
w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 13 شهریور 1398 4 محرم 1441 4 سپتامبر 2019  سال سی و دوم   شماره 9055  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی   4صفحه ویژه میهن   8صفحه +روایت   700 تومان  

یم
سن

/ ت
ور

ک پ
 مل

مد
 حا

س:
عک

 

رونمایی از درفش قیام علیه استعمار انگلیس
 آستان  پرچم جهاد اسالمی عشایر خوزستان علیه استعمار در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد 

انگلیس در جنگ جهانی اول در سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی همزمان با روز مبارزه با 

 ............ صفحه 3استعمار انگلیس رونمایی شد...

رشته های نتانیاهو درحال  پنبه شدن
در اوج تحریم ها 10 داروی جدید 

وارد بازار می شود     
با آمریکایی ها 

هیچ مذاکره دوجانبه ای نداریم
8 7 2

غالب قندیل، تحلیلگر سیاسی لبنانی
 در گفت و گو با قدس:

رئیس مرکز فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی: روحانی در جلسه رأی اعتماد مجلس به دو وزیر جدید:

 

 ............ صفحه 6 

کم کاری در معرفی 
عاشورابه مردم اروپا

بورس روی بورس است

بررسی کیفیت تبلیغ بین المللی فرهنگ حسینی در 
گفت وگوی قدس با رافائل مائوریلو، اسالم شناس ایتالیایی

 ............ صفحات4و5و9و12

 بازار خودرو، مسکن و طال راکد است، مردم کجا سرمایه گذاری کنند؛ توصیه کارشناسان چیست؟ 

نگاهی به زندگی و تصمیم سرنوشت ساز » حر بن یزید ریاحی«
 افتادن در چشمه مهتاب

 نمی توان ادعای محبت کرد
ولی به خواسته محبوب عمل نکرد

گفت وگو با علی اکبر رضوانی به انگیزه  برپایی نمایشگاه »گالب اشک«

 خوشنویسی در خط ساالر شهیدان

 »عاشورا« عنصر اصلی 
هنر شیعی است

»حسینیه«؛ ویژه محرم الحرام

ضمیمه  روز

روایت»عباس تقدیمی« 
از 35 سال مخالف خوانی 

در مجالس تعزیه

در »+روایت« می خوانید

شمِر دِر خانه حسینم

ه هفتــگی 
ضمیـم

قــدس وزنــامه 
ر

 
هفتــم  مــــاره 

ش

ســـیزده شهریـور

سیـصد و  هـــزار 

و نـــود و هشـت

ِِشمر  در خانه  حسینم
روایت»عباستقدیمی«از35سالمخالفخوانیدرمجالستعزیه
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213 واگن ایرانی روی ریل
تالش متخصصان و صنعتگران کشور به ثمر نشست

 ............ صفحه 2 

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول
 شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۲۹
۷

       ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش
﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ︑﹙﹫︧﹥ و ﹎︀و 

︫﹫︣ی ︫﹊﹛ اول آ︋︧︐﹟
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۷
۲۷
۵

فراخوان تجديد مناقصه 
خدمات نگهبانى بيمارستان 
شهيد هاشمى نژاد -نوبت اول

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۲۸
۸

فراخوان مناقصه- نوبت اول 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۲۸
۶

/ع
۹۸
۰۷
۲۸
۳

«.﹜﹫﹡︀﹝︋ ﹟﹝ا ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹟﹝ا ،﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟﹝ا ︡﹫︀﹫︋ :﹩﹠﹝︀م ا﹫︎»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

︣ح   ︫﹤ اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ و 
︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹎  ﹤︭﹇︀﹠﹞

را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١۴/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
(ريال)

ايمن سازى فيزيكى مدارس 98/31/78
9/424/472/000471/223/600حاشيه راه ها (نوبت دوم)

️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ و ــ︀ ﹁﹫ــ︩ وارــ︤ ﹝︊﹙ــ︼ در                                                                  - ﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت ︲﹞︀﹡
و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡.

٩٨/۶/٢١ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -
٩٨/۶/٣١ ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۴/٠٠ روز ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -

- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٧/١
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م- ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٨-٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴-٠٢١
:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️ ︀︨ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس ︉︧﹋ ️︗ -

                      ۵٨۶۵٩٧:﹩﹎م ا﹜︿:۴۴٩١  ︫﹠︀︨﹥ آ                           www.setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︣وش ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت
 ﹅︣︵ د را از﹢ اداره كل راه و شهرسازى استان زنجان در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت ︑️ ا︠︐﹫︀ر︠ 
﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ و ︋︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه، ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
﹥ ﹁︣وش  ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︋   ︮﹤ ــ﹞︀ره ﹝︤اــ︡ه ٢٠٩٨٠٠١٢٧١٠٠٠٠٠١︋   ︫︀ دو﹜️ (www.setadiran.ir) و︋ 

.︡﹡︀︨︣︋
 ︀︑ ٩٨/۶/١۴ :︡︋︀زد ︡ه : ٩٨/۶/٢۶ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ -  ︑︀را︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️﹚﹞ -  ٩٨/۶/ا﹡︐︪ــ︀ر : ١٣ ︀ر︑

٩٨/۶/٢۵ از ︨︀︻️ ٩ ︑︀ ١٢
 ﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋ــ︀︻️ ١٣:٣٠   -   ︑︀ر  ︨︀︑ ︊ ــ︀︻️ ٨︮  ﹫︪ــ﹠︀د: از︑︀ر ٩٨/۶/١۶ ︑︀ ٩٨/۶/٢۶ از︨   ﹝﹙️ ار︨ــ︀ل︎ 

 ︊︮ ٩٨ ︨︀︻️ ١٠/۶/٢٧
︑︀ر ا︻﹑م ︋︣﹡︡ه ٩٨/۶/٢٨  از ︨︀︻️ ٩︑١٢︀

كليه شرايط مزايده در اسناد مندرج در سامانه ستاد موجود است.
︀ً ر︻︀️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️: ﹠﹝︲

 ﹏﹞︀ ︀︫︡ و﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا﹠︡ ﹝︤ا︡ه︫  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ١.︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه︮ 
 (﹤︺ود) ︡ه︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ )، ︎︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا﹨ ﹤﹠︤﹨ ︡ه (در ︮﹢رت و︗﹢دا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀و در ︡︣︠

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹅︣︵ ﹟︣م از ا︐﹞ ︡ه ﹎︣ان︀د ﹇﹫﹞️ و ا︵﹑ع از و︲︺﹫️ ︋︣﹡︡ه ︋﹢دن ﹝︤ا﹠︪﹫︎ ار︨︀ل
︀﹝︀﹡﹥ ﹝︤ا︡ه، ﹇︀︋﹏  ︣د ا︻﹑ن ︻﹞﹢﹝﹩︨  ︣ا︳ و ﹡﹢ه ﹁︣وش در︋  ︀﹝﹏ ﹝︪︭︀ت،︫  ٢.﹋﹙﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت︫ 

.︫︡︀ ︣ر︨﹩ وا﹡︐︀ب ﹝﹩︋  ﹝︪︀﹨︡ه،︋ 
 ﹏︀ره ذ﹝  ︫︀ ︀︧ــ️ ︗️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟)︋  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋   ︫﹤ ٣.︻﹑﹇﹞﹠︡ان︋ 

:︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
٠٢١-۴١٩٣۴:﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ورا﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م ︨ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︀، در ︨ــ︀️ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥   ︋www.setadiran.ir︩ ︔︊️ ﹡︀م / ﹝︤ا︡ه ﹎︣ 
 ۵٨۶٧۵٧ ﹩﹎د ا︨️ . ︫﹠︀︨﹥ آ﹢︗﹢﹞ /ع

۹۸
۰۷
۲۸
۱

فراخوان مناقصه 
بيمارستان دكتر شريعتى 

نوبت دوم
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۲۴
۳

مهر: »گیر او پترسون« نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل 
متحد در امور ســوریه روز گذشته با محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و در خصوص 
آخرین تحوالت سوریه و زمینه های همکاری در این زمینه 
گفت وگو کرد. وزیر خارجه کشورمان در این دیدار گفت: 
جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل بحران سوریه از 
طریق سیاسی، از هرگونه تعامل مثبت دمشق و سازمان 
ملــل حمایت می کند. در این دیــدار دو طرف با مرور بر 
تحوالت سیاسی ســوریه و تالش های ســازمان ملل و 
کشــورهای ضامن روند آســتانه، در خصوص تشکیل و 
شــروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه بحث و تبادل 

نظــر کردند. ظریف در این دیدار با اشــاره به تالش های 
کشورمان در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همچنین 
در چارچوب روند سیاسی از جمله تشکیل کمیته قانون 
اساســی در همکاری با ضامنان روند آستانه و نمایندگان 
دبیرکل، فشارهای دولت آمریکا که مانع تشکیل و شروع به 

کار کمیته قانون اساسی شده بود را یادآوری کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تأکید بر عزم جمهوری 
اســالمی ایران برای حل و فصل بحران سوریه از طریق 
سیاســی، از هرگونه تعامل مثبت دمشــق و ســازمان 
ملل حمایت کرد و اظهار داشــت: تهران همواره مشوق 

تماس های طرفین بوده است.

قدس: مراســم عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین )ع( از 
شب هفتم تا دوازدهم محرم با حضور رهبر معّظم انقالب در 

حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود. 
جمعه )۱5 شهریور/ ۶ محرم(: 

روضــه پیش از منبر: حجت االســالم جعفر اســالمی فر، 
سخنران: حجت االسالم کاظم صدیقی، مّداح: حاج منصور 

ارضی، سّید مجید بنی فاطمه
شنبه )۱۶ شهریور/ ۷ محرم(:

روضه پیش از منبر: جعفر واضحی، سخنران: حجت االسالم 
مسعود عالی، مّداح: مهدی سلحشور
یکشنبه )۱۷ شهریور/ ۸ محرم(:

روضــه پیش از منبر: حجت االســالم هــادی محّمدپور، 
سخنران: حجت االسالم مسعود عالی، مّداح: میثم مطیعی

دوشنبه )۱۸ شهریور/ ۹ محرم(:
روضه پیش از منبر: حجت االسالم محسن آتشکار، سخنران: 

حجت االسالم ناصر رفیعی، مّداح: محّمدرضا طاهری
سه شنبه )۱۹ شهریور/ ۱۰ محرم(:

روضه پیش از منبر: مهدی سماواتی، سخنران: حجت االسالم 
ناصر رفیعی، مّداح: محمود کریمی

چهارشنبه )۲۰ شهریور/ ۱۱ محرم(:
روضه پیش از منبر: مرتضی طاهری، سخنران: حجت االسالم 

سّید احمد خاتمی، مّداح: سعید حدادیان.

قدس: آیین نامه اجرایی بنــد )ب( تبصره )1۷( ماده 
واحده قانون بودجه سال 139۸ کل کشور در خصوص 
پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان بدون شغل 
و درآمد که در جلســه 6 شهریور 139۸ هیئت وزیران 
به تصویب رســید، ابالغ شد. هیئت وزیران بنیاد شهید 
و امور ایثارگران را موظف کــرد، به جانبازان و آزادگان 
غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین 
نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، 
تا زمانی که بدون شــغل و درآمد باشند، ماهانه کمک 
معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت 
کند. براســاس این تصمیم، بنیاد باید، نسبت به اتخاذ 

تصمیم درباره کمک معیشت مشموالن این آیین نامه 
بر اساس اولویت درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران 
سخت درمان و معلوالن دارای محدودیت های جسمی 
حرکتی و ضایعات غیرجانبازی که با تأیید کمیســیون 
پزشکی قادر به کار نیســتند، در مدت سه ماه از تاریخ 

الزم االجرا شدن این آیین نامه اقدام نماید. 
الزم به ذکر اســت، جانبــازان و آزادگانی که دارای اموال 
قابل بهره برداری برای اشــتغال و یا کسب درآمد باشند 
یا از صندوق های بیمه و بازنشستگی یا مستمری استفاده 
می کنند و یا بانوان جانباز و آزاده ای که از همســر خود 
نفقه دریافت می کنند، مشمول این آیین نامه نخواهند شد.

توسط هیئت وزیران ابالغ شدبا نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورا اعالم شدظریف در دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل:

آیین نامه کمک  به جانبازان و آزادگان بدون درآمدبرنامه عزاداری حسینیه امام خمینیwایران از هرگونه تعامل مثبت با دمشق حمایت می کند

ُدر باشی و ُحر باشی و مرد آفرین باشی مرثیه جناب حر:   فرمانده بودی آمدی سرباز دین باشی 
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روزنامـه صبـح ايـران

رشد 30 درصدى صادرات غيرنفتى    ايِبنا: فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد از رشد 30 درصدى صادرات غيرنفتى به لحاظ وزنى و مثبت شدن تراز تجارى از ابتداى امسال خبر داد. به گفته دژپسند، برگشت 
شيب صعودى افت تورم ماهانه و رشد 28 درصدى صدور پروانه بهره بردارى جزو مهم ترين عاليم اميدواركننده در فضاى اقتصادى است؛ با توجه به اين آمار و با توجه به ثبات نسبى در بازار ارز، مى توان انتظار 

داشت با همكارى دولت و بخش خصوصى شرايط مطلوب ترى رقم بخورد.

 سياست/ مينا افرازه  حسن روحانى، 
رئيس جمهورى ديــروز براى دفاع از دو 
وزير پيشــنهادى خود شخصاً به مجلس 
رفت تا رأى اعتمــاد نمايندگان ملت را 
براى على اصغر مونسان و محسن حاجى 
ميرزايــى بدســت آورده و كابينه اش را 
ترميم كند. با وجود اين سياســت هاى 
دولــت در مبارزه با تروريســم اقتصادى 
اياالت متحده آمريكا و موضوع پر حاشيه 
نــگاه دولت و شــخص او يعنى روحانى 
نسبت به فشــارها و همزمان پيغام ها و 
چراغ سبز هاى ترامپ براى نشستن پشت 
ميز مذاكره بيش از موضوع اصلى جلسه 
مورد توجه نمايندگان قرار گرفت تا آنجا 
كه در پايان جلسه علنى مجلس 150 تن 
از نمايندگان در بيانيه اى از موضع رئيس 
جمهور در رد پيشــنهاد مذاكره ترامپ 

قدردانى كردند.

 هيچ كشورى نمى توانست مقابل 
اين حجم از فشار تاب بياورد

روحانــى در ســخنرانى خــود بــراى 
نمايندگان با اشاره به ضرورت همكارى 
سه قوه براى ايستادگى در برابر فشارهاى 
ســنگين اقتصادى آمريكا اظهار داشت: 
من به يــاد ندارم كه هيچ كشــورى در 
تاريــخ دهه هاى گذشــته همانند ايران 
امروز در فشار اقتصادى بى حد و حصر و 
حداكثرى استكبار جهانى و دشمنان اين 

مرز و بوم قرار گرفته باشد.
رئيــس جمهــور گفــت: 
طراحى بر ايــن بود كه در 
16 مــاه پيش بــا تحريم 
شديدى كه عليه جمهورى 
اســالمى ايران اعالم و اجرا 
مى شــود، حداكثر كشور 6 
تاب آورى  نتواند  بيشتر  ماه 
داشــته باشــد و اگر ما به 
ديگر  كشــورهاى  تاريــخ 
مراجعه كنيم با اين چنين 
تحريم  از  كــه  تحريمــى 
صادرات نفت و ساير موارد 
گرفتــه تا تحريم شــديد 
بانكى و تحريم كشتيرانى و 
بيمه و ساير تحريم هايى كه 
امروز با آن مواجه هستيم، 
هيچ كشــور معمولى نمى توانست 6 ماه 

مقاومت كند.
وى خاطرنشان كرد: با محاسبات عادى 
يك محاسبه خيلى غلطى نبود، اما وقتى 
اين محاســبه در برابر يك ملت آب ديده 
كه فراز و نشــيب فراوان در تاريخ ديده، 
داراى فرهنگ بلند، ايمان قوى و اعتقاد 

به خاندان رســالت و همواره پشت ســر 
پرچم ســاالر شــهيدان آمــاده ايثار و 
فداكارى براى اهداف بلند و آرمان هاى 
خود در طول تاريخ بوده، البته محاسبات 
نادرســت و غلــط بود. پــس از 16 ماه 
مقاومت حتى نگاه آمريكا نسبت به ملت 

ايران عوض شده است.

 آمريكا براى نخستين بار در جهان 
تنها ماند

روحانــى تأكيد كرد: آن همــه پيغام و 
پســغام با واسطه در سراسر جهان امروز 
مشاهده مى كنيم به خاطر همين يأسى 
است كه بر نقشه دشمن و افكار دشمن 
مستولى شــده و آن ها هم مى دانند اين 
راه پاســخ نخواهــد داد. جنگ تحميلى 
دوم كه از نوع اقتصادى، روانى و سياسى 
است سرنوشتى بهتر از هشت سال دفاع 
مقدس نخواهد داشت و در اين جنگ هم 

ملت ما پيروز صحنه است.
وى افــزود: آمريكايى ها براى نخســتين 
بار اســت در تاريخ جهــان از آن وقتى 
كه ابرقدرتى خودشــان را شروع كردند، 
كه عليه يك كشور برنامه ريزى و توطئه 
مى كننــد و دنيا به آن هــا روى خوش 
و رأى مثبــت نشــان نمى دهد. روحانى 
تصريح كرد: ما در اين مسير اولين قدمى 
كه برداشــتيم دادن يك فرصت تاريخى 
به كشــورهاى 1+4 بود. در اين فرصت 
تاريخى آن ها مى توانســتند به تعهدات 
خود عمل كننــد و اگر به تعهدات خود 
عمل مى كردند ما هم به همه تعهداتمان 

در برجام عمل مى كرديم.
وى بــا تأكيد بر برداشــتن گام ســوم 
در صــورت عملياتــى نشــدن تعهدات 
اروپايى ها تــا روز پنجشــنبه، افزود: از 
آنجايى كه گام هاى ما به گونه اى اســت 
كه هر زمانــى اراده كنيم و بخواهيم به 
نقطه اول برگرديم خيلى زمان بر نيست، 
بنابراين همچنان ما پس از گام سوم هم 

به مذاكرات خودمان ادامه مى دهيم.

 هيچ زمانى به درخواست مذاكره  
ترامپ پاسخ مثبت نداديم

بخش مهم ديگــرى از اظهارات رئيس 
جمهور كه بازتاب وسيعى در رسانه هاى 
داخلى و خارجى داشت، موضوع مذاكره 
بــا آمريكا بود. تأكيد روحانى بر اين بود 
كه ما بارها گفتيــم و باز هم مى گوييم 
ممكن اســت از تعبيرها ســوء برداشت 
شــود، ما هيچ تصميمى بــراى مذاكره 
دو جانبه با آمريكا نداريم و نداشــتيم، 
در هيــچ مقطعى در اين يك ســال و 
نيم و ســال هاى قبل هيچ زمانى نبوده 
كه پاســخ مثبت(به درخواست مذاكره 
آمريكايى ها) بدهيم، پيشــنهاد بوده اما 
ما پاســخ منفى داديم، بحــث مذاكره 
دوجانبــه به صــورت خصوصى مطرح 
نيســت. روحانــى تصريح كــرد: اينكه 
آمريكا تمام تحريم خــودش را بردارد، 
اگــر به برجام برگردد يا برنگردد، خيلى 
مهم نيست، اگر آن ها كل تحريم خود را 
بردارند باز هم تنها امكان پذير است كه 
در جلســه 1+5 مثل قديم حضور پيدا 
كنند، اما اين مشــروط به آن است كه 
كل تحريــم را بردارند. وى افزود: وقتى 
مى گوييم مذاكره، يعنى وقتى تحريم ها 
برداشته شود و شــرايطى كه در برجام 
داشــتيم، انجام شــود و حرف ما واضح 
اســت، در اين كشور اصول سياست هاى 
ما را رهبر معظم انقالب تعيين مى كنند، 
سياســت هاى كلى نظام توســط ايشان 
ترسيم مى شــود، همه ما مسير واحدى 
را طى مى كنيم و بنابراين آنچه دشمنان 
فكر مى كنند تفرقه و اختالف وجود دارد، 

در امنيت و مصالح ملى  ما وجود ندارد.

 مونسان خوشفكر و حاجى 
ميرزايى نيرويى كارآمد است

روحانى ســپس به معرفى و دفاع از دو 

وزير پيشنهادى خود پرداخت و با اشاره 
به نقش و جايگاه وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى در ايجاد 
اشــتغال، كسب درآمد، ســرمايه گذارى 
و تقويــت هويت ملى اظهار داشــت: ما 
امــروز نياز داريم و مــن افتخار مى كنم 
دولت در شــرايط تحريم توانســت آمار 
بيــكارى را كاهش دهــد و از 12,1 به 
10,8 برساند كه اين به معناى اين است 
همه بخش اجرايى كشــور ما، مجلس و 
ساير مسئوالن در اين زمينه فعال بودند، 
پس گردشــگرى براى ما مهم اســت و 
خوشــبختانه گردشــگرى رو به توسعه 
اســت. خدا را شكر هر ســال نسبت به 
سال قبل گردشگران بيشترى به كشور 
ما وارد شــدند و بــراى اقتصاد و صنايع 
دستى ما بسيار مهم است. صنايع دستى 
هم موجب تحول در اشتغال و هم معرفى 
فرهنگ ايرانى ما مى شود. وى مونسان را 
فردى با نشــاط، پركار و خوشفكر خواند 
كه مايل است در زمان باقيمانده از دولت 

در كنار او باشد.
روحانى همچنين به اســتعفاى بطحايى 
اشــاره كرد و گفت: آقــاى بطحايى هم 
وزير خوبى بود، در دولت هيچ مشــكلى 
بين ما با وزرا نبــود.وى افزود: آموزش و 
پــرورش جزو وزارتخانه هايى اســت كه 
يك مقدار پيچ و خم هاى بيشــترى دارد 
و بايد از اين پيچ و خم ها عبور مى كرديم. 
براى آموزش و پرورش 9 نفر را در ذهن 
داشــتيم كه در مجموع به جناب آقاى 

حاجى ميرزايى رسيديم. 
رئيس جمهــور اظهار داشــت: آموزش و 
پرورش بســيار حســاس و مهم است و 
مى دانم معلمان عزيز همچنان مطالباتى 
دارند و بايد كمك كنيم به آن ها و آقاى 

حاجى ميرزايى اين توان را دارد.

 2 عضو جديد كابينه از مجلس رأى 
اعتماد گرفتند

پس از ســخنرانى روحانــى و اظهارات 
نمايندگان موافــق و مخالف، در نهايت 
رأى گيرى در صحن پارلمان انجام شد و 
هر دو گزينه پيشنهادى رئيس جمهور 

از مجلس رأى اعتماد گرفتند.
بر اين اســاس، «على اصغر مونسان» با 
163 رأى موافق، 87 رأى مخالف و پنج 
رأى ممتنع و محسن حاجى ميرزايى با 
كسب 200 رأى موافق، 48 رأى مخالف 
و هفــت رأى ممتنــع از مجموع  255 
رأى نماينــدگان به عنوان وزراى جديد 
ميراث فرهنگــى و آموزش و پرورش از 

مجلس رأى اعتماد گرفتند.

روحانى در جلسه رأى اعتماد مجلس به دو وزير جديد:

با آمريكايى ها هيچ مذاكره دوجانبه اى نداريم

 خاندان مكرم پيامبر(ص) نزد جهانيان و به خصوص ما ايرانيان بسيار گرامى 
هستند. چرا بعضى از مغازه داران مقدسات ملت شريف را وسيله تبليغ و فروش 

كاالهاى خود قرار مى دهند؟ 8863...0915
 نوشــته هاى روى پرده هاى مشــكى كه براى ايام محرم نصب شده خوانده 

نمى شود. بهتر بود با رنگ روشن نوشته مى شد. 3761...0915
 بيمه روســتايى و عشايرى هستم، سرپرســت 10سال بيمه پرداخت كرده 
وســال 95 فوت كرده اســت و هم اكنــون 263 هــزار و 78 تومان دريافتى 

خانواده اش است اگر الزم است فيش بيارم خدمت شما. 2834...0915
 چند روز اول محرم را توى شــهرهاى شمال كشور بودم، مردم رو به كدام سو 
مى رونــد ماهرچه داريم از محرم داريم به غير از بى حجابى و بى بندو بارى چيزى 
ديگر ديده نمى شــود. انگار نه انگار كه آخرتى هم هســت، بهشت و جهنمى هم 

هست اگر كسى به فكر نظام هست سرى به آنجا بزند. 7472...0915  
 براى روحانيون و مداحان كه پول هاى آنچنانى دريافت مى كنند ماليات در 

نظر گرفته نمى شود؟ 8369...0915
 معاون شــركت بازرگانى! مگر در ســال98 چند بار نان گران مى شــود كه 
چهار مبناى قيمت داريد! ســه نوع بربرى باســه قيمت! لواش و تافتون با دو 
قيمت منتشر مى كنيد! زمانى كه نظارت و كنترلى نداريد بى جهت شعار ندهيد! 

  0935...2256
 مســئول تاكســيرانى تهران مى گويد در يك نشست بين المللى كه مديران 
ســازمان هاى تاكسيرانى شــهرهاى دنيا حضور داشــتند، وقتى اعالم كردم 
تهران80 هزار تاكســى دارد، بهت زده شدند، چون نيويورك 12هزارو800 و 
شــانگهاى با20 ميليون جمعيت فقط60 هزار تاكسى دارد. آقا اصًال چرا اعالم 
كنى و دستمان را پيش بيگانه روكنى، اينكه جوابش معلومه آن ها حمل و نقل 
عمومى درست و درمون دارند و اين مطلب به قدرى بديهى است كه به گمانم 
كودكان هم بدانند، شما با داشتن اين شغل اگر واقعاً نميدانى فوراً استعفا بده؛ 
چون دستمزدى كه بابتش مى گيرى حرام مسلم است. ميگى نه، همين امروز 
مسئله اش را بپرس، اگر هم از مطرح كردنش هدف حقير ديگرى دارى واى به 

حال مردم ايران به خصوص تهرانى ها. 2323...0939
 چرا با اينكه كه دالر پايين آمده اســت، اجناس و كاالها ارزان نمى شــود. 

مسئولين پيگيرى كنند. 9024...0911

دبير كميسيون يونسكو: 
سند 2030 اشتباه بود 

تسنيم: دبيــر كل كميسيون ملى يونسكو 
گفت: يونسكو خالى از اشتباه نبوده و يكى از 
اشــتباه هاى اين سازمان سند 2030 بود كه 

خوشبختانه با مداخله رهبرى برطرف شد. 
حجت اهللا ايوبى در هميــن زمينه ادامه داد: 
در جهان كنونى بازگشــت به اخالق مدنظر 
همه اســت، يونسكو هم بازگشت به اصول و 
آموزه هاى اخالقى را در نظر دارد. وى افزود: البته اشتباه هايى در همين سازمان يونسكو 
اتفاق افتاده و در چارچوب سند توسعه پايدار، سند 2030 طراحى شده بود كه خوشبختانه 
با مداخله رهبرى اين موضوع برطرف شد و ما هم اعالم مى كنيم اين سند به هيچ وجه 

سند درستى نيست و هر جايى آن را اجرا كنند اشتباه كرده و ربطى به يونسكو ندارد.

اعالم وصول طرح الحاق زندان ها به وزارت كشور
سياست: يك عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى طرح انتزاع سازمان زندان ها از 
قوه قضائيه و الحاق آن به وزارت كشور را اعالم وصول كرد. على اصغر يوسف نژاد اعالم 

كرد: اين طرح به صورت عادى اعالم وصول شده است.

مكاتبات مجلس از مهر ماه الكترونيكى مى شود 
سياســت: مكاتبات مجلس از ابتداى مهر 
ماه سال جارى الكترونيكى مى شود و به اين 
وســيله كاغذ به طور كل از مكاتبات در قوه 
مقننه حذف خواهد شــد. ابوالفضل ابوترابى، 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى 
اســالمى در تشريح جزئيات اين خبر، گفت: 
بر اســاس اين طرح كه از مهر ماه به صورت 
دائم اجرايى مى شود، طرح، لوايح و ديگر مكاتبات از جمله گزارش ها و نامه ها و امثال آن 
كه براى چاپ آن ها حجم زيادى كاغذ الزم اســت، ديگر چاپ نخواهد شد و به صورت 
الكترونيكى در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. وى افزود: همچنين در اين طرح مردم 
نيز نامه هاى خود را از طريق فضاى مجازى و به صورت الكترونيكى به نمايندگان ارسال 
مى كنند و ديگر نيازى به نوشتن نامه به صورت سنتى آن وجود ندارد و اين كار به اين 
شكل انجام نخواهد شــد. ابوترابى خاطرنشان كرد: اين طرح دو ماه است كه به صورت 

آزمايشى در مجلس اجرا مى شود و از مهر ماه اجراى آن دائمى خواهد شد. 

جزئيات بسته پيشنهادى وزارت كار 
براى حمايت از كارآفرينان پيشرو 

ايلنا: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بســته پيشنهادى را براى حمايت از كارآفرينان 
پيشرو با هدف حمايت از فعاليت هاى نوآورانه و دستيابى به بازارهاى بين المللى به هيئت 
وزيران ارائه داده است. در اين بسته پيشنهاد شده صندوق هاى ضمانت دولتى موظفند 
تسهيالت مربوط به طرح هاى سرمايه گذارى در دست اجراى كارآفرينان پيشرو را كه به 
تصويب بانك ها مى رسد، مشروط بر اينكه اقساط معوق قبلى از 25 درصد مبلغ تسهيالت 

درخواستى بيشتر نباشد، ضمانت كنند.

درخواست 32 تشكل دانشجويى از آيت اهللا رئيسى
قوه قضائيه با متخلفان از «قانون قاچاق» 

قاطعانه برخورد كند
قدس: 32 انجمن دانشــجويى در نامه اى به رئيس قوه قضائيه درخواست كردند با 
دستگاه هاى متخلف از قانون قاچاق برخورد قضايى صورت گيرد.  در بخش هايى از 
اين نامه خطاب به رئيس قوه قضا آمده است:  نيك مى دانيد كه يكى از بزرگ ترين 
مشــكالت و موانع بر ســر راه رونق يافتن توليد، موضوع قاچاق كاال و ارز است كه 
به باليى خانمان ســوز براى كشور مبدل گشته است. خوشــبختانه در اين زمينه 
قانون گذارى مناسبى صورت گرفته است و مجلس شوراى اسالمى در سال 1392 
با رويكردى هوشــمندانه و پيشگيرانه، قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز را تنظيم و 
تصويب كرده است كه از ورود كاالى قاچاق به كشور، پيشگيرى مى كند. همچنين 
وظايف هر دســتگاهى نيز هر چند با تأخير، مشــخص و ابالغ گرديده اســت، اما 
متأســفانه پس از گذشت نزديك به 6 سال از تصويب آن، اين قانون هنوز اجرايى 
نشده است. بر اساس آمار رسمى اعالم شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
ميزان قاچاق از ســال 1392 تا 1396 رقمى افزون بر 5/85 ميليارد دالر است ... 
يك محاسبه سرانگشتى نشان مى دهد كه در خوشبينانه ترين حالت و حتى بنا به 
آمارهاى رسمى و با احتساب نرخ دالر در بودجه سال 1398 (5هزارو700 تومان)، 
بيش از 487 هزار ميليارد تومان گردش مالى قاچاق كاال در ايران است كه تقريباً 

معادل رقم كل بودجه جارى كشور است!

وزير امور خارجه فرانسه: 
موفقيت نهايى مذاكرات به موافقت آمريكا بستگى دارد

رويترز: وزير خارجه فرانســه با اشــاره به 
مذاكرات اخير ميان تهران و پاريس گفت كه 
مذاكرات با ايران شكننده است اما در جريان 
است. ژان ايو لودريان درباره محتواى مذاكرات 
بــا طرف ايرانى نيز اعالم كــرد كه مذاكرات 
جارى با ايران درباره ايجاد يك خط اعتبارى، 
كه با درآمدهاى نفتى ايران تضمين مى شود، 
است و همچنان ادامه دارد. وى همچنين تأكيد كرد كه در نهايت اين خط اعتبارى منوط 
به اعطاى معافيت از سوى آمريكا است.  لودريان اضافه كرد: «اين خط اعتبارى، در ازاى 
بازگشت به برجام، امنيت در خليج(فارس) و شروع مذاكراتى درباره امنيت منطقه اى بعد 

از سال 2025(پايان برخى بندهاى توافق هسته اى 2015) است.»

فرمانده كل ارتش: 
امنيت و آرامش بر مرزهاى 

ميهن اسالمى حاكم است
سياست: فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى 
ايران با تأكيد بر شــرايط مطلــوب و امنيت و 
آرامش حاكم بر مرزهاى كشور، گفت: همين كه 
مقابل دشمن سينه سپر مى كنيم و دشمن درد 
سيلى ما را روى صورت خود احساس  مى كند، 

براى ما كافى است. 
 به گــزارش گروه دفاعى خبرگــزارى فارس، 
سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى، فرمانده كل 
ارتش جمهورى اســالمى ايران در قدردانى از 
تعدادى از رزمندگان ارتش كه در مأموريت هاى 
اخير اطالعاتى و عملياتــى حوزه هاى پدافند 
هوايى، دريايى، هوايى و زمينى تأثيرگذار بودند، 
بر شــرايط مطلوب و امنيت و آرامش حاكم بر 
مرزهاى ميهن اسالمى، در سايه مجاهدت هاى 

مخلصانه و بى رياى رزمندگان تأكيد كرد.
فرمانده كل ارتش گفت: فرمانده معظم كل قوا 
در تدابير ابالغى مبنى بر ارزشمندى تالش هاى 
خاموش در جهت صيانــت از نظام جمهورى 
اسالمى، فرمودند: «هرجا باشيم چه آنجا نامى 
و عنوانى داشــته باشد يا نداشته باشد يا كسى 
ما را بشناسد يا اهميت كار ما را كسى بفهمد 
يا نفهمد، چون در جهت اقامه نظام جمهورى 
اســالمى و نظام اســالمى و حكم الهى است، 
ارزش واالى خودش را خواهد داشت و اين آن 
چيزى است كه هر كســى را در هر جايى كه 
هست تسلى مى دهد»، «بعضى كارهاى سنگين 
را كسى هم نمى فهمد. هيچ جا هم به حساب 
نمى آيد، پشت هيچ بلندگويى هم از آن ها ترويج 
و تقدير صورت نمى گيرد، اما خداى متعال واقف 
و ناظر هســت و اين خود يك موهبت بزرگ 
الهى است، يك تسالى بزرگ است و اميدواريم 
ان شاءاهللا همه شماها با توجه به اين حضور در 
محضر پروردگار عالم، با شوق و نشاط مضاعف و 

روزافزون مشغول كار باشيد».
سرلشــكر موســوى در ادامه با تأكيد بر اينكه 
شــرايط مطلوب و امنيــت و آرامش حاكم بر 
مرزهاى ميهن اسالمى در سايه مجاهدت هاى 
مخلصانــه و بى رياى رزمندگان بدســت آمده 
است، افزود: برخى اقدامات اخير ارتش به داليل 
خاص امنيتى و مالحظات اطالعاتى منعكس 
نشــد كه براى حفظ مصالح نظام، اين روند در 
برخى اقدامات مهم و محرمانــه ادامه خواهد 

داشت.
وى ضمن قدردانى از آحاد رزمندگان ارتش كه 
در مأموريت هاى اخير و همچنين تأمين امنيت 
و صيانت از مرزهــاى زمينى، هوايى و دريايى 
بــه دور از تبليغات و در عيــن حال مقتدرانه 
تالش مى كنند، تصريح كرد: اگر چه رســانه ها 
در تبيين و تبليغ خدمات بخش هاى مختلف 
مؤ ثرند، ليكن در صورتى كه بسيارى از اقدامات 
و خدمات به هر دليلى مطرح نشود، يا امكان و 
ميل به رسانه اى كردن آن ها وجود نداشته باشد، 
در صورتى كه براى خدا و صادقانه باشد، خداوند 

به بهترين نحو جبران خواهد كرد.

حاجى بابايى:
غرب گرايان براى شكست 

مقاومت، نقشه مذاكره مى كشند

مهر: رئيس فراكســيون نمايندگان واليى 
مجلس شــوراى اســالمى ضمــن انتقاد از 
طرح مذاكره با آمريكا، گفت: براى شكســت 
مقاومت، غرب گرايان از داخل نقشه مذاكره 
مى كشند. حميدرضا حاجى بابايى ادامه داد: 
دوگانه مقاومت و مذاكره همواره در كشور ما 
مطرح بوده اســت. به نظر مى رسد در برابر 
گفتمان مقاومت كه پيروز ميدان سياســت 
خارجى بوده، گفتمان ســازش و مذاكره بار 

ديگر مطرح مى شود.
وى افزود: امروز همه اذعان دارند كه رويكرد 
مقاومت توانست در ماجراى پهپاد و كشتى، 
عامــل پيــروزى ملت ايران شــود و هم در 
صحنــه بين الملل راهبــرد مقاومت موجب 
شد «ترامپ» ناچار به اتخاذ مواضع آرام ترى 

نسبت به ايران شود.
حاجى بابايى تصريح كرد: كسانى كه امروز دم 
از مذاكره مى زنند، خبر دارند و اطمينان دارند 
كه در اين مرحله مقاومت پيروز خواهد شد 
و موجب عقب نشينى آمريكا مى شود، اما با 
طرح مجدد مذاكره در واقع تالش دارند زير 

پاى گفتمان مقاومت را خالى كنند.

تالش متخصصان و صنعتگران كشور 
به ثمر نشست

213 واگن ايرانى روى ريل
سياست: مراســم افتتاح و راه اندازى 213 
ناوگان ريلى شــامل پنج دســتگاه ســالن 
مســافرى، پنج  دســتگاه لكوموتيو و 193 
دســتگاه واگن بارى، صبــح ديروز با حضور 
محمد اسالمى، وزير راه و شهرسازى و سعيد 
رســولى، معاون وزير، رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل شركت راه آهن در ايستگاه راه آهن 

تهران برگزار شد.

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

وقتى مى گوييم 
مذاكره، يعنى وقتى 
تحريم ها برداشته 
شود و شرايطى كه 
در برجام داشتيم، 
انجام شود و حرف 
ما واضح است، در 
اين كشور اصول 
سياست هاى ما را 
رهبر معظم انقالب 
تعيين مى كنند
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سامانه ثبت اموال مسئوالن در چهار مرحله تعريف شده استبرخورد با خودروهاى تندرو قاچاق شديدتر مى شود
سياست: فرمانده نيروى انتظامى با بيان اينكه 
ترانزيت مواد مخدر از خشــكى به دريا افزايش 
يافته گفت: در اين راستا فعاليت نيروى انتظامى 
در برخورد با ســوداگران مرگ و كشفيات مواد 
مخدر افزايش يافته است.سردار حسين اشترى 
روز گذشته در بوشهر در جمع خبرنگاران ادامه 
داد: در چند سال گذشته ترانزيت مواد مخدر از 
خشكى به دريا و كشفيات نيز افزايش يافته كه 
اقداماتى براى پيشگيرى از ورود و قاچاق مواد 
مخدر از ســوى نيروى انتظامى صورت گرفته 
است. وى از انهدام باندهاى مواد مخدر در دريا 
و خشكى خبر داد و بيان كرد: با تالش نيروى 
انتظامى شبكه ها و باندهاى مواد مخدر در دريا 
و سواحل شناسايى و با آن ها برخورد شده است. 
فرمانده نيروى انتظامى با بيان اينكه با هماهنگى 
دستگاه هاى مرتبط قوى تر از گذشته با باندهاى 
مواد مخدر برخورد مى شود، از مقابله با قاچاق 
كاال با خودروهاى تندرو در محورهاى اســتان 
بوشــهر خبر داد و گفت: تعــدادى از باندهاى 

قاچــاق كاال كه بــا خودروهاى تنــدرو بدون 
رعايت مقررات اقدام به جابه جايى كاالى قاچاق 

مى كنند، شناسايى و برخورد شده است.
سردار اشترى، با بيان اينكه خودروهاى تندرو 
حامل كاالى قاچاق محورهاى مواصالتى را به 
خطر مى اندازند تصريح كرد: اين خودروها عالوه 
بر اينكه كاالهــا و اجناس بدون مجوز جابه جا 
مى كنند، سبب بروز خطراتى در جاده ها شده اند 
كه بخش عمده اى از تصادفات جاده اى استان 
بوشهر به سبب خودروهاى حامل كاالى قاچاق 

است.

سياست: سخنگوى قوه قضائيه گفت: سامانه 
ثبت امــوال و دارايى هاى مســئوالن در چهار 
مرحله تعريف شــده كه گام نخست آن امكان 
نام نويسى و درج اموال و دارايى هاى افراد است.

غالمحسين اسماعيلى در گفت وگويى تلويزيونى 
با اشــاره به فعال شــدن ســامانه ثبت اموال 
مســئوالن اظهار كرد: همان گونــه كه در آغاز 
دوره مسئوليت جديد، رياست قوه قضائيه وعده 
داده بود ســازو كار اجراى قانون نحوه رسيدگى 
به اموال و دارايى هاى مقامات و مســئوالن را 
عملياتى و اجرايى كند، ابتدا آيين نامه اين قانون 
تنظيــم و در آن پيش بينى شــد در مدت دو 
ماه، سامانه ثبت اموال و دارايى هايى مقامات و 
مسئوالن از سوى مركز آمار و فناورى اطالعات 
قوه قضائيه بارگــذارى و آماده ثبت اطالعات و 

اموال مشموالن قانون شود.
وى با بيان اينكه اين سامانه از سوى مركز آمار 
و فناورى اطالعات قوه قضائيه مهيا و بارگذارى 
شــده اســت، گفت: فرايند جامع اين سامانه 

در چهار گام تعريف شــده است. گام نخست 
اين ســامانه امكان نام نويســى و درج اموال و 

دارايى هاى افراد است.
ســخنگوى قوه قضائيه افزود: البته مقرر شده 
براى ارتقاى گام نخســت و اجــراى گام هاى 
بعدى و فراهم شــدن امكان دسترســى بهتر 
مقامات ذى ربط به سامانه، مركز آمار  و فناورى 
قوه قضائيه حسب دستور رئيس دستگاه قضا، 
اقدامــات تكميلى در اين مــورد انجام دهد و 
گزارش آن را به صورت مبسوط در جلسه بعدى 

شوراى عالى قوه قضائيه ارائه كند.

خبر

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

خبر

قوه قضائيهپليس
سخنگوى قوه قضائيه: فرمانده نيروى انتظامى:

فرهنگ
در نشست شوراى عالى انقالب فرهنگى 

جزئيات سند اجرايى حجاب 
و عفاف تصويب شد

دولت
با حضور وزير انجام شد

تشييع پيكر شهداى گمنام 
در وزارت كشور

سياست خارجى
پس از بازگشت از مسكو

ظريف راهى 
اندونزى و بنگالدش شد

امنيتى - دفاعى
يك رسانه ژاپنى به نقل از مسئوالن اين كشور:

ايران اجازه دهد 
به خليج فارس مى رويم

فارس: جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
عصر ديروز به رياست حجت االسالم حسن 
روحانى تشكيل شــد. اعضاى شوراى عالى 
انقــالب فرهنگــى جزئيات ســند اجرايى 
حجاب و عفــاف را به عنوان متمم مصوبات 
قبلى در 6 ماده شــامل اهــداف، تصريح بر 
اصالــت مصوبات قبلى، راهبردهــا، ناظر بر 
وظايف دســتگاه ها، ناظر بر وظايف عمومى 
دستگاه ها و ماده مربوط بر نظارت، ارزيابى 
و پايــش مقررات حجاب و عفاف به تصويب 

رساندند.
كليات اين سند در جلسه قبلى شورا به تصويب 

رسيده بود.
اعضاى شــوراى انقالب فرهنگى همچنين در 
اين جلسه انتخاب هشت  تن از رؤساى جديد 

دانشگاه هاى كشور را تصويب كردند.

قدس: همزمان با ســومين روز از ماه محرم، 
مراسم عزادارى و تشييع پيكر مطهر دو شهيد 
گمنام با حضور وزير كشور، معاونان، مديران كل 

و كاركنان در وزارت كشور برگزار شد. 
مراسم تشييع دو شهيد گمنام، روز گذشته با 
حضور عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشــور، 
ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع، نجيب 
حسينى مشاور وزير و مسئول هماهنگى حوزه 
وزارتى و تعدادى از مديران كل و جمع كثيرى 

از كاركنان وزارت كشور انجام شد.
 پيكر پاك اين دو شهيد پس از برگزارى مراسم 

عزادارى، در صحن وزارت كشور تشييع شد.
 پس از مراسم سينه زنى و ذكر مصيبت ساالر 
شهيدان در محوطه اين وزارتخانه، پيكر اين دو 
شهيد به سمت خيابان شهيد فاطمى تشييع 

شد.

ايسنا: وزير خارجه كشــورمان اعالم كرد: در 
جريان سفر به بنگالدش در مجمع كشورهاى 
حاشيه اقيانوس هند ســخنرانى خواهد كرد. 
وزير امور خارجه كشورمان روز گذشته پيش از 
سفر به بنگالدش و ترك تهران به مقصد داكا 
در جمع خبرنگاران در تشريح اهداف سفر خود 
اظهار كرد: در جريان سفر به بنگالدش عالوه بر 
ديدار با مقامات اين كشور، در مجمع كشورهاى 
حاشيه اقيانوس هند حضور و سخنرانى خواهد 
كرد. وى اظهار كرد: در حاشــيه اين اجالس با 
چند تن از ديگر وزراى خارجه شركت كننده به 
صورت جداگانه رايزنى خواهد كرد. اين ديپلمات 
عالى رتبه  كشــورمان اظهار كرد:  پس از پايان 
سفر به بنگالدش راهى جاكارتا پايتخت اندونزى 
خواهد شد و با مقامات اين كشور ديدار و رايزنى 

خواهد كرد.

سياست: روزنامــه يوميورى ژاپن روز گذشته 
از عدم موافقت اين كشــور با الحاق به ائتالف 
دريايى آمريكا كه با ادعــاى واهى حفاظت از 
آبراه هاى كليدى خاورميانه تشكيل شده است، 
خبر داد. اما اين رسانه افزود اين گزينه كه ژاپن 
در اقدامى مســتقل نيروهاى دريايى خود را به 

منطقه اعزام كند؛ در حال بررسى است.
يوميــورى به نقل از منابع آگاه نوشــت: ژاپن 
طرحــى را بررســى مى كنــد كه بــر مبناى 
آن نيروهــاى دفاع ملى اين كشــور در قالب 
مأموريت هاى جمــع آورى اطالعات در مناطق 
اطراف تنگه هرمــز و خط دريايى باب المندب 
در حد فاصل يمن، جيبوتى و اريتره، به منطقه 
اعزام مى شوند. اين رسانه افزود: چنانچه ايران 
موافقت كند؛ توكيو به دنبال افزودن تنگه هرمز 

به محدوده فعاليت نيروهاى ژاپنى نيز هست.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( میزبان عزاداری ۴۰ هیئت مذهبی کاشمر  آستان: مدیر عامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی با بیان اینکه در طول دهه اول محرم زیارتگاه 
شهید آیت اهلل مدرس)ره( میزبان ۴۰ هیئت مذهبی کاشمر است، تصریح کرد: هیئت های مذهبی با تجمع در صحن و سرای زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( در قالب دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی عزاداری خواهند 
کرد.حجت االسالم و المسلمین سید نژاد ادامه داد: مراسم شب شهادت و شام غریبان حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع( نیز با همکاری هیئت جان نثاران ابوالفضلی کاشمر و حضور گسترده عزاداران حسینی برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r »قصه های روضه« به چاپ دوم رسید 
آستان: »قصه هــای روضه« از انتشارات 
به نشر که روایتگر حکایاتی از اصحاب و 
مجالس روضه خوانی اســت به چاپ دوم 

رسید.
مجموعه »قصه های روضه« که برگرفته از 
خاطرات، داستان و روایات درباره اصحاب 
روضه است به کوشش بیژن شهرامی از 

داستان های کوتاه مذهبی در سه فصل با عناوین »خدای تعالی و حضرات مؤمنین«، 
»عالمان دینی« و »شــهدا، پیرغالمان، هنرمندان و...« روایت می کند.این اثر که به 
گفته مؤلف آن بر مبنای مطالعات و تحقیقات میدانی تألیف شــده است، خاطراتی 
را از بزرگان بازگو می کند که در منابعی دیگر ذکر نشده است و برخی از قصه ها نیز 
از منابع دست اول و معتبری همچون لهوف، کامل الزیارات، دانشنامه جهان اسالم، 

زمهر افروخته، قندان های همیشه پر، پارسای کویر و... استخراج شده اند.
چاپ دوم این مجموعه در 152 صفحه با تیراژ 2هزار نسخه در قطع رقعی و با قیمت 

180 هزار ریال در دسترس مخاطبان قرار دارد.

 آیین وقف نامه ای »سوگواری امام حسین)ع(« 
در خانه تاریخی ملک

آســتان: آیین وقف نامه ای »سوگواری 
اباعبداهلل الحسین)ع(« به همت مؤسسه 
کتابخانــه و مــوزه ملی ملــک در خانه 

تاریخی ملک در تهران برگزار می شود.
مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک به 
سنت هر ساله این موقوفه فرهنگی یادگار 
حاج حســین آقا ملک، بزرگ ترین واقف 

معاصر ایران مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان امام حسین)ع( را از 7 تا 11 محرم 
همزمان با 16 تا 20 شهریور 1398، از ساعت 9 تا 11 در خانه تاریخی ملک در بازار 

بین الحرمین پایتخت برپا می کند.
ارائه خدمات کتابخانه ای و موزه ای این مؤسســه بر اساس وقف نامه کتابخانه و موزه 
ملی ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آســتان قدس رضوی در تهران در روزهای 
شنبه، یکشنبه و چهارشنبه 16، 17 و 20 شهریور سال جاری برابر با هفتم، هشتم 
و یازدهم ماه محرم متوقف می شــود و امکان میزبانــی از مراجعان در این موقوفه 

وجود ندارد.
برگزاری آیین وقف نامه ای ســوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( با حضور سه سخنران 
و مدیران و کارکنان مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک به مدت پنج روز از جمله 

روزهای تاسوعا و عاشورا در خانه تاریخی ملک صورت می گیرد.

پژوهشگر برجسته هنر اسالمی تأکید کرد  
 معماری حرم رضوی، ظرفیتی غنی

 برای تولید محصوالت فاخر فرهنگی
آستان: عبداهلل قوچانی، پژوهشگر برجسته هنر اسالمی در نشست تخصصی گروه 
فرهنگ و ســیره رضوی با موضوع »کاشی های زرین فام حرم مطهر رضوی« که با 
حضور جمعی از محققان و پژوهشــگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، به تشریح جایگاه هنری کاشی های زرین فام و اهمیت کتیبه ها و 

نقش های آن در کاشی کاری آثار اسالمی پرداخت.
عبداهلل قوچانی گفت: گنجینه هنر و معماری حرم مطهر رضوی از ظرفیت بســیار 
باالیی برخوردار است که می توان از این ظرفیت برای تولید محصوالت فرهنگی فاخر 
بهره برد.وی با اشــاره به احادیث و عبارات نقل شده در این کاشی ها که متناسب با 
اعتقادات زمانی و مناســبت مکانی بقعه مطهر حرم امام رضا)ع( انتخاب شده و در 
کاشی های دور تا دور بقعه، حدود 800 تا 900 سال پیش نصب شده است، گفت: 
عالوه بر اهمیت متون نقل شــده، رقم های موجود در پای کاشــی ها که متعلق به 
سازنده آن ها و رسم کننده نقوش و عبارات آن هاست، تکمیل کننده کارنامه خاندان 
مهمی از هنرمندان دوره اســالمی بوده که دست سازهای آن ها در شهرها و مناطق 

مختلف ایران از جمله قم و کاشان دیده می شود.
این اســتاد کتیبه خوانی و هنر اســالمی در ادامه برخی آثــار گرافیکی و تصاویر 
متحرک )انیمیشن( ساخته شده توسط هنرمندان جوان خالق که بر مبنای تصاویر 
و کتیبه های زرین فام حرم مطهر رضوی و برخی ظروف نفیس و بناهای کهن ارائه 

شده است را عرضه و درباره آن توضیحاتی بیان کرد.
وی افــزود: این آثار به نحوی طراحی و تدوین شــده که بــا نرم افزارهای خاصی، 
کتیبه هــای بناها و ظرف های ســفالی و چینی قرائت و خوانــش آن ها با رنگ و 
طرح خاصی نمایش داده می شــوند و یا نقوش و طرح های آن ها تبدیل به تصاویر 
متحرک شده که با جذابیت به کودکان، نوجوانان و عموم مخاطبان عرضه می شود. 
این نرم افزار نشــانگر ظرفیت باالی گنجینه هنر و معماری حرم مطهر برای تولید 
محصوالت فرهنگی فاخر است.قوچانی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با فراهم 
شدن امکان تصویربرداری هنری و فنی و بررسی میدانی مناسب، پژوهش با کیفیت 
و دقیقی درباره کاشــی های زرین فام موجود در بقعه مطهر و کاشــی های زرین فام 
موجود در خزانه آستان قدس رضوی صورت گیرد.در ادامه این نشست با مشارکت 
پژوهشگران گروه، مباحثی درباره بانیان کاشی های زرین فام حرم و تغییرات مربوط 
به کاشی کاری های بقعه مطهر و آسیب های وارده در طول زمان و همچنین تغییرات 
و تعمیرات مربوط به آن طرح شــد و ضرورت نگهداری هر چه بهتر این آثار ارزنده، 
چه کاشــی های منصوب در بقعه مطهر و چه آثار گردآوری شــده در خزانه و موزه 

آستان قدس رضوی مورد تأکید قرار گرفت.

 برداشت 18 تن کلزا
از مزارع مؤسسه کشاورزی موقوفات سمنان

آستان: مدیر عامل مؤسسه کشاورزی 
و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان 
زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی از 
برداشت 18 تن بذر اصالح شده کلزا از 

مزارع این مؤسسه خبر داد.
رضا حقدادی بیان کرد: در سال زراعی 
جاری و در مزرعه بــرم دامغان حدود 

هشت هکتار کلزا کشت شده که از این مساحت حدود 18 هزار کیلوگرم محصول 
برداشت شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری از ارقام نپتون و اکاپی در کشت کلزا استفاده شده که 
این نوع بذر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و بر اساس طرح های 

پایلوت انجام شده، معرفی شده است. 
مدیر عامل مؤسســه کشاورزی و موقوفات استان ســمنان مرکز دامغان درباره 
اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با آفات و علف های هرز این مزارع گفت: در این 

راستا مبارزه با آفات شته انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین استفاده از روش آنالیز خاک مزرعه و کوددهی مناسب، 
سبب افزایش رشد مناسب بوته های کلزا به منظور بهبود تغذیه گیاهی شده است.

حقدادی با اشــاره به گســتره فروش این محصول گفت: با توجه به عدم وجود 
کارخانه های روغن کشی در استان سمنان، کلزای تولیدی به استان های شمالی 
منتقل می شود.وی ادامه داد: با توجه به حمایت نکردن دولت از کاشت محصول 
کلزا و ســودآوری محصوالت رقیب کلزا در منطقه و از طرفی هزینه های باالی 

تولید محصول کلزا، توسعه این کشت بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست.
حقدادی با بیان اینکه با توجه به ضرورت افزایش بهره وری از منابع آبی، آبیاری 
مزارع اختصاص داده شده به کشت کلزا با استفاده از سامانه تحت فشار نوار تیپ 
انجام شده اســت، افزود: راندمان باالی انتقال و مصرف آب از مزایای این روش 

به شمار می رود.
وی ادامــه داد: همچنین در این روش ضمن کاهش مصرف آب از حدود 6 هزار 
مترمکعب به 3 هزار و 500 مترمکعب، شــاهد افزایش ســطح زیر کشت این 

محصول در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. 
مدیر عامل مؤسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان، استفاده از 

بذر اصالح شده کلزا را از نقاط قوت کشت سال جاری این محصول عنوان کرد.
حقدادی ادامه داد: عالوه بر این می توان به استفاده از سامانه های نوین آبیاری و 

آماده سازی و تاریخ مناسب کشت اشاره کرد.

عشایر  اسالمی  جهاد  پرچم  آستان    
خوزستان علیه استعمار انگلیس در جنگ 
جهانی اول در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی همزمان با 
روز مبارزه با استعمار انگلیس رونمایی شد.
در این برنامه که بیست و چهارمین برنامه 
»سه شــنبه های فرهنگی« بود و با حضور 
رؤسای موزه های مشهد و خراسان رضوی 
برگزار شد، مجیدرضا مهردوست، مسئول 
گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری 
آســتان قدس رضوی ضمن تبیین نقش 
درفش و پرچم در معرفی انگیزه ها، آرمان ها 
و نگرش سیاسی یک مملکت، ابعاد مختلف 
پرچم جهاد اســالمی عشایر خوزستان را 

تشریح کرد.  
وی با اشــاره به ابعاد تاریخی این جریان 
گفت: در هنگامه جنگ جهانی اول، اشغال 
خوزستان توســط ارتش انگلیس و صدور 
حکم جهاد علیه اشغالگران از سوی مراجع 
بزرگوار شیعه به خصوص مرحوم آیت اهلل 
ســید محمدکاظم یزدی)صاحب عروه(، 
عشایر غیور استان خوزستان با رهبری و 
تدبیر روحانیت بر اساس اعتقادات جهادی 
تشیع به انگیزه دفاع از میهن اسالمی قیام 

کردند.
مهردوست، مناطق َغدیر الّدعی و تپه های 
المنیــور در 15 کیلومتری غــرب اهواز، 
مقبره الجهاد، سوسنگرد، شــمال اهواز و 
شادگان را از جمله مناطقی عنوان کرد که 
توسط عشایر در آن حماسه های جاودانه 

خلق شد.
وی عنوان کرد: رهبری قیام در شــادگان 

به عهده مرحوم سید جابر بن سید مشعل 
موسوی آلبوشوکه بوده که پرچم باقیمانده 
از آن جهاد اسالمی متعلق به این روحانی 

مجاهد بوده است.
مهردوســت با بیــان اینکه ایــن اثر نزد 
بازماندگان مرحوم ســید جابر بن ســید 
مشــعل موســوی آلبوشــوکه نگهداری 
می شده است، گفت: این پرچم تاریخی در 
ســفر رهبر معظم انقالب به خوزستان در 
اســفند ماه 1375 که مصادف با هشتاد و 
دومین ســالگرد آن نهضت بــود، تقدیم 

معظم له شده است.
وی همچنین پرچم قیام عشایر خوزستان 

علیه استعمار انگلیس را یکی از اسناد معتبر 
باقیمانده از واقعه جهاد اسالمی عشایر عرب 
خوزستان علیه استعمار انگلیس در جریان 
جنگ جهانی اول در اسفند 1293 عنوان 

کرد.
مســئول گنجینه قرآن و هدایای رهبری 
در خصوص ویژگی های ظاهری این پرچم 
گفت: پرچم مذکور سه گوش و دورو بوده و 
تار و پود آن از ابریشم، آستر و لیفه پرچم از 
پنبه و تار و پود پارچه کتیبه از پنبه است.

وی ادامه داد: این پرچم با اتصال هشــت 
قطعه پارچه ابریشمی به عرض 25سانتیمتر 
به یکدیگر تهیه و با اســتفاده از رنگ های 

و  شده  رنگ آمیزی  گیاهی 
حروف کتیبه با پارچه ای از 
جنس پنبه کرم رنگ روی 
پارچه زمینــه اصلی پرچم 
شده   تکه دوزی  )سبزرنگ( 

است.
»آیت الکرســی«  کتیبــه 
و  پرچــم  حاشــیه  در 
اهلل،  اال  الــه  »ال  نقــش 

 محمد رســول اهلل، علی ولی اهلل« و آیه 
»نصر من اهلل و فتح قریب« وسط آن از 
دیگر خصوصیات ظاهری این اثر بود که 

وی بدان اشاره کرد.

پرچم جهاد 
اسالمی عشایر 

خوزستان در سفر 
رهبر معظم انقالب 

به خوزستان تقدیم 
معظم له شده است

بــــــــرش

در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد 
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 در دارالحفــاظ و دارالســیاده طرحی 
اجــرا کرده اند که اغلب زائــران ناراضی اند. 
 ترافیک جمعیت ایجاد مشکل نموده. لطفاً 

تجدید نظر بفرمایید.
09150006089

 ســالم. گیت های ورودی بعضی دارای 
شــیب اســت که دیده شــده برای زائران 
روشــندل و کهنســال ایجاد اشکال کرده 
تدبیری اندیشــیده شــود یا شیب ورودی 

حذف شود.
09150009448

 در حالی که کشور با واردات روغن نباتی 
مواجه است، مردم از آستان قدس توقع دارند 
با ساخت کارخانه بزرگ روغن نباتی در مشهد 
محصول ســویا، تخم پنبه، گلرنگ و ســایر 
دانه هــای روغنی را از کشــاورزان خریداری 
نماید و هزاران فرصت شغلی مفید خلق کند. 

09150009625

خدمات درمانی به عزاداران 
حسینی در کرمانشاه 

آستان: مســئول کانــون ســالمت دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی اســتان 
کرمانشاه گفت: خادمیاران کانون تخصصی 
سالمت آستان قدس در دهه اول محرم در 
محل امامزاده ابراهیم)ع( به مدت چهار روز 
به عزاداران حســینی خدمت درمانی ارائه 

می کنند.
دکتــر علــی محمــدی ضمن اشــاره به 
فعالیت خادمیاران ســالمت در ایام محرم 
 گفت: به مناســبت ایام عزاداری شــهادت
اباعبداهلل الحســین)ع( خادمیــاران کانون 
سالمت اعم از عرصه های خدمتی پزشک، 
پرستار، کمک پرستار و... به مدت چهار روز 
در امامزاده ابراهیم)ع( کرمانشــاه به عموم 

مردم و عزاداران خدمت رسانی می کنند.
وی افزود: عالوه بر ویزیت، داروی رایگان هم 
برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شــده 
و بر اســاس برنامه ریزی از پیش اعالم شده 
خادمیاران در روزهای 1، 3، 5 و 7 ُمحرم به 

ارائه خدمت درمانی می پردازند.
محمدی ادامه داد: خادمیاران کانون سالمت 
رضوی آمادگــی دارند به بیماران ناتوان در 

منازل خدمات پرستاری ارائه کنند.
وی در پایان گفت: در راســتای شناسایی 
افراد مستعد از شبکه شناسایی محله ای و 
مناطق هشت گانه استفاده شده و هر منطقه 
می تواند تا ســقف 10 نفر را در مدت چند 
روز به کانون ســالمت معرفی نماید.شایان 
ذکر است، تاکنون بیش از 3هزار نفر از مردم 
محروم این استان در قالب طرح »دست های 
مهربانی« توسط خادمیاران سالمت آستان 

قدس خدمات درمانی دریافت کرده اند. 

 افتتاح مرکز نیکوکاری 
امام رضا)ع( با مشارکت 

خادمیاران رضوی در مازندران  
آســتان: مرکز نیکوکاری امام رضا)ع( در 
شهر آستانه )کارگردمحله سابق( شهرستان 
فریدونکنار، با مشارکت خادمیاران رضوی 
آغــاز به کار کــرد. این مرکز در راســتای 
محرومیت زدایــی و کمک بــه نیازمندان 
بــا حضور رئیس کمیته امداد، بخشــدار و 
جانشین مسئول کانون مرکزی خادمیاران 

رضوی شهرستان افتتاح شد. 
مرکز نیکــوکاری امام رضــا)ع( به همت 
دو خادمیــار رضــوی این شهرســتان در 
شــهر آســتانه فریدونکنار با پشــتیبانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و در راستای 
محرومیت زدایــی دایر شــده اســت که با 
دریافت هدایا و کمک های مردمی و توزیع 
آن بین محرومان و نیازمندان 18 روستای 

زیر پوشش، فعالیت می کند.
قلی زاده، مســئول اجرایی ایــن مرکز در 
گفت وگو با خبرنگار مــا، فعالیت در مرکز 
نیکوکاری را خدمت به مردم در راســتای 
رســیدن به هدف واالی محرومیت زدایی و 
ایجاد بستری مناسب برای محرومیت زدایی 

از چهره کشور برشمرد.
قلی زاده با اشاره به این موضوع که فعالیت 
در ایــن زمینه جز عنایت ویژه امام رضا)ع( 
به ایشان نبوده است، گفت: به علت عنایت 
ویــژه امام رضا)ع( نام مرکز نیکوکاری را به 
نام مبارک آن حضــرت مزین کردیم تا با 
اســتعانت از آن حضرت برای رســیدن به 
اهــداف عالیه این مرکــز، خدمتگزار مردم 
باشیم. شایان ذکر اســت بیش از 16 هزار 
خادمیار رضوی اســتان مازندران در حوزه 
ترویج فرهنگ رضــوی و محرومیت زدایی 
ذیل پرچم امام رئوف)ع( مشــغول خدمت 

کریمانه به مردم آن استان هستند.

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 

میزبانی تربیت بدنی آستان قدس از تیم ملی ووشو در آستانه رقابت های جهانی
 آستان  با هماهنگی هیئت ووشوی استان خراسان رضوی 
و تربیت بدنی آستان قدس رضوی، اردوی آماده سازی تیم 
ملی ووشو بزرگساالن برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان 
به مدت 10 روز در مجموعه ورزشــی آستان قدس رضوی 

برگزار شد.
تیم ملی ووشــوی آقایان در آســتانه برگزاری پانزدهمین 
دوره مســابقات قهرمانی جهان به میزبانی کشــور چین، 
بخشی از تمرینات آماده سازی خود را در مجموعه ورزشی 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی در مشهد انجام شد.
این اردوی تمرینی که از ســوم شــهریور آغاز شــده و تا 
دوازدهم شــهریورماه ادامه داشت با حضور حسین اجاقی، 

سرمربی تیم و شاگردان ملی پوش وی از استان  های فارس، 
مازندران، همدان، لرستان و زنجان در مشهد برگزار شد که 
80 درصد تیم ملی را نیروهای جوان و تازه نفس از تیم های 

ملی جوانان تشکیل می دادند.
برای حضــور ووشــوکاران در این پیکار جهانی از ســوی 
فدراسیون ووشــو هفت مرحله اردو پیش بینی شده بود که 
اردوی مشهد چهارمین مرحله این اردوها و شامل تمرینات 
فنی، دوومیدانی و بدن ســازی بود. این تیم پس از بازگشت 
به پایتخت، سه مرحله دیگر از این برنامه آماده سازی را در 

آکادمی ووشوی تهران می گذراند.
ووشــوکاران تیــم ملی بزرگســاالن با رضایــت از کیفیت 

بــاالی امکانات و تجهیزات و میزبانی تربیت بدنی آســتان 
قــدس رضــوی تمرینات خــود را در پیســت دوومیدانی 
و ســالن های تمریــن ایــن مجموعه گذراندنــد و آمادگی 
خــود را بــرای انجــام بازی هــای تکنیکــی و تصاحــب 
 یکــی از ســه ســکوی نخســت قهرمانــی جهــان باالتر 

بردند.  
گفتنی اســت، تیم ملی ووشــوی کشــورمان در دوره قبل 
قهرمانی جهان در کاران روســیه برای نخستین بار عنوان 
قهرمانــی را از آِن خود کرد و برای شــرکت در پانزدهمین 
دوره این مســابقات و دفاع از عنــوان قهرمانی خود اواخر 

مهرماه به کشور چین اعزام می شود.

خبر

مردم شناسی در جوار حرم رضوی
کاشانی  مروج   قدس/محمدحســین 

موزه های آســتان قــدس رضــوی یکی از 
مجموعه های بزرگ موزه ای در ایران اســت 
که بناهای تاریخی آن جلوه گر 6 قرن تزئینات 
و معماری دوره اســالمی و اشــیای تاریخی 
آن نشــان دهنده انواع هنرها و صنایع دستی 
ســاخته شــده در 10 قرن گذشته است. در 
تقویم تاریخ رسمی کشور و در مناسبت های 
مندرج در سیزدهم شــهریورماه، عنوان روز 
مردم شناسی به چشم می خورد، آنچه در ادامه 
می خوانیــد، توضیحات مهدی قیصری نیک، 
معاون امــور موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در 
ارتباط با شکل گیری موزه مردم شناسی آستان 

قدس رضوی است.

 در سال 1385 همزمان با والدت باسعادت 
حضــرت علی بن موســی الرضــا)ع(، موزه 
مردم شناسی آســتان قدس رضوی به عنوان 
مــوزه ای تخصصی در محل حمــام مهدی 
قلی بیک که بنایی قدیمی و مربوط به دوران 
صفویه است، واقع در ضلع غربی حرم مطهر 
رضوی که هم اکنون در جوار باب الهادی)ع( 

قرار دارد، افتتاح شد. 
ایــن حمام نزدیک به چهار قــرن فعال بوده 
و زائران و مجــاوران حرم مطهر رضوی برای 
اســتحمام و تطهیر از آن استفاد می کرده اند 
اما در دهه های اخیر متروکه شده بود و حتی 
بخش هایی از آن با خاک پر شــده و روی آن 

مغازه ساخته شده بود. 

  در سال 1378 شمسی با دستور مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی)ره(، تولیت فقید آستان 
قدس رضوی، عملیات مرمت این بنای تاریخی 
آغاز شــد. موزه مردم شناســی دارای 2هزار 
مترمربــع مســاحت و 900 مترمربع فضای 

نمایشی است.

  موزه مردم شناســی بنایی ارزشــمند و 
حمامی بــا قدمت بیش از چهار قرن اســت 
کــه بنای آن به دســتور مهــدی قلی بیک، 
میرآخور)مسئول اصطبل شاهی( شاه عباس 
صفــوی در ســال 1027 قمری ســاخته و 
وقــف حرم مطهر حضرت رضا)ع( شــد و به 
دلیل همجواری با مسجد 72 تن)مقبره امیر 
ملک شــاه( و نیز نزدیک بودن به حرم مطهر 
رضوی، در گذشته به نام »حمام شاه« و پس 

از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به حمام 
رضوی شهرت داشته است. 

  این حمام از چهار بخش سربینه)رختکن 
لباس(، گرم خانه، چاله حوض)اســتخر آب 
ســرد( و تون)گلخن یا آتش خانه( تشکیل 
شــده است. در فضای سربینه هشت ستون 
سنگی به صورت هشت و نیم هشت پوشش 
گنبدی را اســتوار نگه داشــته که با تعبیه 
تعــدادی گلجام)نورگیر( با ابعاد مختلف در 
سقف، روشــنایی ســربینه تأمین می شده 
اســت. سقف سربینه با ســاروج کار شده و 
28 الیه گچ کاری منحصر به فرد اســت که 
در دوران هــای مختلف روی آن قرار گرفته 
اســت. درواقع هر دو ســه دهــه یک بار، 
گچ کاری سقف حمام نو شده است. در این 

میان مشــخص شده که 13 الیه از این 28 
الیه دارای تزئینات نقاشــی است؛ تزئیناتی 
که مربوط به دوره صفویه تا قاجاریه اســت. 
الیــه متأخر آن که اکنــون در معرض دید 
قرار دارد هم با موضوعاتی همچون زندگی 
شــاهنامه،  داســتان های  مردم،  اجتماعی 
داســتان ها و افســانه های قدیمی ایران به 

تصویر درآمده است. 
 گرم خانه محل اصلی شست وشــوی تن و 
استحمام بوده که از خزینه آن، برای تأمین آب 
گرم استفاده می شده است. در پشت خزینه، 
فضای تون)گلخن یا آتش خانه( قرار دارد که 
محل برافروختــن آتش و منبع تأمین انرژی 
گرمایی حمام بوده است. چاله حوض)استخر 
آب سرد( هم برای شنا و آب تنی افراد استفاده 

می شده است. 

  در راســتای تغییر کاربــری و احیای حمام 
مهــدی قلی بیــک و ایجاد موزه مردم شناســی 
از فضاهــای موجــود در ســربینه و گرم خانه و 
چاله حوض به عنوان غرفه های نمایش اشــیا با 
موضوع های زیر اســتفاده شــده است: متعلقات 
حمام- وسایل استحمام- وسایل آرایش- وسایل 
روشنایی- ســماورها- دوست کامی ها- پوشاک- 
منســوجات- تصاویــری از مشــاغل قدیــم و 

عکس های حرم مطهر رضوی.
شــایان ذکر اســت، این بنا در تاریخ پنجم 
اردیبهشت ماه سال1376 شمسی به شماره 
ثبت 1374 در فهرست بناهای تاریخی کشور 

قرار گرفت.

گزارش خبری
به مناسبت سیزدهم شهریور ماه 

آســتان: مدیر کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان 
ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به 6 ویژه برنامه 
این کانون در ماه محرم، احیای ســنت »نذر خون« را یکی از 

این برنامه ها دانست. 
محمد امین ســپاهیان با اشــاره به برگزاری نشست هم اندیشی 
کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرســتان ایرانشهر با رابطین 
و ســرگروه های کانون های تخصصی و عمومی خادمیاری برای 

هماهنگــی و پیگیری اجرای باشــکوه و مطلوب برنامه ها گفت: 
حضور خادمیاران در مراسم ســوگواری حضرت سیدالشهدا)ع( 
بــه ویژه خادمیــاران کانون های تبلیغی و مداحی در مســاجد 
و مجالس به منظور تبیین ســیره اهل بیت)ع( به ویژه حضرت 
سیدالشهدا)ع(، حضور خادمیاران کانون بانوان و خانواده به منظور 
اشاعه برنامه های سبک زندگی حسینی و استفاده از ظرفیت محرم 
برای ترویج سنت حسنه وقف و نذر سه برنامه از ویژه برنامه های 

کانون خادمیاری ایرانشهر به مناسبت ماه محرم است.سپاهیان 
سه برنامه دیگر این کانون مرکزی را اجرای طرح احسان حسینی 
با اطعام نیازمندان و برپایی ایســتگاه های صلواتی، و نیز ســنت 
قدیمی نذر خون برای کمک بــه بیماران نیازمندان با همکاری 
کانون خادمیاری و پایگاه انتقال خون دانست. مدیر کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان ایرانشهر در ادامه به حضور حداکثری 
بانوان خادمیار در مراسم شیرخوارگان حسینی و برپایی ایستگاه 
صلواتی با توزیع شــربت در محل مراسم تأکید کرد و جمع آوری 
ظروف و لیوان های یکبار مصرف در راســتای حفظ و پاکیزگی 
محیط زیســت و تکریم شعائر حســینی در قالب طرح همراه با 

محرم؛ همگام با طبیعت را از دیگر برنامه های این ماه دانست.

»نذر خون« در ایرانشهر 
خادمیاران رضوی سنتی قدیمی را احیا می کنند

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



معرفی کتاب های عاشورایی
»وارثان عاشورا« اثر علی 
صفایی حائری )عین.صاد(

معارف: »وارثان عاشورا« یکی از دلکش ترین آثار 
مرحوم علی صفایی حائری است؛ ایشان در این 
کتاب با درایت خاصی، این درک را برای مخاطب 
ایجاد می کند که نیــاز به »ولی« در این جهان 
قطعی و طبیعی است و مسیر جهان بدون حضور 
امام حســین)ع( و واقعه عاشورا غیرممکن بود. 
»عین.صاد« با بیانی دلچسب به فلسفه عاشورا 
می پردازد؛ با این تعبیر که باید از امام حسین)ع( 
در تمام اعصار الگو گرفت و هر انســانی باید در 
هر مقطع تاریخی، صبر، استقامت در مصیبت 
و بال، مبارزه و جهاد، شــهادت، تسلیم و رضا و 
فنا را از روز عاشــورا که در کتاب از آن به »روز 
حسین« یاد شده، درس بگیرد. این کتاب حاصل 
سخنرانی های استاد در چند دهه محرم است که 
به همت و قلم خود ایشان، تنظیم شده است.در 
مبحث نخست، نویسنده به بحث اضطرار به ولی، 
انتظار از ولی و انتظار برای ولی پرداخته اســت 
و با توجه به آیاتی از قــرآن، از تمحیص، بال و 
فتنه و اشتغال به نعمت ها سخن گفته است. در 
مبحث دوم، به تحلیلی از حق و شبهه می پردازد 
تا در برخورد با شــبهه، فتنه، وسوسه و بدعت، 
بتوان همراه نور، هدایت، بینات و فرقان، سالم و 
بهره مند از بند شبهه رهید و زمینه فتنه را از بین 
برد. در مبحث سوم، به این نکته پرداخته شده 
که احیای امــر اهل بیت)ع( را چگونه و از کجا 
دنبال کنیم تا از کسانی باشیم که به حیات قلبی 
رســیده اند. در مبحث چهارم که عنوان کتاب 
هم از همین بحث گرفته شــده، مؤلف توضیح 
می دهد میراث حسین)ع( که وارث آدم تا خاتم 
است، به کسانی خواهد رسید که از آگاهی و علم، 
تقوا، عبودیت و صالح برخوردار باشند و این ها 
وارثان عاشورایند و در بخش پنجم نیز به تحلیل، 
تطبیق و بررسی اوصاف و خصوصیات اصحاب 
اباعبداهلل پرداخته می شود که چگونه به آن مقام 

وفا، ادب، فداکاری و فوز رسیدند.

 روایت نهضت حسینی 
بر اساس »مقتل الحسین« أبومخنف

رویارویی حسینj با سپاه حُر
 حسین)ع( حرکت کرد و تا ظهر 
رفتند؛ ناگهــان مردی فریاد 
زد: »اهلل اکبر! نخلســتان«؛ 
»این  گفتند:  بنی اســدی ها 
گردن  نیســت!  نخلســتان 
ِخیل اسبان یک لشکر است«. 
حسین)ع( از آن ها پرسید: »پناهگاهی هست 
تا بشــود از یک طرف با آن ها روبه رو شد؟« با 
داللت بنی اســدی ها، حسین)ع( راه کاروان را 
تغییر داد و با شتاب به منزل ذوُحسم رسید. 
آن لشــکر نیز که هزار سوارکار به فرماندهی 
حّربن یزید تمیمــی بودنــد، راه خــود را کج 
کرده و آمدند تــا در حرارت نیمروز به مقابل 
حســین)ع( رسیدند؛ حســین بن علی)ع( به 
جوانان لشــکرش گفت: »به آن ها آب بدهید 
و این قوم و اسب هایشــان را سیراب کنید«. 
سپس حســین)ع( همه را خطاب قرار داد و 
گفت: »رسول خدا)ص( فرمود اگر علیه سلطه 
ستمگران برنخیزید، از همان دری وارد دوزخ 
می شــوید که آن ظالم شده؛ در این وضعیت 
که حدود خدا را تعطیل کرده و اموال عمومی 
را به انحصار خــود درآورده اند، باالترین حق 
را برای تغییر این وضعیــت بر خود می دانم. 
نامه هایتان به من رسیده و گفته اید مرا تسلیم 
دشــمن نکرده و تنهایم نمی گذارید؛ هر چند 
بیعت شــکنی را بعید نمی دانم؛ چرا که با پدر 
و برادر و پسرعمویم مسلم کردید؛ پس آزموده 
را آزمودن خطاســت و فریب خــورده آنکه 
بخواهد شــما را بیازماید. اگــر بر بیعت خود 
بمانید، رشد خواهید کرد و اگر بشکنید نصیبی 
نخواهید داشت«. حر با حسین)ع( همراه شد 
تا در منزلی دیگر با چهار سوار از کوفه روبه رو 
شدند که اخبار کوفه را این گونه روایت کردند: 
»به اشراف کوفه رشــوه داده اند و آن ها علیه 
تو متحدند؛ مردم دیگر دل هایشــان با تو ولی 

همچون شمشیری در دست آن ها هستند«. 
در منزلی حســین)ع( تالش زیــادی کرد تا 
افرادش را به ســوی کوفه ببرد، ولی حر مانع 
می شد تا اینکه سرانجام به نینوا رسیدند. در 
همین حین نامه ابن زیاد به حر رســید: »بر 
حسین ســخت بگیر و او را در سرزمینی باز 
و بــی آب فرود آر«؛ حر آن هــا را در آن مکان 

بی آب و آبادی نگه داشت.
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روزنامـه صبـح ایـران

معارف / ســیدجواد نقــوی: فرهنگ عاشــورا و نهضت 
اباعبــداهلل)ع( مربوط به زمان و مکان خاصی نیســت؛ هر کجا 
فرهنگ حسینی عرضه شــده، مورد توجه و قبول انسان های 
آزاده و عالقه مند قرار گرفته است. در سال های اخیر به واسطه 
حضور پررنگ زائران حسینی در مراسم اربعین، شاهد آن بودیم 
که رســانه ها و متفکران غربی هم بیــش از پیش متوجه این 

فرهنگ شدند.
 در این زمینه با دکتر رافائل مائوریلو، اسالم شناس ایتالیایی و 
استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت وگو کردیم که در ادامه 
می خوانیــد. به اعتقاد او، حملــه آمریکا به عراق نتیجه عکس 
داشت و سبب فعال شدن شیعیان شد؛ از جمله مراسم اربعین 
که با این وسعت برگزار می شود و به خاطر حضور خبرنگاران و 
عکاســان که درپی جنگ به عراق سفر کرده بودند، مردم اروپا 

بیشتر با این فعالیت ها آشنا شدند.

 نگاه به واقعه عاشورا در فضای عمومی و دانشگاهی 
اروپا چگونه است؟

در ســطح عمومی کمتر با این مسئله آشنا هستند و نیازمند 
حضور بیشتر محققان و افرادی است که عالقه به چنین اتفاقاتی 
دارند؛ نیاز به زمان و کار بیشتری در این زمینه وجود دارد. اگر 
کتاب یا مقاله ای در دانشگاه های اروپایی کار شود، روزنامه نگاران 
آن را در فضــای عمومی بازتاب می دهنــد و مورد توجه مردم 
قرار می گیرد. کارهای تحقیقاتی انجام شــده بیشتر مربوط به 
دوره قاجار و صفویه اســت که از جنبه نمایشی برای اروپاییان 
قابــل درک اند؛ همچنین در قالب ســفرنامه ها به آن پرداخته 
شده اســت. من خودم چند روزنامه نگار در اروپا می شناسم و 
وقایع را به آن ها معرفی می کنم؛ ممکن است آن ها درک دینی 
نداشته باشند اما از لحاظ فرهنگی کاماًل متوجه هستند و درک 
می کنند؛ چون رویکرد دینی نیاز به کار بیشتری دارد. مردم از 

جمله خود خبرنگاران و عکاسان متوجه جنبه دینی و فکری آن 
نیستند و اطالعات خاص و دقیقی درباره اربعین و عاشورا ندارند.

 آیا می توان ادعا کرد اگر ما فیلم یا مستندی که نهضت 
عاشــورا یا اربعین را خوب تبیین کند با مدیوم جهانی 

بسازیم، می تواند خیلی اثرگذار باشد؟
بله؛ ولی متأســفانه تا امروز این کار نشــده. مــن معتقدم اروپا 
و آمریکای جنوبی از لحاظ فرهنگی با نهضت عاشــورا احساس 
نزدیکی دارند، اما خود مسلمانان در عراق و ایران و... خیلی خوب 
معرفی نکردند؛ آن ها می توانستند با ساخت مستند و فیلم و حتی 
چاپ کتاب این کار را انجام دهند که بسیار هم اثر دارد؛ مثالً در 
مورد واقعه عاشــورا ما کتاب مفیدی که به زبان ایتالیایی باشد، 
نداریم، همچنین به زبان اسپانیایی. مستند هم کم کار شده اما 
همان کارهای کم به دلیل ویژگی های فرهنگی و معنوی مشترکی 

که داریم، توانسته موفق باشد و خیلی راحت می تواند این واقعه را 
که در تاریخ بشریت بسیار با اهمیت است معرفی کند.

 آیا سانسور رســانه ای در غرب نمی تواند دلیل این 
شناخت کم باشد؟

بله، می تواند باشــد؛ ممکن اســت بحث اسالم ستیزی هم مطرح 
باشد، اما باید مقداری خودانتقادی کرد؛ یعنی دلیل اصلی، کم کاری 
خود ماست؛ مثالً نقش رایزن های فرهنگی. مسیحیت ویژگی هایی 
نزدیک به تشیع دارد و اگر کار کنیم می توانیم بسیار اثرگذار باشیم. 

کارهایی که می شود باید بسیار باکیفیت باشد؛ چرا 
که این اتفاقات بســیار حائز اهمیت است و احتیاج 
به بهترین نویسنده و بهترین فیلمبردار دارد و باید 
خوب و دقیق معرفی شود؛ کتاب ها باید ترجمه قوی 
داشته باشند، اگر نه تأثیر عکس دارد. مثالً تلویزیونی 
که در اسپانیاســت )HispanTV( کیفیت خوبی 
ندارد تا بتواند اثرگذار باشد.گاهی کمیت و کیفیت 
جایش با هم عوض می شود؛ باید گروهی از بهترین 
مستندسازان کار کنند؛ در اروپا مردم درگیر زندگی  
و اعتقادات دینی و فرهنگی خودشان هستند؛ وقتی 
کار را به آن ها ارائه می دهیم باید کار دقیقی باشد تا 
آن ها را به فکر و تأمل وادارد؛ به خصوص که زندگی  
آن ها در اوج مدرنیته است. آستان قدس رضوی و 
حوزه علمیه قم در این زمینه باید کارهای با کیفیت 
و خوبی انجام دهند. همین اآلن یک ترجمه خوب از 
نهج البالغه به انگلیسی نداریم؛،چه برسد به زبان های 
اسپانیایی و ایتالیایی؛ این خیلی برای پژوهشگران بد 
است چون ممکن است خیلی ها زبان عربی و فارسی 
یاد نداشته باشند.مشکل اساسی به مسئله کیفیت 
برمی گــردد؛ تعدادی از مؤسســه ها تالش کردند 
کارهایی انجام دهند، اما خیلی کیفیت خوبی نداشته؛ 
شاید جالب باشد بدانید بهترین ترجمه نهج البالغه 

که دارد کار می شــود متعلق به مؤسســه اسماعیلیه لندن است.

اسالم شناسان، خاورشناسان و ایران شناسان چقدر به 
این امر توجه کرده اند؟

اگر 100 ســال اخیر را در نظر بگیریم، اسالم شناســی در اروپا 
بیشــتر به دنبال منابع، رفتار و وقایع اهل ســنت رفته اند؛ مثل 
کارهایی که درباره اسالم در تونس، مغرب، مصر، لبنان و... انجام 
شده است. کار درباره تشــیع در دانشگاه های محدودی انجام 
می شــود؛ در 20 سال گذشته اسالم شناسان بیشتری به تشیع 

توجه کرده اند.

بررسی کیفیت تبلیغ بین المللی فرهنگ حسینی در گفت وگوی قدس با رافائل مائوریلو، اسالم شناس ایتالیایی

به مردم اروپا کم کاری در معرفی عاشورا

یاوران حسینj ؛ ُزَهیر بن َقین بََجلی     معارف: زهیر همزمان با حسین)ع( از مکه راه افتاد، ولی موقف استراحت و ساعات حرکت خود را طوری تنظیم کرده بود تا در منزلی با حسین)ع( برخورد نکند. روزی به اجبار برنامه به هم ریخت و زهیر در منزلی توقف کرد که حسین)ع( نیز 
در همان جا فرود آمد. پیکی از جانب حسین )ع( نزد وی آمد و از او خواست سری به خیمه حسین)ع( بزند. زهیر بهت زده بود تا اینکه همسرش گفت: »پسر رسول خدا برایت پیک فرستاده، نشود که پیش او نروی! برو ببین با تو چه حرفی دارد و برگرد«؛ زهیر رفت؛ وقتی برگشت خنده از 
روی لبش گم نمی شد. دستور داد تا خیمه اش را کنار خیمه گاه حسین)ع( برپاکنند. او به دستور حسین)ع( فرمانده جناح راست لشکر و از محافظان نمازگزاران روز عاشورا بود. پس از شهادت او، امام حسین)ع( این گونه گفت: »ای زهیر! خداوند قاتالن تو را به لعنت ابدی خود گرفتار سازد«.

سیطره شیعه مناسکی بر شیعه فقاهتی خطرناک است   معارف: حجت االسالم دکتر محسن الویری در برنامه تلویزیونی »ضیافت عاشورایی« گفت: هیچ خطری اساس مکتب اهل بیت)ع( و انقالب اسالمی را به اندازه سیطره یافتن و چیره شدن تشیع مناسکی بر تشیع فقاهتی و اندیشه ای 
تهدید نمی کند؛ چرا که این سیطره می تواند از درون، ریشه تشیع را بخشکاند. اگر کسی این حرف را مخالف گسترش مناسک بداند، قطعاً برداشت غلطی از آن داشته است؛ چرا که مناسک نقش مهمی در میان توده  مردم دارد؛ ولی مناسک رهاشده و آنها که پشتوانه فکری و فقهی نداشته باشد، ما را 
به وضعیتی می رساند که وقتی می خواهیم به سبک زندگی مان با مقیاس حسینی نمره بدهیم، به حد قبولی نمی رسیم. این سخن مقدمه ای است بر اینکه آیا صرفاً عزاداری کافی است یا باید چیزهای دیگری نیز به آن اضافه شود؛ اگر غیر این باشد نگاه ما دقیقاً همان نگاه اشتباه مسیحیت خواهد بود.

در مورد واقعه 
عاشورا ما کتاب 

مفیدی که به زبان 
ایتالیایی باشد، 

نداریم، همچنین 
به زبان اسپانیایی؛ 

ترجمه خوبی 
از نهج البالغه 

به انگلیسی هم 
نداریم چه برسد به 
زبان های اسپانیایی 

و ایتالیایی

بــــــرش

.....  

....

....
 محسن فاطمی نژاد

کتابخانه / کتاب چهارم

تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربال / بخش چهارم

معارف:  ســاختار شــهر کوفه به 
گونه ای بود که مردم را به ســمت 
فســاد ســوق داده، حاکم فاسد را 
پذیرفتــه و حاکــم صالــح را پس 
مــی زد؛ درواقــع این شــهر دارای 
فساد ســاختاری و سیاسی بود که 
اصالح آن بــرای امیرالمؤمنین)ع( 
اهمیت فراوان داشت؛ زیرا اگر نظام 
از طاغوت فاصله بگیرد، مردم هم از 

طغیان فاصله می گیرند.
کوفه با نظام اسباع )قبایل هفت گانه( 
اداره می شــد؛ این نظام هفت گانه را 
سعد بن ابی وقاص شــکل داد؛ هر 
کدام از این قبایل فرماندهی داشتند 
که حقوق مردم قبیله و کمک های 
نقــدی و غیرنقــدی و غنایــم را از 
استاندار تحویل می گرفت و در زمان 
جنگ نیز می بایست مردان قبیله اش 
را برای جنگیدن به میدان می آورد؛ 
درواقع حاکم، زمانی که می خواست 
مردم را در امری با خود همراه کند 

باید سران این قبایل را دیده و آن ها را 
راضی می کرد، همین کافی بود تا مردم آن ها 

نیز به تبعیت از ایشــان پیرو خواست حاکم شوند، 
در غیر این صورت حقوق و مزایای آن ها قطع می شد.این 

نظام »اســباع« تا ســال 50 ه .ق ادامه داشت تا اینکه با روی کار 
آمدن »زیاد« این نظام به »ارباع« یا چهارگانه تغییر یافت؛ او برای 
ایجاد اعتدال در بین قبایلی که از شیعیان امیرالمؤمنین)ع( بودند، 
آن ها را با قبایل دیگر کــه از طرفداران علی)ع( نبودند درآمیخت 
تا فضای منفی ایجاد شــده علیه بنی امیه در کوفه را تغییر دهد.

در واقع مردم کوفه، نخســت به خاطر سابقه تاریخی  که داشتند 
تصور کردند اباعبداهلل)ع(، زمانی که زیرفشار قرار بگیرد مانند پدر 
و بــرادرش پای میز مذاکره با یزید خواهد نشســت و دوم آنکه به 
خاطره ترس از قطع شدن حقوق و مقرری خود، سکوت و نشستن 
در خانه هایشان را به حضور در لشکر امام حسین)ع( و دفاع از ایشان 
ترجیح دادند. شــهادت امام حسین)ع( ثمره سال ها کار اقتصادی، 
فرهنگی و عقیدتی حکومت بنی امیه بود.در بین مردم کوفه ســه 

انگیزه وجود داشت که سبب شد از امام حسین)ع( دعوت کنند:
1. دعوت شیعیان خالص امام)ع( که با انگیزه تشکیل حکومت حقه 

توسط اهل بیت)ع( بود.
2. عده ای که انگیزه آن ها به خاطر 
سرخوردگی از حکومت اموی بود؛ 
به همین دلیل خواســتار حکومت 

امام)ع( بودند.
3. سومین انگیزه اقلیمی و سیاسی 
بود؛ زیرا پایتخت به شام منتقل شده 
و به جای کوفه، مرکز قدرت و ثروت 
شده بود؛ بنابراین انگیزه تعداد زیادی 
از کوفیــان این بود که امام در کوفه 
تشکیل حکومت دهد تا دوباره این 
شهر تبدیل به مرکز خالفت، قدرت 

و ثروت شود.
دکتر شــهیدی نیز در کتاب »پس 
از پنجاه سال...« انگیزه اصلی کمک 
مردم کوفــه به امیرالمومنین)ع( در 
جنگ های جمل و صفین را انتقال 
پایتخت از حجاز به کوفه و نشــان 
دادن ســلطه خود به شام تحلیل 
می کنــد. در واقع کوفه و شــام دو 
جناح و دو قطب سیاسی و اقتصادی 
منطقــه بودند؛ شــامیان از ابتدا تربیت 
شــده بنی امیه بودند و کوفیان تربیت شــده 
اهل بیت)ع(، ولــی از عجایب آنکه اهل بیت)ع( را 

کوفیان کشتند و نه شامیان!
خطبه هایی که اهل بیت)ع( در کوفه و شام ایراد کردند نیز بسیار 
جالب توجه است؛ این خطبه ها در کوفه مذمت و سرزنش آن مردم 
است، اما خطبه ای که حضرت زین العابدین)ع( در شام خواندند همه 
به معرفی خود، خاندان و نسب مبارکش برای آن مردم اختصاص 
دارد؛ زیرا آن ها با دروغ های معاویه درباره خاندان عترت رشد کرده 
بودند، اما کوفیان از فضائل این خاندان ناآگاه نبودند.بر اساس تحلیل 
جامعه شناختی، دو شاخص در پیروزی یا شکست یک انقالب مطرح 
است؛ نخست اینکه هدف از انقالب چیست و دوم اینکه این هدف 
چقدر برای ما هزینه خواهد داشت؟ کوفیان به منظور رقابت و تقابل 
با شــام تصمیم به دفاع از امام حسین)ع( داشتند، اما در ادامه - با 
تهدیدهای مالی و جانی عبیداهلل بن زیاد - متوجه شــدند این کار 
برای آن ها هزینه بسیاری خواهد داشت؛ به این ترتیب از یاری امام 
دست کشیده و برعکس برای جلوگیری از هزینه های احتمالی و 

بعضاً دروغین به منظور کشتن امام صف کشیدند.

 حجت االسالم مصطفی امینی خواهعبرت
 سیدجواد نقوی

اکسیر محبت حسینی/ بخش دوم 

 حجت االسالم محمدحسن وکیلیمنبر

معارف: انسان در عالم خلقت قرار است به سمت خدا حرکت 
کنــد؛ یعنی از خود بیرون آمده و به جای اینکه خودش 

را بخواهــد، خدا را بخواهد و بــه جای تابع نفس 
بودن، تابع خدا باشد. بی شک این هدف با انجام 

اعمال ظاهری ممکن نیســت و تا آن جنبه 
قلبی رشــد پیدا نکند، حرکتی به سوی 

خدا انجام نمی شــود؛ بــا این توضیح 
که اصل در بیــن اعمال، محبت و 

اخالص ورزیدن اســت و با اینکه 
عمل، الزم و ضروری اســت اما 
انســان با قلب خود بیشتر به 
ســمت خدا حرکت می کند 
تا با اعمــال ظاهری. چنانکه 
فرمودنــد:  جواداالئمــه)ع( 
»الَْقْصُد إِلَی  اهلل تََعالَی  بِالُْقُلوبِ  
الَْجَوارِِح  إِتَْعــابِ   ِمــْن  أَبْلَُغ 
بِالْْعَماِل«؛ آهنگ خدا نمودن 
با دل، از خسته کردن اعضا و 
]غیرقلبی[  اعمــال  با  جوارح 

مؤثرتر است.
در قرآن هنــگام تأکید بر عمل 

صالح، منظور فقــط اعمال ظاهری 
نیست بلکه اشاره به جنبه قلبی هم دارد 

که اخالص در آن عمل، انســان را به سمت 
خدا پیش می بــرد. اخالص از امثال ما هم شــدنی 

نیست - که عمل را فقط و فقط برای خدا انجام دهیم و در آن 
هیچ منفعت شخصی ولو رسیدن به کمال و ُقرب الهی را مدنظر 
نیاوریــم - مگر با تحصیل محبت؛ چرا که با فعال شــدن حاِل 
محبت، خودیت کمرنگ شــده و جنبه محبوب در قلب بیشتر 
می شود و می توان از روی اخالص فقط برای او کار کرد و بس. 

بر این اساس حضرت سیدالشهدا)ع( در روایتی عبادت کنندگان 
را به ســه گروه تقسیم  فرمودند: »إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اهلل َرْغَبًة َفِتلَْک  
ارِ َو إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اهلل َرْهَبًة َفِتلَْک ِعَباَدُة الَْعِبیِد َو إِنَّ  ِعَبــاَدُة التُّجَّ
راً َفِتلَْک ِعَباَدُة الْْحَرارِ َو ِهَی أَْفَضُل الِْعَباَدةِ«؛  َقْوماً َعَبُدوا اهلل ُشــکْ
عده ای از شوق بهشــت خدا را عبادت می کنند که این عبادت 
تجار اســت و عده ای از خوف جهنم خدا را عبادت می کنند که 
این عبادت عبید و بردگان اســت و عده ای نه از شوق بهشت و 
نه از خوف جهنم بلکه از روی شکر )یا محبت و شوق( و از روی 

اینکــه خدا را اهل عبادت یافتند، او را عبادت می کنند که 
این عبادت آزادگان است. 

عموم عبادات ما اگر شکافته و تجزیه شوند چون 
از ترس جهنم یا شوق بهشت انجام شدند، در 
عمق آن ها خودخواهــی و نه خداخواهی 
مشهود اســت؛ در واقع ما در عبادت به 
دنبال خود می گردیم تا بیشتر رشد 
کرده و خیر زیادتری بدست آوریم 
و هنوز عبادت حقیقی نصیب ما 
نشده است؛ هرچند این دنبال 
خود گشــتن، از آن دنبال 
خود گشتن مردم دنیا بهتر 
اســت؛ بنابراین اخالص و 
کسانی  مخصوص  ُحریت 
است که فقط با عشق خدا 
کار می کنند و از تمام قید  

و بندها رها هستند.
امــا آیــا در وادی محبت 
اعمــال صالح ظاهری  باید 
را ترک کــرد یا به بهانه حب 
اهل بیــت )ع( می تــوان اهــل 
معصیــت بود؟ انســان نمی تواند 
ادعای محبــت کند ولــی اعمالش 
طبق خواسته محبوب نباشــد؛ بنابراین 
بایــد دائم بــه قصــد ارادت، تعبــد و محبت 
تالش کند تا با محبوب خود ســنخیت و مشــابهت پیدا کند.
 عمل صالح زمانی ارزش دارد که از روی تعبد باشد. وادی محبت، 
وادی یکرنگی و صداقت است و نمی شود کسی َدم از محبت بزند، 
ولی معصیت کند؛ اما اگر گاهی شخص مبتال به گناه است ولی 
در دل خود سرافکنده و شرمسار است، این معصیتی که شرم و 
خجالت به همراه دارد، با محبت جمع شدنی است و چه بسا آن 
حال سرافکندگی و شرمساری گناهکار از بسیاری اعمال صالح 
که سبب ُعجب و غرور شود بهتر باشد. امام رضا)ع( می فرماید: 
در بنی اســرائیل، مرد عابدی 40 ســال خدا را عبادت و سپس 
بــرای خدا حیوانی را قربانی کرد؛ ولی قربانی او پذیرفته نشــد. 
عابد پذیرفته نشــدن قربانی را به دلیــل عملکرد ناصواب خود 
دانست و به مالمت نفس خود پرداخت. خداوند به این عابد وحی 
کرد: نکوهشــی که از خود کردی از عبادت 40 سالت بهتر بود.

 نمی توان ادعای محبت کرد
ولی به خواسته محبوب عمل نکرد

 شهادت امام حسینj ثمره سال ها 
کاراقتصادی، فرهنگی و عقیدتی بنی امیه بود

مقتل / مجلس چهارم

شماره پرونده: 139704006092001666/1
شماره بايگانى پرونده: 9702424

شماره ابالغيه: 139805106092006189
تاريخ صدور: 1398/04/24

آگهى اخطاريه ماده 87
ــيله به ورثه زوج (مرحوم جواد احمدى پور) آقاى على احمدى پور به قيوميت اسمعيل احمدى پور  بدين وس
ــماره ملى: 0927682451 شماره شناسنامه: 0927682451-  نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1384/05/26 ش
ــماره شناسنامه:  ــماره ملى: 0849165581 ش مرضيه دهقان نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1338/02/09 ش
ــماره ملى: 0849771757  ــن تاريخ تولد: 1330/04/01 ش ــمعيل احمدى پور نام پدر: غالمحس 636- اس
ــواد تاريخ تولد:  ــام پدر: ج ــمعيل احمدى پور ن ــه قيوميت اس ــما احمدى پور ب ــنامه: 2- اس ــماره شناس ش
ــنامه: 0971562865- اميررضا احمدى پور به  ــماره ملى: 0971562865 شماره شناس 1394/12/05 ش
ــمعيل احمدى پور نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1391/12/10 شماره ملى: 0970759614 شماره  قيوميت اس
ــنامه: 0970759614 ابالغ مى گردد مبلغ 1/182/168/302 ريال از حساب بانكى متعلق به مرحوم  شناس
ــتانكار بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما  جواد احمدى پور در قبال طلب بس
اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده 

نمى شود. آ- 9807231 م.الف 685
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092001663/1 شماره بايگانى پرونده: 9702419
شماره ابالغيه: 139805106092009321   تاريخ صدور: 1398/06/10

آگهى ابالغ ماده 101 اموال غيرمنقول پرونده 9702419
آگهى ابالغ ماده 101

ــيله به آقاى على على محمدى فرزند غفور به شماره ملى 0941220281 شناسنامه 2718 متولد  بدينوس
1360/1/1 در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9702419 به موجب گزارش شماره 7366 مورخ 1398/2/18 
مأمور اجراى اسناد رسمى و گزارش شماره 9081- 1398/2/28 كارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى 
ــهد ششدانگ پالك فوق به مبلغ 21/500/000/000  24018 فرعى از 183 اصلى واقع در بخش: 10 مش
ريال ارزيابى گرديده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد ابالغيه فقط يك مرتبه 
ــار  ــود و چنانچه ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش ــار محلى آگهى مى ش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به مبلغ ارزيابى اعتراض داريد به ضميمه فيش بانكى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس
ــناس به مبلغ 9/000/000 ريال اقدام و در غير اين صورت، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــتمزد كارش دس

يافت. آ- 9807233 م.الف 686
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092003374/1   شماره بايگانى پرونده: 9704997
شماره ابالغيه: 139805106092008933     تاريخ صدور: 1398/06/03

دفترخانه ازدواج شماره 16 و طالق شماره 27 شهر رضويه استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9704997

بدين وسيله به—سيدامير رحمتى نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد: 1373/09/19 شماره ملى: 0923162631 
ــود كه خانم – رعنا صحرائى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد:  ــنامه: 0923162631 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــنامه: 0820422398 جهت وصول 250 سكه  ــماره ملى: 0820422398 شماره شناس 1378/05/10 ش
ــتناد- سند ازدواج: شماره سند: 9660، تاريخ سند: 1393/12/02، دفترخانه  طالى تمام بهار آزادى به اس
ــماره 27 شهر رضويه استان خراسان رضوى عليه شما  ــماره 16 و طالق ش صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــده و طبق گزارش  ــكيل ش ــه 9704997 در اين اداره تش ــادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــه ص اجرائي
ــرح متن سند مسئول زندان از تحويل آن خوددارى  ــت محل اقامت مديون به ش مورخ 98/5/14 مأمور پس
ــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مف ــوده، لذا بنا به تقاضاى بس نم
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9807234 م.الف 687
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002185/1
شماره بايگانى پرونده: 9803468

شماره ابالغيه: 139805106092009074
تاريخ صدور: 1398/06/05

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــيله به آقاى مجيد احمدزاده فرزند ولى اله شناسنامه شماره 12314 ابالغ مى شود كه خانم مريم  بدين وس
قاسمى جهت وصول مهريه خويش مندرج در سند ازدواج شماره 41003 دفتر ازدواج 97 مشهد عليه شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803468 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
98/05/14 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
ــود  ــار محلى آگهى مى ش 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807235 م.الف 688
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006217000247/2
شماره بايگانى پرونده: 9801571

شماره ابالغيه: 139805106092004490
تاريخ صدور: 1398/03/26

دفترخانه ازدواج 27 و طالق 22 شهر نيشابور استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى: 0945884257  ــيله به آقاى امين خطيبى نام پدر: على تاريخ تولد: 1366/02/11 ش بدين وس
ــين آبادى نام پدر: محمد جهت وصول  ــرين حس ــود كه خانم نس ــنامه: 15233 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــند: 12070، تاريخ سند:  ــند ازدواج شماره س ــتناد مهريه مندرج در س ــكه از مهريه به اس تعداد 5 عدد س
1385/03/23، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 27 و طالق 22 شهر نيشابور استان خراسان رضوى 
عليه شما اجرائيه صادر نموده عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801571 در اين 

ــما به شرح متن سند شناخته  ــده و طبق گزارش مورخ 98/03/27 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش اداره تش
ــه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائي ــذا بنا به تقاضاى بس ــده، ل نش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9807236 م.الف 689
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006217000257/2
شماره بايگانى پرونده: 9801627

شماره ابالغيه: 139805106092009296
تاريخ صدور: 1398/06/09

دفترخانه ازدواج 27 و طالق 22 شهر نيشابور استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى: 0945884257  ــيله به آقاى امين خطيبى نام پدر: على تاريخ تولد: 1366/02/11 ش بدين وس
ــماره شناسنامه: 15233 ابالغ مى شود كه خانم نسرين حسين آبادى نام پدر: محمد جهت وصول تعداد  ش
ــند: 12070، تاريخ  ــماره س ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س ــكه ديگر از مهريه به اس 209 عدد س
ــند: 1385/03/23، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 27 و طالق 22 شهر نيشابور استان خراسان  س

رضوى
ــكيل شده و طبق  ــه 9801627 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــده، لذا بنا به تقاضاى  ــند شناخته نش ــرح متن س ــما به ش گزارش مورخ 98/05/01 مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807237 م.الف 690
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006092001978/1
شماره بايگانى پرونده: 9603447

شماره ابالغيه: 139805106092009275
تاريخ صدور: 1398/06/09

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9603447
ــيله به ورثه مرحوم ناصر باقرى شامل آقاى محمد باقرى فرزند ناصر شماره ملى 0923280901  بدين وس
و آقاى آدينه محمد باقرى فرزند على اصغر شماره شناسنامه 4 و خانم طاهره بيات فرزند هادى شناسنامه 
ــما در قبال طلب خانم  ــود كه مبلغ 900/000/000 ريال ديه متعلق به مورث ش ــماره 241 ابالغ مى ش ش
ــما اخطار ميشود  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش فاطمه مرادى تقى آبادى بازداش
ــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود.  ــبت به مورد بازداش ــما نس ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش

آ- 9807238 م.الف 691
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى عليرضا رياضى باس
ــند مالكيت ششانگ اعيان يك باب  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــماره پالك 8698 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش خانه به ش
ــدانگ مالكيت نامبرده در ذيل  ــى دفتر امالك، معلوم شد شش ــت. با بررس ــهل انگارى مفقود گرديده اس س
شماره دفتر امالك الكترونيك 139720306003022113 ثبت و سند به شماره چاپى 930304 الف 97 

صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد........
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم 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 المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9807239 م.الف 692
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092002439/1  شماره بايگانى پرونده: 9803873
شماره ابالغيه: 139805106092009302

تاريخ صدور: 1398/06/09
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9803873

بدين وسيله به (ورثه زوج مرحوم على اوسط مراد حسينى):
ــى: 0064921530  ــماره مل ــخ تولد: 1353/09/29 ش ــط تاري ــينى نام پدر: على اوس ــن مرادحس - حس
ــط تاريخ تولد: 1349/06/25 شماره  ــينى نام پدر: على اوس ــنامه: 8281 و حسين مرادحس ــماره شناس ش
ــينى نام پدر: على اوسط تاريخ  ــنامه: 1344 و سكينه خاتون مرادحس ــماره شناس ملى: 0320246795 ش
ــماره ملى: 0050712810 شماره شناسنامه: 1193 ابالغ مى شود كه خانم صغرى  تولد: 1348/05/08 ش
ــى: 0872237419 جهت وصول  ــماره مل ــين تاريخ تولد: 1335/06/01 ش صفرپورفضل  آباد نام پدر: حس
ــال  ــاخص س ــغ 150 ميليون ريال معادل 15 ميليون تومان وجه نقد معادل مبلغ 163/551/911 ش مبل
1395 سال فوت به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره سند: 13547، تاريخ سند: 1394/06/15، 
دفترخانه ازدواج شماره 10 و طالق شماره 3 شهر مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالسه 9803873 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/5/30 مأمور، در محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده ايد، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9807221 م.الف 679
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه عفت ضياء پور مقدم باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت 
ــند مالكيت ششدانگ  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس دريافت س

پالك 2550 فرعى از يك اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباشد بعلت نامعلومى 
مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 18804 صفحه 301 دفتر 
120 بنام عفت ضياءپور مقدم ثبت و سند مالكيت چاپى 272933 د 91 صادر و تسليم گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  ــد بايس نزد خود باش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در  ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى اس ــند معامله رس مالكيت يا س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق  ــند مالكيت يا س مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مقررات اقدام مى گردد.9807274
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

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
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001573-1398/06/02 هي ــر راي ش  براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره شناسنامه 980  ــداله بش ــراج فرزند اس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اكرم زماني محب س
صادره از قوچان درششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 116,72 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172 
ــاي عزيزاله اميدوار  محرز گرديده  ــع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت  آق ــى بخش دو قوچان  واق اصل
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس اعتراض، دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000016   و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9807253
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

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 شماره139860306010001657-1398/06/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 874 صادره از قوچان در  ــعلي بش بالمعارض متقاضي آقاي مختار زحمت كش فرزند عباس
ــمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو  ــاحت 162,68 مترمربع در قس ــدانگ يك باب خانه به مس شش
ــمي آقاى عباس قورچى  محرز گرديده  ــطه  از مالك رس قوچان  واقع در اراضى نظرآباد خريداري مع الواس
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و  اعتراض، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
كالسه 1398114406010000070  آ-9807263

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 254-98آقاى الياس مومن فرزند بهمن در ششدانگ يك دربند مغازه وانبارى متصل  به 
مساحت 85/2متر مربع قسمتى ازپالك شماره 8780  فرعى از13  اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازمالكيت مرتضى حسينى
ــدانگ يك باب مغازه به  ــه پرونده 255-98 آقاى صادق قيامى باجگيران فرزند على اكبر  در شش 2-كالس
ــمتى از پالك8780 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى  ــاحت 26متر مربع قس مس

از مالكيت مرتضى حسينى
ــك باب مغازه وانبارى  ــدانگ ي ــه پرونده 256-98 آقاى غالمرضا خندان فرزندصفر على  در شش 3-كالس
ــماره 8780 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه  ــمتى از پالك ش ــاحت 86/39متر مربع قس متصل  به مس

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مرتضى حسينى
ــماعيل در ششدانگ يك باب منزل به  ــيد موسى رشيد فرزند سيداس ــه پرونده 251-98 آقاى س 4-كالس
مساحت143/50متر مربع قسمتى از پالك شماره 997 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــد مغازه به  ــدانگ يك دربن ــان فرزند محمد  در   شش ــين دهق ــده 332-97  آقاى حس ــه پرون 5-كالس
مساحت35/70متر مربع قسمتى از پالك شماره 718 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
6-كالسه پرونده 200-98  آقاى عبداله واله  فرزند حسن در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت 

ــى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك  ــماره 3870 فرع 94/30 متر مربع تمامى باقيمانده پالك ش
رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى

 7-كالسه پرونده 151-98 آقاى هومن محمدزاده مقدم  فرزند حميد در ششدانگ يكقطعه باغ به مساحت 
ــمى  ــماره 44 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس 2358/50متر مربع تمامى پالك ش

ازذيل  تمامى مالكيت حسين توكلى وحسين قواميان واز ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807259
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/28
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى مزايده اموال منقول نوبت  دوم
ــوراى حل اختالف  زبرخان شركت هرم طاليى به مديريت  ــه 970423 اجرايى ش به موجب پرونده كالس
شهاب كاكاوند محكوم است به پرداخت مبلغ 292/153/473 ريال بابت اصل خواسته ونيزمبلغ 3520000 
ــرق ومبلغ 14/757/673ريال بابت نيم عشر  ــى در حق محكوم له على كريمى ش ريال بابت هزينه دادرس
ــبت به توديع بدهى خود اقدامى ننموده حسب تقاضاى محكوم له  ــاراليه نس دولتى در حق دولت چون مش
اموالى توقيف و توسط كارشناس ارزيابى و مقرر گرديد در تاريخ 1398/07/16 ساعت 10 روز سه شنبه در 
محل اجراى احكام دادگاه  زبرخان از طريق مزايده حضورى به فروش مى  رسد لذا طالبين خريد و شركت 
ــب بازديد آنان از اموال مورد  ــد 5 روز قبل از انجام مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتي ــده مى توانن در مزاي
ــنهادى نوبت اول شروع شده و به فردى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد  ــود. مزايده از نرخ پيش مزايده مهيا ش
نمايند فروخته خواهد شد ضمناً هزينه هاى حراج و نقل و انتقال به عهده خريدار مى باشد و اجراى احكام 
ــئوليتى نخواهد داشت وحداقل ده درصد از بهاى پيشنهادى برنده مزايده فى المجلس دريافت والباقى  مس
ــد. در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاى اموال  را  ظرف يك ماه ازبرنده مزايده اخذ خواهد ش
ــد.اموال مورد  ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد ش ــپرده او پس از كس نپردازد س
ــط كارشناس ارزيابى گرديده وبه شرح ذيل ميباشد.ارزيابى يك دستگاه پركن  مزايده وقيمت پايه آن توس
كيسه اى شير ساخت شرق صنعت به شماره سريال 85-89-20به مبلغ 475000000ريال ارزيابى گرديد. 

انتشار: 98/06/13  آ-9807256
عليرضا رباطى قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف زبرخان 

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

امالك واقع دربخش 16 يزد – سانيج و توابع
ــاع از324 سهم ششدانگ زمين محصور مشجر  ــهم مش 149فرعى 59- اصلى آقاى مرتضى باغيانى 132س
ــماره 139860321006000827مورخ  ــع بموجب راى ش ــاحت 502/50مترمرب ــالك ثبتى برابر به مس پ
ــطه از ورثه مرتضى  ــانيج خريدارى عادى از بمانعلى باغيانى و مع الواس ــاه س 1398/04/01واقع در باغش

شيخ االسالمى مالكين رسمى  
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9807254
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/13
تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/06/28

امير حسين جعفرى ندوشن      
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره  139860308001002300 ـ 1398/05/28  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــنامه302  ــماره شناس ــد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرخ محمديان فرزند محمد  بش بيرجن
صادره ازبيرجند  دريك باب منزل به مساحت 114/30 متر مربع قسمتى  از  پالك 1396  اصلى واقع در 
ــتيگردى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم  ــى دس بخش دو بيرجند از محل مالكيت اقاى  موس
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مالكيت صادر خواهد شد.9807245
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/01                          
على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

      صفحه 4
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فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
 CAT II تامين قطعات يدكى سامانه هاى هواشناسى فرودگاهى 

هواشناسى كشور
︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ا︫﹠︀︨﹩ ﹁︣ود﹎︀﹨﹩   ︨﹩﹋︡ سازمان هواشناسى كشور در﹡︷︣دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹇︴︺︀ت
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵︀ره (٢٠٩٨٠٠٣٠١٠٠٠٠٠٠۶) رااز﹝  ︫﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ CAT II

.︡︀﹝﹡ای ︋︣﹎︤ار ﹤﹚︣﹞ ﹉ رت﹢︭︋
 ﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  ️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️  ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر 
و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٠۶/٠٩در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر
 ٩٨/٠۶/٢۴︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۶:٠٠ روز   ️︻︀︨ :️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀﹡﹩ در ️﹚﹞

٩٨/٠٧/٠۴︀د: ︨︀︻١۶:٠٠️روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀ر﹠︪﹫︎ ﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞
٩٨/٠٧/٠٧  ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ٩:٠٠️ روز︻︀︨ :︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز

 ﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
ــ︀ز﹝︀ن  ــ︀زی︨  ﹫︀︋︀ن ﹝︺︣اج رو︋︣وی ﹨﹙﹫﹊﹢︎︐︨︣  ️ ﹨ــ︀ی ا﹜ــ︿: آدرس ︑ــ︣ان  - ﹝﹫︡ان آزادی –︠  ﹋︀︎

﹨﹢ا︫﹠︀︨﹩ ﹋︪﹢ر و ︑﹙﹀﹟ --۶۶٠٧٠٠٧۵
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ﹝︣﹋︤ ︑﹞ــ︀س٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ 

️ ﹡︀م : ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨                                                    ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٨۶۴٧٣/ م ا﹜︿ ١٩۶۵  ︊︔

︨ــ﹫﹊﹙️  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︨ــ﹠︡  و  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︎﹫︪ــ︐︀ز١٢۵CDI ﹝ــ︡ل ١٣٩١ ر﹡ــ﹌ آ︋ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 NEG1125145 ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٧۵٧۵-٧۶٧ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NEG***125A9102507 ﹩و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
︨ــ﹫︡ ﹝﹞﹢د ︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹫︽ــ︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹝︡رک ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ا﹞︡ ﹝﹞﹢دی 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ٢١٧ ︮︀دره 
از ﹝︪ــ︡ در﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ر︫︐﹥ 
︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ (﹡︣م ا﹁︤ار)︮ 
ــ﹞︀ره ٣۴۴٩٩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨️ و   ︫︀  ︋︪︡ــ﹞
﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹤  ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا ﹤ ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ -  ﹇︀︨﹛ آ︋︀د – ︋﹙﹢ار ا﹝︀﹝﹫﹥ – ﹡︊︩ 
︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی  ا﹝︀﹝﹫﹥ ۴٢ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ن ار︨︀ل﹑﹫︭︐﹛︀ره (٢) اداره ﹁︀رغ ا﹝︫
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︥و  ﹢دروی︎  ــ﹠︡ ﹝︱︣ی︠   ︨،﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ــ︊︤،︨  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ︎︀رس ﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌︨ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12488036520 و  ٧٨٢و۴۶ اــ︣ان ٣۶︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAN01CAX9K753275 ﹩︀ره ︫︀︨ــ﹝︫
﹝﹞﹢د ا︨ــ︡ ا﹡︡رخ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ا﹡︣ژی 
︋ــ﹥   ﹝︪ــ﹊﹩  ر﹡ــ﹌   ١٣٩٣ ﹝ــ︡ل    CDI125 ︑﹫ــ︌  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر O125N1K125358 و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥                   
N1K***125E9308924﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ آ﹇ــ︀ی ︊﹫︉ ا﹜﹥ 
ــ︀﹇︳  ︨ــ﹫︡آ︋︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

︫︡︀︊﹫﹞
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﹝ــ︡ل ١٣٩۴   ١٣١SE  ︀︍︀︠ــ﹢دروی ︨ــ ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۴٨و٣٩ ا︣ان  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡︋  ر﹡ــ﹌︨ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   5393586 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١٢
NAS411100F3424999 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗ــ﹑ل ﹁︀︲﹙﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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 ١٣٩٧ ﹝ــ︡ل  ︋ــ﹉  ︎︥و٢٠۶﹨ــ︀ج  ︨ــ︊︤︠﹢درو  ︋ــ︣گ 
و ︫ــ﹞︀ره  ٢١٢ س ۵٣   –  ٧٩ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  و   Naap03ee5jj559312 ︫︀︨ــ﹩ 
182a0036228  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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﹫﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٨٨   ﹢اری وا﹡️︎  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩   ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11487086683 
︋ــ﹥   NAAA36AAX9G825519 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٧۶ س ٨٧  اــ︣ان ١٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
︨﹫︡ ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹁︣خ ︎﹫︀م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا﹞ ︉﹡︀︖﹠︡ی ︠﹙﹫﹙﹩ 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞ــ﹢د ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥١٣۵٧ 
︮︀دره ازورا﹝﹫﹟ در﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ 
︻﹙﹢م ︨﹫︀︨ــ﹩ ︮︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹇﹛ 
︋︀︫ــ﹞︀ره ٣۶٠١٧﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و﹁︀﹇︡ 
ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡.از︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮﹏ 
 ﹜﹇ ︡︡رک را ︋﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا﹞
︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹇ــ﹛. ︎︣د︧ــ︀ن. ︋﹙﹢اردا﹡︪ــ﹍︀ه.
 ٣۶۴/٣٧١٨۵ پ  ص  دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹝︖︐﹞ــ︹ 
﹡﹞︀ــ︡ ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  اداره 
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فراخوان مناقصه
(نوبت دوم)

 
︻﹙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
۱۰
۱

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

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

ف
دي

شماره ر
مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانى دريافت اسناد 
از سامانه

آخرين مهلت ارائه پاكت ارزيابى 
و پيشنهاد قيمت و بارگذارى 

اسناد در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه 
كميسيون مناقصه

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

 ساعت12 روز 
يكشنبه 

مورخ 98/06/10 الى 
ساعت 14 روز

چهارشنبه 
مورخ 98/06/13

ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 98/06/23

ساعت 9صبح روز
يكشنبه مورخ 98/06/24

298/32
احداث باند دوم محور درح-سربيشه به 

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

ساعت 13 روز
پنجشنبه مورخ 98/06/28

ساعت 9 صبح روز
شنبه مورخ 98/06/30

398/33
احداث محور ميل78-فراه افغانستان به 

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

ساعت 13 روز
پنجشنبه مورخ 98/06/28

ساعت10 صبح روز
شنبه مورخ 98/06/30

498/34
عمليات خاكى محور طبس-بشرويه به 

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

ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 98/06/23

ساعت 10صبح روز
يكشنبه مورخ 98/06/24

آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ آو﹠﹩- ﹝﹫︡ان راه و ︫︨︣︀زی- رو︋﹥ روی ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ و ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٣٨٠٠٠دا︠﹙﹩ ٢۴۴
آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣ ︠︡﹝︀ت ا︨︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن ︴﹞ ︡﹫︫︣ی- ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩-اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 

اطالعيه
شركت تعاونى مسكن شماره 2 كاركنان 

شركت بهره بردارى راه آهن شهرى 
تهران و حومه شماره ثبت 434181

︣وژه درد︫️  ا︻︱︀ی ﹝︐︣م︎ 
 ﹤﹋ ﹩︀︱︻︣ام ، آن د︨︐﹥ از ا︐︨ــ﹑م و ا ︀︋
در ﹡︷ــ︀م ︗︊︣ان ︋︡﹨﹊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ ︡ا﹋︓︣ 
﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ و ︑﹊﹙﹫︿  ︑ــ︀ ٢٠/١٣٩٨/٠۶︋ 
ــ﹥ د﹁︐ــ︣ ︑︺︀و﹡ــ﹩ وا﹇︹ در  ︋︡﹨ــ﹩ ﹝︢﹋ــ﹢ر︋ 
﹝﹏ ︎ــ︣وژه ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹁︣﹝︀﹠ــ︡، در ︮﹢رت 
︻︡م ﹝︣ا︗︺ــ﹥ در ︑︀ر ﹁ــ﹢ق ︋︡﹨﹩ ﹝︢﹋﹢ر 
︣ ا︨︀س  ــ︡ه و︋   ︫﹩﹆﹚︑ ﹢︱︻ ︡︺︑ ان﹢﹠︻ ﹤︋

﹝︀ده ۵٨ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹞︀ره ٢  ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︫ 

ع ۹
۸۰
۷۳
۰۱



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 13 شهریور 1398 4 محرم 1441 4 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9055 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r سوددهی 80 درصدی بورس در سال گذشته
بازدهی یا ســودآوری کاالهای سرمایه ای چون طال، سکه و ارز از مهر 97 به بعد 
منفی شد؛ این موضوع که منجر به ضرر بیش از 90 درصدی خریداران شد، بحث 
سرمایه گذاری در بازارهای سودده را مطرح کرده، به نحوی که صاحبان سرمایه های 
خرد با این پرسش که چگونه می توانند ضرر و زیان خود را جبران و در اقتصاد و 
سرمایه گذاری مؤثر باشند به دنبال راهکاری غیر زیانده برای سرمایه گذاری هستند. 
بی شک بهترین پیشنهاد برای همه صاحبان سرمایه اعم از خرد یا کالن، توجه و 
سرمایه گذاری هدفمند در بازار بورس است. بد نیست بدانیم با 100 هزار تومان 
هم می توان سهامدار بورس و یاری رسان تولید و اقتصاد کشور بدون تحمل ضرر 

و زیان شد. 
آنچه خریداران خرد سهام باید مدنظر داشته باشند خرید سهم های عرضه اولیه 
است؛ خرید سهمی که رشد 300 درصدی داشته توصیه نمی شود، چرا که جایی 
برای رشد ندارد. صاحبان سرمایه های خرد رویگردان از سود بانکی یا کم تمایل به 
بازارهای زیانده سکه و ارز با ورود به بازار سهام و خرید سهم های عرضه اولیه، سود 
تضمین شده ای خواهند داشت، چرا که شرکت های تازه وارد به بورس با عبور از 
بسیاری استانداردها اقدام به عرضه اولیه سود می کنند؛ عرضه اولیه سود مستقیم 
بر تولید و اقتصاد کشور تأثیر می گذارد؛ در نتیجه می توان گفت سرمایه گذاری در 
این شــرکت ها و خرید و فروش سهام منجر به جان گرفتن اقتصاد کشور از بازار 
بورس می شود؛ ضمن اینکه صاحبان سرمایه نه تنها ضرر نمی کنند بلکه با رشد 
چند ده هزاری شاخص بورس شاهد رشد سهم های هزار و 200 درصدی بوده ایم. 
بدیهی اســت سرمایه گذاری در بورس نسبت به ســپرده گذاری در بانک یا ورود 
به بازارهای داللی بســیار ســودآور و به نفع اقتصاد و اشتغال جوانان است. سود 
20 درصدی بانک در برابر تورم 40 درصدی، ســودی موهوم است؛ در حالی که 
سرمایه گذارانی که سال گذشته وارد بورس شده اند، بیش از 80 درصد سود عاید 
آن ها شده اســت؛ قطعاً بانک قادر به این حجم سود دهی نیست. انتظار می رود 
صاحبان سرمایه با  بررسی هر چه بیشتر و استفاده از نظرات مشاوران اقتصادی و 
کارشناسان خبره بورس، در راه شکوفایی اقتصاد و تولید کشور از ورود به بازارهای 
داللی خودداری کرده و سود خود را در راستای سود جمعی اقتصاد کشور ارزیابی 
کنند. خریدن ســهامی که برای نخســتین بار عرضه در آن صورت می گیرد به 
صورت مستقیم وارد تولید می شود؛ افزایش رشد نقدینگی تولیدکننده و ارتقای 
سرمایه اولیه منجر به افزایش انگیزه کاری تولیدکننده و رشد قیمت سهام شده 
و با واگذاری سهام به شخص ثالث درآمد کسب شده منجر به رونق تولید کشور 
می شــود. باید بدانیم هیچ دستی از خارج و هیچ نهاد و فردی غیر از ما به عنوان 
هموطن ایرانی قادر به رشــد اقتصاد کشور نیست، چرا که هیچ کشوری سرمایه 
خود را خرج خوب کردن حال اقتصاد ما نمی کند؛ بنابراین ســرمایه گذاری های 
خرد در شکوفایی اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است. برخورداری ایران از 150هزار 
میلیارد دالر ارز و طالی خانگی به معنای نشستن روی گنج است؛ گنجی که اگر 
10 درصد آن وارد بازار بورس و بازارهای تولیدی کشور شود صنعت را در ایران زیر 
و رو خواهد کرد و مشکل اشتغال و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی 

سیاسی کشور را حل می کند.

تناقض در اعالم آمارهای صادرات نساجی و پوشاک
جامعه  مدیــره  هیئــت  عضــو  مهر: 
متخصصین نساجی ایران، از بیش اظهاری 
200 میلیون دالری صادرات نســاجی و 
پوشاک از ســوی وزارت صمت خبر داد 
و گفت: مســئوالن اصرار دارند صادرات 
این صنعــت را بیش از یک میلیارد دالر 
در ســال نشــان دهند؛ در صورتی که 
جمع صادرات منســوجات در سال گذشــته، معادل 788 میلیون دالر است که 
حداقل 200 میلیون دالر از رقم اعالم شده کمتر است. بهتر است وزارت صمت، 

صادرکنندگان را حمایت کند تا صادرات بیشتر شود.

قیمت مرغ کاهش یافت
خبر آنالین: رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ در مراکز 
عرضه شــهر به نرخ مصوب کیلویی 12 
هزار و 900 تومان رسیده و دلیل این امر 
ازدیاد عرضه است. مهدی یوسف خانی 
درباره آخرین وضعیــت قیمت مرغ در 
مراکز عرضه گفت: مرغ به قیمت مصوب 
کیلویی 12 هزار و 900 تومان عرضه می شود. وی با بیان اینکه حدود دو سه روز 
است که قیمت این کاال کاهش یافته و به نرخ مصوب رسیده است، گفت: دلیل 

این کاهش نرخ، افزایش عرضه در بازار است.

 اقتصاد/فرزانه غالمی  صاحبنظران معتقدند با 
توجه به فروکش کردن هیجان  و نوسان های حاکم 
بر بازارهای مختلف، بورس و نظام بانکی از امن ترین، 
اقتصادی ترین و جذاب تریــن گزینه ها برای جذب 

سرمایه های مردم هستند.
بازارهای سوداگری طال، سکه، ارز، مسکن و خودرو در 
یکی دو سال اخیر و در پی نابسامانی های اقتصادی، 
نوسان های شدید ارزی و افت نزدیک به 80 درصدی 
ارزش پول ملی به گزینه هایی جذاب و پربازده برای 
جذب سرمایه های ســرگردان و پس اندازهای اندک 
مردم تبدیل شــده بودند، اما درپی آرام شدن نسبی 
این بازارها و خروجشان از دایره جذابیت، کارشناسان 
اقتصادی مردم و صاحبان سرمایه های خرد و کالن را 
به بازار سرمایه و سپرده های بانکی و بویژه یکساله به 
عنوان دو گزینه برای حفظ ارزش دارایی ها و تقویت 

اقتصاد ملی دعوت می کنند.

 حذف سود مقدمه چینی 
برای وضع مالیات بر معامالت سکه 

به باور دو اقتصاددان، با حذف 
سپرده های  از  روزشمار  سود 
کوتاه مدت و تبدیــل آن به 
ماه شمار، رفتار عاقالنه و توأم 
با تدبیر بانک مرکزی در حوزه 

ارز، مقدمه چینی برای وضع مالیات بر معامالت سکه 
و احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی ســرمایه 
و  مجموع درآمد و فعالیت های اختالل زا، آغاز روند 
کاهشــی قیمت ها در بازار خودرو و مسکن به ویژه با 
تحویل خودروهای پیش فروش شده و ساخت 400 
هزار واحد مسکن و از دیگر سو احتمال توقف تولید 
پرایــد و پژو 405 و... بازارهــای موازی رفته رفته از 
سرمایه های سرگردان خالی می شوند؛ این خالی شدن 
درنهایت به نفع اقتصاد مولد تمام خواهد شد و باید از 
این پس منتظر حضور پررنگ نقدینگی در بورس و 

نظام بانکی در قالب سپرده های یکساله بود.
وحید عزیزی به خبرنگار ما می گوید: سرمایه اصوالً 
به دنبال امنیت و سود کم دردسر است و وقتی بحث 
وضع مالیات بر عایدی سرمایه جدی شده، مردم بهتر 
است بازار ســرمایه را به عنوان گزینه مطمئن برای 

کسب سود تضمینی بدانند.
وی ادامه می دهد: به نظر می رســد دولت به دنبال 

وضع مالیات بر سپرده های بانکی و سهام نیست که 
این تدبیر خوبی برای حفظ سرمایه ها در این دو بازار 

و افزایش تمایل برای حضور در آن است.
عزیزی به رشد قابل قبول شــاخص بورس در یک 
سال گذشته اشاره و اضافه می کند: صاحبان سرمایه 
لزوماً سوداگران حرفه ای بازار نیستند که هر از گاهی 
به بازاری جذاب کوچ کنند، بلکه بیشتر، شهروندان 
عادی با سرمایه های محدود هستند که تنها برای در 
امان بودن از افت بیشتر ارزش دارایی خود هستند. 
بر همین اســاس این شــهروندان غیرمتخصص و 
غیرحرفه ای از طریق صندوق های ســرمایه گذاری  

بورس می توانند به سود تضمین شده برسند.
این کارشــناس اقتصادی به مردم توصیه می کند: 
برای کسب سود تضمینی در بورس بهتر است سهام 

»عرضه اولی ها« را بخرند، چرا که این به معنی تزریق 
مستقیم پول به تولید است، اما اگر تمایل به حضور در 
بخش سوداگری بورس داشته باشند هم قطعاً متضرر 

نخواهند شد.

 سیالب نقدینگی به سمت بورس 
علی جعفری هم از بورس 
به عنوان گزینه کم ریسک 
یاد می کند و به خبرنگار ما 
می گوید: بررســی تاریخی 
دو ســال اخیــر بازارهای 

مختلف نشان می دهد رشد خیره کننده قیمت ها 
در بازار دالر و ســکه که در اثر سرکوب دالر در 
طول حدود 6 ســال گذشــته آغاز شده بود، از 

شــهریور 97 به این سو به نزولی تبدیل شده و 
مردم این دو گزینــه را دیگر جذاب نمی دانند؛ 

مســکن هم کــه از گزینه های 
جذاب بود دیگر کششــی برای 
افزایــش معامــالت و قیمت ها 
ندارد. این در حالی اســت که 
از ابتدای امسال، بورس رشدی 
چشــمگیرتر از ســال گذشته 
داشته و سیالب نقدینگی را به 
سمت خود هدایت کرده است.

این کارشــناس اقتصادی ادامه 
می دهد: امسال در بیشتر روزها 
شــاخص بورس مثبت بود و از 

270 هزار واحد هم گذشت و به طور میانگین، 

ارزش بــازار در 6 ماه اخیــر بیش از 50 درصد 
رشده کرده است.

وی خرید سهام شــرکت های غذایی، شوینده، 
پتروشــیمی و معــادن را به صاحبان ســرمایه 
توصیه می کند که در نیمه نخســت امســال، 
ســودهای قابل توجــه و کم ریســک نصیب 

سهامداران کرده اند. 
جعفری تأکید می کند: جریان نقدینگی در سال 
جاری به ســمت بورس تغییر مســیر داده، اما 
با توجه به محدود بودن عرضه ســهام در بازار 
سرمایه ممکن است این بازار نتواند پاسخگوی 
سیل تقاضاها باشد که این امر، حباب قیمتی را 

ایجاد خواهد کرد.
وی معتقد است: برای جلوگیری از ایجاد حباب 
در بازار سرمایه، دولت باید بهبود فضای کسب 
و کار و تولید را بیش از گذشــته در دستور کار 
قــرار دهد، چراکه این بخــش، ارزش افزوده را 

برای اقتصاد در پی دارد.

قدرت شرکت ها
 برای جذب نقدینگی کم است

این کارشــناس اقتصادی ادامه می دهد: بورس 
هم ارزش افــزوده برای اقتصــاد خلق می کند 
و ســرمایه مردم یا به بــازار ثانویه و به صورت 
واسطه گری و یا برای سرمایه گذاری در شرکت ها 
هدایت می شود، اما قدرت شرکت ها برای جذب 

نقدینگی به منظور تأمین مالی کم است.
وی همچنیــن بــه فرابــورس و ابزارهای مالی 
منتشر شده توسط شــرکت ها مانند صکوک و 
مرابحه اشاره می کند که پول را 
به طورمستقیم به تولید، هدایت 

می کند.
جعفــری تأکیــد می کند: اگر 
به  نقدینگی  ســهمگین  سیل 
سمت تأمین مالی شرکت ها و 
ایجاد بنگاه های جدید و بهبود 
فضــای کســب و کار هدایت 
نشود، این احتمال وجود دارد 
کــه در نیمه دوم امســال باز 
هم شــاهد تورم و داغ شــدن 

بازارهای سوداگری باشیم.

 معضل »کارمندان بیکار« 
در برخی سازمان های دولتی 

موافقت رهبری با برداشت از 
صندوق توسعه برای ریل چابهار

 توافق مجلس و دولت
 برای تعویق واگذاری سرخابی ها 

تولید لوازم خانگی در ایران 
بدون کمک کره ای ها ادامه دارد

بدون فشار به تولید، درآمدهای 
مالیاتی ۴۵ درصد رشد کرد

تسـنیـــم: حســینعلی 
حـاجی دلیـــگانی، عضـــو 
کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس گفــت: برخی افراد 

در دستگاه های اجرایی بدون داشتن هیچ گونه 
پست یا وظیفه ای فقط ساعت می زنند و ماهیانه 
8 تا 9 میلیون تومان حقوق می گیرند، این افراد 
حتی در ساعات پایانی کار نیز در دستگاه حضور 
دارنــد تا از مزایای اضافه کاری اســتفاده کنند. 
وی گفت: دستگاه های نظارتی با سازمان هایی 
که حقوق بدون ضابطه بــه »کارمندان بیکار« 

می دهند برخورد کنند.

وزیر  اسالمی،  محمد  مهر: 
راه و شهرسازی از موافقت 
رهبر انقالب برای برداشت 
از صندوق توسعه ملی برای 

تســریع در تکمیل راه آهن چابهار ـ زاهدان 
خبر داد. اسالمی با اشاره به تالش چینی ها 
برای بدســت آوردن راه ابریشم گفت: اجازه 
نمی دهیم چینی ها به این هدف دست یابند؛ 
باید با توسعه زیرساخت ها، ترانزیت ریلی را 
افزایش دهیم تا بخشــی از 100 میلیون تن 
حمل و نقل ســاالنه منطقه خزر و اقیانوس 

هند را بدست بیاوریم.

تسنیم: رئیــس کمیسیون 
ویژه حمایــت از تولید ملی 
و نظارت بــر اجرای اصل44 
قانــون اساســی از توافق با 

دولت برای تعویق واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس تا پایان سال خبر داد. وی با بیان 
اینکه تا به امروز به شیوه های مختلفی عمل شد 
تا این واگذاری انجام شــود، ولی به دلیل آماده 
نبودن اطالعات مالی و دارایی ها این واگذاری تا 
پایان ســال 97 صورت نگرفت، افزود: بر همین 
اساس در بودجه سال 98، یک حکم بودجه ای 

قید شد که تا پایان شهریورماه واگذار شود.

موسوی مجد،  علیرضا  ایرنا: 
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
تصویری  و  صوتــی  لــوازم 
گفت: بسیاری از شرکت های 

تولیدکننده لوازم خانگی، دیگر کاری با کره ای ها 
ندارند. این شــرکت ها راه خود را پیدا کرده اند، 
داخلی سازی قطعات و دستیابی، یکی از راه هایی 
اســت که شــرکت های داخلی برای مقابله با 
خروج یکبــاره برندهای کره ای از بازار ایران در 
پیش گرفته اند. اکنون بیشتر واحدهای صنعتی 
فعــال در عرصه لوازم خانگی، تولید محصوالت 

جدید را در پیش گرفته اند.

الف: امیدعلی پارسا، رئیس 
گفت:  مالیاتی  امور  سازمان 
با توجه به شرایط اقتصادی 
مالیاتی  ســازمان  کشــور 

نمی توانســت برای جبران کسری بودجه فشار 
مالیاتی را به ســمت واحدهای تولیدی ببرد و 
بر همین اساس تالش های جدی برای دریافت 
مالیات از مســیرهای جدیــد از جمله افزایش 
درآمد از محل مبارزه با فرار مالیاتی انجام گرفت 
که بدین شــیوه در پنج ماهه امسال نسبت به 
پنج ماهه سال گذشته درآمدهای مالیاتی حدود 

45 درصد رشد کرده است.

چهره خبر
رئیس سازمان امور مالیاتی خبردادرئیس انجمن لوازم صوتی و تصویری:رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی:وزیر راه و شهرسازی بیان کردعضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد

جریان نقدینگی به 
سمت بورس تغییر 
مسیر داده، اما با توجه 
به محدود بودن عرضه 
سهام ممکن است این 
بازار نتواند پاسخگوی 
سیل تقاضاها باشد

بــــــــرش

جزئیات توزیع ۶ کاالی اساسی هیئت های مذهبی       تسنیم: مجتبی شیرقاضی، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، جزئیات توزیع ۶ قلم کاالی اساسی تخصیص 
یافته به هیئت های مذهبی را تشریح کرد. وی اظهار کرد: بر این اساس ۶ قلم کاالی اساسی شامل برنج هندی، شکر، مرغ منجمد، گوشت گوساله منجمد وارداتی، روغن جامد و چای با قیمت تعیین شده میان 

هیئت های مذهبی توزیع خواهد شد. هیئت های مذهبی باید با معرفی نامه سازمان تبلیغات اسالمی سهمیه این اقالم اساسی خود را دریافت کنند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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 احمد جانجان، کارشناس اقتصادی و بازار بورس
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 97/8
                                     ﹤ ︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ی ﹋﹫﹀︣ی ﹝︐︺︣︲﹫﹟︋  ﹫﹍﹫︣ی︎  ︀زد︡ ﹝﹫︡ا﹡ــ﹩ از ارا︲﹩ و︎  ︣ وا﹎ــ︢اری ا﹝︣ ﹀︀︸️ و ︣ا︨ــ️ از ارا︲﹩ ،︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ز﹝﹫﹟ و ﹝︧ــ﹊﹟ ﹝︊﹠﹩︋  ــ︀ل ١٣٩۶ ا︋﹑︾﹩︨   ︨﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡︣ اداره كل راه و شهرسـازى اسـتان يـزد در ﹡︷︣ دارد در را︨ــ︐︀ی︋ 

  .︡︀﹝﹡ ︡ار وا﹎︢ار︐﹫﹑︮ ︀ی﹨ ️﹋︫︣ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را ︋﹥ ﹝︡ت ٧﹝︀ه از ︣︀ی ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول ز﹨︫︣ وا﹇︹ در ﹜﹊ و ا﹡︐︷︀﹝﹩ و ا︗︣ای ﹩︀︱﹇ ︹︗ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ - دو﹜︐﹩ در ﹝︣ا

ف
دي

ر

مدت پيمان فعاليت
(ماه)

برآورد اوليه 
توضيحاتنوع تضمينمبلغ تضمين (ريال)( ريال)

1
نگهدارى و حفاظت از اراضى دولتى در شهرهاى يزد - اشكذر- ميبد - اردكان - 
طبق آيين نامه تضمين 711,400,000,000570,000,000مهريز - خاتم (هرات و مروست) - بافق - بهاباد - تفت (نير) - ابركوه (مهردشت)

معامالت دولتى
داشتن گواهى تشخيص صالحيت از مركز انتظامى پليس 

پيشگيرى فا.ا.يزد

 ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀  ︎﹤  ︋︣︐︪﹫ ︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ا﹇︡ام︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ١٣/١٣٩٨/٠۶  ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۶/١٧ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋️︊︧﹡ ️︧︀  ︋﹩﹞ ︳ــ︣ا  ︫﹟︡︗2)تاريخ و مهلت دريافت اسـناد مناقصه: وا
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.yazd.mrud.ir ﹏﹋ اداره ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و http://iets.mporg.ir

﹢رت د︨︐﹩   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︎︀﹋️ ا﹜︿)︋  ︡﹩ ا︨️ ارا﹥ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ــ︐︀د ار︨︀ل ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ــ︀︻️ ١۴:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٧ از ︦ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ آ﹡ ︀︡ا﹋︓︣  ︑︀︨   ︎︡︀ 3)تاريخ و مهلت تحويل اسـناد: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣︋ 
﹡﹫︤  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨️ اداره ﹋﹏ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︤د-︮﹀︀﹫﹥-خ ︑﹫﹞︧︀ر ﹁﹑﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره ﹈ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︲︣وری ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ در روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٨/١٣٩٨/٠۶ ︨︀︻️ ٩ ︊︮ در ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹝﹏ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره 
                                         ﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︀د﹨︀ آزاد ا︨️.     ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹠︪﹫ ــ︣﹋️ در ︗﹙︧ــ﹥ ا﹁︐︐︀ح︎  ︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︊﹩ از ︵︣ف︫  ــ﹢د. ︱﹢ر ︀﹝﹡ ︣﹀﹡ ﹈﹠︡ه︋  ﹢ا﹡︡ه ﹝﹩︫  ︀ز و︠  ︨︣ــ︀زی︋  ﹫︀︋︀ن ﹝︧ــ﹊﹟ و︫  دو اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در︠ 
︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٨/٠۶/١٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.       ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥:د﹁︐︣﹝︣﹋︤ی ︑︣ان:٠٢١۴١٩٣۴   ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︤د 

بازار خودرو، مسکن و طال راکد است، مردم کجا سرمایه گذاری کنند؛ توصیه کارشناسان چیست؟

بورس روی بورس است



نظارت و اصالح قانون، حلقه های مفقوده این معضل اجتماعی است

کودکان، کارسیاه و چند راهکار
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

در اوج تحریم ها 10 داروی جدید وارد بازار می شود      ایرنا: رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پیشرفت چشمگیر علوم و صنایع دارویی کشور در 
اوج فشارهای اقتصادی و تحریم ها اشاره کرد و گفت: تا پایان امسال حداقل 10 داروی جدید با فناوری های نوین تولید و وارد بازار دارویی کشور می شوند. سیدحمید خویی افزود: ما در عرصه داروهای روتین در 

کشور به مرحله اشباع رسیده ایم و داروی مطرحی در دنیا وجود ندارد که در ایران تولید نشده و یا ظرفیت تولید آن را نداشته باشیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:
واژه »مدرسه هوشمند« را قبول ندارم

ایسنا: دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش با بیان اینکه واژه مدرسه هوشمند 
را قبول ندارد، گفت: تأکید من اســتفاده 
هوشمندانه از فناوری هاست و خوشبختانه 
تاکنون بسترسازی مناسبی برای گسترش 
استفاده از فناوری ها در مدارس انجام شده 
که البته نیاز به توســعه و سرمایه گذاری 

بیشــتری دارد تا به اهداف مورد نظر برســیم. مهدی نوید ادهم افزود: ما در وزارت 
آموزش و پرورش بــاور داریم دانش آموزان باید مهارت هــای الزم در حوزه فناوری 
اطالعات را یاد بگیرند، به همین دلیل در ســند تحول بنیادین یکی از ساحت های 

تربیتی را ساحت تربیتی علمی و فناورانه قرار داده ایم. 

تعیین تکلیف بیمه تکمیلی فرهنگیان تا پایان این ماه
فارس: رئیس کانون بازنشستگان آموزش 
و پرورش از تعیین تکلیف بیمه تکمیلی و 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 

تا پایان این ماه خبر داد.
احمد صافی گفت: پایان شــهریور، پایان 
قرارداد بیمه بازنشســتگان با آتیه سازان 
است و ممکن اســت دوباره با آن قرارداد 

بسته شود، ولی با شرایط بهتر و بر پایه وعده های داده شده، قرار است از شهریور امسال 
به بعد نسبت به قبل امتیازات ویژه و مناسبی ارائه شود. ما با نمایندگان مجلس در 
این زمینه دیدارهایی را داشته ایم تا بتوانند در بودجه امسال مقداری اعتبار پیش بینی 
کنند تا کمک شــود. همچنین اگر دولت کمک کند و صندوق نیز بخشی از درآمد 
خود را اختصاص دهد، می توان وضعیت بیمه ای فرهنگیان و سایرین را بهبود بخشید. 

بازار کار اشباع شده است
خانه ملت: عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: از آنجایی که بازار 
کار اشــباع شده است، بسیاری از جوانان 
دیگــر انگیزه ای بــرای ادامه تحصیل در 
دانشگاه ندارند و برای حل این مشکل باید 

رشته های مهارتی افزایش یابد.
ســیدمحمدجواد ابطحــی در خصوص 

اظهارات اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه تعداد متقاضیان کنکور 
کاهش یافته و صندلی های دانشگاه ها خالی شده است، افزود: دلیل اصلی این مسئله 
آن است که دیگر دانش آموزان رغبت و انگیزه زیادی برای تحصیل در دانشگاه ندارند؛ 
چرا که بازار کار کافی وجود ندارد و آنان می گویند اگر با مدرک دیپلم به دنبال کار 
برویم، آینده ما بیشتر تأمین می شود. وی اظهار داشت: راهکار اصلی این است که با 
تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی، اشتغال را رونق دهیم و فضای کسب و کار را برای 
جوانان فراهم کنیم. همچنین آمایش علمی و سرزمینی و افزایش رشته های مهارتی 

می تواند به حل این مشکل و کاهش صندلی های خالی دانشگاه ها کمک کند.

عقد موقت دختر ۱۰ ساله با پسر ۲۲ ساله باطل شد
مشرق: رئیس دادگستری شهرستان بهمئی از ابطال عقد موقت دختر ۱۰ساله با پسر 
۲۲ساله در این شهرستان خبر داد. به گزارش مشرق، علی سعیدی اظهار داشت: در 
چند روز اخیر شاهد انتشار فیلمی با عنوان »عقد دختربچه ای ۱۰ساله با مردی 3۰ 
ساله« بودیم که با همکاری دستگاه های متولی و حوزه قضایی مسئله را پیگیری کردیم.

وی افزود: با پیگیری های صورت  گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر ۱۰ســاله 
متوجه شــدیم که داماد ۲۲ سال سن دارد و به  رسم طایفه ای، عشیره ای و رسومات 
محلی که در شهرستان بهمئی رایج اســت دختر را برای پسر نام گذاری کرده اند تا 

پس از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسرداری برسد، ازدواج کنند.

 جامعه/محمود مصدق  طیبه سیاووشی، عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی چندی 
پیش گفته بود در برخی کارگاه های فعال تولیدی 
سیاه«  »کار  درخواست  کودکان  از  اقتصادی  و 

می شود که باید جلو آن گرفته شود.
اما اصطالح کار سیاه در مفاهیم بین المللی چقدر 
با آنچه سیاووشی یا متولیان حوزه کار با آن آشنا 
هستند همخوانی دارد و اصوالً برای نزدیک شدن 

به کار سفید چه باید کرد.
بد نیســت بدانید بر اســاس ماده ۱3۸ سازمان 
جهانــی کار، )ILO( ممنوعیت کار برای کودک 
تا ســن ۱5ســالگی تعیین شــده است. همین 
کنوانســیون تأکید می کند که کودکان از ســن 
۱4سالگی می توانند هفته ای ۱۲ساعت کار سفید 
که کار شــیفتی و شبانه نباشــد انجام دهند. اما 
در نگاهی گذرا به چهره ســیاه شهرهای بزرگ، 
کودکانی را می بینیم که از سنین بسیار پایین تر، 
کسب معاش را شــروع کرده و در بازار کار سیاه، 
میان خطرات بسیار جدی، به  کار گماشته شده اند.

 نیاز خانواده ها به کار سیاه دامن می زند
در  سیاووشــی  طیبــه 
گفت وگو با ما در خصوص 
آنچــه پیــش از ایــن در 
خصوص کار سیاه کودکان 
گفته بود توضیح می دهد و 

می گوید: کار سیاه اصطالحی است که در خیلی 
از کشــورهای دنیا رواج دارد. در واقع به هر کاری 
که از سوی یک نیروی خارجی فاقد مجوز کاری 

در کشوری انجام شود »کار سیاه« گفته می شود. 
وی با اشــاره به اینکه افراد حتی زیر ۱5 سال به 
خاطر ضعــف نظارت از ســوی وزارت کار بدون 
داشــتن مجوز فعالیــت در کارگاه های تولیدی 
ایــران کار می کنند، می افزایــد: خانواده ها چون 
نیازمند هســتند مجبورند از نیروی بچه هایشان 
اســتفاده کنند در نتیجه برخی از کارگاه ها این 
گونه کودکان را اســتخدام می کنند بدون اینکه 
حداقل هــای حقوق کار را برای آنان لحاظ کنند. 
البته این نکته ای اســت که بیشتر سازمان های 
مردم نهاد نیز که در زمینه حقوق کودکان در ایران 

فعالیت می کنند هم می دانند.
سیاووشی با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرایی 
اقــدام خاصی برای مقابله با کار ســیاه در ایران 
انجام نداده اند، می افزاید: به همین دلیل از سازمان 
تأمین اجتماعــی می خواهیم تا از نیروهایش که 
برای نظارت بر حسن انجام قانون بیمه کارگران به 
کارگاه های تولیدی می روند اگر با چنین کودکانی 

مواجه می شــوند این موضوع را جزو مسئولیت 
اجتماعی شــان بدانند و آن را گزارش کنند تا از 
اســتثمار کودکان کار جلوگیری شود. به عبارت 
دیگر چون موضوع به کارگیری نیروهای کار ارزان 
هم وجود دارد، اگر در این زمینه ســازمان تأمین 
اجتماعی همکاری و کمک کند می توان بخشی از 

مشکالت این حوزه را حل کرد.
وی در خصوص گستردگی کار سیاه در کشور هم 
می گوید: شــاید تا چند سال گذشته بچه ها ذیل 
کسب و کارهای خانوادگی فعالیت می کردند. یعنی 
نه نیروی کار محسوب می شدند و نه بیمه تأمین 
اجتماعی می شدند اما با گذشت زمان و با افزایش 
کارگاه های تولیدی بخشی از کودکان سر از این 

کارگاه ها درآورده اند. 
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکــه افراد باالی ۱5 ســال 
می توانند در کشــور کار کنند اما تا ســن ۱۸ 
سالگی مشمول بیمه نمی شوند، می افزاید: به هر 
حال حقوق این گونه کارگران از سوی بعضی از 

کارفرمایان ضایع می شود.

  بهره کشی مدرن 
حســن صادقی، قائم مقام 
خانه کارگــر در گفت وگو 
با ما تعریف خاص خود از 
کار سیاه را ارائه می دهد و 
می گوید: به کاری که قانون 

کار بر آن مستولی نیســت و به صورت پنهان و 
غیرشفاف انجام می گیرد کار سیاه گفته می شود. 
در واقع کار ســیاه نوعی از بهره کشــی مدرن از 
کارگران اســت. این گونه افراد نه بیمه می شوند 

و نه مزایای قانون کار شامل حالشان می شود.
وی از وجــود کارگاه هایــی در تهــران کــه از 
کودکان انجام کارهای خارج از شــرع، عرف و 
اخالق جامعه را طلــب می کنند، خبر می دهد 
و می افزاید: کار ســیاه هر چند بیشــتر شامل 
کارگران خارجی می شــود اما کودکان ایرانی را 
هم در بر می گیرد. مثاًل تکدیگری در چارچوب 
قانون کار ایران نمی گنجد. یعنی ممنوع اســت 
اما بعضی از کودکان و حتی بزرگســاالن به این 

کار گمارده می شوند. 

وی تکدیگری و سوءاستفاده جسمی و جنسی 
را مهم ترین حیطه کار سیاه می داند و می گوید: 
در بعضی از کشــورهای دنیــا از دختران نابالغ 
بهره کشی جنسی می شود که این مصداق بارز 

کار سیاه اســت و این پدیده در 
همه دنیــا در حال خودنمایی و 
رشد اســت. حتی رئیس جمهور 
وقت آمریکا متهم به سوءاستفاده 
جنسی از یک نیروی کار است. 

صادقی می افزاید: در حال حاضر 
یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تبعه 
خارجی در ایران حضور دارند که 
به جرئت می توان گفت حداقل 
3۰۰ هزار نفرشــان در بازار کار 

سیاه مشغول هستند.
وی در پاســخ به این پرســش 

که در حال حاضر نظارت وزارت 
کار و دیگر دســتگاه های مربوط بر کارگاه های 
تولیدی و اقتصادی چگونه اســت، می گوید: در 
حال حاضــر فقط یک هزار بــازرس در حوزه 

روابــط کار وجود دارد که بــا توجه به فعالیت 
هزاران کارگاه کوچک و بزرگ در مجموع پنج 
ســال و هفت ماه طول می کشد تا هر کدام از 
آن ها مورد بازرســی قرار بگیرند. ضمن اینکه 
در الیحــه نظام صنفی برای حضور بازرســان 
ایجاد شــده  اجتماعی محدودیت هایی  تأمین 
بــه طوری که بازرســان حق حضــور در هیچ 
کارگاهــی را ندارند مگر اینکه کارگر یا کارفرما 
درخواســت حضور بازرسان تأمین اجتماعی را 
داشته باشد. بنابراین نباید خیلی انتظار داشت 
بازرســان تأمین اجتماعی بازار کار سیاه را در 
ایران رصد کنند. یعنی انجام چنین کاری بسیار 
ســخت است. از این رو باید ابزارهای نظارتی را 
توســعه بدهیم و آن ها را به روز کنیم و در کنار 
این اقدامات نیز باید فرهنگ سازی را در دستور 

کارمان قرار دهیم.

  شکایت کودکان کار در حاشیه
علی خدایی، عضو کارگری 
نگاه  عالی هــم  شــورای 
مشــابهی به پدیــده کار 
بــه قدس  و  دارد  ســیاه 
می گویــد: کار ســیاه که 

ریشــه اصلی آن فقر مالی خانواده هاست اشاره 
به سوءاستفاده از کودکان کار به عنوان یکی از 

غده های چرکین بازار کار دارد.
وی با اشاره به ممنوعیت قانونی برای استخدام 
کــودکان، تصریح می کند: چون نفس کار برای 
کودکان ممنوع اســت بازرسی های مناسبی از 
کارگاه های تولیدی برای اشتغال کودکان نمی 
شــود. ضمن اینکه به دلیــل غیرقانونی بودن 
فعالیت کار کودکان هیئت ها 
کودکان  شکایت  موضوع  به 
این  و  نمی کننــد  ورود  کار 
خود سبب گسترده تر شدن 
کار  کودکان  از  سوءاستفاده 

در کشور شده است. 
وی با بیان اینکه ممکن است 
محیط های  در  کار  کودکان 
مــورد  غیررســمی  کار 
سوءاستفاده های متعددی از 
جمله تعرض قــرار بگیرند، 
می افزاید: متأسفانه اقداماتی 
که تاکنون برای مقابله با این 
پدیده انجام شده مؤثر نبوده است. یعنی تاکنون 
فقط در بعضی استان ها هر از گاهی جمع آوری 

شده و سپس رها می شوند. 

در حال حاضر یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار 

تبعه خارجی در ایران 
حضور دارند که به 

جرئت می توان گفت 
حداقل 3۰۰ هزار 

نفرشان در بازار کار 
سیاه مشغول هستند

بــــــرش

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

خبر

شماره آگهى: 139803906091000134
تاريخ آگهى: 1398/06/06

شماره پرونده: 139704006091000447
آگهى مزايده اتومبيل

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9705015
ــند رهنى شماره 41814- 97/02/02 دفتر اسناد رسمى شماره  ــتناد س آقاى جالل عباس زاده فرزند رضا به اس
ــماره ملى 0943037778 و آقاى رضا مبرم  ــهد عليه آقاى مرتضى جهان بخش كتلر فرزند على به ش 236 مش
فرزند عيدمحمد بشماره ملى 0939849747 اجرائيه اى تحت كالسه 9705015 در قبال مبلغ هفتصد ميليون 
ريال (700/000/000 ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخ 97/08/21 و در پايان مهلت مقرر در 
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده يكدستگاه كاميون  ــناد رس آيين نامه اجراى مفاد اس
ــماره شاسى 861508 و شماره موتور  ــماره انتظامى 42-133 ع 64 بش ــنده ولوو اف اچ 12 مدل 1384 بش كش
511326 كه در آدرس مشهد جاده قديم نيشابور پاركينگ ده غيبى توقيف مى باشد به مبلغ 8/000/000/000 
ــناس در روز ارزيابى به  ــخصات و توصيف اجمالى خودرو برابر گزارش كارش ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه مش

اين شرح مى باشد:
الف: مشخصات خودرو: تعداد محور: دو، تعداد سيلندر: شش، نوع سوخت: گازوييل، ظرفيت: جمعاً چهل تن +2 
ــى: 861508، تعداد چرخ: شش، شماره موتور: 511326 شماره انتظامى:  ــفيد روغنى، شماره شاس نفر، رنگ: س

133 ع 64 ايران 42، نوع و سيستم: كاميون كشنده ولوو، مدل: 1384 تيپ: Fh 12، دنده اى 460
ب: وضعيت ظاهرى و فنى خودرو در زمان بازديد: موتور: سالم به نظر مى رسد. گيربكس: سالم به نظر مى رسد. 
ــالم به نظر مى رسد. تايرها: 60 درصد. اطاق بدنه: سالم، داشبورد: سالم، صندلى و تودوزى: سالم،  ــيل: س ديفرانس

تجهيزات: استاندارد.
ــهود است كه نياز به مرمت و رنگ آميزى  ــمت چپ مش نقايص ظاهرى: مختصر آثار برخورد بر روى در و بدنه س
ــماره كيلومتر: با توجه به توقف طوالنى در پاركينگ و بسته بودن  ــته است. ش ــمت چپ شكس دارد آينه بغل س
ــخص ثالث مشخص  ــد. وضعيت بيمه نامه ش ــماره كيلومتر مقدور نش درب ها آزمايش فنى و مكانيكى و قرائت ش
نشد. ارزش پايه كشنده بدون يدك در بازار فعلى 8/000/000/000 ريال معادل هشتصد ميليون تومان تعيين و 
برآورد ميگردد. همچنين برابرنامه شماره 98/04- 98/04/26 پليس راهور استان خراسان رضوى خودرو مذكور 

داراى چهار فقره بازداشتى مى باشد.
مزايده خودرو فوق الذكر از مبلغ هشت ميليارد ريال (8/000/000/000 ريال) در روز يكشنبه مورخ 98/07/07 
از ساعت 9 الى 12 ظهر در پاركينگ ده غيبى واقع در ابتداى جاده قديم مشهد به نيشابور شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهى هاى مربوط 
ــده يا نشده  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش به خالفى و مالياتى و عوارض ش
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
ــد و مبالغ مربوط به نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه  ــترد خواهد ش به برنده مزايده مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد  ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س روز مزايده تعطيل رس

شد. آ- 9807228 م.الف 683
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/6326 مورخ 1398/05/26 آقاى دانيال باوقار بالالواسطه مستند به وكالت نامه 
شماره 39815 مورخ 1398/05/24 دفتر 586 تهران از طرف آقاى حسين باوقار استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعال م مى دارد ميزان ششدانگ پالك 1275 فرعى از B 2 فرعى از 376- اصلى بخش شش طرقبه شانديز 
كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت ششدانگ پالك فوق الذكر به 
شماره شناسه الكترونيكى 139620306008005011 از نام محسن شكارچيان طرقبه برابر سند شماره 7633 
ــماره سريال 462031 صادر و  ــند به ش ــين باوقار منتقل، ثبت و س مورخ 1396/11/26 دفتر 1 طرقبه بنام حس
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس س
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس س
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9807230 م.الف 684
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه  ــليم دو برگ استش ــك آقاى مجيد تقى خانى ضمن تس ــه وكالت از طرف مال ــار تقى خانى ب ــاى مهي آق
ــدانگ يك قطعه زمين به  ــدانگ سه دانگ مشاع از شش ــت كه سند مالكيت شش ــده اعالم نموده اس تصديق ش
ــماره 109 فرعى از 151 اصلى واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرستان كرج مورد  ــاحت 1000 متر مربع به ش مس
ــند انتقال قطعى  ــپس برابر س ــاعد ثبت و صادر و س ثبت 72731 صفحه 157 جلد 202 امالك به نام منيژه س
ــهل انگارى مفقود گرديده و  ــورخ 50/3/30 دفتر 159 تهران به مالك فوق منتقل گرديده به علت س 18585 م
ــتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين  ــت. لذا مراتب به اس ــند مالكيت المثنى نموده اس تقاضاى صدور س
ــند مالكيت نزد خود و يا انجام  ــى مدعى وجود س ــود تا چنانچه كس نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
ــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل  ــد از تاريخ انتش ــبت به ملك مذكور باش معامله نس
ــت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى  ــليم تا وفق مقررات عمل گردد. بديهى اس ــند مالكيت به اين اداره تس س
ــود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم  واصل نش

خواهد شد.9807267
عباسعلى شوش پاشا

رييس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه يك كرج
از طرف مسلم مرزآرا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم دو برگ استشهاديه تصديق  آقاى مهيار تقى خانى به وكالت از طرف مالك آقاى مجيد تقى خانى ضمن تس
ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت  ــند مالكيت ششدانگ سه دانگ مشاع از شش ــت كه س ــده اعالم نموده اس ش
ــتان كرج مورد ثبت  ــى واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرس ــماره 109 فرعى از 151 اصل ــع به ش ــر مرب 1000 مت
ــند انتقال قطعى 18585  ــپس برابر س 72731 صفحه 153 جلد 202 امالك به نام ايرج وثوق ثبت و صادر و س
ــهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى  ــورخ 50/3/30 دفتر 159 تهران به مالك فوق منتقل گرديده به علت س م
ــت. لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون  ــند مالكيت المثنى نموده اس صدور س
ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به 
ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين 

اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشود و يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.9807268

عباسعلى شوش پاشا
رييس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه يك كرج

از طرف مسلم مرزآرا

شماره مزايده :139804307141000046
تاريخ ثبت: 1398/05/14

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه) كالسه139704007141001337
 بستانكار: خانم معصومه يزدانى

 بدهكار: آقاى قاسم شفيعى
 مورد مزايده و محل آن: برابر درخواست وكيل بستانكار فوق به شرح وارده به شماره 139805007141005859-
1398/05/12نسبت به مزايده مقدار21/69 سهم مشاع از مدار 43/75سهم مشاع از مدار250 سهم به استثناى 
بهاى ثمن عرصه و اعيان از ششدانگ يك قطعه زمين داراى پالك ثبتى شماره 1324فرعى از173- اصلى واقع 
در بخش دو بجنورد كه سند مالكيت آن با شماره ثبت 19254دفتر 89 صفحه 493 بخش مزبور به نام مرحوم 

حسين شفيعى فرزند يعقوب صادر و تسليم شده است محدود به حدود زير:
شماالً: پى ديواريست اشتراكى به پالك 1325 فرعى.

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

غرباً:  پى ديواريست به خيابان 10 مترى احداثى ملك حقوق ارتفاقى ندارد.
ــين به ش ش 191 و شماره ملى0681710950 مديون پرونده  ــهم االرث آقاى قاسم شفيعى فرزند حس  كه س
ــماره بايگانى 9701489كه يك سهم از پنجم سهم( معادل  ــه139704007141001337 و به ش اجرائى كالس
43/75مترمربع)به استثناى بهاء ثمن عرصه و اعيان از ششدانگ پالك فوق مى باشد در قبال مبلغ937/179/487 
ــماره 16509-1365/10/08دفتر ازدواج شماره  ــند نكاحيه ش ريال اصل طلب خانم معصومه يزدانى موضوع س
ــت و مورد ارزيابى قرار  ــر اضافه كه به آن افزوده مى گردد بازداش 8 و طالق 5 بجنورد و به انضمام يك تا دو عش
گرفته و سهم آقاى قاسم شفيعى از ششدانگ پالك مذكور به مبلغ2/268/612/500ريال (دو ميليارد و دويست 
ــصد  و دوازده هزار و پانصدريال) قيمت گذارى و نظريه ارزيابى قطعى گرديده  ــصت و هشت ميليون و شش و ش
ــاعت 9 تا 12ظهر در محالداره اجراى اسناد رسمى بجنورد  ــت ملك در روز شنبه مورخه1398/06/30 از س اس
واقع در بجنورد خ شريعتى شمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شود،خريداران مى توانند در وقت 
مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر شده و در جلسه شركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد 
و از مبلغ 1/124/615/384 ريال( يك ميليارد و يكصد و بيست و چهار ميليون و ششصد و پانزده هزار و سيصد 
و هشتاد و چهار ريال) معادل اصل طلب و دو عشر اضافه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدار 
فروخته مى شود و مطابق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج 
در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است. پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب و برق و گاز، اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى 

و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است.
ــش دانگ و  ــاحت 250 متر مربع عرصه بصورت ش ــناس: ملك داراى مس ــخصات ملك مطابق نظريه كارش  مش
ــرقاً بطول 10 متر، جنوباً بطول 25 متر، غرباً بطول ده متر به ممرعام  ــماالً بطول 25 متر، ش ــخصات اربعه ش مش
ــاختمانى و رعايت بر اصالحى مساحت زمين 193/9متر  ــد كه با اخذ پروانه س ــند مالكيت مى باش ــاس س بر اس
ــت و حدودات آن شماالًبطول23/5 متر،  ــت و 14 مترى گلچين 9 اس مربع و به صورت دو مرمر16مترى بهداش
شرقاً بطول 10 متر، جنوباً بطول11/75 متر به 14 مترى گلچين 9، غرباً بطول 2/3 متر و 8/53 متر به خيابان 
ــد داراى اعيان به مساحت همكف 120 مترمربع كه 98 متر مربع آن مسكونى و 22 متر مربع  ــت مى باش بهداش
ــانى ملك  جهت بازديد:بجنورد خيابان قيام جنوبى قيام 12 گلچين 9 پالك هاى 61  ــد. نش آن تجارى مى باش

و 63 راست مى باشد .9807257
تاريخ انتشار 1398/06/13

حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

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
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306010001647-1398/06/09 هيات اول موض برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س ثبتي اراضي و س
بالمعارض متقاضي خانم بي بي زرين سعادتي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 541 صادره از نيشابور درششدانگ 
ــماره 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع در  ــمتى از پالك ش ــاحت 167,47 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــى  ــهرت همگى موس اراضى كالته مصطفى و از محل مالكيت آقايان محمد رحيم  وعلى محمد و عيد محمد ش
ــود  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش پور فرخانى  محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نس در صورتي كه اش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــي ب ــن آگه اولي
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000179  

آ-9807252
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره پرونده: 139704006091001614/1
شماره بايگانى پرونده: 9710184

شماره ابالغيه: 139805106091004978
تاريخ صدور: 1398/06/06

دفترخانه اسناد رسمى شماره 148 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9710184

ــوان بدهكار) و خانم زهرا  ــماره ملى 3470013179 (بعن ــيله به آقاى مهدى معمارزاده فرزند جواد بش بدينوس
ــند رهنى 28091-  ــوان راهن) مديونين س ــماره ملى 0047507217 (بعن ــدى فرزند محمد بش ــعاعى وجن ش

ــان اجرائيه اى به كالسه  ــركت گل چكان خراس ــهد ابالغ ميگردد كه ش 94/09/29 تنظيمى دفترخانه 148 مش
9710184 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع 
ــند مذكور به مبلغ نهصد و هفتاد ميليون  ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت س ــيله به ش نگرديده، لذا بدينوس
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت  ــد و خس ريال (970/000/000 ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع  ــناد رس نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى 
قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت 
ــدانگ پالك ثبتى نهصد و بيست و دو (922) فرعى مفروز و مجزى شده از دويست و بيست و دو  ــت از: شش اس
ــت (520)  ــاحت پانصد و بيس ــت و يك (21) اصلى قطعه دو بخش دو (2) بندرعباس بمس (222) فرعى از بيس
مترمربع مى باشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر 

نخواهد شد. آ- 9807223 م.الف 680
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002469/1    شماره بايگانى پرونده: 9803907
شماره ابالغيه: 139805106092009380      تاريخ صدور: 1398/06/10

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9803907

ــامل: 1- مصطفى طالبى نيا نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد:  ــيله به ورثه مرحوم محمد على طالبى نيا ش بدين وس
ــنامه: 2945 2- حميده طالبى نيا نام پدر: محمدعلى  ــماره ملى: 0938189905 شماره شناس 1363/09/13 ش
ــماره شناسنامه: 0920270239 3- حامد طالبى نيا  ــماره ملى: 0920270239 ش تاريخ تولد: 1368/05/15 ش
ــماره شناسنامه: 0920270247  ــماره ملى: 0920270247 ش نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1368/05/15 ش
ــماره  ــماره ملى: 0938276905 ش ــار تاريخ تولد: 1316/11/07 ش ــوره پز نام پدر: مخت ــته ك 4- كنيز خجس
ــماره ملى: 0924744979  ــنامه: 374 5- غفار طالبى نيا نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1378/01/09 ش شناس
ــماره  ــنامه: 0924744979 6- صالح طالبى نيا نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1362/03/03 ش ــماره شناس ش
ــود كه خانم طوبى صابرى جهت وصول 400/000  ــنامه: 811 ابالغ مى ش ــماره شناس ملى: 0939970090 ش
ــماره 9229- 1361/04/01  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س ــال مقوم به 143/884/892 ريال به اس ري
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــماره 6 مشهد عليه ش ــماره 49 و طالق ش دفترخانه ازدواج ش
ــرح  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/05/30 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9803907 در اين اداره تش
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه  ــند شناخته نش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه  ــار محلى آگهى مى ش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــوب مى گردد، نس روز ابالغ محس

آ- 9807226 م.الف 681
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306220000023
تاريخ ثبت: 1398/06/02

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) شماره بايگانى 9700340

ــورابى فرزند امان اله عليه ندا  ــه 139704006091001457 له امامقلى جمال ش به موجب پرونده اجرائى كالس
عمرانى فرزند قربانعلى به موجب سند رهنى به شماره 31034- 1396/07/11 دفتر 124 مشهد در قبال مبلغ 
ــالغ اجرائيه در مورخه  ــام حقوق دولتى اجرائيه صادر و كه پس از اب ــل طلب به انضم ــال اص 770/000/000 ري
ــناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى  1397/12/05 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى 4181 فرعى از 93- اصلى بخش 6 مشهد به آدرس: شانديز- وليعصر 
ــت ششدانگ به مبلغ 7/140/000/000 ريال و ارزش چهار دانگ مشاع  ــمت راست- انتهاى كوچه بن بس 4- س
ــصت ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت  ــدانگ به مبلغ 4/760/000/000 ريال (چهار ميليارد و هفتصد و ش از شش

يافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:

ــمت اول بطول 10/12 متر به شماره 1557 فرعى از 93- اصلى دوم درب و ديوار بطول 5/94  ــماالً: در دو قس ش
به ممرعام 

شرقاً: ديواريست بطول 19/17 متر به شماره 1557 فرعى از 93- اصلى
ــت بطول 7/85 متر بشماره 1547 فرعى از 93- اصلى دوم ديواريست بطول  ــمت اول ديواريس جنوباً: در دو قس

7/68 متر به شماره 1540 فرعى از 93- اصلى
غرباً: ديواريست بطول 22/79 متر به شماره 678 از 93- اصلى

2- حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ــكونى با زيربناى تقريبى  ــه 330/36 مترمربع داراى اعبانى با يك واحد مس ــاحت عرص ــك مورد تعرفه با مس مل
ــقف بتونى با نماى سنگ تراورتن كه طبقه  ــاخت با اسكلت فلزى، س ــال س 146/8 مترمربع با قدمت حدود 4 س
ــرويس، كابينت هايگالس، گاز رو كار، هود، پكيج، كولر گازى، رادياتور،  ــپزخانه، اپن، س همكف آن پذيرايى آش
ــراميك و داراى  ــامل دو خواب با كف س ــداره، كف پاركت، بدنه كاغذ ديوارى و در طبقه اول ش ــا دو ج پنجره ه

انشعاب آب و برق گاز مى باشد.
ملك موصوف برابرنامه شماره 1397025002936885- 1397/12/21 شعبه 7 اجراى احكام مدنى دادگسترى 

مشهد داراى يك فقره بازداشت مى باشد.
ــغ 770/000/000 ريال (هفتصد و هفتاد  ــدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبل ــاع از شش مزايده چهار دانگ مش
ــناد و امالك  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره ثبت اس ــنبه مورخه 1398/08/25 از س ميليون ريال) در روز ش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عشر  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــانديز ش طرقبه ش
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده  دولتى زايد بر مبلغ مزايده و س
ــد. با توجه  ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد ش برنده مزايده مى باش
ــدارد. آ- 9807227  ــدى در قبال تخليه و تحويل ملك ن ــد اين اداره تعه ــاع مى باش به اينكه ملك بصورت مش

م.الف 682 
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

 
شماره پرونده: 139804006092002342/1    شماره بايگانى پرونده: 9803739

شماره ابالغيه: 139805106092009315   تاريخ صدور: 1398/06/10
دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه
ــداله تاريخ تولد: 1344/07/06 شماره ملى: 0930667336  ــيله به آقاى مهدى مهاجرپور نام پدر: اس بدين وس
شماره شناسنامه: 66782 ابالغ مى شود كه خانم نوشين جواهرى نام پدر: محمدحسين تاريخ تولد: 1347/10/18 

ــكه بهار آزادى به استناد مهريه  ــماره شناسنامه: 6370 جهت وصول 5 عدد س ــماره ملى: 0051292432 ش ش
ــند ازدواج شماره 31317- 1373/09/24 دفتر 97 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  مندرج در س
ــه 9803739 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/22 مأمور، محل اقامت شما به  به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ش
مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
ــات اجرائى جريان خواهد  ــه پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــبت ب ــوب مى گردد، نس كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9807240 م.الف 693
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002311/1
شماره بايگانى پرونده: 9803659

شماره ابالغيه: 139805106092009270
تاريخ صدور: 1398/06/09

دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى محمد كسرائى نام پدر: هاشم تاريخ تولد: 1365/02/03 شماره ملى: 0945828195 شماره 
ــود كه خانم آتنا اكبرى نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد: 1370/04/10 شماره ملى:  ــنامه: 9632 ابالغ مى ش شناس
ــكه طال تمام بهار آزادى  ــنامه: 0921433905 جهت وصول تعداد 230 عدد س ــماره شناس 0921433905 ش
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره  ــت. به اس ــاخه گل رز آبى كه بر ذمه خود زوج اس 2- تعداد 1370 ش
سند: 14612، تاريخ سند: 1390/11/21، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803659 در اين اداره تشكيل شده  ــان رضوى عليه ش خراس
ــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــند ش ــرح متن س ــما به ش و طبق گزارش مورخ 98/5/20 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807241 م.الف 694
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 128631 مورخ 1398/04/06 دفترخانه 16  ــيدمحمد ظهور عطار برابر وكالتنامه ش نظر به اينكه آقاى س
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــعيد قلميان مشهد باستناد 6 برگ فرم استش ــهد بوكالت از طرف آقايان س مش
ــه دانگ از  ــناد مالكيت س ــت اس ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس دريافت س
ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك 5852 و 5961 اصلى بخش دو مشهد كه متعلق به نامبردگان ميباشد 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 
23183 دفتر 96 صفحه 135 نسبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ بنام آقاى سعيد قلميان مشهد ثبت و سند 

بشماره چاپى 136884 الف 88 صادر گرديده است دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.............
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــند مالكيت يا س ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس از تاريخ انتش
ــند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد. بديهى اس تس
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند معامله رسمى نسبت به صدور س مالكيت يا س

آ- 9807242 م.الف 695
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

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 139860306015003990- 1398/06/3 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 
ــام الدين صمدى به شناسنامه شماره 0740138839 كد ملى 0740138839 صادره تايباد  متقاضى آقاى حس
ــماره 580/1936 فرعى  ــاحت 112,20 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب انبارى به مس فرزند عين الدين در شش
ــمتى از مالكيت  ــوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــهد ح ــان رضوى بخش 14 مش ــى واقع در خراس از 250 اصل
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــمى استادى و قس ــول هاش سيدرس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه

شد. 9807217
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/28

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى داود قطعه باز گشتنى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالسه 3/980202ح 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گلجان مقطه باز گشنى به  ــورا درخواس از اين ش
ــنامه 390 در تاريخ 96/11/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  شناس

منحصر است به : 
1-  داود قطعه باز گشتنى فرزند شيرمحمد ش ش 2 متولد 1357/4/8 فرزند متوفى صادره از تايباد 

2- زهرا مقطه باز گشنى فرزند شير محمد ش ش 675 متولد 1355/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى 
3- حبيب مقطه باز گشنى فرزند شيرمحمد ش ش 9 متولد 1364/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى 

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

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9807212
تاريخ انتشار : 1398/06/13 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد
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ذکر روز
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   چهار شنبه  13 شهریور 1398 4 محرم 1441 4 سپتامبر 2019   سال سی و دوم   شماره 9055 

 ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی با انتشار یک پست 
توییتری به قدرت رسانه های قطری اشاره کرد. خلفان در این 
پســت نوشت: امروز اعتراف می کنم که رسانه های قطری و 
شبکه های مجازی آن توانستند اهداف خود را محقق کرده و 

تصویر دشمنان را خدشه دار کنند.

عمران خان، نخســت وزیر پاکســتان همزمان با افزایش 
اختالف ها میان هند و پاکســتان بر سر کشمیر، با اشاره به 
اینکه تنش ها میان این دو کشور جهان را تهدید می کند، تأکید 
کرد اســالم آباد آغازگر جنگ هسته ای با دهلی نخواهد بود.

اکسپرس: بر اساس ادعای یک نمادشناس و 
روان شناس به نام کریگ پارکر، نوستراداموس 
عطار و پیشگوی قرن شانزدهمی اهل فرانسه 
پیش بینی هایی را برای سال ۲۰۱۹ داشته است. 
بر اساس متون نوستراداموس، دونالد ترامپ در 
سال جاری ترور می شود. همچنین یک جنگ 
بزرگ در خاورمیانه رخ خواهد داد و تغییراتی در 
زمینه روابط با روسیه به وقوع خواهد پیوست.

رویترز: نصرت رحیمی ســخنگوی وزارت 
کشور افغانســتان اعالم کرد شــمار تلفات 
حمله انتحاری نیمه شب دوشنبه در منطقه 
دیپلماتیــک کابل بــه ۱6 کشــته و ۱۱۹ 
زخمــی افزایش پیــدا کرده اســت. طالبان 
مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: 
 دروغ گفتند! هدف حمله به 

عراق، نفت بود نه آزادی خواهی
فارس: »تولســی گابــارد« عضــو مجلس 
نمایندگان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت: ادعای تالش برای بهبود شرایط 
مردم عراق و مقابله با تسلیحات کشتار جمعی 
دروغ بوده و هدف اصلی حمله ســال ۲۰۰۳ 
آمریکا به عراق دســتیابی به نفت و ســود 
رســاندن به بنگاه های عظیم اقتصادی این 

کشور بوده است.
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا که خود به 
عنوان سرباز ارتش آمریکا در حمله به عراق 
مشارکت داشــته، در مورد واقعیتی که بعداً 
با آن روبه رو شــد، افزود: »ما مثل خیلی های 
دیگر برای خدمت به کشــورمان آنجا بودیم 
و دروغ هایی که به ما گفته شــده بود را باور 
کرده بودیم، اینکه ما داریم به عراق می رویم تا 
صدام این دیکتاتور بی رحم را سرنگون کنیم، 
چراکه دارد با القاعده کار می کند و به سالح 
کشتار جمعی دست یافته و از این تسلیحات 

برای حمله به ما استفاده خواهد کرد«.
گابارد ادامــه داد: »ما هم مثل بســیاری از 
سیاســتمداران در واشنگتن، این حرف ها را 
باور کرده بودیم، اما در نهایت متوجه شدیم 
که به ما دروغ گفته اند و به ما خیانت کرده اند. 
هدف، مقابله با القاعــده نبود، هدف، اجرای 
مأموریت محافظت از مردم آمریکا نبود. این 
یک جنگ با هدف تغییر رژیم بود که تحت 
پوشــش امنیت ملی و تحت پوشش اهداف 
انسان دوســتانه و مقابله بــا جنایاتی که آن 
دیکتاتور در حق مردمش مرتکب شده بود، 
انجام گرفت. اما هدف واقعی منفعت رساندن 

به بنگاه های اقتصادی و نفت بود«.
وی ادامه داد: »این ماجراجویی ها برای مردم 
آمریکا هزینه هنگفتی داشــته است. تنها از 
زمان ۱۱ سپتامبر تاکنون بیش از 6 تریلیون 

دالر هزینه شده است«. 

 7 کشته و34مجروح ناشی از تیراندازی تنها در یک هفته
روز های خونین شیکاگو

جهان: آمار تلفات ناشی از حمل سالح در آمریکا کماکان در حال افزایش است 
به طوری که در یک هفته و در یکی از شهرهای پرجمعیت این کشور این مسئله 
به کشته و مجروح شدن 4۱ نفر از جمله چند محصل منجر شد. به نوشته وبگاه 
»استار« به نقل از شبکه  تلویزیونی »وی ِال ِاس« در جریان تعطیالت آخر هفته در 
آمریکا که با »روز ملی کارگر« در این کشــور مصادف شد تنها در شهر »شیکاگو« 
هفت نفر کشته و ۳4 نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش، دو نوجوان در بین 
کشته شدگان ناشی از شلیک گلوله در شیکاگو بودند. »داوانتا جکسون« ۱5 ساله 
یکی از نوجوانان محصلی بود که اوائل صبح ســه شنبه نزدیک منزلش به ضرب 
گلوله کشته شــد. خواهر داوانتا در این زمینه گفت که قاتالن برادرش با تماس 
تلفنی از وی خواستند که از خانه خارج شود و هنگامی که داوانتا  از منزل بیرون 
آمد، به وی شلیک کردند. روز دوشنبه نیز دو مرد ۳۲ و ۲6 ساله مقابل منزلشان 
در شیکاگو با شلیک گلوله به قتل رسیدند. این تیراندازی منجر به جراحت سه 

تن دیگر نیز شد.
خشونت های آخر هفته در این شهر در حالی رخ داد که پلیس شیکاگو در بیانیه ای 
از افزایش گشتزنی ها طی سه روز تعطیالت رسمی در آمریکا به مناسبت روز ملی 
کارگر خبر داده بود. شــیکاگو بزرگ ترین شهر ایالت »ایلینوی«  و سومین شهر 
پرجمعیت در آمریکاست. آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن است که تنها در 
ماه گذشته، 5۱ نفر در حوادث گوناگون تیراندازی در سراسر آمریکا جان خود را 
از دست دادند. »نیویورک تایمز«  در گزارشی به تیراندازی های جمعی و گسترده 
در آمریکا اشاره کرد و نوشت که تنها در ماه آگوست، 5۱ نفر در آمریکا در حوادث 
مرتبط با تیراندازی جان خود را از دست دادند. این گزارش به جدیدترین حادثه 
تیراندازی در آمریکا اشاره کرد که روز شنبه در نزدیکی »اودسا« ایالت تگزاس به 
وقوع پیوست و پنج نفر جان خود را از دست دادند. این حوادث تنها بخش کوچکی 
از ده ها حادثه تیراندازی در آمریکاســت و البی ســالح در این کشور به اندازه ای 
قدرت دارد که حتی کنگره هم توانایی مقابله با آن را ندارد و قوانینی تاکنون برای 

کنترل حمل سالح در این کشور تصویب و اجرا نشده است.
گفتنی است همزمان با شدت گرفتن حمالت مسلحانه  در چند ماه اخیر مسئله 
اصالح قانون حمل سالح در آمریکا بار دیگر داغ شده و به خواست عمومی تبدیل 
شده است. در همین راستا چندی پیش »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا با صدور بیانیه ای گفت: »خانواده های بسیاری در جوامع مختلف ]آمریکا[ 
مجبور هستند این وحشت روزانه از خشونت با سالح گرم را تحمل کنند. سنای 
جمهوری خواهان با تداوم انفعال، به وظیفه خطیر ما در محافظت از مردان، زنان و 
کودکان بی احترامی کردند. آمریکا با آنکه حدود 5 درصد از جمعیت دنیا را در خود 
جای داده صحنه وقوع نزدیک به ۳۱ درصد از کل حوادث مربوط به کشــتارهای 
کور در سراســر دنیا است. به نوشته تارنمای گان وایلنس آرشیو، از ابتدای سال 
۲۰۱۹ تاکنون ، حدود ۸ هزار و ۷۲۳نفر براثر تیراندازی در آمریکا کشته شده اند. 
در همین زمان حدود ۱۷هزار و ۳۰۲ نفر نیز مجروح شده اند. کارشناسان، آزادی 
حمل ســالح توسط شهروندان را اغلب مهم ترین و اصلی ترین عامل ایجادکننده 
ایــن پدیده می دانند. برآورد می شــود که از جمعیت نزدیــک به ۳۲6میلیون 
نفری آمریکا)۲۰۱۷( حدود ۳۱۰میلیون آمریکایی ســالح گرم در اختیار دارند. 

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰۸۷ -۳۷6۸4۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱۸۰44-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷65۱۸۸۸   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲5۸۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱۰۰۸6   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳۷6۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

زلزله در آرامکو؛ رئیس بزرگ ترین 
شرکت نفتی سعودی برکنار شد

 فارس: دولت ســعودی با کنار گذاشتن »خالد الفالح« از 
ریاست شرکت آرامکو مسیر واگذاری این شرکت بزرگ 
نفتی به بخش خصوصی را هموار کرد. دولت عربستان روز 
گذشته »یاسر الرمیان« رئیس صندوق سرمایه گذاری های 
عمومی را به جای الفالح به ریاســت آرامکو برگزید. خالد 
الفالح، وزیر انرژی ســعودی به تازگی بخش وســیعی از 
جایگاه و اختیارات خود را از دست داده است.»خالد الفالح« 
وزیر» انرژی و صنعت و معدن« سابق و وزیر »انرژی« فعلی، 
مخالف واگذاری شرکت آرامکو است و با کنار رفتن وی از 
ریاست این شرکت، مسیر عرضه بخشی از سهام این شرکت 
در بازارهای بورس هموار می شود. سعودی پس از گرفتار 
شدن در باتالق یمن با کسری بودجه بزرگی مواجه شده 
که فروش شرکت های بزرگ دولتی از سوی دربار به عنوان 
یکی از راه های تأمین بودجه ، مورد توجه قرار گرفته است.

حمله با سالح سرد در مدرسه چینی 
هشت قربانی گرفت

ضد حمله پارلمان انگلیس مقابل 
اقدامات  بی پروای »جانسون«

باشگاه خبرنگاران: در پی حمله یک مرد با سالح سرد به 
مدرسه ای در چین در نخستین روز سال تحصیلی هشت 
دانش آموز کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این مرد 4۰ 
ســاله با نام مستعار »یو« ساعت ۸ صبح به وقت محلی در 
حالی به مدرسه چائویانگپو در شهر انشی هوبی در استان 
شرقی »هوبی« حمله کرد که دانش آموزان در نخستین روز 
سال تحصیلی خود را برای ورود به کالس ها آماده می کردند. 
در چین رده تحصیلی دبســتان را کودکان 6 تا ۱۳ سال 
تشکیل می دهند. این نخستین بار نیست که دانش آموزان در 
مدارس چین هدف حمالت قرار می گیرند. در ماه اکتبر سال 
جاری میالدی نیز یک زن با چاقوی آشپزخانه به یک مهد 
کودک در چونگ کینگ حمله کرد و ۱4 کودک را به قتل 
رساند. در آوریل ۲۰۱۸ نیز ۹ دانش آموز در حمله مسلحانه 
با سالح ســرد به مدرسه ای در شانزی چین کشته شدند.

مهر: پارلمان انگلیس در اقدامی فراحزبی و در حالی که کمتر 
از چند روز به پایان تعطیالت تابستانه پارلمان باقی مانده، 
الیحه ای را به رأی خواهد گذاشت که مسیر نخست وزیر 
این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق 
را دشوار می کند. این الیحه در صورت عدم توفیق بوریس 
جانسون به حصول توافق با اتحادیه اروپا، اجرای برگزیت را 
به تعویق می اندازد. این اقدام پارلمان خالف رأی جانسون 
اســت که می گوید به هر قیمتی، در مهلت ۳۱ اکتبر )۹ 
آبان( انگلیس را با یا بــدون توافق، از اتحادیه اروپا خارج 
خواهد کرد. به همین دلیل است که او تهدید کرده چنانچه 
الیحه پیشــنهادی مخالفان مرحله نخســت رأی گیری 
را با موفقیت پشت ســر بگذارد، در تاریخ ۱4 اکتبر )۲۲ 
مهر( انتخابات زودهنگام برگزار می کند تا )با پاکســازی 
نمایندگان مخالف( جو پارلمان را به نفع خود تغییر دهد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

گزارش بدون تیتر

خبر

 انعکاس
      صفحه 8

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ︑﹙﹫︧﹥ و ﹎︀و ︫﹫︣ی ︫﹊﹛ اول آ︋︧︐﹟ 
((︊︮ ١٣٩٨/٠ ︨︀︻️ ٨۶/١۶ ︡ه  ﹝﹢رخ︤ا﹞ ︀ر︑))

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل 
︋︭﹢رت وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋︪﹞︀ره ︧︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ 
︋︀﹡﹉ ﹋︪ــ︀ورزی ︫︺︊﹥ ﹝︪ــ︡ ︋﹠︀م ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ 
﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س
︑﹙﹀﹟: ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۵- ١١٩

﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۷
۲۷
۶

ع ۹
۸۰
۷۲
۹۸

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝ــ﹢ر ︑﹫﹥ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، ︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︫ــ︊﹊﹥ 
︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠۵ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ 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 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ︫︊﹊﹥ ﹠︀ران ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

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

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

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

ع ۹
۸۰
۷۲
۸۹

فراخوان تجديد 
مناقصه - نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

 ︡﹫︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹝﹫︋ ﹩﹡︀︊﹍﹡ ــ︀ت﹞︡︠ ﹤ــــ︣ دارد ارا︷﹡
ــ﹥  ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠۴، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︨ــ︐︀د) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
 ﹏﹢︑ ︀ن︀ی ︋﹙﹢ار ا︋﹢ر︐﹡︀︋︀ن ︵﹑ب - ا﹫︠ - ︪︡ــ﹞

﹎︣دد.
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

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

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

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

ع ۹
۸۰
۷۲
۸۷

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

 ﹩﹊︣︐﹊﹛︡اری و را﹨︊︣ی ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ا﹍﹡ ،︣دارد ︑︺﹞﹫ــ
 ﹅︣︵ ︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از﹨ ︡﹫︫ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٣، از در
 ﹅︣︵ 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 ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد︋  ﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ︧︀︋︡اری︋ 

﹙﹢ار ا︋﹢ر︀ن  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب  -  ا﹡︐︀ی︋ 
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

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

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابطعمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ز﹨︣ا︀︗﹫ــ︀ن ﹡ــ︥اد 
﹝﹆︴ــ︹  ︻﹞︣ان،ژ﹢︑﹊﹠﹫ــ﹉  ﹝﹠︨︡ــ﹩  ر︫ــ︐﹥ 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ار︫︡ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︫︀﹨︣ود ︋﹥ 
︫﹞︀ره دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩۵٠۴٣٨۴﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ا︧ــ﹢زو ﹝ــ︡ل ٨٩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٧۴۵۵٣٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩
﹡ــ︀م  ︋ــ﹥   NAGNKR55E08812612
﹁︣دــ﹟ ﹇﹠︊ــ︣ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ︫ــ︡ه و از در︗ــ﹥ 

ــ️ ــ︀﹇︳ ︨ا ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۲۸
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣اــ︡ ١١١ ﹝ــ︡ل ٩۶ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره  و    ٧٨ ق   ٣۴۶ اــ︣ان   ۴٢ ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAS431100H5711106 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
M13/5836857   ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ا﹋︊ــ︣ ︎﹢ر︠︀﹋︧ــ︀ر ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡
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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

و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای  
︫﹞︀ره ﹡﹞︀︋︣: ٠٢۵٣٧٧٧۵۵٨٣

﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ا︣ان ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥: 
۵٨٣٨۴٧ ﹩﹎(︫﹞︀ره ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥: ٠٢١۴١٩٣۴)                                                                          ︫﹠︀︨﹥ آ

  جهان/ جواد فراهانی  حزب اهلل لبنان با شــلیک چند 
موشک ضد تانک به سرزمین های اشغالی فلسطین و انهدام 
یک خودروی نظامی رژیم صهیونیســتی و نیز ایجاد رعب و 
وحشــت در دل صهیونیست ها پاســخ تجاوز پهپادی اخیر 
اســرائیل به لبنان را در عمق این رژیــم داد و مقابله با آن را 
از سرزمین های اشــغالی لبنان به سرزمین های 
اشغالی فلســطین که خط قرمز صهیونیست ها 
محسوب می شد، منتقل کرد. سید حسن نصراهلل 
در سخنرانی های اخیر خود تأکید کرده است که 
بنیامین نتانیاهو قصد داشت با تنش زایی اخیر به 
حساب خون اسرائیلی ها در انتخابات پیروز شود؛ 
چراکه او می داند دو راه بیشــتر پیش روی خود 
ندارد و آن اینکه یا باید در انتخابات پیروز شود و 
یا آنکه به خاطر اتهامات فسادی که متوجه اوست 
راهی زندان شود. کارشناسان تأکید می کنند که 
نتانیاهو در نزاع اخیر به دلیل پاسخ قاطع و دقیقی 
که حزب اهلل داد، هم در عرصه نظامی شکســت 
خورد و هم صحنه سیاسی داخل را از دست داد؛ 
بنابراین این تنش می تواند آغازی برای پایان حیات 

سیاسی او باشد.

قاعده جدید حزب اهلل در نبرد با دشمن صهیونیستی
غالب قندیل، تحلیلگر سیاســی مطرح لبنانی در گفت وگو با 
قدس تصریح کرد: ارزش پاســخ حزب اهلل لبنان در ماهیت و 
مضمون این تصمیم و اراده قرار دارد و همان طور که ســید 
حســن نصراهلل تأکید کرد معادالت جدیدی که حزب اهلل در 
مقابله با رژیم صهیونیستی تعیین کننده آن است، برای توضیح 

ارزش این پاسخ کافی است. وی افزود: حزب اهلل در پاسخ اخیر 
از معادله بازدارندگی و پاسخ به تجاوزات در سرزمین های لبنانی 
عبور و قواعد جدیدی را برای جنگ تعیین کرد. براین اساس 
از این به بعد پاسخ مقاومت به هرگونه تجاوز صهیونیست ها 
بــه لبنان و یا نیروهای آن در خارج در عمق ســرزمین های 
اشغالی فلســطین خواهد بود و این قاعده ای جدید است که 
پیش از این سابقه نداشته است. عالوه براین همان طور که سید 
حســن نصراهلل اعالم کرد دیگر دوران تجاوزهای بدون پاسخ 
صهیونیست ها به لبنان تمام شده و دوره پاسخگویی به آن آغاز 
شده است.این کارشناس لبنانی در مورد اینکه نتانیاهو مدعی 
شده در عملیات حزب اهلل هیچ کس حتی زخمی نشده است، 
تصریح کرد: رژیم صهیونیستی از آغاز اشغالگری در فلسطین 
به هیچ یک از شکســت های خود اعتراف نکرده و همیشــه 
ادعا کرده که باختی نداشــته است؛ بنابراین امروز چگونه به 
شکست خود اعتراف کند در حالی که نتانیاهو در میدان رقابت 
انتخاباتی و بقا در ســمت نخست وزیری قرار دارد؟! از این رو 

نتانیاهو دجال و کذاب اســت؛ در تصاویری که مقاومت روز 
گذشته منتشر کرد، مشاهده شد خودروی زرهی که توسط 
موشک حزب اهلل مورد اصابت دقیق قرار گرفت چگونه در آتش 
می سوزد. عالوه براین تصدیق ادعای نتانیاهو امکانپذیر نیست؛ 
زیرا در تانکی که مورد هدف قرار گرفت بی تردید عناصر ارتش 

دشمن حضور داشتند.

  نتانیاهو   درمنگنه
وی با اشــاره به اینکه نتانیاهو می خواهد به حســاب خون 
اسرائیلی ها در انتخابات پیروز شود، تأکید کرد: پر واضح است 
که اقدامات و تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در هفته های 
اخیر تا حد زیادی با کمپین انتخاباتی نتانیاهو مرتبط بوده و 
می خواهد او را در تنگنا قرار دهد و اگر در انتخابات پیروز نشود، 
باید به اتهام فساد روانه زندان شود؛ بنابراین تمام تجاوزات اخیر 
صهیونیست ها چه در عراق چه در سوریه و چه در لبنان به این 
موضوع و منافع شخصی نتانیاهومرتبط است.غالب قندیل در 
پایان با تأکید براینکه پس از پاســخ حزب اهلل، نتانیاهو هم در 
میدان نظامی شکست خورده و هم صحنه سیاسی داخل را از 
دست داده است، گفت: برای کسی که تحوالت داخلی رژیم 
صهیونیستی را دنبال می کند، روشن است که برخی از رقبای 
انتخاباتی نتانیاهو، در مرحله مقابله با مقاومت که تاکنون در 
آن سردرگم و شکست خورده است، از او به شدت انتقاد دارند 
و بی شک نتانیاهو در این مرحله موفقیتی نداشته و به نفع او 
نبوده است. گرچه اکنون نمی توانیم پیش بینی کنیم که نتیجه 
انتخابات چگونه خواهد بود، اما آنچه واضح و قطعی اســت، 
اینکه موقعیت نتانیاهو پس از تنش زایی اخیر بسیار ضعیف تر از 

موقعیتی است که پیش از تنش در آن قرار داشت.

پاسخ حزب اهلل موقعیت انتخاباتی نخست وزیر صهیونیست ها را تضعیف کرد

رشته های نتانیاهو درحال  پنبه شدن

 نتانیاهو قصد 
داشت با تنش زایی 
اخیر به حساب 
خون اسرائیلی ها 
در انتخابات 
پیروز شود

بــــــرش

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

12/3113/03

 23/4700/20 4/385/12

18/5619/28

6/066/39

 19/1419/47

در حاشیه


	1 m new
	2
	3 new
	4-5
	6 new new
	7
	8 new new

