیب دیده ارسال شد.
به گــزارش روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی دومین مرحله 
کمک های غیرنقدی ورزشــکاران که به همت تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
جمع آوری شــده بود در قالب ۲۳ نیسان روز شــنبه ۹ شهریور ماه به روستای 

چشمه هادی و سایر روستاهای آسیب دیده از سیل ارسال شد.
هر نیســان شامل ۳۰ کیسه سیمان، ۴۸ متر کاشــی و سرامیک، یک دستگاه 
آبگرمکن و یک سنگ توالت به ارزش ریالی ۲۵ میلیون ریال تحویل خانواده های 
سیل زده شد.این برنامه با مشارکت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در مشهد، 

خادمیاران و سپاه پاسداران بردسکن انجام شد.

به همت بنیاد سالمت آستان قدس رضوی انجام شد 
بهره مندی 800 زائر از خدمات پایش سالمت حرم رضوی 

آســتان: بیش از ۸7۰ نفر به همت 
بنیاد سالمت آســتان قدس رضوی از 
خدمــات چهار پایگاه پایش ســالمت 
زائــر در ورودی های حرم مطهر رضوی 

بهره مند شدند.
پایگاه های پایش سالمت ویژه زائران با 
حضور خادمیاران سالمت بنیاد سالمت 

آســتان قدس رضوی در دو روز نخست شــهریورماه سال جاری در ورودی های 
شیرازی، طبرسی، باب الرضا و نواب صفوی حرم مطهر رضوی دایر شد.

ایــن پایگاه ها با توجه بــه اهمیت و ضرورت کنترل فشــارخون و قندخون در 
پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر به ویژه بیماری هــای قلبی و عروقی برپا و 

خدمات سنجش میزان فشارخون و قندخون به مراجعان زائر و مجاور ارائه شد.
در مجموع 6۵۸ نفر از خدمات سنجش فشارخون و ۲1۵ نفر از خدمات سنجش 
قندخون خادمیاران بنیاد سالمت آستان قدس رضوی در این دو روز به مناسبت 
یکم شهریورماه روز پزشک استفاده کردند. در این برنامه افراد مبتال به فشارخون 

و قندخون باال نیز شناسایی شدند و نکات پزشکی آموزشی به آنان گفته شد.
بنیاد سالمت آستان قدس رضوی با توجه به نقش کنترل فشارخون و قندخون 
در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برنامه هایی مانند پایش سالمت را در دستور 
کار خود قرار داده اســت و با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران سالمت رضوی و 
حمایت خیران حوزه سالمت به زائران و مجاوران و همچنین خادمان و کارکنان 
آســتان قدس رضوی در ادوار و مناســبت های مختلف خدمات   غربالگری ارائه 
می کند.یادآور می شود، بنیاد سالمت آستان قدس رضوی در زیرمجموعه معاونت 
علمی این آستان مقدس با هدف ایجاد همسویی و هم افزایی در تمامی بخش های 
فعال در حوزه بهداشــت و درمان این آستان مقدس برای تأمین انتظارات عموم 
مردم به ویژه اقشــار محروم و حرکت در راســتای الگوسازی فعالیت های حوزه 

سالمت حول محور حرم مطهر رضوی در سال 1۳۹6 تشکیل شده است.

رواق حضرت زهرا)س( میزبان بانوان عزادار
آستان: به مناســبت فرا رسیدن دهه 
اول محرم جلسات سخنرانی، عزاداری و 
بیان احکام ویژه بانوان در رواق حضرت 
زهــرا)س( حرم مطهر رضــوی برگزار 
می شود. این ویژه برنامه  ها از دیروز آغاز 

شده و تا 1۳ محرم الحرام ادامه دارد.
وی از برگزاری ۹۰ جلســه سخنرانی 

پیش و پس از نماز ظهر و عصر و پیش از نماز مغرب و عشا با موضوعات مرتبط 
با ایام دهه محرم خبر داد و اظهار کرد: پیش از شروع هر مراسم سلسله جلسات 

بیان احکام برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی تصریح کرد: در کنار مراسم  ویژه 
بانوان، جلسات جوانه های معرفت ویژه کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده تا 

مادران به راحتی بتوانند از برنامه سخنرانی و عزاداری بهره مند شوند.
حجت االسالم والمسلمین شریعتی نژاد در ادامه حلقه معرفت، مشاوره گروهی و 
فردی، بیان احکام شــرعی، نماز جماعت، آداب زیارت و تدبر در قرآن را از دیگر 
برنامه های اختصاصی بانوان در رواق حضرت زهرا)س( و حضرت معصومه)س( 
اعالم کرد. معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ادامه داد: »محرم نمایشگاه 
ایثار و شــهادت«، »نقــش فرزندان از کودکی تا جوانی در نهضت حســینی«، 
»خانواده در مکتب و سیره امام حسین)ع(«، »نقش بانوان حسینی در مقابله با 
نفوذ دشمنان یزیدی« و »از نهضت حسینی تا جامعه مهدوی« از موضوعاتی است 
که در این ایام در برنامه  های حلقه معرفت و سخنرانی ویژه خواهران مورد تبیین 
قرار می گیرد.وی افزود: در این ایام هر روز برنامه روضه خوانی و مرثیه سرایی ویژه 

بانوان در رواق  های مختص به خواهران برگزار می  شود.

مدیر عامل این مؤسسه تشریح کرد 
 تولید بذرهای هیبرید 

مأموریت مؤسسه بذر و نهال رضوی 
آستان: مدیر عامل مؤسسه بذر و نهال 
رضوی گفت: هدف اصلی این مؤسسه 
تولید بذرهای هیبرید است که به شدت 
مورد نیاز کشــور بوده و به دانش فنی 

بسیار باالیی نیاز دارد.
ســلمان ســاالری گفت: خوشبختانه 
آستان قدس رضوی در خصوص تولید 

بذر استاندارد سابقه خوبی در همکاری با مؤسسه های تحقیقاتی و علمی داخلی 
و خارجی داشته است. 

وی ادامــه داد: بذرهای هیبرید حاصل تالش هوشــمندانه اصالحگر به منظور 
اســتفاده از ذخایر ژنتیکی گونه های گیاهی برای تولید ارقامی است که حاصل 

تجمع ویژگی های مطلوب ژنتیکی است. 
مدیر عامل مؤسســه بذر و نهال رضوی افزود: این ویژگی های مطلوب به کمک 
پدیده ای به نام هتروزیس یا قدرت هیبرید منجر به تولید گیاهانی می شود که از 

نظر ویژگی های خاص، برتر از والدین خود هستند. 
وی با اشاره به وابستگی کشور به واردات بذرهای سبزی و صیفی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون بیش از ۹۵ درصد بذر هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز کشور از طریق 

واردات تأمین می شود.
ســاالری ادامه داد: بذرهای هیبرید به دلیل تفرق ژنتیکی که در نسل های بعد 
ایجاد می کنند، چنانچه بذر گیری و در نســل بعد کشت شوند، مانند والد خود 
نمی شــوند و تبدیل به گیاهان به شدت مختلفی خواهند شد که از این حیث 

مناسب نیست. 
وی اضافه کرد: در نتیجه برای تهیه بذر هیبرید باید به منبعی که بذرها از آنجا 
تهیه شــده، رجوع و مجدد بذرها را تهیه کرد، بنابراین کشاورزان باید هر ساله 
نسبت به خرید بذر اقدام کنند که همین امر ادامه روند وابستگی به واردات را به 

دنبال خواهد داشت. 
ســاالری با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه، از همکاری 
مؤسســه بذر و نهال رضوی با مراکز دانشگاهی در حوزه تولید بذرهای هیبرید 

و استاندارد گفت.
مدیر عامل مؤسســه بذر و نهال رضوی ادامه داد: این مجموعه با همکاری 
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشــهد و مرکز تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی، فعالیت جدی در این حوزه را 
آغاز کرده اســت که نتایج آن تحول بزرگی در قطع وابســتگی کشــور به 
واردات بذرهای مذکور و تحقق سیاســت ها و اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد 

خواهد کرد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
 ماه محــرم که فرا می رســد همه چیز 
 رنــگ و بوی ماتم و عزا به خود می گیرد 
و صحن و ســرای قدسی امام هشتم)ع( 
عزادار مصایب این ماه اســت. از دیرباز و 
مطابق یک ســنت دیرینه در آستانه ماه 
محرم، صحن هــا و رواق های بارگاه منور 
امام هشــتم)ع( با بیرق ها و کتیبه های 

مشکی سیاه پوش می شود.
در آســتانه ماه محرم الحرام با برگزاری 
آییــن اذن عزا در حــرم مطهر رضوی 
بیرق ســیاه بــر فراز گنبــد منور حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( برافراشته شد و 
همزمان با آن پوش مشکی رنگ، سطح 
فوقانــی ضریح مقدس امــام رئوف)ع( 
را ســیاه پوش کــرد. در آیین غبارروبی 
مضجع شــریف حضرت رضــا)ع( هم، 
پوش سیاه رنگ مخملین به نشانه عزای 
حســینی روی ســنگ مرمرین مضجع 

منور ثامن الحجج)ع( را پوشاند. 

 استفاده از منسوجات ایرانی در 
سیاه پوشانی حرم مطهر 

یکی از وظایف اداره امور روشنایی معاونت 
اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی همین 
سیاه پوشی صحن ها، گلدسته ها، ایوان ها، 

ورودی ها و... بارگاه امام هشتم)ع( است.
رئیــس ایــن اداره به خبرنــگار قدس 
می گویــد: مطابق جــدول زمانــی و با 
توجه به مناســبت های مذهبی و دینی 
در ایام ســوگواری و شــهادت حضرات 
معصومین)ع( به ویژه در دو ماه محرم و 
صفر با اســتفاده از پرچم ها و کتیبه های 
مشــکی رنگ حاوی نشــان ها و عبارات 
مذهبی، بارگاه مطهر امام رضا)ع( توسط 
۴۰ نفــر از نیروهای افتخاری و کارکنان 

این اداره سیاه پوش می شود.
محمدمهدی حق طلب اضافه می کند: این 
پرچم ها و کتیبه های مشکی رنگ همگی 
بــا اســتفاده از پارچه های منســوجات 
ایرانی)بــه خصــوص از جنس ســاتن 
مرغوب( و توســط نیروهای افتخاری و 
کارکنان این اداره در کارگاه خیاطی اداره 

روشنایی تهیه می شود.
وی ادامــه می دهد: امســال هم حدود 
۸ هــزار مترمربع پارچه های مشــکی و 
کتیبه هــای مذهبــی در ســطح اماکن 

متبرکه حضرت رضــا)ع( در ابتدای ماه 
قرار گرفته  اســتفاده  مورد  محرم الحرام 
و تــا دو روز پس از اربعین حســینی در 

مجموعه اماکن متبرکه باقی می ماند.
این مقام مســئول عنوان می کند: پس از 
اربعین حسینی و با نزدیک شدن به ایام 
رحلت پیامبر اکرم)ص(، شهادت حضرت 
امام حسن مجتبی)ع( و شهادت حضرت 
امام هشتم)ع( محتوای کتیبه های نصب 
شــده در مجموعه اماکن متبرکه رضوی 
تعویض شده و کتیبه هایی متناسب با ایام 

دهه آخر صفر جای آن را می گیرد.

 سیاه پوشانی صحن های 
انقالب اسالمی و آزادی با 60 کتیبه 

مذهبی  کتیبه هــای  دربــاره  حق طلب 
پارچــه ای جدید بــه کار رفته در اماکن 
متبرکه اظهار مــی دارد: تعداد 6۰ عدد 
کتیبه جدید به ابعاد 7۰ ســانتیمتر و به 
ارتفاع ۴ متر در صحن های مقدس انقالب 
اسالمی و آزادی روی دیوارهای صحنین 

به صورت عمودی نصب شده است. 
وی تأکیــد می کند: همچنیــن با توجه 
بــه هماهنگی به عمل آمــده در زمینه 
اجرای مراســم مذهبی و دینی در رواق 
امام خمینی)ره(، این رواق نیز در ماه های 

محرم و صفر به صورت ویژه و با استفاده 
از کتیبه های پارچه مشکی رنگ جدید به 
تعداد ۳۳ عدد و هــر یک به ارتفاع یک 
متر و به طول ۸ متر ســیاه پوش می شود 
که این کتیبه ها دور تا دور ســتون های 

رواق امام خمینی)ره( را می پوشاند.
رئیس این اداره در ارتباط با سیاه پوشی 
سایر اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی 
ابنیه ساختمانی  از  هم می گوید: برخی 
حرم مطهر رضوی شــامل گلدسته های 
طــال، نقاره خانه، ایوان های ســاعت در 
صحــن آزادی و انقالب و دو گلدســته 
مسجد جامع گوهرشــاد نیز به وسیله 
پارچه های مشــکی رنگ جمعاً به متراژ 
حدود ۳۰۰ مترمربع پوشــانده شــده 

است. 
حق طلب ادامه می دهد: ســه ســقاخانه 
موجود در صحن های انقالب اســالمی، 
قدس و جمهوری اســالمی نیز به وسیله 
حدود 1۰۰ مترمربع پارچه  مشکی رنگ 

در این مدت سیاه پوش خواهد بود.
وی یادآور می شود: دور تا دور ستون های 
رواق دارالمرحمه)در قسمت زیرین رواق 
امــام خمینی)ره(( هم جمعاً به وســیله 
حدود 7۰۰ مترمربع پارچه مشکی رنگ 

سیاه پوش می شود.

 کتیبه ویژه ضریح مطهر رضوی
این مقام مسئول متذکر می شود: برحسب 
هماهنگی انجام شده معموالً در سیاه پوش 

کــردن اماکــن متبرکــه 
رضــوی در ایام عــزاداری 
و ســوگواری اهل بیت)ع( 
به ویــژه در دو ماه محرم و 
صفر، رواق هــا، صحن ها و 
اماکنی که مراسم مذهبی و 
دینی بیشتر در آنجا برگزار 

می شود، انتخاب می شود.
وی با اشاره به اینکه نصب 
کتیبــه پارچه ای مشــکی 
رنگ ویژه دور تا دور ضریح 
مطهر رضــوی از اهمیت و 
برخوردار  باالیی  قداســت 
است، می افزاید: همه ساله 

با آغاز ماه محرم الحرام یک کتیبه پارچه ای 
رنگ مشکی به متراژ حدود 1۸ متر حاوی 
نقوش مذهبی که به صورت دســت دوز 
آماده شــده، در اطراف و دور تا دور ضریح 

مطهر امام هشتم)ع( نصب می شود.
حق طلب می گوید: این کتیبه هر ســال 
طراحی و آماده  سازی می شود که امسال 
نیز تهیه شده و بر گرداگرد پیشانی ضریح 

مطهر قرار گرفته است.

60 عدد کتیبه 
جدید به ابعاد 

70 سانتیمتر و به 
ارتفاع 4 متر در 

صحن های مقدس 
انقالب اسالمی 

و آزادی روی 
دیوارهای صحنین 
به صورت عمودی 

نصب شده است

بــــــــرش

به همت اداره امور روشنایی، حرم مطهر رضوی با 8 هزار متر مربع پارچه مشکی به استقبال ماه محرم رفته است

سیاه پوشی خانه خورشید
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 تعداد خواهرانی که در صحن ها برای 
تذکر حجاب و امر به معروف هســتند، 
پیگیری فرمایید.  خیلی کم است. لطفاً 
زیارت مستحب اســت و حفظ حجاب 

واجب. 
09150004498

 نشــان آســتان قــدس رضوی یک 
عبارت مقدس اســت. چرا آستان قدس 
هر جا که می تواند این آرم را اســتفاده 
می کنــد؟ عبارت قرآنی کــه نباید زیر 

دست و پا بیفتد یا توی زباله ها باشد.
09150000166

 دســتور داده اند از بــردن کفش به 
داخــل حرم خــودداری شــود که کار 
بجایی اســت اما زمانی که کفشداری ها 
تکمیــل اســت، کفش ها را کجــا باید 

گذاشت؟
09150007713

 سالم پیشــنهاد می کنم همان طور 
که مکبران عزیز بــرای اقامه نماز صف 
اول بــه  نمازگزاران توصیــه می کنند 
نباشــد، درباره  که نمازشــان شکسته 
چگونگی اقامه نماز ظهر جمعه مسافران 

نیز توضیح دهند.
09150004801

 اگر در توان آستان قدس هست لطفاً 
برای مناطق حاشــیه شــهر هم باشگاه 
ورزشــی، هم بــرای بانوان هــم آقایان 
راه اندازی کند. همه باشگاه ها در مناطق 

مرفه ساخته شده اند.
09360007422

 لطفاً گزارشــی در مورد طرح توسعه 
دور تا دور حرم امام رضا)ع( بنویسید.

09120006984

 لطفاً در سرویس های بهداشتی حرم 
مطهر قســمت وضو، تعدادی جالباسی 

برای آویز کردن لباس نصب کنید.
09150005537

خدمات رسانی خادمیاران 
رضوی به 70 هزار عزادار قمی

محله ای  کانــون  خادمیاران  آســتان: 
شمس الشــموس شــهر قم در دهه اول 
محرم به 7۰ هزار عزادار حسینی خدمات 

فرهنگی و پذیرایی ارائه می کنند.
سیدابوالقاسم محمودی با اعالم این خبر 
گفت: همزمان با ماه محرم و ســوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، این کانون 
ارائه خدمات مختلــف رفاهی و فرهنگی 
را به عزاداران حسینی در مصالی قدس 
شــهر قم در دســتور کار خود قرار داده 

است.
وی افــزود: روزانــه بیــش از ۴۰ نفر از 
خادمیاران این کانون، هیئت کف العباس 
شهرســتان قــم را در برگزاری مراســم 
ســوگواری اباعبداهلل الحســین)ع( یاری 

می کنند.
محلــه  خادمیــاران  کانــون  مدیــر 
شمس الشموس اظهار کرد: ارائه خدمات 
صندلی چرخدار بــه توان یابان، برقراری 
امنیــت برگــزاری مراســم و راهنمایی 
زائران برخی از خدماتی است که توسط 

خادمیاران ارائه می شود.
وی برپایی ایســتگاه صلواتــی را از دیگر 
خدمات این کانون به عزاداران اعالم کرد 
و ادامه داد: خادمیــاران رضوی با ایجاد 
غرفه واکــس رایگان، خاک پای عزاداران 

را طوطیای چشم خود قرار می دهند.
محمودی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات 
فرهنگی تأکید کــرد: خادمیاران رضوی 
کانــون محله شمس الشــموس در غرفه 
کودک با اســتفاده از قالب های مختلف 
ارائه مفاهیم دینــی، کودکان و نوجوانان 
را با اهداف قیام امام حســین)ع( آشــنا 
کرده و حــوادث کربال را برای آنان بازگو 

می کنند.
خاطرنشــان می شود، مراســم عزاداری 
هیئت کف العباس قم در دهه اول محرم 
از ساعت 1۲ظهر با قرائت قرآن و برپایی 
نماز جماعت ظهر و عصر آغاز می شود و 
تا ســاعت 17 ادامه دارد. در این مراسم 
که روزانــه بیش از 7 هزار مخاطب دارد، 
میرزامحمدی  والمسلمین  حجت االسالم 
ســخنرانی  و مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( در رثای اباعبداهلل الحسین)ع( 
و اهل بیــت)ع( و یــاران وفادارشــان، 

نوحه سرایی و مقتل خوانی می کنند.

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 

 jضرورت تقویت فرهنگ میزبانی از زائران حضرت رضا

آستان: معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی گفت: تقویت فرهنگ میزبانی از زائران حضرت رضا)ع( 

در شهر مقدس مشهد یک ضرورت است.
حجت االسالم والمسلمین محسن بذرگری هاشمی در نشست 
فعاالن و فرهیختگان فرهنگی شــهر مشهد با رئیس سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی و با موضوع بررسی برنامه های 
فرهنگی این آســتان مقدس که در پژوهشسرای امام رضا)ع( 
برگزار شد، گفت: یکی از مأموریت های اصلی سلسله دستوراتی 
که در فعالیت های فرهنگی وجود دارد، موضوع مناســبت های 

ویژه در آستان قدس رضوی است. 

وی تصریح کرد: عالوه بر مســئولیت های  فرهنگی، وظیفه ای 
که ســازمان فرهنگی در مناسبت های ویژه بر عهده دارد، این 
است که خودش مسئول ستاد مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی است و مسئوالن سایر حوزه ها اعضای این ستاد فرهنگی 

هستند. 
بذرگری هاشمی افزود: سازمان فرهنگی به عنوان مسئول این 
ستاد، طراحی و برنامه ریزی در حوزه های مختلف را با محوریت 
حرم مطهر به عنوان کانون فعالیت های فرهنگی انجام می دهد و 
ایام نوروز با توجه به حضور زیاد زائران در صدر این برنامه ریزی ها 

قرار دارد. 
وی ابراز کرد: برای دیگر مناســبت ها از جمله دهه آخر صفر، 
دهه کرامت که ایام والدت امام رضا)ع( است و سایر مناسبت ها 
با توجه به اهمیتی که دارند، نیز برنامه ریزی ها و طراحی هایی 
صورت می گیرد که این برنامه ریزی ها هر ساله با حضور تولیت 

آستان قدس رضوی مصوب و اجرایی می شود. 
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
در ادامه به مشــکالت زائران عرب زبان عراقی اشــاره و عنوان 
کرد: این دســته از زائران که حجم باالیی از زائران بارگاه امام 
مهربانی ها را تشکیل می دهند، نیازمند دریافت خدمات فرهنگی 
مختلفی هستند که باید مورد توجه مسئوالن و فعاالن فرهنگی 

قرار بگیرد. 
وی بیان کرد: در ســال جاری افــزون بر ۴ میلیون زائر عراقی 
به مشهدالرضا مشرف شده اند که شــمار آن ها از زائران ایرانی 
در پیاده روی اربعین بیشــتر اســت و این شمار از زائران عالوه 
بر خدمات فرهنگی نیاز به دریافت خدمات دارویی و ســالمت 

نیز دارند. 
این فعال فرهنگی افزود: یکی دیگــر از موضوعات که باید در 
برنامه های فرهنگی دهه آخر صفر مورد توجه قرار گیرد تقویت 
فرهنگ میزبانی در شهر مقدس مشهد است. در دهه آخر صفر 
سال گذشــته برنامه جهاد خدمت در راستای تقویت فرهنگ 

میزبانی انجام شد. 
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار نفر در این طرح نام نویســی 
کردند، اظهار کرد: ما توانستیم 1۸ هزار نفر از این افراد را برای 
خدمت به زائران در زمینه های اسکان، پذیرایی و... به کار گیریم 

که این تعداد امسال افزایش خواهد یافت. 
حضور تعداد زیادی از زائران پاکستانی در ایام دهه پایانی صفر و 
مشکالت آن ها، ضرورت ایجاد قرارگاه های فرهنگی برای زائران 
پیاده و ارائه خدمات فرهنگی از مبدأ تا مبدأ به زائران بارگاه منور 
ثامن االئمه)ع( از دیگر موضوعاتی بود که معاون سازمان فرهنگی 

در این نشست به آن اشاره کرد.

گزارش خبری
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد 

 آستان   دبیر کمیته دستگاهی کرسی های ترویجی بنیاد 
پژوهش  های اسالمی آستان قدس رضوی گفت: در سه ماه 
گذشته ۹ کرسی ترویجی با موضوعات مختلف به همت بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شده است.
حســین طاهری وحدتی افزود: این کرســی ها کــه از اواخر 
اردیبهشت ماه با تشکیل کمیته دستگاهی فعالیت خود را آغاز 
کرده، زیرمجموعه کرسی های آزاداندیشی است که به صورت 
کرسی های نظریه پردازی؛ نقد و نوآوری و کرسی های ترویجی 

انجام می شود.
 وحدتی با بیان اینکه این مرکز با ســابقه ای بیش از ۳۰ سال 
در حوزه  پژوهش، آثار متنوع و متعددی در حوزه علوم مختلف 
اســالمی دارد، خاطرنشان کرد: کمیته دستگاهی کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی در کمتر از ســه ماه اقدام به برگزاری  ۹ کرسی 
ترویجی کرده اســت و امید می رود تا پایان سال  ۲۰ کرسی  

ترویجی دیگر برگزار کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در فرایند یک کرسی ترویجی، 
چند استاد و پژوهشگر نقش دارند که ارائه دهنده ایده علمی، 

یک یا دو ناقد، مدیر علمی کرسی و در نهایت شرکت کنندگانی 
که می توانند در برابر صاحب ایده علمی، طرح ســؤال کنند از 

جمله آن هاست.
دبیر کرســی های ترویجی، نقد و بررســی کتاب معجم اعالم 
المتکلمین، بررسی حضور اقلیت های دینی در خراسان عصر 
امام رضا)ع( بر پایه مذاکرات مرو، شــفیعان در قرآن، ظرفیت 
ادعیــه اهل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( در تبیین مبانی 
انسان شناختی علوم انسانی، عصری ســازی رفتار معصومان، 
رویکرد تمدنی به سیره امام رضا)ع(، سیره پژوهشی امام رضا)ع(؛ 
مبانی و قواعد، نقد کتاب تزئینات معماری بارگاه امام رضا)ع( و 
بررسی معماری مساجد خراسان با تأکید بر مسجد گوهرشاد را 

از جمله موضوعات کرسی های برگزار شده ذکر کرد.
وی بیان کرد: کرســی های ترویجی در واقع بســتر و تمرینی 
برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی است و فرصتی طالیی 
در اختیار پژوهشــگران و اندیشمندان قرار می دهد تا بتوانند 
دغدغه های پژوهشــی خود را متناســب با مسائل جامعه و با 

رویکرد حل آن ها، در جوامع علمی مطرح کنند.
وحدتی با اشاره به برگزاری کرســی های ترویجی در ایام ماه 

محرم گفت: این ایام فرصت بسیار مناسبی است که در خصوص 
مباحثی همچون قیام امام حسین)ع( و آثار تاریخی و فرهنگی 
این نهضت کبیر دینی و همچنین تبیین فلســفه گریستن و 
عــزاداری بر مصایب اهــل بیت)ع( که با همه دشــواری ها و 
مصیبت های طاقت فرســا، کوچک ترین ضعفــی از خود بروز 
ندادند و در واقع قهرمانان انسانیت و اخالق انسانی بودند، بحث 

و گفت وگو شود.

کرسی ترویجی، زمینه ساز برگزاری کرسی های نظریه پردازی
به همت بنیاد پژوهش های اسالمی برگزار می شود 

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



معرفی کتاب های عاشورایی
 »فتح خون«؛ مقتلی تحلیلی

 از سیدمرتضی آوینی

معارف: »فتح خون« آوینی شــاید مثال همان 
کتاب هایی است که باید ابتدا به نویسنده کتاب 
توجه کرد و بعد ســراغ متن آن رفت. ســید 
شــهیدان اهل قلم از متفکرانی بود که دارای 
وسعت اندیشه خاصی بود، به همین رو کتاب 
»فتح خون« او هم می تواند برای هر خواننده ای 
پراهمیت باشد. این کتاب به علت شیوه خاص 
روایت واقعه کربال، اثری منحصر به فرد اســت 
که در آن نویســنده کوشیده تا عالوه بر بیان 
حقیقت ماجرای کربال و پرده برداشــتن از راز 
بزرگ این واقعه عظیم، شیفتگی و ارادت خود 
را در قالب بهترین و زیباترین جمالت بیان کند.
این کتاب از دو بخش کلی تشــکیل شده که 
به شــکلی زیبا در هم تنیده شده اند. قسمت 
اول کتاب شــرح وقایع و ماجراهای پیش  آمده 
از رجــب ســال ۶۰ تا محرم ســال ۶۱ ه .ق و 
شهادت امام حســین)ع( و یاران باوفای ایشان 
اســت و قســمت دوم اثر که از زبــان »راوی « 
روایت می شود، تحلیل و رازگشایی همان وقایع 
و ماجراهاست. آنچه موجب شده این کتاب از 
دیگــر آثار در این حوزه متمایز باشــد، ادبیات 

بسیار رسا و گویای »راوی« این اثر است. 
آوینی با دقت خاصی چنان وقایع را بازگو کرده 
که گویی خود در آن روزگار زیســته و خواننده 
فصل به فصل می تواند احساس کند فردی در آن 

روزگار برای او تاریخ نگاری کرده است. 
خواننــده کتــاب »فتح خون« گویــی مقتل را 
می خواند با این تفاوت که تحلیلی بسیار روشن 

نیز همراه آن است. 
عاشــورای »فتح خون« صرفاً یک واقعه تاریخی 
نیست بلکه حقیقتی آشکار است که می تواند در 
هر دوره و هر زمانی تکرار شــود و مخاطب به 
درستی درک می کند که امام حسین)ع(، امام 

جاری در لحظه لحظه زندگی اوست.

کتابخانه / کتاب سوم

روایت نهضت حسینی بر اساس مقتل 
»المنتخب فی جمع المراثی و الخطب«

شهید خرابه شام
در آن منزل خرابه، شــور دیدن 
پدر به ســرش افتــاد، و از 
هجران پدر اشک می ریخت. 
در این هنگام به خواب رفت.

خواب پدر دید، بیدار شــد و 
چنان صیحه کشید که خرابه 
نشینان پریشان شدند.هر چه خواستند او را 
آرام کنند ممکن نشد. امام زین العابدین)ع( 
پیش آمد و خواهر را در بر گرفت و به سینه 
چسبانید و تســلّی می داد. آن مظلومه آرام 
نمی گرفت و نوحه می کــرد، آن قدر روی 
دامن حضرت گریه کرد تا غش کرد و نفسش 
قطع شــد.امام به گریه درآمد. اهل بیت به 
شــیون آمدند. غالمی فرســتاد که خبری 
بیاورد. غالم آمد و واقعــه را برای یزید نقل 
کرد. آن ملعون گفت: ســر پدرش را برای او 

ببرید تا آرام گیرد.
وقتی سر بریده امام حسین)ع( را برای رقیه 
آوردند گفت این ســر کیست؟ به او گفتند: 
ســر پدرت حسین است. سر را با احتیاط از 
داخل تشت برداشت و به سینه چسبانید و با 
گریه های سوزناک خود خطاب به سر چنین 
گفت: پدر چه کســی تو را به خون آغشته 
کرد؟ چه کســی رگ های گردنت را برید؟ 
پدر چه کسی در خردســالی یتیمم کرد؟ 
پدر دختر یتیم تو به چه کسی پناه ببرد تا 
بزرگ شــود؟ پدر جان زنان بی پوشش چه 
کنند؟ پدرجان زنان اســیر و سرگردان کجا 
بروند؟ پدر جان چه کســی چشمان گریان 
را چاره ساز اســت؟ پدر جان چه کسی یار 
و یاور غریبان بی پناه اســت؟ پدر جان چه 
کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ 
پدر جان بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای 
بر ما بعد از تو وای از غریبی! پدر جان کاش 
فدایت می شدم. پدر جان ای کاش بیش از 
این نابینا می شدم و تو را این گونه نمی دیدم. 
پــدر جان کاش پیش از این در خاک خفته 
بودم و محاســنت را آغشــته به خون نمی 
دیدم. ســپس ســر را بر ســر پدرش امام 
حسین)ع( نهاد و چنان گریست که بیهوش 
شــد و وقتی او را حرکت دادند دریافتند که 

از دنیا رفته است.
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روزنامـه صبـح ایـران

 معارف/مریم احمدی شــیروان   اهمیــت و عظمت واقعه 
عاشــورا چنان اســت که حتی با وجود آنکه شرایط ویژه عصر 
اموی، عرصه را بر نقل و روایت سیره و معارف اهل بیت)ع( تنگ 
کرده و تنها مجرای انتقال این معارف، شــخص امام معصوم و 
شاگردان نزدیک ایشــان بود اما امروز به جرئت می توان گفت 
درباره هیچ واقعه ای در تاریخ اســالم به اندازه عاشورا، از مناظر 
مختلف و در حوزه های گوناگون تألیف نشده است؛ از مقاتل و 
کتاب های تاریخی تا منابع اعتقادی و روایی. نخســتین مقتل 
امام حســین)ع( در قرن دوم ه .ق نگاشــته شد؛ یعنی حداقل 
نیم قرن پس از واقعه عاشــورا و از آن زمان تا امروز ما شــاهد 
رویکردهــای مختلف در نقــل و تحلیل این واقعــه بوده ایم. 
حجت االســالم سیدعبداهلل حسینی، پژوهشــگر افغانستانی و 
عاشــوراپژوه در کتاب »معرفی و نقد منابع عاشورا« که توسط 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شــده به مقایسه، 
ارزیابي و دســته بندي منابع قیام عاشــورا پرداخته است؛ در 
گفت وگویی مفصل که با او داشتیم به این موارد بیشتر پرداختیم.

 جناب حسینی! شما در کتاب خود، منابع روایت کننده 
واقعه عاشورا را بر اساس رویکرد به چند دسته تقسیم 
کرده اید. مشــهوراتی که امــروز در مجالس عزاداری 
سیدالشهدا)ع( نقل می شود و افکار عمومی هم با آن ها 

آشنایی دارند، معموالً برآمده از کدام دسته هستند؟
در مجالس عزاداری بیشتر از منابع شفاهی که آن ها هم بیشتر 
به منابع داستانی برمی گردد استفاده می شود و بیشتر روضه ها 
و مراثــی متکی بر منابع مکتوب نیســت. تقریباً از زمان وقوع 
حادثه کربال و در تاریخ جریان قصه گویان وجود داشــته است 
که بسیار تأثیرگذار نیز بوده اند. در قدیم نقاالن، منقبت خوانان، 
قصه خوانان و روضه خوانان منبع مکتوب نداشته و همه با اتکا به 
حافظه خود می خواندند. برخی افراد نیز همین منابع قصه گویان 
را نوشــته و تبدیل به اثری مکتــوب کردند. امروز نیز آنچه در 
بیشــتر مجالس خوانده می شود متکی بر منابع شفاهی است و 

این منابع شفاهی هم خود به منابع داستان برمی گردد.
این بحث موارد فرهنگی، فقهی و اخالقی را شــامل می شود. از 
نظــر اخالقی و فقهی باید وقتی موضوعی را نقل می کنیم مبنا 
داشته و دروغ، باطل و کذب نباشد یا حداقل اگر راست و دروغ 
بودن آن را هم مطمئن نیســتیم، مستند نقل کرده و به منبع 
آن اشــاره کنیم. یک بحث هنری و فرهنگی نیز وجود دارد. در 
هنر مباحث فانتزی می شــوند و چارچوب اصلی خود را حفظ 
نکرده و تغییر پیدا می کنند. افسانه و قصه سازی نیز در چنین 
موقعیتی ایجاد می شــود. در هنر موضوع دچار تخیل شــده و 

فراتر از آن است.در ماجرای امام حسین)ع( توسط قصه گویان 
و قصه سازان داستان های زیادی گفته شده که هم از نظر سند 
و هم محتوا قابل پذیرش نیســت. در منابع اهل سنت، به ویژه 
تاریخ نگاران اموی، برای تبرئه قاتالن امام حســین)ع( روایات 

تقدیرگرایانه ترویج شد. 
در منابع شیعی هم مفوضه و قصه گویان برای بیان عظمت امام 
حسین)ع( و قیام عاشورا قصه بافی انجام دادند. این قصه بافی ها 
از نظر ســندی قابل قبول نیستند؛ بســیاری از آن ها تنها یک 
خبر است، سند نداشته و از نظر محتوا قابل نقد است و از نظر 
مبانی نقد حدیث قابل قبول نیســت اما چون عوام مردم تابع 
قصه گویان بوده اند، رواج پیدا کرده و وارد فرهنگ شــده و حاال 

جزئی از ادبیات عاشورا شده است.

 تحریفاتی کــه درباره روایات واقعه عاشــورا با آن 
مواجهیم، معموالً در کدام منابع نقل شده است؟

بیشتر تحریفات مبنای فرهنگی، کالمی و سیاسی دارد؛ عاشورا 
از وقایعی اســت که فقیه، مفسر، مورخ، شاهد، موافق، مخالف، 

بی طرف و... با سطح ســواد متفاوت با مبانی سیاسی و کالمی 
متفاوت و زاویه و گرایش های مختلف در مورد آن حرف زده اند. 
طبیعی اســت از بین تمام افرادی که در این خصوص صحبت، 
تحلیل و تفسیر کرده اند بخش قابل توجهی ناصواب و نادرست 
بوده و به همین دلیل منجر به تحریف شــده باشــند. تحریف 
عاشورا امری طبیعی اســت؛ هر حادثه ای که به اندازه عاشورا 
مورد توجه، تفســیر، تحلیل و تبیین قرار بگیرد بروز مقداری 

تحریف درباره آن طبیعی است.
افزون بر آن، عاشورا حادثه ای است که در آن اوج تقابل سیاسی 
از جمله میان جریان شــیعه و جریان عثمانی دیده می شــود. 
بســیاری افراد بــا انگیزه های ناصواب ســعی کردند گزارش و 
تحلیلی از عاشورا ارائه کنند که مبانی فکری و سیاسی آن ها را 
تهدید نکرده و حتی موافق مبانی آن ها باشد. شیعیان نیز از نظر 
سیاســی و کالمی دچار تحوالتی شدند. جریان کالمی شیعی 
مطابق مبانی و پیش فرض های خود از عاشــورا تحلیل و تبیین 
ارائه کرده؛ بنابراین نمی توان تنها یک عامل را معرفی کرد بلکه 

عوامل مختلفی در تحریف عاشورا نقش داشته اند.

گزارش  های داســتانی، تخیلی و امثال آن چه آسیبی 
می توانند به فرهنگ عاشورا و عزاداری سیدالشهدا)ع( 

وارد کنند؟
این آسیب  ها دامنه وسیعی دارد؛ بخشی از آسیب ها، سودجویی 
است که ممکن است افراد را دچار تصورات نابجایی کند. بخشی 
دیگر اجتماعی است که نمونه آن را در قمه زنی می بینیم. بخش 
دیگر آســیب ها، آســیب های عقیدتی اســت که ممکن است 

سبب شــود افراد دچار فهم های نادرست شوند. 
بخشی هم ممکن است آسیب های سیاسی باشد. 
بــه طور نمونــه در دوره قاجار، فرهنگ عاشــورا 
بسیار گســترده و عزاداری آن در اوج بود؛ تعزیه، 
شبیه خوانی، نوحه خوانی، سینه زنی، مجالس روضه 
و... بــه بهترین حالت انجام می شــد و همه نیز از 
آن حمایت می کردند اما همان دوران قاجار اوج 

فالکت و درماندگی شیعیان نیز بود. 
بــه حدی که شــیعیان در دوره معاصر و پس از 
عباســیان درهیچ دوره ای به انــدازه دوره قاجار 
دچار آسیب نشدند. در لبنان، افغانستان، هند و... 
حکومت های شیعی داشتیم که در دوره قاجار از 
بین رفتند. در افغانســتان شیعیان قتل عام و به 
بردگی گرفتار شــدند. در ایران نیز بخش زیادی 
از شــیعیان از بدنه ایران جدا شدند. در عراق نیز 
همین طور و حکومت سنی بر آن ها مسلط شد؛ 

حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز همین طور بود.
در آن دوران عزاداری در اوج بود و مورد حمایت 
طبقات متمول و اســتعمارگر نیز بود اما هیچ اثر 
سیاسی نداشت، حتی تبعات مخربی هم داشت 
که سبب شد اندیشه سیاسی شکل نگیرد. امروز 
هم کشــورهای غربی با عزاداری خنثی مشکلی 
ندارند؛ آن ها با نوعــی از عزاداری که در اجتماع 
و سیاســت اثرگذار باشد مشــکل دارند و از آن 

جلوگیری می کنند. 
درباره عاشــورا سخن خیلی گفته شده اما سخن 

خوب و محکم بســیار کم اســت؛ از زمان عاشــورا تا به امروز 
بســیاری از آثار جمع آوری شده اما تحلیل و تبیین نشده است. 
حتی در ســال های اخیر تمام مقاتل را جمــع کرده و یک جا 
چاپ کرده ایم و همــه گزارش ها را با هم آورده ایم که این خود 
اشتباه است؛ زیرا وقتی راست و دروغ در کنار هم جمع می شود، 
باطل نیز لباس حق می پوشد و مردم متوجه نمی شوند که منبع 

درست و نادرست کدام است.

حسینیه حسینیه
   سه شنبه  12 شهریور 1398 3 محرم 1441 3 سپتامبر 2019   سال سی و دوم   شماره 9054 
w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

گفت وگوی قدس با حجت االسالم حسینی، نویسنده کتاب »معرفی و نقد منابع عاشورا« 

انگیزه های  ناصواب  در تحلیل   واقعه کربال

  یاوران حسینj بُریر  بن  ُخَضیر     معارف: خود را به مکه رساند و از آنجا همراه حسین)ع( شد. بامداد روز عاشورا بر در خیمه ای به همراه عبدالرحمن عبد ربه  انصاری برای نظافت به انتظار ایستاده و با او مزاح می کرد. عبدالرحمن به او گفت: »تاکنون این قدر تو را خوشحال ندیده بودم«. 
بریر گفت: »در این 60 سال زندگی، اهل مزاح نبودم ولی امشب نمی توانم خوشحالی ام را از آنچه به سویش می رویم، پنهان کنم. فاصله ما تا بهشت به اندازه یک برق شمشیر است«. ساعاتی بعد، یزید  بن معقل او را گمراه خواند؛ بریر گفت: »بیا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم دروغگو را بکشد«. هر 

دو دست به آسمان برده و سپس به هم آویختند. بریر به ضربتی کاله یزید را شکافت و او را هالک کرد. کعب بن  جابر به بریر حمله ور شد و او را به شهادت رساند. وقتی همسر کعب از فعل او آگاه شد، گفت: »دیگر با تو سخن نخواهم گفت؛ چرا که سرور قاریان قرآن را کشتی«.

ماهیت انقالب سیدالشهدامقابله با جریان ارتجاع انقالب ارزش ها بود  معارف: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در حرم مطهر رضوی گفت: هدف از مجالس عزاداری این است که با تبیین سیره اهل بیت)ع( به ویژه در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی، تکلیف امروز و راهبرد حرکتی خود 
را در عرصه های اجتماعی و سیاسی درک کنیم؛ ماهیت انقالب سیدالشهدا)ع( مقابله با جریان ارتجاع انقالب ارزش ها بود که پیامبر)ص( پایه ریزی کرده بود. ارزش ها در زمان جاهلیت به پول، رفاه، خوشگذرانی، کاخ نشینی و جنایت مقتدرانه به بردگان ضعیف و انسان های تهیدست بود و انقالب پیامبر)ص( 
این ها را از بین برد اما پس از پیامبر)ص( حاکمیت از مسیر امامت منحرف شده و دوباره این ارزش های جاهلی حاکم شد. مردم فکر کردند باید زندگی را به رفاه، عیاشی، شهوت، پول و راحتی بگذرانند و هر بالیی سر اسالم آید، بیاید؛ اگر این مردم این گونه نمی شدند معاویه و یزید بر آن ها مسلط نمی شدند.

تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربال / بخش سوم

 چرا دل های کوفیان با حسین بود 
و شمشیرهایشان بر او ؟

معارف: شیخ مفید در االرشاد مردم 
کوفه را به پنج دسته تقسیم می کند 
کــه جامعه زمان امام حســن)ع( 
و امــام حســین)ع( را تشــکیل 
می دادنــد: »گروه های گوناگونی از 
مردم بودند؛ برخی شــیعیان خود 
و پدرش بودنــد و برخی از خوارج 
بودند که اینان هدفشان تنها جنگ 
با معاویه بود )اگــر چه عالقه نیز 
به امام نداشــتند ولی از هر راهی 
میسر بود مي خواســتند با معاویه 
بجنگند( و برخی از آنان مردمانی 
فتنه جو و طمع کار در غنیمت های 
جنگی بودند )و مي خواستند از این 
آب گل آلود بهره مــادی ببرند( و 
برخی دودل بودند و عقیده و ایمان 
محکمی درباره آن حضرت نداشتند 
و برخی روی غیرت و عصبیت قومی 
و پیروی از سران قبایل خود آمده 

بودند و دین و ایمانی نداشتند«.
امام حســین)ع( با این پنج گروه 
در کوفه روبه رو بودند؛ البته بخش 

اعظمــی از مردم کوفه را نیز موالیان 
تشکیل می دادند که جزو عوام جامعه بوده 

و دارای تحلیل سیاسی درســتی نبودند؛ برای 
بررسی چگونگی عملکرد این موالیان در ماجرای کربال 

الزم است بررســی کوتاهی بر زندگی آن ها در کوفه داشته 
باشیم؛ این طبقه در زمان حکومت خلیفه دوم از حقوق اجتماعی 
محروم شــدند؛ ارث نمی بردند؛ دارای مقرری مشخصی نبودند 
و تبدیل به شــهروندان درجه دو و ســه شده بودند، اما در زمان 
حکومت امیرالمؤمنین)ع(، ایشان همه را برابر اعالم کرد و تبعیض 
و اختالف طبقاتی را از میان برداشت. پس از امیرالمؤمنین)ع( و 
در زمان معاویه، اوضاع موالیان تغییر کرد؛ معاویه حقوق آن ها را به 
شدت کاهش داد و دستور تبعید آن ها را به مناطقی مثل خراسان 

و بصره صادر کرد.
با وجود اینکــه موالیان این تفاوت در حکمرانی را در طول این 
ســال ها دیده بودند اما باز هم در زمان امام حسین)ع(، به دفاع 
از ایشان برنخاســته و اکثراً ساکت نشستند؛ زیرا همان طور که 

ذکر شــد این ها از عوام محسوب 
می شدند و بیشتر منتظر بودند تا 
واکنش فرماندهان خود را ببینند؛ 
افرادی مثل عبیداهلل بن حر جعفی 
عافیت طلب  که این ها هم اکثــراً 
خــرج  را  خودشــان  و  بودنــد 
نمی کردند. جمعیت زیادی همراه 
اباعبداهلل)ع( از مکه به سمت کوفه 
به طمع به دســت آوردن منصب 
و جایگاهی در حکومت، ایشان را 
همراهی می کردند، اما در منطقه 
»زبالــه« و پــس از شــنیدن خبر 
شهادت مسلم، امام حسین)ع( در 
ســخنانی فرمودند که این کاروان 
شهادت است و هر کس که آماده 
بذل خونش در راه دین است با ما 
همراهی کند؛ پس از این سخنان 
قســمت عمده ای از ســپاه امام از 
ایشان جدا شــدند و اباعبداهلل)ع( 
با سپاهی حدوداً ۱۰۰ نفره به راه 

خود ادامه دادند.
به تعبیر دکتر علی الوردی یکی از 
نویسندگان معاصر عراقی، جامعه کوفه 
»المجتمع المزدوج« اســت؛ به این معنا که 
این جامعه دچار دوگانگی رفتاری با دو دســته 

سیاستمدار است.
 دسته اول آن هایی هستند که با کرامت با مردم رفتار کرده 
و مردم آن ها را دوســت دارند و دسته دوم کسانی هستند که با 
شدت، زور و کشتار با مردم رفتار می کنند و مردم به آن ها احترام 
می گذارند؛ کوفیان در برخورد با دسته اول از سیاستمداران دست 
به طغیان زده و ممکن است آن ها را بکشند، اما در مقابل دسته 

دوم همیشه خاضع و ذلیل اند!
این تحلیل در واقع، بیان روشنی از جمله »قلوبهم معک و سیوفهم 
علیک« اســت که از اوضاع کوفه به امام حسین)ع( گفته شد؛ در 
واقع جامعه کوفی صفت، همیشه با علی)ع( و آل او که با کرامت 
انسانی با آن ها رفتار می کنند، چنین رفتاری داشته اما با حاکمان 
خون ریزی که هیچ  گونه مشروعیت و حقانیتی نداشتند، تنها به 

دلیل زور و قدرتشان برخورد ذلیالنه ای داشتند.

عبرت
مقتل / مجلس سوم

 حجت االسالم مصطفی امینی خواه
 سیدجواد نقوی

عاشورا از وقایعی 
است که فقیه، مفسر، 
مورخ، شاهد، موافق، 

مخالف، بی طرف و... با 
سطح سواد متفاوت 

با مبانی سیاسی و 
کالمی متفاوت و 

زاویه و گرایش های 
مختلف در مورد آن 

حرف زده اند؛ طبیعی 
است که در این میان 

بخشی ناصواب و 
نادرست بوده و منجر 

 به تحریف شده
 با شند

بــــــــرش

اکسیر محبت حسینی/ بخش اول 

عمل صالح، مقدمه طلوع محبت قلبی

 حجت االسالم محمدحسن وکیلیمنبر

معارف: َعْن أَبِی َعْبِداهللِ علیه السالم َقاَل: »َمْن أََراَد اهللُ بِِه الَْخیَر َقَذَف 
فِی َقلِْبِه ُحبَ  الُْحَسینِ  علیه السالم َو ُحب زِیاَرتِهِ  َو َمْن أََراَد اهلُل 

بِِه الســوَء َقَذَف فِی َقلِْبِه بُْغَض الُْحَسیِن َو بُْغَض زِیاَرتِِه«؛ 
از امام صادق)ع( روایت شــده است: هر کس را خدا 

اراده کند که به او خیر رساند، قلبش را سرشار از 
محبت به حضرت سیدالشهدا)ع( می فرماید.
هر مؤمن عاشــقی، طالب لقا و مشــتاق 

تقرب الی اهلل است؛ به  همین جهت در 
سراســر زندگی میان اعمال صالحه 
مشغول طواف اســت، بلکه خبری 
از یــار بیابــد؛ زیــرا می داند آنچه 
سبب سیر انسان به طرف خداوند 
و کشــش او به ســمت عالم باال 
می شود، جذبه اســت. آدمی تنها 
می توانــد با زحمــت و مجاهده و 
انجام عمــل صالح، قابلیت دریافت 

جذبه و کشش را در خود ایجاد نماید 
ولی تنها خداوند است که بندگان را به 

سوی خود می کشاند؛ حتی همان کوشش 
و تالش نیز از الطاف الهی اســت که خدای 

سبحان بر بنده خود منت گذاشته تا بتواند توفیق 
عمل صالح، انجام عبادت یا پرداخت انفاق را کسب کند.

از همین رو با تمام تأکیدی که در قرآن کریم و سنت شریفه بر عمل 
صالح شده که بر عهده جوارح است؛ در پاره ای از روایات، دین به ُحب 
و بغض تفسیر شده که در فضای جوانح و قلب است. حال باید دید 
نسبت بین محبت و عمل صالح چیست تا ِسر مسئله روشن شود.

محبت یک امر درونی است که محصول سنخیت و تناسب روحی 
اســت. مؤمن هر چقدر نورانی شود، به همان مقدار در قلب خود 
با مؤمنین مرتبط شده و محبت پیدا می کند و برعکس هرچقدر 
تاریک تر شــود، از مؤمنین دور می شود. از امام صادق)ع( منقول 
اســت: »انُْظْر َقلَْبک َفإَِذا أَنْکَر َصاِحَبک  َفإِن أََحَدکَما َقْد أَْحَدَث«؛ 
نگاه کن به قلبت اگر نســبت به برادر مؤمن خود در دل کدورتی 
احساس کردی، یکی از شما در قلبش مشکلی اتفاق افتاده است. 
ریشۀ محبت، سنخیت و شباهت بین حبیب و محبوب است. به 
میزانی که این مشابهت بیشتر شود، محبت فزونی یافته و ُقرب 
بین عاشق و معشوق زیاد شود؛ از این رو اگر پس از گذشت زمانی 
چند از مشغولیت به عمل صالح، محبت خدا و اولیای الهی در قلب 
شعله نکشد؛ می شود گفت که آن اعمال به ثمر ننشسته و واقعیت 

نداشته اند زیرا عمل جاندار و خالص، منجر به محبت می شود.
اما اگر با نگاهی عمیق تر منظومه معارف دین واکاوی شود؛ معلوم 

می شــود که جایگاه محبت بســی فراتر از شاخص، بلکه اصل و 
منتهای عمل صالح اســت؛ توضیح آنکه غایت خلقت انسان 
رســیدن به مقام عبودیت مطلقه و لقاء اهلل اســت. این 
مهم تحقق نیابد مگر اینکه آدمی از نفســانیت خود 
به درآمده و تمام هســتی اش را به پای خالقش 
فدا نماید.حقیقت این است که انسان در تمام 
اعمال صالحه، برای خــود کار می کند. از 
همین رو طمــع در پس تمام اعمال ما 
حاضر است؛ یعنی ما عمل صالح انجام 
می دهیم تا رشد و کمال پیدا کنیم و 
تا این توجه به خود و طمع در طول 
ســفر به سوی خدا به طور کامل از 
بین نرود، رسیدن به محبوب محال 
است. تنها حالتی که انسان از پوستۀ 
خود خارج شده و جدا از مطامع، به 
زیبایی و کمال معبود می تواند چشم 
بدوزد؛ هنگام تجلی محبت در سراپرده 
قلب است. بنابراین اصل و اساس، محبت 
است. اگر مؤمنی اهل محبت شد، آهسته 
 آهسته این محبت کارهای او را اصالح کرده و 
وی را تطهیر می نماید. اما اگر اعمال صالحه بدون 
این محبت و به دور از آن تحقق یافت، نه تنها از او دســتی 
نخواهد گرفت، بلکه وبال او شده و استکبار او را بیشتر می کند؛ زیرا 
گاهی شخص با خواندن نماز شب و... به  جای متواضع شدن و سر 
بر خاک نهادن و افزایش حس عبودیت و بندگی، بیشتر دچار کبر و 

غرور می شود و به منیت و خودخواهی خود اضافه می کند.
در اینکــه محبت واقعی به خداونــد و ارادت حقیقی به اولیای 
الهی، مانع ورود انســان به جهنم می شــود، هیچ شکی وجود 
ندارد؛ چنانکه محبت امیرالمؤمنین)ع( این چنین است و پیامبر 
اکرم)ص( بارها فرموده اند: »ُحبُ  َعلِی  َحَسَنٌة اَل یُضر َمَعَها َسیَئٌة َو 
بُْغُض َعلِی َسیَئٌة اَل یْنَفُع َمَعَها َحَسَنٌة«؛ محبت امیرالمؤمنین)ع( 
حسنه ای است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی رساند و دشمنی 
با علی)ع( گناهی است که هیچ حسنه ای آن را جبران نمی کند. 
اما عمل و مسانخت و مشــابهت رفتاری، موجب ایجاد محبت 
می شــود؛ یعنی برای جلب محبت دیگری چاره ای جز همرنگ 
شــدن با او وجود ندارد و به میزان این همرنگی، مقدار محبت 

کم و زیاد می شود.
حال بر اســاس آنچه امام صادق)ع( فرمودند: وجود محبت امام 
حسین)ع( در قلب، شاهراه و طریق میانبر رسیدن به خیر مطلق 
است که همان عبودیت تامه و رسیدن به وصال حضرت حق است. 

آگهى مرحله سيزدهم سال 1398 (منطقه دو كرمان ) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان  

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

در اجراى مواد مذكور بدينوسيله امالكى كه برابر ارا هياتهاى حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى مستقردر واحد ثبتى ناحيه دو شهرستان كرمان 
تقاضاى ثبت انها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است به ترتيب 
ــخصات مالك يا مالكين ( متقاضيان ثبت  ــماره پالك فرعى از اصلى و بخش محل وقوع ملك و مش ش
ــتان كرمان بشرح ذيل اگهى ميشود تا در صورتى كه  ــهاى ( 2-3-6-28) ثبتى شهرس ) واقع در بخش
ــته باشند بتوانند از تاريخ  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داش ــخص يا اشخاصى نس ش
ــيد ، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است  مدت يك ماه از تاريخ تس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــاس قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه  ــت صدور و تسليم سند مالكيت بر اس ــايان ذكراس . ش

نخواهد بود . 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان 

1 فرعى از 2053 اصلى – خانم عصمت نگهبان فرزند محمد جان به شناسنامه 4813 صادره از مشهد 
ــاحت 184/84 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد اخالقى مادر  ــدانگ يكباب خانه به مس در شش

كوچه 11 جنوبى 1 خريدارى از محل مالكيت محمد هادى سماوى – رديف 811 
15160 فرعى از 3968 اصلى مجزى شده از 899 فرعى از 3968 اصلى – خانم اكرم جهانشاهى كوه 
جفتانى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 349 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
97/21 متر مربع به ادرس كرمان شهرك امام حسن عسكرى كوچه گلستان خريدارى از محل مالكيت 

رخشنده اهورايى – رديف 8786 
ــاهى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى رمضان جهانش 15161 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
كوه جفتانى فرزند غالمحسين به شاسنامه شماره 3646 صادره از شهداد در ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 107 متر مربع به ادرس كرمان شهرك امام حسن كوچه 12 كوچه گلستان خريدارى از محل 

مالكيت رخشنده اهورايى – رديف 9506 
ــاهى كوه  ــده 899 فرعى از 3968 اصلى – خانم ليال جهانش 15162 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
جفتانى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 5187 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
122 متر مربع به ادرس كرمان شهرك صنعتى كوچه باغ روبروى باغ خريدارى از محل مالكيت عباس 

ابراهيمى پور فرسنگى – رديف 9504 
ــاى محمد ميرزاپور  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اق ــى مجزى ش ــى از 3968 اصل 15821 فرع
ــماره 36 صادره از ماهان در ششدانگ يكباب خانه مساحت 367  ــنامه ش گوهرى فرزند على به شناس
ــل مالكيت ايراندخت عيش  ــتغيب كوچه 63 خريدارى از مح ــه ادرس كرمان خيابان دس ــر مربع ب مت

ابادى – رديف 415 
ــم ثمره اكبر  ــده از 989 فرعى از 3968 اصلى – اقاى قاس ــى مجزى ش ــى از 3968 اصل 15938 فرع
ــدانگ يكباب مغازه به  ــماره 27247 صادره از كرمان در شش ــنامه ش ــين به شناس عبدااهللا فرزند حس
ــرباز نبش كوچه 12 خريدارى از محل مالكيت  ــاحت 16/26 متر مربع به ادرس كرمان خيابان س مس

فاطمه پور حيدرى – رديف 918 
ــى از 3968 اصلى – اقاى على زهره كرمانى  ــده از 849 فرع ــى از 3968 اصلى مجزى ش 15950 فرع
ــاحت  ــدانگ يكباب خانه به مس ــماره 204 صادره از كرمان در شش ــنامه ش فرزند حبيب اهللا به شناس
ــهيدان ماهانى كوچه 31 خريدارى از محل مالكيت اكبر  278/04 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ش

حجت فرسنگى – رديف 897 
ــده 7531 فرعى از 3968 اصلى – خانم عظيمه ابراهيمى پور  15967 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت  ــنامه شماره 80 صادره از كرمان در شش ــنگى فرزند على به شناس فرس
836 متر مربع به ادرس كرمان سراسياب فرسنگى شهيدان ماهانى 9 خريدارى از محل مالكيت صديقه 

حيدرى فرسنگى – رديف 254 
ــهركى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى على اكبر ش 15973 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت  ــماره 14116 صادره از زاهدان در شش ــنامه ش ــين به شناس فرزند حس
ــمت چپ خريدارى از محل  ــهرك صنعتى غربى 5 درب دوم س 148/25 متر مربع به ادرس كرمان ش

مالكيت على احمدى نژاد – رديف 1180 
ــكيبائى  ــده از 840 فرعى مكرر از 3968 اصلى – اقاى على ش 16005 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــماره 581 صادره از جيرفت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 294  ــنامه ش فرزند درويش به شناس
ــنگى مغفورى 19 شرقى 3 خريدارى از محل مالكيت بنياد  ــياب فرس متر مربع به ادرس كرمان سراس

مستضعفان انقالب اسالمى – رديف 1058
ــى – اقاى اكبر احمدى نژاد  ــده از 394 فرعى از 3968 اصل ــى از 3968 اصلى مجزى ش 16014 فرع
ــنامه شماره 95 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به انضمام دو باب مغازه  فرزند على به شناس
ــياب فرسنگى خيابان  ــاحت 753/35 متر مربع به ادرس كرمان سراس ــتمل بر طبقه فوقانى به مس مش

صياد شيرازى بعد از كوچه شماره دو خريدارى از محل مالكيت اكبر احمدى نژاد – رديف 1398 
ــجاع حيدرى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى اكبر ش 16024 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 226/6 متر  ــماره 18 صادره از بم در شش ــنامه ش فرزند عباس به شناس
ــى 24 خريدارى از محل مالكيت طاهره تصويرى  ــرباز توكل اباد قدوس مربع به ادرس كرمان خيابان س

– رديف 111 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان 

21178 فرعى از 1783 اصلى – اقاى محمد رضا شيخ شعاعى فرزند حسن به شناسنامه شماره 1393 
صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 298/1 متر مربع با قيد به اينكه موازى 107/74 

ــف و در اجاره متقاضى قرار دارد به ادرس كرمان  ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوق متر مربع از شش
خيابان 24 اذر كوچه 46 پالك 39 خريدارى از محل مالكيت على غفورى – رديف 976

ــماره 71  ــنامه ش 21215 فرعى از 1783اصلى – اقاى على محمودزاده زرندى فرزند فرج اله به شناس
ــاحت 275 متر مربع به ادرس كرمان بلوار ازادگان  ــدانگ يكباب كارگاه به مس صادره از كرمان در شش

كوچه 37 قطعه 47 خريدارى از محل مالكيت ليلى اوحدى – رديف 138 
51 فرعى از 2216 اصلى – اقاى محسن قوام الدينى فرزند محمود به شناسنامه شماره 38243 صادره 
ــهيد  ــاحت 288/03 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ش ــدانگ يكباب خانه به مس از كرمان در شش

مصطفى خمينى كوچه 47 خريدارى از محل مالكيت كياندخت ثريا- رديف 1251 
ــنامه شماره 3391 صادره از  ــن زاده فرزند احمد به شناس 51 فرعى از 2777 اصلى – اقاى محمد حس
ــاحت 40/35 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد رجائى  ــدانگ يكباب مغازه به مس كرمان در شش

نبش كوچه 45 سمت راست  خريدارى از محل مالكيت حسين بى نظير – رديف 1405 
ــنامه شماره 3391 صادره از  ــن زاده فرزند احمد به شناس 52 فرعى از 2777 اصلى – اقاى محمد حس
ــاحت 39/94 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد رجائى  ــدانگ يكباب مغازه به مس كرمان در شش

نبش كوچه 45 سمت راست خريدارى از محل مالكيت حسين بى نظير – رديف 1404
1311 فرعى از 2786 اصلى – خانم صديقه ميرزائى زاده كوهپايه فرزند محمد به شناسنامه شماره 1 
صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به انضمام مغازه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 121/5 
ــورد تقاضا متعلق بوقف و در  ــدانگ عرصه م ــر مربع با قيد به اينكه موازى 18/35 متر مربع از شش مت
اجاره متقاضى قرار دارد به ادرس كرمان ابتداى جاده شرف اباد كوچه تاالر پيمان دوست خريدارى از 

محل مالكيت عبداهللا طهمورثى – رديف 1236 
ــماره  ــنامه ش ــى – خانم مهدخت خدادادى لرى فرزند عليجان به شناس ــى از 2786 اصل 1314 فرع
ــاحت 200/41 متر مربع با قيد به  ــدانگ يكباب خانه به مس 2980082368 صادره از كرمان در شش
ــق بوقف و در اجاره متقاضى قرار  ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعل ــه موازى 30/27 متر مربع از شش اينك
ــمت چپ خريدارى از محل مالكيت ماشااهللا  ــرف اباد قائم يك دومين كوچه س دارد به ادرس كرمان ش

بنازاده – رديف 1350
ــماره 226   ــنامه ش ــى از 2787 اصلى – خانم محبوبه تاج ابادى زند فرزند اكبر به شناس 23710 فرع
ــاحت 134 متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت كوچه  ــدانگ يكباب خانه به مس صادره از بم در شش

5 خريدارى از محل مالكيت حاج محمودپورزاده حسينى – رديف 754
 23814 فرعى از 2787 اصلى – اقاى ايرج مددى زاده فرزند عباس به شناسنامه شماره 870 صادره 
از بافت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 170 متر مربع به ادرس كرمان شيخ احمد كافى جنوبى 

كوچه 4 خريدارى از محل مالكيت حسين بانك توكلى – رديف 1231
23850 فرعى از 2787 اصلى – اقاى على رضا تقى زاده لنگرى قرزند محمد به شناسنامه شماره 717 
ــدانگ يكباب مغازه به مساحت 89/47 متر مربع به ادرس كرمان بزرگراه امام  صادره از كرمان در شش

نبش كوچه 35 خريدارى از محل مالكيت فاطمه جوادى – رديف 1349 
23851 فرعى از 2787 اصلى – اقاى على رضا تقى زاده لنگرى فرزند محمد به شناسنامه شماره 717 
صادره از كرمان در ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 133/8 متر مربع به ادرس كرمان بزرگراه امام 

نبش كوچه 35 سمت راست خريدارى از محل مالكيت فاطمه جوادى – رديف 1348 
ــنامه شماره 50 صادره  ــين به شناس 23859 فرعى از 2787 اصلى – اقاى مجيد معاذاللهى فرزند حس
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 129 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ابوذر جنوبى  ــير در شش از بردس

كوچه 32 غربى 3 خريدارى از محل حسين بانك توكلى – رديف 1299 
ــميه ايرانپور فرزند اسمعيل به شناسنامه شماره 953 صادره  23861 فرعى از 2787 اصلى – خانم س
از بافت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 292/45 متر مربع به ادرس كرمان اسياباد جنوبى غربى 

10 خريدارى از محل مالكيت عاليه هروى – رديف 1112 
ــنامه شماره 36 صادره از رابر  23896 فرعى از 2787 اصلى  - اقاى على رادمنش فرزند اكبر به شناس
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 157/6 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شيخ احمد كافى جنوبى 

كوچه 4 خريدارى از محل مالكيت حسين بانك توكلى – رديف 1192 
ــماره 7  ــنامه ش 23905 فرعى از 2787 اصلى – اقاى احمد رمضانى مظفرابادى فرزند عوض به شناس
صادره از بم در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150/5 متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت فرعى 

دوم سمت راست فرعى اول سمت چپ خريدارى از محل مالكيت حسن وديعتى – رديف 114 
ــماره 235 صادره  ــنامه ش 23908 فرعى از 2787 اصلى – خانم مژگان بهرامى فرزند عباس به شناس
ــاحت 241/47 متر مربع به ادرس كرمان  ــدانگ چهارباب مغازه متصل به هم به مس از كرمان در شش
ــااهللا ثمره هدايت زاده – رديف  ــمالى نبش كوچه يك خريدارى از محل مالكيت ماش خيابان ابوذر ش
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23923 فرعى از 2787 اصلى – اقاى عباس مرسلپور فرزند على اكبر به شناسنامه شماره 192 صادره 
از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 149/90متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت كوچه 
ــمت چپ فرعى دوم درب 5 خريدارى از محل مالكيت  ــت فرعى اول س ــمت راس 11 داخل كوچه س

حسن وديعتى – رديف 265
 امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان 

2318 فرعى از 20 اصلى – اقاى ساسان خالوئى فرزند غالمعلى به شناسنامه شماره 612 صادره از بافت 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 198/89 متر مربع به ادرس كرمان قائم اباد خيابان مولوى خيابان 

شهيد قلى زاده چهار كوچه اول خريدارى از محل مالكيت بى بى معصومه سجاديان – رديف 12 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 28 كرمان 

ــماره 10 صادره  ــنامه ش ــم به شناس ــى راينى فرزند هاش 1 فرعى از 1210 اصلى – خانم زهرا داريوش
ــهيد  ــاحت 494 متر مربع به ادرس كرمان راين خيابان ش ــدانگ يكباب خانه به مس ــن در شش از راي
ــى – رديف 776   م الف : 832   ــدارى از محل مالكيت محمد و احمد رحيم ــرى كوچه 17 خري مطه

آ-9807181
تاريخ چاپ نوبت اول : سه شنبه 98/06/12 
تاريخ چاپ نوبت دوم : سه شنبه 98/06/26

محمود مهدى زاده – رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان

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

ــماره 139860306015003200- 1398/04/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 5814 كد ملى  ــنامه ش ــورى نيا به شناس ــه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر عاش ــات مالكان تصرف
ــاحت 222,58 متر  ــدانگ يكباب منزل دو طبقه به مس ــادره فرزند محمد در شش 0748397809 ص
مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به  ــمى و مشاعى غالم سرور باجرا و قس ــمتى از مالكيت رس قس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

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 139860306015003997- 1398/06/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 315 كد ملى  ــيرى فندخت به شناس ــعيب ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ش
ــاحت 107,60 مترمربع  ــدانگ يكباب منزل به مس 0749758813 صادره تايباد فرزند محمد در شش
پالك شماره 654/2285 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك 
تايباد از محل تمامت مالكيت سهم االرثى خانم ايران ابوالخيرى و خانم فاطمه عباسى و محمد عباسى 
و قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى مرحوم اميرعباسى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807194
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

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

برابر راى شماره 139860306015003919- 1398/05/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ياسر صادقى به شناسنامه شماره 2850 
كد ملى 0749786132 صادره تايباد فرزند برات در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 162 
متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك 
ــمتى از مالكيت غالم سرور باجرات و قسمتى از پالك محرز گرديده است.  تايباد از محل قس
ــود در صورتى  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــه مراجع قضايى تقديم  ــت خود را ب ــليم اعتراض، دادخواس ــرف مدت يك ماه از تاريخ تس ظ
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807195
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره نامه: 1398025001670566
شماره پرونده: 9409985124900209

شماره بايگانى پرونده: 961960
تاريخ تنظيم: 1398/06/10

51513- شعبه 13 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

آگهى مزايده
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــغ 300/000/000 ريال در پرونده  ــه پرداخت مبل ــه محكوميت زهرا نظامى كاريزنو ب ــر ب نظ
ــانى بلوار وحدت 21-  ــماره 3935 اصلى بخش 4 مشهد به نش ــه 370، پالك ثبتى ش كالس
ــاحت حدود 142 مترمربع  ــمالى پالك 97 داراى عرصه به مس ــه باغ دوالب- مجاور ش كوچ
شامل يك قطعه زمين مسكونى (با سطح اشتغال 60 درصد در دو طبقه) توقيف گرديده و به 

مبلغ 8/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/6/25 ساعت 10 صبح در 
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى  ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مش محل ش
ــنهادى فروش خواهد  اجراى احكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

شد. قيمت پايه 8/500/000/000 ريال مى باشد. آ- 9807150
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد- محمدرضا مجرد

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره139860306010001650-1398,06,09 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــاي خداوردي صبوري مقدم فرزند  ــت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آق ثب
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــماره شناسنامه 120 صادره از قوچان در شش خداوردي بش
ــمتى از پالك شماره 7 فرعى از 4183 اصلى  بخش يك قوچان واز  185,37 مترمربع در قس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس محل مالكيت مش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتي كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9807190
كالسه 1398114406010000100

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/27

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره 139860306010001644-1398,06,09 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ــمعيل  ــف فوالدي نيت فرزند اس ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوس
ــماره شناسنامه 10523 صادره از مشهد در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 116,70  بش
ــش دوقوچان  واقع در  ــماره 2320 فرعى از 172 اصلى بخ ــمتى از پالك ش مترمربع در قس
اراضى نظراباد خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسن قورچى  محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. كالسه 1398114406010000129  آ-9807191
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98,6,27

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره: 29/98/25839
تاريخ: 1398/06/10

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ  ــنامه 3178 باس ــماره شناس ــن به ش نظر به اينكه آقاى على بلبلى فرزند حس
استشهاد محلى كه امضاء شهود آن توسط دفتر خانه اسناد رسمى شماره 20 بجنورد گواهى 
امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به 
چاپى 563518 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 4060 
ــى واقع در اراضى حصار بخش دو بجنورد به آدرس امام خمينى غربى 46  ــى از 164 اصل فرع
ــده است و با بررسى دفتر امالك  ــمت چپ درب دوم بعلت نامعلوم مفقود ش چهار راه اول س
ــند مالكيت اوليه نامبرده فوق صادر و تسليم و فاقد سابقه رهن و بازداشت مى  ــد س معلوم ش
باشد دفتر امالك پيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
ــى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده  يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين اگهى  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم  ــت اصل س اعتراض كتبى خود را بپيوس
نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.9807192
احمد اصغرى شيروان / رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

آگهی تغییرات شرکت پژوهشهای صنعتی پیروز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 107611 و شناسه ملی 10101514702
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بهزاد محمد س��هی به ش��ماره ملی 
0077823125 ب��ا پرداخ��ت مبلغ 800000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء قرار گرفت. فرزاد محمد س��هی به ش��ماره ملی 
0010205624 ب��ا پرداخ��ت مبل��غ 100000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء قرار گرفت. محمود محمد س��هی به ش��ماره ملی 
0035354356 با پرداخت مبلغی به صندوق ش��رکت س��هم الشرکه خود را به میزان 100000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه 
ش��رکت از مبل��غ 1000000 ری��ال به 1970000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. لیس��ت ش��رکا پس از 
افزایش س��رمایه به ش��رح ذیل می باشد: بهزاد محمد سهی به شماره ملی 0077823125 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه فرزاد 
محمد س��هی به ش��ماره ملی 0010205624 دارنده 100000 ریال س��هم الش��رکه محمود محمد سهی به ش��ماره ملی 0035354356 
دارنده 100000 ریال س��هم الش��رکه احمد محمد سهی به ش��ماره ملی 0040532828 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه پیروز محمد 
سهی به شماره ملی 0079527949 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه الیزابت آگاتا اشپیس به کدفراگیر 4723746455 دارنده 

200000 ریال سهم الشرکه رضا محمد سهی به شماره ملی 0062012738 دارنده 520000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585481(
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آگهی تغییرات شرکت رم پیشگام سهامی خاص به شماره ثبت 267429 و شناسه ملی 10103072215
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: آقایان : سیدمجید میرجعفری با شماره ملی 0031840620 
آرمین امجدی با ش��ماره ملی 0063047535 داود ناصری پورش��یران با ش��ماره ملی 0079631169 افراد ذیل به س��مت 
بازرس��ین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: عباس طالبی به شماره ملی 0046380957 به سمت بازرس اصلی سید 

مجتبی میر محمد صادقی به شماره ملی 0041698185 به سمت بازرس علی البدل. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585482(
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آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه ملی 10320514970
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمدرضا بابائی نیا به ش��ماره ملی 
0940654423 به نمایندگی از آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
بجای آقای احمد س��لطانی کد ملی 0381000702 تعیین گردید کلیه اس��ناد و اوراق تعهد آور ش��رکت و چکها و بروات و 
سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و همراه مهر شرکت و در غیاب 

مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585925(

/ع
98
07
20
7

آگهی تغییرات شرکت صنایع کیان ترانسفوی 
خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 

543593 و شناسه ملی 10380417663
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,02,21 
: موسس��ه  اتخ��اذ ش��د  ذی��ل  تصمیم��ات 
حسابرس��ی تالش ارقام حسابداران رسمی 
به شناسه ملی 10100560383 را به عنوان 
بازرس اصلی و خانم راحله شریفی عنبران 
به ش��ماره مل��ی 0069431698 را به عنوان 
ب��ازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت              

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585926(
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آگهی تغییرات شرکت الماس شبکه داران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 241043 و شناسه ملی 10102817961
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: »مش��اوره و طراح��ی و نظارت و تحقیق و پژوهش و آموزش و انتق��ال تکنولوژی و نصب   و 
راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و س��اخت و پش��تیبانی در زمینه سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای و سیستم های حفاظتی 
و امنیتی و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و س��وییچینگ و آنتن ها و اتوماس��یون صنعتی و تجهیزات مهندس��ی پزش��کی رایانه ای 
و تجهی��زات اب��زار دقی��ق و ان��دازه گی��ری رایانه ای خرید و ف��روش و صادرات و واردات س��خت افزاره��ا و نرم افزاره��ای رایانه ای و 
سیس��تم ه��ای حفاظت��ی و امنیت��ی و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباط��ی و ماهواره ای و س��وییچینگ و آنتن ها و اتوماس��یون صنعتی و 
تجهی��زات مهندس��ی پزش��کی رایانه ای و تجهی��زات ابزار دقیق و ان��دازه گیری رایانه ای فعالی��ت در زمینه ارایه خدم��ات اینترنتی و 
اینترانتی و همچنین انجام تمامی پروژه ها و طرحهای جامع انفورماتیکی و فن آوری اطالعات و ارتباطات دریافت نمایندگی از شرکتهای 
داخل��ی و خارج��ی و اعطای نمایندگی به ش��رکتهای داخلی و خارجی و ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور در زمینه 
موضوع فعالیتهای ش��رکت انعقاد قراردادهای همکاری و مش��ارکت با ش��رکتهای داخلی و خارجی و اش��خاص حقوقی و حقیقی در زمینه 

موضوع فعالیتهای شرکت و دریافت وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.پس ازاخذ مجوزهای الزم .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585479(
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آگهی تغییرات ش�رکت عمران کلوت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
342175 و شناسه ملی 10103929309

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
حشمت اله سنجری پور به شماره ملی 5839537772 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره -آقای غالمعباس عرب پور داهوئی به شماره ملی: 3090970066 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای نوراله طغرلی به ش��ماره ملی3130368922 به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمدرضا فتوت به شماره ملی 3070956394 به سمت عضو هیئت 
مدی��ره برای مدت باقی مانده انتخاب ش��دند.-کلیه اس��ناد تعه��دآور و اوراق بهادار از 
قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای 

منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585478(
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آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع قائن سهامی خاص به شماره ثبت 274808 و شناسه ملی 10103033412
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,19 و مجوز شماره 3129 مورخ 98,2,22 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: داود ناصری پورش��یران با شماره ملی 0079631169 به سمت رئیس هیئت مدیره - محمدرضا خوئی با شماره ملی 0888241811 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - موسسه رم پیشگام به شناسه ملی 10103072215 به نمایندگی آزاده حسنی به کدملی 4220123164 
به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585477(
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آگهی تغییرات شرکت رم پیشگام سهامی خاص به شماره ثبت 267429 و شناسه ملی 10103072215
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان : سیدمجید میرجعفری با شماره ملی 
0031840620 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آرمین امجدی با ش��ماره ملی 0063047535 به سمت رئیس هیئت 
مدیره داود ناصری پورشیران با شماره ملی 0079631169 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی و یا با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585476(

گس�ترش  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
صنایع قائن ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 274808 و شناس�ه ملی 

10103033412
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,02,19 و مجوز شماره 3129 
مورخ 98,2,22 س��ازمان خصوصی سازی تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند: داود ناصری 
پورشیران با شماره ملی0079631169 - محمدرضا 
خوئ��ی با ش��ماره مل��ی 0888241811 - موسس��ه 
رم پیش��گام ب��ه شناس��ه مل��ی 10103072215 به 

نمایندگی آزاده حسنی به کدملی 4220123164
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )585480(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
بدینوس��یله ب��ه اط��الع بازنشس��تگانی که عضو کان��ون کارگران بازنشس��ته تأمی��ن اجتماعی 
شهرس��تان س��اوجبالغ می باش��ند م��ی رس��اند مجمع عموم��ی فوق الع��اده نوب��ت اول کانون 
کارگران بازنشس��ته شهرس��تان س��اوجبالغ جهت اصالح اساس��نامه کانون در روز چهارشنبه 
مورخ 98/6/27 رأس س��اعت 9:30 در محل مسجد صاحب الزمان واقع در: هشتگرد- شهرک 
ولیعص��ر- خیاب��ان آزادگان- جنب دارائی برگزار م��ی گردد. لذا از کلیه بازنشس��تگان عضو 

کانون تقاضا می گردد درمجمع حضور به هم رسانید.
توضیح اینکه همراه داش��تن کارت عضویت کانون و دفترچه تأمین اجتماعی ش��عبه هشتگرد 

الزامی می باشد در غیر این صورت از ورود به مجمع جلوگیری خواهد شد.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 12 و 16 اساس��نامه طبق اصالحیه و دس��تورالعمل مصوب مورخ 1395/3/16 که 
در تاریخ 96/4/27 به تصویب مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

2- اصالح ماده تبصره 1 ماده 9 اساسنامه
کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان ساوجبالغ
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 12 شهریور 1398 3 محرم 1441 3 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9054 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس جمهور به ماجرای قیمت گذاری سبوس گندم وارد شد

چرا دام ها نان خور شدند؟
زهرا طوســی: پس از آنکه بخشــی از 
وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت 
صنعت انتقال یافت، ناهماهنگی بین دو 
وزارتخانه برای تعیین قیمت سبوس گندم، 
پای رئیس جمهــور را نیز به این موضوع 

باز کرد.
چندی پیش ســتاد تنظیــم بازار قیمت 
یک هزار و ۲۵۰ تومان را برای هر کیلوگرم سبوس گندم )پوسته گندم( مصوب کرد. 
تعیین این قیمت برای پوسته گندم در حالی است که قیمت فروش آرد کامل ۹۰۰ 
تومان است.  وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این تصمیم ستاد تنظیم بازار به وزارت 
صمت معترض و حتی برای عدم اجرایی شدن آن به رئیس جمهور نامه نوشت، اما به 

نظر می رسد اقدامات وی بی نتیجه بوده است.

 مشکالت از انتزاع شروع شد
مشکالت از آنجا آغاز شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران که براساس مصوبه هیئت 
وزیران به تازگی از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صنعت رفته است؛ مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار و ابالغی را توسط قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به 

مدیران شرکت غله و دفاتر نمایندگی خود ابالغ کرد. 
ابالغیه ای که براساس آن کارخانه های آرد، کل سبوس حاصل از انواع گندم یارانه  ای 
66۰ تومانــی، نیمه یارانه ای ۹۰۰ تومانی و آزاد هزار و 8۵۰ تومانی را به قیمت هزار 

و۲۵۰  تومان به متقاضیان عرضه می کند.
از آن جایی که با لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، دست وزارت جهاد برای 
برخی حمایت ها از جامعه کشاورزان بسته شده است، افزایش دوباره قیمت سبوس با 
درخواست آردسازان و پیشنهاد وزارت صنعت در ستاد تنظیم بازار بدون اعمال نظر 

بخش کشاورزی انجام شد تا قیمت این محصول تا 1۵۰ درصد گران تر شود.
 

 نامه سرگشاده دامداران به وزیر صنعت 
دامــداران که بیش از این یک بار با افزایش 4۰ درصدی، ســبوس را به قیمت 84۰ 
تومان خریداری می کردند، با قیمت جدید این نهاده کنار نیامدند و تعیین قیمت هزار 

و۲۵۰ تومانی را نپذیرفتند.
در پی اعتراض دامداران، سه تشکل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، اتحادیه 
مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران و اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران 
متحرک ایران نیز با ارسال نامه ای سرگشاده به رضا رحمانی، وزیر صنعت نسبت به 

افزایش قیمت مصوب خوراک دام گالیه کردند.
دامداران می گویند که در سالیان اخیر باوجود تورم باال و تغییر در سیاست های ارزی 
کشــور، هیچ نهاده ای در پنج ماه حدود 1۵۰ درصد افزایش قیمت نداشــته است؛ 
بنابراین چگونه قیمت ســبوس گندم از ۵۲۰ تومان بــه 84۰ تومان و در نهایت به 
هزار و۲۵۰ تومان افزایش پیدا می کند؟ از طرفی شیوه قیمت گذاری سبوس در دنیا، 
۵۰درصد قیمت گندم اســت که نرخ اعالم شــده قبلی یعنی 84۰ تومان نیز باالتر 
از قیمت واقعی آن اســت.  به گفته این قشــر، با توجه به مصرف سبوس گندم در 
دامداری های نیمه صنعتی و روستایی که تا ۵۰ درصد جیره غذایی دام ها را تشکیل 
می دهد، هرگونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات زیادی از جمله افزایش قیمت 
تمام شده را به همراه دارد. هر چند وزارت صمت می گوید افزایش قیمت سبوس به 
یک هزار و ۲۵۰ تومان را در افزایش قیمت شیرخام و لبنیات در خردادماه سال جاری 
در نظر گرفته اســت، اما دامداران با رد این ادعا معتقدند تصمیم وزارت صمت برای 

افزایش قیمت سبوس در پی البی قدرتمند کارخانه ها گرفته شده است. 
احمد مقدســی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز گفته است: وزارت 
صمت مدعی شده که در افزایش قیمت مصوب اخیر شیر و لبنیات در خردادماه سال 
جاری قیمت سبوس را یک هزار و ۲۵۰ تومان در نظر گرفته است،  ولی این ادعا کذب 
است، چراکه آنالیز و تعیین قیمت مصوب جدید شیر و لبنیات با حضور ما تعیین شد 

و در آن قیمت پایه سبوس 84۰ تومان در نظر گرفته شد.

 رئیس جمهور مخالف افزایش قیمت سبوس است 
در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز بیکار نبود و اعالم کرد که نامه ای به رئیس جمهور 

نوشته و وی نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
حجتی می گوید: با وجود اینکه ســتاد تنظیم بازار افزایش دوباره قیمت ســبوس را 
تصویب کرده است، اما بنده و رئیس جمهور مخالف این تصمیم هستیم و امیدواریم 
تجدیدنظر صورت گیرد.  حاال رئیس جمهور نیز پایش به تعیین قیمت سبوس باز شده 
است. حسن روحانی در واکنش جدید نسبت به موضوع چالش برانگیز قیمت سبوس 
با بیان اینکه، اعالم دو نرخ از ســوی مقامات دولتی خطرناک است، موضوع را برای 
بررســی فوری به جهانگیری ارجاع داده است. در پی نوشت رئیس جمهور به اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آمده است، »فوری بررسی و گزارش شود، اعالم 
دو نرخ از ســوی مقامات دولتی بسیار خطرناک است، تذکر الزم به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت داده شود.«
روحانی دو ماه پیش نیز به درخواست محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر 
»کان لم یکن اعالم کردن قیمت سبوس« در پیامی به رضا رحمانی، وزیر صنعت اعالم 

کرده بود که »چرا بی دقتی می شود؟«.

 نان ارزان تر از سبوس
با این حال روستاییان در رفت و برگشت نامه ها و پی نوشت ها برای خوراک دام هایشان 
چاره جویی کرده و نان را جایگزین سبوس گندم کرده اند. روستاییان نان مصرفی را 
به دلیل قیمت پایینی که در مقایسه با سبوس دارد با ضایعات کشاورزی از جمله کاه 

مخلوط می کنند و در جیره غذایی گوسفند، گوساله، مرغ و غاز قرار می دهند.
اهلل یار ولی زاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشــور می گوید: قیمت مصوب هر 
کیلوگرم سبوس اکنون به هزار و۲۵۰ تومان درب کارخانه رسیده و تا این محصول به 
دست ما برسد، هزار و6۰۰ تومان قیمت پیدا می کند درحالی که قیمت هر کیلوگرم 
نان در روستاهای کشــور هزار و۲۰۰ تومان است. رئیس اتحادیه صنعت دامپروری 
کشور معتقد است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه ارزان نگه داشتن قیمت 
نان، نرخ سبوس را افزایش داده تا افزایش هزینه های کارخانه های آرد را جبران کند، 
اما از آن طرف خود نان وارد غذای حیوانات شده به طوری که برآورد می شود معادل 

۲میلیون تن گندم به این صورت وارد غذای دام و طیور شود.

 اقتصاد/زهرا طوسی  نسبت قیمت خانه به درآمد 
متوسط خانوار ایراني براساس آمارهاي جهانی 1۲برابر 
است و در رده بندي شاخص توانایي تأمین مسکن، 
در بین ۹۰ کشور، در رتبه هشتاد وچهارم قرار داریم. 
وزیر راه و شهرسازی که اوایل تیر ماه امسال گفته بود 
مردم خانه نخرند تا شرایط عادی بر بازار مسکن حاکم 
شود، حاال اعالم کرده است اکنون وقت آن رسیده که 

حقوق بگیران برای خرید خانه اقدام کنند. 
به گفته محمد اسالمی در پی رونق بخشیدن به تولید 
مسکن در کشور، وزارت راه وشهرسازی توانسته است 
یک جریان پایدار ایجاد کند که امید به خانه دار شدن 
را کوتاه کند، به طوری که در شهرهای بزرگ به زیر 
1۰ سال و در شهرهای کوچک به زیر سه سال برسد.

 کاهش 73 درصدی معامالت مسکن
پایه های توصیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
اینکه وقت خانه خریدن رسیده است، شاید مبتنی 
بر آمارهای کاهش معامالت و قیمت مسکن باشد که 
وزارت متبوع وی آن ها را منتشر کرده است. مطابق 
آمار وزارت راه و شهرســازی طی مرداد امســال در 
تهران ۲ هزار ۹31 فقره قرارداد مســکن در سامانه 
امالک و مســتغالت کشور ثبت شده که در مقایسه 
با ماه مشابه سال گذشته 73.7 درصد کاهش یافته 
است.آمارها همچنین حاکی از این است که قیمت 
پیشــنهادی فروش آپارتمان در آگهی ها که خرداد 
امســال به باالترین حد خود رسیده بود، هم اکنون 
1۰تا ۲۰ درصد کاهش یافته و بدین معنی اســت 

مالکان فیتیله توقع خود را کمی پایین کشیده اند.

 کاهش 3 درصدی 
قیمت هر مترمربع مسکن

اطالعــات جدید دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی همچنین نشان می دهد، در مرداد ماه ۹8 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 3 درصد 
نســبت به تیر کاهش پیدا کرده است که نخستین 

کاهش قیمت مسکن در 4 سال گذشته است. 
در عین حال نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی درباره هزینه های خانوار شهری نشان می دهد 
نیمی از درآمد مردم در کشور صرف مسکن می شود. 
حال این سؤال مطرح اســت آیا با توجه به کاهش 
معامالت و قیمت مســکن، زمان مناسب برای خانه 

خریدن متقاضیان فرا رسیده است؟ 

 مردم با توصیه ها مسکن بخرند یا نخرند؟
پــور،  پرویــن  افشــین 
کارشــناس اقتصاد مسکن 
با  آیــا مردم  اینکه  درباره 
بخرند  مســکن  توصیه ها 
دولت  می گوید:  نخرند،  یا 

و حاکمیــت باید بــا ابزارهای در اختیارشــان 
بازار مســکن را کنترل کننــد، چراکه در هیچ 
کجای دنیا بــا روش توصیه اقتصاد را مدیریت 
نمی کننــد. بهترین روش بــرای کنترل قیمت 
مســکن تعادل میان عرضه و تقاضاست. اینکه 
مردم نخرند تا قیمت هــا کاهش یابد یا بخرند 
چون کاهش یافته اســت، درست نیست، زیرا 

مــردم در تالطــم بازار نقشــی ندارنــد و این 
بانک ها، مؤسسات و صندوق های بزرگ هستند 
که با ورود به بازار مســکن این بخش را دچار 

تالطم می کنند.

  فاصله توان خریداران با قیمت بازار
مهدی غالمی، کارشــناس 
با  در گفت وگــو  مســکن 
خبرنــگار ما یکــی از علل 
کاهش معامــالت را وجود 
فاصله بین توان خریداران با 

قیمت بازار می داند و می افزاید: اگر کاهش قیمت ها 
مقداری بود که قدرت خرید مــردم به ۵۰ تا 6۰ 
درصد قیمت مســکن می رسید، این امکان وجود 
داشت برخی افراد بتوانند خانه بخرند، ولی در حال 
حاضر که در شهر تهران براساس آمار بانک مرکزی 
کاهش قیمت به طور متوســط تنها 3 درصد ذکر 
شده، توصیه به خریدن منطقی محسوب نمی شود، 
اگر کاهش قیمت مســکن حتی 1۰ درصد اعالم 
می شد، می بینیم که در مقایسه با دو سال گذشته 
باز هم تقریباً دو تا سه برابر شده است، در حالی که 
توان خرید مردم نه تنها سه برابر نشده، بلکه کاهش 

هم یافته است.

 کاهش30 درصدی هم
 کسی را خانه دار نمی کند

غالمی می افزاید: شاید توصیه آقای وزیر درباره 
کسانی باشد که قصد جابه جایی واحد مسکونی 
خود را دارند یا کسانی که توان خرید مسکن را 
داشــتند و منتظر بودند که ثبات در بازار اتفاق 

بیفتد، چون زمانی که بازار ثبات ندارد و قیمت ها 
واقعی نیستند، بسیاری از متقاضیان برای خرید 
تعلل می کنند تا از ضرر ناشی از جهش قیمت ها 
در امان بمانند. به هــر حال فکر نمی کنم روی 
سخن وزیر حتی با مردم عادی باشد، چون بعید 
اســت حتی با کاهش ۲۰ تــا 3۰ درصدی هم 

کارمندان معمولی بتوانند خانه بخرند.
وی تأکید می کند: این توصیه حتی شامل کسانی 
کــه وام 16۰ میلیونی مســکن را هــم گرفتند، 
نمی شود، چون میانگین قیمت مسکن در تهران 

متری 13 میلیون تومان است اگر 
فرض کنیم قیمت به 1۰ میلیون 
تومان هم برســد، یــک واحد 
7۵ متــری برای خریــدار 7۵۰ 
میلیون تومان آب می خورد، اگر 
در بهترین حالت قیمت این خانه 
را 6۰۰ میلیون تومان هم در نظر 
بگیریم، یک کارمند معمولی باید 
1۲ سال ماهی ۵ میلیون تومان 
پس انداز کند تا بتواند این واحد 
مسکونی را ابتیاع کند که در عمل 

ممکن نیست.
به گفتــه وی، اگــر دولت به 
دنبــال حمایــت از متقاضیان 

مصرفی بازار مســکن برای صاحب خانه شدن 
و همچنین تشــویق ســرمایه گذاران به تولید 
مســکن اســت، باید سیاســت های خود را به 
ســمت حمایــت از تولید و عرضه مســکن و 
کاهش هزینه های ســاخت و مسکن و مقابله با 

سوداگران این بازار ببرد.

  تقاضای سرمایه ای
قیمت مسکن را تعیین می کند

بیضایی،کارشــناس  فرهاد 
بازار مسکن نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: بازار 
در  نیست،  توصیه ها  منتظر 
کاهــش قیمت ها که خیلی 

ناچیز اتفاق افتاده اســت، چند آیتم تأثیرگذار بوده 
اســت که یکی از آن ها انتظارات روانی است که در 
بــازار وجود دارد و اکنــون در حال فروکش کردن 
است و موجب شده تا حبابی که از 
سال گذشته تحت عنوان انتظارات 
تورمی شــکل گرفته کم شود، از 
طرفی همواره بعــد از دوره های 
افزایش قیمت ناشی از انتظارات 
تورمــی، شــاهد تخلیــه حباب 
هستیم و تا کاهش 1۰ درصدی 
قیمت مسکن در این بازه طبیعی 

به شمار می رود. 
بیضایی می افزاید: از ســوی دیگر 
فصل نقل و انتقاالت مســکن نیز 
رو به پایان است و حجم تقاضا به 
تبع افتادن در این سراشیبی، کم 
می شود، همچنین کاهش قیمت 
ارز نیــز در این حوزه اثرگذار اســت که در کنار هم 
منجر به کاهش قیمت شــده و این مسئله از خرداد 
ماه توسط کارشناسان پیش بینی می شد. وزیر همین 
عوامل را رصد می کند و می گوید چون کاهش قیمت 
در راه اســت نخرید و بعد از مدتی که قیمت ها روند 
نزولی خود را طی می کند، می گوید بخرید. اما نکته 

اینجاست که در بازار مصرف حجم تقاضای سرمایه ای 
است که قیمت را تعیین می کند. براساس محاسبات 
7۰ درصد تقاضا در بازار مسکن تقاضای سرمایه است 
و همواره این نوع از تقاضا عامل تغییر و نوســان در 

قیمت ها بوده است.

70 درصد تقاضای مسکن سرمایه ای است 
وی می افزایــد: بحث داللی و ســوداگری در بازار 
مســکن منجر به تعیین قیمت و ســطح تقاضا 
می شــود؛ بنابراین نمی توانیم تقاضای مصرفی و 
خانوارهایی که در بازار برای تهیه مسکن مصرفی 
حضور دارند را عامل تأثیرگذاری بدانیم و بگوییم 
که چون گران است نخرید تا ارزان شود یا بالعکس. 
چنان که آمارهای سرشــماری 8۵ و ۹۵ نشــان 
می دهد تقریباً 7۰ درصد تقاضای مســکن در این 
سال ها تقاضای کسانی بوده است که خانه های دوم 
و سوم و بیشتر از این تعداد را می خواستند و تنها 
3۰ درصد از کسانی که در این بازار حضور داشتند 

خانه اولی بودند.
وی درباره تأثیر احتمالی تصویب قانون مالیات بر 
عایدی مسکن در مجلس نیز می گوید: این مسئله 
تاکنون در کاهش قیمت ها تأثیرگذار نبوده است، 
چون اصوالً دولت برنامــه ای در حوزه مالیات بر 
مسکن ندارد و در بسته مالیاتی که به مجلس ارائه 
داده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه را نیاورده و با 
توجه به اینکه اعالم کرده است تضمین می دهیم 
مالیات به گونه ای دریافت شود که منجر به کاهش 
قیمت مسکن نشود، باید گفت این مالیات حتی 
اگر تصویب هم شود یک مالیات بی خاصیت است. 
حال باید دید در هفته آینده بســته ای که دولت 
به مجلس می فرســتد حاوی چه مواردی است تا 

بتوانیم درباره آن بحث کنیم.

 افت تقاضا به معنای کاهش قدرت 
خریداران واقعی 

محمــد کوثــری، تحلیلگر 
بازار مســکن نیز در این باره 
معتقد اســت: در چرخه های 
تجاری بازار مسکن، مهم ترین 
سیگنال و نشانه برای شروع 

دوره بــه اصطالح رکودی، افت تعداد معامالت ثبت 
شده یا به اصطالح کاهش تقاضا در بازار است. در واقع 
پیام اصلی افت تقاضا در این بازار، کاهش قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی و واقعی بازار و کاهش سطح رفاه 
آن هاست. به گفته وی، نتیجه این امر انتقال بخشی از 
متقاضیان به بازار اجاره، مناطق و شهرهای کوچک تر 
و به سمت واحدهای کوچک تر و کم کیفیت تر است. 
در نتیجه دوره رونق به پایان خود نزدیک شده و ثبات 

نسبی بازار محتمل ترین شرایط قابل انتظار است.
خوب اســت بدانید با توجه بــه تقاضاهای جدید، 
نوســازی بافت های فرســوده، ذخیره بازار و کمبود 
فعلی مسکن در کشور تا سال 14۰۵، نیاز به تزریق 
۲۲ میلیون واحد مســکونی در کشور داریم که تنها 
با ابزارهای حمایتی برای ســاخت مســکن ارزان و 
ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از ورود سفته بازان به 

بازار مسکن می توان آن را مدیریت کرد.

برنامه بانک مرکزی برای انتقال 
اثر پول پرقدرت به نقدینگی 

 فراخوان ساخت مسکن 
در هزار هکتار زمین دولتی 

مشکل تأمین  مالی تعاونی های 
مسکن حل شد

 پیشنهاد  قیمت
 2 هزار و۸۰۰ تومانی برای گندم 

 دولت بابت بدهی
 کارخانه به بانک ها واگذار نکند

همتی،  عبدالناصر  تسنیم: 
رئیس بانــک مرکزی اعالم 
کرد: بانــک مرکزی مصمم 
بــه تغییر کانــال انتقال اثر 
پول پرقدرت به نقدینگی، با 

راه اندازی عملیات بازار باز اســت. با این روش، 
بانــک مرکزی همانند دیگر کشــورها به جای 
کنتــرل مقدار پــول به کنتــرل قیمت پول 
می پردازد؛ بنابراین قطع ارتباط بین حجم پول 
پرقدرت با نقدینگی، با اجرای کانال نرخ سود در 
بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل 

خواهد شد.

راه  وزیر  معاون  شــفقنا: 
و شهرســازی از فراخــوان 
ســاخت مســکن در هزار 
آماده ســازی  زمین  هکتار 
شــده دولتی خبــر داد و 

شرایط نام نویسی در طرح ملی مسکن را اعالم 
کرد. علی نبیان اظهار کرد: مقدمات نام نویسی 
مردم در این طرح در حال فراهم شدن است 
که یکی از شــروط آن ســبز بودن فرم )ج( 
متقاضیان اســت که در آن همســر متقاضی 
نیز نباید از تسهیالت دولتی برای خرید خانه 

استفاده کرده باشد.

ایرنا: معاون تعاون وزیر کار 
از حل مشــکل تأمین مالی 
تعاونی های مسکن از طریق 
سیستم  با  تفاهم نامه  انعقاد 
بانکــی و در نظــر گرفتن 

تســهیالت برای تعاونی های مسکن خبر داد. 
محمد کبیری افزود: با این تفاهم نامه شرایطی 
مهیا می شــود که اگر اعضــای تعاونی نتوانند 
سهم خود را پرداخت کنند، بانک موظف است 
پیمانکار را تأمین مالــی کند تا پروژه تکمیل 
شود؛ در مقابل این مبلغ را به صورت تسهیالت 

از فرد دریافت می کند.

نظام  رئیس  نیوز:  مشرق 
صنفی کشــاورزی و منابع 
طبیعی ایران گفت: با توجه 
به میانگین هزینه های تولید 
گندم در نقاط مختلف کشور، 

قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای خرید هر 
 کیلوگــرم از این محصــول در ســال زراعی

 ۹8-۹۹، ۲ هــزار و8۰۰ تومان تعیین شــد.  
محمد شــفیع ملــک اظهار کرد: نــرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی باید پیش از آغاز 
فصل کشت محصوالت کشاورزی یعنی انتهای 

شهریور اعالم شود.

اقتصــاد آنالین: بهمنی، 
بانک  پیشــین  کل  رئیس 
مرکزی گفــت: دولت بابت 
بدهی های خود به سیستم 
بانکــی، کارخانه به بانک ها 

واگذار نکند. محمــود بهمنی افزود: دولت به 
دلیل نداشتن نقدینگی بابت بدهی های خود 
کارخانه به بانک ها واگذار می کند که متأسفانه 
بیشتر این واحدها ضررده و دارای مشکالتی 
هســتند و این مشــکالت بر بانک ها تحمیل 
می شود وگرنه به نفع خود بانک ها نیست که 

بنگاه داری کنند.

چهره خبر
رئیس پیشین بانک مرکزی:رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی:معاون تعاون وزیر کار عنوان کردمعاون وزیر راه و شهرسازی خبر دادرئیس بانک مرکزی اعالم کرد

جلوگیری از رانت و تبعیض بین قطعه سازان در ایران خودرو     تسنیم: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تشریح سیاست ها و برنامه های این گروه در تعامل با شبکه تأمین، گفت: عقد اخوت 
با هیچ یک از قطعه سازان نداریم. خط قرمز همکاری با قطعه سازان،  تأمین به موقع با هزینه های مناسب و با کیفیت قطعات است. وی با تأکید بر پرداخت نظام مند و شفاف به قطعه سازان و جلوگیری از رانت و 

تبعیض، گفت: باید پرداخت ها براساس رویکردی سیستماتیک صورت گیرد، کمیته های تخصصی براساس شاخص های ارزیابی، بر عملکرد قطعه سازان نظارت خواهند کرد تا پرداخت ها برپایه آن انجام شود.

گزارش خـــبری

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/06/27

                           اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
                            اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــت ثبتى واراضى  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون وماده 13 آيين نام ــى موضوع م آگه
وساختمانهاى فاقد سندرسمى . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك 
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس قانون مذكور مس
محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد. امالك متقاضى: واقع 
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــش فروش پالك 139  اصلى بخش3 زبرخان تصرف ــى پي در اراض
ــماره  ــه نجمه فرزند على اكبر به ش ــاى ولى ال ــه 139511440600100023  آق ــده كالس پرون
ــنامه 1 صادره از زبرخان دراعيانى  يك باب خانه به مساحت 357/60متر مربع در قسمتى  شناس
ــال به موجب قرار داد اجاره  از پالك 139-اصلى بخش 3زبرخان از مورخه 97/1/1به مدت 20س
ــماره 394538مورخه 97/9/25از محل مالكيت آستان قدس رضوى محرز گرديده است.لذا به  ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى وماده  موجب ماده 2قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار 
ــهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  در ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت و بديهى اس حكم قطعى دادگاه اس
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 
ــد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را  نخواه
ــبت به امالك  ــاند ونس در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس
ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى  در جريان ثبت وفاقد س

منتشر مى نمايد .9807189
تاريخ انتشار نوبت اول:  1398/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/06/27

سيد حسن پور موسوى - رئس ثبت اسناد و امالك زبرخان

آگهى دعوت افراز
چون آقاى سيد مجيد موسوى   فرزند سيد اصغر احدى از مالكين مشاعى پالك 21- اصلى واقع   

ــماره 111/67- ز  مورخ 1398/6/3  ــتان زهك طبق درخواست ش ــتان شهرس در بخش 5 سيس
ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  ــهمى خود را از پالك مرقوم باس تقاضاى افراز س
ــته كه به ديگر مالكين  ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش س
ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه  ــخص نمى باش ــى ندارد و آدرس آنها مش ــاعى دسترس مش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق  ــناد رس اجرائى مفاد اس
ــاعت 8 صبح  و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
روز مورخ 1398/6/30 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و 
نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد.9807188  م الف:834
تاريخ انتشار :  1398/6/12 

مهدى پهلوانروى 
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــابق)فرزندرمضان با ارائه دوبرگ استشهاديه محلى گواهى  آقاى غالمرضا صداقتى راد(پاى رنج س
ــده طى درخواست مورخ 10933-98/5/26 تقاضاى صدورسندمالكيت المثنى نوبت اول   امضا ش
ــماره پالك2فرعى از1686-اصلى واقع  ــدانگ يكباب منزل بش ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــماره چاپى 936030  ــبزواركه ذيل صفحه 169 دفتر 37 بش ــتان س دربخش2حوزه ثبتى شهرس
ــندمالكيت در اثر نقل  ــب اعالم مالك-متقاضى س ــده  است وحس ــليم ش ــند صادروتس ثبت و س
ــت مراتب يكنوبت آگهى  ــت.دراجراى ماده120آئين نامه قانون ثب ــده را نموده اس مكان مفقودش
ــندمالكيت نزدخودميباشندظرف ده روز  ــخاصى مدعى انجام معامله ياوجوداصل س تاچنانچه اش
ــار آگهى اعتراض كتبى خودرا بهمراه اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اداره  ازتاريخ انتش
ــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد  ــه گردد. چنانچ ثبت محل ارائه تامرابت صورتجلس
ــندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به  ويادرصدرت اعتراض اصل س

صدورسندمالكيت بنام مالك خواهدنمود.(م الف 98/100/3011)
تاريخ انتشار:1398/6/12  آ-9807209

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ــعبه 2 دادگاه عمومى و  ــه موجب دادنامه 170100805 9709975170100805 صادره از ش ب
ــتمى يوسف آبادى محكوم  ــعيب رس ــتان تايباد محكوم عليهم محبوب لطفى و ش حقوقى شهرس
هستند به پرداخت مبلغ 488,324,083 ريال بابت اصل خواسته در حق گل محمد حسين زاده 
ــماره 980091 كه  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش و مبلغ 24,416,204 ريال بابت نيم عش
بعلت عدم پرداخت شش دانگ يكباب منزل مسكونى پالك ثبتى 860 فرعى از 256 اصلى بخش 

ــرح ذيل توقيف و به قيمت 2,000,000,000 ريال ارزيابى شده است بدينوسيله  ــهد بش 14 مش
ــاعت 11 الى 12 روز 1398/07/02 در محل اجراى احكام مدنى  ــروع مزايده س جهت فروش ش
ــى كه باالترين  ــروع و به كس ــى ش حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناس
ــد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از  ــنهاد نمايد واگذار خواهد ش قيمت را پيش
ــان از مال داده شود الزم به ذكر است ٪10  موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار  ــده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان س ــاى مزاي به
ــد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد ٪10  دريافت خواهد ش
سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد . چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز 

بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
ــاحت 168 مترمربع به ارزش هر متر مربع  ــند به مس ــخصات ملك : ميزان عرصه مطابق س مش
ــاحت 135  ــيه 7,000,000 ريال جمعا به ارزش 1,176,000,00 ريال بوده و اعيان به مس حاش
ــه ارزش 784,000,000 ريال  ــقف طاق ضربى جمعا ب ــف، فاقد نما ديوار باربر س ــع همك مترمرب
ميباشد، و الزم بذكر است كه سهم محكوم عليه خانم لطفى 1/5 دانگ از ششدانگ سند مذكور 

به مبلغ 500,000,000 ريال ميباشد.آ-9807197
تاريخ انتشار : 98/6/12 

دادورز اجراى احكام دنى دادگسترى شهرستان تايباد – صادق دادمحمدى 

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

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــات موضوع قانون تعيين  ــماره 139860318603002049مورخ 1398/04/18 هي برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  ــت تصرفات مالكانه بالمعارض خانم رقيه پورميرزا فرزند احمد به ش ناحيه 2  رش
ــتمل بر ساختمان   ــدانگ يك قطعه زمين مش 326 صادره از بندر انزلى در قريه طرازكوه در شش
ــاحت 699 مترمربع پالك فرعى 152  از اصلى 73 مفروز مجزى از پالك 37 از اصلى 73   به مس
ــمى آقاى غالمعلى محمدى طراز كوهى محرز  ــت خريدارى از مالك رس واقع در بخش چهار رش
ــود در  ــت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س صورتى كه اش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يكماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد.م الف 2467  آ-9806577
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/28

تاريخ انتشار نوبت دوم : 12 /1398/06
حسين اسالمى كجيدى 

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

راى اصالحى
راى شماره 139760330002036158 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002003429 
آقاى محمد فاميل بيات فرزند ارجعلى در قسمتى از ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث 
ــماره فرعى از 2314-اصلى مى باشد كه اشتباها  ــاحت 109/15متر مربع پالك ش ــده بمس بنا ش
2314-23111 چاپ شده كه صحيح آن 2314 اصلى مى باشد بديهى است بقيه مندرجات راى 

به قوت خود باقى مى باشد و راى اوليه اصالحى توآمان قابليت اجرا دارد .9807249 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيي ــى موضوع م  آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين  ــوع قان ــت موض ــماره139860327006000195مورخ 98/4/10هيئ ــر راى ش  براب
ــتقر در واحد ثبتى شهرستان  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــى فرزند فضل اهللا به ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فروع الدين عباس ــارم تصرف ط
ــماره ملى5399866307 در ششدانگ  يك باب   عمارت  ــنامه 1515 صادره از طارم به ش شناس
ــاحتـ225/88 متر مربع پالك 2111 فرعى مفروز و مجزى  شده از بالگ 146 اصلى واقع  به مس
ــمى عباس روحانى محرز  گرديده  ــطه و خريدارى از مالك رس ــهر آب بر انتقال مع ال واس در ش
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند در شهرها از تاريخ انتشار  اش
ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره  اولين آگهى و در روس
ــليم اعتراض دادخواست  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ثبت محل تس
ــت را به اداره ثبت محل تحويل  ــليم نمايند و گواهى تقديم دادخواس خود را به مراجع قضايى تس
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض به مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9807250
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/6/12
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/27 

سيد رضا شفيعى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

وزیر راه و شهرسازی می گوید وقت خرید خانه فرا رسیده

مسکن هنوز گران است

 سوداگری در 
بازار مسکن 
منجر به تعیین 
قیمت می شود 
بنابراین نمی توانیم 
خانوارهایی که در 
بازار برای تهیه 
مسکن مصرفی 
حضور دارند را عامل 
تأثیرگذاری بدانیم

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 12 شهریور 1398 3 محرم 1441 3 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9054 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مرز خسروی برای تردد زائران اربعین هنوز باز نشده است      مهر: معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مرز خسروی هنوز برای تردد زائران بازگشایی نشده و زمان خدمات دهی به زائران اربعین 
در مرزهای ایران، از 13 تا 30 مهر 98 است. حسین ذوالفقاری گفت: برای بازگشایی مرز خسروی با دولت عراق به توافق رسیده ایم اما هنوز این مرز باز نشده است. از اول محرم برای زائران، لغو روادید انجام 

شده است. اما این بدان معنا نیست که ما از اول محرم به زائران در مرزها خدمت ارائه می دهیم.

بزرگ ترین گروه قربانی حمالت هکری بانکی مشخص شدند
فارس: نتایج یک بررسی در انگلیس نشان 
می دهد افراد 18 تا 34 ساله بزرگ ترین 
گروه سنی قربانی حمالت هکری بانکی 

هستند .
به گزارش یاهونیوز، نتایج یک بررسی در 
انگلیس نشان می دهد افراد 18 تا 34 سال 
بزرگ ترین گروه ســنی قربانی حمالت 

هکری بانکی هستند. بررسی هایی که بانک Lloyds در این زمینه انجام داده، نشان 
می دهد گروه سنی 18 تا 34 سال در انگلیس به طور متوسط 2هزار و 630 پوند در 

جریان کالهبرداری های آنالین بانکی از دست می دهند.
عموم این کالهبرداری ها بدین صورت انجام می شــود که هکرها با ارسال پیام هایی 
ظاهراً واقعی خود را به جای پلیس، کارمند بانک، نماینده یک شرکت تجاری و کارمند 
یک مجموعه دولتی جا می زنند و خواستار دریافت اطالعات شخصی بانکی افراد شده 

و در نهایت مبالغی را از حساب های آن ها سرقت می کنند.
اگر چه کالهبرداری های این چنینی بیشــتر در میان گروه سنی 18 تا 34 سال رخ 
می دهد، اما افرادی که بیش از ۵۵ ســال سن دارند بزرگ ترین قربانی حمالت این 
چنینی بوده و به طور متوســط در هر کالهبرداری 10 هزار و 716 پوند از دســت 
می دهند. البته میزان موفقیت هکرها برای خالی کردن حســاب های این افراد نیز 

کاهش یافته است.

تکدیگری در استکهلم منوط به کسب مجوز
ایسنا: شــهر »اسکیلســتونا« در غرب 
استکهلم، نخستین شهر سوئد است که 
به گداها مجوز رســمی و قانونی فعالیت 

می دهد.
این در حالی است که برخی از شهرهای 
سوئد در چند ماه اخیر گدایی را ممنوع و 

غیرقانونی اعالم کرده اند.
بر اساس آیین نامه مربوط به گدایاِن شهر اسکیلستونا، هر فرد می تواند با پر کردن یک 
فرم آنالین یا با مراجعه به ایستگاه پلیس و با همراه داشتن یک کارت شناسایی معتبر 

به شکل رسمی برای گرفتن مجوز تکدیگری درخواست کند.
هزینه این درخواست 2۵0 کرون یا 21 پوند است و مجوز آن سه ماه اعتبار دارد. اگر 
یک متکدی بدون داشتن مجوز قانونی گدایی کند، ممکن است تا بیش از 4هزار کرون 

سوئد، معادل 342 پوند جریمه شود.
مقامات این شهر هدف از اجرای این طرح را بروکراسی برای دشوارتر کردن تکدیگری 
دانســته و اعالم کرده اند که با اجرای این طرح، نیازمندان، بی خانمان ها و سایر افراد 
آسیب پذیر در تماس با مقامات محلی قرار گرفته و دسترسی  آن ها به خدمات ویژه 

اجتماعی تسهیل می شود.
از ســوی دیگر برخی منتقدان معتقدند این طرح موجب عادی سازی و مشروعیت 
بخشــیدن به گدایی شــده و همچنین به کمک آن گروه های خالفکار می توانند با 
پرداخت هزینه های مجوز گدایی برای برخی، بعدها از آن ها درخواســت بازپرداخت 

مبالغ گزاف کرده و از آن ها اخاذی کنند.
به نوشته روزنامه گاردین، این در حالی است که در ماه های اخیر چندین شهر سوئد 

پس از تأیید دادگاه عالی اداری این کشور، گدایی را غیرقانونی اعالم کرده اند.

مرگ زودرس در کمین تنبل ها
ایسنا: نتایج یک مطالعه نشان می دهد 
افراد تنبل دو برابر بیشتر در معرض مرگ 

زودرس هستند.
متخصصان دانشــگاهی در تروندهایم با 
بررسی اطالعات 23 هزار نفر برای مدت 
بیــش از دو دهه و ارزیابــی تأثیر ورزش 
کردن بر سالمتی، دریافتند افراد تنبل دو 

برابر بیشتر احتمال دارد دچار مرگ زودهنگام شوند. تحقیقات نشان می دهد افرادی با 
سبک زندگی کم تحرک در مدت زمان انجام این مطالعه ۹۹ درصد بیشتر در معرض 
خطر مرگ زودهنگام بوده اند. احتمال مرگ بر اثر حمله قلبی یا سکته مغزی در افراد 
تنبل نسبت به افرادی که به طور مرتب حداقل دو ساعت در هفته ورزش می کنند 

168 درصد بیشتر است.
همچنین افرادی که در شروع این مطالعه فعالیت بدنی کافی نداشتند اما پس از آن به 
تناسب الزم دست پیدا کردند توانستند خطر مرگ زودهنگام را به نصف کاهش دهند.
به گزارش روزنامه تلگراف، یکی از محققان این مطالعه گفت: فعالیت جسمی به افراد 

کمک می کند تا عمر طوالنی تری داشته باشند و بهتر زندگی کنند.

کشف یک ماده عجیب در دهانه ماه
 »4-Chang’e« فارس: فضاپیمای چینی
که ســوم ژانویه با موفقیت توانست روی 
نیمه پنهان ماه بنشیند، ماده ای عجیب در 

دهانه ماه کشف کرده است. 
مریخ نــورد Yutu-2 چین که به عنوان 
 4  Chang’e مأموریــت  از  بخشــی 
راه اندازی شده اســت، نخستین روباتی 

است که حاشیه دور ماه را مدار می زند و به اکتشافات این منطقه می پردازد. 
از زمــان فرود آمدن این ماه نورد در ماه ژانویه، منظره های بســیار زیبایی از ســطح 
قمری به دســت آمده و یک کشف غیرمنتظره را رقم زده است. اکنون، یک کشف 
غافلگیرکننده دیگر رقم خورده: یک ماده غیرمعمول با ظاهری »ژل مانند« درون دهانه 
ماه مخفی شــده است. چین نخستین کشوری است که موفق به فرود یک کاوشگر 
روی نیمه پنهان ماه شده است؛  کشف غافلگیرکننده این ماه نورد در طول فعالیت های 

اکتشافی در هشت روز قمری که از 2۵ ژوئیه آغاز شده صورت گرفته است.
تیم چینی مشخص نکرده است که ماده کشف شده چه ماده ای ممکن است باشد و 

آن ها تصویری از این ماده عجیب را به اشتراک نگذاشته اند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
حمایت از حقوق معلوالن لنگ بودجه است

نفریه،  دکتر  مصدق:  جامعه/محمود 
معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی 
کشــور در خصوص موضوع مســکن 
معلوالن می گوید: بر اســاس ماده 17 
قانون حمایــت از معلوالن؛ وزارت راه و 
شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط 
مکلفند 10درصد واحدهای مســکونی 

که ساخته می شوند را به صورت ارزان قیمت به معلوالن اختصاص بدهند که این 
ماده به خوبی اجرا نمی شود. ضمن این واحدهایی هم که واگذار می شود معموالً 
در طبقات باال قرار دارند یعنی در طراحی و ساخت آن ها توجهی به مناسب سازی 
برای معلوالن نشده است. به همین دلیل معلوالن حتی اگر از این فرصت استفاده 

کنند باز مجبورند برای مناسب سازی واحدشان هزینه هایی کنند.
وی درباره ارائه کمک معیشت به معلوالن هم می گوید: بر پایه ماده 27 قانون یاد 
شده دولت مکلف است کمک  هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و 
یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات 
الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند که متأسفانه این ماده هم به 
درستی عملیاتی نشده است. یعنی مشکل اینجاست که منابع مالی مورد نظر را 
بین 160 هزار نفر تقسیم می کنند که به هر یک از این افراد 200 تا 300 هزار 
تومان می رسد که این روش مناسب نیست و به نظر می رسد قانون در اینجا کم کم 
نقض و لوث می شود. بنابراین بهتر است بر اساس قانون، بودجه را به میزان حداقل 

دستمزد ساالنه به هر تعداد از معلوالن واجد شرایط که می رسد، بدهند. 
وی یکی از عمده دالیل عدم اجرای مناســب قانون حمایت از حقوق معلوالن را 
کمی اعتبارات و عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده از سوی سازمان برنامه 
و بودجه می داند و می گوید: مثالً آقای نوبخت سال گذشته در جمع معلوالنی که 
نسبت به وضعیتشان معترض بودند قول دادند یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
بودجه برای اجرای قانون مذکور اختصاص بدهند که با وجود پیش بینی این مبلغ 

در بودجه سازمان بهزیستی اما هنوز تخصیص نیافته است.

 گروه جامعه/محمود مصدق   در حالی که 
براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان 
می پردازند،  مالیات  تومان  میلیارد   1۵0 صرفاً 
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در 
دی ماه سال گذشته، میزان مالیات واقعی آن ها 
تومان  میلیارد  را حداقل حدود 6هزار و 700 

تخمین زده بود.
موضوعــی که از آن بــا عنوان فــرار مالیاتی 
یاد می شــود و حاال قرار اســت با ملزم کردن 
پزشــکان به اســتفاده از پایانه فروشــگاهی 
)دستگاه کارتخوان بانکی( از احتمال بروز آن 

جلوگیری کرد.
علی رســتم پور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات 
و برون ســپاری ســازمان امور مالیاتی چندی 
پیش در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما با 
تأکید بر اینکه مشاغل پزشکی که از کارتخوان 
بانکی اســتفاده نکنند مشمول جریمه خواهند 
شــد، گفته بود: پزشــکانی که به این سیستم 
مجهز شــوند دو ســال 10درصد مالیات ابراز 
شده آن ها بخشــیده خواهد شد اما کسانی که 
از این دستگاه ها استفاده نکنند 2درصد درآمد 
حاصل از فروش خدمت آن ها مشمول جریمه 

خواهد شد. 
با این حال و در شرایطی که استفاده پزشکان از 
کارتخوان از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود 
عده ای از بهانه تراشی پزشکان در این خصوص 
می گوینــد؛ چنانکه چندی پیــش محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس ســازمان نظام پزشــکی در 
مکاتبــه با ســازمان مالیاتی خواســتار تعویق 
اجرای حکم قانونــی نصب کارتخوان در مطب 
پزشکان تا زمان آموزش روند ثبت کارتخوان و 

اطالع رسانی کامل به این صنف شده بود.
گزارش میدانــی ما نیز از بی رغبتی برای نصب 
و استفاده از دستگاه های پوز در مطب پزشکان 

حکایت دارد.

 پوزهست؛پولنقدهممیگیرند
مرد میانسالی که از آخرین پله های ساختمان 
پزشــکان در بولــوار کشــاورز تهــران پایین 
آمده اســت به خبرنگار ما می گوید: برخالف 
درمانگاه هــا، آزمایشــگاه ها و داروخانه ها که 

مجهز به دســتگاه پوز هســتند اما بعضی از 
پزشــکان و مطب های خصوصــی فاقد پایانه 
فروشــگاهی هســتند و بابت حــق ویزیت و 
سایر خدماتی که ارائه می کنند فقط پول نقد 

دریافت می کنند. 
نبش دو خیابان آن طرف تر از این ســاختمان 
نیز مرد آذری زبان به همراه فرزندش در حال 
خروج از مطب یک پزشک فوق تخصص قلب 
و عروق اســت. او اما از وجود سه دستگاه پوز 
در مطب پزشکی که به آن مراجعه کرده خبر 
می دهد و می گویــد: بیمارانی که برای درمان 
به این مطب می آیند بیشتر از آذربایجان ایران 
و عراق هســتند. از عراقی ها پول نقد دریافت 
می شــود اما ایرانی ها می تواننــد از کارتخوان 
بــرای پرداخت پــول ویزیت اســتفاده کنند. 
یعنی ســه دســتگاه پوز در مطب وجود دارد 
که ظاهراً همه آن ها سالم هستند اما از اینکه 
این دســتگاه ها به نام پزشک اســت یا به نام  

منشی اش، اطالعی ندارم.

 دستگاهمعیوببود
زنی حدود 30 ساله که به همراه دختر معلولش 
قصد ورود به داروخانه ای در خیابان کارگر را دارد 
هم می گوید: در مطب پزشک معالج دخترم  یک 
دســتگاه پوز وجود داشت اما آن طور که منشی 

می گفت دستگاه خراب بود و به 
همین خاطر از بیماران پول نقد 

دریافت می کردند. 

 ارائهشمارهکارتپزشک
برایواریزحقویزیت

دختــر جوانی که خود را کریمی 
معرفی می کند و مقابل یک مرکز 
فاطمی  خیابان  در  آزمایشگاهی 
منتظر تاکسی اینترنتی است به 
ما می گوید: همین دیشب که به 
مطب یک فوق متخصص پوست 

در محدوده میدان صنعت رفته بودم، از دستگاه 
پوز خبری نبود و منشی به مراجعانی که پول نقد 

نداشتند تا پرداخت کنند، می گفت  بروید از سر 
خیابان و از دســتگاه ATM پول نقد بگیرید و 
بیاورید یا اینکه پول ویزیت را مستقیماً به کارت 

بانکی پزشک واریز کنید.
وی با اشاره به اینکه خیلی از بیماران تعرفه پزشک 
مورد نظر را نقدی پرداخت و یا به 
واریز کردند، می افزاید:  حسابش 
البته نبود دســتگاه پوز در مطب 
پزشک موجب ناراحتی بعضی از 
بیماران و همراهانشان شده بود 
حتی یکی از آنان سر این موضوع 
با منشی پزشک جر و بحث کرد. 

 روشجدیددورزدنقانون
اما از همــه این روش ها جالب تر 
استفاده از دستگاه پوز برای مبالغ 
باالی یک میلیون ریال است. در 
واقع این شاید آخرین روشی باشد که بعضی از 
پزشــکان برای دور زدن قانون و عدم شفافیت 

درآمد مالی شان  بهره می گیرند.
مرتضی؛ جوانی که از یک مطب دندانپزشکی واقع 
در منطقه وحیدیه تهران نوبت رزرو کرده است 
در این خصوص به قدس می گوید: دندانپزشکی 
اینجا دستگاه پوز دارد اما مراجعه کنندگان فقط 
بــرای پرداخت مبالغ باالی یــک میلیون ریال 
می توانند از آن استفاده کنند و کمتر از این رقم 

را باید به صورت نقدی پرداخت کنند.
خالصه کالم اینکه هرچند ملزم شدن پزشکان به 
استفاده از پایانه های فروشگاهی یا همان دستگاه 
پوز)کارتخوان( در مطب از یک  سو سبب سهولت 
پرداخت هزینه های درمانی و از سوی دیگر تا حد 
زیادی موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و 
دریافت مالیات متناسب با درآمد آنان می شود که 
البته اقدامی مؤثر و پسندیده در راستای عدالت 
اســت اما  این راهکار همان طور که اشاره شد 
خالی از ایراد نیســت. بنابراین بهتر است ضمن 
تشدید مجازات پزشکانی که از انواع روش ها برای 
دور زدن قانون استفاده از کارتخوان سود می برند، 
سازمان امور مالیاتی از اطالعات بیمارستان ها و 
بیمه هــای درمانی نیز به منظــور اطالع از فرار 

مالیاتی پزشکان استفاده کند.
یــک هفته پیــش، محمدرضا نــوری؛ رئیس 
ســازمان امور مالیاتی اســتان تهران در برنامه 
تلویزیونی »تهران بیســت« حاضر شد و گفت: 
تعــداد خیلی کمی از پزشــکان شــاید حدود 
یک تا 2درصد نام نویســی کرده اند و این آمار 
با وجود مهلت انــدک باقی مانده جای نگرانی 
دارد؛ به خصوص اینکه این مهلت به هیچ عنوان 
از سوی ســازمان امور مالیاتی تمدید نخواهد 
شد. امیدواریم پزشکان تالش کنند تا سریع تر 

نام نویسی کنند.
وی ادامه داد: بر اســاس آماری که گرفته ام زیر 
3 هزار پزشــک در سامانه سازمان امور مالیاتی 

نام نویسی کرده اند.
محســن ابراهیمی، معاون حسابرسی سازمان 
امور مالیاتی اســتان تهران نیز در گفت وگو با 
رادیو اقتصاد درباره ثبت نام اندک پزشکان برای 
نصب دســتگاه کارتخوان در ســامانه سازمان 
امور مالیاتی گفت: حجم درخواست ها و حجم 
ثبت نام ها هر روز دارد اضافه می شود و تاکنون 
بیش از 10درصد پزشــکان نام نویسی کرده اند. 
من فکــر می کنم همه پزشــکان ثبت نام را به 

روزهای آخر موکول کرده اند.
این در حالی است که مهلت آن ها برای ثبت نام 
در نظام ســامانه فــروش و اســتفاده از پایانه 
فروشگاهی)کارتخوان بانکی( 1۵ شهریورماه به 

پایان می رسد.

گزارش میدانی قدس سه روز مانده تا پایان مهلت نام نویسی در سامانه استفاده از پایانه فروشگاهی

پزشکانبه»پوز«حساسیتدارند؟

دندانپزشکی اینجا 
دستگاه پوز دارد 

اما مراجعه کنندگان 
فقط برای پرداخت 

مبالغ باالی یک 
میلیون ریال 

می توانند از آن 
استفاده کنند

بــــــرش
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دستچین

آیندهشغلیداروسازاندرمعرضخطر
ایســنا: دکتر ســیدحمید خویی، دبیر انجمن علمی داروسازان 
ایران می گوید: آینده شــغلی داروسازان با  توجه به افزایش بی رویه 
دانشکده های داروسازی و افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها، در خطر 
اســت. وی در عین حال در خصــوص برخی اظهارنظرها مبنی بر 
بیکاری داروسازان،  گفت: هیچ داروسازی بیکار نیست. در حال حاضر 

در کل کشور حدود 17 هزار داروخانه داریم. 

دانشگاهتهرانرانتیعملنمیکند
میزان: منصور غالمی، وزیر علوم در پاسخ به اینکه آیا دانشگاه تهران 
در پذیرش دانشجویان دکترا رانتی عمل می کند؟ گفت: رانتی عمل 
کردن دانشــگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکترا هیچ گاه اتفاق 
نمی افتد. اینکه عده ای در دانشگاه مد نظر خود پذیرش نمی شوند 
شروع به جوسازی کنند و ادعای اعمال نظر دانشگاه ها را مطرح کنند 

رسم و عادت خوبی نیست.

وزیرجدیدماهیهایدانهدرشتراصیدکند
ایسنا: حیدر تورانی، سرپرست سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بــر اینکه وزیر جدید 
آموزش و پرورش وامدار احزاب و گروه ها نباشد، گفت: حلقه مدیریت 
وزیر جدید نباید کوچک نباشد؛ وی باید توری بیندازد و ماهی های 
دانه درشت را صید کند. افرادی که معموالً دیده نمی شوند باید در 

راستای بهره برداری از خرد جمعی وارد کار شوند.

انگارحتییکبارهمسندتحولرانخواندهاند
خانه ملت: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس در واکنش به گفته حاجی میرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش که تالش می کنیم فرهنگیان برای بار اول قانونی ویژه داشته 
باشــند، گفت: برخی درباره سند تحول بنیادین و نظام رتبه بندی 
طوری اظهار نظر می کنند که انگار حتی یک بار هم آن را نخوانده اند 

و حتی نمی دانند نظام رتبه بندی و سند تحول بنیادین چیست.

دغدغهیکوزیرنبایداینهاباشد
ایرنا: محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: امروزه متأســفانه دغدغه 
یــک وزیر آموزش و پرورش پرداخت معوقات فرهنگیان، بخاری یا 
شوفاژ برای مدارس، پرداختن به مشکالت مدارس کپری و پرداخت 
اضافه کاری ها و حل مسئله حق التدریسی هاست، در حالی که این 

گونه موارد باید اولویت بعدی یک وزیر می بود.

روایتدیروزتیمورلنگازجنگلهایزاگرس
تسنیم: دکتر ثاقب طالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها می گوید: جنگل های زاگرس در ۵ هزار سال پیش مملو از 
درختان بلوط بوده است. تیمور هنگام لشکرکشی به ایران می گوید 
»به مناطقی رســیدیم که تاریکی ناشــی از سایه درختان جنگلی 
به حدی بود که باید فانوس به دست از البه الی درختان می گذشتیم«. 

این وضعیت کجا و وضعیت کنونی جنگل های زاگرس کجا؟! 

مدرکفروشیوتقلبهایعلمیحلنمیشودمگر...
ایسنا: دکتر فریدون جعفری، دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی 
می گوید: یکــی از دالیل بروز جرایم در آموزش عالی بی توجهی به 
تقاضا و توجه بسیار به عرضه است، تا زمانی که در پذیرش و بررسی 
مدارک ارائه شــده کمترین ارزیابی ها صورت بگیرد و مؤسسه ها و 
دستگاه های اجرایی به کمیت و مدرک گرایی اهمیت دهند، معضل 

مدرک فروشی و تقلب های علمی حل نمی شود.

عطشمردمبرایطبسنتیوغفلتوزارتبهداشت
تسنیم: حسین خیراندیش، پیشکسوت طب سنتی می گوید: تحول 
سالمت کشور باید از بستر »طب سنتی ایران« باشد! بستر مردمی 
فراهم است و مردم برای طب سنتی عطش دارند اما خبرگان طب 
سنتی، توانایی رفع نیازها را ندارند؛  دلیل آن این است که برنامه های 
وزارت بهداشــت پس از گذشــت یک دهه از تأســیس معاونت 

طب سنتی اجرا نشد یعنی در این مدت 20 سال عقب افتادیم!

تهران80هزارتاکسیدارد؛نیویورک12هزار!
تســنیم: علیرضا قنادان، مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی تهران 
می گویــد: در یک نشســت بین المللی که مدیران ســازمان های 
تاکسیرانی شهرهای دنیا حضور داشتند وقتی اعالم  کردم تهران 80 
هزار تاکسی دارد، بهت زده می شدند، این درحالی است که نیویورک 
12 هزار و 800 دستگاه تاکسی و شانگهای با 20 میلیون جمعیت 

ساکن تنها 60 هزار تاکسی دارد.

محیط زیست

معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست:
دلفیناریوم و باغ وحش ها موجب 

رونق قاچاق و حیوان آزاری می شود
 میزان  حمید ظهرابی، معاون محیط زیست 
طبیعی سازمان حفاظت در پاسخ به اینکه آیا 
نگهداری حیوانات در مراکزی مثل دلفیناریوم 
و باغ وحش ها و در مجمــوع مراکز نگهداری 
از حیوانــات به نوعی حیوان آزاری محســوب 
نمی شــود، گفــت: در اینکه مراکــزی مثل 
دلفیناریوم و مراکز نگهداری حیات وحش به 
خصــوص آن هایی که عالوه بر نمایش مجبور 
می شوند حرکاتی که به صورت طبیعی در ذات 
آن ها نیســت و نیازمند آموزش است را انجام 

دهند جنبه هایی از حیوان آزاری است.
ظهرابی همچنین افزود: متأسفانه این موضوع 
در تمام دنیا مرســوم است و بودن این مراکز 
بــه نوعی به قاچــاق حیوانات و جــدا کردن 
حیوانات از طبیعت نیز منجر می شــود و اگر 
این مراکز وجود نداشته باشد قاچاق حیوانات 
گسترده نمی شــود. این مراکز به نوعی عامل 

تحریک کننده قاچاق هستند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی آمار داد
 3 میلیون و ۱۰۰ هزار 

زن سرپرست خانوار در کشور
 ایرنا  حبیب اهلل مســعودی فریــد، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: بر پایه آخرین 
آمار، 3 میلیون و 100 هزار زن سرپرست خانوار 

در  کشور وجود دارند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 180 هزار زن 
سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی قرار داشتند 
که با افزایش میزان زیر پوشش، تعداد آنان به 24۵ 

هزار نفر افزایش یافت.
معاون بهزیستی، فشــارهای اقتصادی و شرایط 
تحریم را علتی برای افزایش زنان سرپرست خانوار 
عنوان کرد و گفت: سرپرســتی خانواده به دلیل 
تصادفات و از کارافتادگی یا مرگ همسر به زنان 
منتقل می شود؛ این گونه مسائل فشار اقتصادی 

زیادی روی مددجویان تحمیل می کند.
مسعودی فرید یادآور شد: کمک های بیشتری باید 
به مددجویان داده شود مانند برنامه حمایتی که در 
سال ۹6 برای مددجویان اجرا شد و مستمری آنان 

به 3/۵ برابر افزایش یافت.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد
افزایش حقوق ۶۰۰ هزار تومانی 

رتبه بندی برای کدام معلمان؟
 ایسنا  علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی 
و توســعه منابع وزارت آمــوزش و پرورش در 
پاسخ به اینکه چگونه بر اساس گفته سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش با اعتبار 2هزار میلیارد 
تومانــی 400 تا 600 هزار تومــان به حقوق 
همه معلمان اضافه می شود؟ اظهار کرد: نگاه 
ما توزیع یکسان پول بین معلمان نیست؛ آن 
چیزی هم که گفته شده در مجموع و به طور 
کلی بیان شده نه اینکه برای تک تک معلم ها 
این اتفــاق بیفتد. در مجموع یک افزایشــی 
صورت می گیرد؛ ولی برای کسانی که صاحب 

امتیاز و صالحیت ها هستند.
معــاون برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت 
آمــوزش و پرورش افزود: به صراحت بگویم نه 
در دولــت و آموزش و پرورش و نه نمایندگان 
مجلس هیچ نگاه معیشتی نسبت به رتبه بندی 
نداریم. فرهنگیان را بر اساس شرایط عمومی و 

اختصاصی شان رتبه بندی کردیم. 

خانه و خانواده

نماینده  مجلس خبر داد
طرح »جامع جمعیت و تعالی 

خانواده« در مسیر صحن مجلس
 مهر  نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس 
گفت: طرح »جامع جمعیت و تعالی خانواده« در 
کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و احتماالً 
هفته آینده در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار 
گیرد. احمد سالک افزود: در صورتی که این مصوبه 
به صحن ورود کند، مطالبات رهبری در مباحث 

جمعیتی محقق می شود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده برای تسهیل 
ازدواج جوانــان گفــت: قوانین ازدواج آســان در 
گذشته نیز وجود داشت اما مهم ترین مشکل ما 
در این زمینه عدم اجرای آن از ســوی دستگاه ها 

بوده است.  
سالک در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز اظهار 
داشــت: در این خصوص نظارت ها و تذکراتی از 
سوی مجلس نســبت به اجرای آن داده شده اما 
موانعی وجود دارد که هنوز رفع نشــده است. به 
همین منظور برخی مباحث این قانون را در طرح 

جمعیت و تعالی خانواده آورده ایم.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
مردم با »اهدای بزاق« به بانک 
سلول های بنیادی کمک کنند

 ایلنا  مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با تأکید 
بر توانمندی علمی در حوزه ســلول  های بنیادی 
گفت: در سال بیش از یک هزار و200 پیوند مغز 
اســتخوان در کشور اتفاق می افتد. این نوع پیوند 
درمان بسیار مناسبی برای بسیاری از بیمار ی ها 
محسوب می شود که طیف بیماری های سرطان 
و بیماری  های متابولیکی از جمله آن ها هستند. 
دســتاوردهای ســلول بنیادی می تواند تأثیرات 
شــگرفی در درمان بیماران داشته باشد. رئیس 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های بنای ما 
در ســازمان پیوند عضو بر این است که با تمرکز 
بر اطالع رســانی در خصوص سلول های بنیادین، 
بتوانیم آماری حداکثری را در جمعیت نمونه های 
بانک سلول های بنیادی بدست بیاوریم. هموطنان 
می توانند با اهدای ساده از نمونه بزاق دهان خود 
در مراکزی که معرفی می شود، به افزایش جمعیت 

بانک سلول های بنیادی کمک کنند.

فراسو

خبر
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 »عبدالکریــم الزبیدی« وزیــر دفاع و نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری تونس دیروز گفت که میان تونس و سوریه 

منافع اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

عدنان منصور، وزیر خارجه ســابق لبنان با اشاره به موضع 
جانبدارانــه وزیر خارجــه بحرین از صهیونیســت ها گفت: 
موضعگیری وزیر خارجه بحرین در حمایت از صهیونیست ها 

اوج سرسپردگی و خواری وی را نشان می دهد.

المیادین  ضمن انتشارجزئیات عملیات ضد   صهیونیستی اخیرحزب اهلل نوشت

پاسخحملهپهپادیجدادادهمیشود
  جهان  همزمان با استقبال گسترده محافل منطقه ای از 
حمله تالفی جویانه حزب اهلل در هدف قرار دادن یک خودرو 
نظامیان رژیم صهیونیستی شبکه المیادین لبنان ضمن رد 
اظهارات صهیونیســت ها در مورد عدم کشته و یا زخمی 
شدن نظامیان این رژیم در این حمله اعالم کرد تصاویر ویژه 
از عملیات اخیر حزب اهلل موجود است و هر زمانی که تصمیم 

گرفته شود، قابل انتشار است. 
حزب اهلل لبنان عصر روز یکشــنبه )دهم شــهریور ماه( در 
پاســخ به تجــاوزات پهپادی اخیر رژیم صهیونیســتی به 
منطقه ضاحیه بیروت، به مواضع نظامی ارتش صهیونیست 
در شمال سرزمین های اشغالی حمله موشکی کرده و یک 
خودرو نظامی آن را منهدم کرد. در ادامه گزارش المیادین 
آمده اســت: مکانی که هدف قرار داده شده اتوبان 899 در 
پشت مستعمره )شهرک صهیونیستی( آویویم است که 2 
کیلومتر از مرز و مسیرهای فرعی و خاکی فاصله دارد. این 
شبکه لبنانی ادامه داد: نقطه هدف قرار داده شده از شهرهای 
»مارون الرأس«، »یارون« و »عیترون« دیده نمی شود، جز 
از زوایایی که )رژیم( اشغالگر انتظار آن را ندارد. اینکه نقطه 
هدف قرارداده شــده جز از زوایای محدود قابل دیده شدن 
نیســت بر تالش اطالعاتی محکم مقاومت داللت می کند. 
در ادامه گزارش المیادین آمده است: بیانیه مقاومت به نام 
شهیدان »یاســر ضاهر و حسن زبیب« صادر شده تا اعالم 
شــود این عملیات پاســخی به تجاوز به سوریه بود. پاسخ 
به تجاوز ضاحیه همان گونه که نصراهلل اعالم کرد، ســاقط 

کردن پهپادهای اسرائیلی است که در آسمان لبنان عربده 
می کشند. 

این در حالی است که در پی حمله تالفی جویانه حزب اهلل 
در مقابل دشمن صهیونیست، بسیاری از جریان های داخلی 
لبنان و همچنین گروه های مقاومت منطقــه این اقدام را 
سیلی ســخت بر صورت نتانیاهو خوانده و از آن استقبال 
کردند. در همین راستا معاون دبیرکل حزب اهلل اعالم کرد، 
مقاومت دنبال حفظ قدرت بازدارندگی اســت و توانسته به 
تثبیت »معادله قدرت« در مقابل دشمن صهیونیستی دست 
پیدا کند. دیگر احــزاب داخلی لبنان و از جمله جبهه کار 
اســالمی نیز با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از این اقدام 
تأکید کردند که »زمان عربده کشی دشمن صهیونیستی« 

به پایان رسیده است.
جنبش های فلسطینی حماس، جهاد اسالمی، گروه مقاومت 
سرایا القدس، شورای علمای فلسطین و کمیته های مقاومت 
مردمی فلسطین نیز پاسخ نظامی حزب اهلل لبنان را تبریک 
گفته و اعالم کردند که »پاســخ منحصــر به فرد حزب اهلل 
نشــان داد که مقاومت قوی ترین گزینه برای مهار دشمن 
صهیونیستی است.« گفتنی است، اقدام روز یکشنبه حزب اهلل 
لبنان در هدف قرار دادن خودرو نظامیان صهیونیست پس از 
آن صورت گرفت که سید حسن نصراهلل در سخنرانی هفته 
گذشته خود پاسخ به حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در 
بیروت را حتمی دانست و تأکید کرد که زمان بزن دررویی 

تمام شده است. 

اســپوتنیک: جیمز اســتوری، دیپلمات 
آمریکایی که به تازگی عهده دار سمت کارداری 
 واحــد امور ونزوئال شــده اســت، می گوید:
واشــنگتن قصدی بــرای مداخلــه نظامی 

در کشور آمریکای التین ندارد.

النهرین: هیئت مطبوعات و ارتباطات عراق 
مجوز همه دفاتر شبکه الحره  وابسته به آمریکا 
در عراق را به مدت سه ماه به دلیل اهانت به 
مراجــع دینی عراق به حــال تعلیق درآورد.

ســی ان ان: بر اثر حمله انتحاری در شهر 
قندوز مرکز والیت قندوز افغانستان که طالبان 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست کم 21 

نفر کشته یا زخمی شدند.

السومریه: یک منبع امنیتی عراق اعالم کرد: 
40 شرکت امنیتی خارجی که در این کشور 
فعالیــت دارند، متهم به اقدامات جاسوســی 

هستند . 

فرانس 24: نیروی دریایی آمریکا در اقدامی 
جهت نمایش قدرت به چین، رزمایشی را در 
منطقه و با شرکت 10 کشور آسیای جنوب 

شرقی برگزار کرد.

ان تی وی: »جوزپه کنته« نخست وزیر ایتالیا 
در نظر دارد با توجه به ائتالف صورت گرفته 
جدید میــان احزاب دموکرات آزاد و جنبش 
پنج ســتاره اعضای کابینه جدیــد را تا فردا 

معرفی کند.

رهبر انصاراهلل: 
حزب اهلل با پاسخ قهرمانانه 

آبروی امت اسالمی را خرید
فارس: رهبر جنبش انصــاراهلل یمن ضمن 
تبریک به حزب اهلل بابت پاســخ به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی تأکید کرد که »حزب اهلل 
با پاســخ قهرمانانه خود آبروی امت اسالمی 
را خرید«. سید »عبدالملک الحوثی« با بیان 
اینکــه نیروهای مقاومــت در تاریخ جهادی 
خــود معادله ای را ایجــاد کردند که عزت و 
کرامت انسانی را به ارمغان آورده است، افزود: 
»حزب اهلل در نوک پیکان مقابله با تهدیدات 
صهیونیستی قرار دارد. مقاومت لبنان همچون 
حصار فوالدی است که از امت اسالمی دفاع 
می کند«. الحوثی تصریــح کرد: »اگر قدرت 
مقاومــت در لبنان و فلســطین نبود، یقیناً 
واقعیــت تحوالت منطقه بــه گونه ای دیگر 
رقم می خورد«. وی اظهار داشت که »وجود 
مقاومت فلســطین و لبنــان از میزان خطر 
تهدیدات صهیونیســتی کاسته است و امت 

اسالمی باید قدر این مقاومت را بداند«.

استقرار بمب افکن اتمی 
آمریکا در انگلیس

فارس: پس از اســتقرار سه فروند بمب 
افکــن »بی- 2 اســپریت« نیروی هوایی 
آمریکا با قابلیت حمل بمب اتمی در یک 
پایگاه هوایی در انگلیس، یک مقام نظامی 
آمریــکا این تحرک نظامــی را پیامی به 
دشــمنان آمریکا و ناتو توصیف کرد. این 
نوع بمب افکن در زمان جنگ سرد توسط 
شرکت »نورثروپ گرومن« ساخته شد و 
قابلیت حمل سالح های متعارف و اتمی را 
دارد. هزینه پرواز هر ساعت این بمب افکن 
گران قیمت 170 هزار دالر است. آمریکا و 
ناتو پس از بحران اوکراین در سال 2014، 
حضور خود در مرزهای روســیه و انجام 
رزمایش را افزایش داده اند. روسیه نیز برای 
محافظت از مرزهای خود به طور مرتب با 
انجام رزمایش و یا پروازهای تجسسی بر 
فراز دریای سیاه، تحرکات آمریکا و ناتو را 

زیر نظر دارد. 

با وجود پیروزی شکننده احزاب همپیمان مرکل روی داد
 موفقیت چشمگیر راست گرایان افراطی 

در انتخابات محلی آلمان
جهان: با وجود پیروزی شکننده احزاب همپیمان آنگال مرکل در انتخابات محلی 
دو ایالت کلیدی و مهم زاکسن و براندنبورگ در شرق آلمان، راست گرایان افراطی 
حزب »آلترناتیو برای آلمان« )AfD( نیز توانستند در این انتخابات به موفقیت 
چشــمگیری دســت پیدا کنند. به این ترتیب احزاب محافظه کار و سوســیال 
دموکــرات حاضر در دولت ائتالفی صدراعظم آلمان با پذیرش شکســت، ضربه 
دیگری به ائتالف از پیــش ناپایدار مرکل وارد کردند. به گزارش یورونیوز، برپایه 
نتایج اعالم شده، »آلترناتیو برای آلمان« در ایالت زاکسونی  موفق به کسب 27.8 
درصد آرا شده و پس از دموکرات مسیحی ها به رهبری آنگال مرکل )۳2.۳ درصد( 
در جایگاه دوم قرار گرفته است. این بدین معناست که راست گرایان افراطی نسبت 
به انتخابات 2014 به موفقیت چشــمگیری دســت پیدا کرده اند و آرای خود را 
بیش از 100 درصد افزایش داده اند، اما در مقابل حزب دموکرات مســیحی های 
آلمان 7.1 درصد آرای خود را نســبت به انتخابات قبلی از دســت دادند. به این 
ترتیب مجلس ایالتی زاکسن با 4۵ نماینده حزب دموکرات مسیحی، ۳0 نماینده 
حزب آلترناتیو برای آلمان، 14 نماینده حزب چپ، 11 نماینده حزب سبزها و 11 

نماینده سوسیال دموکرات تشکیل می شود.
در ایالت براندنبورگ هم راســت گرایان افراطی با کســب 2۳.7 درصد آرا پس از 
سوســیال دموکرات ها با 2۶.1 درصد آرا موفق به کســب جایگاه دوم شده اند. 
آلترناتیــو برای آلمان در این ایالت نســبت به انتخابات قبلی با افزایشــی 11.۵ 
درصدی آرا روبه رو شــده است و در مقابل سوسیال دموکرات ها ۵.8 درصد آرای 
خود را به نســبت انتخابات قبلی از دست دادند. حزب دموکرات مسیحی در این 
ایالت، 1۵،7 درصد آرا را به دســت آورد و کاهش آرایش در این ایالت نسبت به 
انتخابات قبلی 7.۳ درصد بوده است. با این نتایج مجلس ایالتی براندنبورگ با 2۵ 
نماینده سوسیال دموکرات، 2۳ نماینده آلترناتیو برای آلمان، 1۵ نماینده دموکرات 

مسیحی تشکیل می شود.
ایالت »تورینگیای« آلمان نیز قرار است در ماه اکتبر )یک ماه دیگر( انتخابات محلی 
را برگزار کند. بر اساس نظرسنجی ها در این ایالت نیز حزب آلترناتیو برای آلمان 
با افزایش قابل توجه محبوبیت روبه رو شده است. بسیاری ازکارشناسان نتایج این 
انتخابات را ضربه ســختی به دولت ائتالفی آلمان می دانند که می تواند آن را در 
مسیر فروپاشی زودتر از موعد قرار دهد. فروپاشی ائتالف بین سوسیال دموکرات های 
آلمان و حزب دموکرات مســیحی می تواند این کشــور را به سمت یک انتخابات 
زودهنگام هدایت کند که نتیجه آن ایجاد یک دولت اقلیت می شود. پیش از برگزاری 
انتخابات، مسائل اقتصادی و اجتماعی که آلمان را پس از یکپارچگی در سال 1990 
دچار شکاف کرده است، با شدت بیشتری طرح شدند. رأی گیری اخیر دقیقاً یک 
هفته پیش از سی امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی 
انجام شده است. »آلترناتیو برای آلمان«، حزب عمده مخالف در آلمان است و برای 
نخستین بار در سال 2017 با کسب 94 کرسی از 709 کرسی بوندستاگ )پارلمان 
فدرال آلمان( وارد پارلمان شد. »ای اف دی« اسالم را تهدیدی علیه ارزش های آلمان 
می داند و خواســتار اعمال محدودیت های شدید بر مهاجرت به این کشور است. 
برخی از اظهارات رهبر حزب »آلترناتیو برای آلمان« به عنوان مشوق افراط گرایی 
نئونازیستی توصیف شده است. گرایش به جریان های راست افراطی و ناسیونالیسم 
در سال های اخیر به یکی از تهدید های بالقوه اروپا و اتحادیه اروپایی تبدیل شده است.
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عکس نوشت

طوفان»دوریان«درراهخانهترامپ
طوفان سهمگین »دوریان« که به لحاظ قدرت در گروه پنج طبقه بندی 
می شود، در حال حاضر با سرعتی که گاهی به 282 کیلومتر در ساعت نیز 
می رسد، باهاما را درنوردیده و راه خود را به سمت ایالت فلوریدا که از قضا 
میزبان اقامتگاه تابستانی رئیس جمهوری آمریکا نیز هست، باز می کند. 
مقامات باهاما دســتور تخلیه منازل مسکونی را صادر کرده اند. به گفته 
مقامات محلی، 7۳ هزار نفر و حدود 21 هزار خانه تحت تأثیر این طوفان 
قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در حساب توییتری خود 
نوشت: برای مردم باهاما دعا می کنیم. شبیه این طوفان در گذشته سابقه 
نداشته است. سطح هشدار پنج، و سرعت طوفان افزون بر 200 کیلومتر 
بر ســاعت است. نیروی دریایی آمریکا اعالم کرده است که در پی شدت 
گرفتن طوفان دوریان، پایگاه دریایی »جکسون ویل« را تخلیه کرده است.

درخواست  مداخله نظامی 
پاکستان درکشمیر

دموکراسی به سبک 
»جانسون«!

 سرشاخ شدن سامورایی ها
 و اژدهای زرد

مهر: یکی از فرماندهان نیروهای مردمی 
کشمیر از پاکســتان خواست در صورت 
تعلل سازمان ملل در اعزام نیروهای حافظ 
صلــح، با قصد دفــاع از مردم این منطقه 
تحت مناقشه با هند، دست به اقدام نظامی 
بزند. به گفته سید صالح الدین، پاکستان 
در مقام نخستین قدرت هسته ای مسلمان 
در قبال کمک نظامی به کشــمیر تحت 
کنترل هند مسئول اســت. اظهارات این 
فرمانده کشــمیری به طور ضمنی حاکی 
از فشارهای داخلی است که عمران خان 
نخست وزیر پاکستان در قبال حل مسئله 
کشــمیر با آن مواجه است. این در حالی 
است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه 
پاکســتان درگفت وگو با شــبکه خبری 
بی بی سی اعالم کرد: در صورتی که برخی 
شــروطمان اجرایی شــود، می توانیم با 

دهلی نو درباره کشمیر وارد مذاکره شویم.

نمایندگان  بریتانیا  ایسنا: نخســت وزیر 
حزب محافظــه کار را تهدید کرد و گفت: 
اگر به طرح دولت در هفته جاری در مورد 
برگزیت رأی مخالف دهند، اخراج خواهند 
شد. »بوریس  جانسون« پیش از این اعالم 
کرده بود که آماده اســت تا گفت وگوهای 
برگزیت با اتحادیه اروپا را تا آخرین دقیقه 
پیش از ۳1 اکتبر ادامه دهد و اگر ضرورت 
داشت در آن روز تصمیم بگیرد که بدون 
توافق از این اتحادیه خارج شود. از همین 
رو، نخســت وزیر بریتانیا به عنوان رئیس 
دولت از ملکه انگلیس خواســته جلسات 
پارلمان را تــا 14 اکتبر معلق کند. ملکه 
انگلیس نیز روز چهارشــنبه درخواست 
نخست وزیر را تأیید کرد. به دنبال این اقدام، 
صدها هزار نفر از مردم بریتانیا روز شنبه در 
اعتراض به طرح جنجالی بوریس جانسون 
برای تعلیق پارلمــان به خیابان ها آمدند.

رادیو  باشگاه خبرنگاران: سازمان ملی 
تلویزیونی ژاپــن )ان اچ کی( اعالم کرد که 
ژاپن توان دفاعی خود را در جزایر دریای 
چین شرقی مورد مناقشه با چین و دیگر 
جزایر دورافتاده با استقرار یک واحد نیروی 
ویژه مسلح پلیس با سالح های اتوماتیک، 
تقویت کرده است. این واحد نیروی ویژه 
قرار اســت در جزیــره اوکیناوا در جنوب 
غربی مجمع الجزایر ژاپــن، که در 420 
کیلومتری شــرق منطقه مورد مناقشــه 
»ســن کاکو« )به زبان ژاپنی( یا »دیائو« 
)به زبان چینی( واقع شــده است، مستقر 
شوند. به نوشــته ان اچ کی، پیش از این، 
ارتش و گارد ســاحلی ژاپن موقعیت های 
خود را پیرامون جزایر مورد مناقشه تقویت 
کرده بودند، اما این نخســتین باری است 
که پلیس  ژاپن در این منطقه برای کمک 

دفاعی مستقر می شود.

  صاحب امتیاز: 
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فراخوان مناقصه
(نوبت اول)

 
︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷ــ︣ دارد 
︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 

ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن د﹋︐︣ ︫ــ︣︺︐﹩ را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠١، از در
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:   ︋﹩︐︺︣ــ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن د﹋︐︫︣  ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹝︪︡- ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

*﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٧

*﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٧/۶/٩٨
*ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٠/۶/٩٨

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

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

ع /
۹۸
۰۷
۲۱
۵

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷ــ︣ دارد 

 ﹅︣︵ را از (︕︻)﹜︀﹇ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫ ﹝﹠︧﹢︗︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋ 
ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︣︠︡اری 
﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٠ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م 
︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت 
︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر 
 ️﹋︫︣ ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀و در

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︕︻)﹜︀﹇ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن

ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨

︋︣﹡ــ︡ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︋ــ﹥ ︻ــ︡ه  * ﹨︤﹠ــ﹥ درج آ﹎ــ﹩ 
.︫︡︀︊﹫﹞

 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س︨ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣  ︔︊ــ️ ﹡︀م:  در︨ 

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

 ((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ﹐︨︐﹫﹉ و ︑﹫﹢پ))
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد  ۶٠﹙﹆﹥ ﹐︨︐﹫﹉ و ︑﹫﹢پ و︀︨﹏ ﹡﹆﹙﹫﹥ ﹝﹢رد  

﹡﹫ــ︀ز ︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از  ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏  ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس  ﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن 
﹥ ار︨ــ︀ل ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ا﹇︡ام  ﹑ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/١۴ ﹡︧ــ︊️︋   ︎(﹩︀﹀﹋) دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣١

. ︡﹠︀﹝﹡
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . ︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی﹡

٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️. 
.﹩٣- ﹋︍﹩ ﹝︡ارک ، رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︨﹢ا︋﹅ ا︗︣ا

• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۷
۲۲
۵

ــ﹀﹫︡  ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌︨  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٧۵ ﹨ـ ٣٧ اــ︣ان ١٢ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   14188027314 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
﹢ر︠︀﹋︧︀ر   ︎︀﹠د ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAAP03EDX9J065094

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

/ع
۹۸
۰۷
۱۹
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 ﹨︀دی ﹝﹞︡ی 

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

/ع
۹۸
۰۷
۰۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︌﹫︑ ︡︣ا  ︎﹜︐︧﹫ ﹢اری︨   ︨️﹫﹊﹛︀﹞ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
︗ــ﹩ .ال . ا﹊︦ .آی ︋﹥ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای  ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل 
﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢١۶٧۵٣٨ و︫   ︫﹤  ︋١٣٨۶

S١۴١٢٢٨۶۶٢١٣۶٠ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ - ٨٧٨  ج ٩۶ 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۷
۱۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹞︀ره ۵٨٧۴٧٠/٩٧/٠٠٠٠۵٠/١١١٠   ︫﹤  ︋﹤﹞︀﹡ ﹤﹝﹫ ﹋︀رت︋ 
﹡﹫︧ــ︀ن ︎︀︑︣ول ر﹡﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ︋﹥ ﹡︀م ︨︖︀د زار︻﹩ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋ ٣٨۶٠١١٩٨۴٢ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹁︣ز﹡ــ︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛︋ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۶١٠١٣٣   ︫﹤ ︎ــ﹑ک ٧١٨ س ١٢ ا︣ان ١۴︋ 
︀︨ــ﹩ ٨٠۴٩٧۶ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ــ﹞︀ره︫  و︫ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۲۲
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︀ز︑﹢ا﹡ــ﹩  و  در﹝ــ︀ن  ﹁︺︀﹜﹫ــ️  ︎︣وا﹡ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ارد︊︪ــ️   ﹩︀︎︨︣ــ ا︻︐﹫ــ︀د 
 ١٣٩۵/۶/١٨ ــ︀ر︑ ︋ــ﹥   - ٩٢٠/٩۵/۶٢١۴٣
︋﹠︀م د﹋︐︣ ︻︊︀س ﹎︀︪︪ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۱۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۱۶
۵

آگهى تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصات - نوبت دوم
︣ 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
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