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تکمیلپروژههایناتمامآستانقدسسرعتمیگیرد
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی از بالتکلیف انتقادحجتاالسالموالمسلمینمرویازبالتکلیفماندنبرخیپروژههایعمرانیدرحرممطهررضوی

ماندن برخــی پروژه های عمرانی در حرم مطهر 
رضوی انتقاد کرد. حجت االســالم و المسلمین 

 ............ صفحه 3احمد مروی پنجشنبه...

 هرجا بروم 
با پرچم ایران می روم

 آقای مرادی کرمانی
 لطفًا دوباره بنویسید

اروپا با همراهی آمریکا 
به دنبال وقت کشی است

10 12 2
فغانی: امروز تولد خالق »قصه های مجید« است  آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

 ............ صفحه 2 

پایان شوآف غرب و  تداوم اقدام عملی ایران
 ترامپ درخواست مکرون مبنی بر توقف تحریم های هسته ای علیه ایران را رد کرد  

      صفحه 1

فراخوان تجديد مناقصه 

بيمارستان قائم (عج) (نوبت اول) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۴۳
۹

/ع
۹۸
۰۷
۴۱
۹

«آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ١-٩٨/٨ » ﹡﹢︋️ اول
شـركت مديريت توليد برق نكا در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︫ــ︽﹙﹩- ︑︭︭﹩ ︋︣ای ﹝︪︀︾﹏ 
︣ ا︨︀س ︵︣ح ﹡︷︀م ︗︀﹝︹ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩  ︣ق ﹡﹊︀ و︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ ١٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠، ٣٠٠٠٠ و ۴٠٠٠٠ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن وزارت ﹡﹫︣و ︑﹢︨ــ︳ ﹝︖︣ی آ﹝﹢زش ︋︪︣ح ﹝︪ــ︭︀ت و ︗︤﹫︀ت و ﹜﹫︧️ دوره ﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و از 
︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︡ان﹠﹝﹇﹑︻ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳ــ︣ا ﹥ ﹝︖︣ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ وا︗︫︡   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان  ︣ق ﹡﹊︀ ﹡︤د︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ ﹠︀م︫  ﹞︀ره ٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨︋  ــ﹫︊︀︫  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ﹁﹫︩ وار︤ی︋ 

 .︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز﹢﹚﹫﹋) ️﹋︫︣ ﹟︣و﹎︀ه ︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت ا﹫﹡ ﹤︊︺︫
١-ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹞︡ت ٧ روز ﹋︀ری.

٢-︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹠︪﹫︎ ﹩︐︧︀︋︀د ︠﹢د را ︋︣ ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ 
︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀ وا﹇︹ در ﹡﹊︀- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز- ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫ــ﹫︡ ︨ــ﹙﹫﹞﹩ ﹡﹊︀ ︑︧﹙﹫﹛ و ر︨﹫︡ 
 ️︋︀ز و ﹇︣ا ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٧/١٣ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ا ︊︮ ︀دات وا︮﹙﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١٠/٣٠﹠دار﹡︡. ︎﹫︪ــ ️﹁︀در

︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
٣- ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٢٢٢٫٨۵١٫١٠٠ ر︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ ﹊﹩ از ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹝︪︣و﹥ ذ﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد:
٣-١- ر︨﹫︡ ︋︀﹡﹊﹩ وار︤ و︗﹥ ﹝︤︋﹢ر ︋﹥ ︧︀ب ︫︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀

٣-٢- ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀
٣-٣- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ از ︑︀ر ︮︡ور دارای ︨﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.

﹠︪﹫︎ ﹤︋ -۴︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹡︷︀︣ آن و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︴﹙﹆

︀︨ -۵︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط، در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ آ﹎﹩ و ︠﹑︮﹥ ا︨ــ﹠︀د ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ ﹨ــ︀ی www.tender.tpph.ir وwww.npgm.ir  و ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪ــ﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︋︣ای ﹋︧ــ︉ ﹝﹢ارد ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۶٢٢٣۵٠-٠١١ ︠︀﹡﹛ ﹫︡ری و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟: ٠١١٣۴۶٢۴٢٢٠                     

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ روابط عمومىآ﹇︀ی ر︲︀ ا︋︡ا﹜﹩ ︑﹞︀س /ع
۹۸
۰۷
۴۲
۴

/ع
۹۸
۰۷
۴۲
۶

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ( ﹡﹢︋️ اول )
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره :١-٩٨

 ١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ا﹡︖ــ︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ رود︠︀﹡ــ﹥ ﹝︣زی ︨ــ﹢﹝︊︀ر ﹝︡وده                       

︎﹏ ﹝﹑﹇︀ت
٣- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٢٠﹝﹫﹙﹫︀رد  ر︀ل

-۴︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان:︀︎﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب 
﹞-۵﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩:ازروز  ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/۶/٩٨ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ 

اداری ︎﹠︖︪﹠︊﹥٢١/۶/٩٨
﹢︑ ️﹚﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︎ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ۴/٩٨/٧

٧- ﹝﹏ در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ 
www.setadiran.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨)

︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

 فراخوان مناقصه (نوبت دوم) 
بيمارستان علوى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۳۳
۸

فراخوان مناقصه (نوبت دوم) 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى

بيمارستان اكبر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۳۳
۶

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
امور اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان اكبر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۳۴
۴

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی

سریال چالشی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( این روزها به قسمت های 
حســاس خود رسیده و می رود که سومین نخســت وزیر را نیز قربانی کند. در 
حالی که ملکه انگلیس چهارشنبه 6 شهریور در اقدامی که برخی از آن به مرگ 
دموکراسی در بریتانیا تعبیر کردند، درخواست بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان 

را تأیید کرد؛ مجلس این کشور در ضد حمله ای...

سیاهچالهبرگزیت؛
آخرینمیخبرتابوتاستعمارپیر

 ............ صفحه 8
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ش

دان
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انقالب اسالمی 
مانع تحریف عاشورا شد

گفتوگوباحجتاالسالمدکترمیرزاییدرباره
ظرفیتهایعزاداریامامحسینjبرایجامعهامروز

 ............ صفحات4و5و9

قاتالنحسینjمصلحتاندیشانی
کهدنیاآنهارافریفتهبود

نذرارباب/نامهاونورها
دربارهنقش»عابس«درواقعهعاشوراچهمیدانید؟

کُشتهعشق

راهرسیدنبهکمال،دلدادنبه
ولِیخداواطاعتمحضازاوست

»حسینیه«؛ویژهمحرمالحرام

سربازان آینده
هفدهمینآیین»شیرخوارگانحسینی«

درایرانو۴۵کشورجهانبرگزارشد

 ............ صفحه 7 

آنکهبرمرگزندخندهعلیاصغرتوست مرثیهحضرتعلیاصغرj:طفلششماههتبسمنکندپسچهکند
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روزنامـه صبـح ایـران

معاون هماهنگ کننده ارتش: انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا نشان دهنده قدرت شبکه پدافند هوایی کشور بود   مهر: امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش با 
اشاره به اقدام شبکه پدافند هوایی در انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا، گفت: این اقدام نشان دهنده قدرت شبکه پدافند هوایی کشور بود و به خوبی مشخص کرد که با چه دقت و حساسیتی لحظه به لحظه آسمان 

کشورمان رصد می شود و چگونه پهپادی که وارد مرزهای هوایی کشورمان شده است را شکار می کنند. این ها نشان دهنده ظرفیت باالی دفاعی و بازدارندگی کشور است.

 سیاست  فرصــت ۶۰ روزه دوم ایران به 
طرف های باقیمانده در برجام برای اجرای 
تعهدات برجامی در قبال ایران براســاس 
بیانیه ۱۸ اردیبهشت شورای عالی امنیت 
ملی، روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه پایان 
یافت و حســن روحانی چهارشــنبه شب 
-۱۳ شــهریور ماه- اعالم کرد که ایران از 
روز جمعه -۱۵ شهریور- گام 
ســوم را آغاز و به ســازمان 
انرژی اتمی دســتور داد که 
در  برجامی  تعهدات  تمامی 
حوزه تحقیق و توســعه را 
رئیس جمهور  کند.  متوقف 
ایــران در  گفــت: اقدامات 
آژانس  مقــررات  چارچوب 
خواهد بود  و مهلت ۶۰ روزه 
دیگری پیش روی اروپاست 
و هــر زمان به تعهدات خود 
برگردنــد، ما هم به تعهــدات برجامی بر 
می گردیم. از سوی دیگر سخنگوی وزارت 
خارجه گفت کــه ظریــف در نامه ای به 
موگرینی ضمن اعالم توقف تمامی تعهدات 
ایران در برجام در حوزه تحقیق و توسعه، 
عنوان کرد که تهــران جزئیات فنی آن را 

متعاقباً به اطالع آژانس می رساند.
وزارت امور خارجه فرانسه بالفاصله بامداد 
پنجشــنبه در واکنش به گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی ایران اعــالم کرد باید از 
هرگونه اقدامی که ســیگنال منفی ارسال 
می کنــد، خودداری شــود. وزارت خارجه 
فرانســه تأکید کرد که هرگونه ســیگنال 
منفــی به تالش ها بــرای کاهش تنش ها 

آسیب می رساند.

 میانجیگری ناکام فرانسه
در روزهای گذشته فرانسه با طرح اعطای وام 
۱۵ میلیارد دالری، تالش کرد تا ایران را به 
خودداری از برداشتن گام سوم متقاعد کند. اما 
این طرح نه مورد پذیرش آمریکا قرار گرفت و 
نه تهران پذیرفت که این مبلغ در قالب یک 
وام اروپایی پرداخت شود. ایران تأکید دارد که 
پرداخت این رقم باید به صورت خط اعتباری 
و در ازای بازگشت فروش نفت ایران به سطح 
پیش از تحریم، صورت گیرد. اتحادیه اروپا روز 
پنجشنبه نیز در واکنش به گام سوم برجامی 
ایران، از تهران خواست مجدداً به تعهداتش 
ذیل برجام بازگردد و از کاهش تعهداتش ذیل 

توافق هسته ای صرفنظر کند.
وزارت خارجــه انگلیس نیز در بیانیه ای روز 
پنجشنبه به سومین گام ایران برای کاستن 
از تعهــدات خود در برجام واکنش نشــان 
داد. وزارت خارجــه انگلیــس در این بیانیه 
گفته اســت: »قصد ایران برای معلق کردن 
محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه 
هســته ای به شــدت نگران کننده است«. 

دولــت انگلیس در ادامه ایــن بیانیه تالش 
کرده با ترسیم فضای تنش، سطح مطالبات 
مورد انتظار ایران از برجام را به »کاســتن از 
تنش ها« تقلیل دهد. از سوی دیگر به گزارش 
فارس به نقل از پایگاه خبری نیوزیک آمریکا، 
کاخ ســفید اعــالم کرد کــه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور در گفت وگوی تلفنی 
با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به وی 
تأکید کرده است که رفع تحریم ها علیه ایران 
در دستور کار قرار ندارد. »جود دیر« دستیار 
ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور مطبوعاتی 
نیز در حساب توییتری خود نوشت: ترامپ 
به مکرون گفته که در برهه فعلی تحریم های 

ایران را کاهش نخواهد داد.

 توضیحات یک منبع آگاه درباره جزئیات 
اقدامات ایران در گام سوم هسته ای 

یک منبــع آگاه در گفت و گــو با »آخرین 
خبــر« گفت:  مهم تریــن اقدامی که پس از 
این گام مــی توانیم انجام دهیــم، مربوط 
به تســت زنجیره های بیــش از 2۰ عددی 

از ســانتریفیوژهای پیشــرفته IR۶ است 
کــه می توانــد تــا ۱۰ برابر ماشــین های 
فعلی غنی ســازی اورانیوم داشــته باشد .

وی افــزود: می توانیــم مواد غنی شــده از 
زنجیره های تحقیقاتی و شــاهد را به عنوان 
ذخایر غنی شــده خود حفظ کرده و با راه 
انداختن کارخانــه مونتاژ ســانتریفیوژ در 
نطنز تولید ســانتریفیوژ IR۶ را برای نصب 
در زنجیره هــای بزرگ ترمان آغــاز کنیم .
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا برجام 
محدودیت هایی برای تحقیق و توسعه ایجاد 
کرده اســت که حاال قرار است کنار گذاشته 
شود گفت: هیچ محدودیتی در بحث تحقیق 
و توسعه وجود نداشــته و ما از همان زمان 
روی سانتریفیوژهای جدید کار می کردیم و 
اکنون هم اگر بدعهدی صورت نمی گرفت 
و برجام به مشــکل نمی خــورد، نیازی به 
تشکیل زنجیره سی تایی از سانتریفیوژهای 
IR۶ وجود نداشت؛ زیرا ما هنوز تست های 
زنجیره بیســت تایــی را کامــل نکرده ایم . 
وی ادامــه داد: طوری مذاکره انجام شــد تا 
محتوای تحقیق و توســعه محدود نشود و 
آهنگ تحقیق و توســعه حفظ شــود که با 
گام سوم این آهنگ ســریع تر خواهد شد .
اگر بدعهدی های غرب نبود و می خواستیم 
بــه آهنگ عــادی تحقیق و توســعه ادامه 
دهیم، نیازی به زنجیــره های بزرگ وجود 
نداشــت. در سه و چهار ســال بعد از برجام 
تحقیــق و توســعه روند خوبی داشــته و 
طراحی هــا از حالت مهندســی معکوس 
تغییــر یافته و با مستندســازی حتی برای 
هر ماشــین تا ۳ هزار ســند تولید شــده 
و نــرم افزارهــای خاص طراحــی کردیم . 

ترامپ درخواست مکرون مبنی بر توقف تحریم های هسته ای علیه ایران را رد کرد

پایان شوآف غرب و تداوم اقدام عملی ایران

 آمریکا باید به برجام برگردد البته نه برگشــت به نقطه خروج. این یعنی تحمل 
ترامپ برای سال های آینده و ادامه تحریم. دولت در تمام بانک ها یک حساب باز کند 

و مردم پس اندازهای خود را به آن انتقال دهند. 09150009278
 ایران باید تمام پایگاه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را با خاک یکسان 
کند، نبرد خیر و شــر نزدیک و ایران باید پیشرو در این امر باشد نه منتظر حمله 

دشمن. 09150007302
 اگر دولت پول گندم خریداری شــده را به کشــاورز بپردازد، دیگر دالل نه برای 
گندم بلکه برای کاالی کشــاورزی نخواهیم داشت. پس یکی از عامل های به وجود 

آمدن دالل خود زیر مجموعه دولت است! 09350002256
 دل امــام زمــان برای جد بزرگوارشــان گرفته، خدایا منتقم خون حســین را 
برسان و به این ظلم طوالنی پایان ده. مردم غافل نباشید که ساعت نزدیک است! 

09150007302
 وعاظ و مداحان در مجالس حســینی مردم را بیدار کنند غرب کشف حجاب را 
از بچه ها شــروع کرده، خانواده ها را بیدار کنند که در خواب گران به سر می برند. 

09150001136
 دولت ســعی در حذف قبض کاغذی دارد، بهتــره اول از کارهای اداری خودش 
شروع کنه که تو همه اداره ها مردم را برای یک نامه یا امضا یا کپی از این اتاق به اون 
اتاق، از این طبقه به اون طبقه، از این اداره به اون اداره پاسکاری میکنن آخرش کم 

میارن میگن برو کافی نت یا دفتر پیشخوان.09150007819
 در کشورهای خارجی کسانی که مالیات نمی دهند قانون با آن ها همانند دزدها 
برخورد می کند و آن ها را به زندان می اندازد، ولی متأسفانه در ایران پزشکان، وکال 

و ... خیلی راحت به قانون دهن کجی کرده و مالیات نمی دهند! 09150007864
 این طرح جدید »معلم تمام وقت« در آموزش و پرورش دیگر هیچ انگیزه ای برای 
مدیران و معاونان باقی نگذاشته؛ یکی پس از دیگری به دنبال استعفا از سمت خود 

و معلم شدن هستند. 09150003191
 خیلی از مسئوالن در کشور فرزندانی دارند که تابعیت کشورهای خارجی از جمله 
آمریکا و انگلیس را دارند،مردم انتظار شــنیدن توضیحات قابل قبول دارند که چه 
دلیلی وجود دارد که ما باید با این کشورها دشمن باشیم و به خاطر آرمان هایمان 
ســختی ها را تحمل کنیم، ولی فرزندان برخی مسئوالن به راحتی در آنجا زندگی 
کنند، اصــالً چطور و از کجا هزینه زندگی در کشــوری بیگانه برای آن ها تأمین 

می شود. بهتر است در تلویزیون توضیحی بدهند. 09300008529
 تصور می کردم با پیشــنهاد رهبری مبنی بــر جذب نقدینگی جامعه با احداث 
پاالیشــگاه جدید و تبدیل نفت خام به کاالی با ارزش افزوده تر فوراً مسئوالن به 
این پشنهاد لبیک خواهند گفت، ولی ظاهراً منافعی مثل کرسنت و توتال مانع از 
همصدایی با رهبری شده است. در غیر این صورت باید دالیل تخصصی رد آن را در 
رســانه ملی اعالم نمایند، همان طورکه برای توجیه حذف چهار صفر اعالم کردند. 

09350003156

 ریچارد گرنل، ســفیر آمریکا در آلمان که دخالت هایش در امور داخلی آلمان بارها 
جنجالی شده خواستار تحریم شهردار تهران شده که قرار است با شهردار برلین دیدار 
کند. منابع خبری پیش از این گزارش داده اند »پیروز حناچی«، شهردار تهران به همراه 
هیئتی متشکل از یک نفر از اعضای شورای شهر تهران و چند تن از مدیران تخصصی 

شهرداری دوشنبه هفته گذشته راهی اتریش شد.

 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که در جاکارتا به 
ســر می برد، دیروز با خانم »رتنو مرســودی« وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی 
دیــدار و گفت وگو کرد. وزرای امور خارجه ایــران و اندونزی در این دیدار با ابراز 
خرســندی از سطح روابط، گفت وگوها و رفت و آمدهای سیاسی و پارلمانی و نیز 
همکاری های اقتصادی بین دو کشــور، بر گســترش و تعمیق روابط با توجه به 
ظرفیت هــای موجود در دو طرف تأکید کردند. همچنیــن در این دیدار رویکرد 
اصولی جمهوری اسالمی ایران در قبال برجام در شرایط کنونی از سوی وزیر امور 
خارجه کشــورمان تشــریح و بر ضرورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود و 

بهره مندی ملت ایران از منافع اقتصادی برجام تأکید شد.

 حجت االســالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر مفقود شدن 
حجت االســالم صدرالساداتی اظهار داشــت: آقایان صدرالساداتی ربوده و مفقود 
نشــدند و کسی هم آن ها را به جایی منتقل نکرده است. خودشان در مسیر قم-

تهران یعنی اطراف مجموعه خدماتــی مهتاب، تصمیم می گیرند که موبایل های 
خــود را خاموش کننــد و به قم برگردند که در نهایت ایــن تصمیم را اجرایی و 
موبایل خود را خاموش کرده و به قم برمی گردند. آن ها به منزل برادِر آقای غفاری 
)غفار عباســی مراغه ای( می روند و به کسی هم خبر نمی دهند. در واقع آن ها در 
منزل برادِر آقای غفاری حضور داشتند و خانواده آن ها نیز بی اطالع بودند. با توجه 
به اینکه خانواده خبری از آن ها نداشــتند اذیت و ناراحت شــدند و در نهایت به 

آگاهی و مراجع دیگر مراجعه کردند.

 رئیس کمیســیون قضایی مجلس گفت: به نظر می آیــد اگر اروپایی ها نتوانند 
تعهــدات خود را انجام دهنــد، گام چهارم ایران پایان برجام بــوده و این توافق 

کأن لم یکن شود.
 اهلل یار ملکشــاهی، نماینده مردم کوهدشــت و رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
شــورای اسالمی، با اشاره به اجرای گام ســوم کاهش تعهدات برجامی ایران در 
مقابله با بدعهدی های صورت گرفته توسط اروپایی ها، اظهارداشت: اگر دولت های 
اروپایی صرفاً حتی ظرفیت خودشــان را کامل به میدان می آوردند، می توانســت 

قانع کننده باشد اما این کار را نکردند.

پایگاه »میلیتاری واچ مگزین«
ایران مشتری احتمالی جنگنده  »میگ 35« روسیه

سیاست: یک نشــریه و پایــگاه خبری- 
تحلیلی دنبال کننده مسائل و اخبار نظامی 
در جهــان، از خریــد احتمالــی جنگنده 
میگ۳۵ روسیه توسط پنج کشور از قبیل 
ایران خبر داده است. در گزارش آمریکایی 
»میلیتاری واچ مگزین«، از پنج کشور ایران، 
هند، مصر، بالروس و کره شمالی به عنوان 
»مشــتریان احتمالی و مهم جنگنده های جدید میگ ۳۵ روسیه« یاد شده است. به 
ادعای میلیتاری واچ مگزین، ایران با خرید جنگنده های میگ ۳۵ می تواند توانمندی 
نیروی هوایی خود را ارتقا دهد و شکاف موجود در رابطه با اف ۳۵ رژیم صهیونیستی 
و اف  ۱۵ عربستان سعودی را کاهش دهد. از نظر این نشریه، دلیل احتمالی دیگری 
که می تواند دلیل ایران برای خرید میگ ۳۵ باشد، تالش این کشور برای جایگزینی 
جنگنده های اف ۵ و اف ۴ باشــد که بیش از ۴۰ ســال در نیروی هوایی این کشور 

مشغول به کار بوده اند.

نیویورک تایمز گزارش کرد
تالش های مخفی رژیم صهیونیستی برای تقابل با ایران

سیاست: روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی مفصل به بررسی فشارهای 
مقامات رژیم صهیونیستی و برخی تندروهای آمریکایی به دولت واشنگتن برای حمله 
به ایران پرداخته و نوشــت: »افراطی ها در اسرائیل و آمریکا بیش از یک دهه زمان 
صرف کردند تا جنگ علیه برنامه هسته ای ایران را کلید بزنند«. این گزارش در حالی 
نوشته شده که فضای تعامالت بین واشــنگتن و تهران درپی تنش زایی های اخیر 
»دونالد ترامپ«  رئیس جمهور آمریکا و »جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
شــامل خروج از توافق هســته ای، احیای یکجانبه تحریم های ذیل برجام، اعزام ناو 
هواپیمابر و بمب افکن به منطقه غرب آسیا به شدت متشنج شده است. در ابتدای این 
گزارش، فضای حاکم بر مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و ایران پیش از حصول توافق 
هسته ای به بلوفی سه جانبه تشبیه شده که در آن هریک از طرف ها تالش می کردند 
تا خود را آماده حرکت به سوی درگیری به تصویر بکشند. در چنین فضایی، هم رژیم 
صهیونیستی و هم آمریکا ســعی داشتند با اقداماتی، هم به یکدیگر و هم به ایران 
چنیــن القا کنند که آماده اند تا در صورت نیاز علیه ایران اقدام نظامی انجام دهند. 
نیویورک تایمز در گزارش خود مدعی شده است که با خروج یکجانبه آمریکا از توافق 

هسته ای، این فضا بار دیگر حاکم شده است.

 آمریکا و اروپا دنبال 
بی ارزش کردن مهلت های ایران

آنچه از کاهش تعهدات هســته ای انجام 
شــد، امیدوارانه نیســت؛ چراکه در قبال 
خروج آمریکا از برجام ما زمان را از دست 
دادیم و خیلی زودتر می توانستیم مواضع 

امروزمان را عملی کنیم.
همــگان می داننــد بــه لحــاظ حقوق 
بین الملــل هیچ ســازوکاری برای خروج 
یکی از کشورها از برجام پیش بینی  نشده 
اســت. در واقع در برجام هــم تضمینی 
برای این امر وجود نداشــته اســت، اگر 
داشــت ایران تاکنون باید با توسل به آن 
ســازوکار به حق خود می رسید. در واقع 
بســتری برای بازگشــت آمریکایی ها به 

برجام وجود ندارد.
از ســوی دیگــر هم آمریــکا نمی خواهد 
به بــازی برجام برگردد، بلکــه به دنبال 
تحمیل یک سری تعهدات جدید به ایران 
اســت. مطالباتی که منافع وجودی نظام 
جمهــوری اســالمی را و در مرحله بعد 

منافع حیاتی اش را تهدید می کند.
قطعاً بــا این ســازوکارهای مبهم اروپا و 
آمریکا تــالش می کنند که وقت بخرند و 
به عبارتی تقسیم وظایف کرده اند. با این 
وضع به نظر می رســد آن هــا دنبال این 
هســتند که مهلت هایی که ایران مطرح 
می کند را بی ارزش جلوه دهند و با وجود 
اجرایی شــدن تهدیدات ایــران، منافعی 

برای کشورمان حاصل نشود. 
هرچنــد هدف های ما در چارچوب منافع 
نظام درســت اســت، ولی این تکنیک ها 
)گام اول و دوم و...( ضعیــف اســت  و 
نمی تواند هدف هــای حیاتی ما را تأمین 
کند، درحالی کــه آمریکایی ها منافع ملی 
ما را در تیررس حمالت خود قرار داده اند.

آنچــه غربی ها )اروپــا و آمریــکا( از ما 
می خواهند، مربوط به منافع ملی ماســت 
و منافع ملــی جمهوری اســالمی چند 
مؤلفه اساســی دارد، نخســت ارزش ها و 
هنجارهایی اســت که انقالب اسالمی از 
آن ناشی می شود و آن ها به همین موارد 
ضربه می زنند، دوم انتظارات و هنجارهای 
ملی ایران و سوم ماهیت و هویت اسالمی 
نظام است. شروط مطرح شده غربی ها هر 

سه این مؤلفه را هدف قرار داده است. 
عرف روابط بین الملل شامل منافع دفاعی 
و امنیتی و منافع مربوط به نظام بین الملل 
می شود و مثاًل آن ها نمی خواهند وحدت 
جهان اسالم اتفاق بیفتد، می گویند کاری 
به ســوریه، لبنان و... نداشــته باشید. یا 
آن ها می گویند شــما اصاًل کاری به رژیم 
صهیونیســتی و هژمونی آمریکا نداشــته 
باشــید، درحالی که این در رأس سیاست 

خارجی ماست.
عدالت جهانی و برابری دولت ها در رأس 
سیاســت های خارجی ماست و نمی توان 
آن را نادیــده گرفت، امــا آنچه غربی ها 
مطرح می کنند نقطه مقابــل این منافع 
اســت. در بحث منافــع اقتصادی همین 
ضربه ای که به صادرات و واردات و تأمین 
معیشــت ضروری مــردم می زنند، یعنی 

منافع ما را نادیده می گیرند. 
از سوی دیگرغربی ها با منافع ایدئولوژیک 
نظام ماننــد صدور انقالب یا گســترش 
فرهنگــی تمدن ایران اســالمی، مخالف 
را دخالــت در مســائل  آن  و  هســتند 

خاورمیانه و امور بین الملل می دانند.
بنابراین مناقشه جمهوری اسالمی با غرب 
در حــوزه منافع وجــودی نظام خالصه 
می شــود و به بقای کشــور مربوط است. 
بنابراین نمی تواند قابل  مذاکره و مصالحه 

باشد.
حفظ توان صلح آمیز هســته ای و حضور 
فعاالنه در معادالت خاورمیانه جزو منافع 
وجودی ماســت؛ یعنــی از منافع حیاتی 
گذر کــرده و به منافع وجودی رســیده 
است که نمی شود راجع به آن حتی بحث 

و مذاکره کرد.
بنابرایــن با توجــه به ســطح مطالبات 
آمریکایی ها و غالب پیشــنهادهایی که از 
جانب پمپئو و... مطرح می شــود، وصول 
کاهش تنش با آمریکا به سختی قابل درک 

است. 
آمریکایی هــا به خواســت مــردم ایران 
تمکین نمی کنند و موجب می شود ایران 
هم همچنان روی مواضع خود پافشــاری 
کنــد و در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفتد 
شــاید خیلی نتیجه بخش نباشد، هرچند 
این شــرایط خیلی بهتر از وقتی است که 
ما منفعالنه عمل  کردیم و ترامپ از برجام 

خارج شد.
از سویی این مهلت دادن ها و گام های اول 
و دوم و ســوم آن طوری که بتواند به طور 
کامــل منافع ما را تأمین نمی کند، ولی از 
منفعالنه عمل کردن بهتر اســت و کاش 
حتی زودتر هم تاکتیک هایی از این دست 

را به کار برده بودیم. 
در مجموع خیلی نباید بــه رفتار آمریکا 
و اروپــا خوش بین بــود و نمی توان تصور 
کرد که آمریکایی ها با اصول و آرمان های 

انقالب کنار بیایند. 

annotation@qudsonline.ir
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 دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

اگر بدعهدی صورت 
نمی گرفت و برجام 
به مشکل نمی خورد، 
نیازی به تشکیل 
زنجیره سی تایی از 
 IR۶ سانتریفیوژهای
وجود نداشت

بــــــــرش

چین، روسیه و ایران ما را در فضا به چالش می کشندآدریان دریا؛ خار چشم آمریکا
سیاست: دولت ترامپ گزارش های منتشرشده 
در یک روزنامه انگلیسی درباره پیشنهاد رشوه 
چند میلیون دالری بــه ناخدای نفتکش ایران 
را تأیید کرد. فایننشــال تایمز گزارش داده بود 
»برایان هوک«، نماینــده ویژه دولت آمریکا در 
امــور ایران در ایمیلی غیرمعمــول از ناخدای 
نفتکش ایران خواســته کشــتی را به سمت 
آب های کشوری هدایت کند که امکان بازداشت 
آن توســط آمریکا وجود داشــته باشــد. یک 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با 
»واشــنگتن فری بیکن« این خبر را تأیید کرده 
و گفته که این پیشــنهاد برای ایجاد اخالل در 
فعالیت های سپاه قدس داده شده است. پس از 
آنکه ناخدای کشتی از همکاری با دولت آمریکا 
خودداری کرد، هوک با ارسال ایمیلی به او گفت 
که خزانه داری آمریکا او را تحریم کرده اســت. 
وزارت خزانــه داری آمریکا بامداد جمعه درباره 
سوخت رســانی به نفتکــش »آدریان دریا« که 
چند روز پیش آن را تحریم کرد، هشــدار داده 

است. خزانه داری آمریکا هشدار داده کسانی که 
به سوخت رسانی به این نفتکش کمک کنند، 
خودشــان هم در فهرست تحریم قرار خواهند 
گرفت. وزارت خزانــه داری آمریکا پس از آنکه 
نتوانست دولت محلی جبل الطارق را به ادامه 
توقیف نفتکــش »آدریان دریــا« متقاعد کند، 
هفته گذشته آن را در فهرست تحریم قرار داد. 
به نوشــته رویترز، واشنگتن هشدار داده دولت 
این کشــور هر گونه کمک به این کشتی را به 
عنوان حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تلقی خواهد کرد که در فهرست سازمان های به 

اصطالح »تروریستی« آمریکا قرار گرفته است.

سیاست: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
اذعان کرد، این کشــور رقبای مطرحی نظیر 
چین، روســیه، کره شــمالی و ایران دارد که 
برتری اش در حوزه فضا را به چالش می کشند. 
بــه گزارش ایســنا، بــه نوشــته خبرگزاری 
اسپوتنیک، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد 
مشــترک ارتش آمریکا در سخنرانی در جمع 
هیئتی در شــورای روابط خارجی آمریکا در 
شهر واشنگتن دی ســی خاطرنشان کرد: در 
دهه ۱99۰ زمانــی که ما قابلیت های فراوانی 
را در حوزه فضا بــه میدان آوردیم، این فرض 
را داشــتیم که حوزه فضا یک عرصه بالمنازع 
برای ماست اما امروز حوزه فضا تبدیل به عرصه 
رقابت شده است. او خاطرنشان کرد: رقبای ما 
در این حوزه شامل کره شمالی، روسیه، چین 
و همچنین ایران به شــکلی در حال توسعه، 
محسوب می شــوند و همگی قابلیت هایی به 
دســت آورده اند که قابلیت های فضایی کشور 
ما را تهدیــد می کنند. دانفورد تأکید کرد: هر 

کاری کــه ما هر روز انجام می دهیم به نحوی 
تأثیر پذیرفته از فضاســت. مــا می دانیم که 
این حقیقت هــم در بخش بازرگانی و هم در 
بخش نظامی درســت است. در بخش نظامی 
سیستم های کنترل و فرماندهی ما، قابلیت ما 
برای شــلیک مهمات دقیق و قابلیت ما برای 

ناوبری همگی متکی به فضا هستند.
برپایه گفته دانفورد فعالیت های رقبای آمریکا 
در حوزه فضا سبب »آگاهانه شدن« تالش های 
آینده پنتاگون برای ایجاد سیستم های فضایی 
با افزایش شانس دوام پذیری »در یک حوزه در 

دست رقابت« می شوند. 

 سیاست   آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی بیان کرد: مسئله ای 
که ما در تابلو انقالب کربال داریم، مســئله ای اســت که در همه 
بحران ها و جریان ها موضوعش وجود دارد و ما به خوبی می توانیم 
راهبرد را از قیام سیدالشهدا)ع( اخذ کنیم؛ اول برخورد دشمن با 
سیدالشهدا)ع(، تحریم اقتصادی بود و آب را به روی اصحاب بستند 
و این نوع تحریم اقتصادی در وضع کامل فشار، شکنجه سختی بود.
به گزارش تسنیم امام جمعه مشهدمقدس تصریح کرد: این تحریم 
اقتصادی نسبت به تحریم اقتصادی امروز آمریکا قابل تطبیق است 
و باید دید سیدالشهدا)ع( در مقابل تحریم اقتصادی زمان خود چه 
کردنــد؟ وجود مقدس حضــرت از روزی که آب بر اهل بیت )ع(
بسته شــد، افرادی از طرف عمرسعد رفت و آمد داشتند و پیغام 
می آوردند و سیدالشهدا)ع( مذاکراتی با مردم داشتند، اما هیچ کجا 

امام حسین)ع( از دشمن رفع تحریم را تقاضا نکرد.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه سیدالشهدا)ع( هیچ کجا چنین 
اظهاری را به دشمن نکرد، گفت: اگر این اقدام صورت می گرفت، 

دشمن متوجه می شد سیدالشهدا)ع( از این نظر در مضیقه هستند 
و فشار را بدتر می کرد و حضرت برای اینکه دشمن احساس نکند 
که ایشان در مضیقه هستند یک بار در هیچ کجا به دشمن نگفت 
که رفع تحریم کنید و مذاکره کنید. وی گفت: وجود سیدالشهدا)ع( 
در برابر تحریم اقتصادی دشمن دست روی دست نگذاشتند. ایشان 
آب را جیره بندی کردند؛ عزیزان این راهبرد امام حســین در برابر 
تحریم اقتصادی دشــمن که آب را از مسیر غیرعادی وارد کرده و 
سپس جیره بندی کردند، راهبردی برای امروز ماست و این راهبرد 
امروز ماست که در شکل یک برنامه از سوی رهبر معظم انقالب به 

عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه شده و این راهبرد، درس کربال است.

 16 ماه کالهبرداری آمریکا و اروپا
وی خاطرنشان کرد: ۱۶ ماه است آمریکا از برجام خارج شده و تمام 
مــراودات اروپا را تحلیل کنید. غیر از کالهبرداری و کلک و روباه 
بازی چه بوده است؟ روزی که آمریکا خواست از برجام بیرون رود، 
به اروپایی ها گفت اگر کاری می کنید که ایران در تعلیق غنی سازی 

بماند من بیرون بــروم و اروپایی ها قول داده اند. ۱۶ ماه با ما بازی 
کردند و چند ماه ما را ســرگرم کردند.  بحث اینستکس را مطرح 
کردند و بعد هم چرندیات و دروغ دیگری گفتند. اروپا با همراهی 
آمریکا به دنبال وقت کشی اســت. نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی تأکید کرد: این گونه باید تسلیم دشمن شویم؟ برنامه نیز 
به نحوی جلو می رود تا به زعم خودشان رهبر معظم انقالب را در 
عمل انجام شده قرار دهند و سپس مردم را با رهبری روبه رو کنند. 
شرایط ما با کربال متفاوت است، اما در تحریم اقتصادی آمریکایی، 
باید به رنگ امام حســین)ع( باشیم و این به رنگ امام درآمدن به 

معنای اجرای منویات رهبر معظم انقالب است.

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

بازتاب

نماز جمعه

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

اروپا با همراهی آمریکا به دنبال وقت کشی است

دفاعی و امنیتیسیاست خارجی
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: دولت ترامپ پیشنهاد رشوه به ناخدای نفتکش ایران را تأیید کرد

نماز جمعه
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری:

 آمریکا 
موریانه وار از درون می پوسد

والمسلمین  حجت االســالم  مهر: 
امام  محمدجــواد حاج علی اکبری، 
جمعه موقت تهران در خطبه های 
نماز جمعــه گفت: آمریکا به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی، شاخص هایش 
وضعیت بحرانی را نشــان می دهد. 

این افول موریانه ای اســت که از درون می پوساند. این دستگاه 
استکباری دچار پوکی استخوان شده و از درون متالشی است. 
وضعیت سیاسی با ظهور پدیده ای به نام ترامپ افول یافته است. 
این شخصیت چه به روز حیثیت آمریکا آورده است؟ گویا این 
آدم با شعار جلوگیری از افول آمریکا به میدان آمد، اما تیر خالص 
را به حیثیت آمریکا زده و دیگر حیثیتی برای آمریکا در سطح 

جهانی باقی نمانده است.

قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه: 

 جامعه ای که امر به معروف 
و نهی از منکر نکند، جامعه مرده است

ایســنا: آیت اهلل رئیســی  در 
اعظم  جمع عزاداران حســینیه 
زنجان، اظهار کرد: عاشورا مظهر 
امر بــه معروف و نهــی از منکر 
اســت. نمی توان »به من چه، به  
تو چه« را در مملکت اســالمی 

پیاده کــرد. نظام ما، نظام امر به معــروف و نهی از منکر 
اســت و جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نکند، 
جامعه مرده اســت. فردی که بگوید »بــه من چه« مرده 
محسوب می شــود. »هیهات منا الذله« شعار جهانی شده 
اســت. هیچ کس حاضر نیســت زیر بار ذلت برود. عزت و 
اقتدار امروز ما در برابر دشــمن به خاطر تفکر عاشورایی و 

ایستادگی و مقاومت است. 

امنیتی و دفاعی
سرلشکر سالمی: 

 مذاکره، بازی در میدان دشمن
و هدف اوست

فارس: سرلشکر حسین سالمی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در جمــع فرماندهان و 
کارکنان ســپاه امام صــادق)ع( 
استان بوشهر با اشــاره به تقابل 
نظام سلطه گر و جاهلی آمریکا  و 

متحدانش علیه انقالب و نظام اسالمی و تأکید بر اینکه ایران 
تنها کشوری است که آمریکا اعتبار از دست رفته خود را در 
مذاکره با مقامات او می بیند، گفت: البته هیچ کس با آمریکا 
مذاکره نمی کند؛ زیرا مذاکره، بازی در میدان دشمن و هدف 
اوست و هیچ کس دشمن را در مسیر رسیدن به هدف یاری 
نمی کند. ما آموخته ایم برطرف کردن مشکالتمان از طریق 

دشمن ناممکن است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 16 شهریور 1398 7 محرم 1441 7 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9057 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اجرای سوگواره »احلی من العسل« امروز در حرم امام رضا)ع(  آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با هفتمین روز از ماه محرم الحرام اجتماع دانش آموزان و نوجوانان 
حسینی با عنوان »احلی من العسل« در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت االسالم و المسلمین حسین شریعتی نژاد عنوان کرد: این همایش با حضور دانش آموزان پسر به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی و 
والیت پذیری نوجوان سیزده ساله دشت کربال، حضرت قاسم بن الحسن)ع( امروز شنبه 16 شهریور از ساعت 8 تا 10:45 در رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود و حجت االسالم والمسلمین حلواییان سخنران آن است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقالب:
تحول با اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی محقق می شود

آســتان: معاون نظارت و حسابرسی 
دفتــر رهبر معظم انقالب گفت: تحول 
با اقتصادمقاومتــی و مدیریت جهادی 

محقق خواهد شد.
ایروانی در همایش فصلی  محمدجواد 
مدیران ســازمان اقتصــادی رضوی با 
تأکید بر لزوم فعالیت های اقتصادی بر 

مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: در حکم رهبر معظم انقالب 
به تولیت آستان قدس رضوی و آنچه در حکم قبلی به تولیت سابق نیز خطاب 

شده، بر توجه به اسناد باالدستی نظام تأکید شده است.
وی ادامه داد: بند اول اقتصاد مقاومتی که با نهادها نیز مناسبت دارد، به چگونگی 
توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی با 
راهبرد تسهیل و تشویق همکاری های جمعی تأکید شده و همچنین بر ارتقای 

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تمرکز دارد.
معاون نظارت و حسابرســی دفتر رهبر معظم انقالب افزود: یکی از ویژگی های 
بزرگ انقالب اســالمی تأکید بر ارتقای درآمد طبقات مســتضعف و کم درآمد 
جامعه است. وی با اشاره به موضوع اقتصاد دانش بنیان گفت: پیشتازی اقتصاد 
دانش بنیان، پیاده سازی و اجرا نقشه جامع علمی کشور و نیز ساماندهی نظام ملی 
نوآوری یکی دیگر از موضوعات مطروحه در سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
که به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشــور، افزایش تولید و صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنیان، دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه 

انجام می شود.
ایروانی ادامه داد: این اسناد باالدستی از بهمن سال 1392 ابالغ شده که باید عالوه 

بر قوانین، مقررات نیز در راستای تحقق آن تغییر کند.
وی افزود: متأســفانه برخی افراد برای اجرا و تغییــر مقررات و قوانین مقاومت 
می کنند، نظارت ناپذیر و قانون گریز هســتند و بحث های حاشــیه ای را عنوان 

می کنند.
ایروانی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها را یکی دیگر از بندهای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: این امر با هدف افزایش تولید و 
بهره وری، افزایش اشتغال، کاهش مصرف انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی 

صورت گرفته است.
وی با اشــاره به موضوع ســهم بری عادالنه عوامــل در زنجیره تولید تا مصرف 
متناســب با نقش آن ها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش ســهم سرمایه انسانی 
گفت: تولیدکنندگان محصوالت از اینکه ســود عادالنه ای با توجه به قیمت های 
فروش نصیبشان نمی شود، گله مند هستند که این موضوع به دلیل عدم توجه به 

این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
ایروانــی با تأکید بر موضوعات تأمین امنیت غذا، ایجاد ذخایر راهبردی و تأمین 
امنیت درمان بیان کرد: این مهم با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید حاصل 

خواهد شد.
وی از اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به عنوان یکی دیگر از بندهای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: این موارد با هدف پاسخگویی به 
نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشــگامی در تقویت بخشی 

واقعی اقتصاد در دستور کار است.
ایروانی با بیان اینکه برای نهادینه کردن این سرخط ها نیاز به مدیریت جهادی 
اســت، گفت: تحول از طریق مدیریت جهادی محقق می شود و این امر مدیران 

جهادی خاص خود را می طلبد.
وی ادامه داد: نهادهای تحت پوشش با اجرا کردن اصول موضوعه عمالً در مسیر 
اقتصــاد مقاومتی حرکتی را آغاز کردند که با ابالغ سیاســت های کلی اقتصاد 

مقاومتی تسریع شد.
ایروانی اضافه کرد: در واقع در همان روز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
نخستین نشست رؤسای نهادهای اقتصادی اجتماعی برای تحقق این سیاست ها 

در درون نهاد برگزار شد که تاکنون 98 جلسه برپا شده است.
وی با اشــاره به طراحی مدلی برای دستیابی به اهداف تعیین شده خاطرنشان 
کرد: یکی از کارهایی که در این نشســت صــورت گرفت، طراحی مدل تحقق 
سیاست های کلی در نهادها بود که هر یک از نهادها برنامه های خود را ارائه کردند.

معاون نظارت و حسابرســی دفتر رهبر معظم انقالب ادامــه داد: بدین ترتیب 
شاخص های پایش عملکرد نهاد برای اقدام عمل در اقتصاد مقاومتی طراحی شد 
که تاکنون برای ســال های 1393، 1394، 1395، 1396 پایش شده و در حال 

حاضر به دنبال پایش عملکرد سال 1397 هستیم.
وی با تأکید بر فعالیت های هم افزایی بین نهادی گفت: شرکت ها و مؤسسات باید 

زنجیره ارزش را باز نگری کرده و به بهترین نحو کامل کنند.
ایروانی با بیان اینکه ما محکوم به جهشی اقتصادی هستیم، تأکید کرد: شاخص ها 

و عوامل نشان می دهد می توانیم این جهش را انجام دهیم.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی صورت می گیرد
 برگزاری اردوهای محرم ویژه بزرگسال 

در باغ اردوگاه خاتون
آســتان: همزمان با ایام ســوگواری 
ماه محرم الحــرام، ماه عــزای خاندان 
رسالت و ماه شهادت حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( و یاران باوفایش اردوهای 
محرم ویژه بزرگســال در بــاغ اردوگاه 

خاتون برگزار می شود.
به مناسبت فرا رســیدن دهه اول ماه 

محرم الحرام اردوهای ویژه ای برای بانوان با محوریت فرهنگ عاشورایی از سوی 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی در بــاغ اردوگاه خاتون برگزار 

می شود.  
اجــرای اردوی نوآوری برای مخاطبان تا ســقف 20 نفر در قالب کارگاه آموزش 
مداحی خالق ویژه مادران در 30 دقیقه،  برگزاری کارگاه تربیت فرزند از دیدگاه 
امام حسین)ع( و آموزش پخت نذری)حلوا، آش( از جمله برنامه هایی است که در 

ایام محرم در باغ اردوگاه خاتون برپا خواهد شد.
همچنین بهره مندی بانوان شرکت کننده در اردوهای محرم از فضای آالچیق ها، 
رواق ها و فضای باغ از دیگر برنامه های این مجموعه برای مخاطبان بزرگسال است.

یادآور می شــود؛ برنامه های باغ اردوگاه خاتون با محوریت حفظ شبکه های 
نــوآوری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، ایجاد فضای امن، مفرح 
و شــاد برای بروز خالقیت و ایده های نو علوم مختلــف ویژه بانوان طراحی 

می شود.

 اجرای آیین پرده خوانی »قتیل العبرات« 
در حرم رضوی 

آســتان: همزمان با چهارمین روز از 
پرده خوانی  آییــن  ماه محرم الحــرام، 
»قتیل العبــرات« در حرم مطهر رضوی 

اجرا شد.
در چهارمین روز از ماه محرم الحرام ماه 
حــزن و اندوه اهل  بیت)ع( بانوان زائر و 
مجاور با حضور در رواق مبارکه حضرت 

زهرا )س( میهمان آیین پرده خوانی »قتیل العبرات« شدند.
این پرده خوانی به همت کانون فرهنگی »ناسور« از کانون های مردمی شهر مشهد 

تولید شده و مدت زمان اجرای آن 70 دقیقه است.
پرده خوانی »قتیل العبرات« روایتی کوتاه و مختصر از جریان خالفت یزید بن معاویه 
در مدینه، تالش او برای بیعت گرفتن از امام حســین)ع( و خروج آن حضرت از 

مدینه به سمت مکه و سپس کربال و وقوع حادثه عاشوراست.
در این پرده خوانی همچنین صحنه هایی از اســارت خاندان اهل بیت)ع( بعد از 
شــهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( در کوفه و شام و کاخ یزید نیز به تصویر 
کشیده شده است.ماجرای غیبت امام زمان)عج( و انتظار برای فرج آن حضرت، به 
عنوان منتقم خون سیدالشهدا)ع( آخرین بخش پرده خوانی گروه فرهنگی ناسور 

بود که توسط راوی برای مخاطبان روایت شد و مورد استقبال آن ها قرار گرفت.
گفتنی است؛ اجرای پرده خوانی »قتیل العبرات« تا پایان دهه اول محرم همه 
روزه بعــد از نماز ظهر و عصــر در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر رضوی 

ادامه دارد.
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 قدس   تولیت آســتان قدس رضوی پنجشنبه 
شــب در دیــدار جمعی از مدیران شــرکت های 
زیرمجموعه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی 
از بالتکلیف ماندن برخــی پروژه های عمرانی در 
حرم مطهر رضوی انتقاد کرد که متن کامل آن در 

همین صفحه آمده است.
پیرو تأکیــدات تولیت آســتان قــدس رضوی 
کوشــیدیم در گفت و  گو با معــاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی، سیاســت های این آستان را در 

حوزه  هزینه ها و درآمدها بررسی کنیم. 
معاون برنامه ریــزی و نظارت راهبردی آســتان 
قدس رضوی معتقد اســت این آستان مقدس به 
معنای دقیق کلمه نهادی مردمی است. مرتضی 
فیروزآبادی تأکید دارد توسعه وجوه مردمی آستان 
قدس از اصلی ترین رویکردهای مورد تأکید تولیت 

هم هست. 

 جایگاه زائر در سیاســت مردم محوری 
چیست و چگونه دنبال می شود؟

زائرمحوری یکی از مهم ترین این سیاست هاست، 
یعنی اینکه ما باید رفتــار، برنامه ریزی و عملکرد 
را طوری طراحی کنیــم که در نهایت زائر زیارت 
باکیفیت و با ســهولتی انجام دهد. زائر مخاطب 
اصلی ماست و اولویت دارترین کار در آستان قدس 
رضوی اداره حرم مطهر اســت؛ آســتان قدس بر 
محور زیارت شکل گرفته و توسعه پیدا کرده و به 
همین جهت است که بیش از  40 درصد بودجه 
آستان قدس به طور مستقیم در حرم مطهر هزینه 
می شــود و بخش های حفظ و توسعه موقوفات، 
فرهنگی، کمک به محرومان و علمی در رتبه های 
بعدی قرار می گیرند. اگر این محاسبه را در مجموع 
هزینه ها در نظر بگیریم عدد بیشتری خواهد شد. 

نمونه بعدی از زائرمحوری توسعه فضای فیزیکی 
حرم اســت. تــالش این بوده که تــا حد ممکن 
فضاهای حرم در اختیار زائر قرار بگیرد، به همین 
دلیل برخی از معابر برای سهولت تردد بازگشایی 
شــده و یا در حال احداث و بازگشــایی اســت و 
بخش های اداری غیرضرور به خارج از حرم مطهر 

منتقل شده اند. 
تغییرات ماه های اخیر در مهمانسرای حضرت نظیر 
تمرکز بر خدمت به زائر و خدام و همچنین کاهش 
تنوع غذاها و توجه به افزایِش کیفیت نیز معطوف 
به ارتقای خدمت به زائر اســت و این موجب شده 
کیفیت غذا بیشتر قابل مدیریت شود و از آنجا که 
ویژه زائران اســت تنوع غذا کم شده که آن هم به 

مدیریت هزینه و کیفیت کمک کرده است.
یکی دیگــر از مصادیــق زائر محــوری ورود به 
عرصه هایی است که ابتدا مسئولیت آستان قدس 
نیست ولی به جهت اهتمام آستان قدس به مسئله 
زائر، موجب ورود آستان قدس به آن عرصه شده 
اســت. به عنوان مثال آنچه در بیرون حرم اتفاق 
می افتد مربوط به حوزه شهرداری هاســت، اما با 
دستور تولیت محترم، آستان قدس اعالم آمادگی 
کرده اســت تا زمین هایــی را در اختیار نهادهای 
مسئول برای احداث پارکینگ بگذارد تا موجبات 
رفاه حال زائر فراهم شــود. یک نمونه دیگر که در 
ماه های اخیر آغاز شده، ساماندهی ساخت و سازها 
در حرم است؛ حرم مطهر محیطی زنده و با توجه 
به وســعت آن به طور طبیعی نیازمند تعمیرات 
است ولی ساخت وسازهای گسترده در حرم مطهر 
باید در مدت مشخص پایان پذیرد و تا حد ممکن 
مزاحمتی برای زیارت نداشته باشد. با این چارچوب 
پروژه های عمرانی حرم مطهر اولویت بندی شــده 

و مقرر اســت پروژه هایی که به نوعــی برای زائر 
مزاحمــت ایجاد می کند، در زمــان کوتاه تری به 

سرانجام برسد.

 در این نگاه زائرمحــوری، مجاوران چه 
جایگاهی دارند؟

تعامل آســتان قدس با مجاوران دارای دو شــأن 
است. شــأن اول زمانی است که مجاوران به حرم 
مشرف می شوند. در زیارت ما هر چه برای زائران 
غیرمشهدی انجام می دهیم برای مجاوران هم انجام 

می دهیم. 
فراتر از آن معتقدیم برنامه ریزی های حرم مطهر باید 
به سمتی برود که مرجعیت فرهنگی و اجتماعی 
حرم مطهر در مشهد برجسته تر از گذشته شود. 
تحقق این هدف مســتلزم تعامل گسترده آستان 
قدس با مردم مشهد و مشارکت دادن گسترده تر 
مردم مشــهد در اداره حرم مطهر است. به عنوان 
مثال باید بین فعالیت های فرهنگی حرم مطهر و 
مجموعه های فرهنگی شهر مشهد نظیر مساجد و 
هیئت ها، تعامل دو سویه برقرار شود به گونه ای که 
از یک سو آن ها در اداره حرم مطهر به آستان قدس 
کمک نمایند و از سوی دیگر فعالیت های آستان 
قدس منجر به تقویت و توسعه این مراکز فرهنگی 
شــود. ما باید تا حد ممکن از تصدی گری فاصله 
گرفته و با مشارکت مردم و مجموعه های مردمی 
آســتان را اداره کنیم. کاهش تصدی گری یکی از 
اصلی ترین سیاست های مورد تأکید تولیت است. 
قدم هــای اولیه برای این کار در ســال 1398 در 
برنامه های فرهنگی حرم مطهر برداشته شده است. 

 یعنی نگاه گذشته که در خادمان افتخاری 
تجلی داشت تقویت می شود؟

بله. یکی از نقاط قوت تولیت فقید، 
بنا گذاشتن رویکرد خادمی و خدمت 
در حرم بوده است. استفاده از مردم 
در حرم و اداره حرم در زمان خودش 
یعنی در ابتدای انقالب بلنداندیشانه 
محسوب می شود. زمانی که مرحوم 

آقای طبسی )ره( بنای توسعه خادمی و خادمیاری 
در حرم مطهر را گذاشته اند، هنوز اهمیت مردمی 
کردن امور در کشــور به اندازه امروز مطرح نبود و 
این نشان از بلنداندیشی ایشان در این زمینه دارد. 
ما همه باید همین رویکــرد تولیت فقید را ادامه 
بدهیم و از این توانمندی و هماهنگی که بین بدنه 
رسمی آستان و بدنه خادمی ایجاد شده و مبارک 

است، استفاده کنیم. 

 پس چرا خادمیاران استانی کمرنگ شدند؟
همان طور که گفته شــد توجه به توسعه خادم 
و خادمیــاری در حرم یک رویکرد اصلی اســت، 
بنابراین اصل سیاســت خادمیاری مورد شــک و 
تردید نیســت. خادمیاری در آغاز راه باید شروع 
می شد تا ابعاد آن به خوبی شناخته شود. پس از 
سه سال تجربه عملی و عینی اکنون ابعاد مسئله 
به خوبی شناخته شده است. مسئله این است که 
به دالیل مختلف به ویژه عدم آشنایی با حرم مطهر 
و شهر مشهد استفاده از خادمیاران غیرمشهدی 
دشوار است. بنابراین اول باید عرصه های خدمت 
جدید را متناسب با خادمیاران استانی دقیق کنیم 
یعنی خدماتی که توسط خادمیاران غیرمشهدی 
با حضور چند روز در سال در مشهد مقدس قابل 

انجام باشد، احصا شود. 
دوم اینکــه بنای اولیه خادمیــاری این بوده که 
خادمیاران در محل ســکونت خود نیز خدمات 
تخصصــی انجام دهنــد و با توجــه به حجم 
متقاضیان، ســاز و کارهای فراهم شــده قبلی 
پاسخگو نیســت، درنتیجه بنابراین شد که فعاًل 
ثبت نام جدیدی صــورت نپذیرد و افراد ثبت نام 

شده سازماندهی شوند. 

 آیا مشــارکت مردم صرفًا 
می شود  محقق  خادمیاری  با 
و چــه الگوهــای دیگری از 

مشارکت وجود دارد؟ 
یک شــأن جــدی اداره مردمی 
آســتان قدس، توسعه وقف و نذر 

است. همان طور که عرض کردم هر آنچه آستان 
قــدس رضوی دارد یا از موقوفــات و یا از نذورات 
است. از سال 1394 به بعد سیاست آستان قدس، 
توســعه موقوفات و نذورات بــوده و تالش داریم 
زمینه هایی را فراهم کنیم تا افرادی بتوانند کار خیر 
خود را در مســیر خدمت به حضرت رضا )ع( قرار 

دهند. 
نخستین الزمه توســعه وقف و نذر اعتماد مردم 
اســت، یعنی مردم زمانی وقف و نذر می کنند که 
بدانند از موقوفات درست بهره برداری شده و نیت 
وقف آن ها به خوبی اجرا می شود. یکی از جهات این 
اعتماد، شفافیت است که در سال های اخیر مورد 
تأکید تولیت ها بوده است. آیین نامه شفافیت تدوین 
شده و تولیت محترم هم بر اجرای آن تأکید دارند و 
کارگروهی را مسئول اجرای این آیین نامه کرده اند. 

 آیا بر مصرف درست عواید موقوفه نظارتی 
وجود دارد؟

بله؛ بخش دیگری از توســعه وقف و نذر، اعتماد 
مردم به هزینه درســت درآمدهاست. این هزینه 
درســت دو بخش دارد. اوالً هزینه به اندازه، یعنی 
کاالها و خدمات نباید نســبت بــه عرف جامعه 
گران تر تمام شــود و جلو اســراف گرفته شود. بر 
این اساس در سال جاری برای نخستین بار بودجه 
آستان قدس را تا حد قابل توجهی عملیاتی کردیم 
و ما به ازای ریالی خدمات و محصوالت را احصا و 

بودجه را براساس آن تنظیم کردیم.
بخش دیگری از منطقی سازی هزینه ها، توجه به 
کیفیت هزینه هاست. انتظار واقف و ناذر این است 
که محصول باکیفیت تولید شود. البته کیفیت یک 
مقوله مدیریتی است و نباید با اشرافیت و تجمل 
اشتباه شود. ما باید محصول باکیفیت ارائه دهیم اما 
نباید تجلی اشرافیت، اسراف و تجمل گرایی داشته 
باشد. کیفیت یعنی در هزینه مشخص بهترین کاال 

و خدمات را ارائه کردن. 

 برای حفظ موقوفات چه تدابیری وجود 
دارد؟

یکی از جهات مهم در ارتقای اعتماد مردم، حفظ 
موقوفات است. در مقاطی آستان قدس به سرمایه 
فروشی روی آورده است؛ همان طور که دولت نفت 
فروشــی می کند. به طور خاص زمین های آستان 
قدس به نوعی در اختیار مردم قرار گرفته که آستان 
برای همیشه از اکثر منافع آن محروم شده است. 

به عنوان مثال گفته می شود 43 درصد از اراضی 
مشهد متعلق به آســتان قدس است، اما واقعیت 
آن اســت که عمده این اراضی به مــردم واگذار 
شده و آستان قدس عایدی چندانی از آن ها ندارد. 
این سرمایه فروشی مولد وقف و مورد پسند عمده 
واقفان نیست، پدیده سرمایه فروشی عوارضی برای 

آســتان قدس داشته است، یکی از مهم ترین این 
عوارض این است که تصویر بیرونی بسیار پردرآمد و 
پر پول از آستان قدس در اذهان مردم شکل گرفته 

که با واقعیت فاصله زیادی دارد.
علت شکل گیری این تصور این است که درآمدهای 
بی زحمت ناشی از ســرمایه فروشی حاصل شده 
و مثل نفت که کشــور را به رفتار »بچه پولداری« 
دچار کرده، سرمایه فروشی هم آستان را به رفتاری 
مشابه دچار کرده است. ورود به مال سازی، ناشی از 

سرمایه فروشی است.
اما واقعیت این است که ابعاد فعالیت های اقتصادی 
ما در قیاس ســازمان های دیگر بسیار کم است. 
سامانه شفافیت سازمان اقتصادی در منظر عمومی 
اســت و مردم می توانند درآمد سازمان اقتصادی 
آســتان را با درآمد ســازمان های مشابهی مثل 
شستا)شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( 
مقایســه کنند. شــرکت ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی نزدیک به 20 برابر ســازمان اقتصادی 
آســتان قدس رضوی اســت. برخی شرکت های 
پتروشــیمی و نفت و گاز هم به تنهایی 20 برابر 
بخش اقتصادی آستان قدس هستند. کافی است 
سایت 100 شرکت برتر کشور را مشاهده و اعداد 
و ارقام را با سامانه شفافیت آستان قدس مقایسه 
کنید و متوجه خواهید شد که ابعاد مالی آستان 

قدس آن طور که تصور می شود، نیست.
سیاست  تولیت های جدید، هم آیت اهلل رئیسی و 
هم حجت االسالم و المسلمین مروی، فاصله گرفتن 
از ایــن روش و اتخاذ روش هایی اســت که منافع 
مردم و آســتان را توأمان مد نظر داشته باشد. به 
طور خاص باید زمین های آستان قدس به گونه ای 
بهره برداری شــود که هم برای نیت واقفان درآمد 
پایدار داشته باشد و هم گره ای از مشکالت مردم 
به ویژه اقشار پایین دست باز نماید. سیاست ها به 
گونه ای تنظیم خواهد شــد که اقشار متوسط و 
متوسط به پایین با سهولت بیشتری از زمین های 
آستان قدس بهره مند شوند. به ویژه اینکه رها بودن 
زمین های آســتان پدیده مطلوبی نیست و این ها 
می تواند در خدمت شــهر و مردم قرار گیرد. مهم 
این است فرمولی پیدا کنیم که به شیوه مطلوب 
واگذاری اتفاق بیفتد. در حال حاضر روی طراحی 
این چارچوب اقدامات مناسبی صورت گرفته است 
که دو سیاست »عدم سرمایه فروشی در آستان« و 

»حفظ درآمد پایدار« در حال پیگیری است. 

 موضوع کاهش غذای حضرت چرا اتفاق 
افتاده است؟

غذای مهمانســرای حضرت در سال 98 به اندازه 
مصوب در بودجه سال 97 )یعنی معادل 3 میلیون 
غذا( در نظر گرفته شده است، بنابراین ما نسبت 
به آنچه در ســال های قبل مصوب شده، کاهشی 
نداریــم. دو اتفاق رخ داده که تلقی کاهش غذای 
مهمانســرا وجود دارد. اول اینکــه 10 درصد از 
این غذا که در ماه مبارک به ســفره های افطاری 
اختصاص داشــت، که هزینه های آن برای سیل 
زدگان هزینه شد و عمدتاً مورد استقبال مردم هم 
قرار گرفت. در کمک به ســیل زدگان هم اولویت 
آستان قدس اشتغال است که هم اکنون کارهای 
مقدماتی شروع شده، چرا که اشتغال ضروری ترین 
نیاز بلندمدت سیل زدگان اســت اتفاق دوم این 
اســت که در ســال 97 به دلیل برخی شــرایط 
مقداری بیش از بودجه غذا توزیع شــده است که 
امسال مقرر شده مقدار مصوب عمل شود و بودجه 

به طور کامل رعایت شود.

سهم زائران از فضاهای حرم بیشتر شده است
گفت وگوی  قدس با معاون برنامه ریزی آستان قدس رضوی  براساس راهبرد زائرمحوری

گفتوگو

برش

 پروژه های ناتمام آستان قدس رضوی سرعت می گیرند
 مشارکت مردم مشهد در اداره حرم رضوی بیشتر می شود

 سرمایه  فروشی، تصویر یک نهاد پردرآمد از آستان قدس به وجود آورده
 مردم می توانند درآمد سازمان اقتصادی آستان قدس را مشاهده کنند

 سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی یک بیستم شستا است 
 هزینه 10 درصد از غذای سال که مربوط به افطار ماه رمضان است  به سیل زدگان 

اختصاص یافت

خـــبر

آستان: تولیت آستان قدس رضوی از بالتکلیف 
ماندن برخی پروژه های عمرانی در حرم مطهر 

رضوی انتقاد کرد. 
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی پنجشنبه 
شــب در دیدار جمعی از مدیران شــرکت های 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی آســتان قدس 
رضــوی گفت: چرا همیشــه بایــد در برخی از 
صحن ها و رواق های حرم مطهر داربســت وجود 
داشته باشد؟ برای تکمیل پروژه های کنونی تأکید 
کرده ایم که فعاًل به هیچ عنوان پروژه جدیدی در 

حرم مطهر امام رضا)ع( آغاز نشود.
تولیت آســتان قدس رضوی در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: مدیران آســتان قدس 
رضوی در بخش های مختلــف باید در صحنه 
حضور داشته باشند؛ مدیری که با زیرمجموعه 
خــود ارتباطی ندارد و از آنچــه اتفاق می افتد 
بی اطالع است، نمی تواند یک مدیر موفق باشد.

حجت االســالم و المســلمین مروی گفت: این 
روزها متأســفانه در کشورمان مرسوم شده که 
مدیران برای ورود به محل کار خود از آسانسور 
مخصوص اســتفاده می کنند تا با کسی ارتباط 
چهره به چهره نداشته باشند؛ چه اشکالی دارد 
که یک مدیر گاهی اوقات در جمع کارمندان یا 
مراجعه کنندگان حضور پیدا کند و از مشکالت 

آن ها مطلع شود؟
تولیت آســتان قدس رضوی اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب اســالمی با وجود اشتغال ذهنی 
بــرای مدیریت و رصد مســائل کالن کشــور، 
هیــچ گاه از پرداختن به مســائل جزئی غافل 

نمی شوند. ایشــان همواره تأکید فرموده اند که 
مدیران بــه صورت میدانــی در صحنه حاضر 
شــوند تا بدانند که مشکالت جامعه چیست و 

باید به دنبال چه راه حلی بود.
وی گفت: برخی به بنده می گویند که در مسائل 
جزئی ورود نکنم و به مسائل کلی بپردازم اما این 
حرف را قبول ندارم؛ بنــده در کنار پرداختن به 
مسائل کلی به موضوعات جزئی هم ورود می کنم؛ 

چرا که معتقدم صرفاً با پرداختن به مسائل کلی 
نمی توانم برای مردم کاری انجام دهم.

حجت االسالم و المسلمین مروی تصریح کرد: 
عنوان تولیت آستان قدس رضوی برای سامان 
بخشیدن به سیســتم و یک اعتبار است؛ باید 
توجه داشــته باشــیم که همه ما خادم مردم 
هستیم و اگر توانســتیم به زائران بارگاه منور 
رضــوی به خوبی خدمات ارائــه دهیم، تولیت 

معنا پیــدا می کند. در اتاق نشســتن و اضافه 
کردن چندین پسوند و پیشوند به عنوان تولیت 

که مشکلی را حل و فصل نمی کند.
وی بــر ضرورت  تالش بــرای وصول مطالبات 
آســتان قدس رضــوی تأکید کــرد و گفت: 
برای وصول مطالبات آســتان قدس رضوی از 
نهادهای مختلف مانند دولت و شهرداری،  باید 

برنامه ریزی الزم انجام گیرد. 

حجت االسالم و المســلمین مروی به ضرورت 
حسابرســی و نظارت بر هزینه کرد بخش های 
مختلف آســتان قدس رضوی هم اشاره کرد و 
افزود: این کار برای تداوم بخشــیدن به اعتماد 
است و حتی تأکید کرده ایم که از دفتر تولیت 
هم حسابرســی انجام شود تا همه هزینه کردها 

به صورت روشن و شفاف مشخص شوند.
وی با بیان اینکه عاشــورا نماد از خودگذشتگی 
و فداکاری در مســیر عزت بخشــیدن به جامعه 
اســالمی اســت، افزود: در همه زمان ها یزیدها 
و طاغوت هایی وجود دارند کــه برای به بردگی 
گرفتن جوامع و تسلط بر آن ها، تالش می کنند اما 
باید توجه داشت که راه مقدس و نورانی اباعبداهلل 

الحسین)ع( فقط به آن دوره منحصر نمی شود.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامــه داد: برای 
تداوم راه امام حســین)ع( و عزت بخشیدن به 
جامعه اسالمی شاید در برهه ای از تاریخ نیاز به 
دفاع و جنگ مسلحانه و در برهه ای دیگر، نیاز 

نبرد در عرصه اقتصادی باشد.
وی بــا بیان اینکــه ما باید در هــر دوره تاریخی 
متناسب با شرایط همان زمان، راه امام حسین)ع( 
را تداوم بخشیم، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد عزت 
بخشیدن به جامعه اسالمی این است که کشور را از 

نظر استقالل مالی و اقتصادی تقویت کنیم.
حجت االسالم و المسلمین مروی تصریح کرد: 
اگر در حوزه اقتصادی، برای رونق بخشیدن به 
تولید، کاهش نرخ بیکاری و برطرف کردن فقر 
از جامعه اســالمی تالش کنیم، در حقیقت در 

راه امام حسین)ع( گام برداشته ایم.

انتقاد حجت االسالم و المسلمین مروی از بالتکلیف ماندن برخی پروژه های عمرانی در حرم مطهر رضوی

تکمیلپروژههایناتمامآستانقدسسرعتمیگیرد



معرفی کتاب های عاشورایی
»آذرخش کربال« مجموعه بیانات 

آیت اهلل مصباح یزدی

معارف: »آذرخش کربال« کتابی اســت حاصل 
سخنرانی های آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در 
محرم 1421 که در آن به درستی نشان داده شده 
که عاشورا به جغرافیا و زمان خاصی تعلق ندارد 
بلکه بسیاری از نهضت ها و جنبش های راستین 
تشیع از این واقعه الهام گرفته اند. در بخش های 
اول و دوم این کتاب به »شبهاتی درباره عاشورا و 
بزرگداشت آن« پرداخته شده از جمله اینکه علت 
گرامیداشت عاشورا پس از گذشت نزدیک به هزار 
و 380 سال چیست؟ چرا عزاداری می کنیم؟ آیا 
بهتر نیســت به جای عزاداری از جلسات بحث و 
گفت وگو بهــره ببریم؟ چرا باید دشــمنان امام 
حسین)ع( را لعن کرد؟ و... آیت اهلل مصباح یزدی با 
پاسخ به این پرسش ها در پی آن است تا مخاطب 
متوجه فرا زمانی و پیشــرو بودن فرهنگ عاشورا 
شود. همچنین در ادامه این کتاب و در بخش های 
سوم، چهارم، پنجم و ششم، وی درباره زمینه های 
قیام عاشورا بحث کرده و عنوان می کند که چرایی 
وقوع حادثه کربال مربوط به دوره ای محدود نیست 
و ریشه آن به انحراف جامعه  اسالمی از حکومت 
علوی و عدم درک انسان های آن دوره به تفاوت 
حکومت علوی و دیگر حکومت ها برمی گردد. در 
بخش های هفتم و هشتم این کتاب، از هدف قیام 
عاشورا سخن گفته شده و آن را بازگشت جامعه 
به معیارهای رســول اهلل و امر به معروف و نهی از 

منکر می داند. 
در بخــش  پایانی آن نیز به تبیین چگونگی امر 
به معروف و نهی از منکر پرداخته و از روش های 
مواجهه حکومت و مردم با یکدیگر سخن گفته و 
شیوه مبارزه با دشمن و جنگ فرهنگی را بازگو 
می کند. به نظر می رسد این کتاب انتخاب خوبی 
برای جامعه امروز اســت؛ چرا که توانسته پیوند 
مناسبی بین واقعه عاشورا و رشد و معرفت مردم 

در جامعه اسالمی برقرار کند.          

کتابخانه / کتاب ششم

 روایت نهضت حسینی 
براساس »لهوف« سید بن طاووس

نوبت به فرزندان حسینj رسید...
همه  کــه  وقتی  رســید  معارف: 
اهل بیت  حسین)ع(  اصحاب جز 
به شــهادت رســیدند. در این 
نزد  علی بن حســین)ع(  هنگام 
پدر رفت تــا از او رخصت قتال 
با دشمن بگیرد. حسین)ع( نگاهی 
نومیدانه به علی اکبر انداخت، سپس سر به زیر 
افکند؛ گریست و گفت: »هر گاه دلتنگ زیارت 
رسول اهلل)ص( می شوم به او نظر می اندازم. خدایا 
شــاهد باش جوانی را به جنگ می فرستم که 
شبیه ترین فرد به رســولت است«. علی اکبر به 
میدان رفت و نفس بریده و خســته به نزد پدر 
برگشــت و گفت: »پدر! تشنگی هالکم کرده و 
شــدت حرب، توانم را بریده است؛ جرعه آبی 
هست؟« حسین)ع( فرمود: »لختی دیگر میهمان 
رسول اهلل)ص( خواهی بود و تو را آن گونه سیراب 
خواهد کرد که دیگر تشــنه نگــردی؛ فرزندم 
دستانمان را از آب کوتاه کرده اند«. علی اکبر به 
میدان برگشــت و اندکی قتال کرد تا با تیری 
که منقذبن مره به ســویش انداخت از پا افتاد. 
حسین)ع( خود را کنار بدن بی جان علی رساند. 
صورتــش را روی صورت او گذاشــت و گفت: 
»بکشد خدا قومی را که تو را کشتند؛ بعد از تو 
اُف بر این دنیا«. حسین)ع( چون قتلگاه جوانان 
و یارانش را نگریست، خطاب به دشمن گفت: 
»آیا مدافعی برای حرم رســول اهلل)ص( هست؟ 
فریادرسی تا به امید رحمت  خدا، دست گیری 
از مــا کند؟« در این هنگام زینب، کودکی را به 
حسین)ع( سپرد و گفت: »طفل تو، علی اصغر 
سه روز اســت که آب ننوشــیده، نزد دشمن 
برای او آبی طلب کن شــاید به او رحم کنند«. 
حسین)ع( کودک را روی دست گرفت و فرمود: 
»ای قوم! شیعیان و اهل بیتم را کشتید و اکنون 
ایــن طفل مانده که از شــدت عطش به خود 
می پیچد. او را به جرعه ای آب سقایت کنید«. در 
بین همین سخنان حسین)ع( حرمله بن کاهل 
تیری انداخت که گلوگاه کودک را سوراخ کرد. 
حسین)ع( به زینب)س( فرمود: »بیا این کودک 
را بگیــر«. بعد خون طفل صغیرش را با دو کف 
دســت گرفت تا پر شــد. آن خون را به سوی 
آسمان پاشید و گفت: »چه آسان است آنچه در 

محضر خدا بر من وارد می شود«!
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 معارف/ فاطمی نســب  زیارت حضرت سیدالشــهدا)ع( 
مهم ترین و پرشــورترین زیارت مکتب شیعی است، نه از بابت 
تفاوت ماهوی امامان معصوم)ع( که »کلهم نور واحد« بلکه به خاطر 
خط انقالب ســاز و تأثیر حضرت سیدالشهدا بر زنده نگه داشتن 
اسالم که خود حدیث مفصلی می طلبد. در واقع عاشورا و زیارت 
حضرت سیدالشهدا)ع( جریانی زنده و مردمی است که هر لحظه 
و هر روز نســخه ای برای زندگی فردی و اجتماعی ما می پیچد. 
اما این نسخه چیست و چه کاربردی برای جامعه امروز ما دارد، 
موضوعی اســت که بهانه گفت وگوی ما با حجت االسالم دکتر 

محمد میرزایی، استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی شد.

 نقش مردم و حکومت ها را در ماندگاری نهضت عاشورا 
چگونه ارزیابی می کنید؟

اساساً هر حرکت و جریانی که مردمی شود، حتی اگر همراه با 
هزینه و زحمت باشد ماندگاری اش تضمین می شود. حادثه ای 
مانند جریان کربال و عاشــورا از آنجا که با انگیزه الهی و منطق 
بشری همراه بود، رابطه دوطرفه ای با مردم برقرار کرد و هرکجا 

که مانعی بر سر راه آن نبود با قلب های مردم پیوند خورد. 

 اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم، حکومت های مختلفی را 
می بینیم که هرکدام باتوجه به تفسیرشان از این واقعه، 
نوع برخوردشان با عاشورا متفاوت است، چطور از میان 
این تفسیر و مواجهه های مختلف، عاشورا همچنان زنده 
و پویاتر از گذشــته برجا مانده است و این پیام تحریف 

نشده است؟
در جریان عاشورا، حکومت های همسو و حکومت های معاند به 
صورت کمی و کیفی مؤثر بودند. اگر جنبه مثبت را نگاه کنیم، 
در طــول تاریخ حکومت ها و قیام های مختلفی مانند قیام های 
مختار و فرزندان امام حسن)ع( و پس از آن حکومت های آل بویه 
و صفویه به توسعه کمی و کیفی زیارت کمک شایانی کردند. از 
آن طرف هم حکومت های اموی و برخی حکام عباسی همواره 
در تالش برای از بین بردن واقعه عاشورا و پیوند شیعیان با این 
حادثه عظیم بودند، اما هیچ گاه نتوانستند شعله این آتش محبت 
خدایــی را خاموش کنند. به عنوان مثال در حاکمیت بنی امیه 
و بنی عباس و به خصوص در دوران متوکل عباســی، دســتور 
تخریب بارگاه سیدالشهدا)ع( داده می شود. در ایران هم در زمان 
سلجوقیان مخالفت های جدی با این موضوع صورت می پذیرفت 
و حکومت عماًل از برگزاری چنین مراســمی و یادآوری حادثه 
عاشــورا امتناع می ورزید. خود رضاخــان در برهه ای جلو این 
حرکت و جریان را گرفت؛ برخی ســعی در تحریف این جریان 

داشتند و برخی در محو کامل آن، اما چون این حرکت با جان 
و دل مردم پیوند خورده است، اگرچه گاهی اوقات کم سو شده 

اما شعله آن هیچ گاه خاموش نشده است. 
 

 در این میان انقالب اسالمی چه نقشی در گسترده تر 
کردن این واقعه داشته است؟ 

خود انقالب اســالمی برخاسته از مکتب عاشوراست و طبیعی 
اســت که توانسته به گسترش آن کمک شــایانی کند و جلو 
تحریف آن را بگیرد. انقالب توانســت از یک واقعه که بیشــتر 
از جنبه تاریخی و شــخصی به آن نگاه می شــد، یک حرکت 
مفهومی و عظیم آزادی خواهی در جهان راه بیندازد و به واسطه 

آن ملت های مختلف را آگاه کند. 

 چرا عزاداری اباعبداهلل)ع( این قدر پرشور و متفاوت 
با ســایر عزاداری های ائمه)ع( است و حرکت اجتماعی 

حسینیه حسینیه
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ایجاد کرده است؟
البته این مدل عزاداری هــا در زیارت هر یک از ائمه می تواند 
رخ دهد، اما درباره امام حســین)ع( قضیه متفاوت است. علت 
آن هم چند مورد اســت. یکی فرمایش خود پیغمبر)ص( که 
فرمودند: »اِنَّ لَِقْتِل الُْحَســْیِن علیه الّســالم َحــراَرًة فی ُقُلوِب 
الُْمؤمنیَن ال تَْبُرُد اَبَداً«. دیگر اینکه زیارت امام حســین)ع( در 
کالم امام حسن)ع( به عنوان یکی از پنج نشانه مؤمن قلمداد 
شده و به همین دلیل مسلمانان همت ویژه ای برای زیارت آن 
حضرت دارند. نکته دیگر حضور جابر در همان زمان شهادت 
امام، بر مزار سیدالشــهدا)ع( است که این زیارت را به جریانی 

اجتماعی در طول تاریخ تبدیل کرد.
از طرفــی نفس این حرکــت معجــزه وار، دارای ظرفیت های 
گوناگونی است و شرایط عصر ما به گونه ای است که این ظرفیت، 
خود را بیشتر نشان داده است. با این همه من معتقدم بیشتر از 

20 درصد از ظرفیت عاشورا استفاده نشده است. 

  چه ظرفیت هایی؟ 
به عنوان مثال همین حرکت شیرخوارگان حسینی در دورانی 
که کشورهای استعمارگر و جنگ طلب، سعی در اسالم هراسی 
و خشن نشــان دادن آن دارند، می تواند گویای این واقعیت به 
جهانیان باشــد که اسالم نه تنها با خشونت مخالف است بلکه 
خودش قربانی این خشــونت ها بوده است؛ نمونه کامل آن هم 

فرزندان اباعبدهلل)ع( هستند.
یکی دیگر از ظرفیت های عاشورا نمایش اربعین حسینی است 
که بهترین نمایش قدرت و مقاومت و یک راهپیمایی سیاسی 
اســت که مانندش را در جهان نداریم. اگر همین مشارکت در 
مســائل اجتماعی دیگری انجام شود، قطعاً هر کار ناممکنی را 

ممکن می کننــد. اگر این جمعیت عظیم برای 
معضــل ازدواج همکاری کنند دیگر مشــکل 
ازدواج جوانــان وجود نخواهد داشــت. درواقع 
راهپیمایی اربعین ما را بــه تأمل وامی دارد که 
می توان نوع دیگری هم زندگی کرد و برای خود 
و جامعه مفید بود؛ بنابراین ظرفیت های عاشورا 
به خصوص در ابعاد اجتماعی قابلیت استفاده 

فراوانی دارد.

 چرا اکنــون در جامعه ما این نوع نگاه 
وجود ندارد یا کمرنگ شده است؟ 

ما در جامعه امروز هم از این ظرفیت ها داریم. 
آن بخشی از شهر و محل ما که دارای امنیت 
است و مشکلی ندارد محصول همین نوع نگاه 
است، اما ما عموماً از این موضوع غافلیم. یعنی 
تا وقتی امن و امان و زندگی به خوبی در جریان 
اســت نمی گوییم چرا؟ اما همین که مشکلی 
پیش می آید می گوییم اگر آن فرهنگ عاشورا 
اینجا حاکم بود چنیــن اتفاقاتی رخ نمی داد. 
پس یعنی بخشی از فرهنگ عاشورا و اربعین 
حسینی در قســمت هایی حاکم است که ما 
در صورت بروز مشکل از نبود چنین فرهنگی 

گالیه می کنیم. 
مردم نیز هرکجا مشــکلی به وجــود می آید با همین فرهنگ 
عاشــورایی مشــکالت را حل و فصل می کنند. همین احزاب 
سیاسی که این قدر به ســر و کول هم می پرند وقتی در مسیر 
اربعین حسینی قرار می گیرند چقدر یکدیگر را مراعات می کنند؟ 
خب همین نگاه می تواند در ســایر شئونات هم کشور را نجات 

بدهد و ما را به سرمنزل مقصود برساند.

گفت و گو با حجت االسالم دکتر میرزایی درباره ظرفـیت های عزاداری امام حسینj برای جامعه امروز

انقالب اسالمی مانع تحریف عاشورا شد

یاوران حسینj نافع بن هالل بََجلی      معارف: فردی شجاع و تیرانداز بود که از امیرمؤمنان)ع( آیین رزم آموخته بود و در جنگ های صفین، جمل و نهروان در رکاب علی)ع( شمشیر می زد. او یکی از چهار نفری بود که در عذیب الهجانات به امام حسین)ع( پیوستند. حضرت از آنان 
احوال مردم کوفه را پرسید و نافع در پاسخ گفت: اشراف و بزرگان کوفه با گرفتن رشوه علیه شما متحد شده اند ولی بقیه مردم دل به شما دارند؛ هر چند همچون شمشیری در دست اشراف کوفه هستند. در شب عاشورا، حسین)ع( به نافع فرمود: »نمی خواهی در این شب تار جان خودت 

را نجات دهی؟« نافع خود را به روی قدم های امام)ع( انداخت و گفت: »سوگند تا هنگامی که شمشیرم به کار آید هرگز از شما جدا نمی شوم«. در عاشورا وقتی 12 نفر را با تیر و کمان به هم دوخت، محاصره و اسیر شد و سپس به دست شمر به شهادت رسید.

در واقعه کربال، گویا کل تاریخ در چند ساعت فشرده شده است     شبستان: آیت اهلل علی اکبر رشاد در مدرسه علمیه امام رضا)ع( گفت: پس از رحلت پیامبر)ص( جامعه اسالمی با چرخشی معنادار، به حضرت زهرا)س( اهانت کرده و غدیر را فراموش و امام علی)ع( را خانه نشین می کنند. 
امت اسالمی مشاهده کرده بودند پیامبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( همیشه و همه جا در کنار هم و حضرت جان پیامبر)ص( هستند؛ بنابراین اینکه امام علی)ع( را کنار گذاشتند باید بررسی شود. در تاریخ بشریت از ابتدا تا امروز هیچ واقعه ای همچون عاشورا دارای ابعاد مختلف نبوده است؛ واقعه کربال ظاهراً 
یک حادثه نیم روزه اما گویا کل تاریخ در چندساعت فشرده شده است. باید علت جنایت تاریخی کربال بررسی شود. امام حسین)ع( فرمودند شما گرفتار دنیا پرستی، رفاه زدگی، جاه طلبی و مبتال به مسامحه و تسامح در قبال حق شدید، شما تارک امر به معروف و نهی از منکر شدید و عهد خود را نقض کردید.

مقتل / مجلس ششم

انقالب اسالمی 
توانست از یک واقعه 

که بیشتر از جنبه 
تاریخی و شخصی به 
آن نگاه می شد، یک 

حرکت مفهومی و 
عظیم آزادی خواهی 
در جهان راه بیندازد 

و به واسطه آن 
ملت های مختلف را 

آگاه کند

بــــــرش

  اکسیر محبت حسینی / بخش چهارم

راه رسیدن به کمال، دل دادن به ولِی  خدا 
و اطاعت  محض از اوست

معارف: عامل نجات انسان در مسیر تقرب إلی اهلل، محبت و دلدادگی 
به اولیای الهی است و اعمال ظاهری زمینه و بستر بروز این محبت 

هستند. در واقع حقیقت تکالیف الهی که موجب نجاتند، به 
ولِی خدا بازمی گردند. حق و باطل همیشــه بر محور 

هدف و وسیله می چرخند و مشخص می کنند که 
آیا این وســیله او را به هدف می رساند یا خیر؟ 

ما معیــار حق و باطــل را در امور ظاهری 
می بینیم که کدام یک به نفع ماست، اما 

انبیا و اولیــا به  ما آموخته اند عالوه بر 
اسباب و علل عالم ظاهر، ارتباطات 

نفوس و مســائل معنوی حساب 
ویژه ای دارند. 

در نــگاه توحیدی مســائل را 
باید با تقرب الی اهلل ســنجید؛ 
بنابراین هرچه موجب نزدیکی 
به خدا می شود حق است ولو 
اینکه با حســاب  و کتاب های 
ظاهری سازگار نباشد. به طور 
مثال رضایــت دل پدر و مادر، 
اطاعت از شوهر، خوش رفتاری با 

همسر و... سبب باز  شدن درهای 
رحمت خدا و حل شــدن مشکالت 

معنوی می شود و سخن پدر و مادر در 
محدوده شــرع حق ساز است و گاهی یک 

دعای خیر والدین یا شاد کردن خانواده، تأثیری 
بسیار عمیق تر از تالش های شخصی دارد. پس تأثیرات 

مختص اسباب ظاهری نیست بلکه حق و باطل ها تابع اقتضائات نفوس 
هم هست؛ زیرا نفوس انسانی در عالم هستی تأثیر بسیار گسترده ای 

دارند. حال باید دید امام تابع و پیرو حق است یا حق تابع امام؟  
در نگاه ابتدایی، ما چون امام را معصوم و اعلم می دانیم و ایشان حق را 
همان طور که هست  بدون خطا و نسیان، مانند آینه منعکس می کند، 

در امور به او رجوع می کنیم.
اما در نگاه عالی تر، عمل صالح و امور ظاهری انسان را باال نمی برد، بلکه 
حق و جاده بین زمین و آسمان، نفس امام است. امام حکم ریسمان 
و تونلی را دارد که بندگان خدا با وصل شــدن به  آن، باال می روند و 
به او رجوع می کنیم چون خودش معیار تقرب است. بنابراین در عالم 
تکوین، حق آن چیزی اســت که امام می گوید و آنچه موجب تقرب 
است همرنگی و مشابهت با امام است، فارغ از اینکه حکمت و مصلحتی 

ورای امر امام برایش بدانیم یا نه. ما از امام تبعیت می کنیم چون نفس 
امام مالک تقرب است. 

در واقع راه رشد و ترقی در عالم هستی، والیت و دلدادگی به 
امام است. ما اگر آن گونه که امام می پسندد باشیم، آنگاه 
به امام تقرب پیدا کرده و به خدا نزدیک می شویم؛ 
چه مصلحت و منفعت های ظاهری باشد یا نباشد. 
َة  طبق آیه »ُقْل اَل أَْسأَلُُکْم َعلَْیِه أَْجًرا إاَِلّ الَْمَوَدّ
فِي الُْقْربَی« شاه کلید سیر و سلوک برای 
کسی که بخواهد به سوی خدا حرکت 
کند »َفَمْن َشاَء اتََّخَذ إِلَی َربِِّه َسِبیاًل« 
فقط محبت و مودت اهل بیت)ع( 
است؛ زیرا امام انسان ها را در این 
مسیر سیر می دهد. از همین رو 
در وادی محبت جای حساب و 
کتاب های ظاهری نیست بلکه 
سخن از یکرنگی و سنخیت با 
امام است. اگر انسان دانست که 
معیار تقــرب، میزان دلدادگی 
و شــرط محبت، مشــابهت با 
امام است،  آنگاه طرز نگاهش به 
مسائل تفاوت می کند و در تمام 
امور می سنجد که آیا این کار، او را با 
امام همرنگ می کند یا خیر؛ اینجاست 
که تشنه ماندن حضرت اباالفضل)ع( در 

شریعه فرات معنا پیدا می کند.
دیانت محبت در برابر دیانت عقل نیست، بلکه براساس 
عقل عمیقی اســت که می گوید: »راه تقرب، محبــت و راه محبت، 
یکرنگی است«؛ باید هم شکل و همرنگ او شوی و تشنه بمانی تا رشد 
کنی؛ بنابراین رجوع به امام، رجوع به علم برتر نیست، بلکه رجوع به 
کســی است که حقیقت و نفس او حق ساز است و محور تقرب خود 
اوســت؛ اگر کسی خود را به  ایشان نزدیک، همرنگ و منطبق نماید،  

رشد می کند.
اصحاب سیدالشهدا)ع( دانستند که راه تقرب،  دل دادن به امام است؛ 
پس بر مرکب و بُراق محبت سوار شده و به سوی ملکوت پرواز کردند 
و به برکت عشق امام حسین)ع( در وجود حضرت محو شده و به کمال 
و عبودیت محض و مقام ُمخلَصین رسیدند. راه رسیدن به کمال، دل 
دادن به ولی خدا و اطاعت کردن محض از او است وااّل انسان با سالیان 

سال نماز، انفاق و ایثار، بدون والیت به جایی نخواهد رسید.

منبر

  تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربال / بخش پایانی

jقاتالن حسین 
مصلحت اندیشانی که دنیا آن ها را فریفته بود

نخبگان  صفات  دیگر  از  معارف: 
کوفه ضعف تعاون و کار تشکیالتی 
امیرالمؤمنین)ع(  بود؛  آن ها  بین 
در وصف این مردمان می فرمایند: 
مــادام که افــکار شــما پراکنده 
اســت فراوانی تعداد شما سودی 
در وصف  ایشان  ندارد. همچنین 
یاران  فرمان بــرداری  و  همکاری 
معاویه و مقایسه آن ها با کوفیان 
ــاِهَدُة  می فرمایند: »أَیَُّها الَْقْوُم الشَّ
ُعُقولُُهْم،  َعْنُهــْم  الَْغائَِبُة  أَبَْدانُُهْم، 
الُْمْخَتلَِفــُة أَْهَواُؤُهْم، الُْمْبَتلَی بِِهْم 
اهللَ  یُِطیُع  َصاِحُبُکــْم  أَُمَراُؤُهــْم. 
َو أَنُْتــْم تَْعُصونَــُه، َو َصاِحُب أَْهِل 
ــاِم یَْعِصي اهللَ َو ُهْم یُِطیُعونَُه.  الشَّ
لَــَوِدْدُت َو اهللَِ أَنَّ ُمَعاِویََة َصاَرَفِني 
ْرَهِم، َفَأَخَذ  یَناِر بِالدِّ بُِکْم َصْرَف الدِّ
ِمنِّي َعَشَرَة ِمْنُکْم َو أَْعَطانِي َرُجاًل 
ِمْنُهْم«؛ ای مردم که بدن های شما 
حاضر و عقل های شــما پنهان و 
افکار و آرای شما گوناگون است 
زمامداران شما دچار مشکالت  و 

شــمایند، رهبر شــما از خدا اطاعت 
می کند، شــما با او مخالفــت می کنید، اما 

رهبر شــامیان خدای را معصیــت می کند، از او 
فرمانبردارند. به خدا ســوگند دوست دارم معاویه شما 

را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا کند، 
10 نفر از شما را بگیرد و یک نفر از آن ها را به من بدهد!

امیرالمؤمنین)ع( خطاب به این دســته از افراد می فرمایند: 
همانا می دانم که اصالح شــما جز با زور و شمشــیر نیست، 
 اما نمی خواهم با فاســد شــدن خودم شــما را اصالح کنم! 
ــْیُف َو َما ُکْنُت  ـِذي یُْصلُِحُکْم ُهَو السَّ َـّ »َو لََقــْد َعلِْمــُت أَنَّ ال
یاً َصاَلَحُکْم بَِفَســاِد نَْفِسي«. کالمی از امیرالمؤمنین در  ُمَتَحرِّ
نهج البالغه آورده شده که ریشــه مخالفت ها و دشمنی ها با 
خدا و رســول و امام را نشان می دهد؛ ایشان در خطبه 160 
َنا َما أَبَْغَض اهلُل َو َرُسولُُه  می فرمایند: »َو لَْو لَْم یَُکْن فِیَنا إاِلَّ ُحبُّ
ًة  َر اهلُل َو َرُســولُُه لََکَفی بِِه ِشَقاقاً هلِلِ َو ُمَحادَّ َو تَْعِظیُمَنا َما َصغَّ
َعْن أَْمــِر اهلل«؛ اگر نبود در ما مگر دوســتی دنیایی که خدا 

و رســول آن را دشــمن داشته و 
بزرگ شــمردن آن چیزی را که 
خدا و رســول کوچک شــمرده، 
همیــن مقدار برای سرکشــی از 
خدا و مخالفت فرمان او بس بود. 
یکی نبودن حب و بغض ها کافی 
است تا یک جامعه را به دشمنی 
با امام و ســرانجام، شــهادت او 
برســاند و در 30 ســال از تعابیر 
بلنــد امیرالمؤمنیــن)ع( )یَا أَْهَل 
َُّکْم ِمْن أَْکَرِم الُْمْسلِِمیَن(  الُْکوَفِة إِن
بــه آنجایی برســد کــه حضرت 
زینــب)س( این طور خطابشــان 
الُْکوَفِة یَا أَْهَل  می کند: »یَا أَْهــَل 
الَْخْتِل َوالَْغــْدِر َوالَْخْذِل«؛ ای مردم 
کوفــه،  ای مردمــان حیله گــر و 

خیانتکار.
بایــد امامــی را کــه بافته ذهن 
خودمــان اســت کنــار بگذاریم 
و امــام حقیقــی را بــا تمــام 
شــرایط  و  مصلحت اندیشــی ها 
ظاهری و... پذیرا باشــیم؛ مشکل 
امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز همین بود که 
در عرض امر ایشــان، مصلحت اندیشی های 
متعــددی مطــرح می کردند و توقعــات بیجا و 
فراوانی از ایشــان داشــتند. در کتاب »الغارات« آمده 
اســت: روزی حضرت علی)ع( از فرار مردم به سمت معاویه 
)ع( إِلَی الْْشَتِر  پیش مالک اشتر شکایت می کنند؛ »َشَکا َعلِيٌّ
فَِراَر النَّاِس إِلَی ُمَعاِویََة«؛ مالک اشــتر هم در پاســخ، عدالت 
امیرالمؤمنین و از بین بــردن اختالف طبقاتی را عامل فرار 
نیروها به سمت معاویه معرفی می کند؛ اما امیرالمؤمنین)ع( 
در پاســخ می فرمایند: »من می ترســم که در رعایت عدالت 

کم کاری هم کرده باشم!«
امــام صــادق)ع( در زیــارت اربعیــن، در معرفــی قاتالن 
اباعبداهلل)ع( می فرمایند: آن ها کســانی بودند که دنیا آن ها 
نْیا«. امام)ع(  تْــُه الدُّ را فریفتــه بود؛ »َوَقْد تَــواَزَر َعلَْیِه َمْن َغرَّ
خداخواه بود اما آنان دنیاخواه و پول دوســت بودند و همین 
تفاوت حب و بغض ها آن ها را تا قتل اباعبداهلل)ع( پیش برد.

عبرت
 حجت االسالم محمدحسن وکیلی حجت االسالم مصطفی امینی خواه محسن فاطمی نژاد سیدجواد نقوی

/ع
۹۸
۰۴
۷۱
۵

آگهى مناقصه
ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد:

 ︠︡﹝ــ︀ت ︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾ــ︢ا و ﹡ــ︀ن و ا﹡︖︀م 
︦ ﹨︀ و ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁️ و  ا﹝﹢ر آ︋︡ار︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ︨﹙︿ ︨︣و
ــ︀︣ ز﹡︡ان ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥  ︾﹫︣ه در ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ و︨ 
 ︩︋ ﹤︋ اداره ﹋﹏ ز﹡︡ان ﹨︀ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی را

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭︠
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا﹨ ️ ﹋︫︣ ﹤﹫﹚﹋ 
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ٩٨/٠۶/١۶ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
           setadiran.ir ﹩ــ︐﹡︣︐﹠︪ــ︀﹡﹩ ا﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️︋ 
 ︡︀زد  ︋️︗ ︀ره ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠۵) ﹝︣ا︗︺﹥ و﹝  ︫﹤︋)
از ﹝ــ﹏ در او﹇︀ت اداری ︋﹥ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡ــ︡ان ﹝︣﹋︤ی 
 ︹﹡︀﹇ ︡﹫ــ ﹫︀︋︀ن︫  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋ــ︀د-︠  ﹝︪ــ︡ وا﹇ــ︹ در︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٩٠٣۶۴/م ا﹜︿ ۴۵٨٠

︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 

      صفحه 4

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︀د︨﹢ران

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٦٢٧ ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٤٤٨٧٦٥

︋︀زر﹎︀﹡﹩   ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٦٢٧ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︑︀ در   ︫﹤ ﹝︀د︨﹢ران︋ 
︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ﹋﹥ رأس ︨︀︻️ ٠٩:٠٠ 
︊︮ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٦/٢٨ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ 
وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ی ﹡︊︩ ︫﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ی ٧ 
︵︊﹆﹥ ٤ وا︡ ٥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 
 ﹤︀﹞︨︣ ︩١- ا﹁︤ا

 ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ ︀ت و ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹥ در﹝﹫﹝︭︑ ︣︀︨ -٢
︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹨﹫︡﹞ ️︣ه
︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︀د︨﹢ران

/ع
۹۸
۰۷
۴۳
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝١١۶ ︣ ﹝︪︡ ﹡﹢︋️ ︨﹢م 

︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
 م در ︑︀ر﹢︨ ️︋﹢﹡ ︪︡﹞ ١١۶ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞
ــ︀︻️ ١١ در ﹝ــ﹏ ︑ــ︀﹐ر ︻ــ︡ل   ︨٩٨/۶/٢٧
وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ 

.︫︡
 ️﹋︣  د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:  ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️︫ 

︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝١١۶ ︣ ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل ٩٨ 
 ︦︎ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀︑ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ا︻︱︀ی
از اــ﹟ آ﹎ــ﹩ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︠ــ﹢د را ︋﹥ 

د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ د﹨﹠︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۳۰
۱

/ع
۹۸
۰۷
۲۸
۲

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

 ﹤در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ︣︐︪﹫ 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  ︊︔

/ع
۹۸
۰۷
۳۰
۶

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 98/8  (نوبت دوم)
                                     ﹤ ︣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 ٨﹝︀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 811,400,000,000570,000,000مهريز - 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 ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

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

      صفحه 5
آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى زيركوه

ــمارههاي  ــره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود ش پيرو آگهي نوبتي منتش
زير:

بخش14 زيركوه
قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى

ــاختمان  به  ــدانگ يك باب س پالك 594 فرعى محى الدين نهتانى اصل فرزندفضل الدين شش
مساحت 172/90متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان شهيد رجايى .

تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 8-الى 8/30
ــن ششدانگ يك باب منزل به مساحت  پالك 1001فرعى زينب عابدينى حاجى آباد فرزند حس

214/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار پيروزى.
تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 8/30-الى 9

ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــا كامرانى فرزند محمدباقر شش ــى عليرض ــالك 2768 فرع پ
291/60مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان عدالت.

تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 9-الى 9/30
ــماره 16311 مورخه  ــند انتقال ش ــى فرزندمحمدبموجب س ــى فاطمه بخش ــالك 2772 فرع پ
1398/02/22دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 حاجى آباد ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 

به مساحت 216/85متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار مطهرى7 .
تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 9/30-الى 10

پالك 2773فرعى  اسماعيل اكبرى فرزند ابراهيم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 180متر 
مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان بهشتى3 .
تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 10-الى 10/30

پالك 2787 فرعى محمد ابراهيم محمدى فرزند رحمت اله ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 
به مساحت 7/30متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى- غفارى8.

تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 10/30-الى 11
ــك قطعه زمين  ــدانگ ي ــد رحمت اله شش ــم محمدى فرزن ــد ابراهي ــى محم پالك2788فرع
ــهر حاجى آباد                                         ــتان زيركوه ش ــه آدرس  شهرس ــاحت 61/90متر مربع ب ــى به مس ــر مزروع داي

بلوار غفارى نبش غفارى8 .
تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 11-الى 11/30

ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به  ــى  فرزند حسين شش ــن بخش پالك 2794فرعى محس
مساحت 46/44متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى غفارى7.

تاريخ تحديد حدود دوشنبه 1398/07/08 ساعت 11/30-الى 12
ــه زمين به  ــك قطع ــدانگ ي ــين شش ــى فرزند غالمحس ــدى ابراهيم ــى مه ــالك 2795فرع پ
مساحت304/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان 20 ارديبهشت.

تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 8/30-الى 9
پالك 2798غالمرضا دارجى فرزند شيرمحمد ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 191/70متر 

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .
تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 9-الى 9/30

ــن دايرمزروعى به  ــدانگ يك قطعه زمي ــود عظيمى فرزنداعظم شش ــالك 2799 فرعى محم پ
مساحت 209/39متر مربع به آدرس شهرستان زيركوه بلوارمطهرى–مطهرى7.

تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 9/30-الى 10                                                
ــه زمين  ــدانگ يك قطع ــين شش ــرى فرزند محمدحس ــر نظ ــى اصغ ــى عل ــالك 2800فرع  پ
ــهر حاجى آباد                                       ــتان زيركوه ش ــر مربع به آدرس  شهرس ــاحت 317/80مت ــى به مس دايرمزروع

بلوارمطهرى خيابان مطهرى3.
تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 10-الى 10/30

ــن دايرمزروعى  به  ــدانگ يك قطعه زمي ــكندر شش ــى رمضان كاظمى فرزند س پالك2801فرع
مساحت 3994/90مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه اراضى ضلع جنوبى شهر حاجى آباد .     
تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 10/30-الى 11                                        

پالك 2802فرعى زينب عابدينى فرزند رحيم ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مساحت 
250مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوارمطهرى خيابان مطهرى9.

تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 11-الى 11/30
ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار به مساحت  پالك 2803فرعى عليرضا عليزاده فرزند محمد شش

30171/35مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه  اراضى جنوب شهر حاجى آباد.
تاريخ تحديد حدود سه شنبه 1398/07/09 ساعت 11/30-الى 12

ــد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى  انجام خواهد ش
ــاعت مقرر  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س ــمارههاى فوقالذكر بوس و مجاورين ش
ــك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در  ــانند چنانچه هر ي باال در محل حضور به هم رس
ــده از  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش موقع مقررحاضر نباش
ــد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز  طرف مجاورين تحديد خواهد ش
ــه در موقع مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 20 قانون ثبت  ــان امالك و حقوق ارتفاقى ك صاحب
ــد. و برابر ماده 86 آييننامه اصالحى  ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد ش فقط تا س
ــت اعتراض خود را به  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــون ثبت، از تاريخ تس قان
مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. در 
ــت را دريافت  ــر اينصورت متقاضى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم دادخواس غي
ــات ثبتى را طبق مقررات  ــليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملي ــه اداره ثبت تس و ب

ادامه ميدهد.9807390
تاريخ انتشار: 1398/06/16        

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه
غالمرضا صادقيان 

شماره پرونده: 139804006093000544/1
شماره بايگانى پرونده: 9803443

شماره ابالغيه: 139805106093002730   تاريخ صدور: 1398/06/12
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9803443

بدين وسيله به
پروين برخوردار نام پدر: مرتضى تاريخ تولد: 1360/06/14 شماره ملى: 0075722526 شماره شناسنامه: 
ــماره ملى: 0749688572  ــينعلى تاريخ تولد: 1346/01/20 ش ــا طاهرى نام پدر: حس 8229 و احمدرض
ــماره 6302732783001  ــود كه بانك ملى به استناد قرارداد بانكى ش ــنامه: 6 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــامل اصل  ــت و پنج ميليون ريال) ش مورخ 1396/06/02 جهت وصول مبلغ 205/000/000 ريال (دويس
ــه تا تاريخ 1398/04/20  ــارت تأخير تأدي ــود: 30/000/000 ريال و خس طلب: 150/000/000 ريال و س
ــارت تأخير روزانه مبلغ 134/794 ريال تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات  25/000/000 ريال و خس
ــكيل شده و طبق  ــه 9803443 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
گزارش مورخ 1398/05/20 بدليل عدم شناسايى آدرس شما به شرح متن سند و 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 اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807330 م.الف 704
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093000156/2
شماره بايگانى پرونده: 9700073

شماره ابالغيه: 139805106220000358
تاريخ صدور: 1398/06/11

آگهى
ــماره  ــعيد ش ــه 139704006093000156 له محمد آهنگرى فرزند س در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــماره 0779620380، به موجب گزارش مورخ  ملى 0082790426 عليه محمد رضازاده فرزند لطف اله ش
ــهم سه دانگ مشاع  ــترى، تمامت 358 سهم مشاع از 1650 س ــمى دادگس ــناس رس 1398/05/27 كارش
ــش: 6 ناحيه: - واقع در: طرقبه  ــى فرعى: 358 باقيمانده از پالك اصلى 81 در بخ ــدانگ پالك ثبت از شش
ــهم سه دانگ مشاع از  ــاع از 1750 س ــهم مش ــانديز به مبلغ 3/655/180/000 ريال و تمامت 91/5 س ش
ــانديز  ــدانگ پالك ثبتى فرعى: 722 از پالك اصلى 81- اصلى در بخش: 6 ناحيه: واقع در: طرقبه ش شش
ــر دو پالك 4/589/395/000  ــاى محمد رضازاده (مديون) از ه ــهم آق 934/215/000 ريال كه جمعاً س
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف  ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به مبلغ  ــتمزد كارش مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
6/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى 

دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807331 م.الف 696
رئيس واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــه   150   از  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه   2  به ش نظر به اينكه  خانم نرگس حمزيان  داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا حمزيان    به  ــورا درخواس اين ش
شناسنامه   293   در تاريخ  1398/5/17  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  ام البنين حمزيان     فرزند غالمرضا    ش.ش   607   ت.ت 1347/9/10  نسبت فرزند مرحوم  

2.  محمد حمزيان   فرزند غالمرضا   ش.ش   4   ت.ت  1350/5/20     نسبت فرزند مرحوم 
3. كوكب حمزيان    فرزند غالمرضا    ش.ش   2  ت.ت  1354/1/1      نسبت فرزند مرحوم   

4.   على اصغر حمزيان     فرزند  غالمرضا    ش.ش 160 ت..ت  1358/6/1 نسبت فرزند مرحوم
5 .  محترم حمزيان  فرزند  غالمرضا    ش.ش 11  ت.ت  1360/5/21   نسبت فرزند  مرحوم
6.  مجيد حمزيان   فرزند غالمرضا   ش.ش  11  ت.ت   1363/1/16  نسبت  فرزند  مرحوم

7 . عليرضا حمزيان    فرزند  غالمرضا  ش.ش  22   ت.ت  1366/3/10   نسبت  فرزند  مرحوم        
8 .  حبيب اله حمزيان  فرزند غالمرضا  ش..ش 23  ت. ت 1348/9/1   نسبت فرزند مرحوم

9 .  عبداله حمزيان   فرزند   غالمرضا   ش.ش   47   ت.ت  1351/10/1   نسبت  همسر مرحوم 
10 . اسداله حمزيان فرزند غالمرضا ش.ش 1 ت.ت 1354/5/1 نسبت فرزند مرحوم 
11 . حوا حمزيان فرزند غالمرضا ش.ش 9 ت.ت 1358/11/25 نسبت فرزند مرحوم 
12 . زهرا حمزيان فرزند غالمرضا ش.ش 24 ت.ت 1361/9/5 نسبت فرزند مرحوم 

13 . عباسعلى حمزيان فرزند غالمرضا ش.ش 73 ت.ت 1364/4/1 نتسبت فرزند مرحوم 
14 . مهدى حمزيان فرزند غالمرضا ش.ش 5740003326 ت.ت 1369/12/6 نسبت فرزند مرحوم 

15. نرگس حمزيان فرزند حمزه ش.ش 2 ت.ت 1327/5/6 نسبت همسر مرحوم 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806993
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــدانگ دو قطعه زمين پالك هاى 232و233 فرعى از 21-اصلى واقع در بخش سه  چون تحديد حدود شش
ــاره مقدم و غيروكه تاكنون بعمل  ــتاى ريگ آب آقاجان  مورد تقاضاى عباس خوش ــتان اراضى روس سيس
نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديدحدود در روز چهارشنبه 98/07/10 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق مى رساند تا در روز تعيين 
ــتدعى ثبت پالك فوق و يا نماينده قانونى وى حضور  ــانند در صورتيكه مس ــده در محل حضور بهم رس ش
ــد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض  ــته باش نداش
مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته 
ــال  ــد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب س خواهد ش
1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضايى صورت 
ــيد دريافت دارد و اال حق او ساقط  ــليم و رس پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس

خواهد شد.9807382
تاريخ انتشار:شنبه 98/06/16 م الف:841

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
پرونده كالسه 9709989502400441 شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان زابل تصميم نهايى شماره 

9809979502400175
ــتان ، شهرستان زابل – شهر  ــيرمحمد به نشانى سيستان و بلوچس ــاه فرزند ش خواهان: آقاى محمد ميرش

زابل- بلوار ارتش روستاى حسين آباد ميرشاه
ــاهوزهى فرزند عبدل نبى 2.آقاى عباس جانى فرزند غالمحسين  ــين اوستا ش خواندگان: آقاى محمد حس

همگى  به نشانى مجهول المكان
خواسته:الزام به تنظيم سند موتورسيكلت

ــاهوزهى و عباس جانى دائر بر الزام به تنظيم  ــاه عليه محمدحسين اوستا ش ــبت به دعوى محمد ميرش نس
سند رسمى موتورسيكلت حكم محكوميت صادر شد

راى شورا
ــيرمحمد بطرفيت 1.آقاى عباس جانى فرزند غالمحسين  ــاه  فرزند ش در خصوص دعوى آقاى محمد ميرش
ــته الزام به تنظيم سند يكدستگاه شماره موتور  ــين اوستا شاهوزهى فرزند عبدل نبى بخواس 2.محمد حس
ــرح و متن  ــى به ش ــوم 8/000/000 ريال و هزينه دادرس ــماره پالك 81569/821 به مق ــيكلت به ش س
ــت تقديمى و اظهارات خود در جلسه رسيدگى بيان نموده  ــت نظر به اينكه خواهان در دادخواس دادخواس
ــيكلت فوق الذكر را از خوانده رديف اول خريدارى و وى نيز از خوانده رديف  در تاريخ 93/08/10 موتور س
ــد طى قولنامه عادى خريدارى نموده ايم حال بعلت اينكه قصد تنظيم سند  ــند بنام وى مى باش دوم كه س
موتور سيكلت را دارم و نامبردگان بعلت مجهول المكان بودن حاضر به انتقال سند نمى باشند لذا تقاضاى 
ــكان بودن از طريق درج در  ــورا با عنايت به اينكه خواندگان بعلت مجهول الم ــت آنان را دارم. ش محكومي
ــيدگى حاضر  ــه رس ــار دعوت كه با وصف ابالغ و اطالع از موضوع دعوى  در جلس روزنامه هاى كثيراالنتش
ــى در قبال دعوى مطروحه بعمل نياورده اند و توجها به قولنامه هاى  ــده اند و هيچگونه ايراد و دفاع نگردي
فيمابين و اظهار شهود و احراز معامله و اينكه سند مالكيت موتورسيكلت و ديگر مدارك در د خواهان مى 
ــتعالم بعمل آمده از پليس راهور انتظامى زابل  دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد  ــد و اس باش
ــى مدنى حكم به  ــى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرس ــون مدن 10و219و220و238و362 قان
ــمى و انتقال سند يكدستگاه موتورسيكلت  ــناد رس محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در دفترخانه اس
ــماره پالك 81569/821 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 222/300 ريال بابت هزينه دادرسى  مدل 91 به ش
در حق خواهان صادر ودر خصوص خوانده رديف اول بعلت اينكه سند مالكيت بنام وى نمى باشد مستندا 
ــى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره  به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرس
غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا  و سپس  بيست روز ديگر قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان زابل مى باشد.9807383 م الف:845

اسداله مردانى- قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف زابل

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 شماره139860306010001629-1398/06/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي احمد الياسي يوسف آباد فرزند حسين بشماره شناسنامه 1170 صادره از قوچان 
ــمتى از پالك شماره 180 اصلى  ــاحت 3918,30 متر مربع در قس ــدانگ يك باب دامدارى  به مس در شش
ــاى قنبر كارگران  محرز  ــرزا محمد رضا  و از محل مالكيت آق ــان واقع در اراضى  كالته مي ــش دوقوچ بخ
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
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.9807376
كالسه 1397114406010000285

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306010001676-1398/06/11 هيات اول موض 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 2374 صادره از قوچان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير براتي فرزند قدير بش
ــاحت 36,40 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو  ــدانگ يك باب مغازه به مس در شش
قوچان   واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت شركت تعاونى مسكن تيپ دو ارتش قوچان  محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
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.9807377
كالسه 1398114406010000152

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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 شماره139860306010001662-1398/06/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم گل دسته براتي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 244 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 138,36 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان  واقع 
ــت.لذا به منظور  دراراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت آقاى بابا محمد بابائى فرخان محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000043 آ-9807378
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت 
ــرح  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتش اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 163- اصلى اراضى پنبه زار

ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مساحت 189 متر مربع ابتياعى 
آقايان محمد وردى پور و حسن محزون از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد برابر راى شماره 98-867 

و 868-98 مورخه 98/05/30 كالسه 169-97 و 134-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 173- اصلى اراضى معصوم زاده

ششدانگ يكباب منزل از پالك 242 فرعى از پالك 173 اصلى فوق به مساحت 293/90 مترمربع ابتياعى 
خانم طيبه بهمنى محمود از محل مالكيت ثبتى اسماعيل بهمنى محمود برابر راى شماره 932-98 مورخه 

98/05/30 كالسه 107-97 هيات
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــندگان ومالكين مشاعى و اش ــيه به فروش لذا لذا بدينوس
ــتاهااز تاريخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود  ــار آگهى و در روس چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
ــليم  ــيداخذ نمايدمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ــه اداره ثبت محل وقوع ملك تس راب
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
ــت  محل تحويل دهنددرصورتى كه اعتراض در محل قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس
به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.9807387
تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/16 تاريخ انتشار  نوبت دوم: 98/06/31

احمد اصغرى شيروان رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد

شماره : 139860307005001028   تاريخ: 1398/06/13
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــورخ98/05/30 هيات موضوع قانون تعيين تكلي ــماره935-98 م  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــنامه34512 در يكقطعه زمين به  ــماره شناس ــن بش ــارض متقاضى آقاى محمد قربانزاده فرزند حس بالمع
ــمى آقاى مير آقاجان  ــى از 173 اصلى خريدارى از مالك رس ــع از پالك 93 فرع ــاحت1/41 متر مرب مس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــينى معصوم محرز گرديده اس حس
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807399
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/16
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/06/31

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى فقدان سند ماالكيت
سند مالكيت پنجاه هزار سهم مشاع از كل ششصدو شصت و دو هزارو هشتصدو شصت  و هشت سهم ششدانگ 
پالك 4/46/187و1/4699/4886-بخش سه ثبتى شاهرود در دفتر109 صفحه 1 ذيل شماره ثبت 11895 
ــت كه برابر بخشنامه شماره91/23511مورخ91/01/29به  ــليم گرديده اس به نام محمد جعفرى صادر و تس
جهت استاندارد سازى پالك 1/5868-جايگزين پالك فوق گرديد. سپس وكيل مالك برابر وكالتنامه شماره 
ــاهرود با ارائه دو برگ فرم استشهاديه تقاضاى  ــمى شماره 17 ش ــناد رس 15297 مورخ92/01/28 دفتر اس
ــت.لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون  ــند مالكيت المثنى  به علت جابجايى نموده اس صدور س
ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند ماليكت اعتراض 
دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 
10روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى 
ــد. شماره  چاپى سند دفتر چه اى  ــند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد ش مهلت قانونى اعتراض، س

0195865 ميباشد. 9807381  تاريخ انتشار 1398/6/16 
رونوشت :ستاد اجرايى فرمان امام خمينى (ره)

احمد صادقى / رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 تصویب شتابزده الیحه تجارت 

امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد
تجارت  قانــون  امانی:  محمدصــادق 
 درحالــی پــس از 87 ســال در معرض 
تغییر و تحول اساسی قرار دارد که براساس 
نظر کارشناســان حقوقــی  و اقتصادی، 
بررسی فنی الزم بر این قانون انجام نشده 
 و تصویــب آن نیازمند بررســی جامع تر 
تک تــک مفاد آن اســت. تصویب قانون 
تجارت در ایران به ســال 1311 برمی گردد؛ این قانون در دهه 40 شمســی، برای 
نخستین بار اصالح شد ولی از آن سال تا امروز دستخوش تغییر خاصی نشده است. 
با درک ضرورت تغییر قانون تجارت، تدوین و اصالح الیحه تجارت از سال 1380  در 
دولت وقت آغاز شد. در سال 1384 الیحه تجارت به مجلس رسید و به دلیل تعداد  
زیاد بندها و زمانبر بودن رسیدگی به آن در صحن علنی، کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس به نیابت از کل مجلس به بررسی آن پرداخت. این الیحه پس از تصویب در 
کمیسیون حقوقی و قضایی، راهی شورای نگهبان شد، ولی شورا تصویب در کمیسیون 
را ناکافی دانست و طبق اصل 85 قانون اساسی، آن را به مجلس عودت داد. از آن زمان 
تا امروز الیحه تجارت بدون رسیدگی، در ایستگاه مجلس متوقف شده بود تا اینکه از 

چند روز پیش، رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس آغاز شد.

 رسیدگی عجوالنه مجلس به الیحه تجارت
در حالی که انتظار می رفت رسیدگی به الیحه مهم تجارت با دقت و به صورت جامع 
باشد، اما سرعت و عجله کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی مجلس در تصویب 
بندهای مختلف آن، با انتقاد های مختلفی حتی از درون مجلس روبه رو شد. محمد 
مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: در تصویب قوانین 
مجلس، نباید سرعت مالک باشد، بلکه باید کامل و جامع بودن آن مالک قرار گیرد. 
این اظهار نظر نماینده مجلس در حالی اســت که در چهار روز نخست رسیدگی به 
الیحه تجارت بیش از 160 ماده از این الیحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است.
مفتح درباره نحوه رســیدگی به الیحه تجارت، نیز گفت: »در جریان تصویب الیحه 
تجارت، حقوق نمایندگان در نظر گرفته نشده است و به نظر می رسد رئیس مجلس 
باید اجازه ارائه پیشنهادهای بیشتری را بدهد؛ من و نمایندگان چندین بار به رئیس 
مجلس و بقیه دوســتان تذکر مکرر داده ایم که این نحوه رسیدگی با این سرعت به 
مصلحت نیست. این الیحه باید بیشتر و جامع تر بررسی شود«. در ماده 5 الیحه تجارت 
آمده است: اثبات انعقاد قرارداد نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امر به هر 
وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است؛ تصویب این ماده با انتقاد کارشناسان 
حقوقی و قضایی مواجه شد. سید فتح اهلل احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
با بیان اینکه جای بررسی ادله اثبات دعوی در قانون مدنی است نه قانون تجارت، گفت: 
»اگر موضوع، قانون تجارت باشد و ما ادله اثبات آن ها را بیاوریم این مسئله درست است 
ولی وقتی که ما در حال تعریف مسئله قرارداد به معنای عام هستیم و از طرفی این 
تعریف نیز در قانون عام آمده است، بحث اموال غیر منقول پیش می آید و مواد 47 و48 
قانون  ثبت را نقض می کند«. اشاره احمدی، قاضی دادگستری به تناقض ماده 5 الیحه 
تجارت با مواد 47 و 48 قانون ثبت، به این خاطر اســت که الیحه تجارت تشریفات 
خاصی برای انعقاد قرارداد در نظر نگرفته است ولی طبق قانون ثبت، همه قراردادهای 

اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شود.

 تصویب ماده 5 الیحه تجارت، اساس مالکیت را به خطر می اندازد
احمدی درباره پیامدهای کافی بودن شهادت شهود برای اثبات انعقاد قرارداد نیز گفت: 
»اکنون با این موضوع که اثبات قرارداد نیاز به هیچ موضوع دیگری ندارد و با شهادت 
شهود نیز قابل اثبات است، شما خیلی راحت می توانید یک قرارداد چند میلیاردی را 
به موجب دو شاهد اعتبار بدهید«. محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی 
نظام مالیاتی کشور نیز معتقد است که کفایت شهادت، برای اثبات قراردادهای مالکیت، 
 به معنی به خطر انداختن اســاس مالکیت اســت. وی با انتقاد از تصویب کنندگان 
ماده 5 الیحه تجارت، گفت: »اساس و الفبای اقتصاد کشور، امنیت سرمایه و امنیت 
مالکیت است؛ اگر ما بخواهیم این اساس را به هم بریزیم، این یک سونامی خطرناک 

ایجاد خواهد کرد، این موضوع اساس کشور را به هم  می ریزد«.

دهک دهم 17برابر دهک نخست از یارانه بنزین استفاده کرده است

قطار نرخ گذاری پلکانی به بنزین می رسد؟
مقدســه فالح زاده: برق و گاز در کشــور 
بر اســاس نوع و میزان مصــرف، با نرخ های 
متفاوتی محاسبه می شــوند؛ درحالی که در 
مورد بنزین این نحــوه قیمت گذاری وجود 
ندارد و سال هاست بنزین تک نرخی به افزایش 
مصرف و شکاف بین دهک ها دامن زده است. 
اجرای مدل پلکانی برای قیمت گذاری بنزین 
می تواند بــه توزیع هدفمند  یارانه پنهان آن 
کمک کند. منابــع هیدروکربنی نفت و گاز 
تقریباً 99 درصد نیاز انرژی کشــور را تأمین 
می کنند. از تأمین سوخت نیروگاه ها و صنایع 
وابسته گرفته تا حمل ونقل و مصارف خانگی، 
همه و همه به نوعــی از این منابع پایان پذیر 
ارتزاق می کنند؛ منابعی کــه با ایجاد درآمد 
ارزی نقــش مهمی در اقتصاد کشــور بازی 
می کننــد؛ از این رو اســتفاده بهینه ، ارتقای 
کارایــی و بهره وری و مدیریت مصرف در این 
حوزه، یک مسئله جدی به شمار می آید. یکی 
از حامل های انرژی که روزبه روز 
بر مصرف آن افزوده می شــود 
بنزین است. فراورده ای که 95 
میلیون لیتــر در روز مصرف 
می شود و کشور، سال ها برای 
تأمین آن نیازمند واردات بوده 
اســت. از 20 میلیون خودرو 
 بنزین ســوز موجود در کشور، 
4 میلیــون کاربــرد خدماتی 
داشــته و 16 میلیون خودرو 
تنها مصارف رفاهی  باقیمانده 
دارند. یکســان بــودن قیمت 
بنزین برای همه  این مصارف، بر 
استفاده  بی رویه از آن دامن زده 
است. قیمت بنزین چهار سال 
اســت که ثابت مانده و یارانه 
پنهان آن، هزینه  ســنگینی را 
بر دوش دولت گذاشته است، 
اگر برای این حامل نیز همچون 
دیگر حامل هــای انرژی مانند 
برق و گاز طبیعــی، از قیمت گذاری پلکانی 
استفاده می شد توزیع این یارانه به جای سرازیر 
شدن به جیب پرمصرف ها، هدفمندتر و شیب 

تند مصرف آن بی تردید مالیم تر می شد.

 تعرفه های پلکانی برق و گاز، الگویی 
موفق از توزیع هدفمند یارانه  انرژی

نگاهــی به قبض های بــرق و تعرفه های آن 
در کنــار واژگانــی مانند »مــازاد بر الگوی 
 مصــرف« گواهــی بــر پلکانی بــودن این 
تعرفه اســت. تعرفه ای کــه در ماه های گرم 
و ســرد ســال برای مناطق گرمســیری و 
غیرگرمسیری و مصرف صنعتی، کشاورزی 
و خانگی متغیر اســت و تا حــد زیادی نوع 
مصرف کننــده و میزان مصرفــش را لحاظ 
می کنــد. همچنین در مــورد گاز طبیعی، 
نمودار باال تفاوت مصرف دهک های مختلف 

را در مقایسه با بنزین نشان می دهد.
همان طــور کــه در نمودار دیده می شــود 

دهک دهم کــه مرفه ترین طبقه اجتماعی 
اســت، 270 درصــد بیشــتر از دهک اول 
از یارانــه پنهان گاز طبیعی بهــره برده؛ اما 
در مورد بنزین این تبعیض بســیار بیشــتر 
اســت؛ یعنی دهک دهــم 17 برابر دهک 
 اول از یارانه بنزین اســتفاده کــرده و آن را 
به جیب زده اســت. این اختالف، ریشه در 
روش توزیع این دو یارانه دارد؛ به طوری که 
 هر مترمکعــب گاز مصرفی، با روش پلکانی 
قیمت گــذاری شــده و عدد ثابتــی ندارد، 
درحالی که بنزین برای هر نوع مصرف کننده 
و بــا هر میــزان مصــرف تنها یــک نرخ 
 هزار تومانــی دارد که موجــب بی عدالتی 

می شود.

 تغییر قیمت پلکانی بنزین به روال 
عادی زندگی مردم لطمه نمی زند

یکی از نگرانی هایی که در مورد چندنرخی 
شــدن بنزین در جامعه وجود دارد تأثیر 
آن در افزایش قیمت حمل ونقل با خودرو 
شــخصی و همچنین اثــر تورمی افزایش 
قیمت بنزین روی بســیاری از کاالهاست، 
درحالی که اگر این کار اصولی انجام شــود 
این نگرانی وجود ندارد؛ چرا که ســهمیه  
اولیــه ای برای هر خــودرو در نظر گرفته 
می شود که بیشتر از میانگین مصرف هفت 
دهک اول اســت و مصرف مازاد بر آن نیز 
پلکانی افزایش می یابد و تنها کســانی که 
قیمت های  باید  پرمصرف هســتند  بسیار 
باال بپردازند؛ همچنین در مورد مصرف 4 
میلیون خودرو خدماتی که می تواند تأثیر 
مســتقیم روی گرانی کاالها داشته باشد، 
سهمیه بیشتر و متناسب با پیمایش آن ها 
در نظر گرفته می شــود. از طرفی سیاست 
دوگانه ســوز کردن آن ها نیز کمک بزرگی 
به این مســیر می کند؛ چرا که 50 درصد 
آن ها دوگانه ســوز بوده و 50 درصد دیگر 
نیز می تواند در ایــن طرح در اولویت قرار 
بگیــرد. آمارها نشــان می دهد اجرای این 
طرح، چه در حوزه کم شــدن یارانه و چه 
در حوزه افزایش صادرات بنزین، می تواند  
برای دولت 10 هزار میلیارد تومان عایدی 
داشــته باشد که با توجه به کسری بودجه 
98 و نوســان های فــروش نفــت، کمک 
بزرگی به کشــور و اثرات تورمی کســری 

بودجه را دفع می کند.
بــه نظــر می رســد بــا اجــرای مــدل 
قیمت گــذاری IBT بنزیــن مانند برق و 
گاز طبیعی، این یارانه به جای اینکه صرف 
مصرف بی رویه  پرمصرف ها شود، می تواند 
بــا افزایش ظرفیــت نــاوگان حمل ونقل 
عمومــی، دوگانه ســوز کــردن خودروها، 
جلوگیــری از قاچاق و افزایش اشــتغال، 
به کمک دهک هــای پایین جامعه بیاید و 
در بلندمدت با ســاخت بسترهای مناسب 
اقتصادی، کمک شــایانی بــه حذف این 

یارانه و ایجاد رفاه جایگزین آن کند.

 ساختار ارائه یارانه انرژی 
باید تغییر کند

یارانــه پنهانی که از هدفمندســازی یارانه ها در 
اختیار اقشــار مرفه جامعه قرار گرفت مســیر 
اشتباهی بود که دود آن به چشم طبقه ضعیف 
جامعه رفته است. هرچند دولت ها بر این موضوع 
تأکید دارند که هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها 
حمایت از بخش آسیب پذیر جامعه است اما هرگز 

چنین موضوعی محقق نشده است.
یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی که از دست 
مردم می رود می تواند احیاگر ده ها یا صدها واحد 
تولیدی باشد و منجر به توسعه فضای کاری، ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی فراوانی برای کشور شود که 
متأسفانه در عدم تدبیر و مدیریت مسئوالن دود و 
به هوا می رود. مدیریت مصرف غلط و بی توجهی 
به رعایت نکردن استانداردهای مصرف انرژی در 
جامعه هزینه های ســنگینی را به اقتصاد کشور 
تحمیل کرده است. صنایع منسوخ و از دور خارج 
شــده ای که مصارف سوخت باالیی دارند حجم 
عظیمی از مصرف غیرواقعی و زیان آور را به اقتصاد 
کشور تحمیل می کنند که  زیرساخت های تولید 
و سرمایه گذاری را در کشــور دچار چالش های 
اساسی کرده است. بی توجهی به سرمایه گذاری 
و کاهــش مصــرف و توجه به تولیــد از جمله 
موضوعاتی اســت که اقتصاد کشور را در مضیقه 
قرار داده است. تبعات اجتماعی، اخالقی، سیاسی 
و اقتصــادی، عدم تدبیر راهکارهای مناســب و 
مطلوب و الگوبرداری از استانداردهایی که امتحان 
پس داده کمبودهــای زیادی را در اقتصاد ایجاد 
کرده است؛ کمبودهایی که رفع آن زمانبر و بسیار 

هزینه بر است. 
شاخص هایی در اقتصاد همانند درآمدهای انرژی 
شامل آب، برق، گاز و بنزین و خدمات اجتماعی 
و حمل ونقل با کمترین نرخ گذاری، بیشــترین 
هزینه را به دولت تحمیل می کند و دولت با تأمین 
مابه التفاوت آن به  شیوه های دیگر با پارامترهای 
منسوخ شــده کنار آمده و خود را با آن منطبق 
می کند. قطعاً تغییر هر یک از پارامترهای اقتصادی 
که به نفع قشر مرفه باشد منجر به کوچک شدن 
اقتصاد خانواده خواهد شد و تورم، رکود، سختی 
معیشــت، بیکاری و تعطیلی کارخانه ها ارمغان 
سوءمدیریت و توجه نکردن به استفاده از الگوهای 

مطلوب و استاندارد جهانی است.

دهک دهم که 
مرفه ترین طبقه 
اجتماعی است، 
270 درصد بیشتر 
از دهک نخست 
از یارانه پنهان 
گاز طبیعی بهره 
برده اما در مورد 
بنزین قیمت بنزین 
چهار سال است 
که ثابت مانده و 
یارانه پنهان آن، 
هزینه  سنگینی 
را بر دوش دولت 
گذاشته است

بــــــــرش

سایپا: همه خودرو های معوق 97 تا پایان مهر تحویل می شود   تسنیم: مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش گفت: با توجه به تکمیل و تجاری سازی تعداد زیادی از 
خودرو های دارای کسری قطعات تا پایان مهرماه همه تعهدات مربوط به سال 97 تحویل داده خواهد شد. خودرو های پرتیراژ قابل عرضه سایپا مشمول این طرح خواهند بود و ثبت نام کنندگان محصوالت خانواده رنو، 

برلیانس و آریو که به دلیل بدعهدی و ترک ایران از سوی شرکای خارجی از خودرو های غیرقابل تولید هستند در صورت مشارکت در طرح تبدیل، خودرو های تبدیلی خود را تحویل می گیرند.
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محمدعلی صادقی، کارشناس نفت و انرژی

    صفحه 6
شماره پرونده: 139704006092004743/1        شماره بايگانى پرونده: 9707775

شماره ابالغيه: 139805106092009537          تاريخ صدور: 1398/06/12
دفترخانه ازدواج شماره 56 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه
ــماره ملى:  ــد: 1344/04/02 ش ــا تاريخ تول ــام پدر: رض ــوم مجيد طهانى ن ــه وراث مرح ــيله ب ــن وس بدي
ــماره شناسنامه: 235 (ندا طهانى نام پدر: مجيد تاريخ تولد: 1386/04/21 شماره ملى:  0939514761 ش

0928735370 شماره شناسنامه: 0928735370
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0035352558 ش - رضا طهانى نام پدر: على تاريخ تولد: 1317/11/01 ش

172
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0980026301 ش - آيدا طهانى نام پدر: مجيد تاريخ تولد: 1388/03/14 ش

0980026301
ــماره  ــماره ملى: 0939167735 ش ــيدرضا تاريخ تولد: 1319/07/10 ش ــب نام پدر: س ــره ميرنجي - طاه
ــماره  ــود كه خانم وجيهه بيانى نام پدر: حميد تاريخ تولد: 1349/10/24 ش ــنامه: 1226 ابالغ مى ش شناس
ملى: 0934467250 شماره شناسنامه: 6592 به نشانى: مشهد بلوار شهيد كالهدوز 10 پالك 73 پرونده 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/20 مأمور، محل  ــه 9707775 در اين اداره تش اجرايى به كالس
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 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 اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807314 م.الف 697

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــتناد 2 برگ فرم استش ــمانه تاجى باس نظر به اينكه خانم س
ــند مالكيت يك سهم مشاع از هفت  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
سهم ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 1035 فرعى از 423 فرعى از 230 اصلى بخش 9 مشهد 
ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد  ــد به علت س كه متعلق به نامبرده ميباش
مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر الكترونيك 139520306003002202 بنام خانم سمانه تاجى ثبت و 

سند به شماره چاپى 978768 ج 93 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- 9807318 م.الف 698
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 1398/02/26  ــماره WDLOTV5JSRTB م ــمانه تاجى برابر وكالتنامه ش ــر به اينكه خانم س نظ
ــتناد 2 برگ فرم  ــودابه تاجى باس ــالمى ايران- كپنهاك بوكالت از طرف خانم س ــفارت جمهورى اس از س
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و  استش
مدعى است سند مالكيت يك سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 1035 
ــهل انگارى  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــى از 230 اصلى بخش 9 مش ــى از 423 فرع فرع
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر الكترونيك  ــى دفتر امالك، معلوم ش ــت. با بررس مفقود گرديده اس
ــند به شماره چاپى 977357 ج 93 صادر  ــودابه تاجى ثبت و س 139520306003002213 بنام خانم س

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- 9807320 م.الف 699
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــى داب زاده برابر وكالت نامه  ــورخ 1398/05/10 آقاى مجتب ــت 98/5496 م ــه اينكه برابر درخواس ــر ب نظ
ــالمى ايران هامبورگ مورخ 1398/03/27 از طرف آقاى فريدون جمشيدى  ــولگرى جمهورى اس سركنس
مقدم استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان ششدانگ پالك 1538 فرعى از 27- اصلى 
بخش 6 طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت 
ــند قطعى 23091-  ــينى برابر س ــل ص 226 دفتر 502 از نام ناهيد حس ــالك فوق الذكر ذي ــدانگ پ شش
ــيدى مقدم منتقل، ثبت و سند به شماره سريال  1391/12/27 دفتر 113 طرقبه بنام آقاى فريدون جمش
ــاده 120 آيين نامه اصالحى  ــتناد م ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــادر و س 0428826 ص
قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك 
ــند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از  مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس تاريخ انتش
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- 9807322 م.الف 700
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــهد  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 446 فرعى از 87- اصلى بخش 6 مش ــون تحديد حدود شش چ
ــه متقاضى ثبت و با رعايت مواد 14 و 15 قانون  ــت آقاى على آقائى ميبدى فرزانه نصرال مبنى بر درخواس
ــنبه مورخه 98/07/09 در محل شروع و به عمل  ــاعت 9 صبح روز ش ثبت عمليات تحديد حدود آن در س
خواهد آمد لذا بدين وسيله با انتشار اين آگهى از متقاضى و صاحبان امالك مجاور دعوت مى شود تا در روز 
و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعايى نسبت به حدود مرقوم يا حقوق ارتفاقى آن 
دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه كسانى به علت عدم حضور در محل نسبت به عمليات 

ــخ تنظيم صورتمجلس  ــاده 20 قانون ثبت از تاري ــند مى توانند طبق م ــته باش تحديد حدود اعتراض داش
ــليم  ــت خود را به مراجع ذيصالح قضائى ارائه و گواهى آن را به اين اداره تس تحديدى تا 30 روز دادخواس

نمايند. آ- 9807324 م.الف 702
تاريخ انتشار: 1398/06/16

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/4591 مورخ 1398/04/24 آقاى سجاد حسين زاده دهنوى بالواسطه برابر 
وكالت نامه شماره 28784- 1398/3/5 دفتر اسناد رسمى 188 مشهد از طرف آقاى سيدعلى قاسمى زاده 
ــدانگ پالك 739 فرعى از 146- اصلى  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش ــتناد به دو برگ استش اس
ــى دفتر امالك معلوم شد  ــهل انگارى مفقود شده است با بررس ــانديز كه به علت س ــش طرقبه ش بخش ش
مالكيت ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 235 دفتر 464 از نام شادان كاظم زاده دربان برابر سند قطعى 
136631- 1393/7/7 دفتر 64 مشهد بنام آقاى سيدعلى قاسمى زاده منتقل، ثبت و سند به شماره سريال 
836159 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون 
ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس انتش
ــا وصول اعتراض بدون ارائه  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و ي ــليم نمايد بديهى اس تس
سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9807327 م.الف 703
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره  139860306237000009 موض برابر  راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح تصرفات مالكانه و بالمعارض  وس
متقاضى آقاى على عرب فرزند مير احمد بشماره شناسنامه 1102 صادره از تربت جام در يك قطعه باغ به 
ــمتى از پالك 185- اصلى بخش 15 مشهد واقع در اراضى قلعه سرخ  ــاحت 118808 متر مربع در قس مس

خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهى مى شوددرصورتى كه اشخاص  نسبت 
ــار اولين آگهى به مدت  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.9807397
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/16

 تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/06/31
على حيدرى دشت بياض 

رئيس ثبت اسناد وامالك صالح آباد 

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره  139860306237000025 موض برابر  راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح تصرفات مالكانه و بالمعارض  وس
ــنامه 924 صادره از صالح آباد در ششدانگ  ــماره شناس ــوى جد فرزند احمد بش متقاضى آقاى جالل موس
ــمتى از پالك 40- اصلى واقع در اراضى مهدى آباد  ــاحت 2250 متر مربع در قس ــوخت به مس جايگاه س

خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين خاكشور محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهى مى شوددرصورتى كه اشخاص  نسبت 
ــار اولين آگهى به مدت  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.9807398
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/16

 تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/06/31
على حيدرى دشت بياض   /   رئيس ثبت اسناد وامالك صالح آباد 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم
ــتناد  ــتى به اس ــاى على بيات فرزند محمد قربان در تاريخ 98/5/5 دادخواس ــه پرونده 980401 آق كالس
ــعلى  فعال  ــن فرجى فرزند  قرداش ــك برگ چك وگواهى  عدم پرداخت  به طرفيت آقاى محس ــى ي فتوكپ
ــه فوق  ــعبه ارجاع و به كالس ــورا تقديم كه به اين ش ــته  على بيات  به دفتر ش مجهول المكان ، به خواس
ــنبه مورخ 97/7/8  ساعت 9 صبح تعين گرديده كه به دستور دادگاه به  ــيدگى به روزدو ش ثبت و وقت رس
استناد ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب مراتب را در يك نوبت در يكى از روزنامه 
ــيدگى ، ابالغ محسوب وشورا  ــار آگهى مى نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رس هاى كثير االنتش

رسيدگى و ووفق مقررات اتخاذ تصميم مى نمايد.(م الف 174) 9807394
مسئول دفتر خانه حوزه 112 شوراى حل اختالف تويسركان – بختيارى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره كل ثبت اسنادو امالك حوزه ثبت ملك همدان- منطقه دو همدان  

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

ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــه 1398/5/9 هيات موضوع قان ــماره 139860326034000358 مورخ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
منطقه دو تصرفات مالكانه برمعارض متقاضى حميد محمدى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 1 صادره از 
همدان. درششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم به مساحت 125406/24  متر مربع تحت پالك47/56  

ــطه از حاج تقى آقا محمدى وغيره محرز گرديده  واقع در همدان مزرعه خراب بخش 4خريدارى مع الواس
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 833)9807395
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16 
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/31

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003935- 1398/05/31 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 1602 كد ملى  ــنامه ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب اله غفورى آبقه ئى به شناس
ــور داراى انبارى به  ــدانگ يك قطعه زمين محص ــد عبداله در شش ــاد فرزن ــادره از تايب 0748464514 ص
ــان رضوى بخش 14  ــماره 589 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس ــاحت 414,20 متر مربع پالك ش مس
ــمتى از مالكيت شادروان مختار مردانشاهى و سهم االرثى غفور  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــاهى و قس مردانش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9807384
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003929- 1398/05/31 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 377 كد ملى 0748672011 صادره  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تقى غوغائى به شناس
ــاحت 98,25 متر مربع پالك شماره 583 فرعى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند غالم موال در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت  از 250 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــورى و قس كبرى آش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9807385
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003934- 1398/05/31 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 6240 كد ملى 0748402063  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى خانم كبرا غالمرضائى به شناس مالكان
ــماره  ــاحت 232,50 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس صادره تايباد فرزند فيض محمد در شش
682 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
ــور اطالع عموم مراتب در  ــت. لذا به منظ ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــت رمضان فاروقى و قس از مالكي
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807386
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

غالمرضا آقازاده  *  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى قدرت اهللا گلذارى سمنگانى داراى شناسنامه شماره 0749054001 به شرح دادخواست 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــه 980043 از اين شورا درخواس به كالس
ــنامه 0740499238 در تاريخ 1397/10/13 در اقامتگاه دائمى خود  ــمنگانى به شناس عرفان گلذارى س

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  قدرت اله گلذارى سمنگانى با كد ملى 0749054001 فرزند اسمعيل صادره از تايباد پدر متوفى 

2- آزيتا خسروى خدرى با كد ملى 0749017244 فرزند عليرضا صادره از تايباد مادر متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9807388
تاريخ انتشار : 1398/06/16 

سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9100039 عليه احمد فارسى
ــاحت 5757متر مربع  ــن زراعتى محصوربه مس ــگ يك قطعه زمي ــش دان ــه فوق ش  بموجب پرونده اجرائى كالس
ــى ثبت وسند صادرگرديده است وبموجب  ــماره 206/168كه ذيل ثبت103صفحه306دفتريك بنام احمد فارس ش
ــمى  ــناس رس ــك ملى قرارگرفته وطبق نظرمجدد كارش ــن بان ــن درره ــند167367 مورخ86/1/26دفتر4ورامي س
ــتاى كهنك جاده قديم  ــوا روس ــده وپالك فوق واقع درپيش مورخ98/5/12به مبلغ 9050000000ريال ارزيابى ش
ــه داراى5757مترمربع عرصه  ــى ك ــت جنب كانال آب وروبروى موتورآب فارس ــمت راس معين آباد اولين فرعى س
ــوده گلخانه چوبى بمساحت650مترمربع  ــكونى بصورت يك طبقه و فرس ــامل103مترمربع بناى كارگرى ومس وش
گلخانه فلزى بااسكلت گالوانيزه وروكش پالستيك بمساحت3000مترمربع استخرذخيره آب خاكى بارويه پالستيك 
ــاعت در گردش6روزمى باشد  ــه فاز25آمپركنتورگازوحقابه بميزان12س به ابعاد17در21درعمق4متر وامتياز برق س
محدوده پيرامونى ديوار قديمى داشته وقدمت ابنيه وگلخانه حدود10سال مى باشد وبموجب نامه305بستانكارملك 
ــنبه مورخ98/7/7 دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا خ  ــد پالك فوق ازساعت9 الى12روزيكش موردنظر بيمه مى باش
ــط خريدارازطريق مزايده بفروش مى  ــريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس باارائه چك تضمينى بانك ملى توس ش
ــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به  ــروع وبه باالترين قيمت پيش ــد مزايده ازمبلغ پايه9050000000 ريال ش رس
ــتراك ومصرف درصورتى كه  ــعاب وياحق اش ــى هاى مربوط به آب. برق. گازاعم ازحق انش ــت پرداخت بده ذكراس
ــخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى  ــهردارى وغيره تا تاري ــد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض ش مزايده داراى آنها باش
ــد بعهده برنده مزايده است ونيزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى  ــده يا نشده باش آن معلوم ش
ــروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه  ــد ونيم عش ــترد خواهد ش فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد مزايده روزادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزارخواهد شد180/م  روزمزايده تعطيل رس

الف  تاريخ انتشار آگهى: 98/6/16 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139860301046000324هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم زهرا تاجيك 
فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه1026 صادره ازشهررى در ششدانگ يك باب خانه به مساحت84 مترمربع پالك 
فرعى194 از207 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى حسينعلى هژبرى محرزگرديده 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش اس
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش صدور س
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  خودرابه اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد179ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31  
 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تكلي ــوع ماده3قانون وماده13آيي ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره139860301060002276هيات اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وس
خانم سهيال اميد على همدانى فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 597415صادره ازرى درششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 61/83 مترمربع پالك شماره259فرعى از2 اصلى واقع درقريه باغرين تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين 
ــين شيرازى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى  ازمالكيت غالمحس
مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــليم وپس ازاخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس اعتراض دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 375ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31   

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تكلي ــوع ماده3قانون وماده13آيي ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره 139860301046000271هيات اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وس
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  ــنامه265صادره ازتهران درشش ــماره شناس آقاى اكبرخان اف فرزند محمد رضا بش
ــمى آقاى  ــوا انتقال ملك ازماترك مالك رس ــاحت51682 مترمربع ازپالك210 واقع درحوزه ثبت ملك پيش به مس
ــب دردو نوبت به فاصله15روز  ــت لذابه منظوراطالع عموم مرات ــا خان اف به متقاضى محرز گرديده اس ــد رض محم
آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  تس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد181ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تكلي ــوع ماده3قانون وماده13آيي ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره139860301060001708هيات اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وس
ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن  ــم بشماره شناسنامه494صادره از..در شش آقاى مجيد خانى فرزند قاس
ــاحت30/61 مترمربع پالك شماره1091فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك  به مس
ــاعى متقاضى مجيد خانى درازاى سهمى مشاعى مالكانه محرزگرديده است لذابه منظوراطالع  ورامين ازمالكيت مش
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش اعتراض داش
ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 339ث /م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31   

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از نیمه دوم شهریور    پانا: وزیر آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از نیمه دوم شهریورماه خبر داد. محسن حاجی میرزایی گفت: 
در حال حاضر پرداخت 50 درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغاز شده و بقیه آن نیز از نیمه دوم شهریور آغاز می شود. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس و کارمندان 

آموزش و پرورش نیز تالش های بسیاری صورت گرفته و امیدواریم از مهرماه بتوانیم این مطالبات را پرداخت کنیم. این مطالبات با قول مساعد رئیس جمهور و سایر اعضای مؤثر دولت انجام خواهد گرفت.

در یک سرور آنالین
اطالعات بیش از 400میلیون کاربر فیس بوک فاش شد

مهر: براساس گزارش ها، اطالعات شماره 
موبایل و موقعیــت مکانی ۴۱۹ میلیون 
کاربر فیس بوک در یک سرور آنالین بدون 
پســورد و اقدامات امنیتی در دســترس 

عموم بوده است.
به گزارش دیلی میل، شماره موبایل بیش 
از ۴۰۰ میلیون حساب کاربری فیس بوک 

در فضای آنالین منتشر شده است. اطالعات ۱۳۳ میلیون حساب کاربری آمریکایی، 
بیش از ۵۰ میلیون حساب کاربری در ویتنام و ۱۸ میلیون حساب در انگلیس از جمله 
۴۱۹ میلیون سابقه اطالعاتی فیس بوک هستند که در یک سرور بدون پسورد آنالین 

ذخیره شده بودند. 
به گفته فردی که این مخازن اطالعاتی را کشــف کرده، پروفایل فیس بوک و شماره 

تماس برخی افراد مشهور نیز فاش شده است.
فیس بوک نیز این گزارش را تأیید اما اعالم کرد که تعداد شماره تلفن های فاش شده 

نصف این میزان است، زیرا برخی اطالعات تکرار شده اند.
برپایه گزارش ها، این سرور اطالعات برخی حساب های کاربری و موقعیت جغرافیایی 

آن ها را همراه آی دی فیس بوک و شماره تماس آن ها ذخیره کرده است.
درهمین راستا کارشناســان تخمین می زنند این اطالعات در معرض سوءاستفاده 
کالهبرداران قرار داشــته است. سرور یادشده با پسورد محافظت نشده بود؛ بنابراین 
هرکسی قابلیت دسترســی به آن را داشته است. این سرور تا زمانی که کارشناسان 
وب ســایت تک کرانچ با میزبان آن تماس گرفتند، به طور آنالین در دسترس بود، اما 

اکنون آفالین شده است.

توییت جدید »ایالن ماسک« در مورد پورشه جنجال آفرید!
ایســنا: توییت »ایالن ماسک« در مورد 
خودرو جدید پورشه موجب شد که هدف 

تمسخر کاربران توییتر قرار بگیرد.
به گزارش بیزینس اینسایدر، ایالن ماسک، 
مدیرعامل شرکت »تســال« )Tesla(، به 
تازگی توییت جدیــدی در مورد خودرو 
الکتریکی »تیکان« توربو پورشــه منتشر 

کرده که به نظر می رسد در آن، نام این وسیله نقلیه را به سخره گرفته است. ماسک 
در این توییت نوشت: به نظر می رسد واژه توربو در پورشه، معنایی که فکر می کنید 

را ندارد.
پورشه، تولید نســخه تیکان توربو خود را از روز چهارشنبه آغاز کرد. اگرچه به نظر 
می رســد ماسک در این توییت، به تیکان توربو اشاره داشته، اما توضیحات بیشتری 
در این مورد نداده است. شاید منظور ماسک، توربوشارژرهای این خودرو بوده که به 
موتورهای احتراق داخلی آن اضافه شده اند تا با بازیافت گازهای منتشر شده، کارایی 

آن را بهبود ببخشند.
پورشه هنوز هیچ نظری در مورد توییت ایالن ماسک منتشر نکرده است.

به نظر می رسد ماسک با توییت خود، به این موضوع اشاره کرده که شارژ کردن یک 
خودرو الکتریکی، با توربوشارژر امکان پذیر نیست. توربو در معنای قدیمی به توربوشارژ 
موتور یک خودرو با وارد کردن هوای بیشــتر به داخل موتور اشــاره دارد که امکان 

سوزاندن سوخت بیشتر و در نتیجه، تأمین نیروی بیشتر را فراهم می کند.
ماسک در داشتن تعاریف بی ربط در مورد اصطالحات، سابقه دارد. اگرچه پورشه، هیچ 
نظری در این مورد ارائه نداده اما بسیاری از کاربران توییتر در چند دقیقه، به توییت او 
پاسخ دادند و او را به سخره گرفتند. برخی از کاربران به این موضوع اشاره داشتند که 
نام بسیاری از محصوالت تسال، با معنای آن در لغت نامه مطابقت ندارد. در این توییت ها 

آمده است: واژه سوپرشارژر، معنایی که فکر می کنی را ندارد.

چرا جمعیت ایران باید افزایش یابد؟
فرزندآوری هدف بســیاری از خانواده ها از جمله خانواده های ایرانی است به عبارتی 
خواست بسیاری از زوجین رسیدن به مرحله پدر و مادری است. در کنار کارکردهای 
فرزندآوری به لحاظ فردی روی افراد و یا خانواده، این موضوع تأثیرات مهمی نیز در 

سطح کالن جامعه دارد. 
کشــور ما از جمله کشورهایی است که توانسته باروری را در مدت کوتاهی از حدود 
هفت فرزند در سال ۱۳۵۹ به ۱/۹ تولد در سال ۱۳۸۵ و سپس به ۱/۸ تولد در سال 
۱۳۹۰ کاهش دهد. هر چند بر اساس نتایج سرشماري سال ۱۳۹۵ میزان باروري کل 
به 2/۰۱ فرزند افزایش یافته است. با این حال به نظر می رسد بخشی از این افزایش 
تحت تأثیر افزایش باروری در دهه 6۰ باشد. متولدین این دهه اکنون در سنین 2۸ تا 
۳۸ هستند و این موضوع تعداد موالید و نرخ باروری کل را افزایش داده است. اگر نسل 
دهه 6۰ از سنین باروری خارج شوند و سیاست  های  مؤثر افزایش باروری به کار گرفته 

نشوند احتمال پایین آمدن بیشتر باروری وجود دارد. 
پیامد باروری زیر سطح جایگزینی در تمام جوانب جامعه نمود خواهد داشت. زمانی که 
نرخ های باروری شروع به کاهش می کنند، تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت 
آغاز می  شود. متولدین دوره انفجار موالید زمانی که به سنین فعالیت می رسند، تورم 
جمعیت در سنین فعالیت به وجود می آید و پدیده پنجره جمعیتی را ایجاد می کند. 
زمانی که این نســل به سنین سالمندی می رســند پدیده تورم جمعیت در سنین 

6۵سالگی به باال رخ می دهد و سالخوردگی جمعیت را ایجاد می کنند .
بنابراین تغییر ساختار سنی و سالخوردگی جمعیت یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر 
باروری پایین اســت. عالوه بر این کاهش مداوم باروری، افزایش طول عمر و شکاف 
گسترده بین امید به زندگی مردان و زنان سبب افزایش بار تکفل اقتصادی در سنین 
پیری و زنانه شدن سالخوردگی جمعیت می شود که هر کدام از این شرایط می تواند 

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به بار بیاورد.
کاهش باروری در صورت ادامه یافتن می تواند به کاهش سریع جمعیت و تداوم باروری 
پایین منجر شود که ممکن است در درازمدت به وضعیتی برسد که کاهش باروری 
خود، تقویت کننده کاهش بیشتر باشد و باروری را در سطح پایین نگه دارد و امیدی 
به افزایش نباشد. بنابراین تداوم کاهش باروری یکی از چالش های جمعیتی بسیاری از 
کشورها از جمله کشور ماست و باروری زیر سطح جایگزینی مستلزم برنامه ریزی های 

مؤثر برای پیشگیری از کاهش بیشتر و در صورت امکان افزایش باروری است.
با این حال افزایش نرخ باروری نیازمند ایجاد زیرساخت هایی در جامعه است. اما در 
جامعه ما نســبت به بسیاری از جوامع که سیاست های تشویقی را به کار می گیرند، 
حمایت های اجتماعی کمتــری از خانواده ها و فرزندآوری صــورت می  پذیرد و بار 
حمایت ها بیشتر به دوش خانواده هاست و اگر این شرایط ادامه داشته باشد کاهش 

بیشتر باروری محتمل خواهد بود. 
اما چنانچه زوجین جوان و خانواده های دارای فرزند در سطوح مختلف جامعه و نیز 
زنان شــاغل، زنان خانه دار، زوجین در شرف ازدواج و خانواده های کم درآمد و... مورد 
حمایت واقع شــوند زمینه های انگیزشی برای جوانانی که به تازگی تشکیل خانواده 
داده اند نیز فراهم می شود. به اعتقاد من مشوق هایی که جامعه برای فرزندآوری ارائه 
می دهد، هم می تواند مهم شــدن نقش پدر و مادر و فرزندآوری را تداعی  کند و هم 

احساس ارزشمندی، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر نگرش زوجین و زنان در مورد فرزندآوری عمدتاً ناشــی از برداشت ها، 
شــرایط و سیاست های جمعیتی کاهشی گذشته اســت. از طرف دیگر چالش های 
اقتصادی کشــور از جمله کاهش نرخ رشــد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، چشم انداز 
نامعلوم بازار کار و افزایش میــزان بیکاری به ویژه بیکاری دانش آموختگان، افزایش 
تحریم های اقتصادی بین المللی، چشم انداز زوجین به ویژه جوانان برای آینده را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
با توجه به شــرایط کنونی و ضرورت افزایش بــاروری، خانواده ها باید حمایت ها، 
اقدامات و سیاست های مؤثر دولت را لمس کنند تا بتوانند به آینده امیدوار باشند 
و تصمیمات زندگی، تصمیمات باروری را در زمان مناسبی عملی کنند. در کنار 
این موارد ارائه پیام های مثبت در مورد ارزش تشــکیل خانــواده و فرزندآوری و 
افزایش آگاهی و دانش زوجین در مورد فرزندآوری نقش تأثیرگذاری در افزایش 

نرخ جمعیت خواهد داشت. 
هم اکنون در دوره پنجره جمعیتی هستیم، جمعیت جوان ما اگر توانمند شوند، 
تحصیالت، شغل و مسکن داشته باشند و ازدواج کنند، با توجه به اینکه تشکیل 
خانــواده و فرزندآوری هنوز در جامعه ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار 
اســت و ایده آل باروری نیز باالی دو فرزند اســت- چنانچه از خانواده ها و جوانان 
برای ازدواج و فرزندآوری حمایت کنیم- می توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ های 

باروری تغییر کند و سیاست های جمعیتی مبنی بر افزایش باروری تحقق یابد. 

 جامعه  تمام ماجرا از روضه های کوچک خانگی و 
کودکانی که مادرانشان به یاد حضرت علی اصغر)ع(، 
دردانه کوچک ساالر شهید کربال لباس عربی بر تن 
آن ها پوشاندند، شروع شد. حرکتی نمادین که پس 
از چندی تبدیل به یکی از رسوم عرفی عزاداری در 
این ایام گردید و هر سال بر شمار مادرانی که برای 
مظلومیت خردسال مظلوم کربال در روضه ای به یاد 
او می گریستند، افزوده شــد. به گونه ای که پس از 
چندی آوازه اش به آن ســوی مرزها هم رسید و به 
همین دلیل متولیان این سازمان مردم نهاد، مراسم 
خود را با عنوان »مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(« 

به ثبت رساندند.

25سالمیگذرد
از آن روز که سازمانی مردمی این مراسم های کوچک 
را به همایش عظیم »شیرخوارگان حسینی« تبدیل 
کرد تا دیروز که بار دیگر مادران دلسوخته همنوا با 
حضرت رباب ناله ســر داده و برای دل سوخته آن 

حضرت اشک ماتم ریختند، 2۵ سال می گذرد.
امسال نیز هفدهمین همایش شیرخوارگان حسینی، 
همزمان در بیش از 6هزار2۵۰ نقطه در ایران و ۴۵ 

کشور جهان برگزار شد.
دیروز همزمان با نخستین آدینه محرم زمزمه های 
سوزناک مادران در رثای علی اصغر، شیرخواره کربال 
در آیین شیرخوارگان حسینی از حرم مطهر رضوی 
تا ورزشگاه آزادی طنین انداز شد و دنیا یک بار دیگر 
جلوه دلدادگی و عشق ارادتمندان امامت و والیت را 

به این خاندان پاک به عینه دید و آن را ستود.

پیامسرخامروزبهنسلهایفردا
اینجا صحبت از دستان کوچکی است که قرار است 
گره های بزرگی را باز کنند. اینجا کودکان شفاعت 
بزرگ ترهــا را می کنند و مــادران، فرزندان خود را 
واســطه می کنند تا حضرت رباب)س( نیم نگاهی 
به آنان بیندازد. سربندهای سبز نشانی از ارادت بر 
پیشانی های کوچکی است که قرار است پیام سرخ 
امروز را به نسل های فردا برسانند. صدای مظلومیت 
کودکانی که امروز نیز با پیکان دشمنان به آسمان 

بلند می شود. 

تربیتحسینیرادرخانهنهادینهکنید
مشــهد و حرم مطهر رضوی در نخســتین جمعه 
ماه محرم و در ششــمین روز حزن انگیز از این ماه 
با حضور مادران دلســوخته جلوه دیگری از ارادت 
ارادتمندان اهل بیت)ع( و عاشــقان حســینی را 
تکرار کرد. حجت االســالم محمد حجتی، اســتاد 
اخالق و کارشــناس دینی در این مراسم گفت: اگر 

والدین تمایل دارند فرزندانشان انتخاب درستی در 
بزنگاه های زندگی داشته باشند، ابتدا باید اخالق و 
رفتاری که مخالف سیره علوی، فاطمی و حسینی 
اســت کنار بگذارند و تربیت حســینی را در خانه 

نهادینه کنند.
لبیک یا حسین)ع( به معنای تعهد و میثاق به پیروی 
از مرام امام اســت و فقط در شور حماسی خالصه 
نمی شــود. در این مراســم پس از مدیحه سرایی، 
روضه خوانی و شعرخوانی ذاکران خاندان عصمت و 
طهارت)ع( در پایان میثاق نامه این محفل قرائت شد.

فرزندمرانذریاریقیامتومیکنم
مراسم امسال برای نخستین بار با حضور ۱۰۰هزار 
نفری مادران و فرزندانشان در ورزشگاه آزادی تهران 

و همچنین در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد.
این آیین در آســتان مقــدس حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( نیز با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
حسینی مجد و مدیحه سرایی مداح اهل بیت)ع( و نیز 
در مسجد مقدس جمکران و سایر امامزادگان و بقاع 

متبرکه برگزار شد. در پایان این مراسم که مادران 
شهدای مدافع حرم و فاطمیون نیز حضور داشتند 
همچون رسم هر ساله مادران با قرائت نذرنامه؛ »یا 
صاحب زمان فرزنــدم را نذر یاری قیام تو می کنم، 
او را بــرای ظهور نزدیکــت برگزین و حفظ کن. یا 

مسیح حسین یا علی اصغر)ع( ادرکنی« 
 فرزندان خود را نذر یاری و قیام حضرت 

صاحب الزمان)عج( کردند.

مسابقهایبینمادران
مصــالی امــام خمینــی)ره( تبریز با 
حضور چنــد ده هزار نفری مــادران و 
شیرخوارگان تبریزی و تکرار مدام شعار 
»لبیک یا حســین)ع(« شور دیگری به 

خود گرفت. فرمانده قرارگاه جهادی امام رضا)ع( که 
میهمان ویژه این مراسم بود از خاطرات روزهای دفاع 
هشت ساله گفت.حاج حسین یکتا، می گفت: »در 
جبهه ها، هر کجا که مادرها تعلقشان به فرزندشان 
کم می شد، حکم شهادت امضا می شد. در جبهه ها 

یک مسابقه ای بود بین مادرها و فرزندان؛ فرزندان از 
یک طرف طناب را به سوی شهادت می کشیدند و از 
سویی مادرها، فرزندان را به سمت خودشان و اینکه 
کدام حس غالب باشــد، تعیین کننده بود«. مادران 
اردبیلی همایش خود را در مجموعه ورزشی 6 هزار 
رضازاده،  حســین  نفری 
در ۹ بقعه متبرکه برگزار 
کردند. بقاع متبرکه حلیمه 
خاتون، امامزاده عبدالعزیز 
و سید صدرالدین)ع(، امیر 
صالح،  محمد  اهلل،  نعمت 
سیدسلیمان، سیدابراهیم، 
ســیداحمد و محمد بن 
حنیفــه مملــو از حضور 
مادران اردبیلی بود که همراه کودکانشان در عزای 

مظلومیت فرزند ساالر شهیدان گریستند.

زمزمههای»احلیمنالعسل«
سپاهان شهر، خیابان آتشگاه، خیابان هشت بهشت، 

محله زینبیه و خیابان امام خمینی و گلستان شهدای 
اصفهان نیز جلوه ای از اجتماع مادران اصفهانی بود 
که کودکانشان را نذر قیام امام زمان)عج( کرده بودند.
مصالی امام خمینی)ره( ایالم نیز با حضور مادران 
و شیرخوارگانی با پیشانی بندهای سبزرنگ منقش 
به نام حضرت علی اصغــر)ع( و تکرار الالیی هایی 
بــه یاد طفل 6 ماهه کربــال و ورود نمادین گهواره 
حضرت علی اصغر)ع( در بین جمعیت حاضر، شوری 

وصف ناپذیر به شهر دالوران داده بود.
مصــالی مهدیه امــام خمینی)ره( اهــواز و حرم 
حضرت علی بن مهزیار اهوازی و حســینیه ثاراهلل 
اهواز نیز میزبان قدوم انبوه شیرخوارگان، نونهاالن 
 و مادران دلسوخته ای بود که آمده بودند زمزمه های
»احلی من العسل«شــان را تکرار کننــد. دیروز در 
کرمانشاه؛ سنگر مقاومت و ایثار نیز »الالیی« مادران 
عاشورایی در سوگ سرباز 6 ماهه کربال طنین انداز 
بــود و مادران دروازه کربال همچــون دیگر مادران 
ایرانی، کودکان خود را ملبس به لباس های ســبز و 
سیاه و کفن های ســفید کرده بودند و با در آغوش 

گرفتن کودکان شیرخوارشان با رباب همنوا شدند.

گلهاینوشکفتهویادگلپرپرشده
مادران گلســتانی نیز گل های نوشکفته خود را به 
مصالی گرگان آورده بودند و به یاد گل پرپر شــده 

امام شهیدان گریستند.
کردکــوی، بندرگز، علی آبــاد کتول، آزادشــهر، 
گنبدکاووس و دیگر شــهرهای این اســتان نیز با 
گذاشتن کودکان خود روی دست ها در ماتم حضرت 
علی اصغر)ع( اشک ماتم ریختند. در۵۰۰ مسجد، 
بقعه و مصالی گیالن نیز مادران به همراه کودکان 
و عزاداران 6 ماهه امام حســین)ع( نوای »لبیک یا 
حسین)ع(« و »یا علی اصغر)ع(« را تکرار کردند و با 
نذرنامه خوانی و قرائت دسته جمعی آن، پیام این روز 

را به دنیای مقهور از ظلم مستکبران رساندند.

مادربیامادربیا...
دیروز نوای حزن انگیز مادران قومســی و دلدادگان 
آل اهلل و امام حسین)ع( و حضرت علی اصغر)ع( در 
۱۵۰ نقطه استان ســمنان نیز شنیده می شد که 
می خواندند:گهواره شد تابوت تو، خون گلو شد قوت 

تو؛ شد خاک عالم بر سرم، مادر بیا مادر بیا...
خالصه آنکه دیروز مادران دلســوخته و ارادتمندان 
حســینی آمده بودند تا با دســت گرفتن کودکان 
دلبندشان و با زمزمه الالیی های حزن انگیز خود در 
سوگ سرباز 6  ماهه کربال و بر دوش گرفتن گهواره 
خالی علی اصغر)ع( ارادت پاک و مادرانه شــان را به 

خاندان اهل بیت)ع( به نمایش بگذارند.

هفدهمین آیین» شیرخوارگان حسینی« در ایران و 4۵ کشور جهان برگزار شد

سربازانآینده

لبیک یا حسین)ع( به 
معنای تعهد و میثاق به 
پیروی از مرام امام است 
و فقط در شور حماسی 

خالصه نمی شود
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پزشکانخارجی۱۰برابرپزشکانایرانیتعرفهمیگیرند
میزان: مهرداد حق ازلی، معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت 
بهداشت گفت: در بسیاری از کشــور های دنیا تعرفه های پزشکی 
حداقل ۱۰ برابر ایران اســت، اما مردم ناراضی نیستند. وی با بیان 
اینکه تعرفه های فعلی کشور در حوزه پزشکی واقعی نیستند، تأکید 
می کند: عملکرد نادرست بیمه ها در حوزه پزشکی سبب می شود تا 

مردم نسبت به هزینه های درمان نارضایتی داشته باشند.

داروخانهنمیتواندقیمتدارورادلخواهیتعیینکند
میزان: کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه داروخانه نمی تواند قیمت 
دارو را دلخواهــی تعیین کند؛ در پاســخ به اینکه چرا در برخی 
داروخانه ها قیمت دارو در روی پاکت دارو درج نمی شود؟ گفت: 
این مسئله صحت ندارد و هیچ دارویی بدون قیمت درج شده به 

فروش نمی رسد.

نمیدانیمبهمخالفاناحیایامربهمعروفچهبگوییم
 فارس: علی تقوی یگانه، معاون فرهنگی ســتاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان تهران می گوید: قانون حمایت از 
آمران به معروف را داریم، اما به مخالفان احیای امر به معروف 
نمی دانیــم چه بگوییــم؛  در حالی که امر به معروف در ســایر 
کشــورها حتی اروپا هم وجود دارد و آنجا با اسم »تذکر دادن« 

از آن یاد می شود.

بیشکدرآمدپزشکاندرایرانباالست
خانه ملت: جبار کوچکی نــژاد، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: بیشتر شرکت کنندگان کنکور حاضرند 
چهار بار یا بیشــتر در کنکور تجربی شرکت کنند و در یکی از 
رشته های پزشکی قبول تا بتوانند پزشک شوند؛ بی شک درآمد 
پزشــکان در ایران باالست، نه تنها آمارها این را نشان می دهد، 

بلکه مردم هم به این باور رسیده اند.

حذفکودککاردراوضاعاقتصادیفعاًلممکننیست
پانا: سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران گفت: جمع آوری کودکان کار عملی غیرکارشناسی شده 
اســت، چون در آیین نامه مذکور در زمینه کودکان کار از عنوان 
شناسایی و جذب، توانمندسازی و نگهداری موقت استفاده شده 
اســت؛ بنابراین جمع آوری این کودکان اشــتباه است و اصول 

مددکاری اجتماعی نیز با جمع آوری اجباری مغایر است.

کمبودداروهایبرندرادرذهنمردمبرجستهنکنید
ایسنا: دکتر ســعید نمکی، وزیر بهداشــت گفــت: از واردات 
داروهای برنــد که تولید داخلی را لگدمال می کنند، جلوگیری 
کرده ایم و رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید کمک کنند تا گرفتار 
غوغاساالری های واردات داروهای برند نشویم و کمبود داروهای 
برند را که با پنج تا ۱۰ برابر قیمت داخلی وارد می شــوند را در 

ذهن مردم برجسته نکنند.

بیمههاحمایتیاززوجهاینابارورنمیکنند
پانا: بشــیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه 
بیش از 2 میلیون زوج نابارور در کشــور وجود دارد، از نبود پوشش 
بیمه ای برای خدمات درمان نابــاروری انتقاد کرد و افزود: بارها به 
مسئوالن حوزه سالمت و ســازمان های بیمه گر در زمینه پوشش 
بیمه ای خدمات ناباروری تذکــر داده ایم و امیدواریم این زوج ها در 

تمام مراحل ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

دانشجویانمابیکارنمیمانند
ایســنا: دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی می گوید: در این دانشــگاه حدود ۴۰۰ هزار صندلی خالی 
داریم و با توجه به اینکه دانش آموختگان هنرســتان و دبیرستان 
از نظام جدید، ورودی های اول دانشــگاه علمی کاربردی هستند، 
امیدوارم بخش زیادی از صندلی های خالی جایگزین دانشــجویان 
سال اول شود. شک ندارم دانشجویان ما کارشان تضمین شده است. 

همهداوطلبانمیتواننددر»شریف«تحصیلکنند؟!
خانه ملت: علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش 
با رد اظهارات وزیر علوم که گفته اســت ورود ۸۵ درصد داوطلبان 
به دانشگاه در سال تحصیلی گذشته بدون تأثیر نمره کنکور و تنها 
براساس پیشــینه تحصیلی بوده، گفت: به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیست. آیا همه داوطلبان می توانند در رشته دلخواه خود در دانشگاه 

شریف تحصیل کنند؟

زیارت

معاون وزارت کشور عنوان کرد
 تأمین دارو 

و هشدار به زائران اربعین
 مهر  معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، 
گفت: افرادی که قصد سفر به عتبات را دارند 
از به همراه داشتن هرگونه مواد مخدر پرهیز 
کنند. حســین ذوالفقاری افــزود: زائرانی که 
قصد ســفر به عتبــات و همچنین حضور در 
پیاده روی اربعین را دارند، فهرســت داروهای 
ممنوعه در کشور عراق را که از رسانه ها اعالم 
شده اســت مطالعه کنند تا در این کشور با 

مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: تیم های پزشــکی برای تأمین نیاز 
دارویی در کشــور عراق و مســیر راهپیمایی 
حضور دارند و نیازی نیست زائران داروهایی 
که احتمال می دهند در این ســفر به آن نیاز 

پیدا کنند به همراه داشته باشند.
ذوالفقــاری یادآور شــد: آخرین نفری که در 
اربعین سال گذشــته در عراق دستگیر شده 
بود چند روز پیش آزاد شد یعنی حدود یک 

سال در عراق زندانی بوده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان وظیفه عمومی بیان کرد
هشدار نسبت به کالهبرداری از 

مشموالن سربازی
 ایسنا  ســردار مهری، رئیــس سازمان وظیفه 
عمومی درباره جعــل کارت های پایان خدمت و 
معافیت سربازی اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به 
هوشمند شدن کارت های پایان خدمت و معافیت 
ســربازی، مواردی نظیر جعل این کارت ها نیز به 
حداقل رســیده است و ما امسال تنها چند مورد 
معدود داشــتیم که برخی از آن ها نیز مربوط به 
کارت های قدیمی بــود، چراکه جعل کارت های 
هوشمند ممکن نیست و افرادی که دارای کارت 

جعلی باشند به راحتی قابل شناسایی هستند.
وی گفت: مسئله ای که مشموالن خدمت سربازی 
و خانواده های آنان باید مــورد توجه قرار دهند، 
کالهبرداری از آنان به بهانه های اینچنینی است. 
افراد ســودجو و کالهبردار با وعده کسرخدمت 
یــا دریافت کارت پایان خدمــت و معافیت های 
مختلف مبالغی را از مشموالن خدمت سربازی و 
خانواده هایشان دریافت کرده و در نهایت یا کاری 

نکرده و یا متواری شده اند.

بهداشت و درمان

معاون بهداشت وزیر بهداشت:
 حتی یک مورد فلج اطفال 

در پنج سال گذشته نداشتیم
 ایرنا  معاون بهداشــت وزیر بهداشت با تشریح 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه حذف 
بیماری های واگیر، گفت: در آستانه حذف ماالریا و 
سرخک هستیم و در پنج سال گذشته حتی یک 

مورد فلج اطفال گزارش نشده است.
علیرضا رئیســی گفت: در حــوزه بیماری های 
غیرواگیر اقدامات بسیار خوبی در 6 سال گذشته 
انجام شده که همواره سازمان جهانی بهداشت از 
ایران به عنوان یک کشــور پیشرو قدردانی کرده 
است. وی افزود: با تالش های صورت گرفته ایران 
گواهی تصدیق مهار تراخم را در حوزه بیماری های 

واگیر دریافت کرد. 
رئیســی ادامه داد: در حوزه زیرساخت های حوزه 
بهداشت در روســتاها و حاشیه شهرها، کارهای 

بسیار بزرگ و درخشانی انجام شده است.
تدروس آدهانوم گبریســوس، مدیرکل سازمان 
جهانی بهداشــت به تازگی در پیامی، تالش های 

دولت ایران در حوزه بهداشت و سالمت را ستود.

محیط زیست

جزئیات طرح ممنوعیت حیوان آزاری
 مجازات حیوان آزاری

 تشدید می شود
 ایسنا  در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به 
امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و به تازگی 
اعالم وصول شده است، ضرب و شتم، شکنجه، 
مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری 
و مثله کــردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان 
شده و مجازات حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، 
جزای نقدی بیش از 2۰ میلیون تا ۸۰ میلیون 
ریال و شالق از ۳۱ تا 7۴ ضربه برای مرتکبان 

پیش بینی شده است.
محمدرضا تابش، رئیس فراکســیون محیط 
زیســت مجلس با اشاره به جرایم پیش بینی 
شــده در قانون مجازات اســالمی در مورد 
تضییع حقوق حیوانات، گفت: در مواد 6۸۰ 
و 67۹ قانون مجازات اسالمی، مجازات هایی 
از جملــه حبس از ۹۱ روز تا 6 ماه یا جزای 
نقــدی از یک میلیــون  و ۵۰۰ هــزار تا ۳ 
میلیون ریال پیش بینی شــده، اما این قانون 

نیازمند به روز شدن است.

حقوقی و قضایی

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
الحاق سازمان زندان ها به وزارت 

کشور امکان پذیر نیست
 خانه ملت  نایب رئیس کمیســیون قضایی 
مجلس با تأکید بر اینکه الحاق سازمان زندان ها 
به وزارت کشــور شدنی نبوده و به هیچ وجه به 
صالح نیست، گفت: طرح انتزاع سازمان زندان ها 
از قــوه قضائیه از فیلتر شــورای نگهبان عبور 
نمی کند. محمد کاظمــی در مخالفت با طرح 
انتزاع ســازمان زندان ها از قوه قضائیه و الحاق 
آن به وزارت کشور، گفت: محکومان و زندانیان 
توسط قوه قضائیه به سازمان زندان ها فرستاده 
می شــوند؛ بنابراین ماهیت ســازمان زندان ها 
قضایی بوده و به طور قطع این طرح سرانجامی 

نداشته و به جایی نخواهد رسید.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
با انتزاع سازمان زندان ها نه تنها مشکالت این 
سازمان حل نخواهد شــد، بلکه چندین برابر 
خواهد شد، گفت: در حال حاضر قوه قضائیه به 
عناوین مختلف از منابع خود برای اداره و بهبود 

وضعیت زندان ها کمک می کند.

فراسو

یادداشت
  دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
  مدیر پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 
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مایک پمپئو از امضای توافق حاصل شده با طالبان خودداری کرد

مذاکره بازی آمریکایی
  جهــان/ نیک پندار  تا یک ماه پیــش از این، همه چیز 
برای آمریکایی ها در افغانستان خوب پیش می رفت؛ مادران 
آمریکایی از خبر بازگشــت فرزندانشــان به خانه خوشحال 
بودند، دولت ترامپ می رفت که یک پیروزی واقعی در عرصه 
بین الملل بدست بیاورد و افغانستانی ها خودشان را برای جشن 
صلح با طالبان آماده می کردند. حتی خلیل زاد در یک برنامه 
تلویزیونی اعالم کرد »پس از امضای توافق، آمریکا در یک بازه 
زمانی 135 روزه 5هزارو400 نفر از نیروهایش را از افغانستان 
خارج می کند.« اما همه این اتفاقات خوب روز گذشته دوباره به 
هاله ای از ابهام فرو رفت! مجله تایمز، در گزارشی نوشت مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریــکا از امضای توافق خودداری کرده 
اســت. در توضیح این مسئله گفته شده »پیش نویس توافق، 
مسائل مهمی از جمله ادامه حضور نیروهای مبارزه با تروریسم 
آمریکا، ادامه حیــات دولت حامی آمریکا در کابل و یا حتی 
پایان یافتن جنگ در افغانستان را تضمین نمی کند.« حال آنکه 
طالبان بارها اعالم کرده تا نیروهای آمریکایی در افغانســتان 
باشند، سالح را زمین نمی گذارد و همچنین گفته است دولت 
فعلی افغانستان را به رسمیت نمی شناسد و »سهیل شاهین« 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم به تازگی با اشاره به عدم 
اعتماد به آمریکا گفته بود در صورت عدم خروج همه نظامیان 
آمریکایی از جمله نیروهای اطالعاتی ]مبارزه با تروریســم[ 

این کشور از افغانستان، گفت وگوهای صلح به حالت اولیه باز 
خواهد گشت. می شود چهار دلیل برای این بازی آمریکایی ها 
برشمرد. نخست آنکه با نزدیک شدن به زمان توافق، آمریکا 
احساس می کند خروج آمریکا ممکن است سبب نفوذ بیشتر 
جریان طالبان در قدرت و ساقط شدن دولت لیبرال آمریکایی 

فعلی شود.
دوم اینکه کنگره قصد دارد با ســنگ اندازی در روند خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان، ترمز یکه تازی های ترامپ را 
بکشد و اجازه به دست آوردن این پیروزی را به او در آستانه 

انتخابات ندهد.
سومین دلیل می تواند به شروع مذاکرات برگردد و آن اینکه 
ترامپ تالش داشت طالبان را بازی بدهد تا دست از حمالت 
بردارد و حال که متوجه شــده است عملیات های این گروه 
در مناطق مختلف افغانستان روز به روز گسترده تر می شود، از 
ادامه مذاکرات منصرف شــده است. آخرین دلیل را اما تایمز 
در ادامه گزارشش آورده است؛ امضای وزیر خارجه آمریکا بر 
چنین سندی در واقع به رسمیت شناختن طالبان به عنوان 
یک نهاد سیاسی مشروع است و از این رو پمپئو از امضای آن 
خودداری کرده اســت. در هر صورت باید پذیرفت، مذاکرات 
یکساله آمریکا با طالبان به نتیجه ای نرسیده و آمریکا در میدان 

افغانستان هم موفقیتی بدست نیاورده است.

الشــرق االوســط: مایک پمپئو در نامه ای 
تهدیدآمیز به لبنان هشدار داد اگر کارخانه تولید 
موشــک حزب اهلل هرچه زودتر تعطیل نشود، 

مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار می گیرد.
تسنیم: نخست وزیر سودان تشکیل نخستین 
دولت بعد از سرنگونی عمر البشیر را اعالم کرد. 
رویترز: وزیر دفاع آمریکا در ســفر به لندن از 
دولت انگلیس درخواست کرد زندانیان داعشی 

دارای تابعیت بریتانیایی را تحویل بگیرد.
یورونیــوز: رابرت موگابــه، رئیس جمهوری 
پیشین زیمبابوه در نود و پنج سالگی درگذشت.

شورای روابط خارجی آمریکا نوشت
 آیا امکان بازگشت روهینگیا 

به میانمار وجود دارد؟
خالدی: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا 
در گزارشی به اوضاع مصیبت بار آوارگان مسلمان 
میانماری در اردوگاه های بنگالدش پرداخته و 
نوشت: اوایل ماه جاری )سپتامبر( دولت میانمار 
برنامه جدید خود در راستای ترغیب مسلمانان 
روهینگیا برای بازگشــت به کشورشان را ارائه 
داد. اما ظاهراً هیچ کس نه تنها از این پیشنهاد 
استقبال نکرده، بلکه مسلمانان زندگی سخت در 
اردوگاه های بنگالدش را بر بازگشت به میانمار 
ترجیــح می دهند. در ادامه آمده اســت: اینکه 
مسلمانان روهینگیا مایل نیستند به کشورشان 
بازگردنــد جای تعجب ندارد. تنها دو ســال از 
مرگبارترین موج خشونت علیه آن ها در ایالت 
راخین می گذرد. حال ادعا و برنامه جدید دولت 
میانمار در حالی اســت که این کشور در ایجاد 
محیطی امن برای بازگشــت آوارگان به شدت 
ضعیف عمل کرده. رهبران میانماری به شیطنت 
علیه روهینگیا ادامه می دهند و هنوز از مسلمانان 
ساکن در این کشور به عنوان مهاجر غیرقانونی 
و بیگانه یاد می کنند. از سوی دیگر شرکت های 
وابسته به دولت میانمار در همکاری با ارتش در 
حال تصاحب و اشغال اراضی کشاورزی متعلق 

به مسلمانان در ایالت راخین هستند.

سیاه چاله برگزیت؛ آخرین میخ بر تابوت استعمار پیر
ســریال چالشــی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( این روزها به قسمت های 
حساس خود رســیده و می رود که سومین نخست وزیر را نیز قربانی کند. در حالی 
که ملکه انگلیس چهارشنبه 6 شهریور در اقدامی که برخی از آن به مرگ دموکراسی 
در بریتانیا تعبیر کردند، درخواست بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان را تأیید کرد؛ 
مجلس این کشور در ضد حمله ای به نخست وزیر سه شنبه و چهارشنبه هفته اخیر) 
12 و 13 شهریور( با برگزاری دو جلسه فوق العاده با تصویب طرح انتقال کنترل روند 
برگزیت به پارلمان موافقت کرد. در پی این اقدام، جانسون نمایندگان را به برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی تهدید کرده است. اکنون و در حالی که کمتر از 54 روز تا 
پایان مهلت برگزیت )9 آبان( باقی مانده اختالف میان دو طرف به اوج خود رسیده و 

هیچ آینده روشنی برای این روند قابل تصور نیست.
به نظر می رســد برگزیت که مانند ســیاه چاله ای در سه سال اخیر دو نخست وزیر 
بریتانیا را به درون خود کشیده، اکنون به دنبال قربانی کردن جانسون است. اتفاقات 
اخیر که بی شــک تبعات بسیار گسترده ای به دنبال خواهد داشت در حقیقت زاییده 
تقابل دو نوع تفکر در صحنه داخلی بریتانیاست. تفکر نخست بر ملی گرایی و گذشته 
به قول خودشان پرافتخار بریتانیا تأکید داشته و جریان دوم معتقد است که حیثیت و 
اعتبار این کشور به اتحادیه و اشتراک منافع با آن گره خورده است. بوریس جانسون 
نماد کاملی از جریان نخســت بوده که تالش دارد به هر صورت ممکن کشورش را از 
اتحادیه اروپا خارج کرده و و نوعی اســتقالل را در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا 
حاکم کند. اما مخالفان برگزیت که شامل گروه های لیبرال دموکرات، حزب کارگر و 
حتی طیف هایی از هم حزبی های محافظه کار جانسون هستند، معتقدند که خروج 
بدون توافق از اتحادیه مشــکالت اقتصــادی و حتی اجتماعی،  کاهش ارزش پوند و 
تعطیلی کارخانجات و در نتیجه بی کاری گسترده را به دنبال خواهد داشت و به همین 
دلیل خواستار دستیابی به توافق هر چند حداقلی با اروپا هستند. با همه این تفاسیر 
 اکنون چند ســناریو برای آینده برگزیت مد نظر است. نخستین رویکرد آن است که 
نخست وزیر بریتانیا بر اساس خواسته پارلمان به گفت و گوی دوباره با اتحادیه نشسته و 
در مورد نحوه خروج به توافقی مدون برسد یا بار دیگر مهلت خروج را به تعویق بیندازد. 
با توجه به موضع سرسختانه جانسون در مورد خروج از اتحادیه این مسئله بعید به نظر 
می رسد. گزینه دیگر همان گونه که جانسون تهدید کرده برگزاری انتخابات زودهنگام 
است. جانسون به حمایت دو سوم از نمایندگان پارلمان برای انتخابات سراسری نیاز 
دارد و به نظر می رســد تالش وی موفقیتی در بر نداشــته باشد؛ زیرا احزاب مخالف 
 در مطالبــات خود برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق، اتفاق نظر دارند. اما گزینه 
محتمل تر پس از حمایت ملکه خروج بدون توافق )سخت( از اتحادیه خواهد بود. به 
دلیل مخالفت قاطبه مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی با جدایی از اتحادیه برگزیت سخت 
خطر تجزیه و فروپاشــی بریتانیا را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. تحقق برگزیت 
ســخت )آنچه مدنظر بوریس جانسون است(، ضریب آســیب پذیری لندن در نظام 
بین الملل را نیز افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، لندن را رسماً به مستعمره اقتصادی 
آمریکا تبدیل خواهد کرد. در هر حال برگزیت، نقطه آشــکار ساز عقبگرد سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی انگلیس در نظام بین الملل محسوب می شود. عواقب و پدیده های 
ناشی از خروج انگلیس در اروپا، حداقل به مدت یک دهه، گریبانگیر انگلیس خواهد 

بود و قدرت تمرکز مؤثر این کشور بر معادالت داخلی و بین المللی را از بین می برد.
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مرگ مشکوک کوچک ترین پسر مرسی
عبداهلل مرســی بیســت و شش ســاله، کوچک ترین پســر محمد مرسی 
رئیس جمهور ســابق مصر به طرز مشــکوکی و در اثر آنچه ســکته قلبی 
خوانده شده در بیمارســتان استان الجیزه واقع در جنوب قاهره درگذشت. 
عبــداهلل پیش از این بارها در صفحات فیس بوک خود به وضعیت پدرش در 
زندان اعتراض و مطالبی در مخالفت با نظام کنونی مصر منتشــر کرده بود. 
اخوان المسلمین مصر مرگ عبداهلل جوان را مشکوک دانسته و خواستار انجام 
تحقیقات در این زمینه شده است. برخی فعاالن و سازمان های حقوقی نیز 
اجرای تحقیقات جدی تر درباره مرگ او را خواستار شدند. محمد مرسی نیز 
کمتر از سه ماه پیش در حالی که در جلسه دادگاه حاضر شده بود بر اثر حمله 

قلبی در سن شصت  و هفت سالگی درگذشت.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حسن عابدینی تحلیلگر مسائل بین الملل

بدون تیتر

اتاق فکر

انصاراهلل مذاکره با آمریکا را 
تکذیب کرد

جهان: محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصاراهلل یمــن هرگونه مذاکره این 
جنبش با آمریکایی ها را تکذیب کرد. این در 
حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه آمریکا در 
امور خاور نزدیک در جریان سفر به عربستان 
مدعی شــده بــود که واشــنگتن با هدف 
دستیابی به راه حلی مقبول برای بحران یمن 
با انصــاراهلل مذاکره می کند. آمریکا در قبال 
تکذیبیه انصاراهلل هنوز موضعی نگرفته است. 

 پایان رسمی معامله قرن
با مقاومت فلسطین

امارات و سعودی به دنبال 
آزادی خلبان صهیونیست

بر سر میز مذاکره با 
جدایی طلبان یمن بنشین

جهــان: منابــع آمریکایی از اســتعفای 
گرینبالت، فرستاده ویژه کاخ سفید در امور 
خاورمیانه که وظیفه پیشبرد طرح  معامله 
قرن، به وی محول شده بود، خبر می دهند. 
به دنبال این خبر، حازم قاســم، سخنگوی 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( 
تأکید کرد: »معامله قرن« برای همیشه دفن 
خواهد شد. وی افزود: مقاومت دولت اشغالگر 
را در نوامبر سال گذشته سرنگون کرد و مانع 

آن شد تا معامله قرن مطرح شود.

فارس: بوغانم که به افشاگر اسرار کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس معروف است و در 
ماه های گذشته برای نخستین بار فاش کرد 
کــه زن حاکم دوبی از امــارات فرار کرده و 
قصد طالق دارد، به نقل از منابعی فاش کرد 
که ســفر همزمان »عادل الجبیر« و »عبداهلل 
بن زایــد آل نهیــان« به اســالم آباد و دیدار 
آن ها با مقامات پاکستانی از جمله »عمران 
خان« با هدف وســاطت برای آزادی خلبان 

صهیونیستی است.

فارس: عربســتان ســعودی در بیانیه ای از 
منصور هادی خواسته »فوراً و بدون تأخیر« با 
جدایی طلبان جنوب یمن بر سر میز مذاکره 
بنشــیند. در این بیانیه آمده است: هر گونه 
تالش برای بر هم زدن امنیت یمن، تهدید 
علیه پادشاهی محسوب شده و با قاطعیت 
با آن برخورد می شود. عربستان درگیری های 
نیابتی در شهر عدن را »فتنه« توصیف کرده 
و گفته بــروز درگیری ها کــه تنها به نفع 

حوثی های یمن است را نمی پذیرد.

  دستور جدید ریاض برای هادی  خیانت به آرمان فلسطین  گرینبالت استعفا می  دهد  ادعای دروغین یانکی ها

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
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﹉﹢﹋ ︣وف ︠﹢ش ︠﹢ری︸ ︡︣︠»
 و ︸︣وف ︨﹢پ ︠﹢ری»

﹥ ︑︺︡اد   ︋﹉﹢﹋ ری﹢ ﹢رش︠  آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︸︣وف︠ 
١،٠٠٠،٠٠٠︻ــ︡د ( ــ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︻︡د ) و︸︣وف ︨ــ﹢پ ︠ــ﹢ری ︋﹥ ︑︺︡اد 
︣ا︳ ﹝﹠︡رج  ︣ح ﹝︪︭︀ت و︫   ︫﹤ ١،٠٠٠،٠٠٠ ︻︡د ( ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︻︡د )︋ 

 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩  ︣ــ︡ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠︳ــ︣ا ︗ــ️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه︫ 
︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ 
﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏   ︎﹏﹢︑ ﹤ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧/٩٨/٠۶  ﹡︧︊️︋ 

 ︡﹫︀﹝﹡ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام ︳︫︣ا ﹅︋︀︴﹞ ︫︡ه و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︡ارک
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡  ﹠﹝︲

︋﹢د.︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠۵٣-٠۵١
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فراخوان تجديد مناقصه
 نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹜︊︧ــ﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︋﹫﹞︀ران 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹇︀ــ﹛ (︻ــ︕) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ از ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ 
﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٩ 
︎﹫︪ــ﹠︀د  اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                     
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
۶٣۵/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ ، ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡ آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٠/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٠١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ آذ﹟ ︨﹙︴︀ن آر︑︀ ︫︣﹋︣د (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
 ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٧٩٧ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧٠۶٩٨۵٨

﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ا︨ــ﹀﹠︡ ١٣٩٧ ︫ــ︣﹋️ رأس ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز 
١٣٩٨/٠٧/١ در ﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس ︫︣﹋︣د ︠﹫︀︋︀ن ا﹡︐﹆︀ل ︠﹢ن ︎﹑ک ٣۵ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.   د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زر︨﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️.
٢- ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︮﹢ر︑︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٧

.️ ﹋︣ ︣ای درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ︀ر︋  ︣ا﹐﹡︐︪ ﹫︓﹋ ﹤﹞︀ ٣- ا︠︢ ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د ︨︀م.                       ۴- ا﹡︐︀ب روز﹡
.︀﹡آ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ ︧︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ︫︣﹋️ و ︀ب︐﹡۵- ا

.︡ ︀︫ ️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹫﹑ ︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در︮  ︀  ︨-٧         .︀ ️ ﹝︡︣ه و ︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ آن ﹨ ﹫﹨ ︀ب ا︻︱︀ی︐﹡۶- ا
٨- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م ︨︀﹝︡اران

︀ً ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹝︐ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡﹡را دار ︹﹝︖﹞ ﹟ر در ا﹢︱ ︭︡﹇ ﹤﹋ ︣م︐﹞ ︡اران﹞︀︨
آذ﹟ ︨﹙︴︀ن آر︑︀ ︫︣﹋︣د

/ع
۹۸
۰۷
۴۳
۱

ا︵﹑︻﹫﹥ ︑﹢ز︹ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ 
 ︹︀﹠︮ ︀ء﹫︀م ︫︣﹋️ ا︨ ︨︍︣ده

︠︣ا︨︀ن (( ︨︀﹝﹩ ︻︀م )) 
︋︪﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

︪︡﹞ ︀ی︐﹋︫︣ ️︊︔ ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧
︀﹝︡اران ﹝︐︣م  ﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︨   ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨ــ︀ن (︨︀﹝﹩ ︻︀م)
 ﹤︀﹞︨︣ ︩ر︨︀﹡︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︔︊️ ا﹁︤ا ﹩﹞
ا︠﹫︣ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹡︤د اداره ︔︊️  ︫︣﹋️ ﹨︀ 
 ﹏︋︀﹇ ﹤﹋ ️﹋︫︣ ︡︡︗ ︀م︨ ا﹨﹩ ︨︍︣ده﹢﹎,
﹝︺︀﹝﹙ــ﹥ در ︋︀زار ﹝︺︀﹝ــ﹑ت ﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︹ده ,آ﹝︀ده ︑﹢ز﹢︋
﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م ︑﹆︀︲ــ︀ 
  ︡︡︗ ﹤﹞︀﹠﹫﹨ــ️ ﹎﹢ا﹁︀ ــ️ در︗ ــ﹢د  ︫﹩﹞
︋︐︡ر︕ از روز ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/١۶︋︀ درد︨ــ️ 
دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ارک ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝︺︐︊ــ︣ ︋﹥ ا﹝﹢ر 
︨ــ︀م ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس ذ﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡
﹝︪ــ︡ –︠﹫︀︋︀ن ︨﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ ︋﹫﹟ ︨﹙﹞︀ن 

۴و ︑﹆︀︵︹ ﹋﹑﹨︡وز ︎﹑ک ٩٩
 ﹤﹫﹚﹋ ︡︡︗ ︀م︮︡ور ﹎﹢ا﹨﹩ ︨ــ︍︣ده ︨ــ ︀︋
اوراق و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹨ــ︀ی ﹇︊﹙ــ﹩ از در︗ــ﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.
︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن (︨︀م ︻︀م) /ع

۹۸
۰۷
۴۱
۸

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︠﹢دروی ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ﹁﹫︀ت 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ١٨١١٧۶۶ و ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١١۴۵١ آ︋︀دان ٨۶  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۷
۴۴
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۸۰
۷۳
۳۹

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︻﹙﹢ی را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︋ 
 .︡︀﹝﹡  ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٠،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 ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
١٩٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٠١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۷۳
۴۵

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹋︊︣ را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار  
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٢،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 ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
١۵۵/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ - ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︀وه  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٠١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۷۳
۳۷

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹋︊︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠︡اری و ﹡︭︉  
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٨،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 ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ - ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︀وه  ︑﹢﹏ ﹎︣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﹝︑ ﹟﹀﹚︑
︔︊ــ️  ﹡ــ︀م:  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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