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عزاداری شام غریبان حسینی 

wدر حسینیه امام خمینی
 سیاست  مراسم عزاداری شام غریبان حسینی)ع(، با حضور هزاران نفر 
از مردم عزادار، جمعی از مســئوالن کشور و رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد. مقتدی صدر روحانی سرشناس 

عراقی نیز در این مراسم حضور داشت.

ترامپ جان بولتون را 
اخراج کرد

بی بی مریم بختیاری 
یک اسطوره ملی است

سند حجاب و عفاف 
همچنان نیازمند اصالح

8 12 7
انتخاب  »چارلی کوپرمن«  به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا گفت وگو با پرویز شیخ طادی، کارگردان سریال »بانوی سردار«  گفت و گو با کبری خزعلی عضو شورای زنان و خانواده

 

 ............ صفحه 2 

حسینیه 80 میلیونی

حسین زمان را تنها نخواهیم گذاشت

عاشورای 1398 در ایران به روایت تصویر

 ............ صفحات4و5و9و12

 سید حسن نصراهلل با تشبیه شرایط فعلی با روز عاشورا خطاب به رهبر انقالب: 

 هویت جامعه با ارزش های حسینی 
گره خورده است

به باور اسرافیل شیرچی، هنرمند برای خلق اثر عاشورایی 
نیازمند معرفت و درک معنوی است

 برکت خط من 
از نام مبارک سیدالشهداj است

 هزار سال احیای دین
نگاهی به آیین های عزاداری محرم از یزد تا اردبیل

 عشق ایران حسینj است

 هر آنچه با امامj نسبت دارد
اقتضای محبت دارد

»حسینیه«؛ ویژه محرم الحرام

اشک شمع ها درشام غریبان
آیین های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی اقامه شد   

 ............ صفحه 3 

صفحه 1   1398/06/20

فراخوان مناقصه نوبت دوم
بيمارستان خاتم االنبياء 

(ص) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
٩٨

٠٧
۵٠

۶

فراخوان مناقصه نوبت دوم
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
٩٨

٠٧
۵٠

٨

( آگهي مزايده  فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراري)
١١٫٣٠ ️︻︀ ︑︀ر ﹝︤ا︡ه ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/٩٨/٠۶︨ 

︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹞︀س  ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ﹫︪︐︣ و در︀﹁️ ﹁︣م︫  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︡آ︋︀د ،  ︋﹫﹟ ر︲︀ و︵︀﹜﹆︀﹡﹪ ︎﹑ك ۵٠  ﹝︣ا﹝آدرس ︋﹙﹢ار ︋︺︓️ ا ﹤︋ ︀ ︀︮ــ﹏ و
︀︧ــ️  ﹠︖︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن(۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠)ر︀ل ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹪︋  ــ︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼︎  ︨ــ︍︣ده︫ 
︀ز﹝︀ن  ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ ﹋﹥  ﹥ ︧ــ︀ب در و︗﹥ ︧ــ︀ب︨   ︋︤وار ︀ و ﹪﹊﹡︀ ︋︭﹢رت ﹈ ر﹝︤دار︋ 
︊ روز   ︮١٠ ️︻︀ ︀﹡﹊﹪ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︡ه ا︨️ و ︀ ا︠︢ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ذ﹋︫︣ 

﹫︪﹠︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/٩٨/٠۶︋ 
.︡ ︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ – ﹝︪︣وط و ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀را︨️ .  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ در رد

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈  ︨

ع ٩
٨٠

٧۵
٧٠

آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه  ﹁︣وش ﹎︀و و ︑﹙﹫︧﹥ 
﹝︀زاد و ︑﹙﹫︧﹥ ﹁︣ي ﹝︀ر︑﹫﹟

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
٩٨

٠٧
۵۶

۵

﹝︤ا︡ه  وا﹎︢اري ز﹝﹫﹟
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
٩٨

٠٧
۵۶

٧

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت - ﹡﹢︋️ دوم

١٣٩٨/٠۶/٢۴ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۶/٢٠ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀ای       ۵-ز﹝︀ن در  ﹤﹚︣﹞ ︡ود دو﹞ :۴-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت
﹡-۶﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀در
٧-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧

٨-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
٩-︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ 

در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡︤د، وا ︣ق ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︢ار: ︤د،︋  ١٠-﹡︪︀﹡﹩ و︫ 

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

معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

/ع
٩٨

٠٧
۵١

١

شركت توليد نيروى برق يزد در نظر دارد تجديد ارزيابى كيفى مناقصات مربوط به نيروگاه سيكل تركيبى يزد را بر اساس اطالعات ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) برگزار نمايد.

موضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهرديف

تعويض لوله هاى سوپرهيتر مرحله اول و دوم بويلرهاى مولد بخار S1 نيروگاه سيكل تركيبى يزد198200/052098004211000018

انجام تعميرات اساسى مولد بخار S1 نيروگاه سيكل تركيبى يزد298200/062098004211000019

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازى سيستم تحريك استاتيك و فركانس كنورتور مولدهاى كرافت نيروگاه سيكل 398200/072098004211000020
تركيبى يزد

سیاست: سخنرانی حجت االسالم پناهیان، استاد حوزه و 
دانشگاه در مراسم عزاداری شب هفتم محرم در دانشگاه 
امام صادق)ع(  با واکنش عجیب برخی نمایندگان مجلس 
و سیاسیون روبه رو شــد. به طور نمونه محمد کاظمی، 
نماینده مــردم مالیر گفت: البته توهین به مقامات، نیاز 
به شــاکی خصوصی ندارد . من به دادستان تهران عرض 
می کنم - چون ظاهراً این مطالب آقای پناهیان در تهران 
عنوان شده است -  که بر اساس مقررات قانون مجازات 
اسالمی توهین به مقامات که از جمله نمایندگان هم از 
مقامات سیاسی کشور محسوب می شوند، برای تعقیب 
توهین کننده، نیاز به شاکی خصوصی نیست. معتقدم اگر 
این سخنان در تهران عنوان شده، دادستان تهران و اگر در 
قم  یا هر استان دیگری عنوان شده است، دادستان  حوزه 
قضائیه مربوط باید برای آقای پناهیان تشکیل پرونده دهد 

واز لحاظ  قضایی ایشان را تعقیب کند .  

 توهین فالحت پیشه به منبر حسینی
اما فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در 

واکنش به مطالبه پناهیان درباره شفافیت آرا و عملکرد 
نمایندگان مجلس به توییتــر روی آورد. این نماینده به 
جای پاسخگویی که چرا شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
رأی منفی گرفته است، به حجت االسالم پناهیان توهین 
کرده است. به طور طبیعی انتقاد یک روحانی بر روی منبر 
حسینی که وظیفه ذاتی اوست نباید با توهین یک نماینده 
رو به  رو شود اما ظاهرا این نماینده تحمل انتقاد را نداشته 

و به توهین رو آورده است.

 پناهیان در مورد شفافیت آرا چه گفته بود؟
حجت االسالم پناهیان استاد حوزه و دانشگاه در مراسمی 
به سخنرانی با موضوع »آخرین آمادگی برای ظهور، اصالح 
مدیریــت در خانواده و جامعه« پرداخت و در بخشــی از 
ســخنانش به موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
ورود پیدا کرد. پناهیــان با بیان اینکه اصالح خانواده به 
درس اخالق نیســت، بلکه به اصالح روش های مدیریت 
است، گفت: نخســتین اصل در مدیریت خانه، زن برای 
مرد، مرد برای زن، پدر و مــادر برای فرزندان و فرزندان 

برای پدر و مادر، حفظ عزت خانواده  اســت. این اســتاد 
حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در جامعه نیز عزت مردم باید 
حفظ شود وگرنه آغاز همه فسادها و بی بندوباری هاست؛ 
بنابراین سیاسیون موظف به حفظ عزت مردم هستند، 
گفت: در آیات قرآن کریم برای مدیر فاسد و مفسد مثال 
فرعون است که نخستین اصلی که زیر پا می گذارد، نابود 
کردن عزت مردم است. این سخنران دینی تصریح کرد: 
در خصوص فرعون در ســوره زخرف داریم : »َفاْسَتَخَفّ 
َقْوَمُه َفأََطاُعوُه إِنَُّهْم َکانُوا َقْوًما َفاِســِقیَن؛ پس او قومش را 
سبک مغز شمرد ]و آنان را با وسوسه و اغواگری فریفت 
و خوارشــان کرد[ در نتیجه از او اطاعت کردند؛ زیرا آنان 
مردمی فاسق و نافرمان بودند«. وی افزود: این استخفاف در 
دوران ما چه نمونه هایی دارد. مراقب باشید سیاسیون عزت 
و کرامت قوم ایران را در مقابل غربی ها از بین نبرند. این 

استخفاف نشانه اطاعت از فراعنه جهانی است.
پناهیان در این مراسم همچنین  با ارائه پیشنهادی درباره 
شــفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار داشــت: یکی 
از راه های اســتخفاف ملت این است که رأی مجلس را 

پنهان کنند! چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی می دهند 
به اینکه »رأی نماینده ها نباید شــفاف باشد«؟ آیا ملت را 
خوار و بی مقدار می دانند؟ بعد هم برخی به صورت بسیار 
جاهالنه و احمقانه ای می گویند »مگر می خواهید تفتیش 

عقاید کنید؟!«
وی افزود: مگر شما در مجلس به عقاید رأی می دهید؟ 
شما بی خود می کنید بر اساس عقاید رأی بدهید. شما 
باید بر اســاس کاِر کارشناسی رأی بدهید نه بر اساس 
عقایــد!  پناهیان افزود: مردم بایــد بتوانند بر وکالی 
خودشان مسلط باشــند. مردم باید بدانند که نماینده 
آن ها به چــه چیزی رأی داده و بــرای چه رأی داده 
است؟ ما کاری به عقیده شما نداریم، می خواهیم شعور 

و درک کارشناسی شما را بفهمیم!
در واکنش به این ســخنان، برخی از نمایندگان مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاری وابســته به این نهاد، نسبت به 
ایــن موضوع اعتراض کردند، اما نکته عجیب این بود که 
این خبرگزاری تمام تیترهای صفحه یک خود را به این 

موضوع اختصاص داده بود!

 حمایت برخی نمایندگان از پناهیان
اما احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به 
اظهارات این نمایندگان مجلس در مخالفت با شفافیت 
آرا، مطلبی منتشــر کرد که متن آن به این شرح است: 
»همکاران محترم چرا آشفته می شوید، خب چه اشکالی 
دارد مردم بدانند رأی مخالف دادیم یاموافق،چقدر حقوق 
می گیریم و اموالمان را شفاف اعالم کنیم. ما نمایندگان 

حق اساســی مردم رادرشفافیت آرا سلب کرده ایم! بنده 
بازهم پیگیر شفافیت آرا خواهم بود«.

احد آزادیخواه، نماینده دیگر مجلس شورای اسالمی در 
توییتر خود نوشت: »اساســاً کارکرد منابر و هیئت های 
حسینی فریاد کاستی ها و بی عدالتی هاست. اینکه تذکر 
یک منبری سبب برآشفتن برخی همکارانم شده، تعجب 
می کنم. عزیزان آن روزی که با شفافیت آرای نمایندگان 
مخالفت می کردید، باید به فکر جایگاه مجلس می بودید«.

 اظهارات حجت االسالم پناهیان درباره عملکرد مجلس واکنش نمایندگان را بر انگیخت

مطالبه شفافیت روی منبر حسینی

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی فضائلی

مصیبــت حســین بــن علــی)ع( مصیبتــی بی مانند در طــول تاریــخ و در 
همــه آســمان ها و زمین ها معرفی شــده اســت. »... ُمصیَبــًه مــا اَْعَظَمها َو 
ــماواِت َو ااْلَْرِض«بی مانند  اَْعَظــَم َرزِیََّتهــا فِــی ااْلِْســالِم َو فــی َجمیــِع السَّ
 اســت؛ چــون مصائب متعدد و بس دشــواری یکجــا برای ایشــان پیش آمد.

غربت، عطش، کشته شدن برادری چون حضرت عباس...

درس های جاویدان عاشورا
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روزنامـه صبـح ايـران

روايت اميرعبداللهيان از هشدار سيدحسن نصراهللا به ص هيونيست ها  سياست: مديركل امور بين الملل مجلس از هشدار صريح سيدحسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان نسبت به هرگونه 
تجاوز رژيم صهيونيستى خبر داد. اميرعبداللهيان در اين باره نوشت: سرنگونى پهپاد صهيونيست ها در آسمان لبنان ... در سفر اخيرى كه به بيروت داشتم در ديدارم با آقاى سيدحسن نصراهللا، از دبيركل حزب 

اهللا لبنان شنيدم كه حزب اهللا به كوچك ترين تجاوز اسرائيل غاصب به لبنان پاسخ مناسب و پشيمان كننده خواهد داد ... تل آويو با آتش بازى كند در آن خواهد سوخت.

 سياست  دبيركل حزب اهللا لبنان با بيان 
اينكه هر جنگى عليه ايران، به معناى پايان 
رژيم صهيونيستى و هيمنه و سلطه و حضور 
آمريكا در منطقــه خواهد بود و ما هر گونه 
جنگ عليه ايران را رد مى كنيم و آن را عليه 
كل محور مقاومت مى دانيم، خطاب به رهبر 
انقالب گفت: اى حسين زمان ما، همچنان كه 
ياران امام حسين(ع) در شب عاشورا گفتند، 
ما مى گوييم كه واهللا اى سرور 
و امام ما، اگر همه ما كشــته 
شــويم و بدانيم كه كشــته 
مى شــويم و ما را مى سوزانند 
ســپس زنده مى شويم و اين 
كار را هــزار بار بــا ما بكنند، 
اى حســين زمانه، تو را تنها 
نخواهيم گذاشت. به گزارش 
فارس، ســيد حسن نصراهللا 
در ســخنرانى روز عاشوراى 
سال 1441 بار ديگر بر تعهد 
مقاومت بر حمايت از فلسطين تأكيد كرد و 
ضمن درخواست براى متوقف شدن جنگ 
عليه يمن، «جهاد مردم بحرين»  را داراى ثمر 
توصيف كرد و گفت: تحريم هاى مالى آمريكا 
عليه مقاومت و اعضاى آن، ناشى از شكست 
آمريكا در جنگ هايى اســت كه در منطقه 

داشته است.

نصراهللا در سخنان روز عاشورا، بار ديگر درباره 
هرگونه اقدام نظامى عليه ايران هشدار داد و 
گفت، اگر كسانى فكر مى كنند كه اين چنين 
جنگ احتمالى عليــه ايران به معناى پايان 
محور مقاومت خواهد بود، بدانند اين جنگ به 
معناى پايان اسرائيل و سلطه آمريكا در منطقه 
خواهد بود. دبيركل حزب اهللا، قدرت مقاومت 
را به رژيم صهيونيستى گوشزد كرد و ضمن 
بيان آنكه دشمن براى نخستين بار براى خود 
كمربندى امنيتى به عمق 7  كيلومتر داخل 
مرز ايجاد مى كند، هشدار داد: اگر بار ديگر به 
لبنان تجاوز شود، مقاومت به صورت مناسب 
و متناسب پاسخ خواهد داد و ديگر هيچ خط 
قرمزى براى مقاومت وجود ندارد. به گزارش 

شبكه المنار نصراهللا ضمن تشكر از عزاداران 
حسينى در سراسر لبنان و ديگر نقاط، حضور 
گسترده مردم در مراسم عزادارى روز عاشورا 
را پاسخى به نداى تاريخى امام حسين(ع) در 
كربال در قلب محاصره آن روز دانست و گفت: 
صداى آن روز امام حسين(ع) امروز از گلوى 
هر فرد مظلوم محاصره شــده در اين زمانه 

بيرون مى آيد.
نصــراهللا در ســخنرانى خود بــه موضوع 
فلسطين، جنگ عربستان در يمن، تحوالت 
بحرين، تحريم هــاى آمريــكا عليه محور 
مقاومت و تحركات رژيم صهيونيســتى در 
مرزهاى لبنــان پرداخت. وى  با اشــاره به 
موضوع فلسطين، اعالم كرد مقاومت در كنار 

مردم فلسطين و حقوق آنان ايستاده و خود را 
به آن متعهد مى داند. نصراهللا گفت: فلسطين، 
موضوع اصلى ماست و بار ديگر همراه مردم 
خود اعالم مى كنيم امت ما راهى جز مقاومت 
به عنوان راهى براى آزادسازى فلسطين ندارد. 
ما تعهد ابدى خود به آرمان فلسطين را بار 
ديگر اعالم مى كنيم، هــر چند اين موضع 
براى ما هزينه زيادى داشــته است، اما بايد 
بگوييم آرمان فلسطين، نقطه اتكاى اصلى 
براى مقابله با طرح آمريكايى - اسرائيلى در 

منطقه است. 

 تحريم هاى مالى آمريكا ناشى از 
شكست هاى قبلى است

دبير كل حــزب اهللا تحريم هاى آمريكا را 
«محكوم» دانســت و گفت: اين تحريم ها 
ظالمانه اســت. اين تحريم ها عليه ايران 
و ســوريه و جنبش هــاى مقاومــت در 
فلســطين، لبنان و عراق، تجاوزى است 
كــه دولت آمريــكا پس از شكســت در 
دو چيز، حاال فشــار مالــى وارد مى كند؛ 
نخست جنگ هاى رژيم صهيونيستى در 
فلسطين و لبنان. اسرائيل نتوانست هيچ 
يــك از اهداف خــود را در اين جنگ ها 
محقق كنــد و دوم شكســت آمريكا در 

جنگ هاى نيابتى .

سيد حسن نصراهللا با تشبي ه شرايط فعلى با روز عاشورا خطاب به رهبر انقالب:

حسين زمان را تنها نخواهيم گذاشت

 باور كنيد كه در حين رانندگى نمى شود هم جلو را نگاه كرد و هم مستمراً چشم 
به عقربه كيلومتر داشت كه مبادا سرعت ماشين چند كيلومتر زياد شود كه جناب 
پليس فوراً دســت به قلم شــده و جريمه چند ده هزارى تحويل راننده مى دهد!؟ 

0915...1648
لطفــاً وزير نفت بفرمايد چرا تاكنون به پيشــنهاد رهبــرى مبنى بر احداث 
پااليشــگاه نفت مثل ســتاره خليج فارس كه سپاه احداث نمود از محل جذب 
نقدينگى هاى سرگردان موجود در جامعه لبيك نگفته؟ با عنايت به مستندات 
نمايندگان اســتيضاح كننده عباس آخوندى طى دو نوبت در مجلس مبنى بر 
تخلفات قطعى وى انتظار از دســتگاه قضا اين اســت كه افراد خاطى اين گونه 

رها نشوند. 3156...0915
 از قوه قضائيه استدعا دارم تا قضيه كرسنت را پيگيرى تا پرده ها بيفتد و كسى 

جرئت چنين كارى به خود ندهد. 3156...0915
 بعضى از خانم هاى عرب هم حجاب درســتى ندارند، فقط موهاى سرشــان را 

مى پوشانند! 1600...0915
وقتى بزرگان اشــتباه مى كنند سعه صدر رهبرى در 30 سال رهبرى حكيمانه 
آشكار مى شود حتى در زمان رياست جمهورى ايشان چه اندازه ايشان صبور بودند. 

0915...1136
 از رياســت محترم قــوه قضائيه ، آيت اهللا رئيســى مى خواهيــم با عوامل 
ساخت وسازهاى غير مجاز در محالت مشهد بويژه الهيه و جانباز برخورد قاطع 
كنند و مســئوالنى را كه در اين امر كوتاهى كرده اند، مجازات نمايند. بسيارى 
از اين ســاختمان ها با آهن آالت مستعمل و بدون هيچگونه پوشش ضد زنگ 
ساخته مى شوند. سقف هاى آن با آكاستيوهاى غير استاندارد ساخته مى شوند 
كه با كوچك ترين حرارت ذوب مى شوند و سقف به راحتى فرو مى ريزد. طبقات 
فوقانى خارج از پروانه ســاخت و به صورت غيرمجاز و اضافه ساخته مى شوند. 
متاسفانه شهردارى مشهد، پليس ساختمان و سازمان نظام مهندسى هيچگونه 
نظارتى به اين ساخت و سازها ندارد و همين كم كارى ارگان ها باعث شده اين 
مناطق مملو از اين ســاختمان هاى غيراستاندارد شودكه با كوچك ترين زلزله 

درهم مى ريزند و تخريب مى شوند. 09150003516
 مصرف روزانه 80 تا 100 ميليون ليتر بنزين در كشــور ما يعنى: فاجعه زيست 
محيطى، فشــارمضاعف بر پااليشــگاه ها، ترافيك، انواع بيمارى ها بويژه روانى و... 

09010009087
 يكى از موارد تأســف برانگيز در كشــورمان اين اســت كه مسئوالن منافع 
ملى را به خاطر مســائل جناحى به خطر مى اندازند و اعتماد عمومى را خراب 
مى كننــد، روزى كه با كليدواژه هايى همانند كاســبان تحريــم و... دور زدن 
تحريم هاى آمريكا را يك كار نامناســب مى دانستند، امروز در مواضع متناقض 

مى گويند ما دكتراى دور زدن تحريم ها را داريم. 09120006497

 ســفير ايران در كويت اعالم كرد: جمهورى اســالمى ايران آماده است به برخى 
ساكنان كويتى كه به اصطالح «بدون» ناميده مى شوند و ريشه ايرانى داشته باشند، 

تابعيت اعطا كند.

 وزارت خارجه عراق روز دوشنبه با صدور بيانيه اى مخالفت خود را با حضور رژيم 
صهيونيستى در خليج فارس اعالم كرد. به گزارش پايگاه خبرى المسله، در اين بيانيه 
آمده: «عراق با حضور رژيم صهيونيستى در خليج (فارس) تحت هر عنوان و هر گونه 

ائتالفى مخالف است، چون وجود اسرائيل مايه نگرانى در منطقه خواهد بود».

 دولت فيليپين روز يكشــنبه اعالم كرد بــراى آزادى 12 خدمه فيليپينى يك 
كشتى توقيف شده توسط ايران به اتهام قاچاق سوخت كمك خواهد كرد. به نوشته 
خبرگزارى آلمانى «دى پىِ اى» رئيس گارد ساحلى جنوب استان هرمزگان در ايران 

گفت اين كشتى حامل بيش از 29 هزار ليتر سوخت قاچاق بود.

 ســاعتى پس از آنكه «بنيامين نتانياهو» نخســت وزير رژيم صهيونيستى در 
يك نمايش تبليغاتى تازه بار ديگر ايران را به تالش براى ســاخت تســليحات 
هسته اى متهم كرد، احزاب معارض كابينه وى با صدور بيانيه هايى از اين اقدام 
او انتقاد كرده و گفتند نتانياهو تالش مى كند از مســائل امنيتى براى كســب 

منافع شخصى سوء استفاده كند.

خشم روباه پير از فروش نفت آدريان دريا
انگليس سفير ايران ر ا احضار كرد

سياست: خبرنــگار شبكه «بى بى سى» روز 
سه شنبه از احضار «حميد بعيدى نژاد» سفير 
جمهورى اســالمى ايران بــه وزارت خارجه 
انگليس خبر داد. به گفته «دومينيك راب» 
وزير خارجه انگليس، ايــن اقدام در واكنش 
به آنچه او عدم پايبندى ايران به تعهدات در 
مورد نفتكش «آدريان دريا» خوانده، صورت 
گرفته اســت. در روزهاى گذشته گزارش شــد نفتكش آدريان دريا محموله خود را در 
نزديكى سوريه تحويل مشتريان داده است. نيروهاى ويژه ارتش انگليس دو ماه پيش اين 
نفتكش را كه آن زمان «گريس يك» نام داشت، در اقدامى خالف قوانين بين المللى، در 
آب هاى جبل الطارق توقيف كردند. لندن تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه سوريه را به عنوان 
توجيهى براى اين اقدام مطرح مى كرد، در حالى كه اتحاديه اروپا بارها ادعا كرده است براى 
تحريم هاى يكجانبه اثرفراسرزمينى قائل نيست. با اين وجود، راب گفته است كه فروش 
نفت ايران به سوريه «نقض غير قابل قبول هنجارهاى بين المللى است و انگلستان اين ماه 
اين موضوع را در سازمان ملل متحد مطرح مى كند». اظهارات راب در حالى مطرح مى شود 
كه روزنامه «گاردين» در گزارشى نوشته است حتى در خود وزارت خارجه انگليس نيز 
برخى از ديپلمات هاى اين كشور اعتقاد دارند توقيف نفتكش ايرانى اقدام درستى نبوده 
است. پس از آزادى نفتكش آدريان دريا به حكم ديوان عالى جبل الطارق، مقام هاى اين 
منطقه مدعى شدند ايران تضمين داده است اين كشتى نفتى را به سوريه منتقل نكند. 
با اين وجود، همان زمان تهران تأكيد كرد تحريم هاى يكجانبه اتحاديه اروپا را به رسميت 

نمى شناسد و نفت خود را به هر مشترى اى كه بخواهد مى فروشد.

مقاومت عاشورايى؛ كليد اقتدار و افتخار امروز ايران
حادثه عاشــورا مجموعه كاملى از اجزا و اركان ديندارى است و مقاومت عاشورايى 
مهم ترين ركنى است كه تمام قيام  هاى انقالبى جهان اسالم از جمله انقالب اسالمى 
را تحت شــعاع قرار مى دهد. درواقع براى مقاومت عاشــورايى چند مؤلفه داريم و 
براساس همين مؤلفه   ها در موردش بحث شده است. يكى از اين مؤلفه ها حق طلبى 
است و منظور اين است كه جامعه سعى كند مرتب حق را بشناسد و آن را دنبال كند 
و با ظلم مقابله كند اينكه با زياده خواهى و استكبار مبارزه كند و به دنبال احياى حق 

باشد،  قدم نخست در مسير مقاومت عاشورايى است.
قدم دوم اين اســت كه در راه حق طلبى  از كوچكى و كم جمعيتى جبهه حق و 
افزونى و فراوانى جبهه باطل نترسد و هراسى به خود راه ندهد و سوم اينكه سعى كند 
براساس خالقيت و ابتكار و معنويت، كمبودهاى خود را در برابر جبهه باطل و جبهه 
استكبار جبران كند. اين ها مؤلفه هاى مقاومت عاشورايى است. مقاومت عاشورايى 
الگوى اصلى و اساسى خود را از نهضت عاشورا و مقاومت كربال مى گيرد؛ وقتى امام 
حســين(ع) با جمعيت اندك ســپاه خود در راه حق طلبى در برابر استكبار زمان و 

زياده خواهى ستمگران به مقابله برمى خيزد.
اين اتفاق يعنى مقاومت عاشــورايى را در خليج فارس هم شاهد بوديم؛ چرا كه اين 
روحيه  مقاومت در طول حدود 20 ســال گذشته شــكل گرفت و نتيجه آن امروز 
اقتدار جمهورى اسالمى ايران در عرصه خليج فارس است، چه در مواجهه با آمريكا 
و چــه در مواجهه با انگليس و هر قدرت ديگرى كه بخواهد حقوق ملت ايران را در 
عرصه خليج فارس، منطقه و حتى جهان مورد تهديد قرار دهد. چنانچه در ماجراى 
كشتى توقيف شده انگليسى شاهد اين اقتدار هستيم كه نتيجه همان روحيه مقاومت 

عاشورايى است. 

درس هاى جاويدان عاشورا
مصيبت حسين بن على (ع) مصيبتى بى مانند 
در طول تاريخ و در همه آسمان ها و زمين ها 

معرفى شده است.
«... ُمصيَبًه مــا اَْعَظَمها َو اَْعَظَم َرِزيََّتها فِى 
ماواِت َو اْالَْرِض» اْالِْســالِم َو فى َجميِع السَّ
بى مانند اســت؛ چون مصائــب متعدد و 
بس دشوارى يكجا براى ايشان پيش آمد.
غربت، عطش، كشــته شدن برادرى چون 
حضرت عباس، كشته شدن فرزندان (يكى 
جوانى شبيه ترين به پيامبر(ص) و ديگرى 
شش ماهه)، كشــته شدن خواهرزاده ها و 
برادرزاده ها و اصحاب بى نظير به شــكلى 
فجيع و سرانجام هم اسارت اهل بيت(ع)!
مصائبــى كــه هــر كــدام بــه تنهايى 
انســان هاى بزرگى را از پــا در مى آورد، 
اما حســين بن على و ياران او بار سنگين 
همــه آن هــا را يكجا به دوش كشــيدند.
حــال، عــزاداران چنين شــخصيتى كه 
جملــه يا ليَتنا ُكّنا َمعُكم را با ســوز تكرار 
مى كنند، در برابر دشوارى هايى به مراتب 
كوچك تر چه رفتارى بايد داشــته باشند؟
پيروان حضــرت ابا عبداهللا الحســين(ع) 
در زندگــى فــردى و اجتماعــى بايــد 
آمادگــى تحمــل رنج ها و ســختى هاى 
زيادى را داشــته باشند و ســختى ها را 
با ذكر مصائب ســاالر شــهيدان تسكين 

دهند.
برخى  هميــن مســئله موجــب شــده 
را  شــيعيان  غربــى،  استراتژيســت هاى 
به دليــل اعتقــاد بــه عاشــورا، اقليتى 
مقــاوم در برابر ســختى ها ارزيابى كنند!
آرى شــيعيان حسين بن على با پيروى از 
قيام ساالرشهيدان، زير بار ذلت نمى روند 
و به دشمن مى گويند: َقْد َركَز بَيَن اثَْنَتيِن: 
بَيَن السله َوالذلِه، َو َهيهاَت ِمنا الذله، يْأبَى 
اهللا  لَنا ذلِك َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن؛ با تأسى 
به حضــرت ابوالفضل امان نامه دشــمن و 
امان آورنــده را مورد لعــن و نفرين قرار 
مى دهند و همچون امام حسين و اصحاب 
و اهل بيت ايشان تحريم ها ولو تحريم آب 

باشد، آن ها را به زانو در نمى آورد. 
آرى شيعيان ناب و حقيقى همچون مقتداى 
خودشان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) براى 
پاسداشــت دين حق، پذيراى سخت ترين 

شرايط هستند.
اين ها درس هاى جاويدان عاشوراست.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 مهدى فضائلى 

صداى مردم   

خبر

بدون تيتر

شماره پيامك: 30004567

هر جنگى عليه 
ايران، به معناى 
پايان رژيم 
صهيونيستى و 
هيمنه و سلطه و 
حضور آمريكا در 
منطقه خواهد بود

بــــــــرش

يادداشت
 محمد صادقى كوشكى
 استاد مطالعات منطقه اى دانشگاه تهران و تحليلگر سياسى

به نفتكش هاى ايرانى كارى نداشته باشندمرد ديوانه همچنان عاشق مذاكره!
سياست: ترامــپ شامگاه دوشــنبه بار ديگر 
گفت ممكن است با رئيس جمهور ايران ديدار 
كند. او در پاســخ به اين پرسش كه آيا ممكن 
است با روحانى ديدار كند، گفت: «ممكن است 
اتفاق بيفتد». رئيس جمهور آمريكا كه در جمع 
خبرنگاران در كاخ سفيد صحبت مى كرد، گفت: 
مشــكلى با چنين ديدارى ندارد. ترامپ درباره 
احتمال ديدار بــا روحانى گفت: «مطمئناً، هر 
چيزى امكان پذير اســت. آن ها دوســت دارند 
بتوانند مشكالتشان را حل كنند. ما مى توانيم 

اين مشكالت را در 24 ساعت حل كنيم.»
رئيس جمهور آمريكا در ســخنرانى بامداد روز 
ســه شنبه به وقت تهران نيز در جمع حاميان 
جمهورى خواهش در شــهر «فايتويل» ايالت 
كاروليناى شــمالى از «متفاوت شدن ايران» و 
آمادگى اين كشور براى مذاكره با آمريكا سخن 

گفت. ترامپ در اين ســخنرانى درباره ايران و 
خــروج غيرقانونى دولت آمريكا از توافق برجام 
ادعاهاى پيشــين خود را تكرار كرد و از موضع 
«باراك اوباما» رئيس جمهور ســابق آمريكا به 

شدت انتقاد كرد.
با اين حال «ســيگال مندلكــر» معاون وزارت 
خزانــه دارى آمريكا در امــور اطالعات مالى و 
تروريسم بار ديگر مشتريان محموله هاى نفتى 

ايران را به تحريم تهديد كرد.

سياست: «ســرگئى الوروف» وزير خارجه و 
«سرگئى شــويگو» وزير دفاع روسيه به همراه 
«ژان ايــو لودريان» وزيــر خارجه و «فلورنس 
پارلى» وزير دفاع فرانســه در نشســت خبرى 
مشترك در مسكو شــركت كردند. الوروف به 
عنوان سخنران نخست در اين نشست خبرى 
گفت: از تالش هاى دولت فرانســه و «امانوئل 
مكرون» رئيس جمهور اين كشور در ميانجيگرى 
بــراى حفظ توافق هســته اى ايــران حمايت 
مى كنيم.  وزير خارجه روســيه ضمن تأكيد بر 
اينكه طرف اروپايى بايد بر تمام تعهدات خود 
عمــل كرده و منافع اقتصادى و قانونى ايران را 
محقق كند، افزود: «ما مى خواهيم تنش ها در 
خليج فارس را كاهش دهيــم. مفهوم امنيت 

فراگير در اين منطقه راهبردى مهم است».
وزير دفاع روســيه به عنوان سخنران سوم نيز 

ضمن اشاره به گفت وگو با هيئت فرانسوى در 
موضوعات مختلف از جمله توافق هسته اى ايران 
و تنش هــا در منطقه خليج فارس، تأكيد كرد: 

وضعيت در اين منطقه بايد آرام شود.
 شــويگو در اين باره توضيح داد: «اگر كســى 
در جايى از دنيــا، به نفتكش هاى ايرانى كارى 
نداشته باشد و مانع حركت آن ها نشود و قوانين 
بين المللى را زير پا نگذارد، ديگر نيازى به هيچ 

اقدام اضافى ديگرى [در منطقه] نيست».

 سياست  روز شنبه سازمان انــرژى اتمى ايران اعالم  كرد در 
پاسخ به بى عملى اروپا براى تعهدهاى برجامى اش، گام سوم را 
در كاهش تعهدهاى  هســته اى اش برمى دارد و فرداى آن نيز 
مديركل موقت آژانس بر اســاس قرارى از پيش تعيين شده، 
به تهران آمد و ديدارهايى با وزيرامورخارجه و رئيس ســازمان 
انرژى اتمى داشت. «كورنل فروتا» مديركل موقت آژانس پس 
از اين سفر در گزارشى كه به شوراى حكام ارائه شده، نوشته كه 
ايران در حال نصب نسل هاى پيشرفته تر ماشين هاى سانتريفيوژ 
است. به گزارش فارس در بخشى از گزارش آژانس عنوان شده 
اين نهاد تأييد مى كند «اين ســانتريفيوژها يا نصب شده اند يا 
در حال نصب هستند؛ 22 سانتريفيوژ IR-4، يك سانتريفيوژ 
IR-5، 30 ســانتريفيوژ IR-6 و سه سانتريفيوژ 6s-IR.» به 
گفته آژانس، تمام سانتريفيوژهاى نصب شده براى گازدهى آماده 
هســتند، اما هنوز به آن ها گاز تزريق نشده است. فعاليت هاى 
تحقيق و توسعه در برنامه هسته اى ايران از اهميت ويژه اى براى 
كشــورهاى 1+5 برخوردار بود، به گونه اى كه محدوديت هاى 
بســيارى را ذيل برجام بر آن اعمــال كردند؛ به گزارش فارس 
گام ســوم ايران اما اين محدوديت ها را لغو مى كند، محور اين 
فعاليت ها غنى ســازى و نسل هاى مختلف دستگاه سانتريفيوژ 
است. سانتريفيوژ دستگاهى  اســت  كه در آن با نيروى «گريز 
از مركز» مواد سنگين را از مواد سبك جدا مى كنند. مثالً مواد 
جامــد را از مايع  يا اجزاى مختلــف يك مخلوط مايع را از هم  
جدا مى كنند. در صنعت  هســته اى، از سانتريفيوژهاى گازى 
بهره مى گيرند؛ يعنى بــه آن ها گاز اورانيوم داده مى شــود تا 
اجــزاى آن را از هم جدا كنند. اورانيــوم، دوگونه ايزوتوپ دارد 
كه ويژگى هاى فيزيكى شان فرق دارد؛ در غنى سازى هسته اى، 

كوشش مى شود تا ايزوتوپ هاى U235 اورانيوم از ايزوتوپ هاى 
U238 آن بيشــتر شــود؛ چون ايزوتوپ U235 كه سبك تر 
است، قابل شكافت و براى بمب و نيروگاه هسته اى به كار مى آيد. 
سانتريفيوژهاى گازى،  اين دو ايزوتوپ را از هم جدا مى كنند؛ 

يعنى سانتريفيوژها هستند كه اورانيوم را غنى مى كنند.
اما سانتريفيوژها، نسل هاى متفاوتى دارند و نسل هاى تازه  تر توان 
بيشترى براى غنى كردن اورانيوم دارند. واحد اندازهگيرى كارى 
 كــه براى جداسازى ايزوتوپ سبك عنصر اورانيوم از ايزوتوپ 
سنگين تر آن الز م  اســت، «سو» خوانده مى شود. هرچه «سو» 
بيشتر باشد؛ يعنى سانتريفيوژهاى كمترى براى توليد سوخت 
نيروگاه الزم است. هرچه تعداد «سو»ها بيشتر شود، يعنى توان 
توليد سوخت براى استفاده در نيروگاه هسته اى بيشتر مى شود؛ 
يعنى با خرج  كمتر و سرعت  بيشتر، اورانيوم الزم غنى مى شود. 
 IR1 ظرفيت ســانتريفيوژهاى «نســل يك» كه در ايران به
شهرت دارند، يك تا 1/2 و ظرفيت نسل2، پنج سو است. توان 
غنى سازى سانتريفيوژهاى نسل ششم يا IR6  ايران، 10سو و 
همچنين سانتريفيوژهاى نســل 8، يا IR8 كه تازه ترين نسل 

سانتريفيوژها هستند، 24 است.

 ابراز نگرانى اروپا همراه با اتهام زنى آمريكا
و رژيم صهيونيستى

اتحاديه اروپا بار ديگر از گام تازه در مسير كاهش تعهد ايران به 
توافق هسته اى ابراز نگرانى كرد. به نوشته خبرگزارى فرانسه، يك 
سخنگوى اين اتحاديه گفت: «نصب اخير سانتريفيوژها با برجام 
ناهمخوان است و برنامه ريزى براى نصب سانتريفيوژهاى بيشتر 
هم فوق العاده نگران كننده؛ چراكه مى تواند ظرفيت غنى سازى 

ايران را به شدت افزايش دهد.» از سوى ديگر مدير كل موقت 
آژانس بين المللى انرژى اتمى در بيانيه اى كه در ابتداى نشست 
شــوراى حكام قرائت كرد، گفت در ديــدار با مقام هاى ايرانى 
تأكيد كرده اســت كه تهران بايد بدون درنگ به سؤاالت اين 
نهاد درباره اعالميه هاى پادمانى پاســخ دهد. پيش از اين جان 
بولتون، مشاورامنيت  ملى دولت  آمريكا، در توييترش مدعى  شده 
بود فروتا كرونل، مديركل موقت آژانس بين المللى انرژى اتمى از 
ايــن رو به تهران رفته كه در گزارش تازه آژانس درباره ايران به 
كارهاى هســته اى پنهانى ايران اشاره   شود؛ موضوعى كه صرفاً 
بــا دروغ پــردازى خبرگزارى هايى همانند رويتــرز و مقامات 
صهيونيستى روبه رو شــد.  نتانياهو، نخست وزير رژيم اشغالگر 
اسرائيل در يك سخنرانى مدعى  شد ايران يك پايگاه كارهاى 
هسته اى پنهانى با هدف هاى نظامى در آباده  فارس راه انداخته 
 بوده كه تا فهميده اســرائيل از آن باخبر شده، جمعش كرده 
است!  اما ظريف در توييتى نوشت «اين نتانياهو همانى  است  كه 
پيش  از حمله به عراق  مى گفت آن  حمله دستاوردهاى خوبى 
براى خاورميانه  دارد». ظريف هشدار داد اگر باز جنگى راه بيفتد 
رژيم صهيونيستى ديگر نمى تواند از بيرون و بدون هزينه دادن، 
جنگ را تماشــا كند. حال بايد ديد دولت كه هنوز گازدهى به 
اين سانتريفيوژ ها را آغاز نكرده ، به اين وعده عمل خواهد كرد 
و اروپا را وادار به اقدام عملى در حفظ منافع ايران خواهد كرد يا 

همچنان به صبر راهبردى خود ادامه خواهد داد.

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

سياست خارجى

آژانس  نصب سانتريفيوژهاى پيشرفته تر ايرانى در واكنش به بى عملى اروپا را تأييد كرد

غنى سازى پيشرفته بدون توقف

سياست خارجىسياست خارجى
وزير دفاع روسيه در ديدار مقام فرانسوى:ترامپ بازهم از آرزوهايش گفت

دفاعى-امنيتى
سردار سالمى:                 

تسليم در قاموس ما نيست
فارس: فرمانده ســپاه پاسداران 
در جمع عــزاداران زنجان با بيان 
اينكه امــروز دشــمنان در حال 
عقب نشــينى و فرار هســتند و 
هر جــا كه فرزندان امت اســالم 
حركــت كرده انــد، آن ها مجبور 

به عقب نشينى شده اند، گفت: امروز ما سالح هاى پيشرفته 
خودمان را مى سازيم و با الهام از امام(ره) و رهبرى ترسى از 
قدرت هاى بزرگ نداريم. امروز قدرت ايران به جايى رسيده 
است كه رئيس جمهور آمريكا كه با همه مقامات عالم با كبر و 
غرور صحبت مى كند، تالش مى كند تا يك عكس يادگارى 
با مسئوالن ايرانى بگيرد، اما دشمن بايد بداند كه شكست، 

تسليم و سازش در قاموس ما نيست.

سياست خارجى
مخالفت عراق با درخواست آمريكا 

همچنان به واردات گاز از ايران ادامه مى دهيم
فــارس: خبرگــزارى «رويترز» 
روز سه شــنبه به نقــل از «لؤى 
الخطيب» وزير برق عراق نوشت، 
بغداد بدون واردات گاز از ايران در 
توليد برق با مشكل مواجه مى شود 
و با وجود فشارهاى آمريكا به ادامه 

واردات از ايران ادامه مى دهد. بنا بر اين گزارش، الخطيب كه 
در حاشيه گردهمايى «كنگره جهانى انرژى» در شهر ابوظبى 
در جمع خبرنگاران صحبت مى كرد، در اين مورد گفت: «در 
نهايت، اين يك بازار آزاد اســت. مسئله برق دائماً در عراق 

موضوعى سياسى مى شود.»
الخطيب در پاســخ به پرسشــى گفت: «ما بــا همه روابط 

متعادلى داريم و ديگران بايد به آن احترام بگذارند.»

قوه قضائيه
برگزارى دادگاه در هفته آينده

شبنم نعمت زاده بازداشت شد
ايسنا: قاضــى مسعودى مقام به 
تازگى گفته بود كه روز دوشــنبه 
هفتــه آينده (25 شــهريور ماه) 
شــبنم نعمت زاده (دختــر وزير 
پيشين صنعت) محاكمه مى شود. 
حال يك مقــام آگاه با اعالم خبر 

بازداشت شبنم نعمت زاده، گفت: براى وى قرار وثيقه صادر 
شده بود، اين قرار به قرار بازداشت موقت تبديل و روانه زندان 
شــد. اين مقام آگاه، انحصــار دارو و تحصيل مال از طريق 
نامشــروع را به عنوان جزئيات پرونده اين فرد عنوان كرد و 
گفت: اين فرد به همراه آقاى لشگرى پور و شركتى كه توسعه 
دارويى بوده است در مظان اتهام هستند كه محاكمه آن ها 

صورت خواهد گرفت. 

هيچ زائر ايرانى در حادثه 
كربال كشته نشده است

سياست: وزارت بهداشت عراق اعالم كرد بر 
اثر ازدحام جمعيت در جريان مراسم عاشوراى 
حسينى در كربالى معلى 36 تن جان خود را 
از دست دادند. وزارت بهداشت عراق همچنين 
افزود 122 تن بر اثر ازدحام جمعيت زخمى 
شدند. مديركل دفتر برنامه ريزى و نظارت بر 
امور عتبات عاليات سازمان حج گفت: تا اين 
لحظه چهار زائر ايرانى در حادثه كربال سرپايى 
درمان و ترخيص شــده اند. اسامى اين چهار 
زائر ايرانى عبارتند از: آقاى يوسفى از قم- على 
جمشيديان از اصفهان- محمد باقر حارى از 
قم و محمد قربانى.حجت االســالم رحمانى 
تصريح كرد: تا اين لحظه (شــب گذشــته)
گزارشى از جان باختن زائران ايرانى منتشر 

نشده است.

العربى الجديد در تحليلى مطرح كرد
رقابت هسته اى در خاورميانه

سياست: محمود الريماوى در العربى الجديد 
نوشت: در حالى كه مسئوالن ايرانى از جمله 
حســن روحانى از ادامه برنامه هاى هسته اى 
خود صحبت مى كنند و اســرائيل به مخفى 
كردن تأسيسات هسته اى اش ادامه مى دهد و 
وارد باشگاه هسته اى شده است، رئيس جمهور 
تركيه در يك كنفرانس اقتصادى تصريح كرد: 
«برخى دولت ها موشك هاى اتمى دارند، يك 
يا دو دولت هم نيستند...، اما مى گويند تركيه 
نبايد موشــك اتمى داشته باشد... من اين را 

نمى پذيرم.»
به گزارش انتخاب تركيه براى پيوســتن به 
باشگاه دولت هاى هسته اى، به كمك روسيه 
چشم دوخته است؛ همان طور كه هزينه هاى 
هنگفتــى را براى خريد ســالح هاى نظامى 
از روس هــا، اختصاص داد. در اين شــرايط، 
انتظار مى رود دهه آينده، شــاهد مسابقه اى 
بين دولت هاى منطقه باشــيم، كه در ضمن 
آن تالش مى كنند تحــت عناوين مختلف، 
تأسيسات هسته اى داشته باشند. در اين ميان، 
عربستان سعودى كه خطر ايران را احساس 
مى كند نيز در زمينه برنامه هاى هســته اى، 
دست به دامن اياالت متحده و دولت ترامپ 

شده است تا از اين قافله عقب نماند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 یک میلیون و 200هزار زائر غیرایرانی عضو شبکه ها و فضای مجازی آستان قدس رضوی     قدس آنالین: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: یک میلیون و 200هزار زائر غیرایرانی 
که اکثراً عرب زبان هستند، در شبکه ها و فضای مجازی آستان قدس رضوی عضو هستند. حجت االسالم شریعتی نژاد با بیان اینکه سامانه رضوان خدمات مختلف در حرم مطهر رضوی را به زائران معرفی می کند، افزود: 

امسال حضور زائران عراقی چشمگیر بوده است به طوری که پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته که در حدود 2میلیون و 3۶0هزار نفر بوده اند از مرز 3میلیون نفر عبور کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
h اجتماع بانوان عاشورایی در رواق حضرت زهرا

آستان: همزمان بــا روز عاشورا، اجتماع 
بــزرگ بانوان عاشــورایی هــم در رواق 
حضرت زهرا)س( حرم رضوی برگزار شد.

مسئول تبلیغی رواق حضرت زهرا)س( در 
حاشیه این مراسم اظهار کرد: ماه محرم 
بهترین فرصت برای تعظیم شعائر دینی 
و پیام حریت نهضت عاشوراست؛ بر این 

اســاس طبق برنامه ریزی انجام شده و به منظور آشنایی بانوان با الگوهای رفتاری و 
اخالقــی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و همچنین نقش بانوان در این قیام به ویژه 

نقش حضرت زینب )س( در جامعه اسالمی این محفل برگزار شد.   
رحیمی افزود: در این مراسم که از ساعت 10:30 و با حضور بیش از 6 هزار زائر عزادار 
اجرا شد، ضمن قرائت زیارت عاشورا، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، مقتل خوانی ظهر 

عاشورا قرائت شد.
وی تصریح کرد: در این مراسم خانم ها بحرالعلوم، موسوی نیا؛ داور بین المللی قرآن، 

غالمی و حسین زاده به مقتل خوانی و مدیحه سرایی پرداختند.
رحیمــی اضافه کرد: در ایام ماه محرم همه روزه پیش از نماز ظهر و عصر سلســله 
جلسات »در سایه ســار رضوان« شامل سخنرانی، مداحی، ادعیه خوانی، پرده خوانی و 
نمایش آیینی در رواق حضرت زهرا)س( اجرا می شود که در این برنامه ها سعی شده از 
منابع انسانی علمی، مذهبی و برجسته همچون استادان برتر حوزه و دانشگاه استفاده 
شود. مسئول تبلیغی رواق حضرت زهرا)س( بیان کرد: همچنین روزهای یکشنبه تا 
سه شنبه محفل انس با قرآن ویژه خواهران برگزار می شود که روز دوشنبه به نوجوانان 

دختر اختصاص دارد.

  محفل قرآنی بانوان در عصر عاشورا
رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری محفل انس با قرآن در جوار 
حرم رضوی ویژه بانوان در عصر عاشــورا خبر داد. حجت االسالم مهدی شجاع افزود: 
این محفل نورانی که دیروز پیش از نماز مغرب و عشا در رواق حضرت زهرا)س( حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، جمعی از قاریان ممتاز از بانوان آیاتی از کالم وحی را تالوت 
کردند. وی گفت: محفل انس با قرآن در جوار عترت ویژه عموم زائران هم در شــب 

عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت: در این محفل نورانی که از ساعت 
22و30 دقیقه در رواق امام خمینی)ره( با حضور جمع گســترده عزاداران حسینی 

برگزار شد جمعی از قاریان ممتاز آیاتی از سوره های وحی را تالوت کردند.

 دوچرخه سواران  افغانستانی
 مسیر هرات تا مشهدالرضا را رکاب زدند 

آســتان: هیئت دوچرخه ســوار کشور 
افغانستان پس از هفت شب رکابزنی مسیر 
هرات تا مشهد، در عاشورای حسینی خود 
را به حرم مطهر حضرت رضا)ع( رساندند. 
این هیئت دوچرخه سوار با پیام »حسین 
مصباح الهدی« مســیر هرات تا مشهد را 
رکاب زدند تا پیام صلح، دوستی و وحدت 

را به جهانیان ابراز کنند. »زبیر برکزایی« یکی از اعضای این کاروان ابراز کرد: پنجمین بار 
است که به مشهد مشرف می شوم و این سفر با هدف رساندن پیام صلح و دوستی بین 

شیعه و سنی، وحدت و یکپارچگی و یادبود نام شهدای کربال به جهان انجام گرفت.
وی افزود: حضور در فضای ملکوتی این بارگاه نورانی همواره برایم همراه با احساس 
آرامش و امنیت بوده است و از خداوند و حضرت رضا)ع( سپاسگزارم که این لیاقت 

را به من عطا فرموده اند. 
وی ادامه داد: در هر بار زیارت برای مردم و سرزمینم دعا می کنم تا تحت توجهات این 

امام روزهای بهتری را پیش  رو داشته باشند.
گفتنی است، این گروه با حضور در رواق دارالمرحمه حرم رضوی از برنامه هایی که به 
همت مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برای آنان تدارک دیده شده 

بود بهره مند و در انتها میهمان خوان بابرکت حضرت رضا)ع( شدند.

 تاسوعا روزی که با نام حضرت 
ابوالفضل)ع( گره خورده است

آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی ســخنران ظهر 
تاســوعا در حرم منــور رضوی بــود. نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه مشــهد، در جمع زائران و 
مجاوران گفت: روز تاسوعا را به نام روز حضرت 
ابوالفضل)ع( عنوان می کنند و از زمان قدیم نیز 
در اقامه عزای دهه محرم رســم بر این بوده که 

روز تاسوعا، روز ابوالفضل)ع( است. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: 
اگر در درون دل انسان محبتی شکل بگیرد که 
براســاس آن تمام اندیشه، عقل، فکر و خواسته 
انســان از بین برود و فقط همه چیز متوجه این 
محبت شود این همان عشق است؛ محور وجود 
انسان اگر صرفاً این محبت شود این همان عشق 
است و اگر کسی ادعای عشق می کند باید چنین 
خواســته و محبتی در درون دلش ایجاد شود و 

ادعای عشق خدا از هر کسی ساخته نیست.
اجتمــاع زائران کشــور افغانســتان با حضور 
هیئت های مذهبی روز تاســوعا در دارالمرحمه 
حرم مطهــر رضوی از دیگر برنامه های عزاداری 
روز تاسوعای حسینی در حرم مطهر رضوی بود. 

 اقامه آیین سنتی خطبه  خوانی شب عاشورا 
مراســم خطبه  خوانی شب عاشورا بر اساس یک 
سنت هر ساله در بارگاه منور رضوی برگزار شد.

ســنت دیرینه خطبه خوانی شــب عاشــورا، با 
حضــور نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی، 
تولیت آستان قدس رضوی و مسئوالن کشوری 
و اســتانی در صحن انقالب حرم مطهر رضوی 

برگزار شد.
آیین سنتی خطبه خوانی شب عاشورا، دوشنبه 
شــب همزمان با شب عاشورای حسینی پس از 
نماز مغرب و عشــا با حضور آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، 
المسلمیـن احمد مروی؛ تولیت  و حجـت االسالم 
آستان قدس رضوی ، خاکسار قهرودی قائم مقام 
آســتان قدس رضوی و خادمان حرم رضوی در 

صحن انقالب حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این مراسم که سنتی دیرینه در حرم رضوی 
اســت، خادمان حرم با الله شمع های روشن در 
صحن انقالب حضور یافتند و این آیین مقدس 

را به اجرا درآوردند.
متن خطبه  شب عاشورا که توسط حجت االسالم 
جعفر اسالمی فر قرائت شد، شامل سالم و درود 
بر ائمه معصومین)ع(، شــهادت به یگانگی ذات 
اقدس الهی، حمد و ســتایش پروردگار یکتا و 

درود و رحمت بر رسول اکرم)ص( می شود.
همچنین در این مراســم، علــی مالئکه و رضا 
قانــع از مداحان اهل بیــت)ع( به مرثیه خوانی 

پرداختند.
شبکه های مختلف سیمای ملی نیز این مراسم 
را پخــش کردند تا زائران و مجاورانی که توفیق 

حضور در بارگاه منور امام هشتم شیعیان را پیدا 
نکرده اند فیض الزم را از این برنامه ببرند. مراسم 
خطبه خوانی آیینی ســنتی است که همه  ساله 
در شب عاشورای حســینی و در شب شهادت 

امام رضا)ع( برگزار می  شود.

 مقتل خوانی 
در حرم رضوی همزمان با عاشورای حسینی

گردهمایــی عظیم عزاداران حســینی در حرم 
رضوی با مقتل خوانی آیــت اهلل علم الهدی، امام 

جمعه مشهدمقدس همراه بود.

نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی صبح 
دیروز در مراسم مقتل خوانی روز عاشورا که در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر برگزار شد، 
گفت: با اشاره به روایتی در خصوص اتفاق های 
رخ داده در روز عاشــورا کــه در مقاتل آمده، 
ابراز کــرد: نزدیک اذان صبــح خوابی بر امام 
حسین)ع( وارد شد، در عالم خواب منظره ای 
مشــاهده کردند حضرت مقــداری خوابیدند 
پس از خواب ایشــان فرمودند در عالم خواب 
سگ هایی را دیدند که به ایشان حمله کردند 
در بین سگ ها نیز سگی رنگی به ایشان بیشتر 

حمله کرد، خواب را این گونه تعبیر کردند که 
مسافرت من نزدیک اســت و از این دنیا باید 

کوچ کنیم.

 اقامه نماز ظهر عاشورا در بارگاه منور رضوی 
با پایان یافتــن مقتل خوانی آیت اهلل علم الهدی، 
بر پایه یک ســنت دیرینه نماز ظهر عاشورا در 
حرم مطهر رضوی و خیابان های منتهی به بارگاه 

ملکوتی برگزار شد. 
جمع زیادی از زائران و مجاوران با حضور در نماز 
ظهر عاشــورای بارگاه رضوی به امامت آیت اهلل 
علم الهدی فریضه نماز اول وقت به عنوان یکی 
از مهم ترین اهداف قیام امام حسین)ع( در روز 

عاشورا را برپا داشتند.
هنگام اذان، در حالی که نماز ظهر عاشــورا به 
امامت آیت اهلل علم الهدی در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، دسته های عزاداری که در راه مانده 
بودند، به همراه مردم حاضــر در خیابان ها، در 
محورهای منتهی بــه حرم امام رضا)ع( به نماز 

ایستادند.

  شمع های گریان در شام غریبان حسینی
مراســم شام غریبان امام حسین)ع( هم دیشب 
در شامگاه عاشورای حسینی با حضور زائران امام 

هشتم)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
دیشب در شــب یازدهم محرم و بر اساس یک 
سنت قدیمی مراسم شام غریبان امام حسین)ع( 
با حضور زائران و خادمان بارگاه منور رضوی در 

حرم امام رضا)ع( برگزار شد. 
در این مراسم خادمان امام هشتم)ع( با در دست 
داشتن شمع به صورت گروهی از اداره مرکزی 
آســتان قدس رضوی واقع در چهارراه شــهدا 
مشهد ســینه زنان به سمت حرم مطهر رضوی 

حرکت کردند.
کفشداران، دربانان، حفاظ و فراشان بارگاه منور 
رضوی با در دســت داشتن شمع های فروزان و 
اسپندان ها مســیر چهارراه شهدا تا حرم مطهر 
رضــوی را در قالب دســته عــزاداری و با نوای 
»شــام غریب الغربا شــد، عالم هستی زغمش 
غرق عزا شد« طی کردند.دسته عزای خدام امام 
هشتم)ع( سپس با تجمع در صحن انقالب حرم 

مطهر رضوی به عزاداری پرداختند.
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) آگهي مزايده  فروش گاو و تليسه مازاد و تليسه فري مارتين (
س��ازمان موقوفات ملك وابس��ته به آس��تان قدس رضوي درنظردارد تعداد 27رأس دام گاوداريهاي فريمان و چناران را به ش��رح 

ذيل:
الف(گاوداري فريمان :

1_ گاو مازاد                          12 رأس
2- تلیسه مازاد                    5 رأس
3_ تلیسه فری مارتین       2 رأس

ب( گاوداري چناران :
1_گاو مازاد                          4 رأس
2- تلیسه مازاد                   1 رأس
3� تلیسه فری مارتین       3 رأس

را از طريق مزايده بفروش برساند. داوطلبین مي توانند با مراجعه به گاوداريهاي اين سازمان به آدرس هاي ذيل و رؤيت دامهاي 
فوق ضمن دريافت فرم ش��ركت در مزايده ، پیش��نهاد خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخه 98/06/31 به دبیرخانه 
س��ازمان واق��ع در بلوار احم��د آباد ، بلوار بعثت ، بین رضا و طالقان��ي پالك 50 تلفن 38421523 تحويل و رس��ید دريافت دارند . 
س��پرده ش��ركت در مزايده مبلغ 50،000،000 ريال مي باشدكه می بايس��ت بصورت ضمانت نامه بانکي يا چك بانکي رمز دار در وجه 
حساب سازمان موقوفات ملك كه در اسناد مزايده ذكر شده است و يا فیش واريز نقدی به حساب سازمان موقوفات ملک به ضمیمه 

پیشنهاد تحويل گردد .
سازمان موقوفات ملك در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختاراست . به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
آدرس گاوداري چناران : كیلومتر 35 جاده مشهد_چناران جاده چشمه گیالس 
آدرس گاوداري فريمان : كیلومتر 35 جاده فريمان_تربت جام جاده برات آباد

 سازمان موقوفات ملك
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) آگهي مزايده  واگذاري زمين سازمان موقوفات ملك ( 
س��ازمان موقوفات ملك وابس��ته به آس��تان قدس رضوي درنظردارد تعداد 4 ) چهار ( قطع��ه زمین با  كاربری 
تجاری واقع درش��هر چن��اران را ازطريق مزايده واگذار نمايد . متقاضیان میتوانن��د از تاريخ 98/06/20 لغايت 
98/06/31 جهت كسب اطالعات دقیق تر از محل قطعات و نقشه هاي مربوطه و شرايط شركت وهمچنین دريافت 
فرم پیشنهاد قیمت به محل اداره موقوفات ملك در چناران، خیابان مطهري جنوبي جنب بیمارستان ثامن االئمه 

)ع( تلفن 46126625 مراجعه نمايند . 
سپرده جهت هرقطعه پیشنهادی مبلغ /000ر000ر50 ريال میباشد كه میبايستي به حساب سازمان واريز گردد 
.  آخرين مهلت تحويل پیش��نهادات پايان وقت اداري روز يکش��نبه مورخ 98/06/31 به آدرس فوق میباشد . 
درصورتیکه برنده مزايده پس از اعالم نتايج ظرف مدت هفت روز كاري نس��بت به واريز حقوقات قطعه مورد 

تقاضا اقدام ننمايد به منزله انصراف تلقی و سپرده وي به نفع سازمان ضبط خواهد شد . 
به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تحويل گردد ترتیب اثر داده 

نخواهدشد .
 هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد . سازمان موقوفات ملك در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات 

مختار است . 
 سازمان موقوفات ملك
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تاسیس شرکت سهامی خاص جهان شهر معماری پارس درتاریخ 1397,12,20 به شماره ثبت 67576
 به شناسه ملی 14008217604

 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام بررسی ها،مطالعات،مشاوره 
و اجرا در زمینه طرح های صنعتی، معدن، كش��اورزی، عمرانی و زيربنايی از جمله سدس��ازی، پل سازی، نیروگاه راه و ساختمان، اماكن مسکونی 
و غیرمسکونی و طرح های تاسیساتی اعم از الکتريکی و مکانیکی، حرارتی،برودتی و لوله كشی.تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی، طراحی 
نظ��ارت و مديري��ت اجرای پروژه های موض��وع بنديک. تهیه و اجرای طرحهای افزاي��ش بهره وری و بازده واحدهای تولیدی. بررس��ی، تدوين و 
اجرای طرحهای انتقال تکنولوژی. ارائه خدمات در زمینه مديريت و بهره برداری از واحدهای تولیدی. ارائه خدمات در زمینه بررس��ی مطالعه 
و برگ��زاری مناقص��ه ه��ای داخلی و بین المللی ب��ه منظور انتخاب پیمانکار و تنظی��م قراردادهای مربوط. نصب و راه اندازی خطوط تولید ش��امل 
ماش��ین آالت، تجهیزات و تاسیسات.نقش��ه برداری و نقشه كشی. طراحی و اجرای سیس��تمهای مديريت تولید، كنترل پروژه های انبار، تعمیر 
و نگهداری. برنامه ريزی آموزش��ی و مش��اركت با موسسات فنی و مهندس��ی خارجی در زمینه طراحی، نظارت و مديريت اجرای پروژه ها. انجام 
فعالیت های بازرگانی انجام تمامی امور پیمانکاری طراحی محاس��به نظارت نقشه كشی نقشه برداری و ساخت مربوط به ساختمانهای)مسکونی و 
غیرمس��کونی( انواع برج های انتقال نیرو دكل های)برق مخابرات، روش��نايی( پلها راهها و س��اير ابنیه اعم از چوبی آجری بتنی فلزی و تخريب 
بنا از پی تا بام تونل سازی سیلو سازی محوطه سازی طراحی دكوراسیون داخلی ونما. در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر 
راهه��ای اصلی و فرعی بزرگراهها،آزادراهها، راههای ريلی، باند فرودگاه، سیس��تمهای انتقال هوای پايادار، تونل، پل ها، راههای زيرزمینی و 
سیستم های حمل و نقل) تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی. در برگیرنده امور پیمانکاری طراحی محاسبه 
نظارت نقش��ه كشی نقش��ه برداری و ساخت مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضالب بندها سدها ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی 
و تونلهای آب مخازن آب و ش��بکه های توزيع آب ش��بکه های جمع آوری و انتقال فاضالب. كانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی. 
س��ازه های دريايی و س��احلی. احداث حوضچه ها و اس��تخرهای پرورش و تکثیر آبزي��ان.در برگیرنده امور پیمانکاری مرب��وط به خطوط انتقال) 
آب،نفت،گاز( ش��بکه گازرس��انی تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد كننده س��اختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب، 
گاز، برق و فاضالب( انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب، وسايل انتقال )آسانسور و پله برقی( سیستم های خبر 
و هش��داردهنده س��اختمان طراحی معماری و شهرسازی،عقد قرار داد با اش��خاص حقیقی وحقوقی دولتی وخصوصی درراستای موضوع فعالیت 
ش��ركت .تجهیزات آش��پزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه،سیس��تمهای ارتباطی، شبکه های رايانه ای س��اختمان، ماسه پاشی،سندبالست( 
حفاظت كاتدی، پوشش)الينینگ(. ساخت و فروش انواع قطعات )فوالدی بتنی( ساخت بتن و توزيع آن در سرار كشور. انجام تمامی امور خدمات 
نظافتی كلیه مبلمان شهری جمع اوری زباله و جمع آوری و تفکیک تمامی مواد قابل بازيافت باغبانی. طراحی ساخت نصب نگهداری شامل ترمیم 
و رنگ آمیزی وس��ايل كنترل ترافیکی. ش��ركت در تمامی مزايده ها و مناقصه ها و همچنین برگزاری مزايده و مناقصه. اس��تفاده از تس��هیالت 
مالی و اعتباری بانکها جهت ش��ركت. صادرات و واردات كاالهای مجاز و عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع ش��ركت.پس از اخذ مجوزهای الزم و 
ثب��ت موض��وع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مركزی ، ش��هر مشهد، مقدم ، خیابان 
شهید عرفانی ، خیابان پروين اعتصامی 13)شهید عرفانی14 ، پالک 303 ، طبقه همکف كدپستی 9165743181 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ريال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 97,1002,535 مورخ 1397,11,08 نزد بانک آبنده شعبه احمد آباد مشهد با كد 1002 پرداخت گرديده است اعضا هیئت مديره آقای 
هادی حسن نیا به شماره ملی 0938576615و به سمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال آقای مجتبی حسن نیا به شماره ملی 0938817434و 
به س��مت عضو هیئت مديره به مدت 2 س��ال و به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال آقای سیدبهمن موسوی نیا به شماره ملی 0939764199و به 
س��مت عضو هیئت مديره به مدت 2 س��ال آقای مجتبی معمارزاده طهرانی به شماره ملی 0944968120و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 
س��ال آقای حامد حس��ن نیا به ش��ماره ملی 0946457859و به س��مت نايب رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال آقای حسین آهنگران به شماره 
ملی 2162610272و به س��مت عضو هیئت مديره به مدت 2 س��ال دارندگان حق امضا : كلیه اوراق واس��ناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با 
امضای ثابت مديرعامل و متغیر رئیس هیات مديره يا نايب رئیس هیات مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر اس��ت . اختیارات مدير عامل : طبق 
اساس��نامه بازرس��ان خانم فائزه آذرنیوا به شماره ملی 0921966997 به سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی خانم بی بی ملیحه ژيان 
اخوان به ش��ماره ملی 0942824520 به س��مت بازرس اصلی به مدت يک س��ال مالی روزنامه كثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شركت 

تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589427( /ع
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3 سراسری 1398/06/20

 قدس  تاسوعا و عاشورا ، اوج عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( است. این روزها در حرم مطهر رضوی هم 
روزهای اشک و آه و عزاست. آیین های عزاداری سیدالشهدا)ع( در 

روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، امسال نیز با حضور هیئت های 
مذهبی از سراسر کشور به همراه هیئت های شهر مقدس مشهد، 

باشکوه فراوان اقامه شد. 

آیین های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی اقامه شد   

اشک شمع ها درشام غریبان 



 حجت االسالم پناهیان 
:jدر دانشگاه امام صادق

هدف؛ حفظ کرامت انسان است
معارف: پیش از اینکه انســان متوجه شود اراده 
و اختیــار دارد یا می تواند از ابزار اســتفاده کند 
و پیش از اینکه متوجه شــود می تواند با دیگران 
ارتباط برقرار کند و در این ارتباط ها تأثیر بگذارد و 
تأثیر بپذیرد؛ یعنی در دوران مثالً آغاز نوجوانی که 
گفته می شود انسان کم کم دارد متوجه دارایی ها و 
توانایی های خود می شود و حتی پیش از این دوره، 
انسان باید با مدیریت آشنا شود. انسان باید بداند 
»باید خواســته هایش را مدیریت کند و روابطش 
را باید مدیریت کنــد و ابزار و امکانات را هم باید 
مدیریت کند« و اال به یک موجود جذب شــونده 
تبدیل می شود؛ یک موجودی که با ترس، منفعل 
شده و به هر سو کشیده می شود. مبارزه با هوای 
نفس هم چیزی جز مدیریت خود نیست؛ مبارزه 
با گرایش های بی ارزش چیزی جز مدیریت خود 
نیست و مدیریت خود، معنایش این نیست که ما 
به طور مطلق در مقابل لذت ها بایستیم، بلکه باید 

برنامه ریزی کنیم تا به باالترین لذت ها برسیم.
در هر ســطحی از مدیریت، اصــل اول »به هدف 
رسیدن« نیســت که مدیران معموالً مد نظرشان 
اســت، بلکه حفظ کرامت و عزت انسان است. در 
»مدیریِت خود« هم نخستین اصل، رعایت عزت 
و کرامت است. امام صادق)ع( می فرماید: »َما أَْقَبَح 
بِالُْمْؤِمِن أَْن تَُکوَن لَُه َرْغَبٌة تُِذلُُّه«؛ چقدر زشت است 
برای انسان مؤمن که یک میلی داشته باشد که این 
میل، او را ذلیل کند. حیا مهم ترین عامل بازدارنده 
برای حفظ کرامت نفس و عزت نفس اســت. در 
روایت آمده نهایِت حیا این است که آدم از خودش 
خجالت بکشد! »َغایَُة الَْحَیاءِ أَْن یَْسَتْحِیَی الُْمْؤِمُن 
ِمْن نَْفِســه«. می دانید حساب و  کتاب و محاسبه 
و کنتــرل، یکی از اصول یا اقدامات بســیار مهم 
مدیریتی است، جالب اینجاست در بحث »مدیریِت 
خود« هم می بینید که فرموده اند: »َحاِسُبوا أَنُْفَسُکْم 

َقْبَل أَْن تَُحاَسُبوا«. 
یکی از آثار بسیار مهم استغفار پیش پروردگار عالم 
این است که می گوید »تو خودت را پیش خودت 
ذلیل و داغون کرده ای، اما بیا پیش من اســتغفار 
کن، من دوستت می دارم و به تو احترام می گذارم 
تا این خرابکاری ات جبران شــود« پس نگذار این 
گناه بماند. هیچ گناهی را بدون استغفار رها نکنید 

و اال خرابی اش در وجودتان می ماند.

اخالق

 روایت نهضت حسینی
 بر اساس »لهوف« سید بن طاووس

اسرای کربال در داراالماره کوفه
معارف: چون عمرسعد با اسیران به کوفه نزدیک 
شدند، مردم به تماشای آنان شتافتند. زنی کوفی 
از اسیران پرسید: »شما اسیران، که 
هســتید؟« گفتند: »ما اسیران از 
آل محمدیــم«. برخی از کوفیان 
نوحه ســروده و می گریســتند. 
زین العابدین)ع( فرمود: »برای ما 
می گریید؟ مگر ما را چه کســانی 
کشتند؟« زینب)س( نیز گفت: »آیا می گریید و 
ناله از جگر برمی آورید؟ به خدا که باید بســیار 
بگریید و کم بخندید«. آنــگاه زین العابدین)ع( 
جمعیت را که صدای گریه شــان بلند شده و بر 
خود لطمه می زدند، ســاکت کرد و فرمود: »من 
علی  بن  الحسین  بن  علی  بن  ابیطالبم؛ من فرزند 
ذبح شده در کرانه شط فراتم، بدون آنکه خونی 
یا ارثی از وی طلبکار باشــند. شما نبودید که به 
پدرم نامه نگاشتید؛ او را به خود خواندید و سپس 
کمر به قتلش بستید؟« چون اسرا را به داراالماره 
کوفه و نزد ابن زیاد آوردند، عبیداهلل  عموم مردم 
را به کاخ فراخواند. رأس مبارک حسین)ع( را در 
پیشش نهاده بودند که زنان و کودکان وارد شدند. 
ابن زیاد رو به زینب)س( نمود و گفت: »کار خدا را 
چگونه دیدی حال که رسوایتان کرد؟« زینب)س( 
گفت: »جز زیبایی ندیدم؛ گروهی که شهادت بر 
آن ها مقرر شده بود به سوی قتلگاه خود شتافتند. 
منتظر روزی باش که درباره آن ها از تو بپرسند؛ 
آن روز خواهی فهمید پیروزی از آن چه کســی 
است«. ســپس ابن زیاد رو به علی بن حسین)ع( 
کــرد و گفت: »مگر علی  بن  حســین را خدا در 
کربال نکشت؟« زین العابدین جواب داد: »برادری 
داشتم که مردم او را کشتند«. ابن زیاد گفت: »بلکه 
خدا او را کشــت«. زین العابدین بی درنگ گفت: 
»خداوند به گاه مرگ جان ها را می گیرد«. ابن زیاد 
گفت: »به چــه جرئتی جواب مرا می دهی؟ او را 
ببرید و گردن بزنید«. علی  بن  حســین)ع( رو به 
ابن زیاد کرد و فرمود: »چه کسی را تهدید به مرگ 
می کنی؟ مگر نمی دانی که کشته شدن، عادت 
ما و شهادت، کرامت ماست؟« به دستور ابن زیاد 
رأس حســین)ع( را در کوفه گرداندند. عبیداهلل  
ماجرای کربال را برای یزید فرستاد؛ یزید فرمان 
داد تا سرهای حسین)ع( و یارانش و اهل اسارت 

یافته اش را به نزدش بفرستند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 20 شهریور 1398 11 محرم 1441 11 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9059 

روزنامـه صبـح ایـران

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   قیام سیدالشــهدا)ع( با 
واقعه ای که در دهم محرم ســال 61 ه .ق در کربال روی داد به 
پایان نرســید؛ کاروان بازماندگان و اسرای این واقعه که بخش 
عمــده آن را بانوان تشــکیل می دادند، در قامــت پیام آوران و 
 مبلغان حرکت امام حسین)ع( ظاهر شدند که در رأس ایشان، 
حضرت زینب کبری)س( قرار داشت. در گفت وگو با دکتر طاهره 
رحیم پور ازغدی، دکترای تاریخ و تمدن ملل اســالمی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به نقش زنان در زنده نگه 

داشتن قیام عاشورا پرداختیم که در ادامه می خوانید.

 مشارکت بانوان در قیام عاشورا 
از سنخ فعالیت های تبلیغی است

دکتر طاهره رحیم پور ازغدی در ابتدا و با بیان اینکه سربلندی 
مسلمانان در سرنوشت ســازترین برهه های تاریخ اسالم یعنی 
بعثت، غدیر و عاشورا مدیون زنانی است که از نقطه آغاز تا تثبیت 
و مانــدگاری این وقایع حضوری مجاهدانه و عالمانه داشــتند، 
توضیح می دهد: در مســئله تأثیرگذاری زنان عاشــورایی نیز 
نمی توان از نقش بانوان حاضر در عقبه این حماسه، روز عاشورا 
و فعاالن پس از آن غافل ماند؛ نقشــی که در زوایای این مکتب 

انسان ساز به صورت پیدا و نهان، راهبردی و حیاتی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مشارکت 
بانوان در قیام عاشورا از جنس فعالیت های تبلیغی است، تشریح 
می کند: تبلیغ به معنای ترویج و اشاعه همواره به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزارهای حفظ و گســترش ارزش های الهی و انسانی 
مورد توجه بوده و فرهنگ پذیری یکی از رویکردهای آن  است. 
فرهنگ پذیری فرایندی است که فرد را به طور عمیق و در ابعاد 
مختلف با فرهنگ مطلــوب هماهنگ می کند، در حالی که در 
جامعه پذیری فرد به دلیل سازگاری با ارزش های اجتماعی تنها 
از امکانات زیست اجتماعی بهره مند می شود. الزم به ذکر است 
سنت معصومین در اشاعه معارف دینی نیز بر تقویت پایه های 
اعتقادی استوار است. زنان عاشورایی رسالت تبلیغی خود را به 
شیوه و ابعاد متفاوتی مانند محافظت از جان امام و یاران ایشان، 
همدلی، همفکری، رزم و جنگ، تشویق مجاهدان، مراقبت و... 

انجام دادند.
او یادآور می شود: بدون شک این سطح از کنشگری های تبلیغی 
هزینه های سنگینی را می طلبید؛ چنانکه هانیه ، نوعروسي  که 
در مســیر کربال مسلمان شد و به  کاروان   حضرت  پیوست پس  
از شــهادت  دامادش  به میدان  آمد و به  شهادت  رسید یا عاتکه  

حسینیه حسینیه
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روزنامـه صبـح ایـران

در اثر حمله دشــمن  به  خیمه ، زیر دست  و پاي  اسبان  به شکل 
مشــقت آوری به شــهادت رســید. ام وهب نیز بر بالین همسر 
شهیدش در حالی که خون از چهره او پاک می کرد با ضربه عمود 

غالم شمر، سرش شکافته شد و به شهادت رسید.

 بانوان شیعه 
نقش مؤثری در شکل گیری این مکتب انسان ساز داشتند

رحیم پــور ازغدی خاطرنشــان می کند: بانوان شــیعه در کنار 
حضــور نظامی بــا همفکــری، همراهی و همدلی هــای خود 
 نقش مؤثری در شــکل گیری این مکتب انسان ســاز داشــتند. 
امام حســین)ع( و امام ســجاد)ع( در طول سفر در همه امور با 
زینب)س( مشــورت می کردند از این رو خیمه ایشــان در کنار 
خیمه امام قرار داشــت. حضرت زینب)س( در این نبرد به دلیل 
سرپرستی و مدیریت زنان و کودکان  به »امنیة اهلل« ملقب شد. او 
در مجلس یزید با قاطعیت اجازه نداد فاطمه دختر امام حسین)ع( 
را به کنیزی ببرند. بحریه پس از شــهادت همسرش جناده  بن  
کعب انصاري خطاب به پســر 11 ســاله خود امــر کرد در کنار 
پســر پیامبر)ص( جهاد کند. عمرو اطاعت کرد و در پاسخ امام 
حســین)ع( که فرمودند: پدر این جوان تازه کشته شده و شاید 

مادرش از خروج وی راضی نباشــد، گفت: مــادرم امر به خروج 
فرموده است. 

او عنوان می کند: همدلی حضرت زینب)س( با امام تا آنجا بود که 
برای تمام شــهدا از خیمه بیرون آمد، ولی برای فرزندان خودش 
صبــوری کرد و در خیمه ماند که نکنــد موجب اندوه و غم امام 
شود. محافظت از جان امام یکی دیگر از مسئولیت های حضرت 
زینب)س( بود. نقل شده وقتی حضرت زینب)س(، امام حسین)ع( 
را روی زمین و در محاصره دشــمنان دید، از خیمه بیرون آمد و 
خطاب به عمر بن سعد فرمود: آیا ابوعبداهلل کشته می شود و تو 
تماشا می کنی؟ ولی او جواب نداد و روی از ایشان برگرداند، دوباره 
حضرت خطاب به یزیدیان فرمود: »اَما فیکم ُمسلٌِم؟« اما هیچ فردی 

پاسخی نداد.

 نقش زنان عاشورایی 
در تداوم نهضت حسینی 

این استاد دانشگاه می گوید: حضرت زینب)س( در 
مجلس ابن زیاد از جان امام ســجاد)ع( محافظت 
 کرد. نقل شــده وقتــی ابن زیاد دســتور به قتل 
امام سجاد)ع( داد، زینب برادرزاده اش را در آغوش 
گرفت و فرمود: ای ابن زیاد، آنچه کردی بس است؛ 
آیا از خون ما ســیراب نشدی؟ به خدا سوگند اگر 
بخواهی او را بکشــی، مرا هم با او بکش. او اضافه 
می کنــد: بانوان اهل بیت)ع( بــرای جلوگیری از 
تحریف وقایع عاشــورا خطبه خواندند و اشــعار 
حماسی سرودند. عالوه بر سخنان افشاگرانه زینب و 
ام کلثوم، فاطمه دختر امام حسین)ع( در بازار کوفه 
خطبه خواند و با مردم سخن گفت. رباب، همسر 
امام حسین)ع( وقتی سر مقدس امام حسین)ع( 
را در قصر کوفه پیش ابن زیاد نهادند، از بین زنان 
برخاست و سر مقدس را بوسید و در دامن گذاشت 
و گفت: هرگز فراموش نمی کنم و نخواهم کرد که 
لشکر کفر و نیزه هایشان با حسین)ع( چه کردند و 
از یاد نمی برم که جنازه اش را در کربال روی خاک 
رها کرده و دفن نکردند، او را تشنه کشتند. خداوند 
هیچ وقت کربال را سیراب نسازد. اشعار وی سبب  
بیداری اذهان عمومی در مجلس ابن زیاد شــد. 

حضرت زینب)س( در محل  اقامت اسرا در »دارالحجاره« مجلس 
عزاداری برای امام حســین)ع( برپا کــرد، به گونه ای که یزید از 
 حضور ایشان در شام احساس خطر کرد و دستور بازگشت آن ها را 

به مدینه داد.

   یاوران حسین j؛ ام وهب، شهیده كربال  معارف: ام وهب همسر عبداهلل بن عمیر شبانه با شوهرش از كوفه به كربال رفت و به حسین)ع( پیوست. روز عاشورا وارد معركه جنگ شد، در حالي كه به شوهر خود مي گفت: »پدر و مادرم فداي تو، در راه پاكان نسل محمد)ص(مبارزه كن«. عبداهلل هر چه 
كرد تا او را به خیمه برگرداند، موفق نشد. ام وهب پیراهن همسرش را مي كشید و مي گفت: »تو را رها نمي كنم تا با تو كشته شوم«. امام با مشاهده او فرمود: »به خیمه برگرد چون بر زنان و بانوان جهاد نیست«؛ پس او به سوی خیمه گاه بازگشت. پس از شهادت عبداهلل، ام وهب خود را به بالین او رسانید و 

كنارش نشست. خون از صورت او برگرفت و مي گفت: »از خداوندي كه بهشت را روزي تو گردانید طلب مي كنم مرا همنشین با تو قرار دهد«. شمر، غالم خود رستم را صدا زد تا صدای ام وهب را خاموش كند؛ آن غالم هم با عمود آهنین بر فرق ام وهب كوبید تا جان داد.

هویت جامعه با ارزش های حسینی گره خورده است  رسا: آیت اهلل محسن اراكی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حسینیه شهدای قم، مکتب حسینی را انسان ساز و جامعه ساز دانست و گفت: تعالیم دینی امام حسین)ع( همه مرزها را درنوردیده و حضرت سیدالشهدا)ع( سال هاست 
كه علی اكبرها و قاسم ها را تربیت می كنند و لشکر امام حسین)ع( از جوانان هستند. هویت جامعه با ارزش های حسینی گره خورده است؛ مکتب سیدالشهدا هنوز هم در حال پرورش قاسم ها و علی اكبرها در جامعه است و امثال حججی نشانه آن هستند. به بركت مکتب و فرهنگ حسینی روح اخالق، ایثار 

و فداكاری در جامعه توسعه پیدا كرده است و اگر شهدای مدافع حرم تربیت می شوند به بركت همین مجالس عزاداری است؛ امروز باید آموزش و پرورشی داشته باشیم كه قاسم پرور باشد اما هنوز اینچنین نیست.

حضرت زینب)س( 
در محل  اقامت 

اسرا، مجلس 
 عزاداری برای 

 امام حسین)ع( 
 برپا کرد، 

به گونه ای که یزید 
از حضور ایشان 
در شام احساس 

خطر کرد و دستور 
بازگشت آن ها را به 

مدینه داد

بــــــرش

  اکسیر محبت حسینی / بخش ششم

هر آنچه با امامj نسبت دارد، اقتضای محبت دارد
معــارف: جوهره عمل صالــح، محبت اولیای الهی اســت و 

انســان بدون این محبت نمی تواند مســیر تقرب الهی را 
طی کند؛ زیرا در قوس صعود و باال رفتن انســان ها، 

امام واســطه تقرب است و اوســت که انسان ها 
را به طرف خــدا می کشــاند. به همین دلیل 

انســان باید خود را به امــام نزدیک کرده 
 و با تمــام وجود به ایشــان دل بدهد. 

در قــوس نزول نیز تمــام امور عالم 
به دست امام است و وقتی مطلبی 

می گذرد، طبق  قلب حضرت  از 
اراده قلبی شان نفوس و اسباب 

و علل را پیش می برند. 
این مطلب دربــاره مؤمنان 
و شــیعیانی که در زیر چتر 
امــام زندگــی می کنند به 
درجه ها  و  مقام ها  حســب 
یعنی  اســت؛  تطبیق  قابل 
امــام کــه دارای  از  اگــر 
یک  هستند  مطلقه  عصمت 
درجــه تنزل کنیم، در وجود 

و  مقدس حضرت علی اکبر)ع( 
به مقداری  ابوالفضل)ع(  حضرت 

که فانــی در نفس امام هســتند، 
نیــز این مطلب صدق می کند؛ تا تنزل 

کنیم به جناب سلمان فارسی که رضای او 
رضای خدا و غضب او غضب خداست.

مؤمنان عادی نیز به اندازه ای که از خود خارج شــده و به خدا 
دل بدهند، خداوند امورشــان را تکفل کرده و در مســیر حق  
پیش می برد؛ ولی اصل آن درجه عصمت، مختص اهل بیت)ع( 
اســت. خالصه اینکه اصل و اساس شریعت و دستورات الهی، 
محبت اســت؛ حضرت رســول)ص( فرمودنــد: خداوند هیچ 
عمل حســنه ای را از بنــده نمی پذیرد، مگــر اینکه از محبت 
امیر المؤمنین علی)ع( از او ســؤال می شود، اگر آن محبت در 

قلب بود، عمل واقعیت پیدا می کند. 
چه کنیم تا محبت ائمه)ع( در قلب ما جا بگیرد؟ اسباب و علل 

شکل گرفتن این محبت در جان آدمی چیست؟
یکی از این اســباب، عرض ارادت و محبت به هر چیزی است 
که تعلق به دســتگاه اهل بیت)ع( دارد. وقتی انســان کسی را 
دوست دارد،  متعلقات او را نیز دوست دارد. اگر کسی بخواهد 
واقعاً محب باشد، باید شــریعت و متعلقات صاحب شریعت را 
نیز دوســت داشته  باشــد و قلب خود را طوری تنظیم کند تا 

نســبت به  هر امری که منتسب به آن بزرگواران است محبت 
بورزد؛ بنابراین انســان باید مصادیق امور متعلق به پیامبر 
اکرم)ص( را در زندگی خــود بیابد و عالوه بر احترام 
و ادب، از صمیــم دل بــه آن ها محبت داشــته 
باشــد؛ شامل ســادات و ذریه تا سنن و آدابی 
که منسوب به ایشان است. حتی نسبت به 
مشــاهد مشــرفه و در و دیوار حرم های 
مطهر نیز محبت داشــته باشد و در 
چارچوب شــرع، آن ها را ببوســد 
و احتــرام کند؛ زیرا آن ســنگ 
و چوب و ضریــح عالوه بر آن 
حقایق ملکوتی خود که دارای 
نورانیــت خاصی  و  برکــت 
مرتبط  به دلیــل  هســتند، 
اقتضای  امــام)ع(  به  بودن 

محبت دارند. 
اگر سؤال  شــود چرا هنگام 
تشــرف بــه حــرم مطهر، 
در و دیــوار را  بوســیده و یا 
اصرار دارید خود را به ضریح 
برسانید یا چرا در آداب زیارت 
آمده، زائر خود را به قبر رسانده 
و صورت بــر قبر بگــذارد، موارد 
باید  فایــده ای دارد،  اینچنینی چــه 
پاسخ داد: سّر این اعمال و رفتار آن است 
که چون ظاهر انســان به باطنش متصل اســت، 
هنگامی که دســت بلند کرده و پنجره های ضریح را می گیرد، 
 همزمان در قلب خود ربطی با سینه امام)ع( پیدا می کند و این 
بوسیدن ضریح ســبب ایجاد آن رابطه قلبی می شود؛ چنانکه 
خم شدن و احترام گذاشتن و بوسیدن عتبه مبارکه نیز سبب 
ایجاد رابطه عاطفی و محبت آمیز در قلب زائر نســبت به امام 

می شود که آن رابطه در غیر این حالت وجود ندارد.
انسان وقتی در قلب خود محبت به اهل بیت عصمت و طهارت 
دارد، به سبب این عالقه و ارادت، در و دیوار و پنجره حرم های 
مطهرشــان را می بوســد و چون این در و دیوار منسوب به آن 
بزرگواران است، محبت قلبی زائر محکم تر و استوارتر می شود؛ 
بنابراین باید به هرچیزی که منســوب به اهل بیت)ع( اســت 
و نماد ایشــان محسوب می شــود، محبت داشت. از همین رو 
پارچه عزای سیدالشــهدا مانند تربت کربال بوســیدنی است و 
 ُمحب حضرت باید به آن ها عشــق بورزد و این محبت خود را 

ابراز کند. 

  گزیده ای از تحلیل سایت جامع امام خمینیw درباره تأثیر یاد قیام سیدالشهداj در حفظ نهضت اسالمی

هزار سال احیای دین
Emam.com: توجــه به تأثیرات بی نظیر و با عظمت یاد و ذکر 

قیام خونین حضرت سیدالشهدا)ع( در احیا و حفظ 
نهضت اسالمی یکی از ویژگی های بارز و کلیدی 
در تفکــر و مکتب حضرت امام اســت. توجه 
حضرت امام خمینی)ره( به این بعد سیاسی و 

اجتماعی عزاداری در طول تاریخ 
نظیر ندارد و از سخنان ایشان 
این گونــه برمی آیــد که تأثیر 
زنده ماندن یاد ساالر شهیدان 
بر زنده ماندن مکتب اسالم در 
اندیشــه خود امام نیز همتایی 
نمی یابــد. »بایــد ببینیم رمز 
بقای این مذهب و بقای ممالک 

اسالمی، ممالک شیعی چه بوده 
اســت. ما باید آن رمز را حفظش 

بکنیم. یکی از رمزهای بزرگی 
که باالترین رمز است، قضیه 
سیدالشهدا  سیدالشهداست. 

)سالم اهلل علیه( مذهب را بیمه 
کــرد... و آن نهضتــی که آن 
بزرگوار کرد... باید حفظ بشود«.

در این راه توجه امام به خصوص 
به بیان مصائب و اشک و روضه 

چشــمگیر اســت. روضه، قلوب 
مردمان را به دیــن و ارزش های 

دینــی پیوند می دهــد. حرارتی که 
پیامبــر فرمودند از قتــل اباعبداهلل به 

قلوب مؤمنان می افتد آن ها را حساس، 
غیور، پویا و دائم در تحرک می نماید؛ این خصیصه عشــق است. 
روضه، آتش عشق اباعبداهلل را به قلوب می اندازد و این کشش و این 

ناآرامی بزرگ ترین دشمن انفعال است. 
این قلب هایی که روضه ناآرامشان می کند، از صاحبانشان سپری 
می سازند برای دین و هرچه دین آن را پوشش می دهد، چنانکه در 
کالم امام »روضه سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهداست؛ آن 
کسانی که می گویند روضه سیدالشهدا را نخوانید اصاًل نمی فهمند 
مکتب سیدالشهدا چه بوده و نمی دانند یعنی چه؛ نمی دانند این 
گریه ها و این روضه ها حفظ کــرده این مکتب را...«. »این مطلبی 
که اآلن القا کرده اند به جوان های ما که تا کی گریه و تا کی روضه 
و این ها؛ بیایید تظاهر کنیم این ها نمی فهمند روضه چیســت و 
این اســاس ]را[ کی تا حاال نگه داشته است، این را نمی فهمند و 
نمی شود هم بهشان بفهمانیم. این ها نمی فهمند که این روضه و این 

گریه آدم ساز است؛ انسان درست می کند«.
حضرت امام همچنیــن در توصیه بــه روحانیون تأکید 
می کننــد پــس از بیان معــارف و تذکــرات و نصایح، 
 از روضــه امام حســین)ع( بــه عنوان 
تضمین کننده و تثبیت کننده تذکارها و 
معارف و نصایح غافل نگردند و »مسائل 
اخالقی و مسائل اعتقادی و این مسائل 
تهذیب نفس را به مردم بگویند و مردم 
را هدایت کنند و مردم را به این مسائل 
اسالمی آشنا کنند و در آخر منبر روضه 
را بخوانند و زیاد بخوانند؛ دو کلمه نباشد. 
همان طوری که در ســابق 
عمل می شد، روضه خوانی 
بشود، مرثیه گفته بشود، 
شعر و نثر در فضائل اهل 
بیــت و در مصائب آن ها 
گفته بشــود تا این مردم 

مهیا باشند«.
امــام بر این اصــرار و تعصب 
داشــتند کــه گریــه بــر امام 
حســین)ع( یک کار سیاسی است 
و همواره عــزاداران را از غفلت از بُعد 
سیاســی و اجتماعی عــزاداری برحذر 
داشته و این غفلت را در طول تاریخ ظلمی 
به اسالم می دانســتند. »البته یک مطلبی 
هم که باید بین همه ما باشــد این اســت که 
این نکته را به مردم بفهمانیم همه اش این نیســت که 
 ما می خواهیم ثواب ببریم، قضیه این است که ما می خواهیم 
پیشــرفت کنیــم. سیدالشــهدا هــم کــه کشــته شــد، نه 
اینکــه رفتنــد یــک ثوابــی ببرنــد، ثــواب بــرای او خیلــی 
 مطــرح نبــود، رفــت کــه ایــن مکتــب را نجاتــش بدهــد، 

اسالم را پیشرفت بدهد، اسالم را زنده کند...«.
همچنین امام در مســیر توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی عزای 
سیدالشــهدا در ماه محرم، در کنار مجالــس وعظ و روضه، جلوه 
بیرونی بخشــیدن به عزاداری ها و راه اندازی دســتجات عزاداری 
به شــکل سنتی را بســیار مهم و مورد تأکید خود قرار می دهند: 
»ما باید حافظ این ســنت های اســالمی، حافظ این دســتجات 
مبارک اســالمی کــه در عاشــورا، در محرم و صفــر، در مواقع 
مقتضی به راه می افتند، ]باشیم؛[ تأکید کنیم که بیشتر دنبالش 
 باشــند... باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند، 

باید این سنت ها را حفظ کنید«.

هیئت
 محسن فاطمی نژاد
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آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︪︡ (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ﹋︡ ٢٠٠٣ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۵۶٨ ﹡﹢︋️ ︨﹢م 
در ا︗︣ای ﹝︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️  ٧۵۶٨ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ 
﹝ــ︡ارک ︫﹠︀︨ــ ﹩︀︡ا﹋︓ــ︣ ︸ــ︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝ــ︀ه از ︑︀ر اول ا﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ــ﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫︣وزی ︋﹙ــ﹢ار ︠︀﹇︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ٨ و ١٠ ︎ــ﹑ک ٩١ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.  ︫ــ﹞︀ره 

︑﹞︀س٠٩١۵١١۵٠۵٢٩
 ﹝︡︣ان ︑︭﹀﹫﹥ :﹨︀دی ﹋︧︣ا﹩- ا﹞︡ر︲︀ ︣﹝﹩ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞︡ی
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ـ﹥  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞ـ︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︻ـ︀دی︋ 
ـ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول︫ 

﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣داری ورا﹝﹫﹟
﹝ــ﹩  د︻ــ﹢ت  ﹝︐ــ︣م  ا︻︱ــ︀ء  از﹋﹙﹫ــ﹥  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
︫ــ﹢د ︑︀در﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︋ــ﹥ ︵﹢ر﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
︨︀︻١٣/٣٠️روز︀ر︫ــ﹠︊﹥  راس  ﹋ــ﹥  اول  ﹡﹢︋ــ️ 
﹝﹢رخ٩٨/٧/١٧در﹝ــ﹏ ︨ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ︫ــ︣داری 
وا﹇︹ در︫ــ︣داری ورا﹝﹫﹟ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
ــ︀دآوری ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د:١. در︮﹢ر︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︱﹢ر︻︱﹢ی 
در﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝﹫︧︣﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ﹅︱﹢ر 
﹢د را︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر︠﹢د  وا︻﹞︀ل رأی از︨﹢ی︠ 
وا﹎︢ار﹡﹞︀︡،دراــ﹟ ︮ــ﹢رت ﹨﹫ــ︘ ﹋︦ ﹡﹞ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ︋﹫ــ︩ از٣︻︱ــ﹢ را︢︍︋ــ︣د.//  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︋ــ︀ ا﹝︱ــ︀ء ر﹢︋︤﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹥ ﹨ــ︀ی﹎︣︋
﹝︡ــ︣ه و﹝︣︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د ٢. ﹝︭﹢︋︀ت 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ در︮ــ﹢رت ر︨ــ﹞﹫️ ︀﹁︐ــ﹟ و︻ــ︡م ﹝︽︀︣ت 
 ︉︀︾︣و︲︀︣ای ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱ــ︀ء ا︻﹛ از ︋︀︲﹢ا︋ــ︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋ 
داو︵﹙︊ــ︀ن   ً︀ ︲﹞﹠ــ  .٣  . ︋ــ﹢د  و﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨ــ︡  ﹡︀﹁ــ︢ 
︻︱﹢ــ️ در ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ــ︀ ︋︀زر︨ــ﹩ ﹝﹢︸﹀﹠︡ ︑︀ ٧ 
روز ︎ــ︦ از︮︡ورد︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی،﹝︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ را︗️ ︔︊️ ﹡︀م ︋﹥ د﹁︐︫︣︣﹋️ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹩﹡︀و︺︑
 د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ : ١. ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه 
و︋ــ︀زرس / ︋︀زر︨ــ︀ن ٢. ر︨ــ﹫︡﹎﹩ وا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
در︭︠﹢ص ︮ــ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ١٣٩۵ ا﹜﹩١٣٩٧ *  

٣. ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و﹨﹫︡﹞ ️︣ه
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣داری ورا﹝﹫﹟   

/ع
٩٨

٠٧
۵۵

٨

/ع
٩٨

٠٧
۵۴

٩

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢درو  وا﹡ــ️ ︎﹫﹊︀ن 
︑﹫ــ︌  ١۶٠٠٠HV ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی رو︾﹠ــ﹩  ﹝︡ل 
١٣٩١ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١١۴F٠٠٢۶٩٩٩  ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAA۴۶AA٣CG٣۶۶۴١٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٧۵   
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︲︀ ا︧ــ︀﹡﹩ ﹡﹢روزی    د ٩۶ اــ︣ان  ٧۴ ︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎﹫ــ︀م  آرش  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
ر︫ــ︐﹥ ﹝︺﹞ــ︀ری ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
 ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩ 
٩۴٣٢٢٩٣﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

ــ︡. ︀︫  ︋﹩﹞

/ع
٩٨

٠٧
۵۵

۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ، ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ، ﹋︀رت 
︨﹢︠️  وا﹡️ ︎﹫﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩۶٣ س ۵۴ ا︣ان ٣۶ و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ١١٢٨٣٠١٣٧٩۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٣٩٠٠٠١٧ 
﹢ر ﹋﹙﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و   ︎︡﹝﹞ ︀︋ــ﹥ ﹡︀م ر︲ــ

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
٩٨

٠٧
۵٣

٢

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︋︣گ ︨ــ︊︤ (  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️  ) ︎︥و آردی ﹝︡ل 
ــ﹥  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴١٢ د ٢١ اــ︣ان ١٢︋  ــ﹥︫   ︋١٣٨۴
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١١٧٨۴٠٨۶۴٢٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹠︀م ︧ــ﹫﹟ ﹋︣﹞﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از   ︋١٣۴٨٨۵١٢

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ .

/ع
٩٨

٠٧
۵٣

۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︀را﹡﹩   ا﹠︖︀﹡︉ ﹝﹞︡︗﹢اد   ﹩﹢︖︪﹡︀رت دا﹋
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
 ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩ 
٩٣٢٠٢٩٣﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

︀︫ــ︡.  ︋﹩﹞

/ع
٩٨

٠٧
۵۵

٧

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه 
ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۵٩ب١۴ ا︣ان ١٢ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSJ54500661 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︣﹛ ︲︣ا︋﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه   ︋82638899

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
٩٨

٠٧
۵۵

٩

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ︎︣اــ︡ SE ١٣١ ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ︋﹥ 
 ﹩︀︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک   ١٢-١٧۴ ل ٢٧  و ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ
NAS411100E3688872 و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۵٢١٣٢٨٢  
ــ﹫︣وان ﹝﹀﹆﹢د  ــ﹙﹫﹞︀ن ︻︀﹜﹞ــ﹩︫  ــ﹥ آ﹇︀ی︨  ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

﹎︣د︡ه از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
٩٨

٠٧
۵۵

٣

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
١-  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

٢-  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︫︊﹊﹥ ، ﹡︭︉ ا﹡︪︺︀︋︀ت و ﹡︭︉ ﹋﹠︐﹢ر و ر﹎﹢﹐︑﹢ر ﹎︀ز در ﹡︀﹫﹥ ﹎︀زر︨︀﹡﹩ ﹎﹠︀︋︀د ︋︖︧︐︀ن (︫︀﹝﹏ 
︫︣﹨︀ی ﹎﹠︀︋︀د- ︋﹫︡︠️ و ﹋︀︠﹉ ، ︋︖︧︐︀ن - ﹢﹡︧﹩ و رو︨︐︀﹨︀ی ︑︀︋︺﹥)

٣-  ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن : ا﹜︿ - دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥  
ب - دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر  ج -  دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ 

︀︨ -۴︣ ︫︣ا︳ : ا﹜︿ - ارا﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩             ب - ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨︐︺﹑م 
ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹠︡ر︗︀ت آن در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 

﹞ -۵﹙️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ : از ︑︀ر ٢٠/۶/٩٨ ﹜︽︀️ ︑︀ آ︠︣ و﹇️ اداری ٣٠/۶/٩٨
۶-  ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ و ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩: ︑︀ آ︠︣ و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٣

 - ︪︡﹞ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︣︐﹁د : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀وا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ︀﹎︣︋︀ر﹋ ﹏﹢︑ و ️﹁︀در ﹏﹞ -٧
﹝﹫︡ان ﹁ ︡﹫︫﹞﹫︡ه ، ﹋﹠︀ر﹎︢ر آ︀︨︪﹍︀ه ﹁﹫︀ض ︋︩ ، ︗﹠︉ ﹝︖︐﹞︹ آ︋﹩ ﹡﹍﹫﹟ ، ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت ﹋︀﹐ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡
٨- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ : ﹝︴︀︋﹅ ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه  ﹨﹫︀ت ﹝︐︣م وزــ︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︋︺︡ی آن 
WWW.NIGC-KHRZ.IR ️︀   ا﹝﹊︀ن  ﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ ا﹎﹩  ، ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣﹩︋  ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︫ 

︡︣﹫﹍︋ ده و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟:٣٧٠٧٢٨٢٢-٠۵١ ︑﹞︀س﹢︋ ︣︢︎
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

/ع
٩٨

٠٧
۵۶

۴

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٣۶٣۵

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
٩٨

٠٧
۵٠

۵

آگهى ارزيابى كيفى پيمانكاران (مناقصه عمومى يك مرحله اى )نوبت دوم
ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 
 ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫را︋﹥ ا ﹏ذ ﹤︣ی ︎︣وژه ﹝︪︣و︫  و﹁︀︲﹑ب

︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︋ 
١-﹁︺︀﹜﹫️ ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︋︣ه ︋︣داری از︫︊﹊﹥ وا﹡︪ــ︺︀︋︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٢۴﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ١٢،١٢٩،٩۶۴،٣٢۵ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان 

۶٠۶،۴٩٨،٢١۶ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗﹥ ﹡﹆︡ووار ﹩﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪︀ر﹋️︋  ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︫﹟﹫﹝︱︑
︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠۶/٢۵)︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨︐︺﹑م 
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ۴﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :www.abfakhorasan.irا︨ــ﹠︀د﹝︢﹋﹢ررا  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀ ــ︀س﹝︑
در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡ و︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠٧/٠٨)﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎ رآب و﹁︀︲﹑ب﹢﹞ا
︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و.....)  ︨︳︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︐﹡وا ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ۴-︨ــ﹫︲﹢︑︣︀︀ت: ︎ 

﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ . ﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن︠   ︋︀︊︐﹋
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر
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/ع
٩٨

٠٧
۴٢

۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︪︡ (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ﹋︡ ٢٠٠٣ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۵۶٨ ﹡﹢︋️ ︨﹢م 
در ا︗︣ای ﹝︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️  ٧۵۶٨ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ 
﹝ــ︡ارک ︫﹠︀︨ــ ﹩︀︡ا﹋︓ــ︣ ︸ــ︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝ــ︀ه از ︑︀ر اول ا﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ــ﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫︣وزی ︋﹙ــ﹢ار ︠︀﹇︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ٨ و ١٠ ︎ــ﹑ک ٩١ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.  ︫ــ﹞︀ره 

︑﹞︀س٠٩١۵١١۵٠۵٢٩
 ﹝︡︣ان ︑︭﹀﹫﹥ :﹨︀دی ﹋︧︣ا﹩- ا﹞︡ر︲︀ ︣﹝﹩ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞︡ی

/ع
٩٨

٠۴
۵٨

٨

ـ﹥  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞ـ︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︻ـ︀دی︋ 
ـ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول︫ 

﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣داری ورا﹝﹫﹟
﹝ــ﹩  د︻ــ﹢ت  ﹝︐ــ︣م  ا︻︱ــ︀ء  از﹋﹙﹫ــ﹥  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
︫ــ﹢د ︑︀در﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︋ــ﹥ ︵﹢ر﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
︨︀︻١٣/٣٠️روز︀ر︫ــ﹠︊﹥  راس  ﹋ــ﹥  اول  ﹡﹢︋ــ️ 
﹝﹢رخ٩٨/٧/١٧در﹝ــ﹏ ︨ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ︫ــ︣داری 
وا﹇︹ در︫ــ︣داری ورا﹝﹫﹟ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
ــ︀دآوری ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د:١. در︮﹢ر︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︱﹢ر︻︱﹢ی 
در﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝﹫︧︣﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ﹅︱﹢ر 
﹢د را︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر︠﹢د  وا︻﹞︀ل رأی از︨﹢ی︠ 
وا﹎︢ار﹡﹞︀︡،دراــ﹟ ︮ــ﹢رت ﹨﹫ــ︘ ﹋︦ ﹡﹞ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ︋﹫ــ︩ از٣︻︱ــ﹢ را︢︍︋ــ︣د.//  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︋ــ︀ ا﹝︱ــ︀ء ر﹢︋︤﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹥ ﹨ــ︀ی﹎︣︋
﹝︡ــ︣ه و﹝︣︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د ٢. ﹝︭﹢︋︀ت 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ در︮ــ﹢رت ر︨ــ﹞﹫️ ︀﹁︐ــ﹟ و︻ــ︡م ﹝︽︀︣ت 
 ︉︀︾︣و︲︀︣ای ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱ــ︀ء ا︻﹛ از ︋︀︲﹢ا︋ــ︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋ 
داو︵﹙︊ــ︀ن   ً︀ ︲﹞﹠ــ  .٣  . ︋ــ﹢د  و﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨ــ︡  ﹡︀﹁ــ︢ 
︻︱﹢ــ️ در ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ــ︀ ︋︀زر︨ــ﹩ ﹝﹢︸﹀﹠︡ ︑︀ ٧ 
روز ︎ــ︦ از︮︡ورد︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی،﹝︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ را︗️ ︔︊️ ﹡︀م ︋﹥ د﹁︐︫︣︣﹋️ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹩﹡︀و︺︑
 د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ : ١. ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه 
و︋ــ︀زرس / ︋︀زر︨ــ︀ن ٢. ر︨ــ﹫︡﹎﹩ وا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
در︭︠﹢ص ︮ــ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ١٣٩۵ ا﹜﹩١٣٩٧ *  

٣. ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و﹨﹫︡﹞ ️︣ه
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣داری ورا﹝﹫﹟   
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/ع
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٠٧
۵۴

٩

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢درو  وا﹡ــ️ ︎﹫﹊︀ن 
︑﹫ــ︌  ١۶٠٠٠HV ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی رو︾﹠ــ﹩  ﹝︡ل 
١٣٩١ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١١۴F٠٠٢۶٩٩٩  ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAA۴۶AA٣CG٣۶۶۴١٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٧۵   
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︲︀ ا︧ــ︀﹡﹩ ﹡﹢روزی    د ٩۶ اــ︣ان  ٧۴ ︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎﹫ــ︀م  آرش  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
ر︫ــ︐﹥ ﹝︺﹞ــ︀ری ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
 ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩ 
٩۴٣٢٢٩٣﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

ــ︡. ︀︫  ︋﹩﹞
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دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ، ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ، ﹋︀رت 
︨﹢︠️  وا﹡️ ︎﹫﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩۶٣ س ۵۴ ا︣ان ٣۶ و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ١١٢٨٣٠١٣٧٩۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٣٩٠٠٠١٧ 
﹢ر ﹋﹙﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و   ︎︡﹝﹞ ︀︋ــ﹥ ﹡︀م ر︲ــ

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︋︣گ ︨ــ︊︤ (  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️  ) ︎︥و آردی ﹝︡ل 
ــ﹥  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴١٢ د ٢١ اــ︣ان ١٢︋  ــ﹥︫   ︋١٣٨۴
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١١٧٨۴٠٨۶۴٢٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹠︀م ︧ــ﹫﹟ ﹋︣﹞﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از   ︋١٣۴٨٨۵١٢

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ .
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دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩
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︋︀را﹡﹩   ا﹠︖︀﹡︉ ﹝﹞︡︗﹢اد   ﹩﹢︖︪﹡︀رت دا﹋
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
 ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩ 
٩٣٢٠٢٩٣﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

︀︫ــ︡.  ︋﹩﹞
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دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩
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︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه 
ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۵٩ب١۴ ا︣ان ١٢ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSJ54500661 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︣﹛ ︲︣ا︋﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه   ︋82638899

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ︎︣اــ︡ SE ١٣١ ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ︋﹥ 
 ﹩︀︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک   ١٢-١٧۴ ل ٢٧  و ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ
NAS411100E3688872 و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۵٢١٣٢٨٢  
ــ﹫︣وان ﹝﹀﹆﹢د  ــ﹙﹫﹞︀ن ︻︀﹜﹞ــ﹩︫  ــ﹥ آ﹇︀ی︨  ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

﹎︣د︡ه از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️
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٣

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
١-  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

٢-  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︫︊﹊﹥ ، ﹡︭︉ ا﹡︪︺︀︋︀ت و ﹡︭︉ ﹋﹠︐﹢ر و ر﹎﹢﹐︑﹢ر ﹎︀ز در ﹡︀﹫﹥ ﹎︀زر︨︀﹡﹩ ﹎﹠︀︋︀د ︋︖︧︐︀ن (︫︀﹝﹏ 
︫︣﹨︀ی ﹎﹠︀︋︀د- ︋﹫︡︠️ و ﹋︀︠﹉ ، ︋︖︧︐︀ن - ﹢﹡︧﹩ و رو︨︐︀﹨︀ی ︑︀︋︺﹥)

٣-  ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن : ا﹜︿ - دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥  
ب - دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر  ج -  دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ 

︀︨ -۴︣ ︫︣ا︳ : ا﹜︿ - ارا﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩             ب - ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨︐︺﹑م 
ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹠︡ر︗︀ت آن در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 

﹞ -۵﹙️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ : از ︑︀ر ٢٠/۶/٩٨ ﹜︽︀️ ︑︀ آ︠︣ و﹇️ اداری ٣٠/۶/٩٨
۶-  ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ و ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩: ︑︀ آ︠︣ و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٣

 - ︪︡﹞ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︣︐﹁د : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀وا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ︀﹎︣︋︀ر﹋ ﹏﹢︑ و ️﹁︀در ﹏﹞ -٧
﹝﹫︡ان ﹁ ︡﹫︫﹞﹫︡ه ، ﹋﹠︀ر﹎︢ر آ︀︨︪﹍︀ه ﹁﹫︀ض ︋︩ ، ︗﹠︉ ﹝︖︐﹞︹ آ︋﹩ ﹡﹍﹫﹟ ، ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت ﹋︀﹐ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡
٨- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ : ﹝︴︀︋﹅ ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه  ﹨﹫︀ت ﹝︐︣م وزــ︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︋︺︡ی آن 
WWW.NIGC-KHRZ.IR ️︀   ا﹝﹊︀ن  ﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ ا﹎﹩  ، ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣﹩︋  ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︫ 

︡︣﹫﹍︋ ده و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟:٣٧٠٧٢٨٢٢-٠۵١ ︑﹞︀س﹢︋ ︣︢︎
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى
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︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٣۶٣۵

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
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۵٠

۵

آگهى ارزيابى كيفى پيمانكاران (مناقصه عمومى يك مرحله اى )نوبت دوم
ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 
 ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫را︋﹥ ا ﹏ذ ﹤︣ی ︎︣وژه ﹝︪︣و︫  و﹁︀︲﹑ب

︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︋ 
١-﹁︺︀﹜﹫️ ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︋︣ه ︋︣داری از︫︊﹊﹥ وا﹡︪ــ︺︀︋︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٢۴﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ١٢،١٢٩،٩۶۴،٣٢۵ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان 

۶٠۶،۴٩٨،٢١۶ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗﹥ ﹡﹆︡ووار ﹩﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪︀ر﹋️︋  ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︫﹟﹫﹝︱︑
︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠۶/٢۵)︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨︐︺﹑م 
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ۴﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :www.abfakhorasan.irا︨ــ﹠︀د﹝︢﹋﹢ررا  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀ ــ︀س﹝︑
در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡ و︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠٧/٠٨)﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎ رآب و﹁︀︲﹑ب﹢﹞ا
︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و.....)  ︨︳︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︐﹡وا ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ۴-︨ــ﹫︲﹢︑︣︀︀ت: ︎ 

﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ . ﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن︠   ︋︀︊︐﹋
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر

Www.abfakhorasan.ir
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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 rنگاهی به دالیل فروش نرفتن نفت خام در سازوکار بورس انرژی
طلسم بورس نفت چگونه می شکند؟ 

برای مقابله با تحریم  ها سه نوع راهکار وجود دارد. بخش نخست راهکارهای کوتاه  مدت 
است که از جمله آن می توان به جلوگیری از فرار های مالیاتی اشاره کرد. این مسئله 
در بازه یک یا دو ســاله قابل پیگیری است و می تواند بخش قابل توجهی از کسری 

بودجه دولت را تأمین کند.
بخش دوم، راهکارهای میان  مدت است که بورس نفت هم ذیل همین راهکار تعریف 
می  شود. راه  اندازی بورس نفت و کسب نتیجه از این راهکار حدود چهار تا پنج سال 

زمان نیاز دارد.
سوم، روش های اساسی  تری است که در قالب راهکار بلندمدت عنوان می  شود، مثل 
ساخت پاالیشگاه. در این حالت زمین بازی کامالً تغییر می  کند و از خام  فروشی نفت 
فاصله می گیریم تا فراورده صادر کنیم. در حال حاضر این سه راهکار به طور موازی 

پیگیری می  شود. 
با این حال در بررسی چالش های بورس نفت موارد زیر را یادآور می شوم:

 باال بودن قیمت پایه، ریسک پذیری بخش خصوصی را کاهش داد
بحث نخست، بحث قیمت پایه است. قیمت پایه در بورس انرژی آن قیمتی است که 
رقابت روی آن شــکل می  گیرد و همان قیمت صادراتی ما به مدیترانه است. بخش 
خصوصی برای دور زدن تحریم  ها باید هزینه    هایی بپردازد و نباید توقع داشت که در 
روند خرید نفت، تمام این هزینه ها را از جیب خود خرج کند، بلکه باید تخفیف معقولی 

را برای دور زدن تحریم  ها و سود آن در نظر بگیریم.
اکنون مثالً وزارت نفت می  گوید هر بشکه 60 دالر؛ بعد اگر بخواهد رقابتی ایجاد شود، 
روی پایین  تر از 60 دالر می  آید. این چه اتفاقی را رقم می  زند؟ این قضیه سبب می  شود 
قدرت ریسک پذیری بخش خصوصی کم شود.چرا می گوییم  خرید از بورس و صادرات 
برای بخش خصوصی هزینه دارد؟ از این نظر که اگر  بخش خصوصی، خارجی باشد 
باید دالرش را به ریال تبدیل کرده و آن پیش  پرداخت اولیه را بدهد و بعد وارد فرایند 
خرید شود. اگر در این فرایند نتواند نفت را بخرد، دوباره مجبور است ریال خود را به 
دالر تبدیــل کند. در نتیجه این فرایند باید هزینه زیادی در حدود چندین میلیارد 
تومان بپردازد. به همین دلیل وقتی احتمال خرید نفت را کم می بیند ریسک نمی  کند .

   پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد ما این است که قیمت پایه پایین بیاید و رقابت رو به باال شکل بگیرد. اگر ما 
قیمت پایه را کمی پایین  تر از حال حاضر بیاوریم، بخش خصوصی مطمئن می  شود که 
قادر است همین قیمت یا بیشتر از آن را تأمین کند. پس وارد معامله می  شود و ریسک 
را می  پذیرد. نباید فکر کرد اگر قیمت پایه را پایین انتخاب کردیم، نفت ما به حراج 
گذاشته می  شود؛ بلکه سازوکار رقابتی است و حتی اگر ما بهای پایه را مثالً 10 دالر هم 
زیر نرخ اصلی بیاوریم، در سازوکار رقابتی سبب می  شود قدم به قدم قیمت رشد کند.

 
 مبلغ باالی پیش پرداخت، سد راه بخش خصوصی

بحث دیگر، پیش  پرداخت است. هدف از پیش  پرداخت این بود که هر کسی نتواند وارد 
این تجارت شود. این فیلتر سبب می  شود فقط مشتری واقعی ورود کند و دالالن وارد 
این بازار نشوند. براساس مصوبه کنونی، مشتری باید 6 درصد از ارزش حجم محموله  ای 
که قرار است بخرد را پیش  پرداخت بدهد و اگر ما حداقل حجم را هم 35 هزار بشکه 
بگیریم، 6 درصد ارزش آن حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان می  شود که رقم باالیی است. 
ما چه زمانی می  گوییم این فیلتر باشد؟ زمانی که تعداد زیادی از شرکت  های تجاری 
و بخش خصوصی بخواهند نفت ایران را بخرند. ما آن زمان می  گوییم فیلتر را کمی 
سختگیرانه تر می  کنیم که هر کسی نتواند وارد شود. ولی اکنون که ما مشتری آنچنانی 

هم نداریم، باید از ظرفیت همین مشتری  های محدودی که هستند استفاده کنیم.
پیشــنهاد ما این است پیش  پرداخت ثابتی مثالً 100 تا 200 میلیونی بگذاریم، این 
مقدار جلو دالل  ها را می  گیرد تا فقط مشــتری واقعی وارد شود. با این کار ما هزینه 
ریسک آن مشتری را کم کردیم. بهتر است پیش پرداخت را رقم ثابت در نظر بگیریم 
و نگوییم 6 درصد کل حجم، چون اگر یک مشتری خارجی بخواهد خرید کند این 6 
درصد رقم زیادی می  شود که به صرفه نیست. با اصالح این قضیه، گشایش  های خوبی 

در بورس نفت و عرضه آن ایجاد می شود.

کاهش قیمت ها ادامه خواهد داشت؟

قیمت خودرو دنده عقب گرفت
 اقتصاد/زهرا طوســی   با جمع شدن دالل ها از  
بازار، افزایش عرضه خودرو و نزولی شــدن نرخ ارز، 
قیمت بســیاری از خودروها به قیمت فروردین ماه 
بازگشته است؛ در این بازار پراید با عقب گردی سریع 
به شهریور سال گذشته، پرچمدار کاهش قیمت در 
میان خودروها به شمار می رود. قیمت خودرو که از 
خرداد  سال گذشته به دنبال جهش نرخ دالر شیب 
صعودی گرفته بود، جهت حرکت خود را تغییر داده 
و  مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است، تا آنجا که 
بهای برخی از انواع خودرو تا 40 درصد کاهش داشته 
است. اکنون بازار در رکود است و همه با خوشبینی 
منتظر مانده اند تا خودرو به قیمت منطقی تری برسد. 

 
 خودروهای پرتیراژ در بازار 

برای اینکه بدانید در بازار چه خبر اســت، نوســان 
قیمت خودروهای پرتیراژ را با هم مرور می کنیم. سال 
گذشته پراید 22 میلیون تومانی ناگهان به 49 میلیون 
تومان رســید و کمی بعد درست در خرداد 98 مرز 
50  میلیــون تومان را هــم رد کرد. حاال قیمت این 
خودرو به 42  میلیون تومان رسیده و درواقع به قیمت 

شهریور97 عقب گرد کرده است.
نگاهی بــه روند تغییرات قیمت ســایر خودروها از 
فروردین 98 تاکنون نشــان می دهــد بهای خودرو 
درحال عقب گرد به نرخ های فروردین اســت. ساینا 

در فروردیــن 54  میلیون و 430 هــزار تومان بود، 
درحالی کــه همین خودرو در خرداد به 60 میلیون و 
700 هزار تومان صعود کرد و اکنون به 55 میلیون و 

400  هزار تومان رسیده است.
از دیگر خودرو هایی که روند کاهشی داشته  می توان 
به پراید111 اشــاره کرد که در فروردین 47 میلیون 
تومان قیمت داشت، در اواخر خرداد با روند افزایشی 
به 52 میلیون تومان رسید و اکنون با روند کاهشی به 
قیمت اول خود یعنی 47میلیون تومان رسیده است.

در گروه خودروهای پژو هم 206 تیپ 2 در فروردین 
ماه 74 میلیون و790 هزار تومان قیمت داشت که در 
ماه های بعدی به 90 میلیون تومان رسید و اکنون به 

77میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
پژو 405 هم که در ابتدای  سال با قیمت 71 میلیون 
و 870 هزار تومان فروخته می شــد، در خرداد به 80 
میلیون تومان رسید، این درحالی است که این خودرو 
با گذشت چند ماه دوباره به قیمت ابتدایی خود یعنی 
71 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است و درنهایت 
سمند ال ایکس یکی دیگر از خودرو های پرمشتری 
در ابتدای  سال، 76 میلیون و 760 هزار تومان قیمت 
داشت. البته این خودرو هم از افزایش قیمت بی نصیب 
نماند و در خرداد به 85 میلیون تومان رسید و بهای 
آن درحال حاضــر  به 74 میلیون و 500هزار تومان 
رســیده است. حال این پرسش مطرح است که این 

شیب قیمتی ریشــه در چه عواملی دارد؟ آیا قیمت 
خودرو باز هم مسیر کاهشی خود را دنبال می کند؟

  قیمت  خودرو همچنان حباب دارد
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
معتقد است این روند کاهش قیمت ادامه دار است تا 
به قیمت های پیش از  سال یعنی اسفند 97 بازگردد 
و  تا زمانی که به قیمت های اســفند ســال گذشته 
برنگردیم، قیمت خودرو همچنان حبــاب دارد. به 
گفته وی قیمت خودرو تا دو هفته دیگر منطقی تر 
می شود، چراکه شرکت های خودروسازی اعالم کردند 
می خواهیم کمترین اختالف قیمت بین کارخانه و 
بازار وجود داشته باشــد. با تغییر و تحوالتی که در 
شرکت های خودروسازی به وجود آمد، افرادی که به 
صورت عمده خرید می کردند و بازار را به دست خود 
گرفته بودند، از میان برداشته شدند، زیرا جلو خرید و 

فروش عمده خودرو گرفته شد.

 تورم انتظاری در بازار رو به کاهش است 
به گفته ســنجری، کارشــناس حوزه خودرو بخش 
زیادی از قیمت تمام شــده خودرو ناشی از هزینه ای 
اســت که برای نرخ ارز پرداخت می شــود، بنابراین 
هر چقدر خودروها از عمق ســاخت داخل کمتری 
برخوردار باشند، این هزینه بیشتر خواهد بود. عالوه 

بر این، بخش دیگری که باید زیر ذره بین قرار گیرد، 
موضوع تأمین مواد اولیه موردنیاز است. به گفته این 
کارشــناس خودرو، قطعاتی که در داخل ساخته و 
توسط قطعه سازان داخلی فراهم می شوند، هم به مواد 
اولیه ای نیاز دارند که برخی مواقع با مبالغ ارزی تأمین 
می شــوند، بنابراین طبیعی است که هر چه قیمت 
ارز کاهش پیدا کند، تأثیر مثبتی در کاهش قیمت 
تمام شــده محصول دارد و قیمت خودرو را در مدار 

نزولی و کاهشی قرار می دهد.
با این حال  به گفته سنجری قیمت ارز مدت هاست 
کــه به نرخ نیمــا یا همان نرخی که شــرکت های 
خودروساز از آن استفاده می کردند، تقریباً ثابت مانده 
و خیلی نمی تواند در قیمت تمام شده تأثیر بگذارد. 
حال این پرسش مطرح است که اگر نرخ ارز تأثیری 
روی قیمت خودرو نمی گذارد پس چه چیزی سبب 

شده قیمت ها کاهشی شود؟ این کارشناس خودرو در 
پاسخ به این پرسش گفت: کاهش قیمت ها را می توان 
در بســیاری از کاالها بررسی کرد. مشاهده می شود 
تقریبــاً تورم انتظاری در بازار رو به کاهش اســت و 
تصور بازار این است که ما در آینده دست کم با شرایط 
دشوارتر تورمی مواجه نخواهیم بود و حداقل همین 
وضعیت ادامه خواهد داشت؛ اگر کاهش پیدا نکند، 

افزایش هم پیدا نمی کند.
به گفته سنجری، این خوشبینی بازار به آینده تورم، 
سبب شده برخی از خریدها به تأخیر بیفتد و بخشی 
از خریدهایی که برای سود و داللی ناشی از تورم به 
راه افتاده بود، از مســیر تقاضا خارج شوند و قیمت 
خودرو را به سمت کاهش سوق دهند. البته بخشی 
از کاهش قیمت خودرو هم به تأثیرات روانی و هم به 

خروج حباب از قیمت خودرو نسبت داده می شود.

حل مشکل بیکاری با اختصاص 
۱۰ درصد تسهیالت بانکی 

ساخت ۲۵ هزار مسکن در 
»بافت« به زودی آغاز می شود

طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
باید دقیق اجرایی شود 

 قاچاق 7 میلیون لیتر سوخت 
به همسایگان غربی و شرقی 

حداقل قیمت گندم سال زراعی 
جدید ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است

عبدالملکــی،  تســنیم: 
کارشناس اقتصادی گفت: اگر 
با روش هــای علمی10درصد 
تســهیالت بانکی را به ایجاد 

اشــتغال اختصاص دهیم، مشــکل بیکاری در 
کشــور به طور کامل حل خواهد شد. بخش قابل 
مالحظه ای از تسهیالت بانکی به دلیل نبود نظارت 
از مســیر اصلی خود منحرف می شود. گفت:  به 
عنوان نمونه شیوه ای که کمیته امداد با عنوان نظام 
راهبری شغلی پیاده کرد می تواند یک الگو برای 

دولتمردان باشد.

ایســنا: محمــد پژمان، 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
بافت های  اینکه در  بیان  با 
هزار  ناکارآمد حــدود 20 

تسهیالت نوســازی به متقاضیان داده شده 
اســت، گفت: موارد متعــددی فراخوان در  
دســتور کار داریم کــه مقدمات آن در حال 
آمادگی اســت. انتظار داریم حدود 25 هزار 
واحد را در قالب طــرح اقدام ملی در فاصله 
دو سه ماهه عملیاتی کنیم. بقیه نیز تا پایان 

کار دولت دوازدهم انجام خواهد شد.

زمانی،  احمــد  نیوز:  تی 
معاون سازمان امور مالیاتی 
گفــت: مالیات بــر عایدی 
ســرمایه یک نظام مالیاتی 

جدید اســت که باید با ســازوکارهای دقیق 
اجرا شــود و به همین دلیل تاکنون به طول 
انجامیده اســت. وی اظهار کرد: با توجه به 
فوریت ایــن کار، یک پیش نویســی هم در 
خصوص رفتارهــای ســوداگرانه در بازارها 
آماده و تقدیم دولت شــده است که مقابله 

کوتاه مدت و سریع با آن صورت بگیرد.

رئیس کمیســیون  تابناک: 
انــرژی اتــاق بازرگانی ایران 
گفــت: روزانه 7 میلیون لیتر 
سوخت از کشور به همسایگان 

غربی و شــرقی قاچاق می شــود و احیای کارت 
ســوخت می تواند تا حدی این موضوع را کنترل 
کند. حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه استفاده 
از کارت سوخت نحوه مصرف بنزین و گازوئیل را 
مشــخص می کند،  گفت:  مهم ترین عامل و ابزار 
کنترل مصرف و کاهش قاچاق،  مسئله قیمت و 

واقعی شدن آن است.

ایرنا: رئیس بنیاد گندم کاران 
براســاس  گفــت:  کشــور 
نرخ تــورم و آنالیــز قیمتی 
کارشناسی شــده در تیرماه 

امســال، قیمت حداقلی خرید تضمینی گندم 
سال زراعی جدید 2 هزار و 550 تومان با سود 
20 درصد تعیین شــده است. علی قلی ایمانی 
افزود: گفته می شــود نرخ پیشــنهادی خرید 
تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی بیش از 
نرخ مذکور است که در صورت تصویب، شرایط 

برای کشاورزان  و دولت مساعد خواهد شد.

چهره خبر
رئیس بنیاد گندم کاران کشور:رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خبردادمعاون سازمان امور مالیاتی:معاون وزیر راه و شهرسازی:یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی کند      تسنیم:  مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون بیش از 90 درصد مشترکان، شماره تلفن همراه خود را در سامانه های مربوط ثبت 
کرده اند. ما در این طرح این امکان را فراهم می کنیم که کسانی که تلفن همراه هوشمند دارند بتوانند قبض برق خود را در هر دوره به صورت کامل مشاهده کنند. هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا نرخ ها اتفاق 

نیفتاده و تنها تغییری که صورت گرفته، نحوه صدور قبض است که به جای کاغذی، صدور قبض ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
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یادداشت روز

 سید احسان حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد

صفحه 6    1398/06/20
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 
هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى/ برابر راى شماره 139860308001002350 هيات اول /  و ساختمانهاى فاقد سند رس
دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــميه  ــد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س ــى حوزه ثبت ملك بيرجن ــد ثبت در واح
ــنامه 1 صادره از خوسف در ششدانگ يك باب ساختمان  ــماره شناس مرغى   فرزند على   بش
ــمتى از پالك 1396 اصلى  واقع در خراسان جنوبى بخش  ــاحت 94. 79 مترمربع قس به مس
ــتگردى  محرز گرديده  ــين دس دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد حس
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9807498
تاريخ انتشار نوبت اول :20. 06. 1398/تاريخ انتشار نوبت دوم: 06. 07. 1398

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره 139860308001002347 هيات اول / دوم  
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه بالمعارض متقاضى خانم مريم صحرا  ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكان واح
ــين  فرزند غالم  بشماره شناسنامه323 در ششدانگ يك دربند مغازه به مساحت 48/34  نش
ــان جنوبى بخش دو  ــمتى از پالك 4537 فرعى از 1554  اصلى واقع در خراس مترمربع قس
حوزه ثبت ملك از محل مالكيت آقاى حسن شكروئى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص
شد.9807513/تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/20/تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/06

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002348 هيات اول  ــند رسمى/برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س و س
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد 
ــيد محمد   بشماره شناسنامه 280 در ششدانگ يكباب ساختمان به  ــينى  فرزند س على حس
ــان جنوبى بخش دو  ــمتى از پالك 1396 اصلى  واقع در خراس ــاحت 71/5 مترمربع قس مس
ــت لذا به  ــتگردى  محرز گرديده اس حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد دس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد.9807514/تاريخ انتشار نوبت اول :20. 06. 1398/تاريخ انتشار نوبت دوم: 06. 07. 1398

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى دعوت افراز
ــد غالمعلى  احدى از  ــا 66840_1398/4/24 فرزن ــوروز پور وكالتا / اصالت ــون آقا احمد ن چ
ــتان زابل طبق  ــتان شهرس ــى واقع   در بخش2 سيس ــاعى پالك 1/976- اصل ــن مش مالكي
ــت شماره 9147- ز  مورخ 1398/5/26 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم  درخواس
باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل 
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها  ــته كه به ديگر مالكين مش تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا  مش
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا  ــاع و كس ــاير مالكين مش آگهى مى گردد و از س

تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/7/22 
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل  دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس
ــراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد  اف

شد. م الف:836    /آ9807494       /تاريخ انتشار :  1398/6/20 
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا شهركى فرزند نصرالدين احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1085- اصلى واقع   
ــماره 9945- ز  مورخ 1398/6/9  ــتان زابل طبق درخواست ش ــتان شهرس در بخش2 سيس
ــاع  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش ــهمى خود را از پالك مرقوم باس تقاضاى افراز س
ــته كه به  ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش مصوب س
ــى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده  ــاعى دسترس ديگر مالكين مش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع  ــناد رس 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد  و كس
ــاعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور  تا در س
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:844  /آ9807495
تاريخ انتشار :چهارشنبه  1398/6/20 

مهدى پهلوانروى
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم مليحه صفت گل  فرزند غالمحسين  احدى از مالكين مشاعى پالك 1207 فرعى 
ــت شماره 9896- ز   ــتان زابل طبق درخواس ــتان شهرس از يك اصلى واقع   در بخش2 سيس
ــهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش  مورخ 1398/6/7 تقاضاى افراز س
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم  ــاع مصوب س امالك مش
ــد لذا  ــخص نمى باش ــى ندارد و آدرس آنها مش ــاعى دسترس ــته كه به ديگر مالكين مش داش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از  ــناد رس مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند  ــاع و كس ــاير مالكين مش س
دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 دراين اداره و يا در 
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات  محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس
ــد. م الف:837/ صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش

آ9807496     تاريخ انتشار :1398/6/20 
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان شيروان
پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گرديده اينك 
ــب درخواست واصله مستند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود  برحس
يك قسمت از امالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:پالك يك اصلى  
سه يك آب قطعه 4 شيروان بخش5قوچان پالك 2878فرعى از 58فرعى  بانو محدثه حداد 
ــنبه  98/07/16ساعت 9قبل از ظهر انجام  ــدانگ يك باب منزل در روز سه ش على زاده شش
ــماره هاى  ــد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش خواهد ش
ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س فوق الذكر  بوس
ــند  ــالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباش ــانند چنانچه هريك از صاحبان ام رس
ــده ازطرف مجاورين  ــورد آگهى باحدوداظهارش ــون مذبور ملك م ــق ماده 15قانون قان مطاب
ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه  تحديدخواهدش
ــى روزا تاريخ تحديد حدود  در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض  پذيرفته خواهدش
ــت  ــراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعت ــت ازتاريخ تس ثبتى ،معترضين ميبايس
ــع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين  ــراض خود را به مراج اعت

اداره تسليم نمايد9807479        تاريخ انتشار:98/06/20
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان شيروان
پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گرديده اينك 
ــب درخواست واصله مستند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود  برحس
يك قسمت از امالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:پالك 34اصلى 
ــيروان بخش5قوچان پالك 580فرعى آقاى على رضا خان  واقع درقريه قلندرآباد قطعه 4 ش
ــاعت 9قبل از ظهر انجام  ــه شنبه  98/07/16س ــدانگ يك باب دامدارى در روز س زاده شش
ــماره هاى  ــد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش خواهد ش
ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س فوق الذكر  بوس
ــند  ــالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباش ــانند چنانچه هريك از صاحبان ام رس
ــده ازطرف مجاورين  ــورد آگهى باحدوداظهارش ــون مذبور ملك م ــق ماده 15قانون قان مطاب

ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه  تحديدخواهدش
ــى روزا تاريخ تحديد حدود  در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض  پذيرفته خواهدش
ــت  ــراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعت ــت ازتاريخ تس ثبتى ،معترضين ميبايس
ــع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين  ــراض خود را به مراج اعت

اداره تسليم نمايد9807493       
تاريخ انتشار:98/06/20

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

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

ــاى احمد گالبگير هنزاء  ــزد – طزرجان  و توابع/2586 - اصلى  آق ــالك واقع دربخش7 ي ام
ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتى از پالك ثبتى برابر به مساحت 120مترمربع بموجب راى 
شماره 139860321006001218مورخ 1398/05/28واقع در طزرجان خريدارى عادى مع 
ــمى /لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به  ــلطان اكبرى مالك  رس ــطه از خديجه س الواس
ــند مالكيت متقاضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتيكه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  اعتراضى داش
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

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

صادر خواهد شد.9807472
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/07/04

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

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

ــدانگ   ــانيج  و توابع/71 - اصلى  آقاى محمود مويدى شش امالك واقع دربخش16 يزد – س
ــاحت 25985مترمربع بموجب  ــن اباد  كوچك الى لندر پالك ثبتى برابر به مس مزرعه حس
ــماره 139860321006001185مورخ 1398/05/26واقع در سانيج  خريدارى عادى  راى ش
مع الواسطه از عبدالحسين متولى مصلى مالك  رسمى /لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت 
ــود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  اعتراضى داش
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

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

صادر خواهد شد.9807478
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20/تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/07/04

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

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ پالك 1833 فرعى از 29- اصلى واقع در بخش 1 طبس تاكنون 
بعمل نيامده اينك برحسب درخواست كتبى خانم مرضيه حسن زاده متقاضى ثبت وبارعايت 
ــنبه مورخ 13 / 7 /  ــاعت 8 صبح روز ش مواد14 و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن س
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله انتشار آگهى از متقاضى و صاحبان  98 - درمحل ش
ــود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند وهرادعائى  امالك مجاوردعوت ميش
ــانى كه  ــبت به حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و كس نس
ــته باشند ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در  به عمليات تحديد حدود واخواهى داش
اجراى مواد 74 و 86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت از تاريخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود 
ــيد دريا فت نمايند ونيز ظرف مدت يكماه از  ــليم و رس ــناد طبس تس را كتبا به اداره ثبت اس
ــت خودرا به مرجع ذيصالح قضائى تسليم و گواهى الزم  تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس
از مرجع قضائى مربوطه اخذو به اداره ثبت تسليم نمايد در غير اينصورت ا قدامات قانونى بنا 

به تقاضاى ذينفع به عمل خواهد آمد.9807438
تاريخ انتشار : 1398/06/20

آگهى مزايده
بستانكار:زهرابخش آبادى فرزند على اصغر ساكن سبزوار

ــوده و ورثه وى  ــوت نم ــه نامبرده ف ــبزوار ك ــاكن س ــين س ــته فرزندحس بدهكار:محمودرس
عبارتندازمعظم بخش آبادى و محمدجوادرسته ونگاررسته وحسين رسته

ــدانگ پالك شش هزاروپانصدونه فرعى ازشش  ــاع ازشش  مورد مزايده و محل آن:دودانگ مش
ــبزوار كه ذيل صفحه چهل و چهاردفترصدوپنجاه ودوبه نام آقاى محمود  ــه س اصلى بخش س
ــت ونامبرده فوت نموده وورثه وى عبارتنداز معظم  ــته ثبت و سند مالكيت صادرشده اس رس
بخش آبادى،نام پدر:پيرعلى،شماره شناسنامه:363،شماره/شناسه ملى:5739278041،متول

ــيه جاده منزل حسين رسته  ــبزوارجوين روستاى بهراميه حاش د:1335/01/06،به نشانى:س
ــماره شناسنامه:0781970237،شماره/شناسه ملى:07 و محمدجوادرسته،نام پدر:محمود،ش

81970237،متولد:1394/11/11به نشانى:سبزوارجوين روستاى بهراميه حاشيه جاده منزل 
ــماره شناسنامه:0781751918شماره/شناسه م ــته ونگاررسته،نام پدر:محمود،ش حسين رس

ــيه  ــتاى بهراميه حاش ــبزوارجوين روس ــه نشانى:س لى:0781751918متولد:1391/12/27ب
ــته نام پدر:ذبيح اله،شماره شناسنامه:3،شماره/شناسه  جاده منزل حسين رسته و حسين رس
ملى:5739799902متولد:1336/03/08 به نشانى:سبزوارجوين روستاى بهراميه حاشيه جاده 
منزل حسين رسته و ششدانگ محدود به حدود ذيل است:شماالبطول نه متر پى ديواريست 
ــوار زمين 6510فرعى جنوبابطول نه  ــرقابطول20/6مترپى ديوار به پى دي به كوچه8مترى ش
ــه پى ديوار6508فرعى.كه  ــى ديوار6513فرعى.غربابطول20/6مترپى ديوارب مترپى ديواربه پ
ــناس رسمى دادگسترى ششدانگ به مبلغ هشت ميليارد وچهارصدوشصت  برابر نظريه كارش
ــون ريال ارزيابى  ــت ميلي ــاع به مبلغ دو ميليارد و هشتصدوبيس ــون ريال و دودانگ مش ميلي
ــف و دو طبقه باال) ــامل همك ــه طبقه(ش ــكونى س قطعى گرديده و بصورت يكباب منزل مس
ــال اسكلت  ــنگ تراورتن با قدمت حدود 8س ــمالى و جنوبى آن باس ــورنماى ش بدون آسانس
ــبزوار خيابان  ــه امتياز واقع در س ــاز آب و برق و گاز هر كدام س ــا بادبند داراى امتي ــزى ب فل
ــخاص ثالث مى باشدكه در قبال قسمتى از طلب  رازى رازى27پالك4كه در رهن و اجاره اش
ــتانكار در پرونده اجرائى كالسه9700928در روز دوشنبه مورخ 98/7/15از ساعت9صبح  بس
ــناد سبزوار از طريق مزايده حضورى نقدابفروش  ــعبه اجراى ثبت اس الى 12 ظهر در محل ش
ميرسد،مزايده از مبلغ دو ميلياردو هشتصدوبيست ميليون ريال شروع و به باالترين رقمى كه 
خريدار داشته باشد فروخته مى شودو هزينه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى ماليات 
ــند انتقال  ــخص نبوده و به عهده برنده مزايده و تنظيم س دارايى و ديگر ادارت ذى ربط مش
ــاع نداشته و  ــدو اجراى ثبت تكليفى در تخليه ملك مش ــاب مى باش منوط به ارائه مفاصاحس
ضمنا هزينه هاى قانونى و اجرايى مطابق مقررات وصول ميگرددو چنانچه روز مزايده مصادف 
ــه مزايده روز بعد از آن در همان ساعت و مكان تشكيل ميگردد. ــمى گردد،جلس باتعطيل رس

(م الف 98/100/3032) آ9807538
تاريخ انتشار:چهارشنبه98/6/20

على آب باريكى -رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت  و توابع
ــه  ــه باغچ ــدانگ خان ــادى شش ــى صدرآب ــژگان رضائ ــم م ــى  خان ــى از4660-اصل 2فرع
ــماره  ــاحت 3240مترمربع بموجب راى ش ــى برابر به مس ــمتى از پالك ثبت ــروز قس بطورمف
ــادى از محمد  ــع در تفت خريدارى ع ــورخ 1398/06/02واق 139860321006001336م
ــينى مالكى  رسمى/لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز  مهدى حاجى حس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورس آگهى مى ش
ــود را به اين اداره  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خ ــى توانند از تاريخ انتش ــند، م باش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به  تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض  مرجع قضائى تقديم نمايند.بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807552
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20

تاريخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 98/07/04
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

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

برابر راى شماره 139760306015009293- 1397/11/06 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فائضه كريمدادى به شناس ــت ملك تايباد تصرف ثب
ــدانگ يكباب مغازه  ــماره 3720 كد ملى 0748376925 صادره تايباد فرزند كريم در شش ش
ــماره 5/4616 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان  ــاحت 152,19 متر مربع پالك ش به مس
ــمتى از مالكيت وراث مرحوم  ــك تايباد از محل قس ــهد حوزه ثبت مل ــوى بخش 14 مش رض
ــت. لذا به منظور اطالع  ــتاد فرامين حضرت امام (ره) محرز گرديده اس كريم كريم دادى و س
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد. 9807554
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/20    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/04

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 5 الیحه تازه فضای مجازی در حال تدوین است     ایلنا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت: چارچوب های قانونی مورد نیاز برای فضای مجازی در قالب پنج الیحه تدوین شده که یک الیحه آن در دولت مطرح است و چهار الیحه دیگر در مرحله مقدماتی است که با مجلس به اشتراک گذاشته ایم 
و کمیسیون فرهنگی در حال رسیدگی است تا به جمع بندی برسد. وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا قرار است در فضای مجازی محتوا محدود و مرزبندی شود، گفت: در حال حاضر بحث چارچوب هاست، امروز تجارت، حمل و نقل و بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی آمده اند و نیاز به مقررات 

جدید دارند.برخی از مقررات باید حذف شود. حقوق افراد در فضای مجازی و مسائل این چنینی نیاز به چارچوب دارد که در کشور ما وجود ندارد، فقدان همین موضوع کسب و کارها را دچار مشکل می کند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  جزئیات ســند اجرایی حجاب و 
عفاف به عنوان متمم مصوبات قبلی در نشســت دوازدهم 
شهریور به تصویب رسید. با این حال برخی از دست اندرکاران 
معتقدند آنچــه در اصالح مفاد این مصوبه رخ داده نه تنها 
شــاخص محسوب نمی شود که در واقع عملیاتی و اجرایی 
نیست.گفت وگوی دکتر کبری خزعلی، عضو شورای زنان و 
خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی و استاد دانشگاه علوم 

پزشکی تهران را با ما در این خصوص بخوانید. 

 اگر ممکن است بفرمایید نخستین تالش ها برای 
رسیدن به مصوباتی که بتواند ما را به راهبردی اجرایی 
در خصوص حجاب و عفاف هدایت کند از چه زمانی 

شکل گرفت؟
از سال 67 و سپس 72 مجموعه ای مکتوب در شورای عالی 
انقالب فرهنگی تنظیم شده بود که در نهایت پس از چند 
مرحله اصالح در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رســید و در اواخر دوره کارگزاران و در برهه ای که 

به نتیجه می رسید، به دولت اصالحات رسید. 
در دوره اصالحات و در سال 76 اصول و مبانی 
این مجموعه به تصویب رسید و پس از آن به 
مدت هشت سال به صورت کامل متوقف شد 
تا اینکه با فشار شدید مردم، مسئوالن، علما 
و به ویژه رهبر معظم انقالب در سال 1374 

راهبردهای آن به تصویب رسید.
در این مرحله ستادی که تمامی دستگاه های 
دولتی و مردم نهاد حضور داشــتند مقرر شد 
دســتگاه های مربوط راهبردها و برنامه های 
خــود را در خصوص این سیاســت ها ارائه 
کرده و با یکدیگر تقسیم کار کنند. این کار 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سال 
85 آغاز شــد و چند ماه به طول انجامید و 
در نهایــت مصوبه ای با عنــوان »اقدامات و 
راهبردهای اجرایی« که بــه »مصوبه427« 
معروف اســت، با 326 بند تصویب شد که 
310 بنــد آن برنامه عملــی و 16 بند آن 
سیاســت و راهبرد است. این مصوبه پس از 

تصویب به صحن علنی شورای عالی انقالب فرهنگی آمد. 
در حقیقت این شورا این سیاست ها را تصویب کرده و خود، 
آن ها را به دســتگاه ها داده بود تــا برنامه اجرایی آن را ارائه 
کنند. بنابراین، بار دیگر آن را با یک برنامه سفارشی شورای 
عالی با مروری مجدد تصویب کرد و همان سال نیز ابالغ شد. 
در این برهه، دوره ریاست جمهوری اصالحات به اتمام رسیده 
بود و به همین دلیل ابالغیه آن توسط آقای احمدی نژاد امضا 
شد. در آن دولت نیز مجموعه اجرایی زیر نظر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی فعالیت می کرد و سپس این وظیفه به دلیل 
فراگیر بودن وزارت کشور و اینکه در تمامی استان ها از طریق 
استانداری ها فعالیت دارد قرار گرفت و کار پیگیری نظارت و 

اجرای آن زیر نظر »ستاد صیانت« انجام می شد.

این مصوبه در دولت اخیر بر سر این موضوع که ابالغیه آن 
را چه کسی ارسال کرده است مورد بی مهری قرار گرفت و 
کامالً متوقف شد تا اینکه پس از پیگیری های مکرری که بر 
اساس نیازهای مردم و حمایت های رهبر معظم انقالب شکل 
گرفته بود، تمامی دستگاه های دولتی به شورای عالی انقالب 
فرهنگی دعوت شدند و از آن ها خواسته شد نظرات خود را 

برای تکمیل آن ارائه دهند.
 

  این اصالحیه ها همچنان ادامه داشت؟
آخرین اصالحیه این مصوبه مربوط به زمانی است که مقام 
معظم رهبری در یکی از جلسات خود که با سران سه قوه 
در خصوص آسیب های اجتماعی برگزار 
می شــد بر این مهم تأکیــد کردند که 
شــورای زنان، وزارت کشور و دبیرخانه 
شورای عالی کمیته مشترکی را تشکیل 
دهنــد و فقط ایــن قانــون را اصالح و 
تکمیل کنند و به هیچ عنوان نیازی به 
اصالح و بازنگری در خصوص آن وجود 
ندارد؛ چراکه ایــن مصوبه قانون خوب 
و متقنی اســت و تنها پــس از اصالح 
باید اجرا شــود. در همین راستا شورای 
زنان با همــکاری دبیرخانــه و وزارت 
کشور جلســات متفاوتی را در 15 هزار 
ساعت کار تخصصی برگزار کرد و عماًل 
مجموعه ای شامل 342 بند به اضافه 16 
بند راهبردی که در مجموع مشتمل بر 
358 بند می شــود آماده شد. ولی مفاد 
آنچه که چندی پیش به تصویب رسیده 
است جای بحث دارد گرچه کمیسیونی 
قرار است آن را دوباره بررسی کند و کار مشترکی روی آن 

صورت بپذیرد.

 مهم ترین ایرادهایی که به اصالحات اخیر وارد است 
چیست؟

آنچه مشخص است این اســت که آنچه تصویب شده 67 
بند به اضافه چهار راهبرد و سیاســت است یعنی 71 بند. 
به عبارتی تمامی آن بندها قلع و قمع شده و مجموعه ای از 
توصیه های خنثی که صرفاً بحث های خوب انشایی است و 
می توان در همه جا آن ها را انجام داد بدون هیچ گونه الزام 
و یا تکلیفی که بر اساس آن بتوان سنجش و یا شاخصی را 

برای نظارت بر کار دستگاه ها مشخص کرد.

مثالً در مورد وزارت ورزش و جوانان که مجموعه مســائل 
جوانان و تربیت بدنی را پس از ادغام شــامل می شود، 32 
بند فوریت داشته اســت که حاال پس از تغییر به سه بند 
و بسیار محدود و خنثی شــده است. آنچه پیش از این در 
مصوبه بوده، این اســت که شورای عالی برای سازمان ملی 
جوانان موضوع شیوه های کارآمدی گسترش فرهنگ حجاب 
و عفاف، ضوابط مشخص به منظور رعایت  حجاب و عفاف 
توسط تشکل های غیردولتی و نظارت بر آن ها را براساس این 

موارد برنامه ریزی کرده است:
- حمایت از سازمان های غیردولتی مرتبط. 

- تبیین و معرفی شیوه ها و راهکارهای مناسب برای ارتباط 
ســالم و پاک جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباس و آرایش 
مبتذل به عنوان شــیوه ای برای ارتباط، تحقیق و مطالعه 
درباره اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد غیراخالقی غرب از 

زندگی اجتماعی و فردی جوانان.
- مطالعه برای تعیین هنجارهای روشــن در زمینه توسعه 

فرهنگ حجاب و عفاف متناسب با  ارزش های جامعه.
- برنامه ریزی برای بهینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف در 
اوقات فراغت با اولویت برنامه ها با تفکیک دختران و پسران. 
- در نظر گرفتن معیــار عفاف در انجام پیمایش های ملی 

جوانان و ارائه گزارش به دستگاه های مرتبط.
- انجام پژوهش های کاربردی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف 

و تعیین نقش هر دستگاه.

- انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی افزایش 
ســن ازدواج و ارائه پیشــنهادهای مناسب به دستگاه های 
ذی ربط براساس وظایف هر یک از آن ها. یعنی وزارت ورزش 
باید برای زمینه سازی ازدواج کار تحقیقاتی انجام دهد و برای 
همه بخش ها وظیفه ای را مشــخص کند. در این خصوص 
ما مصوبه مجلس را که در راستای همین بند است از سال 
85 به عنوان تســهیل ازدواج داریم که صرفاً برای نوشتن 

آیین نامه، صندوق و... معطل مانده است.
- آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه های مصوب 
و ارائه راهکار مناســب برای رسیدن به اهداف مشخص که 
برنامه ششم باید به این موضوع می پرداخت. ما به این موضوع 
توجه کرده ایم و ضرورت توجه به ازدواج و ترغیب و تشویق 
جوانان به ازدواج و پایین آوردن سن جوانان تصویب شده و 

جزو وظایف این وزارتخانه است.
- ایجــاد مراکز مشــاوره محلــی با کادری مجــرب برای 
اطالع رســانی به خانواده ها و جوانــان به صورت حضوری، 

تلفنی و مکاتبه ای.
- برگزاری میزگرد و انجــام مذاکره در خصوص حجاب و 

عفاف و فلسفه حجاب و عفاف.
- تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی 

آن ها با توجه به الگو بودن آن ها در زمینه پوشش.

  در بخش تربیت بدنی نیز 18 بند پیشنهاد شده بود 

که شامل موارد ذیل می شود:
-گسترش و بهینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف در مراکز 

آموزشی و سالن های ورزشی
- افزایش ضریب اطمینان خانواده ها نسبت به رعایت حریم 

حجاب و عفاف در ورزشگاه ها و سالن های مخصوص بانوان
- اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن 
اوقات فراغت و فضاهای مناســب برای برخورداری زنان از 

آزادی عمل در رعایت حجاب
- کنترل سالن ها و مجتمع های ورزشی بزرگ و کوچک به 

لحاظ رعایت پوشش و حجاب
- دقت نظر در صالحیت متقاضیان تأسیس اماکن ورزشی 
و جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صالحیت اخالقی در 

این گونه مشاغل
- شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات

- تقلیل مشکالت موجود در اماکن ورزشی و ارائه راهکارهای 
مفید برای رفع آن ها 

- اطالع رســانی به مدیران، شاغالن و مراجعان به این گونه 
مراکز به منظور اســتفاده بهینه از فضای ســالم و رعایت 

ارزش های اخالقی
- استفاده نکردن از مربی مرد برای بانوان و زن برای آقایان

- عدم استفاده از موسیقی غیرمجاز در اماکن ورزشی
- جلوگیری از آوردن تلفن همراه یا دستگاه فیلمبرداری و 

عکاسی به مراکز ورزشی ویژه بانوان
- عدم ورود بانوان به سالن های ورزشی ویژه آقایان و برعکس 

با هر عنوان اعم از تماشاگر و... 
- تذکر جدی توسط مدیر مربوط به افرادی که در ورود به 

اماکن ورزشی حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند
- طراحی لباس مناسب برای بانوان ورزشکار

- توجه به شیوه های تبلیغاتی مناسب و استفاده از تعالیم 
دینی مرتبط با فرهنگ حجاب و عفاف 

- تجلیل و تشویق ورزشکارانی که مروج فرهنگ حجاب و 
عفاف هستند

- تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم های اعزامی ورزشی 
که در خــارج از کشــور در بحث حجــاب و عفاف مروج 

ارزش های اخالقی هستند
- ابالغ چارچوب روشــن برای برگزاری مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه و شرایط حضور حاضران در داخل و خارج از کشور 

تا به طور دقیق معیارهای حجاب رعایت شود
- برگزاری کالس های آموزشی برای آشنایی مدیران، مربیان 

و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف
- تأکید بر اجرای مقررات انضباطی برای گسترش حجاب 

این در حالی اســت که این 32 بند مصوباتی بوده که قباًل 
به تصویب رســیده اســت اما در جلسه عصر سه شنبه 12 
شهریورماه جاری بسیاری از این مصوبات حذف شده و چند 
مصوبه اخالقی بسیار کلی در خصوص وظایف کلی دستگاه ها 

آورده شده است که شامل مواردی همچون:
- اصالح آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورعمل ها در جهت 
فرهنگ حجاب و عفاف و پیشگیری از بروز مظاهر بدحجابی

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشــی، اقناع ســازی و 
مصونیت بخشی مدیران و کارکنان در امر حجاب و عفاف

- سالم سازی محیط کار بانوان برای تأمین امنیت اخالقی 

  نمی توان همین موارد را اجرایی کرد؟
این موارد بسیار کلی است که شاخص محسوب نمی شود 
و ممکن است در ســال یک بار اتفاق بیفتد و گزارش داده 
شود. در واقع عملیاتی و اجرایی نیست و فقط شامل سه بند 
»گسترش مراکز ورزشی ویژه بانوان با حفظ امنیت اخالقی 
و رعایت عفت عمومی«، »مراقبت و اجرای مقررات و ضوابط 
شرعی، اخالقی و انضباطی در میادین ورزشی، ورزشگاه ها، 
سالن های ورزشی و باشگاه های خصوصی« و »طراحی لباس 
مناسب برای بانوان ورزشکار متناســب با موازین شرعی« 
می شود که در واقع هیچ یک قابل سنجش نیست و بخش 
مربوط به جوانــان، ازدواج آن ها و مشــاوره های مرتبط با 
آموزش مهارت ها و  حجــاب و عفاف به طور کامل حذف 

شده است.

 دولت می تواند مصوبات حجاب و عفاف شــورای 
عالی انقالب فرهنگی را به این شکل تغییر دهد؟ 

بــه اعتقاد من دولــت باید به اصــل قانون برگــردد و به 
قانون شکنی های خود خاتمه دهد. از زمان حضرت امام)ره( 
که شورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شده است و رهبر 
معظم انقالب آن را توسعه و ارتقا داده اند، شورایی بوده است 
کــه در برابر همه مجموعه های فرهنگی نظام اعم از بخش 
آموزش و فرهنگ عمومی موظف بوده و دارای شــوراهای 
اقماری تخصصی اســت که آیین نامه دارد و ریز وظایف آن 
تعریف شــده و هیچ مسئولی حق ندارد وظایف این شورا را 
تغییر دهد. بنابراین با توجه به اینکه بحث حجاب و عفاف، 
خانواده و جمعیت جزو وظایف تخصصی شورای عالی انقالب 
فرهنگی اســت و در مورد مصوبات حجاب و عفاف 15 هزار 
ساعت کار پژوهشی انجام داده است، هیچ مقام مسئولی نباید 
بدون نظارت اعضای این شورای اقماری مصوبات مربوط به 
حجاب و عفاف را تغییر دهد. اگر این رویه ها اصالح نشود- 
همــان طور که در معاهــدات بین المللی که حتی در زمان 
طاغوت بسته شــده باز هم با اینکه انقالب کرده ایم پایبند 
هستیم به قوانین ملی و سیاست های کالن و فراقوه ای مصوب 
نظام متعهد و وفادار نباشیم- بدانیم اگر هر دولتی بخواهد 
مصوبات پیش از خود را نپذیرد و قانون شکنی رایج شود، هیچ 
تضمینی نیست که دولت های بعدی همین رویه را در پیش 

نگیرند و این قانون شکنی ها به دیکتاتوری منجر می شود.

 گفت وگو با کبری خزعلی عضو شورای زنان و خانواده درباره بندهایی که حذف شده است

سند حجاب و عفاف همچنان نیازمند اصالح
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صفحه 5   1398/06/20
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
ــماره 139860301060001688هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى برابرراى ش سند رس
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم زهره لرحاجى آبادى فرزند حجت اله بش
80297 صادره از تهران درششدانگ يك باب خانه به مساحت100 مترمربع پالك شماره401فرعى 
از98 اصلى واقع در قريه اسفندآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مشاعى متقاضى 
ــت لذابه منظوراطالع عموم  ــاعى مالكانه محرزگرديده اس ــهمى مش زهره لرحاجى آبادى در ازاى س
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود درصورتى كه اش مراتب دردو نوبت به فاصله 15  روزآگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست  خودرابه اين اداره تس
ــدت مذكوروعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــه مراج خودراب

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد 302ث/م الف/9807523
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/5 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/20

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
ــماره 139860301060001800هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى برابرراى ش سند رس
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه 485  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى مصطفى كوه كن فرزند مرتضى بش
ــاحت122/28  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس ــدانگ يك باب خانه به اس صادره ازورامين درشش
ــماره 2709فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد اخوان تهران بخش حوزه ثبت  مترمربع پالك ش
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب  ــيركوند هداوند محرز گرديده اس ملك ورامين ازمالكيت جعفرش
ــبت به صدورسند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه  ــليم وپس ازاخذ رس اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس
ــند مالكيت صادر خواهد شد 323ث/م الف /9807528 تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/5  تاريخ  مقررات س

انتشارنوبت دوم: 98/6/20 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

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

برابر راى شماره 139860306015003905- 1398/05/28 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــى 0749760801 صادره  ــماره 514 كد مل ــنامه ش ــارض متقاضى آقاى عبدالكريم ايوبى ماكو به شناس بالمع
تايباد فرزند گل محمد در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 109,91 متر مربع پالك شماره 3018 
ــهد حوزه ثبت  ــان رضوى بخش 14 مش ــده از 765و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس فرعى مجزا ش
ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــى تقديم نمايند. بديهى اس قضاي

مالكيت صادر خواهد شد. 9806882
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139860306015003140- 1398/04/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 0740164899 كد ملى 0740164899 صادره  ــنامه ش بالمعارض متقاضى خانم زهرا برامين به شناس
ــاحت 142,57 مترمربع پالك شماره 251 اصلى واقع در  ــدانگ يكباب منزل بله مس تايباد فرزند عزيز در شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سهم االرثى خانم مهرجان 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــيرمحمد معصومى و قس معصومى از مرحوم ش
ــند مالكيت  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در 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  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9806884
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

غالمرضا آقازاده   / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003954- 1398/05/31 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 2886 كد ملى  ــاه گلى كاريزى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امين ش
ــاحت 5390 متر مربع پالك  ــدانگ كارگاه صنعتى به مس 0748702253 صادره تايباد فرزند رمضان در شش
شماره 284 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت 
رسمى و مشاعى امين شاه گلى كاريزى (متقاضى) و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9806885
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره139860306010001569-1398/05/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مس ثبتي اراضي و س
بالمعارض متقاضي خانم معصومه آرمان فر فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 1310 صادره از فاروج در ششدانگ 
ــماره 664اصلى واقع در بخش يك قوچان   ــمتى از پالك ش ــاحت 126 متر مربع در قس يك باب منزل به مس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــمي آقاي فرهاد عاجز محرز گرديده اس خريداري از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته  ــود در صورتي كه اش به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مي توانند از تاريخ انتش باش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه  ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

1397114406010000130 آ-9806905
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/20   

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
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره139860306010001596-1398/06/2 هي ــر راي ش راب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجي حسن خضري فرزند علي بشماره شناسنامه 349 صادره 
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 4589,62مترمربع در قسمتى از پالك شماره 4760  از قوچان در شش
ــت.لذا به منظور  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس اصلى واقع در بخش يك قوچان  و از محل مالكيت مش
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه  ــته باشند مي توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش س
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس دادخواس
ــه 1397114406010000321   ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9806906
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/20

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603000563مورخ 1398/03/01 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت ،تصرفات مالكانه 
بالمعارض آقاى يعقوب نظرى فرزند نقد على به شماره شناسنامه 36105 صادره از رشت در قريه بيجاركن در 
ــتمل بر ساختمان به مساحت 105/29 متر مربع پالك فرعى 17925 از اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين مش شش
75 مفروز مجزى از پالك 177 باقيمانده از اصلى 75 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى 

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

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2584  آ-9806869
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 /تاريخ انتشار نوبت دوم :20 /1398/06 

حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1398/04/09 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860318603001734م برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2  ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
رشت تصرفات مالكانه بالمعارض خانم پرنيا روئين تن فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 0442187343 
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  ــليمانداراب در شش صادره از تهران در قريه س
ــالك 16 باقيمانده از اصلى 14  ــع پالك فرعى 30280 از اصلى 14 مفروز مجزى از پ ــر مرب 75/09 مت
ــمى  ــت خريدارى از مالك رس مفروز مجزى از پالك 16 باقيمانده از اصلى 14 واقع در بخش چهار رش

آقاى محمد حسين همدانى محرز گرديده است. 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  نس
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
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.م الف 2598 آ-9806876
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/5

تاريخ انتشار نوبت دوم : 20 /1398/06
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خوشاب

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 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
برابر رأى شماره 139860306339000127 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خوشاب تصرفات مالكانه  اراضى و س
ــى كيا به شماره ملى 0791443078فرزند غالمرضا شماره  بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا فردوس
شناسنامه 2277 صادره از سلطان آباد در يك قطعه باغ پسته به مساحت 43996,43 مترمربع قسمتى 
از پالك 11و12 اصلى واقع در اراضى سلطان آباد بخش 10نيشابور الحاقى به خوشاب خريدارى از مالك 
ــى الرضا اصغرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمى آقاى موس رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 98/100/3005) آ-9806898
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/5/تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/20 

عليرضا ميرزائى-رئيس ثبت اسنادوامالك خوشاب

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــاختمانهاى  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده 3 وم آگه
فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1و3قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مصوب 1390/9/20متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد 
ثبتى زبرخان مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع 

عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.
ــى تلخ زنج پالك 45 فرعى از پالك137-اصلى بخش3 زبرخان تصرفات  ــالك متقاضى: واقع در اراض ام
ــه 1397114406001000184 آقاى سيد مرتضى طباطبايى  مالكانه بال معارض متقاضى پرونده كالس
ــنامه 1صادره از قدمگاه  در يك باب ساختمان به مساحت 86/81متر  ــيد حسن بشماره شناس فرزند س
ــنامه 1066 محرز  ــماره شناس ــين به ش ــيد حس مربع از محل مالكيت حجيه بى بى قدگاهى فرزند س

گرديده است
ــمى وماده  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذابه موجب ماده 2قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــار در  12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــتا ها راى هيئت الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــهرها منتشر و درروس ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را 
ــت  به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س و بديهى اس
خواهدشد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود برابرماده13آيين نامه مذكور 
پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين آگهى نوبى وتحديد حدود به صورت هم 
ــاند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى  زمان با اطالع مى رس

تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9806877
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/5

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/6/20
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول 
ــعبه اول حقوقى تايباد محكوم عليه  به موجب دادنامه 9309975170000916 صادره از ش
ــت به پرداخت مبلغ 138282548بابت اصل خواسته در حق  عبدالبصير معرفتى محكوم اس
ــماره  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش على كيانى و مبلغ 6914127 ريال بابت نيم عش
930381 كه ملك به پالك فرعى 2 مجزا از 205 اصلى موسوم به كاريز چه ملكى عبدالخالق 
ــد كه به ميزان دو سهم  ــاع بوده ودر اجاره نمى باش ــيده و و مش رجبعلى زاده كه به ثبت رس
ــدانگ يك قطعه مزروعى به مساحت  ــاع شش ــاع از 384 سهم مش ــاع از چهار سهم مش مش
ــد و مقدار زمين دو  ــاورزى مى باش ــاع و فاقد آب كش 13980000 متر مربع كه بصورت مش
ــاع مورد نظر از كل متتليات پالك حدود 72812 متر مربع و با نظر كارشناسى و  ــهم مش س
ــاير امكانات به مبلغ  ــى به برق جاده و س ــرايط از قبيل كيفيت خاك امكان دسترس كليه ش
ــروع مزايده ساعت 11 الى 12  ــيله جهت فروش ش ــت و بدينوس 196/000/000 گرديده اس
ــل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از  روز 1398/7/17 در مح
قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در 
ــل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب  ــورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قب ص
ــان از مال داده شود الزم به ذكر است 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت  بازديد ايش
ــد در صورتيكه به  ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش نقدى به عنوان س
ــپرده وى به نفع دولت ضبط  ــر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س ه

خواهد شد.9807560
تاريخ انتشار : 1398/6/20

امين اله همه چيز فهم رودى
مدير اجراى مدنى تايباد

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت دوم
ــوراى حل اختالف شعبه 3 تايباد محكوم عليهم عزيز جان  به موجب دادانامه 71 صادره از ش
ــت به پرداخت مبلغ 298,343,561 ريال بابت اصل  محمدى وغالم جان محمدى محكوم اس
ــته در حق محمد رضا پزشكى و مبلغ 14,917,178 ريال بابت نيم عشر در حق دولت  خواس
در پرونده اجرايى شماره 970313 كه بعلت عدم پرداخت يك باب منزل مسكونى به مساحت 
358,30 متر مربع پالك ثبتى 572 فرعى از 283 اصلى بخش 14 مشهد واقع در شهر كاريز 
ــده است بدينوسيله جهت  ــرح ذيل توقيف و به قيمت 1,442,684,000 ريال ارزيابى ش بش
فروش شروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز 1398/07/03 در محل اجراى احكام مدنى حوزه 
قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد 
ــود الزم به ذكر است ٪10  ــان از مال داده ش مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار 
دريافت خواهد شد در صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد ٪10 
سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورتى كه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل 

باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد.
مشخصات ملك: 

ششدانگ عرصه و اعيان منزل مسكونى بدين شرح كه ارزش عرصه 188,07 متر مربع از قرار 
هر متر مربع 1,200,000 ريال واعيان زير زمين وهمكف وطبقه يكم مجموعاً 293 متر مربع 
از قرار هر متر مربع ميانگين 4,000,000 ريال ومنزل داراى يك سرى امتياز آب و برق و گاز 

ودرب وديوار وموزا ئيك حياط جمعا به مبلغ 45,000,000 ريال .
تاريخ انتشار : 1398/06/20 

9807561
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد-صادق دادمحمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 2439 به ش ــنامه ش ــينى ئى داراى شناس نظر به اينكه آقاى مرتضى رحمانى حس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــت به كالسه 980190 از اين شورا درخواس دادخواس
ــنامه 512 در تاريخ  ــى به شناس ــينى ئ ــادروان عبدالرزاق رحمانى حس ــه ش ــح داده ك توضي
1398/5/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
1-  حليمه رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0749013486 همسر مرحوم 

2- عليرضا رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0749922311 پسر مرحوم
3- مرتضى رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0749780029 پسر مرحوم

4- عبدالغفار رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0740090771 پسر مرحوم
5- مهرنوش رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0749706961 دختر مرحوم

6- مهرناز رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0748441301 دختر مرحوم
7- بهناز رحمانى حسينى ئى به شماره ملى 0749922311 دختر مرحوم

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى 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. 
تاريخ انتشار : 1398/06/20 

9807562
سيدسعيد هرمزى

قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ذرت ︻﹙﹢﹁﹥ ای
 ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨ــ﹞﹠︀ن(﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن ) در﹡︷︣دارد﹝﹆︡ار 
︡ود٢٧٠٠ ︑ــ﹟ ﹝︭﹢ل ذرت ︻﹙﹢﹁﹥ ای ︠ــ﹢د را از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش 
 ﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︫️︗ ︡﹠﹡︋︨︣ــ︀﹡︡ ،﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا
د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ و در︀﹁️ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ،﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ︠ــ﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹊︊︣گ 
︨ــ︍︣ده ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝︺︀دل ١٠٪ ︑ــ︀ ٢٠٪ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ،در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧ــ︐﹥ 
︑︀︎︀ــ︀ن ︨ــ︀︻️  اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥  ︑︀رــ  ١٣٩٨/۶/٢۴ ︋ــ﹥ د﹁︐︣﹝﹢︨︧ــ﹥ وا﹇ــ︹ 
دردا﹝︽︀ن ﹝﹫︡ان ︨ــ︺︡ی ︑﹢﹏ ور︨﹫︡در︀﹁️ ﹡﹞︀﹠︡./ ﹝﹢︨︧﹥ در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است.

︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:٣۵٢٢۵٣١۶-٠٢٣ و٣۵٢٢۵٣١١-٠٢٣
 آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن-﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن 
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۵۵

٠

﹤︭﹇︀﹠﹞
 ︀﹨ ︉︧︣︋ ︫ــ︣﹋️ دارو︨ــ︀زی ︔︀﹝﹟ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد
ــ﹢د را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︴︣ی ﹋﹫︧ــ﹥ و﹎︀﹜﹟ ﹝︭﹢﹐ت︠  و ﹜﹫︊ــ﹏ ﹨ــ︀ی︋ 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ﹁ــ︣م ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥   ︫️︗ ︡﹠﹡ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ 
    www.samenco.com آدرس ﹤ ــ︣﹋️ دارو︨ــ︀زی ︔︀﹝﹟︋   ︫﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀  ︎﹤︋

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
︀︀ن و﹇️ اداری   ︎︀︑ ﹤︐︧ ︡ه و در︋  ︀﹋️ ﹝﹞﹢ر︫  ﹫︪﹠︀دات در︎   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ 

. ︫︡︀︊﹫﹞ ١٣٩٨ /۶/ ٢۵ ﹤︊﹠︫
٠۵١٣۵٠٠٠١١١:︪︡﹞ در ️﹋︫︣ ﹟﹀﹚︑
 ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︑︣ان:٢٢٣۴۶٢۶٨-٠٢١ 

/ع
٩٨

٠٧
۵۴

۴
آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹝︣﹙﹥ دوم(﹡﹢︋️ اول)

 ،︦︊︵ ︣ ﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫  ﹞︀ره ٣۶٣٠/۵︫  ︣ا︋︣ ﹝︖﹢ز︫  ︫ــ︣داری ︵︊︦ در ﹡︷︣ دارد︋ 
︣﹋️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏  ︣ای ﹊﹩ از︫   ︋(﹜﹫  ︨﹩  ︋﹤﹊︊  ︫) ﹩﹢راد ﹤﹊︊ ︣داری از︎︣وا﹡﹥︫  ︣ه︋   ︋﹅
 ︳︣ا  ︫﹟︡︗︢ا وا﹛ :︡︀﹝﹡ وا﹎︤ار ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ را از ، ︦︊︵ ︣ ــ︣ی ﹝︧︀﹁︫︣  درون︫ 
﹥ ﹝︡ت ١٠  ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︣︠﹟ ﹡﹢︋️ آ﹎﹩ ( آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم)︋ 
 ︀و www. Tabas.ir  آدرس ﹤ ︣داری ︵︊︦︋   ︫️︀  ︨﹤ ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه︋  ︣گ︫   ︋️﹁︀در ️︗ روز
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵۶٣٢٨٢۵٠٠١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

︀︾︧︐︀﹡﹩ ︤دی-︫︣دار ︵︊︦   ︋︡﹫︖﹞ 
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ــ︥و ۴٠۵ ︗﹩ ال  ﹢دروی︎  ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻﹙﹩ ﹁︣ا︾﹩ ﹝︀﹜﹉︠ 
ــ︣︋︀﹡﹩ ۵٢ ا︣ان ۶٩٩ ب  ــ﹞︀ره︫   ︫﹤ ا﹊︦ آی ٨/١︋ 
٩۶ ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAM01CA2AE121417  و ︫﹞︀ره 
︺﹙ــ️ ﹁﹆ــ︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش  ﹝﹢︑ــ﹢ر ١٢۴٨٨١٩٠٣١۴︋ 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨️ 
﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥  ﹨︣﹋︦ اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر 
︀ز﹝︀ن ﹁︣وش   ︨﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁د ﹤ دارد  ︸︣ف ﹝︡ت ١٠روز︋ 
︫ــ︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫ــ︣ ︨︀︠︐﹞︀ن 
ــ︦ از ا﹡﹆︭︀ی  ︡﹩ ا︨ــ️︎   ︋. ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ
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دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︠︀︑ــ﹛ ا﹐﹡︊﹫︀ء (ص) 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٣ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
٢٣٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝ - ︪︡︀ر راه ا︋﹢︵︀﹜︉ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٣/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
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دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
در﹝ــ︀ن  و  ︋︡ا︫ــ️  ︫ــ︊﹊﹥  ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹢︀ن  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
 ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۴ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎﹫︪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:
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٧٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑*
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:︫  ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٣/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
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فدریکا موگرینی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا اعالم 
کــرد که این بلوک نتایج انتخابــات محلی در منطقه تحت 

مناقشه »کریمه« روسیه را به رسمیت نمی شناسد.

محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین ضمن 
انتقاد از تجاوزات رئیس جمهور آمریکا به حقوق فلســطین، 

اعالم کرد طرح موسوم به معامله قرن را نمی پذیرد.

محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالــی انقالب یمن در 
توییتی نوشــت: ما از رهبری امارات می خواهیم که به جای 
جنگ در یمن به خواسته های شهروندان خود گوش فرا دهد 

و آن ها را از حق دموکراسی برخوردار کند.

کری الم، رئیس اجرایی هنگ کنگ روز گذشته گفت: تشدید 
خشونت ها نمی تواند به حل مشکالت اجتماعی این دولت شهر 

منجر شود.

آمریکا و ترکیه برسرنحوه مقابله با کردها به توافق رسیده اند

گشت زنی مشترک متجاوزان در سوریه
  جهان/ علی نیک پندار   ســرانجام آمریکا و ترکیه 
بر ســر نحوه مقابله با کردها در سوریه به توافق رسیدند. 
بر اســاس اخبار رسیده، خودروهای نظامی ترکیه دو روز 
پیش وارد سوریه شــده اند تا درکنار نیروهای آمریکایی، 
گشــت های برنامه ریزی شده با هدف ایجاد یک »منطقه 
امن« در این کشــور جنگ زده را آغاز کنند. این »منطقه 
امن« در امتداد مرزِ مناطقی است که توسط نیروهای کرد 
کنترل می شود.مناطق شرقی رود فرات عمدتاً در کنترل 
نیروهای کرد عضو YPG اســت که از متحدان آمریکا در 
مبارزه با داعش محسوب می شدند. آنکارا این نیروها را با 
این توجیه که با شبه نظامیان کرد ترکیه در ارتباط هستند، 
تروریست می خواند. بشار اسد هم نگاه چندان مثبتی به 

این گروه که از آمریکا حرف شنوی دارند، ندارد.
البته ترکیه و آمریکا همچنان در موضوعاتی مانند عمق 
این منطقه و ساختار فرماندهی نیروها اختالف دارند و به 
همین دلیل تاکنون همکاری هایشان به چند گشت زنی 

مشترک با بالگرد و خودروهای زرهی محدود شده است.
باوجود این، تصمیم مشترک ترکیه و آمریکا گویا با اطالع 
کردها عملی شده است؛ چراکه به گزارش کرد نیوز، اداره 
دفاعی مدیریت خودگردان شــمال و شــرق سوریه این 
گشــت زنی ها را در چارچوب توافقات به وجود آمده و با 

اطالع قبلی به تمام واحد های مدیریت خودگردان اعالم 
کرد.هرچند مظلوم کوبانــی، فرمانده کل نیروهای ارتش 
دموکراتیک سوریه اعالم کرده، منطقه امن باید تمام نوار 
شمالی سوریه را در برگیرد و در صورتی که این اتفاق نیفتد، 
این مسئله قابل قبول نیست. او در اظهاراتی گفته است: 
یک توافق صورت خواهد گرفت که تمام شمال سوریه را 
در برمی گیرد. شمال و شرق سوریه یک منطقه مشترک 
هســتند و هیچ فرقی میان آنان نیســت. اگر قرار به یک 
توافق باشد، این توافق باید تمام شمال سوریه را دربر بگیرد. 
درســت است که حدفاصل میان گری سپی تا سرکانی را 
بیشتر شهروندان عرب تشکیل می دهند، ولی این مناطق 
بخشی از سوریه اســت. اگر قرار باشد توافق تنها محدود 
به یک منطقه مشخص باشــد آن را قبول نخواهیم کرد. 
گویــا ترکیه تــالش دارد منطقه امن را تنهــا در نواحی 
کرد نشین سوریه گســترش دهد و این، به مذاق کردها 
خوش نیامده اســت. اردوغان امیــد دارد که بتواند چند 
میلیون آواره سوری و البته بخشی از تروریست هایی را که 
در ادلب گرفتار شده اند، در مناطق شمالی سوریه اسکان 
دهــد. به این ترتیب ترکیــه می تواند تغییرات جمعیتی 
کنترل شده در نوار مرزی خود با سوریه انجام دهد و این 

چندان مورد قبول کردها نیست.

ترامپ جان بولتون را اخراج کرد
فارس: رئیس جمهور آمریکا سه شنبه در توییتر 
اعالم کرد از مشــاور امنیت ملی خود خواسته 

استعفا کند.
ترامپ در توییتر نوشــت: »شب گذشته به جان 
بولتون اطالع دادم که دیگر در کاخ ســفید به 
خدمات او نیاز نیســت. من و همین طور برخی 
از افراد دیگر در دولت با بعضی از پیشنهادهای او 
به شدت مخالف بودیم، بنابراین از جان خواستم 
اســتعفایش را تقدیم کند که او صبح امروز این 
کار را کرد. از جان بابت خدماتش بسیار متشکرم. 
هفته آینده مشاور امنیت ملی جدیدی معرفی 

خواهم کرد.«
جــان بولتون لحظاتی بعد از این توئیت روایت 
جدیــدی از این اســتعفا مطرح کــرد. او در 
توییترش نوشت: »من دیشب پیشنهاد استعفا 
دادم و رئیس جمهــور ترامپ گفت فردا درباره 

آن صحبت کنیم.«
»هوگان جیدلی« سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران 
گفت که در حال حاضر »چارلی کوپرمن« سرپرست 

شورای امنیت ملی آمریکاست.
با آنکه هنوز گمانه زنی های متعددی درباره دالیل 
اخــراج بولتون وجــود دارد، برخی منابع خبری، 
احتمال دخیل بودن اختالفات او با ترامپ در این 

اخراج را محتمل تر دانسته اند. 

معاون وزیر خارجه سوریه:
با     جان و   دل کنارفلسطین هستیم

فارس: انور عبدالهادی، رئیس بخش سیاسی 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( به دیدار 
فیصل المقداد، معاون وزیر خارجه ســوریه 
رفــت. المقداد در این دیــدار تأکید کرد که 
ســوریه با جان و دل با فلسطین است و در 
صف مقدم کشورهایی است که در نبرد ملت 
فلســطین در کنار آنان هستند.معاون وزیر 
خارجه سوریه هدف از این حمایت را، رسیدن 
ملت فلسطین به اهدافش و تعیین سرنوشت 
و تشکیل حکومت مستقل فلسطینی عنوان 
کرد.وی اظهار داشت راه های مقابله مشترک 
با نقشــه هایی مثل معامله قرن را بررســی 
و تأکیــد کردیم که به خاطــر اصرار ملت و 
رهبری فلسطین برای عدم پذیرش این طرح، 
شکســت خواهد خورد.وی با اشاره به اینکه 
»سوریه علیه هر طرفی خواهد بود که مبارزه 
ملت فلسطین را تضعیف کند«، خاطر نشان 
کرد: ملت فلسطین، محبت سوریه را با محبت 
پاسخ داد.این مسئول سوری خاطرنشان کرد: 
ملت و رهبری فلســطین، در جنگ سوریه 
علیه تروریسم، در کنار آن ایستادند تا سوریه 
همیشه در صدر کشورهایی باشد که در برابر 

رژیم صهیونیستی و طرح هایش می ایستد.

  پایان دموکراسی انگلیسی
 مجلس بریتانیا به مدت

 پنج هفته تعلیق شد
یورونیوز: فوتبال سیاسی در انگلیس ادامه 
دارد و فعالیت پارلمان بریتانیا به دســتور 
بوریس جانسون به مدت پنج هفته تعلیق 
شــد. این تصمیم برای بی اثر کردن تالش 
مخالفان برگزیت ســخت گرفته شد و با 
موافقت ملکه همراه شده بود. اما قانون گذاران 
انگلیس هــم در مقابل پیــش از تعلیق، 
طرح جانســون را برای برگزاری انتخابات 
زودهنــگام رد کردند و قانونــی را اجرایی 
کردند که از اجــرای برگزیت بدون توافق 
جلوگیری می کند. این قانون به تأیید ملکه 
هم رسید و به این ترتیب حاال توپ به زمین 
جانسون برگشته است ونوبت تدبیر اوست.

دست پُر »مال هبت اهلل« و سرخوردگی »ترامپ«
دونالد ترامپ رســماً خبر پایان مذاکره با طالبان را اعالم کرد. اگرچه هنوز معلوم 
نیست او بر سر این موضع بماند، اما آنچه دلیل این تصمیم ذکر شده، پیدا شدن 
این احســاس در آمریکایی هاست که »طالبان دست برتر را در گفت وگوها داشته 
اســت«. هرچند ذکر این نکته الزم اســت که روش طالبان در حال حاضر قطعاً 
به زیان افغانســتان است و حتی اگر این گروه رسماً اعالم کند تنها با دولت سر 
جنگ دارد باز هم کشتن نیروهای جزء و پلیس های امنیت افغانستان یک روش 
غیر معقول و البته ناجوانمردانه در عرصه نبرد است، باوجود این، آنچه در جریان 
مذاکرات طالبان و آمریکا در یک ســال گذشته اتفاق افتاد، می تواند حاوی نکات 
درس آموز برای دیگر گروه های اســالمی منطقه )به ویژه گروه های فلسطینی( و 

حتی دولت های مستقل و مستقر باشد. 
از حدود یک ســال پیش که مذاکرات مستقیم بین این گروه و دولت ترامپ به 
نمایندگی زلمای خلیل زاد آغاز شد، نخستین پیامی که منتقل شد، این بود که 
طالبان به اندازه ای بزرگ شده است که آمریکا پس از 17سال از شروع حمله به 
افغانستان ناگزیر شود با آن بر سر یک میز بنشیند. تحمیل این مسئله به آمریکا 
یک مقدمه داشت؛ طالبان به هیچ عنوان از موضع خود بر سر اینکه دولت مستقر 
در کابل یک دولت غیرقانونی و آمریکایی است کوتاه نیامد، به عبارتی این طالبان 
بود که تعیین کرد آمریکا با او مذاکره کند.دومین نکته حائز اهمیت در مذاکرات 
دو طرف، به دست گرفتن مدیریت مذاکرات توسط طالبان است؛ به نحوی که این 
گروه همیشه دست برتر را در اوضاع داخلی افغانستان از آن خود داشت. دقیقاً در 
بزنگاه هایی که خلیل زاد آماده مخابره پیام پیروزی به اردوگاه یانکی ها بود، طالبان 
با انجام حمله ای جدید و البته بزرگ یک بار دیگر یادآوری می کرد تا شرایطش در 

مذاکرات به انجام نرسد، همین آش است و همین کاسه.
سومین مســئله مهم مشــخص بودن خواســته های طالبان و پافشاری بر سر 
آن هاست؛ مهم ترین خواســته طالبان از ابتدای شروع مذاکرات با آمریکا، خروج 
نیروهای خارجی از افغانســتان بود. مقامات طالبان بارها اعالم کردند، تا تمامی 
نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نشوند، سالح را زمین نخواهند گذاشت و به 

عملیات های نظامی ادامه خواهند داد.
اعتماد نداشتن به آمریکا، چهارمین شاخص مذاکرات طالبان بود. حتی پس از دور 
نهم گفت وگو ها که خلیل زاد رسماً اعالم کرد نیروهای آمریکایی در 125 روز آینده 
از افغانستان خارج خواهند شد هم طالبان دست از حمالت خود برنداشت و منتظر 
شــروع عملی این وعده خلیل زاد ماند.باوجود همه این ماجراها طالبان همزمان 
گفت وگوهای بین االفغانی با گروه های سیاســی افغانستان را پیش برد و نتیجه 
آن دو دور نشست با این گروه ها در روسیه بود. نشست هایی که به گفته طرفین 
بســیار مفید و در فضایی برادرانه اتفاق افتاده است. »مال هبت اهلل« و مشاوران او 
با طراحی این بازی دوگانه رسماً اعالم کردند تنها با یک نیروی متجاوز و دولتی 
که آن را نمایندگی کند، سر جنگ دارند و اگر شرایط فراهم شود، حاضر به انجام 
گفت وگوهای سازنده در داخل کشور هستند. شاهد این ادعا هم گفته های کرزی، 
رئیس هیئت سیاسی طرف مذاکره طالبان در روسیه است که در ماه های اخیر با 
قدرت از مواضع طالبان مبنی بر خروج آمریکایی ها حمایت کرده و خواستار فراهم 

شدن شرایطی برای شرکت این گروه در بازی های سیاسی افغانستان است.
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عکس نوشت

هنگ کنگی ها   ترامپ را  سوپرمن  می  بینند
اگرچه درخواست ابتدایی معترضان در هنگ کنگ برای کنارگذاشتن الیحه 
اســترداد مجرمان به چین به حالت تعلیق درآمده است، اما این عده هنوز 
حاضر نیســتند دست از تجمع بردارند. حاال دیگر معترضان به شکل علنی 
خواستار حمایت آمریکا شده اند و معلوم نیست به چه علتی خواستار اقدام 
ترامپ برای آزادی هنگ کنگ شده اند. تصویر فوق، یکی از معترضان را نشان 
می دهد که تالش کرده عالقه شدید خود به آمریکا را نشان دهد و ترامپ را 

در نقش منجی به نمایش گذارد.

   بدبیاری های ادامه دار حماس  اعتصاب سراسری خلبانان انگلیسی   صیادان همیشه بیدار
 در24 ساعت، مقاومت در لبنان
 و فلسطین دو پهپاد شکار کرد

پروازها لغو و فرودگاه های 
بریتانیا فلج شدند

عربستان یک عضو بلند پایه 
فلسطینی را بازداشت کرد

جهان: مقاومــت اســالمی در لبنان و 
فلسطین به طور جداگانه دو فروند پهپاد 
صهیونیســتی را ساقط کردند. به گزارش 
المنــار، حزب اهلل لبنان در بیانیه ای اعالم 
کرد: نیروهای مقاومت اسالمی یک فروند 
پهپاد صهیونیستی را در جریان عبور از مرز 
فلسطین در جنوب لبنان سرنگون کردند. 
این پهپاد تنها پنج دقیقه پس از عبور از مرز 
سرنگون شد.  چند ساعت بعد از این اتفاق، 
مقاومت فلسطین نیز یک فروند هواپیمای 
بدون سرنشین صهیونیستی را در جنوب 
نوار غزه ساقط کرد. صهیونیست ها هردو 

خبر را تأیید کرده اند.

بی بی ســی: اعتصاب خلبان های شرکت 
»بریتیــش ایرویز« در سراســر انگلیس در 
اعتراض به میزان دستمزد دریافتی موجب 
اختــالل و لغو تقریباً تمــام پروازهای این 
شــرکت شد. این اختالل وســیع ناشی از 
اعتصاب در فرودگاه های انگلیس که موجب 
لغو حدود هزارو700 پرواز شــده اســت، 
درپی بی نتیجه مانــدن اعتراض چندماهه 
خلبان های این شــرکت اســت. به عقیده 
بی بی ســی با اینکه خلبان هــا علت اصلی 
اعتصاب را دستمزد خود عنوان می کنند، 
به نظر می رســد مخالفت اصلــی آن ها با 
راهبردهای کلی این شرکت هواپیمایی است.

تسنیم:  جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای امنیتی 
رژیم سعودی »محمد صالح الخضری« از 
رهبران این جنبش را که از حدود سه دهه 
قبل در جده اقامت داشت، دستگیر کرده 
اســت. در این بیانیه آمده است: الخضری 
از پنج ماه پیش بازداشت شده است. پسر 
بزرگ الخضری نیز دســتگیر شده است. 
ســخنگوی حماس به المیادین گفته که 
محمد صالح الخضری مسئول روابط بین 
حماس و عربســتان بود و به همین دلیل 
ما از بازداشــت او توسط مقامات سعودی 

تعجب می کنیم.
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جهان / نیک پندار: در آخرین روزهای هفته گذشــته و کمی 
مانده به ســالروز حمالت 11ســپتامبر، زمزمه های شکســت 
مذاکرات بین آمریکا و طالبان در فضای بین الملل پیچید. خبر 
این بود؛ »دقیقاً چهار روز پس از نهایی شدن توافق بین خلیل زاد 
و طالبان، پمپئو اعالم کرده است آن را امضا نمی کند.« این خبر 
در روز یکشــنبه با توییت ترامپ کامل شد؛ »تا آنجا که به من 
مربوط می شود، مذاکرات مرده است.« او در توییتی دیگر اعالم 
کرد تصمیم گرفته است دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری 
افغانســتان به طور جداگانه، در کمپ دیوید را لغو کند. باوجود 
ایــن ترامپ اعالم کرده »آمریکا موضــوع کاهش نیروهایش در 

افغانستان را بررسی می کند.«پس از این خبر طالبان درباره این 
موضوع، موضع گرفت و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه روز 
گذشته گفت: »ما دو روش برای پایان دادن به اشغال افغانستان 
در دســت داریم، اولی جهاد و مبارزه اســت و دومی مذاکره و 
گفت وگــو. اگر ترامپ راه نخســت را در پیش بگیرد، ما هم راه 

اول را انتخاب می کنیم و آن ها به زودی پشیمان خواهند شد.«
این گروه همچنین اعالم کرد: »تصمیم ترامپ سبب می شود 
آمریکایی های بیشتری جان و مال خود را از دست بدهند. تاوان 
این کار بیش از هر کسی به خود آمریکا می رسد، اعتبار آمریکا 
را زیانمند می کند... و نقش آمریکا را در تعامل سیاسی متزلزل 

معرفی می کند.«در صورتی که ترامپ بر موضع خود پافشاری 
کند، باید یک مذاکره نیمه تمام دیگر را هم در کارنامه او ثبت 
کرد؛ مذاکره با گروهی که آمریکا 18سال پیش برای نابودی آن 
به منطقه آمد و امروز حتی قادر نیســت با مذاکره و گفت وگو 

سربازانش را از دست آن نجات دهد.

یک مذاکره نیمه تمام دیگردر کارنامه ترامپ
آمریکا ادامه گفت وگو با طالبان را منتفی دانست

گزارش خبری
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