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راهبرد امام سجادj برای بازتعریف اسالم ناب
 معارف   قیام حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( که در برابر حجت االسالم دکتر ترخان در گفت وگو با قدس تبیین کرد

انحراف در دین اسالم و برای اصالح امت اسالمی صورت 
گرفت، به گونه ای بسترسازی برای اقداماتی بود که ائمه 

 ............ صفحه 4پس از ایشان...

هزینه سرانه خانواده های پرجمعیت 
کمتر است

دوست داشتم 
کنار استراماچونی باشم

رسالت ما، کادرسازی 
برای نظام اسالمی است

7 10 3
سیاست تشویق جمعیت با ترسیم افق اقتصادی روشن  رحمان رضایی در گفت وگو با قدس: رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در گفت وگو با قدس:   

صفحه 1   1398/06/21

فراخوان مناقصه نوبت اول
اعالم حريق بيمارستان 

320تختخوابى شهيد هاشمى نژاد 
٣﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۵

فراخوان مناقصه نوبت اول
اموراياب و ذهاب پرسنل 
بيمارستان شهيد كامياب 

٣﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۸

فراخوان مزايده نوبت اول 
خدمات آمبوالنس خصوصى  

بيمارستان شهيد كامياب 
٣﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۰

فراخوان مناقصه نوبت اول
ترانسفورماتور توزيع مورد نياز 

320تختخوابى شهيد هاشمى نژاد 
٣﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۲

/ع
۹۸
۰۷
۴۱
۹

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥  (٩٨٠٧٠۶/ت)
آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای ر︑︊﹥ 
۵ و ︀ ︋︀﹐︑︣ در ر︫ــ︐﹥  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت و ︑︖﹫ــ︤ات ︗︑ ️﹫﹥ و ا︗︣ای ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ ﹊ــ﹩ از ︎︣وژه ﹨︀ی در 
︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨︉ و ﹝︣︑︊︳  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ﹋︣ ﹢د ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︫  د︨️ ا︡اث︠ 
 ١٣٩٨/٠۶/٢٨ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ️︗ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ د︻﹢ت ﹟در ا
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ ،︪︡︀رراه ︫︡ا، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟  ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا

︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

/ع
۹۸
۰۷
۶۰
۲

«︕﹡︣︋ ﹟︑ ٢٨٣ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ز﹝︀ن ︡︡﹝︑ ﹩﹎آ»
︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇︊﹙﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ︭︠﹢ص ︣︠︡ ﹝﹆︡ار ٢٨٣ ︑﹟ ︋︣ج ︵︀رم ا︣ا﹡﹩ ︠︀﹜︬ در︗﹥ 
﹈ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳، ︋﹥ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ا ︣ا︗ ︳️ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹎﹩ و︫   ︫﹟︡︗︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ ﹜︢ا وا ︡︡﹝︑  رخ ١٣٩٨/٠٧/٠١﹢﹞
 ️﹋︀  ︎﹏﹢︑ ﹤︋ ️︊︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠١  ﹡︧ــ ــ︩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و︋ http://dev.aqr.ir
 ﹤﹚︣﹞ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ً︀ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ رد در︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇︡ام﹢﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه﹠︪ــ﹫︎
 ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩︑ر﹢ ــ︀ز﹝︀ن ︑﹢ــ﹏ داده ا﹡︡ در︮   ︨﹤ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥︋  ﹢د را︋  ︀﹋︀ت︠  ــ︣﹋️ ﹡﹞﹢ده و︎  اول در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︫ 
﹋︀﹨︩ ﹇﹫﹞️ دار﹡︡ ︎︀﹋️ ج ︗︡︺︑ ️﹝﹫﹇ ︀︋ ︡︡﹏ ︫ــ︡ه را ︋﹥ ︮﹢رت درب ︋︧ــ︐﹥ و ﹝︣ و ﹝﹢م ︫︡ه در ﹝﹙️ ﹝︢﹋﹢ر 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ ﹨︀ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.︫ــ﹞︀ره  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ار︨ــ︀ل﹞︨ــ︀ز ﹟ا ﹤︋

︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١١١٣و ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۵

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︣﹝️ ︋﹠︡ ﹨︀ی ︠︀﹋﹩ ذ︠﹫︣ه ︨﹫﹑ب
︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︣﹝️ ︋﹠︡﹨︀ی ︠︀﹋﹩ ︋︀ ︖﹛ ︠︀﹋︊︣داری ︡ود ١۵٠٠٠ 
﹝︐ــ︣ ﹝﹊︺︉ ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/٢٨︋﹥ آدرس ︠︣ا︨ــ︀ن 
 .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د ︡︀زد  ︋﹤ ︫﹞︀﹜﹩ ا︨﹀︣ا﹟ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده زرق آ︋︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️︋ 
︲﹞﹠ــ︀" ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی ٠٩١۵٣٧٢۴۶٩٧و٠۵٨٣٧٢١٩٢۶٩ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟(آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی)

/ع
۹۸
۰۷
۶۰
۱

فرارسیدن شهادت سیدالساجدین، امام زین العابدینj را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

آخرین حماقت  نتانیاهو

جلسه مشترک تولیت آستان قدس رضوی، استاندار و شهردار برگزار شد

تعامل برای حل مشکالت تردد زائران
 ............ صفحه 3

گفت وگوی قدس 
با هنرمند تعزیه خوان 

سیدمحمد کاظمی 

12 امضا 
برای برگزاری 

یک تعزیه!

پدر سحرخدایاری : 

سوء استفاده 
کنندگان از مرگ 
دخترم را حالل 

نمی کنم

  وعده انتخاباتی نخست وزیررژیم صهیونیستی واکنش تند جهان عرب را برانگیخت 

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 9

به سوی اربعین
»قدس« هزینه های اقتصادی  این سفر معنوی 
در سال 98 را بررسی می کند

 ............ صفحه 6 

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسین محمدی اصل

پس از سخنرانی سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، درباره جایگاه رهبر 
معظم انقالب، تصویر منتشــر شــده از حضور سید مقتدی صدر در مراسم شام 
غریبان بیت رهبری دومین خبر جنجالی یک هفته اخیر بود. یکی از برداشت ها 
این است که حضور مقتدی صدر در بیت رهبری به صورت علنی و غیر منتظره 

می تواند تکمیل کننده بخشی از پازل مقاومت...

مقتدی صدر در ایران 
رژیم صهیونیستی در انزوا

 ............ صفحه 8

  جهان  حاال که نتانیاهو از فرســتادن پهپاد به لبنان 
و حمالت جســته وگریخته به ســوریه و نوار غزه نتیجه 
مطلوبــش را نگرفته، بــه فکر راهکاری دیگــر برای پر 
کردن صندوق انتخاباتی اش افتاده اســت؛ ملحق کردن 
بخشــی از کرانه باختری به اراضی اشغالی! نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در یک نشست خبری رسماً اعالم کرد 
در صورت پیروزی در انتخابات و تشــکیل کابینه جدید، 
شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری و بخش های 
مهمی از این منطقه را به رژیم صهیونیستی الحاق می کند.

او با نمایش یک نقشه مجعول، در تشریح طرح خود برای 
گسترش اشــغالگری رژیم صهیونیستی و غصب بخش 

دیگری از اراضی فلسطینی ها، گفت: در صورت پیروزی 
در انتخابات، فوری »دره اردن« و شــمال »بحر المیت« را 
تحت حاکمیت فلسطین اشغالی اعالم می کند. نتانیاهو 
همچنین گفت طرح معامله قرن آمریکا چند روز پس از 
انتخابات هفته آینده فلسطین اشغالی رونمایی می شود. 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی تلویحاً گفت: »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا برای الحاق کرانه باختری 
به او چراغ ســبز نشان داده است.انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی هفته آینده برگزار می شود و نتانیاهو که در 
انتخابات پیشین از تشکیل کابینه بازماند و مجبور به اعالم 
برگزاری مجدد انتخابات شد، در روزهای گذشته تالش 

برای جلب نظر رأی دهندگان صهیونیست را تشدید کرده 
است.این اعالم نظر نتانیاهو با واکنش های صریح و سریع 
مقامات عربی و گروه های مقاومت روبه رو شد. وزیر خارجه 
اردن را می توان نخستین نفری دانست که به این گفته های 
نتانیاهو واکنش نشان داد. ایمن الصفدی در صفحه توییتر 
خود نوشت: »اعالم نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر 
گسترش شهرک سازی های غیر قانونی و اعمال حاکمیت 
در منطقه »دره اردن« و شمال »دریای مرده« بحران آفرینی 
خطرناک و یک اقدام انتخاباتی است که اساس روند حل 
مسالمت آمیز بحران را از بین  می برد و منطقه را به سمت 

 ............ صفحه 8خشونت و بحران بیشتر...
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روزنامـه صبـح ايـران

بعيدى نژاد: آدريان دريا نفتش را  در دريا به شركتى خصوصى فروخت و تعهدى را نقض نكرده است  فارس: حميد بعيدى نژاد سفير ايران در لندن در صفحه توييترش درباره احضارش 
به وزارت خارجه انگليس و ديدار با وزير انگليسى نوشت: «در جلسه با وزير خارجه انگليس، تأكيد شد كه اقدام مقامات انگليس عليه نفتكش حامل نفت ايران خالف حقوق بين الملل بود. تحريم هاى اتحاديه اروپا 

قابل تعميم به كشورهاى ثالث نيست. با وجود  تهديدات بيشمار آمريكا، نفتكش نفت خود را در دريا به يك  شركت خصوصى فروخت و تعهدى را هم نقض نكرده است.»

 سياست  به ســرعت پــس از اخراج جان 
بولتون، مشــاور جنگ طلــب و ضدايرانى 
رئيس جمهــور آمريــكا وزير امــور خارجه 
آمريكا ديدار بدون پيش شرط ميان رؤساى 
جمهورى ايران و آمريكا در مجمع عمومى 
ســازمان ملل را ممكن دانست. به گزارش 
ايســنا، مايك پمپئــو، وزير امــور خارجه 
آمريكا ديروز در كنفرانس خبرى مشتركى 
با اســتيون منوچيــن، وزير 
خزانه دارى آمريكا مدعى شد 
دونالد ترامپ، رئيس جمهورى 
آمريكا مى تواند بدون هيچ گونه 
پيش شرطى با حسن روحانى، 
رئيس جمهور كشــورمان در 
نشســت آتى مجمع عمومى 

سازمان ملل ديدار كند.
رئيس جمهورى آمريكا نيــز خود به تازگى 
تمايل يكســاله خود را براى مذاكره با ايران 
تكــرار كرد و گفت مى تواند با همتاى ايرانى 
خود ديدار كند و مشكلى با چنين ديدارى 
ندارد. بولتون يكى از ضلع هاى تيمى بود كه 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران او 
را يكى از اعضاى «تيم ب» گروه جنگ طلبى 
كه جهان را ناامن كــرده، معرفى كرده بود. 
جريــان حامــى دولت و مذاكره بــا آمريكا 
معتقدند كه بولتون به همراه بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستى (ديگر عنصر 
گــروه ب) ترامپ را براى از بين بردن برجام 
فريب داده اند و وانمود مى كنند كه مشــكل 

ايران بــا آمريكا وجود جنگ طلبى همچون 
بولتون است.

 تفسير اشتباه از اخراج مشاور 
جنگ طلب

همــان طور كه وجود اختــالف بين ترامپ 
و بولتون در بســيارى از مســائل غيرقابل 
انكار اســت، تغيير ناپذيرى رويكرد آمريكا 
نســبت به ايران نيز غيرقابل انكار است. از 
اين جهت تالش براى تفســير اخراج جان 
بولتون به كوتاه آمدن آمريكا و اظهار تمايل 
براى مذاكره مجدد با آمريكا اشــتباه است.
فؤاد ايزدى، تحليلگر سياســت خارجى در 
پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه مى توان 
بركنارى بولتون را همچون سيگنال مثبت 
ترامپ بــراى مذاكره با ايران ارزيابى كرد، به 
يك سايت اصالح طلب گفت: «موضوع ديدار 

روحانى با ترامپ، موضوع ديگرى اســت كه 
متصل كردن آن به بركنارى مشــاور امنيت 
ملى آمريكا تــا حدودى نادرســت به نظر 
مى رسد.» اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس 
مجلس شوراى اســالمى در امور بين الملل 
نيز در پــى اخراج «جان بولتون» نوشــت: 
بى ترديد بركنــارى بولتون تندرو در آمريكا، 
نتيجه اختالفات درونى كاخ سفيد و ترامپ 
است. آنچه مهم است مشاهده «تغيير رفتار» 
آمريكاست و نه تغيير افراد و احزاب در آمريكا.
از ســوى ديگر تخت روانچى، نماينده دائم 
جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل در 
پاســخ به اين پرسش كه برخى از رسانه ها 
ابراز خوش بينى كرده اند با بركنارى بولتون 
احتمال گفت و گو بين ايران و آمريكا تسهيل 
مى شــود، گفت: «سياست ما در اين زمينه 
بسيار روشن اســت، اين سياست ربطى به 

تغييرات دولت آمريكا ندارد. اگر سياســت 
تروريســم اقتصادى آمريكا لغو نشود، جايى 
براى گفــت و گو وجــود نــدارد». وى در 
پاســخ به اين پرسش كه ترامپ در روزهاى 
اخيــر به ويژه پس از اجــالس گروه 7 براى 
ديــدار با مقامات ايــران به خصوص رئيس 
جمهــورى ايران ابراز تمايــل كرده و مايك 
پمپئو وزيرخارجه هم آن را ممكن دانســته 
است، گفت: ما بارها اعالم كرده ايم و رئيس 
جمهورى ايران هم به صراحت نظر داده اند تا 
زمانى كه اين تحريم هاى ظالمانه و تروريسم 
اقتصادى دولت آمريكا عليه مردم ايران، ادامه 

دارد، جاى صحبت و مذاكره نيست.

 وزير خزانه دارى آمريكا: به سياست 
فشار حداكثرى ادامه مى دهيم

اين در حالى اســت كه استيون منوچين، 
وزير خزانه دارى آمريكا مدعى شــد بركنار 
شــدن مشــاور امنيت ملى آمريكا تأثيرى 
روى كمپين فشار حداكثرى اين كشور عليه 
جمهورى اســالمى ايران نخواهد گذاشت. 
وى تأكيــد كرد: «من، وزيــر امور خارجه 
و رئيس جمهــور به اعمال كمپين فشــار 
حداكثرى عليه ايــران پايبنديم». عالوه بر 
اين وزارت خزانه دارى آمريكا ساعتى پيش 
از اخراج بولتون با انتشــار بيانيه اى 15 فرد 
و نهــاد مرتبط با حماس، القاعده و ســپاه  
پاســداران جمهورى اســالمى ايران را در 

ليست تحريم هاى خود قرار داد.

با اخراج بولتون فشار بر ايران پايان نمى يابد

بازى فريب جديد براى مذاكره

 تغيير قيمــت پلكانى بنزين به  روال عادى زندگى مردم لطمه مى زند. چرا 
مى زند؛ زيرا همين قشــر ضعيف با كار كردن با ماشــين خرج چند سر عائله 
را بر ســر ســفره زندگى مى گذارند  زندگى مردم را به بازى نگيريد. نه خدا را 
خوش مى آيد نه بنده خدا را. اجرتان در قيامت با حسين(ع) 09350004292
 رئيس قوه قضائيه فعال شدن سامانه اموال مسئوالن را اعالم كرد، لطفاً ابتدا 

تعريف و مصاديق آن را هم اعالم كنند. 09150008863
 خوارج نهروان كه ولى زمانشــان را تحت فشــار قرار دادند و تهديد نمودند 
تا نظر غلط خود را تحميل نمايند، بعد كه به خطا بودن كارشان پى بردند به 
جاى اعتراف به اشــتباه و جبران آن باز طلبــكار بودند و ولى را متهم كردند. 
شــايد عاقبت آن ها در انتظار افرادى در زمانه ما هم باشد. چقدر اعتبارها زياد 

است و عبرت گيرندگان كم هستند! 09120000343
 پشــت شيشه مغازه اى نوشته شده بود: «مرباى بالنگ براى دعاى ندبه» به 
خدا قســم هرچه فكر كردم دعاى شريف ندبه با آن مضامين عالى و ارزشمند 

ومربا... چه نوع ارتباطى دارند، چيزى دستگيرم نشد! 09150008863
 بــا توجه به حذف قبوض كاغذى آب، بــرق، گاز و تلفن به بهانه جلوگيرى 
از اســراف و حفظ محيط زيســت لطفاً بگوييد چرا دفترچه هــاى گذرنامه با 
كيفيــت و قيمت باالتر از قبوض بــه جاى مهر تمديد، تعويض مى شــوند؟! 

09350004780
 توجه به مناطق محروم كشــورو توزيع مايحتاج مردم و محصالن بسيار كار 
خوبى است  اما اين كارها جزو وظايف زيرمجموعه دولت است نه يك سازمان 

ديگر. 09150008800
 اين خبر «دريافت كپى مدارك توســط بانك ها متوقف شــد» دروغ است. 
بنــده به بانك ملى مراجعه كردم و كارمند بانك كپى كارت ملى هوشــمند و 
تمام صفحات شناسنامه را جهت افتتاح حساب از من گرفت. 09350004780
 كســانى كه در رشــته صنايع غذايى ليســانس گرفته اند، بيكار هســتند. 
دولــت يا كارى به اين ها بدهد، يا خســارت بدهد. خســارت هــر نفر 200 
ميليون تومان اســت. چطــوره پاداش پايان خدمت چند صــد ميليونى براى 
خودشان هســت، براى مهندســان صنايع غذايى پول خسارت نيست! درس 
خوانده اند كه گوشه خانه غمبرك بزنند! بازنشسته هاى نور چشمى  باالى 60 
ســال عمر تا كى هم حقوق بازنشســتگى مكفى بگيرند، هم از ده جاى ديگر 

بخورند! 09150000396
 نمايندگانى كه به استاد پناهيان به دليل روشنگرى ايشان توهين مى كنند، حزب 

بادند و شهامت و شجاعت ندارند و عافيت طلب هستند. 09150001600

 اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان در نامه اى به حجت االسالم منتظرى دادستان 
كل كشور، خواستار بررسى ماجراى برادران صدرالساداتى از سوى دستگاه قضايى شد.

 «آنگال مركل» صدراعظم آلمان اعالم كرد اروپا تصميم دارد نسبت به برجام پايبند 
بماند و براى يافتن راه حلى جهت جلوگيرى از تشديد تنش دست از تالش بر ندارد. به 
نوشته خبرگزارى «رويترز» ، مركل روز چهارشنبه در جلسه پارلمان آلمان گفت: «گام به 
گام به تالش جهت يافتن راه حلى با ايران براى جلوگيرى از تشديد تنش در منطقه  اى 

كه داراى حساسيت بين المللى است، ادامه مى دهيم. اين كار [در دستوركار] ماست».

 نماز عبادى  سياسى جمعه 22 شهريور تهران به امامت حجت االسالم والمسلمين 
محّمدحسن ابوترابى فرد در دانشگاه تهران برگزار مى شود. پيش از خطبه ها، عليرضا 
پناهيــان، رئيس حوزه علميــه دارالحكمه، با موضوع «مقدمات شــهادت حضرت 

اباعبداهللا الحسين (ع)» سخنرانى مى كند.

 دريابان على شــمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران روز 
چهارشــنبه در واكنش به بركنارى «جان بولتون» مشــاور امنيت ملى آمريكا كه به 
ايران ستيزى شــهرت داشت، خاطرنشان كرد كه تغييرات ظاهرى در هيئت حاكمه 
آمريكا، ادراك ايران نسبت به ماهيت اقدامات و سياست هاى آمريكا را تغيير نمى دهد.

 بديعه زكزاكى در جمع بانوان حسينيه اعظم زنجان گفت: رهبر معظم انقالب 
اسالمى رهبر شــيعيان نيجريه هم محسوب مى شــوند. فرزند مبارز نيجريه اى 
افزود: پدرم هميشــه تاكيد مى كرد كه ما هر چه كه داريم از امام(ره) و رهبرى 
داريم و امروز مرجع تقليد بيشتر شيعيان نيجريه امام(ره) و مقام معظم رهبرى 

هستند.

نشريه آمريكايى لوبه الگ مطرح كرد
راهبرد موفق ايران در برابر فشار حداكثرى آمريكا؛ 

تشديد تنش متقابل 
سياست: الدار ممدف در نشــريه آمريكايى لوبــه الگ نوشت: بيش از يك سال از 
عقب نشــينى يكجانبه اياالت متحده از توافق هسته اى ايران موسوم به برجام و آغاز 
كمپين «اعمال فشار حداكثرى» گذشته و ايران درصدد تشديد تنش در تالفى اين 
كمپين برآمده است. ايران از برخى تعهدات خود تحت برجام عقب نشينى، يك فروند 
هواپيماى بدون سرنشين آمريكايى را به اتهام نقض حريم هوايى خود منهدم و يك 
نفتكش بريتانيايى را در واكنش به توقيف نفتكش خود در جبل الطارق توقيف كرده 
و آمريكا مدعى است كه ايران عامل خرابكارى ها در كشتى هاى نفتكش خليج فارس 
بوده است. به گزارش ديپلماسى ايرانى پس از همه اين ها، محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه ايران، به دعوت امانوئل مكرون، رئيس جمهورى فرانسه، به حاشيه نشست 
گروه 7 در بياريتز دعوت شــده تا درباره راه هــاى رفع تنش گفت وگو كند و دونالد 
ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا هم به مذاكره مستقيم با حسن روحانى، همتاى ايرانى 
خود ابراز تمايل كرده است. اين توالى وقايع نشان مى دهد كه راهبرد ايران در مقابله 

از طريق افزايش حساب شده تنش ها موفق بوده و جواب داده است.

خبرگزارى رسمى چين:
تحريم هاى آمريكا عليه ايران

ثبات خاورميانه را به خطر انداخته است
سياست: شينهوا خبرگزارى رسمى چين در گزارشى نوشته است كه ايران در پاسخ 
بــه آخرين تحريم هاى آمريكا و كندى اروپا در نجات قــرارداد برجام، قدم ديگرى 
براى كاهش تعهداتش نسبت به اين قرارداد برداشته است. تحليلگران عقيده دارند 
با افزايش تنش هاى بين ايران و آمريكا به خاطر خروج آمريكا از برجام و تحريم هاى 
شــديدتر عليه ايران، ثبات كل خاورميانه به خطر افتاده اســت. به گزارش تسنيم، 
اين رســانه چينى به نقل از مقدم، مفســر سياسى ايرانى و مقام ارشد سابق بخش 
نظامى ايران گفته است كه احتمال فروپاشى اقتصاد ايران كم است. وى اضافه كرد: 
ايران غنى از منابع طبيعى و زمين هاى غيرقابل استفاده است كه بقاى آن را تحت 

تحريم هاى آمريكا تضمين مى كنند.

پيام مهم سفر سرلشكر باقرى به چين
نقطه عطفى در روابط نظامى و راهبردى دو كشور

سياست: خبرگزارى دولتى ايرنا با اشاره به 
سفر سرلشكر باقرى به چين نوشت: ايران 
و چين همواره درصدد پيشــبرد مناسبات 
در عرصه هاى مختلف به شــكل منطقى و 
مشروع بوده و حتى تحريم هاى يكجانبه و 
ظالمانه آمريكا عليه جمهورى اسالمى ايران 
نتوانست مانعى براى گسترش همكارى هاى 
دفاعى نظامى دو طرف ايجاد كند. يكى از مهم ترين تحوالت معاصر در همكارى هاى 
دوجانبه ايران و چين امضاى تفاهم نامه دفاعى و نظامى در ســال 2016 ميالدى در 
تهران بود. بر همين اساس سپهبد چانگ وانگ چون، وزير دفاع وقت چين امضاى اين 
تفاهم نامه را مهم و تحكيم بخش روابط دو كشور خواند. همچنين برابر هماهنگى هاى 
انجام شــده قرار است در آينده نزديك رزمايش مشــترك جمهورى اسالمى ايران، 
فدراسيون روسيه و جمهورى خلق چين در شمال اقيانوس هند برگزار شود. پيش بينى 
مى شود سفر سرلشكر باقرى نقطه عطفى در روابط نظامى و راهبردى دو كشور بوده 

و دورنماى روابط بين دو كشور را در عرصه هاى مختلف دفاعى و امنيتى ارتقا دهد.

موگرينى و دورنماى تاريكى 
پيش روى ايران

به تازگى موگرينــى در جمله اى عنوان كرده 
اســت: «اجراى اينســتكس زمانبر است». در 
تحليل و ارزيابى اين جمله نخست بايد  به اجراى 
برجام توسط اروپايى ها اشاره كرد؛ اگر بخواهيم 
اجراى برجام از جانب اروپايى ها را بررسى كنيم، 
بايد عنوان كرد آن ها به تعهداتى كه داشــتند، 
عمل نكردند! دليل اين امر از چند جهت قابل 
ارزيابى است. نخست اينكه دولت هاى اروپايى 
متأسفانه اندازه و توانايى شان آن قدرى نيست 
كه بتوانند در برابر خواسته هاى آمريكا بايستند 
و عاملى كه اين ها را از اين امر باز داشته است، 
ضعف دولت هايشان مانند فرانسه و انگليس در 

برابر آمريكاست.
عامــل دوم به فشــارهاى صهيونيســت ها بر 
مطبوعات اروپايى و نقشى كه آن ها در اين امر 
ايفا مى كنند، برمى گردد كه سبب بازدارندگى 
اروپايى ها و ترسشــان از جنجال هاى رسانه اى 
عليه آن هاســت؛ چراكه در صحنه انتخابات به 
ناچار نيازمند حمايت هاى مطبوعات هستند. 
عامل بعدى هم سياست هاى خود اروپايى هاست. 
وقتى خود اروپايى ها مانند فرانسه و انگليس به 
معاهدات يك نگاه استعمارى دارند و مى خواهند 
معاهداتى را عمل كنند كه به نفعشــان است؛ 
بنابراين وقتى مى بينند ايــران دارد قدرتمند 
مى شــود و در منطقه حامى كشورهاى محور 
مقاومت اســت و اين به ضرر منافع آن هاست، 
خودشــان هم عالقه مند به عمــل به چنين 
معاهداتى كه به نفع ايران و قدرتمندتر شــدن 

جمهورى اسالمى در منطقه باشد، نيستند.
وقتى خانــم موگرينى چنين حرفى مى زند، 
در واقع دارد دورنمــاى تاريكى در برابر ما 
ارائه مى كند؛ چراكه اكنــون آمريكايى ها و 
غربى ها در يك پروژه مشــترك تحريم عليه 
ما شركت كردند و دائماً عنوان مى كنند كه 
پايان اين تحريم ها دورنماى تاريكى دارد و 
اينكه ســرانجام تحريم ها كاهش پيدا كند 
در برابــر ما تســهيل نشــود؛ چراكه دنبال 
اين هســتند كه مردم و دولت ما را از اينكه 
تحريم ها كاهش پيــدا كند و فرجى حاصل 
شود نااميد كنند. اين طبيعى است كه وقتى 
ملتــى اميدش  در برابر فشــارهاى خارجى 
زياد باشد، به راحتى آن ها را تحمل مى كند؛ 
بنابراين آنچه مد نظر غربى هاســت و خانم 
موگرينى هم دنبال آن است، نگرانى از ادامه 
مقاومت ما در برابر تحريم هاست. موگرينى 
كه خود فرد مشــكوكى در فروش فلسطين و 
قضيه همكارى و خيانت عرفات اســت، اكنون 
هم وارد مرحله جديدى شــده تا به جاى دادن 
وعده هاى واهى براى حل معضل و عمل نكردن 
به آن به دنبال ايجاد نا اميدى و شكستن مقاومت 
ما باشــد تا شايد ما دست از مقاومت برداريم و 
همه چيز به نفع آن ها تمام شود؛ بنابراين نه آن 
وعده هاى خانم موگرينى مبنى بر اتمام تحريم ها 
و عمل به تعهدات برجامى به نفع ماســت و نه 
اين تصوير تاريكى كه براى ايجاد نااميدى پيش 
چشــم ما قرار مى دهند؛ چراكه هر دوى اين ها 
در قالب منافع صهيونيستى و استعمارى غرب 
اســت و هر دو مى خواهنــد مقاومت ما را يا با 
اميد به وعده هاى واهى يا نااميدى بشكنند. آن 
اميد واهى براى اين بود كه ما به سراغ اقتصاد 
مقاومتى نرويم و پيوسته منتظر بمانيم و اين نا 
اميدى هم براى اين است كه در واقع توان ما را 
براى تحمل و مقاومت بشــكنند و ما را تسليم 
كنند. دشمن اميدوار است كه در داخل دولت ما 
هم بتواند بخش هايى را با اميد دادن هاى واهى 
يــا نااميد كردن تحت تأثير قرار دهد و آن ها را 
وادار به شكستن مقاومت كند. دشمن اميدوار 
است در داخل دولت و قوه مقننه كسانى تحت 
تأثير قرار گيرند و به جاى مقاومت از همراهى 
باز دارند؛ چرا كه متأسفانه دولت هم در برخى 
جاها درونمايه هايــى براى پذيرش غرب دارد، 
همان گونه كه  در 6 سال گذشته نشان داد كه 
خيلى اميدوار به توانمندى داخلى و عالقه مند به 
برآورده كردن نياز ها توســط بخش داخلى هم 
نيست و مسلماً خانم موگرينى و ساير غربى ها 
اميدوارند اين همراهى كه اكنون در داخل دولت 
و نظام وجود دارد را با اين اميدها و نااميدى ها 

بشكنند.

خبر

صداى مردم   
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تغيير ناپذيرى 
رويكرد آمريكا 
نسبت به ايران 
غيرقابل انكار است

بــــــــرش

واعظى: با توجه به فضاى ورزشگاه ها مصلحت نيستنپذيرفتن FAT F خود تحريمى است
سياست: على ربيعى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت در نشست خبرى اين هفته خود درباره 
اينكه گفته مى شــود دولت و مجلس با مجمع 
تشــخيص مصلحت به نتيجه رســيده اند كه 
FATF بررســى نشــود، گفت: FATF اصًال 
وراى مســائل تحريم مدنظر دولت قرار دارد  و 
دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشــارى 
مى كند. اگر تحريم هم وجود نداشته باشد، بدون 
FATF مبادله بانكى انجام نمى شــود؛ يعنى 
 FATF .خود تحريمى است FATF نپذيرفتن
آن قدر چكش كارى شده است تا آثار منفى آن 
 FATF از بين برود. براى كار با بانك هاى دنيا به
نياز داريم. وى در پاســخ به اين پرسش كه آيا 
كارت سوخت جايگاه داران از مهر حذف خواهد 
شــد، گفت: با زنگنه در همين زمينه صحبت 
كردم. گام بعدى كاهش زدن بنزين بدون كارت 
است؛ چون اكنون كارت هاى زيادى در پست ها 
مانده است؛ بنابراين به نظرم سياست درستى 
زنگنه اتخاذ كــرده كه در حال حاضر 30 ليتر 

بدون كارت شخصى زده مى شود و در ادامه اين 
رقم،  15 ليتر مى شــود. به مرور هم كارت هاى 
ســوخت به صاحبان خودروها  داده مى شود و 
خود به خــود تا زمان ديگرى كارت ها عملياتى 
مى شود. به گزارش ايسنا سخنگوى دولت گفت: 
شفافيت يكى از راه هاى مقابله با فساد است و 
همين كه آمار و اطالعات  روى ســايت ها قرار 
مى گيرد، راهى براى مقابله با فساد است؛ البته 
متأسفانه مبارزه با فساد به مبارزه با فاسد محدود 
شده و برخورد انضباطى با فاسد الزم است، اما 

مقابله با فساد نيز اهميت دارد.

سياست: ماجــراى حضور زنان در ورزشگاه ها 
و ماجراى خودســوزى يك دختر به خاطر اين 
موضوع ديروز پايش به هيئت دولت هم باز شد.

در حالى كه ربيعى، سخنگوى دولت و جنيدى، 
معاون حقوقى رئيس جمهــور موافقت دولت 
با حضور زنــان در ورزشــگاه ها و آماده بودن 
زيرســاخت هاى الزم در همه ورزشــگاه ها را 
مطرح كردند، واعظى عنوان كرد اعتقاد ما اين 
است كه اگر فضاى ورزشگاه ها مناسب حضور 
خانم ها باشد، از نظر ما منعى ندارد، اما با فضاى 
فعلى كه طرفداران تيم ها عليه يكديگر فحش 
مى دهند و درگيرى وجود دارد، حضور زنان در 
ورزشگاه به مصلحت نيست. وزير ورزش مأمور 
شد تا با ليدرهاى تيم هاى ورزشى صحبت كند 
تا فضا از نظر اخالقى براى حضور زنان فراهم و 
عالوه بر اين جاى مناسبى براى ورود خانم ها، 
دستشويى و نشستن آن ها آماده شود. اگر فضا 
در ورزشگاه اخالقى و درست باشد، حضور زنان 

منعى ندارد.

همچنين حيدرعلى خدايارى پدر مرحوم سحر 
خدايارى ملقب به دختر آبى در گفت وگو با مهر 
گفت: دختر من از نظر عصبى مشكل داشت و 
در آن روز هم اعصابش به هم مى ريزد و فحاشى 
مى كند و با مأمور نيروى انتظامى درگير مى شود. 
ما به عنوان خانواده سحر اعالم مى كنيم كه اصًال 
قرار نبوده سحر زندانى شود. پيكر دختر من را 
بعد از فوت تحويل دادند و مشكلى براى دريافت 
پيكرش نداشتيم. وى در پايان گفت: از افرادى 
كــه از خون دختر من سوءاســتفاده مى كنند 

راضى نيستم و حاللشان نمى كنم.

 سياست  رئيــس جمهور با تأكيد بر اينكه در سايه درس آموزى 
از اباعبداهللا الحســين(ع) و حادثه كربال، پيروزى نهايى از آن ملت 
ايران خواهد بود، اظهار داشت: امروز وظيفه اصلى همه مسئوالن 
و كارگزاران نظام اعم از دولتى و غيردولتى ايستادن واقعى در كنار 
امام حســين(ع)، تالش براى رفع مشكالت مردم و يادآورى عزت 
و صبورى در برابر فشــارهاى حداكثرى دشــمنان به مردم است. 
به گزارش ايسنا، حجت االســالم والمسلمين  حسن روحانى روز 
چهارشنبه در جلسه هيئت دولت با بيان اينكه امروز در شرايطى 
هســتيم كه درس آموزى از حادثه كربال بيش از هر زمان ديگرى 
ضرورت دارد، گفت: منطق دشمن اعمال فشار حداكثرى بر ملت 
ايران است، همچنان كه در كربال هم اعمالى انجام دادند كه صرفاً بر 
مبناى فشار حداكثرى و ظلم بيشتر بود و اال لشكر هزاران نفرى در 

برابر 72 نفر نيازى به بستن آب نداشت.
رئيس جمهور تأكيد كرد: آمريــكا بايد بفهمد كه جنگ طلبى و 
جنگ طلبان ســودى ندارند و بايد جنگ طلبان را كنار گذاشته و 
سياست هاى جنگ طلبى و فشــار حداكثرى را رها كند. روحانى 
گفت: منطق جمهورى اسالمى ايران استفاده از فناورى صلح آميز 
هسته اى است و در برجام نيز منطق ما تعهد در برابر تعهد است، 
اگر آن ها به تعهد خود عمل كنند، ما نيز عمل مى كنيم و اگر آن 
را ناقــص عمل كنند، ما نيز چنيــن خواهيم كرد. رئيس جمهور 

خاطرنشان كرد: گام سوم كاهش تعهدات برجامى مهم ترين گام 
جمهورى اسالمى محسوب مى شود و قابل مقايسه با دو گام قبلى 
نيســت و اگر ضرورت داشته باشد در آينده باز هم گام هاى ديگر 
را برخواهيم داشــت. روحانى با بيان اينكه امروز چهره جمهورى 
اســالمى ايران در جهان به عنوان چهره اى صلح طلب و متعادل 
مطرح است، گفت: ما هيچ گاه آغازگر تجاوز و تحريم نبوديم و ابتدا 
تعهد را نشكستيم و آن ها بودند كه تعهد را زير پا گذاشتند و اين 

منطق مهمى است كه از آن برخوردار هستيم.
رئيس جمهور در بخش ديگرى از ســخنان خود خاطرنشان كرد: 
در شرايطى كه دشمن همه فشــارهاى اقتصادى را به كار گرفته 
است نبايد برخى از تندروى ها و مسيرهاى غيردقيق كه مردم را 
آزار مى دهــد در جامعه اجازه بروز پيدا كند؛ چراكه مردم به اندازه 
كافى با غصه و سختى مواجه هستند و نبايد اجازه داد كه براساس 

بى دقتى ها غصه جديدى بر مردم وارد شود.
روحانى تصريح كرد: امروز در شرايطى هستيم كه بايد حرف و نداى 
مردم را بهتر بشنويم و اگر مى خواهيم در خيمه گاه امام حسين(ع) 
قرار داشته و روبه روى يزيد باشيم، وظيفه داريم كه مشكالت مردم 
را برطرف كرده و مردم را تقويت كنيم تا از اين پيچ تند عبور كنيم 
و بى ترديد با ايستادگى و مقاومت دشمن را مأيوس خواهيم كرد و 
همه بايد آگاه باشيم كه اگر خداى ناكرده دچار اختالف و دوقطبى 

شويم، راه براى پيروزى دشمن هموار و آسان خواهد شد. 

 مسير عزتمندانه توأم با منطق 
و استدالل امام حسين(ع) را ادامه مى دهيم

رئيس جمهور تصريح كرد: پيروزى امام حسين(ع) در اين نهضت، 
در سايه ايستادگى و صبورى بود و اگر چه به ظاهر از نظر نظامى 
لشكر ده ها هزار نفرى يزيد در برابر 72 يار امام حسين(ع) پيروز شد، 
اما پيروزى فرهنگى و واقعى در تاريخ از آن امام حسين(ع) و ياران 
باوفايش است. روحانى گفت: اگر امام حسين(ع) در برابر مشكالت 
صبورى نكرده و در برابر سخنان نادرست سر فرود مى آورد، پيروزى 

و موفقيتى نيز حاصل نمى شد. 
 رئيس جمهور تصريح كرد: مسير امام حسين(ع) عزتمندانه و توأم 
با منطق و استدالل بود و امروز ما هم بايد همان مسير را انتخاب 

كنيم.

نقطه عطفى در روابط نظامى و راهبردى دو كشور

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

بازتاب

سياست خارجى

هشدار رئيس جمهور در جلسه  هيئت دولت:

اختالف و دوقطبى پيروزى دشمن  را آسان مى كند

دولتسياست داخلى
اظهارات متناقض دولتى ها درباره ورود زنان به ورزشگاه پافشارى دوباره ربيعى بر نظر دولت 

احزاب و تشكل ها
نايب رئيس جبهه مردمى نيروهاى انقالب:

هنوز درباره ليست 
به جمع بندى نرسيد ه ايم
تســنيم: چمران با رد هرگونه 
جمع بندى در ارتباط با ليســت 
تهران گفت: با توجه به جمعيت 
باالى هر يك از مناطق تهران، ما 
هر يك از مناطق بيست و دوگانه 
را به منزله يك حوزه انتخابيه نگاه 

مى كنيم، به همين دليل سعى ما اين است كه تقريباً همان 
سازوكارى كه در حوزه هاى انتخابيه در شهرستان ها در حال 
پياده شــدن است، در مناطق مختلف تهران نيز پياده شود. 
يكى از ايده هاى ما اين اســت كه  ليست تهران را  با كمك 
فراخوان مردمى در محالت جمع بندى و نهايى كنيم، قطعاً 
از پيشــنهادهاى تمامى گروه  هاى حاضر در جريان انقالب 

استفاده خواهد شد.

سياست خارجى
سالك:

بيگانگان هرگز نمى توانند مقتدى صدر را 
از ايران جدا كنند

خانه ملت: احمد سالك كاشانى، 
نماينــده مجلس گفــت: حضور 
مقتدى صــدر در ايــران، بيانگر 
اقتدار ايران است. وى  در پاسخ به 
پرسشى مبنى بر اينكه رسانه هاى 
بيگانه مقتدى صدر را  رهبرى ضد 

ايرانى مطرح مى كردند، اما حضورش در ايران چيز ديگرى را 
بيان مى كند، گفت: قطعاً، تبليغات رسانه هاى بيگانه نسبت 
به ايران به جايى نخواهد رسيد و اگر شبانه روز هم تحليل ها 
و تبليغات غير كارشناســانه اى انجام دهنــد، در حقيقت 
نمى توانند افرادى همچون مقتدى صدر را از انقالب اسالمى 
ايــران جدا كنند. قطار انقالب با تدبير و درايت رهبر معظم 

انقالب در حال عبور است.

انرژى هسته اى
نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى: 

هيچ فعاليت مخفى هسته اى 
نداريم

مهر: كاظم غريب آبادى، نماينده 
دائم ايران در سازمان ملل و ساير 
سازمان هاى بين المللى مستقر در 
وين، با ارائه سخنرانى در اجالس 
شــوراى حكام آژانس بين المللى 
اتمــى، ضمــن تأكيد بر  انرژى 

همكارى نزديك ايران و آژانس، در مورد برخى تالش ها در 
جهت تخريب اين همكارى سازنده، هشدار داد و گفت: هيچ 
فعاليت مخفى هســته اى در ايران وجود ندارد. وى با اشاره 
به تالش آمريكا و رژيم صهيونيســتى بــراى ايجاد انحراف 
در افكار عمومى گفت: ايران تحت تأثير اين فضاســازى ها 
قرار نمى گيرد و كاهش تعهدات برجامى در هر 60 روز را با 

جديت دنبال مى كند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 جعفر قناد باشى
كارشناس سياست بين الملل

«عسگراوالدى» در بخش 
ICU بسترى است

سياست: حاج «اسداهللا عسگراوالدى» عضو 
شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى از جمعه 
هفته گذشــته تاكنون به دليل بروز عارضه 
مغزى در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان 
بســترى شده است. اين حزب از عموم مردم 
مؤمــن و خداجو تقاضا كرده تــا براى همه 
بيمــاران از جمله اين يــار ديرين انقالب و 
معتمد امام و رهبرى، از درگاه احديت طلب 
شــفا كنند. به گزارش فارس، اسداهللا عسگر 
اوالدى از اعضاى قديمى حزب مؤتلفه اسالمى 
و برادر مرحوم حبيب اهللا عســگر اوالدى از 
مبارزين قديمى انقالب اسالمى است. او عالوه 
بر ايــن عضو اتاق بازرگانى و صنايع و معادن 
ايران و رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ايران و 

چين نيز هست.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 21 شهریور 1398 12 محرم 1441 12 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9060 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تشریح برنامه های سالروز شهادت امام سجاد)ع( در حرم مطهر رضوی      قدس: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: پنجشنبه 21 شهریورماه مصادف با 12 ماه محرم، به روایتی سالروز 
شهادت مظلومانه حضرت سجاد)ع( است که به همین مناسبت مراسم عزاداری روز پنجشنبه از ساعت 11 در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت االسالم حسین شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: 

همچنین به مناسبت شهادت امام سجاد)ع( برنامه سخنرانی و عزاداری ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا)س( تدارک دیده شده که پنجشنبه از ساعت 11 آغاز می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
جلسه مشترک تولیت آستان قدس رضوی، استاندار و شهردار برگزار شد

تعامل برای حل مشکالت تردد زائران

قدس: تولیت آســتان قدس رضوی در جلسه مشترک با استاندار خراسان رضوی و 
شــهردار مشهد با بیان اینکه تاکنون ظرفیت بیش از 2هزار خودرو به صورت موقت 
در بســت طبرسی حرم مطهر به  وجود آمده، گفت: معتقدیم باید برای حل مشکل 
ترافیک اطراف حرم و تأمین جای پارک خودرو کار اساســی در این شهر انجام داد. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی گفت: حل معضل ترافیک اطراف حرم مطهر 
و همچنین تأمین پارکینگ مورد نیاز زائر، همواره از دغدغه های اصلی ما بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: حل این مشکالت جز با همدلی و همراهی مدیران 
میســر نمی شود که بحمداهلل با پیگیری و تعامل خوب شهرداری، استانداری و سایر 
دستگاه های مسئول و همچنین جلسات مستمر از ابتدای سال، شاهد نتایج خوبی در 
رضایتمندی زائران هســتیم. وی متذکر شد: هرچند تاکنون ظرفیت بیش از 2هزار 
خودرو به صورت موقت در بست طبرسی حرم مطهر به  وجود آمده است اما ما به این 
تعداد قانع نمی شویم و معتقدیم باید برای حل مشکل ترافیک اطراف حرم و همچنین 
تأمین جای پارک خودرو کار اساسی در این شهر انجام داد. حجت االسالم والمسلمین 
مروی خاطرنشان کرد: عالوه بر تأکید به مسئوالن آستان قدس برای هر گونه همکاری 
در ایجاد پارکینگ و کمک در تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی، از مسئوالن مربوط 
خواسته ام اجرای هر طرح یا اقدامی در خیابان های اطراف حرم باید با محوریت رضایت 

زائران و مجاوران در جهت تسهیل در رفت و آمد آنان باشد.

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمی در جوار حرم مطهر
ایرنا: در آستانه بازگشــایی مدارس پنجمین دوره نمایشگاه های نوشت افزار ایرانی 
اسالمی در محل مرکز همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس رضوی در مشهد برپا 
شــد. رئیس اداره امور نمایشگاه های آستان قدس رضوی روز چهارشنبه در این باره 
به خبرنگار ایرنا گفت: در راستای شعار »رونق تولید« و حمایت از محصوالت داخلی 
پنجمین دوره نمایشگاه های نوشــت افزار ایرانی اسالمی با مشارکت تولیدکنندگان 
مشهدی برپا شده است. سیدمحمد حسینی افزود: هفت تولیدکننده بر این اساس در 
حوزه نوشت افزار و لوازم دانش آموزی در ۷۵۰ مترمربع فضای نمایشگاهی، محصوالت 
خود را در زمینه نوشت افزار، کیف، کتاب و برخی لوازم مورد نیاز دانش آموزان با طرح 
ایرانی اسالمی عرضه کرده اند. وی گفت: فضای نمایشگاهی در جوار بارگاه منور رضوی 
به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان مشهدی قرار گرفته و آنان نیز محصوالت 

خود را ۱۵درصد کمتر از نرخ رایج در بازار عرضه می کنند.  
رئیس اداره امور نمایشگاه های آستان قدس رضوی افزود: نمایشگاه نوشت افزار ایرانی 
اسالمی تا ۱۵ مهر ماه در مرکز همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس رضوی واقع 
در پارکینگ شــماره یک حرم مطهر از ساعت 9:3۰ تا ۱4:3۰ و از ساعت ۱۷ تا 22 

پذیرای زائران و مجاوران است.

 پاسخ بیمارستان رضوی 
به اظهارات مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمه سالمت را وزارت بهداشت قطع کرده، نه ما  
آستان: در پی  اظهارات مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره عدم 
پذیرش بیمه سالمت بیماران در بیمارستان فوق تخصصی رضوی، روابط عمومی این 

بیمارستان جوابیه ای صادر کرد. در جوابیه روابط عمومی این بیمارستان آمده است:
بیمارستان فوق تخصصی رضوی تقریباً با تمام بیمه ها طرف قرارداد است و افراد زیر 
پوشش ۵4 سازمان بیمه گر می توانند از خدمات درمانی این مجموعه بهره مند شوند، 
همچنین این بیمارستان در پایان سال 9۷ حدود ۱4۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب 

داشت و هم اکنون حدود ۱2۰ میلیارد تومان طلبکار است.
بیمه سالمت همگانی که تنها بیمه رایگان برای افراد کم درآمد و محروم جامعه است، 
بر پایه دستورعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً در مراکز درمانی 
دولتی قابل پذیرش اســت و طبق اعالم این وزارتخانه بیماران زیر پوشش این بیمه 

امکان بهره مندی از خدمات بیمارستان های خصوصی را ندارند.
به عبارت دیگر دولت و وزارت بهداشت، ارتباط این بیمه داران را با کل بخش خصوصی 
قطع کرده اند، نه اینکه بیمارستان رضوی با این بیمه لغو قرارداد کرده باشد، جای بسی 
تعجب است که مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این دستورعمل 
اطالعی ندارد و با اظهارنظرهای غیرواقع، خدمات و تالش های شبانه روزی کادر درمانی 
این بیمارستان را نادیده می انگارد. بنا بر تأکیدات تولیت محترم آستان قدس رضوی، 
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی خود را ملزم به خدمت رسانی به تمامی مراجعان 
می داند و تعرفه دریافتی نیز مطابق قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران است. در ضمن این بیمارستان هیچ  گونه کمک و یارانه ای از 
بخش های دولتی دریافت نمی کند و مالیات، عوارض و تمامی کسورات قانونی را نیز به 
 صورت کامل به دولت و شهرداری پرداخت می کند. به اطالع افکار عمومی می رساند 
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی تنها در سه سال گذشته به بیماران کم بضاعت و 
مستضعف بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تخفیف داده است، همچنین در سال 9۷ حدود 
۵۰ تخت مراقبت ویژه کودکان و بالغین، سی سی یو، بخش داخلی بالغین و کودکان، 
جراحی کودکان و دپارتمان شکاف لب و کام را راه اندازی کرده است که هیچ بخش 
خصوصی به  دلیل هزینه باال و سودآوری اندک این بخش ها، حاضر به چنین کاری 
نیست. اورژانس بیمارستان رضوی در دو سال گذشته به گفته معاون محترم درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود ۱۰ برابر افزایش پذیرش بیماران اورژانس را داشته 
اســت که بخش قابل توجهی از این مراجعان افراد کم بضاعت بوده اند که حدود ۸۰ 
میلیارد ریال نیز در این بخش مساعدت شده است. مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد که نسبت به خدمات بیمارستان کم لطفی نموده است، سابق 
بر این معاون درمان دارالشــفاء امام رضا)ع( و همچنین عضو هیئت مدیره شــرکت 
داروسازی ثامن بوده و حتماً می داند که هدف اصلی حوزه سالمت آستان قدس ارتقای 
سطح سالمت است و ما به هیچ وجه هدفمان سودآوری به هر قیمتی، نبوده و نیست. 

 دانشــگاه علوم اسالمی رضوی چرا 
تأسیس شده است؟

مهم ترین رســالتی که بر دوش این دانشگاه 
است، کادرسازی برای آستان قدس رضوی 
و نظام اســالمی است. در اســاس نامه این 
دانشگاه که در دی ماه سال ۱3۷4 در شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســید، به 
صراحت درباره تربیت فقیه، محقق و مدرس 
در رشته های مختلف علوم اسالمی به منظور 
تأمین نیاز حوزه های علمیه و دانشــگاه ها، 
تربیت مبلغ اسالمی به منظور نشر و ترویج 
فرهنگ اســالمی و معارف اهــل بیت)ع(، 
تربیــت قاضی و حقوقــدان متعهد، تربیت 
نیروی انسانی کارآمد برای برنامه های توسعه 
و... اشــاره شده اســت. بنابراین تربیت افراد 
پژوهشگر و متخصص در رشته های مختلف 
علوم اسالمی، فقه و همه حوزه های اسالمی 
مانند روان شناسی اسالمی، اقتصاد اسالمی، 
جامعه شناسی اســالمی، حقوق اسالمی و... 
که هم مدرس و استاد دانشگاه باشند و هم 
قدرت پژوهشی و تحقیق داشته باشند و برای 
حوزه های علمیه فقیه و مجتهد باشند مورد 

تأکید قرار گرفته است.
همه این موارد اســباب و لوازمی نیاز دارد، 
دانشجویان این دانشــگاه مثالً به زبان های 
خارجی آشــنا باشند، اســالم و حوزه های 
اســالمی را به طور دقیق و عمیق بشناسند 
و یا مثالً در زمینه تربیت قاضی و حقوقدان 
متعهد و متخصص اشاره شده است که البته 
ایــن، پس از تأمین نیازهای آســتان قدس 
رضوی اســت. خب این دانشگاه باید قاضی 
مورد تأیید اســالم را برای دســتگاه قضایی 
تربیت کند. همچنین تربیت حقوقدان متعهد 
و متخصص که البته حقوقدان جدای از قاضی 
و قضاوت اســت و در بسیاری از جاها نیاز به 
حقوقدان است مانند: تدریس در دانشگاه ها 
در رشــته حقوق، یا کار حقوقی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی برای تصویب قوانین، 
یا فعالیت اعضای حقوقدان شورای نگهبان 
قانون اساســی و... همه این موارد با رشــته 

حقوق سر و کار دارند.

  دانشگاه علوم اسالمی رضوی چقدر 
در تحقق این اهداف موفق بوده است؟

مسئوالن دانشــگاه در سالیان گذشته برای 
این دانشگاه زحمت کشیده اند و مطابق آنچه 
تشخیص می داده اند و سلیقه آن ها بود برای 
حرکت دانشــگاه در ســطح مطلوب تالش 
کردند؛ هرچند ممکن است در نقد عملکرد و 
فعالیت آنان، نکات مثبت و منفی وجود داشته 
باشد. اما این دانشگاه فقط برای تربیت فقیه 
نیست حتی بیشترین موفقیت این دانشگاه 
در سال های گذشــته و دوره های مدیریتی 
گذشــته تربیت مدرســین برای حوزه های 
علمیــه بوده و یا به دانشــگاه برای تدریس 
رفته اند. اما در جهت کادرســازی برای نظام 
جمهوری اسالمی ایران کار چندان قابل تأمل 

و توجهی انجام نشده است.
کادرســازی یعنی اینکه ما جوانان انقالبی، 
مؤمن و پراســتعداد را در ابتدای تحصیل در 
این دانشگاه گزینش کنیم و تحت تربیت قرار 
دهیم و مهارت های الزم را به آن ها بیاموزانیم؛ 
یعنی مهارت آموزی کنند و بر اساس نیازهای 
جامعه آن ها را تربیت کنیم و آموزش دهیم. 

چند وقت پیش با معاونت تبلیغات اسالمی 
آســتان قدس رضوی جلســه ای داشتیم تا 
بدانیم نیازهای نیروی انســانی این معاونت 
در چه زمینه هایی بیشــتر است. بر اساس 
اظهارنظر این معاونت نیازهای آن ها در زمینه 
روحانــی مبلغ و منبری، مشــاوره خانواده، 
پاســخگویی به مسائل شــرعی، برگزاری 
حلقه های معرفــت و... بود که مورد بحث و 

تبــادل نظر قرار گرفــت. همین جا متوجه 
شــدیم که یک رشته مهمی که در دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی الزم اســت پیگیری 
شود رشته »فرهنگ و ارتباطات« است. پس 
از گفت وگو با سایر دانشگاه ها مانند دانشگاه 
امام صادق)ع( در تهران و شناسایی استادان 
و مدرسان این رشته و دعوت آنان به مشهد 
و پیگیــری ادامه جلســات در تهران، به هر 
حال به دنبال تأسیس و راه اندازی این رشته 
در این دانشــگاه هستیم. یا مثالً در سازمان 
اقتصادی آســتان قدس رضوی اشخاصی به 
عنوان مدیران اقتصادی باید فعالیت کنند به 
همین دلیل به دنبال راه اندازی رشته مدیریت 
بوده ایــم. در زمینه وقف که نیاز و پشــتوانه 
اساســی در آستان قدس رضوی است رشته 
وقف را طراحــی کرده ایم. همه این مواردی 
را که گفتم در سال ۱39۷ طراحی کردیم و 
به وزارت علوم هم برای اخذ مجوز اعالم شد 
و دو رشــته به نام های »فقه وقف« و »حقوق 
وقف« مجوز الزم را کسب کرده اند و دو رشته 
دیگر به نام هــای »اقتصاد وقف« و »مدیریت 
وقــف« هم طراحی و بــه وزارت علوم اعالم 
شد که موافقت اصولی از سوی وزارت علوم 
انجام شده و منتظر اعالم سرفصل های درسی 
مربوط هستیم. به عبارت دیگر چهار گرایش 

در مورد وقف طراحی کرده ایم.
یک رشــته دیگر هم پس از نظرســنجی از 
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی و دانشگاه 
امام صادق)ع( و ســایر مراکز مرتبط مانند 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و... مورد توجه 
قرار گرفت که به نام »مدیریت اجرایی وقف« 
است که تلفیقی از رشته های مختلف مانند 
مدیریت، اقتصاد، حقوق و فقه است که همه 
این پنج رشــته برای دوره های کارشناسی 
ارشــد برنامه ریزی و طراحی شده  و موافقت 
اصولی شان از وزارت علوم گرفته شده است. 

پس رویکرد دانشگاه دارد تغییر می کند؟
بله. به  هر حال تأمین نیازهای جهان اسالم 
اقتضائاتی دارد. مثالً دانشجوهای این دانشگاه 
باید به ارتباطات بین المللی آشــنا باشــند. 

زبان های خارجی را فراگیرند و آشنا شوند. 

 چرا برای پذیرش دانشــجو در این 

دانشگاه شرط سنی وجود دارد؟
برای دوره کارشناسی ارشد شرط سنی 3۰ 
سال و برای دوره دکترا حداکثر 3۵ سال مورد 
نظر قرار گرفته است و علت این موضوع هم 
این است که هزینه تحصیل واقعاً باالست و 
بودجه های این دانشگاه محدود است. سرانه 
تحصیل هر دانشجو در سال گذشته در این 
دانشگاه حدود ۱3/۵ میلیون تومان )شامل 
هزینه های استادان، اسکان، تغذیه و...( بوده 
و پیش بینــی می کنیم با توجــه به افزایش 
هزینه ها و تورم موجود این هزینه به حدود 
۱۷/۵ میلیــون تومان برای هر دانشــجو در 
یک سال تحصیلی برســد. نمی توانیم برای 
دانشجویانی ســرمایه گذاری کنیم که بعداً 
نتوانیم به خاطر شرایط سنی از آن ها استفاده 
کنیم. همچنین افزایش هزینه ها، محدودیت 
امکانــات و محدودیت پذیــرش در جذب 
دانشجو به گونه ای که وزارت علوم در برخی 
از رشته ها به ما فقط مجوز جذب هفت نفر 
را می دهد موجب شده است که شرط سنی 
در جذب دانشجو در این دانشگاه لحاظ شود. 

 بحثی از سوی برخی افراد مربوط به 
ادغام دانشگاه علوم اسالمی رضوی با 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( مطرح 

می شد در این زمینه توضیح دهید.
صحبــت در این موضوع بــه تصمیم و نظر 
تولیت آســتان قدس رضوی برمی گردد. هر 
چند ما با ادغام این دو دانشگاه موافق نیستیم 
ولی هر تصمیمی که از ســوی تولیت معزز 

گرفته شود تابع آن خواهیم بود.
دانشگاه علوم اســالمی رضوی به مثابه یک 
حوزه علمیه پیشرفته، شناخته می شود که 
در آن هم مطالعات علوم اسالمی و حوزوی 
و هم مطالعات آکادمیک و دانشــگاهی هر 
دو یکجــا انجام می شــود و به همین دلیل 
تعداد واحدهای درســی این دانشگاه بیشتر 
از دانشگاه های دیگر اســت مثالً در مقطع 
کارشناســی در سایر دانشــگاه حدود ۱3۰ 
یا ۱4۰ واحد اســت اما در این دانشگاه باید 
حدود 24۰ واحد درسی گذرانده شود. ولی 
دانش آموخته این دانشگاه هم یک روحانی و 
فاضل حوزوی اســت و هم یک شخصیت و 

متخصص دانشگاهی در حوزه علوم اسالمی 
است ولی در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 

ایــن شــرایط و موضوعات 
مطرح نیست. اساساً رسالت 
ما با رســالت دانشگاه امام 
اســت،  متفاوت  رضــا)ع( 
رســالت ما در این دانشگاه 
یک رسالت حوزوی است و 
شخصیت حوزوی و شرایط 
حوزه در این دانشگاه بسیار 
قوی و اساسی وجود دارد. 
به عبارت دیگر هر کســی 
که بــرای تحصیــل وارد 
اســالمی  علوم  دانشــگاه 
رضوی می شــود در درجه 
است  طلبه  یک  نخســت 
ضمن اینکه یک تفاوت هم 
با حــوزه علمیه داریم و آن 
این است که در این دانشگاه 
مدرک تحصیلی آکادمیک 
دکترای PhD دولتی برای 
دانش آموختگان این مقطع 

تحصیلی اعطا می شود.

آیا دانـش آموختـگان دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی برای جذب و پذیرش در 
و بخش های مختلف آستان  قسمت ها 

قدس رضوی در اولویت هستند؟
تمام دانشجویان این دانشگاه پس از پذیرش، 
بورسیه آســتان قدس رضوی هستند. این 
دانشــجویان هزینه های تحصیل و خدمات 
عمومی مانند اسکان، تحصیل، تغذیه و... را 
نمی پردازند و بر عهده آستان قدس رضوی 
است به شرط آنکه پس از دانش آموختگی و 
فراغت از تحصیل، دو برابر سال های تحصیل 
در اختیار آســتان قدس رضوی باشــند که 
این موضوع بر حسب نیازهای آستان قدس 
رضوی خواهد بود. ممکن است در یک بازه 
زمانی بر حسب شرایط آستان قدس رضوی 
نیازی به این موضوع نباشد ولی قاعده اصلی 
و کلی در شــرایط و جذب دانشجویان این 
دانشگاه همان مطلبی است که اشاره کردم 
و حتی در این زمینه از دانشــجویان، سند 

محضری رسمی و امضاشده، گرفته می شود.

دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی به مثابه یک 

حوزه علمیه پیشرفته، 
شناخته می شود که در 
آن هم مطالعات علوم 

اسالمی و حوزوی و 
هم مطالعات آکادمیک 

و دانشگاهی هر دو 
یکجا انجام می شود

بــــــــرش

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در گفت وگو با قدس:   

رسالت ما، کادرسازی برای نظام اسالمی است 
ان
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 آستان قدس رضوی با همکاری نهادهای 
مختلف مذهبی و دینی باید در جهت برخورد 
بــا بعضی از افکار و عقایــد خرافاتی که هیچ 
گونه مستندات شرعی، عقلی و قانونی ندارد 
و متأســفانه در بین برخی از زائران رواج پیدا 

می کند، اقدام نماید.
09150003484

قدس: یکی از مباحث پرتکرار در حلقه های 
معرفت، شــبهات و عقاید خرافی به ویژه در 

مبحث زیارت است.

 من با شــهروند عزیزی که نوشــته بودند 
برای پوشــش ناهنجار بعضی از مردان که با 
زیرشلواری و تیشرت های بســیار تنگ وارد 
حرم می شوند باید فکری کرد، موافقم. باید در 
مبادی حرم مقرراتی را اجرایی نمود تا مانع از 
ورود این پوشش های نامناسب به حرم شده و 

حرمت حرم را حفظ کرد.
09150002136

 مســئوالن آستان قدس و خدمه افتخاری 
حرم مطهر باید همان گونه که از ورود آقایان 
به رواق هــا و محل های ویژه بانوان جلوگیری 
می کنند از ورود بانوان به رواق های ویژه آقایان 
نیز با قاطعیت و جدیت جلوگیری کنند و نباید 

تبعیضی در این مورد وجود داشته باشد.
09350009378

 ویژه برنامه روز عاشورا در رواق امام خمینی)ره( 
که آقای علم الهدی مقتل شهدای اهل بیت)ع( 
و امام حســین)ع( را می خواندند و بعد روضه 
و مداحی آن اجرا می شــد، هم شور بود و هم 

شعور. خیلی تأثیرگذار بود.  
09150004818

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

اسالمی  دانشگاه علوم  کاشانی   مروج  قدس/محمدحسین   
رضوی پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران و به همت 
و دوراندیشی تولیت فقید آستان قدس رضوی مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی در سال ۱363 پایه گذاری شد. این دانشگاه از تجمیع دو 
مدرسه علمیه میرزاجعفر و خیرات خان که هر کدام سابقه ای افزون 

بر چهار سده دارند در جوار بارگاه منور امام رضا)ع( تأسیس شد. 
حاال دو دهه از فعالیت این دانشگاه می گذرد؛ دانشگاهی که همجوار 
بارگاه قدسی امام هشتم)ع( است و متقاضیان و دانشجویان زیادی در 

طول این سال ها در آن تحصیل کرده و دانش آموخته شده اند. 
چگونه می شــود در این دانشــگاه تحصیل کرد؟ این دانشگاه چه 
سیاســت هایی در امر آموزش دارد؟ دانش آموخته های این دانشگاه 
چه افقی پیش رو دارند؟ این ها بخشی از پرسش های مردمی درباره 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی است. پرســش هایی که رئیس این 

دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار قدس به آن ها پاسخ داد. 
حجت االسالم  والمسلمین دکتر سیدحسن وحدتی شبیری، ۵4 ساله، 

متولد مشهد، دانش آموخته مقطع دکترا رشته حقوق است.

معاینه رایگان عزاداران در گناباد
خبرگــزاری قرآنی: همزمان با عاشــورای 
حســینی، تعدادی از پزشــکان و پرســتاران 
گنابادی و خادمیــاران رضوی اقدام به معاینه 
رایگان و ارائه مشــاوره های درمانی به بیماران 

کردند.
 چند سالی است که همزمان با ایام ماه محرم به 
خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی نذری های 
متفاوتــی را شــاهد هســتیم و ارائه خدمات 
تخصصی هر صنفی به عزاداران حســینی به 
عنوان مثال ارائه خدمات پزشــکی در مناطق 
محــروم از جمله این نذرهای متفاوت اســت. 
همزمان با شب و روز عاشورا، گروهی از پزشکان 
شهرستان گناباد با معاینه رایگان بیماران، نذری 

حسینی را انجام دادند.
در شــهر کاخک شهرستان گناباد که با وجود 
بقعه متبرکه امامزاده ســلطان محمد عابد)ع( 
برادر امام رضا)ع( در روزهای تاســوعا و عاشورا 
پذیرای هزاران زائر و عزادار در قالب هیئت های 
مختلف عزاداری از شــهرهای خراسان رضوی 
و جنوبی اســت، یک متخصــص ارتوپدی و 
یک متخصص پوست در مرکز خدمات جامع 
ســالمت این شــهر به معاینه رایگان بیماران 

پرداختند.
همچنیــن در منطقه نوقاب گنابــاد، عالوه بر 
معاینه بیماران توســط فوق تخصص کلیه و 
پزشــک عمومی، سنجش فشــار خون و ارائه 
راهنمایی و مشاوره درمانی و بهداشتی توسط 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 

گناباد انجام شد.
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دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ٣٢٠︑︐﹢ا︋﹩   ︋﹅︣ ︧ــ︐﹛ ا︻ــ﹑م﹫ دارد︨ 
︫ــ﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از 
 .︡︀﹝﹡ ︡اری،﹡︭ــ︉ و راه ا﹡︡ازی︣︠  ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١١، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

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

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٢٠/۶/٩٨
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *
* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۹

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︎︨︣ــ﹠﹏  ذ﹨ــ︀ب  و  ا﹝﹢راــ︀ب  دارد  ﹡︷ــ︣ 
︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۶، از  ــ﹥︫  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ -︀رراه  ︪﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑  ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۱

فراخوان مزايده
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت آ﹝︊﹢﹐﹡︦ ︭︠﹢︮﹩  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤اــ︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٣، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤اــ︡ه ︑︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︨ــ︐︀د) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل 
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ -︀رراه  ︪﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑  ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢١ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر ﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٠
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/٧/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۴

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ︑﹢زــ︹ ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
٣٢٠ ︑︐﹢ا︋ــ﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋ از ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۵، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫ ︡ -رو︋﹥ روی︫  ︪ــ﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋ 
️ -︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه  ﹞﹑ ︩ و︨  ︣ک دا﹡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︫ 

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٢٠/۶/٩٨
* ﹝﹙️ 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:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

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

آ﹇︀ی ﹨︀دی ︋﹊︀﹫︀ن ﹁︣ز﹡︡: ﹝﹞﹢د
︪︡﹞ ٢ ﹤﹫︀﹡ ️﹞︡︠ ︀ر﹝﹠︡ ︑︀رک﹋

﹥ ا﹠﹊﹥ ︵ــ﹩ رأی ﹇︀︋﹏  ــ﹑م و ا︐ــ︣ام، ﹡︷︣︋   ︨︀︋
 ️﹫﹨ ٩٨/۵/︀ره ٩٨/١٠۶ ﹝﹢رخ ٢٣﹝ ︎︥و﹨︩︫ 
︋︡وی ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋ــ﹥ ︑﹙﹀ــ︀ت اداری ﹋︀ر﹝﹠︡ان 
اداره ﹋﹏ آ﹝ــ﹢زش و ︎ــ︣ورش ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی 
︀ ︑﹆﹙﹫ــ﹏ ﹉ ﹎︣وه)  ︋ــ﹥ ﹝︖︀زات (︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩︋ 
 ﹩﹎آ ﹟︪ــ︣ ا﹡ ︢ا از ︑︀ر﹛ ،︡م ︫ــ︡ه ا﹢﹊﹞
︡ا﹋︓ــ︣ ︸︣ف ــ﹉ ﹝ــ︀ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ در︠﹢ا︨ــ️ 
﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ا﹝﹢ر  ــ﹢د را︋  ︑︖︡︡﹡︷︣︠﹢ا﹨ــ﹩︠ 
 ﹟در ︾﹫︣ ا ︡﹫︀﹝﹡ ﹜﹫﹚︊ــ﹢ع ︑︧ــ︐﹞ اداری اداره
﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︑︊︭ــ︣ه ﹉ ﹝ــ︀ده ۴ ﹇︀﹡﹢ن  ︮ــ﹢رت︋ 
 ︀ت اداری رأی ﹝︢﹋﹢ر از ︑︀ر﹀﹚︑ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︨ر

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ا﹡﹆︱︀ ﹝﹙️ ﹐زم ا﹐︗︣ا︠ 
︪︡﹞ ٢ ﹤﹫︀﹡ ︣ورش ﹝︡︣ آ﹝﹢زش و︎ 

︀﹫﹡ ﹩﹡︀رو ﹟︧﹞ 

/ع
۹۸
۰۷
۵۹
۹

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹋︪ــ︀ورزی ︑﹉ د﹀︣ا﹡︧﹫︀ل 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︨ــ︣︀ل (︫︀︨ــ﹩)١ A ٠١٢٢١ E ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹠︀م  ﹥ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ﹝︡ل ١٣٨۵︋   ︋LPW S۵ر ٧٨٧﹢︑﹢﹞
︻﹫︧ــ﹩ ا﹝﹫︣ی زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٩٧٩۵٨٨۴۵٠ 

︀︫ــ︡  ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀︾﹩ دو د﹀︣ا﹡︧﹫﹏  ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹋︪︀ورزی︋ 
٩٣٨ ﹝ــ︡ل ١٣٨۵ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ۶٠٢٠٣٧٨ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٢٨۶٨ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ︋﹠︀م ا﹞︡ ﹁﹑ح 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٠۵٠۶٧٩٧۴٣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

(︪︣﹡︣اا) ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ در︗﹥ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۷
۶۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ



اخالق

 روایت نهضت حسینی 
بر اساس »لهوف« سید بن طاووس

اسرای کربال در مجلس یزید
معارف: به دســتور ابن زیاد اســرای 
کربــا را همچون اســرای کفار به 
سوی شام بردند. وقتی نزدیک 
دمشــق رســیدند، ام کلثوم به 
کارگزار ابن زیاد گفت: »وقتی که 
می خواهی ما را وارد شهر کنی 
از دروازه ای وارد کن که تماشــاگران 
کمی دارد و ســرهای شهدا را از بین محمل ها 
بیرون ببر؛ چــرا که از نگاه های بســیار خوار 
شده ایم« شمر ولی فرمان داد تا سرها را در میانه 

محمل ها ببرند.
خانواده و بازماندگان حسین)ع( را طناب بسته 
بر یزید وارد کردند. یزید سر حسین بن علی)ع( 
را پیــش رویش نهاد و چــون زینب آن را دید 
بــا صدایی حزین فریاد زد: »ای حســینم! ای 
حبیب رســول اهلل! ای فرزند مکــه و منا، ای 
فرزند فاطمه زهــرا، ای فرزند دخت مصطفی«. 
با این ســخنان زینب)س( مجلس را بغض و 
گریه فرا گرفت. یزید تازیانه خیزران خواســت 
و با آن به دندان های پیشین حسین)ع( زد در 
حالی که این اشعار را می خواند: »کاش اجدادم 
 که در بدر کشــته شــدند می بودند تا به یزید 
دست مریزاد می گفتند؛ ارباب و سادات هاشمیان 

را کشتیم و انتقام بدر را از آنان گرفتیم«.
زینب)س( برخاســت و گفت: »ای یزید! لختی 
آرام بگیر. مگر سخنان خدا را فراموش کرده ای 
که فرمود: کافران فکر نکنند مهلت ما به آن ها 
خیر اســت؛ بلکه مهلت دادیم تا بر گناه خود 
بیفزایند و برای آنان عذاب خوارکننده است. آیا 
درست اســت که زنان و کنیزان تو در پس 
پرده و دختــران رســول اهلل)ص( در پیش 
چشــم ها باشــند؟ چه امیدی است از فرزند 
کسی که جگرهای پاکان را به دندان گرفته و 
گوشت وی از خون شهدا پرورش یافته است؟ 
زود است ای یزید که به همان هایی بپیوندی 
که منتظر دست مریزاد گفتن آن ها هستی و 
آن روز اســت که آرزو خواهی کرد کاش الل 
بــودی و نمی گفتی آنچه گفتی و نمی کردی 
آنچه کردی؛ گرچه باهای زیادی از تو به ما 
رسید ولی همواره قدر تو را ناچیز می دانسته 
و می دانــم؛ چه کنم که دیدگان اشــکبار و 

سینه ها سوزان است«.

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

روزنامـه صبـح ایـران

 معارف/ مریم احمدی شیروان      قیام حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
که در برابر انحراف در دین اسام و برای اصاح امت اسامی صورت 
گرفت، به گونه ای بسترسازی برای اقداماتی بود که ائمه پس از ایشان 
برای بازتعریف اسام ناب و بازگرداندن جامعه اسامی به مسیر اصلی 
خود انجام دادند و نخستین پرچمدار این حرکت مهم پس از قیام 
سیدالشهدا)ع(، امام سجاد)ع( بودند. در گفت وگو با حجت االسام 
دکتر قاسم ترخان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
 اســامی به راهبردهایی پرداختیم که امام سجاد)ع( در طول دوره 

34 ساله امامت، برای انجام مأموریت خود از آن بهره بردند.

  انحراف در جامعه اسالمی از سقیفه آغاز شد
حجت االسام دکتر ترخان در ابتدا و با اشاره به اینکه دوران امامت 
حضرت ســجاد)ع( از پر اختناق ترین دوره های امامت شیعه است، 
توضیح می دهد: انحرافی که در جامعه اســامی ایجاد شده بود به 
زمان سقیفه بازمی گردد؛ بزرگ ترین انحرافی که در جامعه اسامی 
پدید آمد، انحراف در حاکمیت جامعه اسامی بود. سخن ما معنای 
دیگری از اهمیت امامت است که بدون آن انگار پیامبر)ص( کاری 
را انجام نداده است؛ »َفَما بَلَّْغَت رَِسالََتُه«. او اضافه می کند: آن انحراف 
به جایی رسید که به فرمایش امام حسین)ع( »ااَل تََرْوَن اِلَي الَْحقِّ ال 
یُْعَمُل بِِه، َو اِلَي الْباِطِل ال یَُتناهي َعْنُه«؛ به باطل عمل می شد و جامعه 
اســامی پیرو حق نبود و این نشــان از کمرنگ بودن معنویت در 
جامعه داشت. در آن شرایط، جامعه از حیث اخاقی به انحطاط دچار 
شده و به جاهلیت پیش از اسام برگشته بود. جامعه ای که خلیفه آن 

شرب خمر کرده و بیت المال را ملک طلق خود به حساب می آورد.

 حفظ دستاوردهای عاشورا راهبرد اصلی امام سجاد)ع(
 استادیار پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی با اشاره به فرموده های

اهــل بیت)ع( درباره این انحرافات ادامه می دهد: به طور نمونه، امام 
باقر)ع( فرمود: پس از پیغمبر)ص( مردم دوباره به جاهلیت پیشین 
که قرآن از آن به جاهلیت اولی تعبیر کرده است، برگشتند؛ جاهلیتی 
که قیام امام حسین)ع( را باید در راستای از بین بردن آن و بازسازی 
چهره اسام ارزیابی کرد. دکتر ترخان می گوید: روش جلوگیری از 
 انحراف به اقتضای شــرایط و زمانه متفاوت است؛ اقتضای شرایط 
 امام حســین)ع( این بود که راه شهادت را در پیش بگیرد، اما دوره 
امام سجاد)ع( چنین نیازی نداشت و باید پیام قیام منتقل می شد؛ 
وظیفه امام سجاد)ع( استمرار، نشر و تبیین حرکت، پیام و راهی بود 

که امام حسین)ع( با قیام خود آن را ایجاد کرده بود.
او در ادامه با بیان روایتی از امام ســجاد)ع( برای ترســیم وضعیت 
موجــود آن زمان می گوید: امام)ع( بیان می کند، در میان قوم خود 
همچون بنی اسرائیل در میان آل فرعون هستیم که فرزندان آن ها را 
می کشتند و زنانشان را به کنیزی می بردند؛ مردم با دشنام دادن به 

بزرگ و سید ما به دشمنان ما تقرب می جویند؛ آن ها حق ما را گرفته 
و هیچ حقی برای ما نمی شناســند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســامی درباره راهبردهای امام)ع( برای انجام 
مأموریــت خود توضیح می دهد: راهبرد امام نظامی نبود، از این رو 
ایشان در متن قیام هایی که پس از عاشورا اتفاق افتاد، حضور نداشت؛ 
اگر چه امام از قیام مختار در برخی مواقع تجلیل کردند اما تاشی که 
ایشان انجام داد، تاش بنیادین و فرهنگی بود. دکتر ترخان تأکید 
می کند: امام)ع( تاش می کرد شــعله ای را که اباعبداهلل در کربا 
روشن کرده بود برای همیشه برافروخته نگه دارد؛ به بیانی دیگر از 

حسینیه حسینیه
w w w . q u d s o n l i n e . i r
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دستاوردهای امام حسین)ع( محافظت و پیام ایشان منتقل شود؛ این 
راهبردی است که امام)ع( در تمام زندگی خود آن را پیگیری کرد.

 امام سجاد)ع( با جریان های انحرافی مبارزه کرد
این پژوهشگر یادآور می شود: سخنرانی  امام سجاد)ع( پس از واقعه 
عاشورا در مســجد اموی شام تحولی عظیم در بینش مردم درباره 
امویان به وجود آورد. در این ســخنرانی، امــام در مورد انحرافی که 
پس از سقیفه ایجاد شده بود روشنگری و سیمای امامت را روشن 
و معرفی کردند. او می گوید: امام سجاد)ع( در آن سخنرانی، پس از 

معرفی خود، وقتی می گوید من فرزند پیغمبر)ص( هستم، به چند 
جمله کوتاه بسنده می کند، اما وقتی نوبت به معرفی امام علی)ع( که 
نماد امامت است می رسد، ویژگی های امیرالمؤمنین)ع( را بسیار کامل 
توضیح می دهد. این به معنای آن نیست که فضائل امیرالمؤمنین)ع( 
از پیامبر)ص( بیشتر است؛ بلکه به این معناست پیامبر)ص( نیازی به 
معرفی بیشتر برای این مردم ندارد، زیرا همه او را قبول و باور داشتند. 

امام از این فرصت برای تبیین سیمای امامت بهره بردند.
دکتر ترخان به راهبرد دیگر امام)ع( نیز اشــاره کرده و خاطرنشان 
می کند: از راهبردهای دیگر امام تبیین چهره واقعی اسام از طریق 
دعا و همچنین مبارزه با جریان های انحرافی بوده اســت. ایشان با 
گروه هــا و فرقه های منحرفی مانند غالیــان، جبرگرایان، معتقدان 
به تشــبیه و تجســیم و اهل تصوف و زاهدنمایان روبه رو بودند و از 
راهبردهای مهم ایشــان مبارزه با جریان های انحرافی به شیوه های 

مختلف و روشنگری در این زمینه بود.

 اگر اقدامات امام سجاد)ع( نبود 
حرکت علمی امام باقر)ع( اتفاق نمی افتاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی به مورد مهم 
دیگری از راهبردها اشــاره کــرده و می گوید: محمد 
بن مســلم زهری، یکی از عالمان درباری بود که به 
نفع حکومت اموی کتاب می نوشــت، جعل حدیث 
می کــرد و از این طریق به اهداف شــوم آن ها کمک 
می نمود. امام)ع( به مبارزه با او و دیگر عالمان درباری 
پرداخته و می فرمــود: اگر بنی امیه جنایت و ظلمی 
مرتکب می شــوند، شــما هم در جرم آن ها شریک 
هســتید. حجت االسام ترخان با بیان اینکه جامعه 
در عصــر سیدالشــهدا)ع( و زین العابدین)ع( دچار 
چنان انحرافاتی شــده بود که اگر اقدامات فرهنگی 
امام سجاد)ع( نبود حرکت علمی امام باقر)ع( اتفاق 
نمی افتاد، تشــریح می کند: از راهبردهای مهم امام 
ســجاد)ع( تربیت نیروهای فرهیخته است؛ اگر چه 
امــام در متن جامعه حضور جدی نداشــت، اما در 
طول 34 سال امامت و در آن شرایط خفقان شدید 
توانست 170 شاگرد تربیت کند؛ شاگردانی که کمک 
بســیاری برای ادامه دادن مسیر امامت توسط امام 
باقر)ع( بودند. وی به ماجرای مدح امام ســجاد)ع( 
توســط فرزدق، شاعر بلندپایه دربار اموی نیز اشاره 

کرده و می گوید: برخورد احترام آمیز مردم در مسجدالحرام که راه را 
باز کردند تا امام)ع( بتواند حجراألسود را استام کند و شعر فرزدق 
در مدح ایشان، در مقابل هشام، خلیفه و حاکم قدرتمند اموی، نشان 

از موفقیت امام در راهبردی دارد که آن را پیگیری می کرد.

  یاوران حسین j ؛ پسران ام البنین h   معارف: اُم البنین همسر علی بن ابیطالب)ع( و مادر عباس، عبداهلل، جعفر و عثمان بود که همه آن ها در روز عاشورا به شهادت رسیدند. عباس فرزند بزرگ تر و عبداهلل از او هشت سال کوچک تر بود. چون اصحاب امام حسین)ع( و عده ای از اهل بیت او کشته 
شدند، عباس)ع( برادرانش  را خواست و به آن ها گفت: »پا به میدان بگذارید تا شهامت و شجاعتتان را ببینم و داغتان را مایه اجر خویش بشمارم«. عبداهلل شهید شد و نوبت به جعفر رسید. علی)ع( به خاطر عالقه فراوانی که به برادرش جعفر بن ابیطالب داشت، نام او را بر فرزندش گذاشته بود. پس از 

شهادت او، عثمان پا در میدان گذاشت. علی)ع( او را به یاد صحابی پیامبر عثمان بن مظعون، چنین نام گذاشته بود. خولی بن یزید تیری به پیشانی عثمان زد و او را از اسب به زمین افکند و مردی از بنی دارم سر از تن او جدا کرد. عباس)ع( آخرین شهید از پسران ام البنین در کربال بود.

 کسی نباید بین انقالبی گری و عقالنیت فاصله بیندازد   رسا: حجت االسالم علیرضا پناهیان در شام غریبان اباعبداهلل الحسین)ع( در مسجد دانشگاه امام صادق)ع( گفت: انسان در زندگی فردی موظف به مبارزه با هوای نفس خویش است و در اجتماع نیز موظف است با هوای نفس طاغوتیان 
و فرعونیانی که درصدد مسلط شدن بر مردم و سواری گرفتن از ملت هستند، مبارزه کند. انقالب اسالمی محقق شد تا عقل ها حاکم شود نه جهل ها؛ امام علی)ع( در اهمیت توجه کردن به تجربیات می فرمایند: انسان شقی کسی است که از عقل و تجربه بهره برداری نکند. معنای عقالنیت و انقالبیگری یکی 

است و رهبر معظم انقالب مکرر به این امر اشاره دارند؛ بنابراین کسی نباید بین انقالبیگری و عقالنیت فاصله بیندازد. روایت است اگر عقل بنده ای در مسئله ای درست حکم نکند، تقوا آن جهل را جبران و نابود می کند؛ تقوا قدرت درک و برنامه ریزی انسان را افزایش می دهد. 

مقتل / مجلس نهم

 مأموریت 
امام سجاد)ع( 

استمرار، نشر و 
تبیین حرکت، پیام 

و مسیری بود که 
 امام حسین)ع( 

 با قیام خود 
 آن را ایجاد 

کرده بود

بــــــرش

   اکسیر محبت حسینی / بخش پایانی

 jمحب واقعی امام 
خود را در زندگی شبیه محبوب می کند

معارف: براساس آیات و روایات، تنها چیزی که زمینه اخاص را در 
انسان فراهم می کند، محبت است و اگر محبت در وجود آدمی 

جای نگیرد، عمل خالصانه از او ســر نمی زند و چون بدون 
اخاص عمل قیمت ندارد تا محبت نباشد، اعمال صالح 

ظاهری به تنهایی وزنی پیدا نمی کند و فقط مقدمه و 
زمینه ای برای رسیدن به محبت است. اگر انسان 

نماز را ُحّباً هلل بخواند، آن نماز برای خداست، 
در غیر این صورت نماز فقط آن کار خیری 

است که از شوق بهشت یا ترس جهنم 
بجا  آورده می شود که در آن خلوص 

نیست. 
یکی از راه های تحصیل این محبت 
که به عمل قدر و قیمت می دهد، 
اظهار محبت به متعلقات محبوب 
است که یکی از زیرمجموعه های 
آن »تشــّبه« اســت. انسان وقتی 
کســی را دوســت دارد، تــاش 
می کند رفتــار و حــاالت خود را 

به او شــبیه کند و این مشابهت در 
باب محبت بســیار تأثیرگذار اســت. 

آدمی وقتی کسی را دوســت دارد، فرد 
شبیه او را نیز دوست دارد؛ چنانکه حضرت 

سیدالشهدا)ع(، حضرت علی اکبر)ع( را هم به دلیل 
مقامات باطنی ایشان دوست داشتند و هم به این خاطر که 

»أْشَبُه الَنّاِس َخلْقاً َو ُخلْقاً َو َمْنِطقاً بَِرُسوِل اهلل« بودند. این یک حالت 
فطری است که از این طریق ُمحب به  محبوب خود نزدیک می شود.

از طرف دیگر فرد عاشــق، ناخودآگاه تــاش می کند با تقلید از 
رفتارهای معشوق، شبیه او شود، زیرا محبت همیشه مازم با تشبه 
اســت و در واقع اقتضای جاذبه و محبت،  همرنگ شدن ُمحب با 
محبوب است؛ هرچند در گام عمیق تر وقتی محبت اتفاق می افتد، 
خود به خود افراد به هم شبیه می شوند. محبت یعنی رابطه روحی و 
نزدیک شدن قلوب  به  یکدیگر و چون صفات از قلب می جوشد، در 
اثر محبت رفتارها تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر شخص، 
ُمحــب واقعی امام باشــد، قلب و دلش تحــت تأثیر محبوب قرار 
می گیرد و آنگاه در تمام امور، تشــخیص حق و باطل بر او آســان 
می شــود و در همه جا می داند که موالی او چه می پسندد و از چه 
چیز بیزار است. شباهت داشتن از آثار قطعی محبت است به نحوی 
که هرجا عشق و محبت بیاید، خودبه خود این تشبه حاصل می شود. 

حال برای امثال ما که عاشق نیستیم، طریق تحصیل این محبت 
درگام اول تشبه جستن به محبوب است. شباهت و محبت یک 
رابطه دوسویه است؛ اگر محبت بیاید،  شباهت می آید و هرچه 
شباهت بیشتر باشد، محبت بیشتر می شود.  از پیامبر 
َه بَِقْوٍم  اکرم)ص( نقل اســت که فرمودند: »َمْن تََشَبّ
َفُهَو ِمْنُهْم«؛ کســی که خود را شبیه قومی کند، 
از آن ها می شود و حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
َه بَِقْوم إاِلَّ أَْوَشَک  نیز فرمودند: »َقَلّ َمْن تََشَبّ
أَْن یَُکوَن ِمْنُهْم«؛ کمتر شده است کسی 
خود را شبیه قومی کند و سرانجام از 
آنان نشود. اگر ما نمی توانیم ُمحب 
امیرالمؤمنیــن)ع( باشــیم، الاقل 
باید خود را این گونه نشان دهیم 
تا آهسته آهســته آن محبت در 
قلب ما جــا بگیرد؛ یعنی ببینیم 
سیره حضرت چه بوده و چگونه 
زندگی می کردند تا خود را شبیه 

ایشان کنیم.
اگــر وادی راه خــدا، وادی محبت 
اســت و محبــت نیز با تشــبه گره 
انتظاری  خورده اســت، دیگر چشــم 
بــرای رســیدن بــه دســتور از طــرف 
ائمــه)ع( معنا نــدارد؛ بلکه بایــد تمام تاش 
خود را کرد تا همرنگ ایشــان شــد ولــو اینکه از  آن 
حضرات دســتوری به ما اباغ نشــده باشد. همین که سنت آن ها 
 در زندگــی بر این مطلب بــوده، برای اطاعت و پیــروی از آن ها 
کفایت می کند. وقتی انسان خود را شبیه ائمه)ع( قرار دهد، کم کم 
قلباً با آن ها متحد شده و شایستگی ورود به گنجینه اسرار ایشان 
برایش فراهم می شود و ااّل تا آن اتحاد و یگانگی روحی ایجاد نشود، 
در خانه اهل بیت)ع( به روی انســان باز نمی شــود و تا این اتحاد و 
یگانگی ظاهری نباشد، اتحاد و یگانگی روحی به وجود نمی آید؛ از 
این رو انسان باید تاش کند براساس سنت نبوی و سنت ائمه)ع( 

در تمام امور در چارچوب شرع خود را به آن حضرات نزدیک کند.
این شــباهت ظاهری به قدری اهمیت دارد که دشــمنان اسام 
دانستند برای تغییر قلب و جان مسلمانان باید ظاهر آن ها را تغییر 
دهند. وقتی زندگی یک مسلمان برخاف سیره حضرت رسول)ص( 
و به سبک غربی ها شد، آنگاه کم کم آن محبت کمرنگ می شود و 

مسلمانان از پیشوایان خود فاصله می گیرند.

منبر

   گفت وگو با حجت االسالم محمدیان به بهانه انتشار کتاب »حسین از زبان حسین«

 از مهم ترین وظایف عالمان دینی 
پاالیش فرهنگ شیعی از مطالب بی پایه است

معارف/ احمدی: آشــنایی با معارف و سیره اهل بیت عصمت و 
طهارت وظیفه یکایک ارادتمندان، محبان و شیعیان ایشان است و 
فراهم آوردن منبع و بستر مناسب برای کسب این آشنایی، وظیفه 
اندیشمندان و علمای دینی. در این زمینه، هفته گذشته و همزمان 
با ایام سوگواری سیدالشهدا)ع( کتاب »حسین از زبان حسین« در 
تهران رونمایی شد. این کتاب که دربردارنده درس ها و عبرت های 
عاشوراست، توسط حجت االسام محمد محمدیان به رشته تحریر 
درآمده؛ وی پیش از این نیز کتاب »علی از زبان علی« را تألیف کرده 
بود. در ادامه گفت وگوی ما با این عضو شورای عالی انقاب فرهنگی 
را درباره کتاب »حسین از زبان حسین« می خوانید؛ با ما همراه باشید.

 مستند بودن، وجه تمایز »حسین از زبان حسین«
حجت االســام محمدیان در ابتدا و با بیان اینکه کتاب »حسین از 
زبان حسین« یکی از هزاران اثری است که در مورد امام حسین)ع( 
نوشته شــده، می گوید: کارهای فراوانی در مورد نهضت عاشورا و 
فرهنگ کربا انجام گرفته که همه آن ها بســیار ارزشمند و قابل 
قدردانی هســتند. نکته اصلی درباره این کتاب و وجه تمایز آن با 
دیگر آثار مشابه، مستند بودن مطالبی است که در مورد عاشورا و 
کربا بیان می شود. در مورد معصومین)ع( وظیفه بیشتری درزمینه 
امانتداری داشته و موظفیم با حساسیت بیشتری کلمات معصوم را 
بیان کنیم؛ باید از هر گونه سخن اضافه و یا تفسیر نابجا پرهیز کنیم 
و مقید به اصولی باشــیم که در طول تاریخ، علمای بزرگ اســام 
رعایت کرده اند. او اضافه می کند: علم رجال، علم حدیث، درایه و... 
برای این بود که کام معصوم به درستی مطرح شود. در طول سالیان 

به دالیل مختلف مطالب غیرمستند و غیرقابل اتکایی وارد 
فرهنگ عاشــورا شــد. به همین دلیل از مهم ترین 
وظایف عالمان دینی پاالیش درســت این فرهنگ 
از مطالب ضعیف، سســت و غیرقابل اتکاست. عضو 

شــورای عالی انقاب فرهنگی در ادامه بیان می کند: 
ضمن اینکه اگر بخواهیم مکتب، فرهنگ و نهضتی را به 

بهترین و صحیح ترین 
شکل معرفی کنیم، 
رهبــر آن نهضــت 
بهترین مفسر و مبین 

است؛ به خصوص اینکه 
آن رهبر شــخص 

معصومی مانند 

اباعبداهلل الحسین)ع( باشد. عاوه بر آن در این کتاب تاش شده از 
منابع معتبر و مدارکی که اهل فن به آن استناد می کنند، استفاده 

شود و به دلیل مستند بودن کتاب از منابع ضعیف کار نشود.

 برای آشنایی با فرهنگ عاشورا 
هیچ منبعی معتبرتر از سخنان رهبر آن نیست

او درباره کتاب »حسین از زبان حسین« می گوید: محور این کتاب 
سخنان اباعبداهلل)ع( است، زیرا برای آشنایی با فرهنگ عاشورا هیچ 
منبعی معتبرتر از سخنان رهبر آن نهضت وجود ندارد. برای تهیه 
مطالب آن هر چه می توانســتیم در منابع روایــی و تاریخی از آن 
بزرگوار بدست بیاوریم، ماک قرار داده شده و با سخنان آن حضرت، 
نهضت توضیح داده شــده است؛ سخنانی که آن قدر شیوا، صریح، 
روشن و همه جانبه است که هیچ جا احساس نشد نیاز به توضیح و 
تفســیر بیشتری وجود دارد. در این کتاب دوران والدت تا شهادت 
امام حسین)ع(، از زبان خود حضرت آورده شده؛ بخش آخر آن هم 
چون به حوادث پس از عاشورا و شهادت امام حسین)ع( پرداخته، از 

بیان خواهر ایشان حضرت زینب)س( استفاده شده است. 
حجت االسام محمدیان بیان می کند: ادبیات و روایت این کتاب، 
اول شخص است. شیوه ای که سبکی جدید در ادبیات دینی است و 
تاش می شود مطالب از زبان خود امام باشد، تا با این شیوه جوانان 

را به سمت کتاب سوق دهیم.
رئیس ســابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در 
مورد مطالب و روایاتی که بارها در مورد کربا شنیده ایم، اما در کتاب 
نیامده، می گوید: روایات زیادی مرتبط با کربا وجود دارد که در این 
کتاب نیست؛ چرا که سند معتبری برای آن پیدا نکردیم 
و بــرای وفای به عهد تنها روایاتی را نقل 
کردیم که معتبر و مستند باشند یا شاید 
ممکن اســت مطلبی معتبر و مستند 
باشد، اما چون سخن از امام حسین)ع( 
نبوده در این کتاب نیامده، زیرا محور 
این کتاب معرفی حســین از زبان 
حسین بود. او یادآور می شود: این 
کتاب بیش از 100 منبع دارد که 
همه از منابع اولیه تاریخ اسام 
و از منابع اولیه روایی شــیعه 
و سنت محسوب می شوند و 
تاش کردیم در این زمینه 
منبع معتبری از قلم نیفتد.

کتابخانه
 محسن فاطمی نژاد

حجت االسالم دکتر ترخان در گفت وگو با قدس تبیین کرد

 حجت االسالم محمدحسن وکیلیراهبرد امام سجادj برای بازتعریف اسالم ناب
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 آیت اهلل جوادی آملی در مراسم 
سوگواری عاشورای حسینی مطرح کرد

 تخصص و تعهد
دو عنصر محوری در مدیریت

مهر: کار حســین بن علــی)ع( تنها مخالفت با 
اموی و مروانی نبود، تنها مبارزه با سرزمین حجاز 
نبود؛ ساالر شهیدان فرمود: هر کس مثل من فکر 
می کند زیر بار ظلم نمی رود؛ »مثلی ال یبایع مثل 
یزید بن معاویه«. بیان نورانی علی بن ابیطالب این 
است: »ستم را جز ملت فرومایه تحمل نمی کند«. 
ساالر شــهیدان به آیه ای استدالل کرده که خدا 
فرمــوده: در کارگاه من از عرش تا فرش یک آدم 
بی ُعرضه وجود ندارد؛ چه در آســمان ها، چه در 
زمین، چه در بین األرض و الســماء من به کسی 
ِسمت دادم و صنع دادم و مأموریت دادم که این 
دو عنصر محوری اداره را خوب بلد اســت؛ یکی 
تخصص، دیگری تعهد. آسمانی ها را کسانی اداره 
می کنند که نه اهل اختاس اند نه اهل نجومی؛ 
این سخن خداست؛ این سخن را ساالر شهیدان 
استدالل می کند. کسی پیشنهاد داد من فان کار 
را فان خدمت را به شما می کنم، حضرت این آیه 
را استدالل کرد و فرمود: »َوَما ُکنُت ُمتَِّخَذ الُمِضلِّیَن 
َعُضداً«؛ من کربایی می خواهم که هم متخصص 
باشد در جهادشناسی و هم متعهد باشد تا آخرین 

قطره خون. 
قــرآن کریم یک چوپــان را ذکر می کند وظیفه 
چوپانی را و یک وزیر را ذکر می کند وظیفه وزارت 
را؛ می گویــد اگر چوپان اســت باید متخصص و 
متعهد در دامداری باشد، اگر وزیر است متخصص 
و متعهد در آن ِســمت وزارت باشــد. به شعیِب 
پیغمبر گفت: چوپان باید در دامداری نیرومند و 
در کار خود امین و پاک، دستش پاک، چشمش 
پاک، قلبش پاک و قدمش پاک باشد؛ این چوپانی 
»إِنَّ َخیَر َمِن اْســَتأَْجْرَت الَقِوی األَِمیُن«؛ القوی، 
األمین یعنی متخصص، متعهد. امــا در وزارت؛ 
وجود مبارک یوســف صدیق وقتــی در دوران 
قحطی مصر خواســت وزارت اقتصاد را به عهده 
بگیرد گفت مرا وزیر اقتصاد قرار بدهید؛ »إْجَعلِْنی 
ِّی َحِفیٌظ َعلِیٌم«؛ متخصصم،  َعلَی َخَزائِِن األَْرِض إِن
متعهدم، دستم پاک، مغزم متفکر. اگر دین بخواهد 
جهانی باشد باید هر کســی در هر زمان، در هر 
زمین، ِسمتی دارد این دو کار را داشته باشد؛ هم 
آن مسئول باید به چنین افرادی ِسمت بدهد، هم 

افراد با داشتن این دو ویژگی ِسمت بگیرند.

صفحه 4   1398/06/21

آگهى فراخوان ارزيابى توان اجرايى پيمانكاران
︀︠︐﹞︀ن  ︣وژه︨  ︣﹇﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︎  ︀ری در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ﹡︀زک ﹋︀ری، ︑︀︨﹫︧︀ت︋  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︨ 
ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۴  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡   ︎﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از (﹤︀ ــ︀︠︐﹞︀ن ︻﹙﹢م︎  ﹋﹑︨ــ︀ (﹁︀ز دوم︨ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︡﹠︫︀ ا︋﹠﹫﹥︋ 
︣وژه:  ﹝︪︭︀ت ﹋﹙﹩︎ 

 ︹︋︣﹞︣︐﹞ ۵۴٠٠ ️︀︧﹞ ﹤  ︋(﹤︀ ︀︠︐﹞︀ن ︻﹙﹢م︎  ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹑︨︀ (﹁︀ز دوم︨  ︣﹇﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︨   ا︗︣ا﹩ ﹡︀زک ﹋︀ری، ︑︀︨﹫︧︀ت︋ 
︀ر ︵︊﹆﹥ روی ﹨﹞﹊︿ و ︋︀ ︋︣آورد ︡ود ۵٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹝﹏ ا︡اث ︎︣وژه:
︀︫﹠︡ د︻﹢ت  ︣ا︳ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ در ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ ﹝﹩︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ︀ری ا︨️. ﹜︢ا از︎   ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٩ ︗︀ده ﹁︣ح آ︋︀د︨ 
︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︑﹢ان ا︗︣ا﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران را از ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در︀﹁️ و ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت دو 
ــ︀ری ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٩ ︗︀ده ﹁︣ح آ︋︀د، دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م  ﹥ آدرس︨  ﹢︩ را︋  ــ︡ه︠  ︦ از ︑︀ر ︀پ آ﹎﹩ ﹝︡ارک ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹤︐﹀﹨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ (٠١١٣٣۶٨٨٠٨٢ :﹟﹀﹚︑) ︀ر︎︣دازی دا﹡︪﹍︀ه﹋ ︡︀ری، وا ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︨ 
 ️﹋︫︣ ️︗ ︀﹡︋︣ای آ ﹩﹆ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ ︀ن ︋﹢ده و﹫︲︀﹆︐﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ر ارز﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋ً︀   ︡︋﹩ ا︨️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ﹝︢﹋﹢ر ︮︣﹁

۵٩۴۴٠٣ ﹩﹎ا﹨︡ ﹋︣د.                                                                                                                               ︫﹠︀︨﹥ آ﹢﹡ ︀د︖در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا
︀ری  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︨ 

ع ۹
۸۰
۷۶
۱۷

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ︑﹢س ﹝︡ ︠︣ا︨︀ن 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶٣٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣١٩٧٨۵

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ر︗︊︺﹙﹩ ر︗︊﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٧٨۵۵۵۵٨۵ 
︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ا﹝﹫︣﹜︺﹏ ﹝︷﹙﹢﹝﹫︀ن ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴١٢۶٧٧٢۵ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی 
︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩  ﹋﹫︀ن ر︗︊﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٩۴٩٧٩٠ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ 
و ︑︺︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ و ︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 

دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۵٨٩۵٠١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۵۷
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎﹢︀ ︑︡︋﹫︣ ر︲﹢ی 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

۴٠٨٧۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶۶۴٢٩
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
-︪︡﹞ ﹩︐︊︔ ︡در وا ️﹋︣  ︫﹏﹞ - ١: ︫︡
 ﹩︐︺︫︣ ﹟﹫︋ -﹩︐︺︫︣ ﹛ آ︋︀د-︋﹢﹜﹢ار︨︀﹇
 ٩١٨٩٩١٨٧۴١ ﹩︐︧ ﹑ک ۴٢٨ ﹋︡︎  ١۴ و ١۶-︎ 
︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 

 .︡︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۵٨٩۵٠٧) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۷
۵۷
۶

︀︣ات ︫︣﹋️ آ︋︀د﹎︣ان ︨︀زه آر﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠۵٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٨٢١٠ 

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹨︀دی ﹋﹙﹢︑﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٩٣۶۶۴۶٧۵ ︋﹥ 
 ﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩٠١٣٣١٧۴٠ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︋ ︮︀دق ﹡︥اد ﹟﹫︧ ︡﹫︨ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨
ــ︡﹡︡ و  ︣﹎︤︡ه︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل︋  ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹏﹞︀︻︣︡︣ه︋   ︨﹤  ︋٠٧٩٣۶٢٢٠٩٣ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︤دی ﹡︥اد︋ 

﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۵٨٩۵۴٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۵۷
۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︀︨﹠︀ ︵﹢س ﹁﹟ آور 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٠٧۴ و 

١٠٣٨٠۵١۵٨٢۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٧,٠٣,٠۶ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -آ﹇︀ی 
 ︦﹫داراب ︻︴︀ر︋︀︫ــ﹩ ٠٩٣١۴٣٣٠٩۶ ︋﹥ ︨﹞️ ر
﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ٢- آ﹇ــ︀ی ﹝︣︑︱ــ﹩ ﹡﹫ــ﹉ ︮﹀ــ️ 
٠٩٣٩۶٠٩۵۶٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ٣- ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ه 
 ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩٣٩۶٠٩۵۶زاده ﹋︀︫ــ︀﹡﹩ ٨ ﹟﹫︧
ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب 
︀دار و ︑︺︡آور  ﹎︣د︡﹡︡ . - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋ 
 ️﹫﹨ از ا︻︱︀ء ﹩﹊ ــ﹏ و﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ء ︀ ︫ــ︣﹋️︋ 

﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵٨٩۵۵۶)

/ع
۹۸
۰۷
۵۸
۰

 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ︧︣د︋ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٨٢۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٨۶٢٠١٧٧٠٩
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩︀ی ﹝︀﹜ــ︑ر﹢ ــ︡ : -︮  ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ︫ 
٢٩ ا︨ــ﹀﹠︡ ﹝︀ه ︨ــ︀ل ١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡ . 
– روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ 
ار﹋︀ن  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹝﹢︨︧ــ﹥   – ︫ــ︡.  ا﹡︐ــ︀ب 
︨﹫︧ــ︐﹛ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠١٠٠۵٣٠٠۵۴ ︋︺﹠﹢ان 
︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی ﹝︭︴﹀﹩ ︑︣﹋﹞ــ﹟ ﹡︥اد ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٩۵٢٧۵٩ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ 
ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵٨٩۵٨۴)

/ع
۹۸
۰۷
۵۸
۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣﹡﹍︀ر 
︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٢٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٢٢٧٣٨٢

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٧,٠٢,٠٢ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︑︺︡اد 
ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه از ۴ ﹡﹀ــ︣ ︋﹥ ٣ 
﹡﹀ــ︣ ﹋︀﹨︩ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۵٨٩۶١۵) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۷
۵۸
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣﹡﹍︀ر ︫︣ق ︫︣﹋️ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٢٨ و ︫﹠︀︨﹥ 

١٠٣٨٠٢٢٧٣٨٢ ﹩﹚﹞
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ا︻︱ــ︀ء ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ︋﹥ ﹇︣ار 
ذــ﹏ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇ــ︀ی ﹝﹞ــ︡ ﹁︀﹝﹫﹙﹩ 
﹋︡﹝﹙ــ﹩:۴۵۶٩١٢۵۶٢١ و ︠︀﹡ــ﹛ ﹨︀ ﹙ــ︡ا ﹁︀﹝﹫﹙﹩ 
︋﹠ــ﹩ ︻︀﹝ــ︣ی  ﹋︡﹝﹙ــ﹩:٠٠۶٢۴۴٠٨٣٧ و ﹝︣ــ﹛ 
︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه  ــ︣ای ﹝ــ︡ت︋  ﹋︡﹝﹙ــ﹩ : ٠۴٢٠٩٣٢٨۶٠︋ 
 ٩٨,۵,٢٧ ــ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️ــ﹫﹨ ــ︡ت ︑︭︡ی﹞

︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵٨٩۶١٧)

/ع
۹۸
۰۷
۵۹
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︍︨︣ ﹡﹢ر ︠︣ا︨︀ن 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٣۵٩۴٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١۴۴٣٩
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,١۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
ــ︀دار و︑︺︡ آور  ︫ــ︡ :١ -﹋﹙﹫ــ﹥ اوراق︋ 
از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ،︨ــ﹀︐﹥،︋︣وات ﹇︣ارداد﹨︀ و 
 ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ء ︀ ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ و اوراق ︻︀دی 
 ︀ ــ﹥ ا﹝︱ــ︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝ــ﹏ ﹨﹞︣اه︋  و اداری︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۵٨٩۶٩٢) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۷
۵۹
۳

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣اــ︡ ١١١ ﹝ــ︡ل ٩۴ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره  و     ٩٨ د   ۶٧۵ اــ︣ان   ٣۶ ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAS431100F5835408 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  
ــ︺﹫︡ه از﹋﹫ــ︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از  ۵۴٢١٧۴٩︋﹥ ﹡︀م︨ 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ز﹍﹞ــ١٢۵CC︀ ﹝ــ︡ل 
١٣٩٣ ر﹡ــ﹌ زرد ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴۴١٨٢/٧٧٢ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0125NID301375 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹝﹞︡︮ــ︀دق  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NID***125A9301827
ر︲﹢ی ︑﹆﹢ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۶۱
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۳

  LX ︡﹠﹝︨ ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12489323676   ︫ ︡﹫﹀ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌︨ 
﹞︀ره   ︫﹤  ︋NAAC91CC8BF851814 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  و︫ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶٣ د ٣٣ ا︣ان ٨۴ ︋﹠ــ︀م ﹁︀︵﹞﹥ د﹠︀ری 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣ا︑﹢  ﹢دروی︨  ﹠︡ ﹝︱︣ی︠  ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨   ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋﹉﹫﹛︀︐﹞ ﹩﹁︡  ︮︡﹫﹀ ﹝︡ل ٢٠١۴ ر﹡﹌︨ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر G4NADH508943 و  ٩۵١ج۶٣ ا︣ان ١٢︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ KNAFZ4170E5199237 ﹩︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
ا︻︷ــ﹛ ︲﹫﹢﹇ ﹩︀︀ن ︻︐﹫﹅ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

    SX ︀﹫︐﹡︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ و  ﹋︀رت ﹝︀︫﹫﹟ ︠﹢درو زا
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩     ٧۵٢ن۴٣  ﹝︡ل ٨٣ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی︫ 
اــ︣ان ۵۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S١۵١٢٢٨٣١١٢٣٢١ و 
 ﹩︐﹝ــ︣ان ر﹞ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  ٠٠٣٢۵٩۶۴ ︋﹥ ﹡︀م

﹋﹟ ﹝﹀﹆﹢د واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡

/ع
۹۸
۰۷
۶۰
۰

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 ١١٢٨٣٠١٣٧٩۴ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٣٩٠٠٠١٧ 
﹢ر ﹋﹙﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و   ︎︡﹝﹞ ︀︋ــ﹥ ﹡︀م ر︲ــ

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۷
۵۳
۲

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 ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︴︀︋﹅ ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه  ﹨﹫﹞ ️︐︣م وزــ︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︋︺︡ی 
   WWW.NIGC-KHRZ.IR ️︀︨ در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨︐︺﹑م ارز﹋ ،  ﹩﹎آ ﹟︀ن ذ﹋︣ ا︨️ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝︐﹟ ا︀آن ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︫ــ

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

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

نوبت دوم    1398/07/04صفحه 5    1398/06/21
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره139860308005000029 مورخ 1398/04/31 هيات اول موضوع  ــمى/برابر راى ش ــند رس فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــازمان  ــالمى ايران با نمايندگى س ملك نيم بلوك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى دولت جمهورى اس
تحقيقات ،آموزش و ترويج جهاد كشاورزى در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر تاسيسات و ساختمان 
ــدانگ آن يك قطعه زمين  ــمتى ازشش ــه ملى 14002909870كه قس ــاورزى به شناس مركز آموزش كش
ــتمل برتاسيسات و ساختمان وچاه كشاورزى به مساحت 332157/85متر مربع در پالك 11  مزروعى مش
ــده و قسمتى  ــهام مجهول و ثبت نش اصلى مالكين رود خانه ميان بياض بخش دوازده نيم بلوك از محل س
از ششدانگ آن يك قطعه زمين به مساحت 28668/60متر مربع از پالك 12 اصلى مزرعه گريمنج بخش 
دوازده نيم بلوك از محل سهام مجهول و ثبت نشده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.آ9807609
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/04

حميدرضاتوسلى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نيم بلوك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى مسعود چوپانى نغندر به استناد 2 برگ استشهاديه گواهى امضاء شده دفتر اسناد رسمى 
ــهد منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  9 مش
ــهل انگارى مفقود گرديده است، با بررسى سامانه جامع امالك  ــت سند مالكيت وى به علت س و مدعى اس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه يك واحد آپارتمان به مس ــخص گرديد شش ــوابق پرونده ثبتى مش الكترونيك و س
ــماره دفتر امالك  ــهد به ش ــماره پالك 86500 فرعى از 175- اصلى بخش 10 مش 91/35 مترمربع به ش
ــند مالكيت 940205/ ــعود چوپانى نغندر ثبت و س ــى 139720306267032217 به نام مس الكترونيك

ــامانه جامع امالك الكترونيك و سوابق پرونده ثبتى بيش از اين حكايتى  ــليم گرديده س الف97 صادر و تس
ندارد و اين آگهى به استناد ماده 120-آيين نامه قانون ثبت مصوب بهمن 1380صادر گرديده است؛ مراتب 
يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود 
ــند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به  س
ــليم نمايد. بديهى است در صورت عدم  ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تس ــت اصل س پيوس
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.آ9807606 
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه چهار مشهد مقدس- محمد مقدسى

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب  ــر گرديده اينك برحس ــررات ماده14قانون ثبت منتش ــدود قبلى كه بموجب مق ــى تحديدح پيروآگه
ــمت از امالك  ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقس ــت واصله مس درخواس
واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتى اين واحد بشرح زير ميباشد:بخش3 سبزوار-پالك5-اصلى-اراضى قلعه 

نو2700 فرعى-ششدانگ يك قطعه زمين محصور-ورثه مرحوم حبيب اله رحيمى نژاد كما فرض اله.
تاريخ تحديد: شنبه 1398/7/13 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 

ــيله اين  ــماره هاى فوق الذكر بوس ــون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش ــب ماده14قان لذابموج
ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانيد.چنانچه هريك ازصاحبان امالك  آگهى اخطار ميگرددكه  درروزوس
يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملك موردآگهى باحدوداظهارشده 
ازطرف مجاورين تحديدخواهدشدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك 
ــخ تحديدحدودپذيرفته  ــط تا30روزازتاري ــق ماده20قانون ثبت فق ــع مقررحاضرنبوده اند مطاب ــه درموق ك
خواهدشدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست 
ازتاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذيصالح قضايى تقديم 

وگواهى الزم ازمرجع مذكوراخذ وبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/3029)آ9807573
تاريخ انتشار:پنجشنبه 1398/06/21

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

شماره صورتمجلس:9809005845101758       شماره پرونده: 9709985840700441
شماره بايگانى شعبه: 972965                        تاريخ تنظيم: 1398/06/16

آگهى مزايده نوبت دوم 
در مورد پرونده اجرائى كالسه 972965 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد فيمابين خواهان ها سيد محمد 
ــيد مصطفى هر سه شهرت فاطمى وفلور و طيبه و محبت هر سه شهرت نداف و خواندگان  ــيد على س و س
ــدانگ پالك 187  ــاع : شش ــتور فروش ملك مش ــهرت نداف با موضوع دس طاهره و ماه بى بى و فرحناز ش
فرعى به مساحت 11/250 متر مربع پالك 188 فرعى به مساحت 10/000 متر مربع پالك 203 فرعى به 
مساحت 8/750 متر مربع پالك 204 فرعى به مساحت 8/750 متر مربع و پالك 208 به مساحت 5000 
ــوانلو در مالكيت مرحومه فاطمه رشوانلويى  ــوم به رش متر مربع از پالك 137 اصلى بخش دو بجنورد موس

ــت اين اراضى در تصرف آقاى عباسعلى نداف همسر  ــان فوت نموده اس ــال 1381 كه ايش قرار دارد و از س
موتوفى قرار مى گيرد و بعد از فوت مشاراليه كليه پالك ها به صورت باغ از انواع درختان بوده به دليل عدم 
ــكيده واز حدود ده سال اخير خانم فرحناز نداف احدى از وراث  ــيدگى و آبيارى اكثر درختان آنها خش رس
دربعضى از قسمت هاى قطعات نسبت به غرس نهال و احياء باغ اقدام نموده است بنابراين كليه باغات در 
ــرب از رودخانه  ــوانلويى قرار دارد كليه پالك ها و قطعات داراى حق آبه ش تصرف وراث مرحوم فاطمه رش
ــد لذا با توجه به مكان و موقعيت وقوع پالك ها  ــمه موجود در منطقه مى باش ــتى و چش بازخانه و چاه دس
ــى و لومى مى باشد تعداد و نوع درختان موجود دورى و نزديكى روستا و  ــاختمان خاك كه رس و بافت و س
ــاير عوامل موثر در ارزيابى اراضى و اشجار و نوع سند مالكيت  ــهر راه هاى دسترسى ميزان حق آبه و س ش

بهاى هر يك از قطعات به شرح ذيل مى باشد:
1-پالك 187فرعى از 137 اصلى به مساحت 11250 متر مربع از قرار هر متر مربع 32/000 تومان جمعاً 

به مبلغ 360/000/000 تومان مى باشد.
ــاحت 10000 متر مربع از قرار هر متر 45/000 تومان جمعاً به  2-پالك 188 فرعى از 137 اصلى به مس

مبلغ 450/000/000 تومان مى باشد.
ــرار هر متر 35/000 تومان جمعاً به  ــاحت 8750 متر مربع از ق ــالك 203 فرعى از 137 اصلى به مس 3-پ

مبلغ 306/250/000 تومان مى باشد.
4-پالك 204 فرعى از 137 اصلى به مساحت 8750 متر مربع از قرار هر متر مربع 38/000 تومان جمعاً 

به مبلغ 332/500/000 تومان مى باشد.
5-پالك 208 فرعى از 137 اصلى به مساحت 5000 متر مربع از قرار هر متر مربع 48/000 تومان جمعاً 
ــصد  ــد و ( جمع كل باغ هاى فوق الذكر به مبلغ يك ميليارد و شش به مبلغ 240/000/000 تومان مى باش
ــت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان مى باشد) و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر  ــتاد و هش و هش
گرديده كل ملك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 ساعت 10/00 الى 10/30 از طريق مزايده 
ــد، بنابراين متقاضيان شركت در  ــترى بجنورد به فروش برس حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــه مزايده مى توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در  جلس
ــى شروع و به باالترين  ــت مزايده از قيمت كارشناس صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى اس
قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى 
مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى(نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ 

توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.آ9807607
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد – محسن لشگرى

دادرس اجراى احكام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بجنورد- بهزاد همتى

شماره مزايده: 139804307141000057
تاريخ ثبت: 1398/06/20

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
بستانكار:بانك پارسيان شعبه بجنورد

 بدهكار: آقاى مسلم راد به ضمانت آقاى عليرضا راد (راهن)
مورد مزايده و محل آن: برابر در خواست وكيل بستانكار فوق وارده به شماره139805007141006829- 
ــدانگ يك باب آپارتمان قطعه شش تفكيكى به مساحت89/56 متر  ــبت به مزايده شش 1398/06/02 نس
مربع واقع در سمت شرقى طبقه سوم كه از آن به مساحت 2/20 دو متر و بيست دسيمتر مربع به صورت 
ــش واقع در پيلوت به مساحت 3/32 سه متر و سى  ــت بانضمام انبارى شماره ش ــقف جنوبى اس تراس مس
ــاحت 3/33 سه مترو  ــت بانضمام انبارى قطعه 6 به مس ــيمتر مربع فاقد پاركينگ اختصاصى اس و دو  دس
ــه  دسيمتر مربع واقع در همكف به قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون  ــى و س س
ــده از207  ــماره پالك ثبتى8975 فرعى مفروز و مجزى ش تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن. به ش
ــه ذيل ثبت صفحه 105دفتر338 به  ــى بخش دو بجنورد واقع در اراضى معصوم زاده ك ــى از173 اصل فرع
نام آقاى عليرضا راد فرزند صفدر به شماره شناسنامه1367 و كد ملى0681269189 راهن پرونده اجرائى 
كالسه 139604007141000196/1و به شماره بايگانى9600217 صادر و تسليم شده است و برابر سند 
ــهر بجنورد در رهن بانك پارسيان مى  ــماره 78993-1392/04/08دفترخانه اسناد رسمى 29ش رهنى ش

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

شرقاً:  بطور منكسر در 5 پنج قسمت اول بطول 11/05 يازده متر و پنج سانتى متر ديوار به ديوار به پالك 
ــمت جنوب محسوب است). سوم بطول  ــانتى متر( اين قس 206فرعى. دوم بطول 1/40 يك متر و چهل س
ــمت شمال محسوب است)  ــانتى متر (اين قس ــانتيمتر و چهارم بطول1/40  يك متر و چهلس 0/90 نود س
ــها مفتوح است به فضاى داكت اشتراكى. پنجم بطول5/15 پنج متر و پانزده سانتيمتر ديوار  پنجره سرويس

به ديوار پالك 206 فرعى.
ــت بطول هاى  ــوب اس ــمت هاى دوم و چهارم غرب محس ــمت به قس ــر در 5 پنج قس جنوباً:  بطور منكس
ــانتى متر و 0/90 نود  ــانتى متر و1/30 يك مترو سيس ــانتى متر و 0/10 ده س ــر و هشتادس ــك مت 1/80ي
ــت و پنجره آپارتمان مفتوح است به فضاى  ــتاد و پنج سانتى متر ديواريس ــانتيمتر و 2/85دو متر و هش س

حياط اشتراكى.
ــمت اول بطول 5/45 پنج متر و چهل و پنج سانتيمتر ديواريست اشتراكى  ــر در هفت قس غرباً: بطور منكس
ــده. دوم بطول0/55پنجاه و پنج  ــت و دوازده فرعى مجزى ش ــماره 7212 هفتهزار و دويس با آپارتمان ش
ــانتيمتر( اين قسمت شمال محسوب است)سوم بطول (1/30يك متر و سى سانتيمتر پنجره سرويس ها  س
ــى و سه سانتيمتر (اين قسمت  ــتراكى. چهارم به طول1/33 يك متر و س ــت به فضاى داكت اش مفتوح اس
ــمال محسوب است) پنجم به طول3/85 سه متر و هشتاد و پنج سانتيمتر ششم. بطول(1/95) يك متر  ش
ــت) درب و ديوار آپارتمان مفتوح است به فضاى  ــمت جنوب محسوب اس ــانتى متر (اين قس و نود و پنج س
ــت اشتراكى با آپارتمان شماره  ــانتيمتر ديواريس ــتراكى. هفتم به طول 5/50 پنج متر و پنجاه س راه پله اش
ــده. حقوق ارتفاقى ملك طبق قانون تفكيك و تملك  ــت و دوازده فرعى مجزى ش 7212 هفتهزار و دويس

آپارتمان ها و آئين نامه اجرايى آن.
كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور به مبلغ2/000/000/000 ريال (دو 
ميليارد ريال) برآورد شده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده است ملك در روز شنبه مورخه1398/07/13- از 
ــمى بجنورد واقع در بجنورد خيابان شريعتى شمالى  ــناد رس ــاعت9 تا12 ظهر در محل اداره اجراى اس س
ــودخريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى  ــته مى ش ــت قديم به مزايده گذاش جنب اداره پس
ــركت نمايند مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ دو  ــه ش ــده و در جلس مزايده حاضر ش
ــرف خريدار فروخته  ــنهادى از ط ــروع و به باالترين قيمت پيش ــارد ريال(2/000/000/000 ريال) ش ميلي
ــداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج  ــود و مطابق ماده 136 آئين نامه اجراء كل مبلغ نق مى ش
ــت پرداخت  ــبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده اس ــدارى گردد حق مزايده نس ــى خري در آگه
ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و  ــعاب و يا حق اش بدهيهاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش
ــت  ــد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده اس ــهردارى و غيره كه رقم قطعى آن معلوم نمى باش عوارض ش
ــخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك موردارزيابى بصورت ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه  مش
ــده از  207  ــماره 8975 فرعى از 173 -اصلى مفروز و مجزى ش ــكونى تحت پالك ثبتى ش آپارتمان مس
فرعى از اصلى مذكور بخش دو بجنورد با شماره ثبت55053، دفتر 338صفحه105 مساحت مفيد89/56 
متر مربع به مالكيت آقاى عليرضا راد فرزند صفدر با پاركينگ و انبارى اختصاصى و قدر السهم از مشاعات 
ــتركات است همچنين داراى مشخصات فنى شامل: اسكلت بتن- سقف تيرچه بلوك- نماسنگ- دو  و مش
ــپزخانه  ــپزخانهopen و كابينت فلزى- پنجره دوجداره- كف حال و آش خوابه- گچ برى و نور مخفى- آش
ــهرى- فاقد سيستم سرمايش- فاقد آسانسور-  ــراميك و خوابها مالت سيمان- سيستم گرمايش گاز ش س
ــد. نشانى ملك جهت بازديد بجنورد خيابان امام  ــال- امتيازات آب- برق و گازو تلفن مى باش قدمت 10 س
ــت آپارتمان در  ــوم.الزم به توضيح اس ــى – امام خمينى 18- فرهنگ 1- پالك 7- طبقه س ــى غرب خمين
ــا رازيان به ازاى ماهيانه5/300/000  ــال حاضر از مورخه96/11/01 لغايت97/11/01در اجاره آقاى رض ح
ــت طبق اعالم وكيل بستانكار ملك ترهينى  ــت الزم به ذكر اس ريال و رهن به مبلغ10/000/000ريال اس
ــيان تحت پوشش بيمه حوادث و آتش سوزى قرار گرفته  ــط شركت بيمه پارس تا تاريخ1399/05/05 توس

است.آ9807608
 تاريخ انتشار1398/06/21

 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به  ــنامه شماره 468 به ش ــينى القادرى داراى شناس ــيدمرتضى حس نظر به اينكه آقاى س
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــه 3/980159ح از اين ش كالس
ــنامه 0740283431 در تاريخ 1398/1/27 در اقامتگاه دائمى خود  ــيداويس حسينى القادرى به شناس س

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــينى القادرى فرزند سردار ش ش 468 كد ملى 0731534212 صادره از تايباد پدر  ــيدمرتضى حس 1-  س

متوفى متولد 1342/3/3 
2- نسترن حسينى القادرى فرزند سيديعقوب ش ش 1250 كد ملى 0748522425 متولد 1345/7/10 

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9807516
تاريخ انتشار : 1398/06/21 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 0740874357 به شرح دادخواست به كالسه  ــى داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمد جغش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود  ــورا درخواس 4/980086 از اين ش
ــنامه 0740864351 در تاريخ 98/02/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و  ــى به شناس جغش

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  احمد جغشى به ش ملى 0740774026 فرزند برهان متولد 1323/09/06 پدر متوفى 

2- محمد جغشى به ش ملى 0740874357 متولد 1378/2/28 فرزند متوفى
3- زينب جغشى به ش ملى 0740874365 متولد 1382/8/29 فرزند متوفى 
4- فاطمه جغشى به ش ملى 0740874373 متولد 1379/7/12 فرزند متوفى
5- عاطفه جغشى به ش ملى 0740874381 متولد 1387/6/31 فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9807572
تاريخ انتشار : 1398/06/21 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003914- 1398/05/30 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاسم عزيزى به شناسنامه شماره 378 كد ملى 0749398191 صادره 

ــماره 1142 فرعى  ــاحت 114,67 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند محمد در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد (موازى 106,83 متر مربع  از 257 اصلى واقع در خراس
ــاعى خانم فاطمه عبداللهى ارزه ئى و موازى 7,84 متر مربع از محل  ــمى و مش از محل تمامت مالكيت رس
قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى خانم آمنه فيض اللهى ارزه ئى 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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806925
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003909- 1398/05/28 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 656 كد ملى 0749383410 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد تاجيك به شناس
تايباد فرزند سرور در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 215 متر مربع پالك شماره 1184 فرعى از 250 
ــهد حوزه ثبت ملك تياباد از محل تمامت مالكيت متقاضى و  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806946
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003908- 1398/05/28 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 515 كد ملى 0749381981 صادره  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا تاجيك به شناس
تايباد فرزند رمضان در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 176 متر مربع پالك شماره 672 فرعى از 250 
اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت خانم فاطمه 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــنگانى جوزقانى و قس س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9806947
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003592- 1398/05/08 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد وطنخواه به شناسنامه شماره 334 كد ملى 0748671579 صادره 
تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب منزل دو طبقه به مساحت 131,25 متر مربع پالك شماره 1159 
فرعى از 257 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى متقاضى و قس ــمى و مش رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9806948
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد



  اقتصاد/ زهرا طوســی  با نزدیک شدن 
اربعین، تدارک سفر به عتبات عالیات از سوی 
عاشقان سرور و ساالر شهیدان امام حسین)ع( 
رونــق گرفته و دلباختــگان آن حضرت چه 
به صورت فردی و چه  گروهی آماده سفر برای 
زیارت کربال می شــوند. افرادی که عازم سفر 
کربال در روزهای منتهی به اربعین هســتند 
اخبــار مرتبط با هزینه تردد خــود را دنبال 
می کنند تا با برنامه ریزی دقیق تری به این سفر 

معنوی بروند. 
در ادامه با مروری بر هزینه هایی که باید توسط 
زائران اربعین پرداخت شود بار مالی آن را برای 

یک سفر تک نفره با هم می سنجیم.

 هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور
در صورتــی کــه از هزینه صــدور گذرنامه 
چشمپوشــی کنیم، هزینه ویزای اربعین به 
مبلغ ۴۱ دالر پیش  روی زائران است که امسال 
براساس توافق انجام شده بین مسئوالن عراقی 
و ایرانی، دریافت ویزا برای اربعین نیاز نیست 
و زائران می توانند تنها با داشتن 
گذرنامه معتبر و پرداخت 25 
هزار تومان به عنوان حق بیمه 
به عتبات عالیات ســفر کنند. 
همچنین باید 37 هزار و 500 
تومان بابت عــوارض خروج از 
کشــور به صورت هوایی و یا 
۱2هــزار و 500 تومان برای 
عــوارض خروج از کشــور به 
صورت زمینی می پرداختند که 
این هزینه برای زائران اربعین 

حذف شده است. 

 هزینه سفر با کاروان 
هزینه ســفر با کاروان مشــخص است. یک 
مدیر کاروان با سابقه به خبرنگار ما می گوید، 
هزینه مصوب ســفر با اتوبوس یک میلیون و 
750 هزار تومان، بــا قطار 2 میلیون و 250 
هزار تومان و با هواپیما 3 میلیون و 850 هزار 

تومان است. 
خدمات این کاروان ها معموالً اقامت سه شب 

نجف، ســه شــب کربال، یک شب کاظمین 
و ســامرا، دریافت ویزا، ترانسفر فرودگاهی و 
بین شهری در عراق، بیمه مسافرتی، بیمه بار 
و اثاثیه، مدیر و مــداح و روحانی و اقامت در 
هتل به همراه صبحانه، ناهار، شــام، گشت و 
زیارت دوره مطابق برنامه و هزینه سفر تا مرز 

را شامل می شود.
برخی کاروان های مردمی نیز ســفر در ایام 
اربعیــن را با اتوبوس و اقامت در موکب یک 
میلیون و 500 هزار تومان محاسبه می کنند 
که قیمت مناســب با حداقل امکانات را در 
بین کاروان ها داراســت. ایــن مدیر کاروان 
معتقد اســت، یــک میلیــون و 500 هزار 
تومان کمترین هزینه برای سفر به کربال در 

پیاده روی اربعین است. 

  سفر هوایی و زمینی 
با مرور ســایت های فروش بلیت هواپیما و 
قطار، قیمت این نوع از ســفرها  نیز به این 
شرح است:  ســفر هوایی از  ایران به نجف 
و بغداد در شــهریور و اوایل مهرماه بین یک 
میلیــون و 200  تــا  یک میلیــون و700  
هزارتومــان قیمت دارد، امــا در ایام اربعین 
بلیت پروازهای نجف و بغداد توسط شرکت 
هواپیمایی 2 میلیــون و ۴00 هزار تومان تا 
2 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شــده 

است که  مدیر عامل وقت هواپیمایی از آن به 
عنوان نرخ مصوب یاد کرده است.

سفر با قطار از مشهد تا اهواز و اندیمشک در 
کوپه شــش تخته ۱86 هزار تومان و در کوپه 
چهار تخته 25۴ هزار تومان است که اگر به 
صورت رفت و برگشت محاسبه شود، میانگین 

حدود ۴00 هزار تومان خواهد شد.
ســفر با قطار از مشــهد تا اهواز و اندیمشک 
در کوپه شــش تخته ۱86 هزار تومان و در 
کوپه چهار تخته 25۴ هزار تومان اســت که 
اگر به صورت رفت و برگشت محاسبه شود، 
میانگین حدود ۴00 هزار تومان خواهد شد؛ 
ادامه مسیر با خودرو شخصی تا مرز و احتساب 
هزینه های حمل و نقل در داخل عراق با فرض 
اینکه به مانند ســایر سفرهایی که ذکر شد 
اقامت در موکب ها و استفاده از غذای رایگان 
نذری را انتخاب کنید این ســفر حدود یک 
میلیون تا یک میلیون و۱00  هزار تومان برای 

شما هزینه خواهد داشت .

  سفر با اتوبوس و خودرو شخصی
افرادی که ســفر اتوبوس و خودرو شخصی 
را تجربــه کرده اند، می گویند ســفر فردی با 
ماشین شخصی با محاسبه پول بنزین )حدود 
۱00 هزار تومان(، هزینه حمل و نقل تا مرز  
و ســپس تا نجف )۱00 هزار تومان( -که با 

نزدیک تر شدن به ایام اربعین تا سه برابر نیز 
باال می رود- و برگشت از کربال تا مرز )۱80 تا 
200 هزار تومان( است که تا بازگشت به مبدأ 
حدود 600 هزار تومان خواهد شــد. این رقم 
در صورتی است که شما زمان سفر را حدود 
۱0 روز تا اربعین انتخاب کرده و در مسیر به 
اسکان و غذای رایگان در موکب ها اکتفا کنید. 
قطعاً زائرانی که سفر اربعین را تجربه کرده اند 
به خوبــی می دانند در مســیر نجف به کربال 
مواد خوراکی و غذایی به وفور یافت می شــود 
تا جایی که موکبداران عراقی با دعوت از زائران 
می خواهند بر سر سفره آنان حاضر شوند، پس 
دغدغه ای از بابت تغذیه در ایام اربعین وجود 

ندارد.
ســفر با اتوبوس تا مرز و طی مسیر همراه با 
 کاروان های پیــاده با احتســاب هزینه های 
حمل و نقل از مرز تا نجف و در برگشــت از 
کربال تا مرز و سپس بازگشت با اتوبوس حدود 
800 هزار تومان برای شما هزینه دارد.  البته 
در این سفر نیز غذا و محل اسکان رایگان در 

نظر گرفته شده است.

  ارزان ترین سفر با کمترین توشه
بدین ترتیب ارزان ترین ســفر هوایی در ایام 
اربعین به شکل تقریبی با هواپیما 2 میلیون 
و ۴00 هزار تومان، با قطار یک میلیون تومان، 
اتوبوس 800 هزار تومان و با خودرو شخصی 
حدود 600 هزار تومان خواهد بود. ســفر با 
کاروان های زیر نظر ســازمان حج و زیارت با 
اتوبوس با قیمت یک میلیون و750 هزار تومان 
اســت که هر کدام بسته به نیاز و شرایط زائر 

اربعین می تواند بهترین انتخاب باشد.
البته آن هایی که یک بار طعم این ســفر را 
چشــیده اند از هزینه های این سفر هراسی 
ندارند و  از ابراز ارادت بی دریغ مردم عراق 
به خود می گویند کــه خدمات مختلف از 
تأمین سرپناه گرفته تا مواد غذایی و حتی 
ارائــه خدمات جانبی نظیر شست وشــوی 
البسه و ماســاژ و خدمات دیگر را به زائران 
کربال فراموش نمی کنند. به نظر می رســد 
با توجه به  احتمــال هزینه های باالی این 
ســفر برای زائــران ایرانــی در نتیجه افت 
ارزش ریال، ســازماندهی دولتی و مردمی 
از سوی دو کشــور ایران و عراق در بخش 
حمل و نقل و تغذیه رایگان زائران به صورت 
گسترده تری انجام شود تا هزینه های زیادی 
بر ایرانی هایی که مایل به شرکت در مراسم 

اربعین هستند، تحمیل نشود.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r راه های فرار مالیاتی و سوء استفاده های اقتصادی 
در بودجه بندی دوساالنه

اقتصاد: یکی از مهم ترین اصولی که بر بودجه بندی مترتب است بستن بودجه سالیانه 
یا یک بار در سال است تا بر این اساس دخل و خرج یک سال کشور تدوین و ابالغ 
شــود. بودجه بندی دو ساالنه که دولت از آن سخن می گوید نوآوری جدید دولت به 
شمار می رود؛ موضوعی که در هیچ کشور دیگری انجام نگرفته است، از این رو می توان 

گفت این برنامه به نوعی ابتکاری از سوی مقامات  دولت ایران به شمار می رود.
به نظر می رسد بودجه بندی دوساالنه می تواند اقتصاد را دچار تنش های مختلفی کند، 
چرا که در این برنامه، روش تمامی سیستم های مالی و اداری باید تغییر کند؛ با توجه به 
اینکه دولت بودجه کافی برای انجام چنین تغییری ندارد، طبیعتاً اختصاص بودجه ای 
به این منظور اقتصاد را دچار التهاب می کند و بسیاری از گردش های مالی یک ساالنه 

را تحت تغییراتی منفی قرار خواهد داد.
بودجه بندی بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی به صورت سالیانه و سوددهی 
شرکت های تجاری آن ها نیز سالیانه است؛ در واقع می توان گفت با توجه به تنش های 
اقتصادی کشور، بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در دو سه سال آینده می تواند تغییر 
کند، بنابراین بستن بودجه دوساالنه نیز از سوی بخش خصوصی همراه با تردیدهایی 
خواهد بود؛ هر چند در پاره ای از موارد تأمین بودجه دوســاالنه برای پروژه هایی که 

ساالنه تأمین مالی می شوند می تواند مفید باشد.
با توجه به فضای کنونی اقتصاد کشور و هزینه های طرح یاد شده، بخشی از بودجه 
کشور به این موضوع اختصاص می یابد؛ شائبه تکرار انحرافات و سوءاستفاده هایی در 
اقتصاد و حضور افراد سودجویی که  از روزنه های قانونی به دنبال سوءاستفاده هستند 
را نمی توان در بودجه بندی دوساالنه نادیده گرفت؛ به طور قطع حافظه ضعیف ادارات 
دریافت مالیات در بودجه بندی دوساالنه و گذشت زمان در مدت دو سال راه فرار قابل 
توجهی برای دورزنندگان قانون از دست قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است. متأسفانه 
در بســیاری از موارد مشاهده شده بسیاری از بنگا ه های اقتصادی در حالی که ارزش 
افزوده را از مشتری نهایی  دریافت می کنند اما با تأخیر به دست دولت می رسانند، از 
این رو بستن بودجه دوساالنه می تواند منجر به باز کردن راه های فرار مالیاتی و گشودن 

باب های جدیدی از فساد در اقتصاد کشور برای سودجویان شود.

افزایش قیمت حمل و نقل در ایام اربعین تخلف است
 ایســنا: وزیر راه و شهرسازی تأکید 
کرد: هزینه حمل و نقل در ایام اربعین 
یابد. محمد اســالمی  افزایــش  نباید 
دربــاره قیمت وســایل حمــل و نقل 
 در ایــام اربعین، اظهار کــرد: راه آهن، 
حمل و نقل جاده ای و هواپیما به هیچ 
وجه افزایش قیمت ندارند و اگر کسی 

قیمت را افزایش دهد تخلف است و با او برخورد می شود.

نامه دامداران به رئیس جمهور درباره سبوس
مهر: جمعی از تشــکل های دامداران با 
ارســال نامه ای به رئیس جمهور، با اشاره 
به تمکین نکردن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دســتور وی درباره تجدید نظر 
درباره قیمت سبوس در هفته های اخیر، 
خواهان صدور دستور مقتضی و الزم االجرا 
در این باره شدند. در این نامه آمده است: 
باوجود دستور و تأکید شما درباره بازنگری در ابالغ و کاهش نرخ سبوس گندم به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، متأسفانه این وزارتخانه در نامه ای کماکان به اجرای قیمت 
هر کیلوگرم هزار و 250 تومان اصرار دارد. این امر زمینه کمبود این نهاده و اختالل در 

تولید خوراک دام مورد نیاز واحدهای دامداری در کشور را فراهم کرده است.

»قدس« هزینه های اقتصادی  این سفر معنوی در سال 98 را بررسی می کند

به سوی اربعین  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
 تخلفات خودروسازان 

بسیار گسترده و پیچیده است
نماینده تربــت حیدریه و مه والت در 
اســالمی گفت:  مجلــس شــورای 
خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند که در 
سایه دولتی بودن، دست به این تخلفات می زنند 
و دستگاه های نظارتی باید برخورد سریع و قاطع 
کننــد. باســتانی تصریح کــرد: انحصــار در 
خودروسازی که از اردیبهشت سال گذشته با منع 
واردات خودروهای خارجی شدت گرفت، سبب 
شــد ایــن مجموعه هــا از هرگونــه فعالیت و 
پاسخگویی درست اجتناب کنند و نظارت بر آن ها 
نیز کمتر صورت پذیرد، در حالی که در وضعیت 
انحصاری باید کنترل و نظارت نیز شدیدتر بوده و 
هرگونه فعالیت و تصمیم آن ها زیر ذره بین باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان اینکه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری 
 خودرو اشــتباه بــود، افزود:  هزینه ســربار و

ریخت و پاش ها در شــرکت های خودروسازی 
بســیار زیاد اســت که این گونه موارد ســبب 
تحمیل هزینه به خریداران و متقاضیان خرید 
خودرو شده است. از طرفی کنترل و نظارت بر 
خودروسازها کاهش پیدا کرده است؛  براساس 
قانون پیش فروش، وقتی کاالیی  پیش فروش 
می شــود باید قطعات آن به طور کامل در انبار 
شــرکت موجود باشــد؛ درنتیجه پیش فروش 
شرکت ســایپا و ایران خودرو به دلیل نداشتن 
قطعات مورد نیاز تخلف بوده و باید دستگاه های 

نظارتی با این تخلف برخورد کنند.
وی با بیان اینکه خودروســازها تخلفات قانونی 
زیــادی دارند، ادامه داد: اینکه خودروها به بهانه 
نداشتن قطعه در پارکینگ مانده و تحویل داده 
نمی شــوند تخلف از قانون است، زیرا آن ها حق 
پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات 
نداشــته  اند. موضــوع دیگر این اســت که چرا 
خودروســازان فقط برای فروش نقدی که سود 
بیشــتری برای آن ها دارد قطعه دارند، از طرفی  
بیش از ۱0 هزار میلیارد تومان پول پیش فروش 
دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این 
پول چــکار می کنند و نهادهــای نظارتی و در 
رأس آن ها قوه قضائیه باید در راستای استیفای 
حقوق مردم با این تخلفات گسترده خودروسازان 

برخورد سریع و قاطع کنند.

ارزان ترین سفر 
هوایی در ایام اربعین 
با هواپیما 2 میلیون و 
400 هزار تومان، با قطار 
یک میلیون تومان، 
اتوبوس 800هزار تومان 
و با خودرو شخصی 
حدود 600 هزار تومان 
خواهد بود

بــــــــرش
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با احتیاط انجام شود. انتظار می رود این اقدام به گونه ای انجام شود که در مهرماه امسال بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه

گفت وگوی خبری

صفحه 6    1398/06/21

 آگهی تغییرات شرکت زراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1676 و شناسه ملی 10380149368
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرخ امینی شماره ملی0602191807 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زینب محمدی میری شماره ملی 0039151999 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد 
شایس��ته صدفیان ش��ماره ملی 0930601777 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای محمد رحیمی گلخندان شماره ملی 0779358309 
به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور چکها بروات سفته و مستندات بانکی پیمانها 

قراردادهای عملیاتی منفردًا به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589581(
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آگهی تغییرات شرکت ساینا طوس فن آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36074 و شناسه ملی 10380515824 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,03,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای داراب 
عطارباشی به کد ملی 0931433096 - آقای مرتضی نیک صفت به کد ملی 0939609568 - خانم زهره حسین زاده کاشانی به 
کد ملی 0056419708 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند -2 بازرس اصلی: مهدی 
رضای��ی نژاد ش��اندیز دارای کد مل��ی 5229452714 - بازرس علی البدل: مریم رحمان��ی دارای کد ملی 06882205907 رای 

مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 3- روزنامه قدس جهت ثبت آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589588(
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آگهی تغییرات شرکت زراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1676 و شناسه ملی 10380149368
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا سرشار به شماره ملی 
3673378767 به عنوان بازرس اصلی و خانم فلورا منوچهری به شماره ملی 0942252500 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 1397 
تصویب شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای فرخ امینی به شماره ملی 0602191807 
و آقای احمد شایس��ته صدفیان به ش��ماره ملی 0930601777 و آقای محمد رحیمی گل خندان به شماره ملی 0779358309 و خانم 

زینب محمدی میری به شماره ملی 0039151999 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589590(
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آگهی تغییرات شرکت پرنگار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6928 و شناسه ملی 10380227382
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -س��مت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیی��ن گردی��د: آق��ای محمد فامیل��ی دارای کدملی:4569125621 به س��مت رئی��س هیئت مدی��ره خانم مریم بن��ی عامری دارای 
کدملی:0420932860 به س��مت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره خانم یلدا فامیلی دارای کد ملی : 0062440837 به س��مت 
نای��ب رئی��س هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تص��دی هیئت مدیره تا تاریخ 98,5,27 انتخ��اب گردیدند 2 - کلیه اوراق و 

اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589603(
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آگهی تغییرات شرکت ارمغان بهداشت پویا
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23416 و شناسه ملی 10380388700

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد عابدی 0942326261 به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای احسان عابدی 0942452781 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهتاب شاهمیری 0943131741 
به س��مت عضو هیئت مدیره آقای محمدعابدی 0942326261 به س��مت مدیر عامل ش��رکت برای مدت 2س��ال انتخاب گردیده اند. 

وکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور رسمی و بانکی با امضاء محمد عابدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589624(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی سپهر سیر توس شرق
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 39609 و شناسه ملی 10380554061

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1398,01,05 و برابر نامه ش��ماره 7765م��ورخ 1398,2,21 س��ازمان هواپیمایی کش��وری و برابر نامه ش��ماره 
982,128,1971مورخ 1398,2,16 اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و برابر نامه شماره 98,19,1728مورخ 1398,2,16 مدیریت حج و زیارت 
استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم اریسا بیگی با پرداخت مبلغ 10000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 10000000000به 10000010000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ماده 14 اساسنامه به این شرح اصالح گردید : شرکت توسط یک نفر مدیر 
عامل اداره میش��ود. مواد 15 و 16 اساس��نامه حذف ش��د.ماده 27 اساسنامه به این ش��رح اصالح گردید :اساسنامه در 25 ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب موسسین 
رسید. . شرکاء بعد از افزایش سرمایه : آقای محسن بیگی کد ملی 0939760762 دارای 000000 9999 ریال سهم الشرکه -خانم الهه شبیری کد ملی 0942897080 دارای 

1000000ریال سهم الشرکه -خانم اریسا بیگی کد ملی 0929950933 دارای 10000ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590805(
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آگهی تغییرات شرکت مشاوره حقوقی و وکالت بتول دلبری
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 23 و شناسه ملی 14001958804

به اس��تناد صورتجلسه درخواست مدیر موسس��ه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1398,04,22 و نامه شماره 
20,28264 مورخ 1397,12,21 دفتر امور مش��اوران حقوقی وکال خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - برابر پروانه وکالت 
187,47786,م,پ مورخه 1397,11,15 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضائیه نوع پروانه از پایه دو به پایه یک 

ارتقاء یافت. - مدت فعالیت موسسه از دو سال به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )590806(
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آگهی تغییرات شرکت نارسیس نور دیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48029 و شناسه ملی 10380644838
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1398,05,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردید : 
الف-بس��ته بندی گوش��ت )دام و طیور( ب-بس��ته بندی آالیش دام و طیور )خوراکی و غیر خوراکی( پ-بسته بندی و فرآوری مواد پروتئینی 
)سوس��یس و کالباس .همبرگر و گوش��ت چرخ کرده ( ت-واردات دام زنده و فرآورده های دامی. نهاده های خوراک دام .دارو دام . پس از اخذ 
مجوزهای الزم و ثبت موضوع فوق به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د . و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید . آدرس 
مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به آدرس جدید : استان خراسان رضوی .شهرستان مشهد .بخش مرکزی .شهر مشهد .محله احمدآباد .بولوار 
احمد آباد .خیابان احمدآباد .پالک 43.س��اختمان رضا .طبقه دوم .واحد 16 کدپس��تی 9176658149 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590807(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی سپهر سیر توس شرق 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 39609 و شناسه ملی 10380554061

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,18 و برابر نامه ش��ماره 7765مورخ 1398,2,21 سازمان هواپیمایی کشوری و برابر نامه شماره 
982,128,1971مورخ 1398,2,16 اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان رضوی و برابر نامه شماره 98,19,1728مورخ 1398,2,16 مدیریت 
حج و زیارت اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : برابر سند صلح ش��ماره 10491 مورخ 18, 12, 97 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 260مشهد آقای 
نادر مقدم سپهر کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ 4999500000ریال به آقای محسن بیگی منتقل نمودند و از ردیف شرکاء خارج و دیگر هیچ حق و سمتی در 
شرکت ندارد. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد : آقای محسن بیگی کد ملی 0939760762 دارای 9999000000ریال سهم الشرکه -خانم الهه شبیری کد 

ملی 0942897080 دارای 1000000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590808(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی سپهر سیر توس شرق

 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 39609 و شناسه ملی 10380554061
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,01,10 و برابر نامه ش��ماره 7765مورخ 1398,2,21 س��ازمان هواپیمایی کشوری 
و برابر نامه ش��ماره 982,128,1971مورخ 1398,2,16 اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری خراس��ان رضوی و برابر نامه ش��ماره 
98,19,1728مورخ 1398,2,16 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن بیگی با کد ملی 0939760762 
به س��مت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاء منفرد مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590809(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 21 شهریور 1398 12 محرم 1441 12 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9060 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کاهش بنیه صندوق رفاه دانشجویان      ایسنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متأسفانه بنیه صندوق رفاه دانشجویان در حوزه اعتبارات کاهش یافته است. دکتر منصور غالمی افزود: به دلیل اینکه 
سال گذشته بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده، بنیه امسال این صندوق برای ارائه خدمات دانشجویی بیشتر، مقداری ضعیف شده است. وی گفت: البته 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری مبلغ پرداختی وام دانشجویی را افزایش داده است اما به دلیل مشکل اعتباری برای افزایش مبلغ سایر وام ها احتیاط می شود.

در بیانیه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد
آمریکا از درمان دانشمند ایرانی خودداری می کند

مهر: دبیرخانه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی در بیانیه ای خواســتار پیگیری 
ایرانی  بیشتر موضوع بازداشت دانشمند 
توسط دستگاه های مسئول به ویژه وزارت 

امور خارجه شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بیش 
از ۱۱ ماه است که دکتر مسعود سلیمانی، 

اســتاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و محقق برجسته حوزه سلول های بنیادی که از 
دانشــمندان برتر دنیا و عضو انجمن سلول های بنیادی اروپاست در بازداشت زندان 

دولت آمریکا به سر می برد.
دولت آمریکا که مدعی حقوق بشــر در جهان اســت از تحویل هر گونه دارو به این 
دانشمند برجســته خودداری کرده و با وجود پرداخت تمامی هزینه های خوراک و 
پوشاک، گرفتن وکیل و... توسط خانواده دکتر سلیمانی از درمان مناسب وی خودداری 

کرده است.
با وجود پیگیری های فراوان دانشــجویان و خانواده دکتر سلیمانی، تاکنون نهادهای 

بین المللی در خصوص این جنایت آشکار سکوت کرده اند.

پاسخ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
چرا همسان سازی حقوق بازنشسته ها ناقص اجرا می شود؟

پانا: احمد بیگدلی، عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس گفــت: زمان زیادی 
اســت قانــون همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان تصویب شــده اما اجرای 
کامل آن بالتکلیف مانده اســت چون 
هر ســال اجرای قانون نیاز به اعتبارات 

بیشتری دارد.
وی افزود: اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان ساالنه ۱5هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد. دولت در بودجه امسال برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان 
یــک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار گذاشــته بود که مجلس این اعتبار را 5هزار 
میلیارد تومان افزایش داد. اکنون این قانون برای بخشی از بازنشستگان اجرا می شود 
و افرادی که پیشتر کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گرفتند حقوق آن ها در قانون 
بودجه به 2میلیون تومان رسیده است اما همسان سازی حقوق بازنشستگانی که ۱5 
تا 20 سال پیش بازنشسته شده اند و کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرند با 

مشکل روبه روست و اجرای آن به اعتبارات پایدار نیاز دارد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان:
امسال حقوق مددجویان حدود ۳۰ درصد افزایش یافت

مدیرعامل  مطهرنــژاد،  رحیم  میزان: 
بنیاد تعاون زندانیان با اشــاره به افزایش 
حقوق مددجویان در سال جاری گفت: 
امسال دو بار حقوق مددجویان افزایش 
یافته اســت که یک بار در ابتدای سال 
حدود 20درصد افزایش حقوق داشتیم 
و بار دیگر نیز در تیرمــاه، که از ابتدای 

مرداد ماه ابالغ شده و حدود ۱0درصد افزایش یافته است. وی همچنین افزود: در 
حال حاضر و در مجموع در ۹2۴ واحد تولیدی در کشور در حال فعالیت هستیم و 

مددجویان شاغل حقوق بگیر در این مجموعه ها دارای شغل مولد هستند.
به گفته وی بیش از 3هزار نوع محصول در ۱۴ گروه مختلف شــامل کشــاورزی، 
دامپروری، آبزی پروری، صنایع غذایی، صنایع پوشاک، صنایع چوبی، صنایع فلزی، 
مبلمان شهری، قطعات صنعتی و نظامی، قطعات خودرویی، قطعات بتنی و سایر 

محصوالت توسط مددجویان تولید و به بازار عرضه می شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  »نبود تعادل جمعیتی« 
مشکل جدی بسیاری از کشورهاست و به همین 
جمعیتی«  »سیاست های  کشورها  این  نیز  دلیل 
تبعات آن در  از  ماندن  امان  برای در  را  متعددی 
پیش گرفتند. در حال حاضر نرخ کلی باروری به 
دالیل مختلف از جمله صنعتی شدن جوامع رو به 
کاهش است. به عنوان نمونه این نرخ در کره جنوبی 
به 0.۹8 درصد یا کمتر از یک فرزند به ازای هر 
زن در سال 20۱8 رسیده است. این نرخ در آمریکا 
در سال 20۱8 حدود ۱.72 و در ژاپن در همین 
سال حدود ۱.۴2 عنوان شده است.چنانکه اشاره شد 
کشورهای مختلف برای فاصله گرفتن از این تهدید، 
سیاست های تشویقی جمعیتی را در پیش گرفته اند؛ 
راستای سیاست  در  مجارستان  دولت  مثال  برای 
به هر زوج شهروند صاحب سه  افزایش جمعیت 

فرزند 30هزار و 5۹0 یورو وام می دهد.
لتونــی نیز کمک هزینــه ماهانــه ۱۱ یورویی به 
خانواده های دارای فرزند زیر ۱5 ســال یا بین ۱5 
تا ۱۹ ســال، در صورتی که مجرد بوده و مشــغول 

تحصیالت دانشگاهی باشد، اعطا می  کند.
پوتین، رئیس جمهور روســیه نیز چندی پیش از 
ارائه بســته حمایت های مالی بــرای خانواده های 
پرجمعیــت و کم درآمد به ویژه جوانان و همچنین 
ایجاد بسته های تشویقی اضافی برای تولد دومین یا 

سومین فرزند خبر داده بود. 

 هشدارهای جمعیتی ایران 
در کشور ما نیز روند کاهش جمعیت در سال ۱37۹ 
به 2/۱ درصد و در سال ۱385 به ۱/۹ درصد رسید 
و ادامه این روند نزولی نگرانی های جدی مسئوالن 
کشــور را برانگیخت به گونه ای کــه رهبر انقالب 
اسالمی در سفر به استان خراسان شمالی در مهرماه 
۱3۹۱ سیاست های اتخاذ شده پس از نیمه دوم دهه 

 70 را اشتباه دانستند. 
اکنون هشــدارهای داده شــده درباره روند کاهش 
جمعیت، ضرورت تدوین مبحثی که »تبعات سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی کاهش جمعیــت در ایران« را 

بررسی کند، محرز کرده است.

 تمایل به داشتن فرزند بیشتر 
مســعود عالمی نیســی، مدیر گروه رفاه و تعاون 
اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی در خصوص 

ضــرورت افزایش جمعیت ایران می گوید: در حوزه 
فرزندآوری دو ضرورت احساس می شود که ضرورت 
نخســت در سطح کالن کشــور و ضرورت دوم در 

خصوص زندگی فردی خانواده هاست.
دکتر عالمی نیسی می افزاید: فرزندآوری یک موضوع 
غریزی است که در فطرت همه انسان ها وجود دارد 
و همه انسان ها به فرزندآوری و داشتن فرزند تمایل 
دارند، ضمن آنکه ایرانیان نیز از گذشته دور تاکنون 
به داشتن فرزندان متعدد عالقه مند بوده اند و اینکه 
در آمار ها اعالم می شود نرخ باروری در کشور پایین 
اســت به این دلیل است که در این آمار زنان مجرد 
هم محاسبه می شوند. بنابراین اگر زنان مجرد هم 

متأهل شوند تمایل به بارداری دارند. 

 پیامدهای روان شناسی
 و اقتصادی افزایش جمعیت 
نیســی  عالمــی   مســعود 
بــا بیان اینکــه در برخی از 
کشورها مثل بلغارستان مردم 
تمایلی به فرزندآوری ندارند، 
ایرانی  ادامه می دهد: جامعه 

تمایل ذاتی به فرزندآوری و داشتن بیش از دو فرزند 
دارد، چنانکه در ســال های پس از دفاع مقدس که 
سیاست های دولت وقت مبنی بر کاهش جمعیت 
بود نیز تعداد قابل توجهی از خانواده ها بیش از دو یا 

سه فرزند داشتند.

به گفتــه این عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی باید مردم با توجه به شرایط اقتصادی  که 

دارند برای فرزندآوری برنامه ریزی کنند. 
دکتر عالمی نیســی می افزاید: بر اساس تحقیقات 
تجربی، عالوه بر پیامدهای روان شناسی مثبتی که 

خانــواده پرجمعیت بــرای اعضای 
خانواده به همراه دارد، در بســیاری 
از مواقع به لحاظ اقتصادی نیز تعداد 
بیشتر اعضای خانواده برای والدین 
و حتی جامعه مقــرون به صرفه تر 
است و برخالف تصور، هزینه ای که 
برای سرانه هر فرد خانواده می شود 
در خانواده هــای پرجمعیت کمتر 
از خانواده های کم جمعیت اســت، 
ضمن آنکه در برخی مواقع مجموع 

هزینه خانواده های پرجمعیت نیز با مجموع هزینه 
خانواده های کم جمعیت برابری می کند؛ چراکه وقتی 
قرار اســت یک دستگاه یخچال و یا گاز در خانه ای 
باشد و یا در یک اتاق تعدادی المپ روشن باشد هر 
تعدادی که از آن اســتفاده کنند تغییری در هزینه 

ایجاد نمی شود و... .

 13 میلیون جوان مجرد و3 میلیون زوج نابارور 
وی ادامه می دهد: در ســطح کالن کشــوری نیز 
جوامعــی که جمعیت بیشــتری دارنــد، عالوه بر 
امنیت ملی بیشتر به لحاظ اقتصادی هم وضعیت 

بهتری دارند. بر اســاس نظریه اقتصاد دانش بنیان 
جامعه ای که جمعیت بیشتری دارد، نه تنها نیروی 
کار بیشتری در حوزه یدی و فکری دارد، بلکه بازار 

بزرگ تری خواهد داشت.
دکتر عالمی نیســی می افزاید: با توجه به آمارهای 
اعالم شــده از ســوی نهادهای 
رســمی عالوه بــر ۱3 میلیون 
جــوان مجرد، 3 میلیــون زوج 
نابارور در کشــور داریم که اگر 
شــرایط ازدواج ایــن جوانان و 
همچنین شرایط درمان زوج های 
نابــارور را فراهم کنیم با رشــد 

جمعیت مواجه خواهیم شد. 
وی می گوید: دولت باید شرایط 
ازدواج جوانان را با ایجاد اشتغال، 
افزایش تسهیالت ازدواج متناسب با نرخ تورم جامعه 
و همچنین ارائه تســهیالت »ساخت مسکن« برای 
زوجین به جای ارائه »تســهیالت خرید مسکن« و 
افزایش خوابگاه های متأهالن در دانشــگاه ها فراهم 

کند تا زمینه افزایش باروری فراهم شود. 

 افزایش مراکز درمان ناباروری
دکتر عالمی نیسی ادامه می دهد: اکنون 80 مرکز 
درمان ناباروری در کشور وجود دارد که نیمی از آن ها 
دولتی است و با این حال این تعداد پاسخگوی نیاز 
3 میلیون زوج نابارور نیســت و ضرورت دارد تعداد 

مراکز درمان ناباروری دولتی افزایش یابد تا با درمان 
این زوج ها که تمایل به فرزندآوری دارند نرخ باروری 

افزایش یابد.
به گفتــه وی وضعیت به گونه ای اســت که مردم 
نســبت به آینده فرزندانش نگران هستند و اگر به 
افق اقتصادی امیدوار شوند و اطمینان پیدا کنند که 
در آینده شرایط اقتصادی کشور بهتر خواهد شد، به 

طور حتم داشتن فرزند بیشتر را ترجیح می دهند.

 ساختار جمعیتی کشور رو به سالمندی است
یعقــوب شــیویاری، عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس 
می گوید:  اســالمی  شورای 
ساختار جمعیتی کشور رو به 
سالمندی می رود و ضرورت 

دارد افزایش جمعیت نسبی داشته باشیم تا بتوانیم از 
جامعه حفاظت کنیم. از بُعد سیاسی نیز هر جامعه ای 
که جمعیت بیشتری دارد، بهتر می تواند از منابع و 

منافع خود دفاع کند.
وی می افزاید: افزایش جمعیت باید با فراهم سازی 
زیرســاخت های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی صورت بپذیرد. 

 سیاست گذاری های جمعیتی فرهنگ سازی 
می خواهد

شیویاری ادامه می دهد: به لحاظ اقتصادی وضعیت 
مناســبی نداریم و بیکاری جوانان مهم ترین مانع 
ازدواج آن هاســت. همین مســئله موجب می شود 
افزایش جمعیت نداشــته باشــیم. حتی بعضی از 

خانواده ها به تک فرزندی اکتفا می کنند.
این نماینده مردم تأمین شــغل، مسکن و امکانات 
رفاهی را سه عامل مهم تشویق جوانان به فرزندآوری 
می داند و می گوید: بخشــی از افزایش نرخ باروری 
مستلزم ایجاد امکانات برای ازدواج جوانان و در پی 
آن فرزندآوری است. زیرا وقتی خانواده ای نمی تواند 
از نظر درآمدی خودش را تأمین کند، حاضر نخواهد 

بود یک یا دو فرزند به زندگی آن ها اضافه شود. 
دیگــر  بخــش  می افزایــد:  شــیویاری  دکتــر 
سیاســت گذاری های افزایش نرخ جمعیت نیازمند 
فرهنگ ســازی است، ســه دهه همه فعالیت های 
فرهنگــی ما در حوزه خانــواده حول محور کنترل 
جمعیت بود، به طوری که خانواده ای که 6 یا 7 فرزند 
داشت و اکنون فرزندان آن ها ازدواج کردند بیش از 
یک یا دو فرزنــد نمی خواهند چون فرهنگ فرزند 
کمتر برای آن ها نهادینه شده است. بنابراین باید در 
حوزه افزایش فرزندآوری نیز فرهنگ سازی صورت 
گیرد و هر چه به لحاظ اقتصادی قوی باشیم تا بُعد 

فرهنگی رشد نکند، این مهم تحقق نخواهد یافت.

سیاست تشویق جمعیت با ترسیم افق اقتصادی روشن 

هزینه سرانه خانواده های پرجمعیت کمتر است

تأمین شغل، 
مسکن و امکانات 
رفاهی سه عامل 

مهم تشویق 
جوانان به 

فرزندآوری است
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صفحه 7    1398/06/21
 آگهی تغییرات شرکت آبادگران سازه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30586 و شناسه ملی 10380458210 

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان هادی کلوتی به 
کدملی 0793664675 ، محمدعلی یزدی نژاد به کدملی 0793622093 ، س��ید حسین صادق نژاد به کدملی 0901331740 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای محمد رحیمی به کد ملی 1288242166 و خانم روحیه شیبانی 
بند کوه به کدملی 4699779794 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند . 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589505(
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آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی مکارم به شماره ملی 0942958128 
به عنوان نماینده صندوق پژوهش و فناوری خراس��ان رضوی به س��مت رئیس هیئت مدیره ب��رای باقیمانده مدت تصدی مدیران 
تاتاریخ 1398,12,19 جایگزین آقای سیدمحمد ملقب به عبدالرضا علوی به شماره ملی 0939317397 گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر از سه نفر)رئیس هیئت مدیره، 

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589510(
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 آگهی تغییرات شرکت پارت سازی مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 10380198131 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید سعیدی کوشا شماره ملی 1288964439 
به س��مت مدیر عامل )خارج از اعضاء و س��هامداران( و آقای حس��ن کاظمی شماره ملی 0938464876 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای س��پهر کاظمی ش��ماره ملی 0920122043 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سهراب جعفرپور شماره ملی 4710439184 
به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت به امضاء ثابت مدیر عامل و 

یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589538(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تدبیر و فن آوری بلند مرتبه
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24973 و شناسه ملی 10380404058

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین رافتی سخن گو بشماره ملی0932070701 
بس��مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره- آقای محمد رافتی س��خنگو بش��ماره ملی 0921680058 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
آقای ماش��االه جاللیان صداقتی بشماره ملی:0939414181 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره- آقای محسن اشراقی ایوری بشماره ملی 
0938030485 بس��مت عضو اصلی هیئت مدیره -خانم بی بی ریحانه اکبر زاده میری بش��ماره ملی 0943509637 بسمت عضو اصلی 
هیئت مدیره- آقای حس��ن نجفی س��منانی بشماره ملی 0939404826 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره- آقای سید علیرضا عصمتیان 
بش��ماره ملی 0945618271 بس��مت عضو اصلی هیئت مدیره -آقای احمد علی صفائی بش��ماره ملی 0778617742 بسمت عضو اصلی 
هیئت مدیره- آقای اکبر شیرزاد دالور بشماره ملی 0931293650 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره -آقای محسن شاهمرادی بشماره 
ملی 0945952376 بس��مت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور 
ورس��می و بانک��ی با امض��ای مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود وانجام کلیه امور مربوط به نظام مهندس��ی ، مس��کن 

وشهرسازی ، قراردادها وسایر امور پیمانها با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589572(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی زیارتی و بار هوایی توسعه با هشت گردشگر ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62501 و شناسه ملی 14007051763

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,18 و نامه شماره 98,19,5364 مورخ 1398,05,28 مدیریت حج و زیارت 
اس��تان خراس��ان رضوی و نامه ش��ماره 982,128,7797 مورخ 1398,05,28 س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری خراسان 
رضوی ونامه شماره 20643 مورخ 1398,04,31 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " خدمات مسافرت 
هوای��ی جهانگ��ردی زیارتی و بار هوایی توس��عه با هش��ت گردش��گر ایرانیان " تغییر یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. 
-م��واردی به ش��رح ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردید: تنظیم برنامه های مس��افرتی، فروش بلیط مس��افرت، ذخی��ره مکان و هر گونه 
اقدام مقتضی مربوط به خدمات ترابری مس��افر به طور مس��تقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری 
هرگونه نقل و انتقال س��هام، ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا ش��عبه در هر نقطه از کش��ور و یا خارج از کش��ور و هر گونه تغییر نام در 
مفاد اساس��نامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساس��نامه، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام و همچنین انتقال مرکز 
اصلی ش��رکت و تغییر مدیرعامل می بایس��ت با رعایت قوانین و مقررات و اعالم کتبی س��ازمان هواپیمایی کشوری انجام پذیرد. پس از 

اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589592(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان هشتم طرح و توسعه خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40514 و شناسه ملی 10380563124

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,04,05 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آقای ج��الل صالحی فدردی ب��ه کد ملی 
0941829723بس��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رس��ول فقیهی ذهانی به کد ملی 0848496418 بس��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد صالحی فدردی به کد ملی 0701255242بس��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و 

امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589608(
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 تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه و غیر انتفاعی فرزانگان مهر جاوید گناباد
 درتاریخ 1398,02,29 به شماره ثبت 179 به شناسه ملی 14008340914

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد نامه شماره 920,98,14453 
مورخ 1398,02,16اداره بهزیس��تی شهرس��تان گناباد خدمت رس��انی به جامعه هدف ساز مان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های 
توانبخشی را شامل می شود و عبارتند از : ، ایجاد حلقه ارتباطی بین سیاستگذاری حوزه سالمندی در کشور وجامعه هدف سالمندی در راستای 
اهداف س��ند ملی س��المندی ، تکریم جایگاه سالمندان واس��تفاده از تجارب عملی سالمندان در جهت بهبود ش��اخص های عمومی اعتالء جامعه ، 
تش��ویق مش��ارکت های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی وتوس��عه ای س��المندان از طریق تس��هیل تعامل همه جانبه آنان ،خانواده وجامعه محلی ، 
افزایش فعالیت های گروهی شامل احداث کانون ها وباشگاه های اجتماعی افزایش فعالیت های مذهبی ،مسافرت ،زیارت مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان گناباد ، بخش مرکزی ، ش��هر گناباد، شهیدشوریده ، خیابان شهیدشوریده ، 
خیابان امام خمینی ، پالک 1 ، طبقه همکف ، واحد 9 کدپستی 9691979444 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
س��هم الش��رکه شرکا : آقای علی اصغر بختیاری شهری به ش��ماره ملی 0918691303 دارنده 200,000 ریال س��هم الشرکه آقای حسن پور حسین 
به ش��ماره ملی 0919272231 دارنده 200,000 ریال س��هم الش��رکه آقای حس��ین قامتی به ش��ماره ملی 0919743145 دارنده 200,000 ریال سهم 
الش��رکه آقای احمد جمالی کالتی به ش��ماره ملی 0919798810 دارنده 200,000 ریال س��هم الشرکه آقای س��هراب علی زاده ریابی به شماره ملی 
6449775671 دارنده 200,000 ریال س��هم الش��رکه اولین مدیران : خانم زهراء رمضانی به ش��ماره ملی 0889230242 و به س��مت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای سیدعلی اکبر آقائی شهری به شماره ملی 0918673305 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 سال آقای علی اصغر بختیاری شهری به شماره ملی 0918691303 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی مشکین رو 
به شماره ملی 0919130224 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسن پور حسین به شماره ملی 0919272231 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین قامتی به شماره ملی 0919743145 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت 3 س��ال آقای احمد جمالی کالتی به ش��ماره ملی 0919798810 و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای محسن زاده سلیم 
کاخکی به شماره ملی 0941144453 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم لیال صادق مقدم عباس پور به شماره ملی 2181155951 
و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای س��هراب علی زاده ریابی به ش��ماره ملی 6449775671 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 3 س��ال آقای س��ید کاظم نظام به ش��ماره ملی 6519871680 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال احمد خاکستانی به شماره ملی 
0919309879 به عنوان بازرس اصلی بی بی زهره احمدی به شماره ملی 0919378188 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضا : تمامی اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با 
امضای رئیس )علی اکبر آقائی ش��هری (یا مدیر عامل )حس��ین قامتی (و خزانه دار )سهراب علی زاده ریابی( با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )589630( /ع
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه( 

 
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

 پنجشنبه 21 شهریور 1398 12 محرم 1441 12 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9060 

وعده انتخاباتی  الحاق کرانه باختری توسط نخست وزیررژیم صهیونیستی واکنش تند جهان عرب را برانگیخت

آخرین حماقت  نتانیاهو
  جهان  حاال که نتانیاهو از فرستادن پهپاد به 
لبنان و حمالت جسته وگریخته به سوریه و نوار 
غزه نتیجه مطلوبش را نگرفته، به فکر راهکاری 
دیگر برای پر کردن صندوق انتخاباتی اش افتاده 
اســت؛ ملحق کردن بخشی از کرانه باختری به 

اراضی اشغالی!
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در یک نشست 
خبری رســماً اعالم کرد در صــورت پیروزی در 
انتخابات و تشــکیل کابینه جدید، شهرک های 
صهیونیست نشین کرانه باختری و بخش های مهمی 
از این منطقه را به رژیم صهیونیستی الحاق می کند.

او با نمایش یک نقشه مجعول، در تشریح طرح 
خود برای گسترش اشغالگری رژیم صهیونیستی 
و غصب بخش دیگری از اراضی فلســطینی ها، 
گفــت: در صورت پیــروزی در انتخابات، فوری 
»دره اردن« و شــمال »بحــر المیت« را تحت 

حاکمیت فلسطین اشغالی اعالم می کند.
نتانیاهو همچنین گفت طرح معامله قرن آمریکا 
چند روز پس از انتخابات هفته آینده فلسطین 
اشــغالی رونمایی می شود. نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی تلویحاً گفــت: »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای الحاق کرانه باختری به 
او چراغ سبز نشان داده است.انتخابات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی هفته آینده برگزار می شود و 
نتانیاهو که در انتخابات پیشین از تشکیل کابینه 
بازماند و مجبور به اعالم برگزاری مجدد انتخابات 
شــد، در روزهای گذشته تالش برای جلب نظر 
رأی دهندگان صهیونیست را تشدید کرده است.

این اعالم نظــر نتانیاهو با واکنش های صریح و 
سریع مقامات عربی و گروه های مقاومت روبه رو 
شد. وزیر خارجه اردن را می توان نخستین نفری 
دانســت که به این گفته های نتانیاهو واکنش 
نشان داد. ایمن الصفدی در صفحه توییتر خود 
نوشت: »اعالم نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی بر گسترش شهرک سازی های غیر قانونی 
و اعمــال حاکمیت در منطقــه »دره اردن« و 
شمال »دریای مرده« بحران آفرینی خطرناک و 
یک اقدام انتخاباتی اســت که اساس روند حل 
مسالمت آمیز بحران را از بین  می برد و منطقه را 
به سمت خشونت و بحران بیشتر سوق می دهد.«

  ادعاهای نتانیاهو نتیجه عادی سازی 
روابط با دشمن است

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( هم 

بالفاصله نسبت به این گفته های نتانیاهو موضع 
گرفته و فوزی برهوم، سخنگوی این گروه گفت: 
»دولت آمریکا شریک اشــغالگران در اقدامات 
خصمانه علیه ملت فلســطین بوده و همچنین 
شتاب کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط 
با دشمن و رفتار تشکیالت خودگردان فلسطین 
در کرانه باختــری در ادامه همکاری امنیتی و 
ســرکوب مقاومت و اصرار بر مذاکرات بیهوده، 
عامل تشــویق نتانیاهو برای مطرح کردن این 

وعده بوده است.«
وزارت خارجه ســوریه هــم ضمن محکومیت 
ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعالم 
کرد رفتار برخی از اعراب برای عادی سازی روابط 

با این رژیم، سبب این اقدامات شده است.
یــک منبــع در وزارت خارجــه ســوریه روز 
چهارشنبه تأکید کرد: اظهارات نتانیاهو، »نقض 
فاحش قانون بین الملل و قطعنامه های مربوط به 
وضعیت حقوقی اراضی اشغالی فلسطین است«.

جنبش جهاد اسالمی فلســطین هم ادعاهای 
نتانیاهــو را نتیجه ســکوت جهانــی در برابر 
فجیع ترین جنایات خواند و اعالم کرد وی علیه 

حقوق ملت فلسطین اعالم جنگ کرده است.
جنبش جهاد اســالمی فلســطین  اعالم کرد 
سرطان شهرک سازی به قیمت افزایش تروریسم 
و اقدامات خصمانه گسترش پیدا خواهد یافت تا 

هزاران فلسطینی آواره شوند.
این جنبش فلسطینی تأکید کرد: ملت فلسطین 
اجــازه آوارگی دوباره را نخواهــد داد و در برابر 
سیاست های باطل اشغالگر غاصب خواهد ایستاد، 

حال هر بهایی داشته باشد.

 ادعاهای نتانیاهو، نقض قوانین بین المللی
قطر هم اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
درباره الحاق منطقه »دره اردن« کرانه باختری 
به این رژیم را به شــدت محکــوم کرد. وزارت 
خارجــه قطر در بیانیه ای اعــالم کرد: قطر این 
اظهارات نتانیاهــو را محکوم می کند و آن را در 
راستای سیاســت رژیم اشغالگر مبنی بر نقض 
قوانین بین المللی، اعمال تمامی شیوه های پلید 
برای آواره کردن ملت فلسطین و سلب حقوق 
آن می داند.محمــود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان هم دیشب تهدید کرد، اگر نتانیاهو 
وعده خــود را عملی کند، تمام توافق های امضا 

شده با طرف اسرائیلی لغو خواهد شد.

وی تأکید کرد: این حق فلسطینی هاســت که 
به هر وسیله ای شده از حقوق خود دفاع کنند، 
حال نتیجه هر چه می خواهد باشد. تصمیم های 
نتانیاهو بــا قطعنامه های بین المللــی و قانون 

بین الملل در مغایرت است.
آش انتخاباتی که نتانیاهو روز ســه شنبه پخت 
آن قدر شور بود که حتی فریاد سعودی ها را هم 
درآورد و دولت سعودی در همین زمینه خواستار 
نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسالمی 
شد.عربســتان در بیانیه ای گفته است: سخنان 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، تجاوزی دیگر 
به حقوق فلســطینیان و نقــض صریح قوانین 

بین المللی و منشور سازمان ملل است.
در این بیانیه همچنین آمده اســت که درگیر 
بودن جهان عرب و اسالم به بحران های داخلی 
و منطقه ای موجب نمی شود که اهمیت و جایگاه 
مسئله فلســطین در نزد کشــورهای عربی و 

اسالمی تنزل یابد.
»یوســف بن احمد العثیمین« دبیرکل سازمان 
همکاری اســالمی نیز گفت: دولت ســعودی 
خواســتار برگزاری نشست فوق العاده در سطح 
وزرای خارجــه بــرای بررســی »تنش آفرینی 

خطرناک« اسرائیل شده است.
اتحادیه عرب هم در نشســت روز سه شنبه این 
گروه ادعای نخست وزیر رژیم صهیونستی مبنی 
بر الحاق کرانه باختری رود اردن به سرزمین های 
اشغالی در صورت پیروزی در انتخابات را محکوم 

کرد. به نوشــته خبرگزاری »رویتــرز«، وزرای 
خارجه کشورهای عربی پس از دیدار در قاهره 
در بیانیه ای اعالم کردند:  »اتحادیه عرب اظهارات 
]نتانیاهو[ درخصوص تمایــل به نقض قوانین 
بین المللی را توســعه خطرناک و تجاوز جدید 

اسرائیلی درنظر می گیرد«.
در این بیانیه آمده است:  »اتحادیه این اظهارات 
را به عنوان اقدامی برای تضعیف شانس هرگونه 
پیشــرفت در روند صلح که تمام پایه های آن را 

منهدم می کند، درنظر می گیرد«.
عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شــورای همکاری 
خلیج فارس هم اظهارات نتانیاهو را »تحریک آمیز 
و تجاوزکارانه« خوانــد. الزیانی توضیح داد این 
ادعاهای نتانیاهو با قوانین بین المللی و منشور 
ســازمان ملل منافات دارد.وی همچنین موضع 
قاطع شورای امنیت در حمایت از ملت فلسطین 
را خواستار شــد و از جامعه جهانی خواست تا 
نقض حقوق ملت فلسطین در اراضی اشغالی را 
محکوم کند.اما بشنوید از اتحادیه اروپا که آن ها 
هم هشدار دادند اظهارات اخیر نتانیاهو فرایند 

سازش را تضعیف می کند.
یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا دیروز در ایمیلی 
به خبرگزاری فرانسه، تأکید کرد برپایه قوانین 
بین المللی، سیاست ساخت و توسعه شهرک ...

غیرقانونی است و تداوم آن و اقداماتی که در این 
زمینه صورت گیــرد، حیات راه حل دو دولتی و 

چشم انداز صلح پایدار را تضعیف می کند.

 جامعه تشیع افغانستان
 و مسیر دشوار پیش رو

اگرچه همزیستی و مسالمت بین جوامع شیعه 
و سنی در افغانستان از قدیم وجود داشته، اما 
جامعه تشیع افغانستان از ابتدای سال تاکنون 
روزهای دشــواری را سپری کرده است. جدا از 
شــیعیانی که در ماه های اخیر بر اثر حمالت 
داعش به شهادت رسیده اند، درگذشت چند تن 
از علمای برجسته و تأثیرگذار شیعه نیز موجبات 
اندوه و در عین حال نگرانی شــیعیان را فراهم 
کرده اســت. آیت اهلل محقــق کابلی، آیت اهلل 
شیخ آصف محســنی و به تازگی هم آیت اهلل 
ساجدی شــخصیت های برجسته ای بودند که 
در چنــد دهه اخیر خدمات بزرگی برای مردم 
افغانستان و به خصوص شیعیان این کشور انجام 
داده اند. وفات این ســه عالم برجسته آن هم به 
فاصله زمانی بسیار کوتاه ازیکدیگر )خرداد ماه 
تا شهریور ماه سال جاری(، می تواند خأل بزرگی 
برای جامعه تشیع افغانستان به وجود آورد. این 
کمبود و خأل در حالی بیشتر احساس می شود 
که شیعیان در سال های اخیر بیش از گذشته در 
معرض حمالت و فشارها قرار داشته اند؛ چنان 
که از یک ســو شاهد حمالت گسترده داعش 
به آن ها هستیم و از سوی دیگر، بحث هایی در 
رابطه با مذاکره با طالبان و تغییر در ســاختار 
آینــده حکومت مطرح اســت کــه می تواند 
از برخــی جهات برای شــیعیان مهم باشــد.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی وظیفه و 
مسئولیت نسل جدید علمای تشیع افغانستان 
سنگین تر و دشــوار تر از قبل شده است. در 
همین راستا موقعیت کنونی ایجاب می کند که 
آن ها روی سه موضوع متمرکز شوند: نخست 
حفظ وحدت و انسجام در میان جامعه تشیع 
افغانستان؛ موضوعی که مورد تأکید و توصیه 
علمای پیشــین بوده و غفلت از آن در برخی 
مقاطع تاریخی ضربه های ســنگینی بر تشیع 
در این کشور وارد کرده است. آیت اهلل محقق 
کابلی از جمله کســانی بود کــه در این مورد 
اهتمام جدی داشت و همواره خواهان وحدت 

میان مردم و احزاب شیعه بود. 
تالش برای حفظ برادری و وحدت میان تشیع 
و اهل سنت دومین نکته مهمی است که علمای 
شیعه باید در تحقق آن بکوشند. تردیدی وجود 
ندارد که یکی از اهداف بلند مدت تروریست ها 
از حمالت به اجتماع شیعیان، ایجاد خط نفاق 
میان اهل سنت و تشیع است. در همین راستا 
وقتی در پاییز سال 95 مراسم عزاداری شیعیان 
در مســجد باقرالعلوم مورد حمله قرار گرفت، 
آیت اهلل ســاجدی عضو شورای علمای شیعه 
افغانستان حضور 10تن از اهل سنت در میان 
شهدای این حمله را پیام حفظ اتحاد و برادری 
خواند و تأکید کرد که شــیعه و سنی برادران 
واقعی هستند و نباید از فتنه ها متأثر شده و 

بین آن ها تفرقه ایجاد شود. 
سرانجام، بحث حفظ و دفاع از حقوق شیعیان 
به ویژه به عنوان یکــی از گروه های اجتماعی 
مذهبی افغانســتان در ســاختار اجتماعی و 
سیاسی کشور سومین موضوعی است که باید 
مورد توجه و تمرکز قرار گیرد. پس از سقوط 
طالبان و در جریان فرایند تصویب قانون اساسی 
و تشــکیل دولت، علمای شیعه و به خصوص 
آیت اهلل شــیخ آصف محسنی کوشش زیادی 
کردند تا مذهب تشیع در افغانستان رسمیت 
یافته و از پایمال شــدن حقوق آن جلوگیری 
شــود. در آن هنگام این تالش ها تا حد زیادی 
به ثمر نشســت و شیعیان توانستند از حقوق 
اساسی خود در زمینه های اجتماعی و سیاسی 
برخوردار شــوند. اکنون که بحث از مشارکت 
دیگر گروه های سیاســی در قدرت و احتمال 
تغییر ســاختار و نظام سیاسی در افغانستان 
مطرح شده است، نسل جدید شیعیان و علما 
باید بکوشند تا از این میراث به خوبی دفاع کنند 
و نگذارند با مشارکت طالبان در ساختار دولت 
و یا با تهدیدات و ارعاب های داعش، این حقوق 

پایمال گردیده و یا تضعیف شود.       

دفتر سیاسی طالبان: 
حمالت ما تنها پس از امضای 

توافق نامه متوقف می شود
جهان: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
اعالم کرد، پس از امضای توافق نامه صلح در 
دوحه توسط آمریکایی ها، حمالت به نیروهای 

خارجی را متوقف خواهد کرد.
»سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر به الجزیره گفت: طالبان تنها در صورتی 
که آمریکا به مواضع ما حمله نکند و توافق نامه 
صلــح را در قطر امضا کنــد، جنگ را متوقف 
خواهد کرد.شاهین درباره مذاکرات بین االفغانی 
نیز گفت: حضور دولت کابل در مذاکرات تنها 
پــس از امضای توافق نامه با واشــنگتن قابل 
بحث است.به گفته سخنگوی دفتر طالبان در 
قطر، پس از خــروج نظامیان آمریکایی، همه 
افغان ها در بازسازی و آینده افغانستان حضور 
خواهنــد یافت.نمایندگان طالبــان و آمریکا 
در یک ســال گذشــته 9 دور در قطر مذاکره 
کردنــد و در آخرین دور از این مذاکرات گفته 
می شــد دو طرف به توافق هایی دست یافتند.

 عاشورای خونین نیجریه
12 نفر در عزاداری های 

کادونا شهید شدند

پرس تی وی: شمار شهدای حمله نیروهای 
دولتی نیجریه به عزاداری مردم شهر کادونا 
در عاشورای حســینی به 12 نفر رسید. 
نیروهای دولت نیجریه عالوه بر حمله به 
عزاداران، برای برهــم زدن عزاداری ها در 
این کشور از گاز اشک آور استفاده کرده اند. 
تعداد بسیاری هم در نتیجه این حمله ها 
زخمی شده اند.شــاهدان عینی در ابوجا، 
پایتخت نیجریــه به پرس تی وی گفته اند، 
نیروهای دولت برای جلوگیری از برگزاری 
عزاداری  در پایتخت، جاده های مختلف را 
مســدود کرده و مانع از برپایی دسته های 
عزاداری شدند.شهادت 12 عزادار حسینی 
در نیجریه در حالی اتفاق افتاد که از زمان 
حمله خونیــن آذر 1۳9۴ ارتش به منزل 
»شــیخ ابراهیم زکزاکــی« رهبر جنبش 
اســالمی نیجریه، فشــارها و حمالت به 
شیعیان و رهبران آن ها همچنان ادامه دارد.

مقتدی صدر در ایران، رژیم صهیونیستی در انزوا
پس از سخنرانی سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، درباره جایگاه رهبر 
معظم انقالب، تصویر منتشــر شده از حضور ســید مقتدی صدر در مراسم شام 
غریبان بیت رهبری دومین خبر جنجالی یک هفته اخیر بود. یکی از برداشت ها 
این است که حضور مقتدی صدر در بیت رهبری به صورت علنی و غیر منتظره 
می تواند تکمیل کننده بخشی از پازل مقاومت در مقابله و مبارزه با استکبار جهانی 

باشد.
مسئله دیگر حضور صدر در کنار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران، بیشتر ما را به این تحلیل نزدیک می کند که مقتدی صدر بار دیگر تالش 
می کند برای ایستادگی مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی به اردوی ایران بپیوندد؛ 
چرا که ایام فترت عربستان و امارات آغاز شده و اگر وی همچنان در پازل عربی 

بازی کند، قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
صدر در دو سال گذشته سعی کرده است با مواضع خود، بر استقالل عراق تأکید 
کند و در این راســتا دیدارهای ناموفقی هم با سعودی ها داشته است و در نهایت 
شاید این طور نتیجه  بگیریم که جمع بندی وی بر این است که عربستانی ها، بدتر 

از آمریکایی ها هستند.
در حال حاضر شــاهد این هستیم که با وجود نیروهای مقاومت در عراق و حفظ 
امنیت عراق توسط آن ها، آمریکایی ها نیروهای خودشان را در خاک عراق افزایش 
می دهند و نزدیک شدن رهبر جیش المهدی، به ایران می تواند بعدها به او کمک 
کند که حداقل برای حفظ استقالل کشورش، راه درست را انتخاب کند و از طریق 
حمایت های ایران و مقام معظم رهبری، آمریکایی ها را از عراق خارج کند و مانع 

از بازگشت سلطه به عراق شود.
باوجود اینکه جریان صدر در جبهه های داخلی عراق تأثیرگذار است، اما در حال 
حاضر شاهد این هستیم که وضعیت و بازی در منطقه به نفع ایران است. ایران به 
هژمون و قدرت نخست منطقه تبدیل شده و در نهایت، حتی با حمایت عربستان 
هم نمی شود این نفوذ را از بین برد و از طرفی مشکل بحران تروریسم آمریکایی در 

عراق هم به عنوان یک مسئله غیر قابل حل دیگر باقی مانده است. 
حضور این شخصیت سیاسی و مذهبی عراقی، می تواند آغازی باشد بر شکل گیری 
روابطی جدید بین برخی گروه ها و جریان های شــیعی مسلح و مقاوم در عراق و 
ایران و از این منظر این حضور مقتدی صدر را می شــود به فال نیک گرفت. به 
خصوص اینکه  جهان اســالم در حال پوست اندازی و جبهه مقاومت روز به روز 
در حال قوی شدن است. حاال دیگر دسترسی به خاک صهیونیست ها برای جبهه 
مقاومت بسیار آسان شده و حضور یک اتحاد بین ایران، لبنان، عراق و یمن برای 
مبارزه با استکبار آمریکایی علیه مسلمین جهان، در نهایت می تواند به نفع عراق و 

به نفع استقالل عراق و به نفع جریان مقاومت عراق باشد.
دغدغه اصلی مقتدی در اغلب ســخنرانی هایش حقوق انسانی مردم عراق است؛ 
بنابرایــن مادامــی که آمریکایی ها، در خاک عراق حاضر باشــند و اشــغالگران 
صهیونیست اعمال نفوذ کنند و در مناطق کردنشین شاهد تحرک آمریکایی ها 
باشــیم این رؤیا محقق نخواهد شد، پس حضور صدر  در ایران می تواند سرآغاز 
شکل گیری اتحادیه جدید برای مبارزه با نفوذ آمریکا در عراق و دیگر کشورهای 
اســالمی باشد و باید گفت که با گذشت زمان و محکم شدن اتحاد بین رهبران 

مقاومت قطعاً رژیم صهیونیستی نا امن تر خواهد شد.

عراق هم در فکر خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰
ایســنا: نماینده پارلمان عراق اعالم کرد: برای خرید سامانه دفاع موشکی »اس 
۴00« روسیه تمامی اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.منصور البعیجی، نماینده 
ائتالف دولت قانون در پارلمان عراق در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد: آمریکا بر 
عراق قیمومیت ندارد و دولت عراق آزادانه می تواند کشوری را که تمایل دارد از آن 
سالح بخرد و یا سامانه های دفاعی عراق را به واسطه آن مجهز کند، انتخاب کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام ها شامل نیازهای دولت و وزارت دفاع برای تسهیل 
خرید سامانه موشکی اس۴00 روسیه و از بین بردن موانعی می شود که آمریکا در 

مسیر این قرارداد ایجاد می کند.

آمریکا برای تشدید حمالت علیه طالبان آماده می شود
روزنامه تلگراف: پــس از اقدام اخیر ترامپ در لغو مذاکرات با طالبان و افزایش 
فشارها علیه این گروه شبه نظامی در افغانستان، نیروهای آمریکایی در حال آماده 
شــدن برای افزایش حمالت علیه فرماندهان طالبان در این کشور هستند.منابع 
ارتش آمریکا به تازگی خبر از آماده شدن فرماندهان نظامی این کشور برای شدت 
بخشیدن به حمالت هوایی و یورش علیه رهبران طالبان داده اند.یکی از منابع نظامی 
ارتش آمریکا می گوید: ]آمریکایی ها[ گفته اند اکنون »واقعاً« به دنبال فرماندهان آنان 
خواهند بود.در مذاکرات بین هیئت طالبان و نمایندگان آمریکا که تا همین اواخر 
در دوحه انجام می گرفت، هر دو طرف از توقف عملیات های خود سر باز می زدند 

و تالش داشتند فشار نظامی را اهرمی برای موضعگیری در مذاکرات قرار دهند.

نمایندگان ۵۰ کشور جهان خطاب به دولت هند:
حبس خانگی مردم کشمیر را فوری لغو کنید

تســنیم: نمایندگان 50 کشور جهان 
ضمن شرکت در جلسه کمیته حقوق بشر 
سازمان ملل خواستار لغو فوری حکومت 
نظامــی و حبس خانگی مردم کشــمیر 
توسط نظامیان هندی شــدند.در بیانیه 
پایانی این کنفرانس آمده است: هند نباید 
حق آزادی و زندگی مردم کشــمیر را از 

آن ها بگیرد و حقوق اولیه انسان ها را تضییع کند.
همچنین آزادی زندانی های سیاســی و باز شدن مسیرهای مواصالتی به کشمیر 
یکی دیگر از درخواســت های اعضای این کمیته است.کمیته حقوق بشر سازمان 
ملل در یکی دیگر از بندهای بیانیه خود تأکید کرده است: نظامیان هندی نباید از 
تفنگ های ساچمه ای علیه معترضان استفاده کنند و موجب نابینا شدن مردم شوند.

آخرین بند از درخواست های فوری کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت هند 
این است که یک همه پرسی آزادانه در کشمیر برگزار شده و آینده منطقه به دست 

مردم تعیین شود.

 سازمان ملل  ائتالف آمریکا در سوریه 
را به »جنایات جنگی« متهم کرد

رویترز: بازرســان سازمان ملل متحد روز گذشــته اعالم کردند: حمالت هوایی 
نیروهای ائتالف تحت امر آمریکا در ســوریه غیرنظامیان بی شــماری را کشته یا 
مجروح کرده اســت که این نشــان می دهد تدابیر احتیاطی نادیده گرفته شده و 

احتماالً جرایم جنگی رخ داده است.
برپایه گزارش سازمان ملل متحد، عملیات طوفان الجزیره این ائتالف تعداد باالیی 
تلفات غیرنظامی داشته است.در گزارش کمیسیون تحقیقات سازمان ملل متحد در 
امور سوریه آمده است، بازرسان همچنین هیئت تحریرالشام )جبهه النصره سابق( را 

به شلیک کورکورانه موشک  و کشتار غیرنظامیان متهم کرد.
بازرسان سازمان ملل متحد تأکید کردند: حمالت شبانه نیروهای سوریه دموکراتیک 
با پشــتیبانی بالگردهای جنگی ائتالف به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان در 
روستای الشحیل و دیگر بخش های استان دیرالزور منجر شد که باز هم نقض قوانین 

بین المللی محسوب می شود.

  نمابر تحریریه:     ۳7610087 -۳768۴00۴  )051(
)051(   امور مشترکین:                 ۳76180۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳7651888   )051(
  روابط عمومی:                    ۳7662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                ۳7610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7088   )051(
)051(   ۳7628205                                             
                                      فاکس: ۳7610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 917۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6182   و   669۳7919 )021(
 نمابر:                                     669۳801۳  )021(
 پیامک:                                            3۰۰۰۴567

  3روز عزای عمومی در عراق  بگیر و ببندهای سلمان ادامه دارد  ترکیه تنور را داغ دیده است
اجازه تعلل در ایجاد منطقه 

امن نمی دهیم
یک مبلغ سرشناس دیگر 

سعودی بازداشت شد
تعداد جانباختگان حادثه 

کربال به 31 تن رسید

روسیا الیوم: سخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه اعالم کرد، این کشــور اجازه تعلل 
در ایجاد منطقه امن در شــمال سوریه را 
نخواهد داد. ابراهیم کالین پس از نشست 
دولت با ریاســت رجب طیــب اردوغان، 
براســاس اطالعــات آمریکایی ها  گفت: 
نمی توان نسبت به تبدیل این منطقه به 

مکانی کامالً امن اطمینان حاصل کرد.
وی گفــت: تدابیر مربوط به ایجاد منطقه 
امن به شکل ســریع پیش می رود. هدف 
ما تضمین امنیت در منطقه شــرق فرات 
و پاک ســازی آن از تمامــی گروه هــای 
تروریستی مثل داعش و یگان های مدافع 
خلق کرد و مانند آن اســت، نه فقط یک 
منطقه مشــخص. در صورتی که در قصد 
و نیت آمریکا برای اجرای این طرح شک 
و تردید داشــته باشــیم، خود قادریم با 

امکاناتمان این منطقه را ایجاد کنیم.

ایسنا: حساب کاربری زندانیان عقیدتی 
عربستان در توییتر از بازداشت مبلغ دینی 
سرشــناس ســعودی پس از انتقاد وی از 
»سازمان ســرگرمی« این کشور خبر داد. 
این حســاب توییتری اعالم کرد مقامات 
ریاض »عمرالمقبل« استاد دانشگاه القصیم 
را بازداشت کرده اند. این حساب همچنین 
نوشت: همزمان با بازداشت المقبل، زندانی 
کــردن شــیخ صالح آل طالــب، خطیب 
مســجدالحرام را یــادآوری می کنیم که 
پیشتر به دلیل سخنرانی اش در این مسجد 
درخصوص  منکرات بازداشت شد. المقبل 
به تازگی در ســخنرانی گفت: برنامه های 
سازمان تفریح و سرگرمی موجب می شود 
جامعه ســعودی هویت خود را از دســت 
بدهد. ما مخالف سرگرمی نیستیم، بلکه

 مــا مخالف بی هویت شــدن جامعه و از 
بین رفتن حیا به بهانه سرگرمی هستیم.

تسنیم: اســتانداری کربــال روز گذشته 
در بیانیــه ای از ســه روز عــزای عمومی 
به مناسبت شــهادت شــماری از زائران 
عزادار حســینی بر اثر حادثــه ای در روز 
عاشورا خبر داد. اعالم ســه روز عزاداری 
استاندار  الخطابی،  نصیف  به درخواســت 
کربال و علی المالکی، رئیس شورای استان 
و موافقت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
عراق صورت گرفته است. وزارت بهداشت 
عراق سه شنبه، نوزدهم شهریور اعالم کرد 
بر اثر ازدحام جمعیت در جریان مراســم 
عاشورای حسینی در کربالی معلی ۳1 نفر 
جان خود را از دست دادند و 102 نفر هم 

مصدوم شدند.
این حادثه در جریان مراســم موسوم به 
رکضه طویریــج )دویدن طویریج( که هر 
سال ظهر عاشــورا برای بزرگداشت قیام 

کربال برگزار می شود، رخ داده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 حسین محمدی اصل/ پژوهشگر مسائل سیاسی

خبر
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یادداشت

میر احمد رضا مشرف 
کارشناس مسائل بین الملل

خبر

 جهان   عبدالملــک الحوثی، رهبر جنبش 
انصــاراهلل یمن در ســخنانی بــر مقاومت تا 
پیروزی در برابر متجاوزان به یمن تأکید کرد 
و صحنــه یمن را »کربــالی معاصر« خواند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی 
هرگونه ظلم علیه مسلمانان در سرتاسر جهان 
را محکــوم کرد و گفت: مــا در کنار آزادگان 
مظلوم در ایران اســالمی، لبنان، ســوریه و 
بحرین هستیم.او همچنین به تالش ها برای 
ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کشورهای 
اسالمی اشــاره و این تالش ها را فتنه انگیزی 
خواند و محکوم کرد.رهبر انصاراهلل یمن افزود: 
ما هرگونه ظلمی که مسلمانان در کشمیر و 
میانمار دچار آن هستند؛ ظلمی که صرفاً به 
علت مســلمان بودنشان متحمل می شوند را 
قویــاً محکوم می کنیم و مواضــع ما در قبال 
مسائل کلی از عقاید اصلی ما نشأت می گیرد.

بدرالدین الحوثی، ادامه داد: ما در برابر دشمنان 

خشوع و تضرع نمی کنیم و از آزادی و کرامت 
و اســتقالل خود کوتاه نمی آییم و می گوییم 
که هیهات من الذله، ما به خداوند و وعده اش 
اطمینان داریم که ثمره فداکاری های ما پیروزی 
است.او کارزار کربال را جنگ بین حق و باطل، 
خیر و شر، عدالت و ظلم، نور و تاریکی و میان 
آزادگی و بردگی دانست و گفت که تأثیر واقعه 
کربال در طول تاریخ بر روی نسل های مختلف 
مشــهود اســت و هیچ زمانی این تأثیر پایان 
نمی یابد؛ چراکه با مسائل واقعی امت و مسائلی 
که روی آینده آن ها مؤثر است، سر و کار دارد.

چهره روز

صحنه یمن »کربالی معاصر« است
عبدالملک  الحوثی:

 اسپوتنیک   رئیس جمهــور ونزوئال تأکید 
کرد که رزمایش های گســترده کشورش در 
نزدیکی مرز کلمبیا تنها با هدف محافظت از 
قلمرو ونزوئال برگزار می شود و به هیچ عنوان 

تهدیدی برای هیچ کس نیست.
نیــکالس مادورو ادامــه داد: ما هیچ کس را 
تهدید نمی کنیم. ارتــش ونزوئال هرگز برای 
تهدید یا حمله به قلمرو کشوری دیگر، فراتر از 
مرزهای کشور خود پا نگذاشته است و هرگز 
چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ایده اصلی 
نیروهای مسلح ما، راهبرد دفاعی است...اما در 
شرایطی که ما نیاز به محافظت از شهروندان 
خود از طریق سالح داشــته باشیم، ونزوئال 

کامالً آماده و مجهز است.
هفته گذشته، رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد 
کــه در بازه زمانی 10 تا 29 ســپتامبر )19 
شــهریور تا 7 مهرماه( رزمایش های نظامی 
گســترده ای در نزدیکی مرز کلمبیا برگزار 

خواهند کرد و ونزوئال در بازه زمانی برگزاری 
رزمایش، سامانه های دفاع هوایی خود را در 

مرز کلمبیا مستقر خواهد کرد.
دولت ونزوئال، کلمبیــا را به ایجاد یک گروه 
شبه نظامی برای مقابله با دولت ونزوئال متهم 
و اعالم کرد که اسناد این پرونده را به شورای 

امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد. 
آمریکا در سال 2018، »خوآن گوآیدو« را به 
عنوان رئیــس جمهور خودخوانده ونزوئال به 
رسمیت شــناخت. از آن زمان دولت آمریکا 
به همراه برخی کشــورهای منطقه به دنبال 

براندازی حکومت مادورو هستند.
باوجود این هفته گذشته »جیمز استوری« 
کاردار آمریــکا در کلمبیا گفته بود: آنچه که 
آمریکا )در ونزوئال( می خواهد مداخله نظامی 
نیست، بلکه یک راه حل سیاسی، صلح جویانه 
و دموکراتیک براساس قانون اساسی ونزوئال 

است.

رزمایش ما در مرز کلمبیا دفاعی است
نیکالس مادورو:

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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