
کار ایران است!

ضمیمه  روز

خاطرات تلخ اشغال

کارشناسان همزمان با کش و قوس ها درباره فرار مالیاتی، مطرح کردند

معافیت مالیاتی با البیگری

 سیاست  آمریکا و عربستان درحالی که در 
شوک حمله پهپادی یمن به دو پاالیشگاه 
عربســتانی هســتند، تالش کردند از آب 
گل آلود ماهی خود را بگیرند. مایک پمپئو 
روز گذشته ایران را مسئول حمله پهپادی 
به تأسیســات نفتی عربستان قلمداد کرد 
و از جامعه جهانی خواســت که آشکارا و 
قاطعانه حمالت ایران را محکوم کند! پمپئو 
ادعا کرد که »تهران پشــت سر نزدیک به 

۱۰۰ حمله به ســعودی است، درحالی که 
روحانی و ظریف تظاهر می کنند که خواهان 
دیپلماسی هســتند. میان همه خواسته ها 
برای کاهش تنش، ایران اکنون یک حمله 
بی سابقه برای عرضه انرژی جهانی راه اندازی 
کرده است«. وی مدعی شد هیچ نشانه ای 
از اینکــه این حمالت از یمن انجام شــده 
باشد، وجود ندارد. »لیندسی گراهام« سناتور 
جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی نیز 

با گستاخی تمام گفت که آمریکا نیز باید 
حمله به پاالیشــگاه های نفت ایران را روی 
میز قرار دهــد. دبیرخانه اتحادیه عرب نیز 
شنبه شب در بیانیه ای با تروریستی خواندن 
جنبش انصــاراهلل یمن؛ مدعی شــد که 
پذیرش مسئولیت حمله به تأسیسات آرامکو 
نشان دهنده این است که تصمیم حمله از 
سوی تهران گرفته شده است و ایران در امور 
کشورهای عربی دخالت می کند. این ادعای 

آمریکایی ها و عربســتانی ها در حالی است 
که در ماجرای حمله به نفتکش ها در بندر 
الفجیره امارات هم وزیر امور خارجه آمریکا 
ایران را متهم کرد، عالوه بر این در ماجرای 
حمله به نفتکش ها در دریای عمان نیز این 
ایران بود که دوباره توسط پمپئو در مظان 
اتهام قرار گرفت و هرکجا نشست در مورد 
آن حرف زد، اما او هیچ وقت نتوانســت این 

ادعاها را ثابت کند...

 ............ صفحه 6

مدیرکل دفتر حقوقی 
و امور مجلس ستاد مبارزه 

با مواد مخدر:

قانون مبارزه 
با مواد مخدر
ناقص است 

روایت قدس از بازداشت 
غیرقانونی دانشمند ایرانی 

دکتر»مسعود سلیمانی« 
در آمریکا

نخبه دزدی به 
سبک یانکی ها

 آشفتگی آمریکا از قدرت انصاراهلل و جنبش مقاومت در ماجرای آرامکو و اظهار نظر پمپئو؛ 

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9

 

اینجا چراغی روشن است
 آستان   عزاداری برای سیدالشهدا)ع( و شهدای بی سر نگاهی به موقوفات عزاداری در آستان قدس رضوی و محل هزینه کرد درآمد آن ها   

نهضت عاشورا، از کهن ترین عزاداری ها در جهان تشیع 
و در حرم مطهر رضوی است. قدمت این عزاداری ها با 
قدمت آستان قدس رضوی برابری می کند. قدیمی ترین 

باقی  از نظام دیوانی آستان قدس رضوی  اسنادی که 
مانده، اسناد مربوط به عزاداری محرم و صفر است؛ تا 
حضرت  برای  عزاداری  سنت  گفت  می توان  که  آنجا 

 ............ صفحه 3امام حسین)ع( از قدیمی ترین...

 ............ صفحه 2

کالدرون: اتفاق برانکو 
شاید برای من هم بیفتد

پیاده روی اربعین حسینی 
تجلی کامل وقف است

حاال چه کسی 
آرامکو را می خرد؟

10 4 8
پیش از بازی امروز پرسپولیس و صنعت نفت آبادان یادداشتی از عبدالباری عطوان عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی :

: jامام کاظم
یاری تو به 

ناتوان از بهترین 
صدقه هاست. 

تحف العقول
ص 414

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 25 شهریور 1398 16 محرم 1441 16 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9063  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   8صفحه چراغ   700 تومان 

وی
ض

س ر
عک

ی /
ذر

 نو
ود

سع
: م

س
عک

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره پنجم - دوشنبه 25 شهریور 1398

درسالگردخلعتحقیرآمیزپهلویاولازقدرت،تبعاتاشغالایرانبهدستمتفقینرابررسیکردهایم

تبعات ورود متفقین به ایران 
در گفت وگو با مظفر شاهدی

سهمخواهیقدرتهایجهانی

درایران

پایانبازماجرایطال

سرانجام دریافت غرامت ایران 
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خاطرات تلخ اشغال

      صفحه 1

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
فن كويل هاى مورد نياز پروژه 

بيمارستان امداد و نجات جنوب مشهد 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۲

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۴

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی 
︨︣زده ، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری ︑﹙﹫︧﹥ و 
﹎︀و ︢﹁﹩ ،︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۷

فراخوان تجديد مناقصه 
امور اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان  طالقانى (نوبت اول)
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۶

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢ل ︎︧︐﹥ ︑︣  ︗﹞︹ آوری ︫︡ه از ︋︀غ ︎︧︐﹥ 
 ﹅︣︵ ︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫ــ﹞︣( ︠﹙﹫﹏ آ︋ــ︀د) را از︫ ︠ــ﹢د را وا﹇︹ دررو︨ــ︐︀ی ︗︺﹀︣آ︋︀د

﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ و ︋︭﹢رت ﹡﹆︡ی ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡.
 ﹩﹎آ ︳︡ه و ا︵﹑ع از ︫ــ︣ارد ﹝︤ا﹢﹞ ︡︋︀زد ️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹛
آن ︋﹥ اداره ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س  ر︲﹢ی ﹋︀︫﹞︣ وا﹇︹ در ﹋︀︫﹞︣- ︠﹫︀︋︀ن 
١۵ ︠︣داد – ﹡︊︩ ١۵ ︠︣داد ٧ ( ︑﹙﹀﹟ ۵۵٢٢٢٠٢٨ – ۵۵٢۴۵٨٢٨ ) ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ 
︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ︋︭﹢رت ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︊﹙︼ ٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ر︀ل  ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ 
︋︀﹡﹊ــ﹩ و ــ︀ ﹁﹫︩ وار︤﹡﹆︡ی  ︋︧ــ︀ب ︗ــ︀ری ۶۵٩٩٣٩۶۴٧١ ︋﹠︀م آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س 
ر︲﹢ی ﹋︀︫ــ﹞︣ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️  ﹝︣﹋︤ی ﹋︀︫ــ﹞︣در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧ــ︐﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن 
و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ٣٠/۶/٩٨ ︋﹥ ﹊﹩ از د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ١- اداره ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ 
 ﹏﹢︑  ﹩﹚︻﹢︋ ︡ان﹫﹞ ︪︡﹞ ︀︫ــ﹞︣ ٢- د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ وا﹇︹ در﹋

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۶

ع ۹
۸۰
۷۸
۱۰

ع ۹
۸۰
۷۸
۱۳

 ............ صفحه 3

برگزاری همایش تکریم از 
 jخادمان اربعین امام حسین

امروز در حرم مطهر رضوی

میزبانان اربعین
میهمان 

 jحضرت رضا
شدند

 آستان  قائــم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از برگزاری همایش تکریم از خادمان 
اربعین اباعبداهلل الحســین)ع( در مشــهد 
مقدس خبر داد. مصطفی خاکسار قهرودی 
با بیان اینکه این همایش به میزبانی آستان 
قدس رضوی از 2۴ تا 27 شــهریورماه در 
مشــهد برگزار می شود، در خصوص اهداف 
برگــزاری آن گفت: ایــن همایش با هدف 
تقویــت اخوت و بــرادری بیــن خادمین 
سیدالشــهدا)ع(، همفکری و همدلی بین 
موکب داران، انتقال و تبادل تجربه ســال ها 
خدمت به زائران اربعین حسینی و نمایش 
وحدت و همدلی بین شــیعه و اهل تسنن 
برگزار می شود. وی ادامه داد: آستان قدس 
رضوی به عنوان یک نهاد ملی و بین المللی 
در مراسم »اربعین حسینی« حضور داشته و 
به دنبال تصدیگری نیست، بلکه تسهیلگر 
و پشــتیبان جریان های مردمی هســتیم. 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: در 
ایام اربعین حسینی بار اصلی خدمت رسانی 
به زائران اباعبداهلل)ع( بر عهده موکب داران 
عراقی بود و در ســال های اخیر نیز حضور 
موکب داران سایر کشورها در مرزها و داخل 
عراق نسبت به قبل پررنگ تر شده که نشانگر 
تقویت بنیان های وحدت و همدلی در میان 
مسلمین منطقه است. خاکسار قهرودی با 
اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر و انتقال 
تجارب میان موکــب داران، عنوان کرد: این 

همایش بین المللی در...

در سالگرد خلع تحقیرآمیز 
پهلوی اول از قدرت، 

تبعات اشغال ایران به دست 
متفقین را بررسی کرده ایم

در ضمیمه چراغ می خوانید
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روزنامـه صبـح ایـران

 سردار جاللی: تهدید نظامی در انتهای فهرست دشمن قرار دارد   
ایسنا: سردار جاللی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه به تجاوز پهپاد پیشرفته آمریکایی پاسخ جدی و بازدارندگی خود را در این بخش نشان دادیم، افزود: ساقط کردن این پهپاد نشان داد امکان 

عملیات نظامی برای آمریکایی ها وجود ندارد و این موضوع اثرات راهبردی داشت. البته تهدید نظامی واقعی است، اما با توجه به توانمندی های کشور این تهدید در انتهای فهرست دشمن قرار دارد.

 سیاست   آمریکا و عربستان درحالی که در 
شــوک حمله پهپادی یمن به دو پاالیشگاه 
عربســتانی هســتند، تالش کردند از آب 
گل آلود ماهــی خود را بگیرند. مایک پمپئو 
روز گذشــته ایران را مسئول حمله پهپادی 
به تأسیسات نفتی عربستان قلمداد کرد و از 
جامعه جهانی خواست که آشکارا و قاطعانه 

حمالت ایران را محکوم کند!
پمپئو ادعا کرد که »تهران پشت سر نزدیک 
به ۱۰۰ حمله به سعودی است، درحالی که 
روحانی و ظریف تظاهر می کنند که خواهان 
دیپلماسی هســتند. میان همه خواسته ها 
برای کاهــش تنش، ایران اکنون یک حمله 
بی ســابقه برای عرضه انرژی 
جهانی راه اندازی کرده است«. 
وی مدعی شد هیچ نشانه ای 
از اینکــه این حمالت از یمن 

انجام شده باشد، وجود ندارد. 
»لیندســی گراهام« ســناتور 
جمهوری خواه ایالت کارولینای 
جنوبی نیز با گستاخی تمام 
گفت که آمریکا نیز باید حمله 
به پاالیشگاه های نفت ایران را 
روی میز قرار دهد. دبیرخانه 
اتحادیه عرب نیز شنبه شــب در بیانیه ای با 
تروریســتی خواندن جنبش انصاراهلل یمن؛ 
مدعی شــد که پذیرش مسئولیت حمله به 
تأسیسات آرامکو نشان دهنده این است که 
تصمیم حمله از ســوی تهران گرفته شــده 

است و ایران در امور کشورهای عربی دخالت 
می کند.

این ادعای آمریکایی ها و عربستانی ها در حالی 
است که در ماجرای حمله به نفتکش ها در 
بندر الفجیره امارات هــم وزیر امور خارجه 
آمریکا ایران را متهم کــرد، عالوه بر این در 
ماجرای حمله به نفتکش ها در دریای عمان 
نیز این ایران بود که دوباره توسط پمپئو در 
مظان اتهام قرار گرفت و هرکجا نشست در 
مورد آن حرف زد، اما او هیچ وقت نتوانســت 
این ادعاها را ثابت کند و حرف هایش از سر 

استیصال بود.

 واکنش ظریف به ادعاهای آمریکا
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در 
پیامی توییتری در واکنش به ادعای پمپئو 

علیه ایران مبنی بر اینکه حمله به مجموعه 
پاالیشگاهی شــرکت آرامکو کار ایران بوده، 
نوشت: مایک پمپئو که در »فشار حداکثری« 
شکست خورده اســت، به »دروغ حداکثری« 
روی آورده اســت. ظریــف در ادامه گفت: 
آمریکا و مشــتریانش به دلیل این توهم که 
برتری تســلیحاتی به پیروزی نظامی منجر 
خواهد شد، در یمن گیر افتاده اند. وی افزود: 
مقصر دانستن ایران، به فاجعه خاتمه نخواهد 
داد. پذیرفتن طــرح پانزدهم آوریل ما برای 
پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات ممکن 

است به آن پایان دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه نیز گفت: 
مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز، بر عهده 
جمهوری اسالمی ایران است و نشان دادیم 
که در ســریع ترین زمــان ممکن به کمک 

ملوانان کشتی های دچار سانحه رفتیم و آن ها 
را نجات دادیم. ظاهراً برای آقای پمپئو و سایر 
دولتمــردان آمریکایی متهم کردن ایران در 
حادثه مشکوک و تأسف بار برای نفتکش ها 
راحت ترین و ســاده انگارانه ترین کار است. 
درحالی که نخســت وزیر ژاپن برای کاهش 
تنش ها، با نفر نخست جمهوری اسالمی ایران 
در حال دیدار است، کدام دست های پنهان 
به دنبال اثرگذاری بر این تالش ها در منطقه 
است و چه کسانی از آن سود می برند؟! آقای 
پمپئو! این تشکیک نه تنها شوخی و خنده دار 

نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است.
از ســوی دیگر یک سناتور آمریکایی و چند 
تحلیلگر سیاســی آمریکا با مردود دانستن 
ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره حمالت به 
پاالیشگاه های نفتی آرامکو، اتهام زنی به ایران 

را اقدامی کم خردانه توصیف کردند.
سناتور »کریس مورفی« از حزب دموکرات، با 
»غیرمسئوالنه« دانستن چنین اظهاراتی، در 
صفحه شخصی توییتر خود نوشت: »این یک 
ساده سازی غیرمسئوالنه و نحوه وارد شدن ما 

به جنگ های کم خردانه است«.
»بــن رودز« معــاون مشــاور امنیــت ملی 
رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز با تأکید بر 
اینکه حوثی ها را نباید همان ایران دانســت، 
گفت: »ســعودی ها جنگی را در یمن به راه 
انداخته انــد. این ]اظهــارات پمپئو[ به طرز 
غیرقابل باوری کم خردانه، مزّورانه و خطرناک 

است«.

آشفتگی آمریکا از قدرت انصاراهلل و جنبش مقاومت در ماجرای آرامکو و اظهار نظر پمپئو؛

کار ایران است!

 از دادســتان کل کشــور به عنوان مدعی العموم درخواســت می شــود 
هوچیگرانی که گستاخانه و وقیحانه صدور حکمی را به دروغ به قوه قضائیه 
نســبت دادند و امنیت روانی جامعه را بر هم زدند شناســایی و به مجازات 
برســانند اما این هوچیگران بزدل بی شرم و حیا و دروغگو و اربابانشان آن 
ســوی مرزها که نیش هایشان تا بناگوش باز شــده بدانند به زودی نقاب 
از چهره پلیدشــان خواهد افتاد و در برابر ملت ایران رســوا خواهند شــد.  

09150000009
 از نظــر فقدان امنیت اخالقی وجانی و اجتماعی؛ وضعیت باشــگاه های 
فوتبال به گونه ای اســت که هر از گاهی حادثه ای رخ می دهد چگونه است 
که مجموعه ورزش کشــور؛ خانم های جامعه را در این مســلخ و منجالب 
و مصیبتخانه می فرســتند، درحالی که جرئــت نمی کنند دختران و زنان و 

خواهرانشان را ناشناس به این وادی بفرستند. 09190008895
 اگر در جست وجوگر جاسوســی گوگل: نقشه تقسیمات کشوری ایران، 
را ســرچ کنید بدون تعلل تصویر نقشــه واقعی و اصلی و قانونی تقسیمات 
کشوری را نشــان می دهد! البته اگر براصداوسیما سندیت ندارد به سایت 
تقسیمات کشوری و یا سایت وزارت کشور مراجعه کند باز هم نقشه اصلی 
و قانونی تقسیمات کشوری را می بینند! پس چرا این همه سال صداوسیما با 
نقشه ایران اصلی مشکل و لجاجت خاصی خرج می دهد و حاضر نیست آن 
 راعوض کند؟ جالب اینجاست که هر شبکه نقشه تقسیمات مخصوص خود 
را دارد مثاًل نقشه ایران شبکه یک با شبکه ۳و شبکه خبر متفاوت است! و 
مرزهای استان ها را متفاوت کشیدند و چند تا شهر را برااستان محبوبشان 

کم و زیاد کردند!؟ 09360006158
 کنار گذر قزوین در ورودی از ســمت بوئین زهرا به طرف اتوبان قزوین 
زنجان باعث آبروریزی استان قزوین است. بعد از ۳۰ سال هنوز بهسازی در 
این کنار گذر و اجرای تقاطع غیرهمسطح در آن صورت نپذیرفته. استاندار 
قزوین کجایی، مدیرکل شهرســازی و راه اســتان قزوین کجایی، خودتان 

بروید از نزدیک مالحظه بفرمائید. 09120007881
 خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاســت جمهوری بدانید خالف شرع 
بودن ورود زنان به ورزشــگاه های برگزاری مســابقات فوتبال مردان عین 
رعایت حقوق آنان و به خصوص حفظ شــأن و کرامت انسانی جامعه زنان 
کشور اســت و از طرفی هیچ مســئولی حق ندارد احکام شرعی صادره از 
ســوی جمیع مراجع عظام تقلید در خالف شرع بودن حضور زنان همراه با 
اختالط در ورزشگاه و تماشای مسابقات مردان را به سطح تحلیل شخصی 

و یا حزبی خود تنزل دهد. 09150000609
 تمام کسانی که ادعا می کنند خط امامی و انقالبی اند موضع صریح سید 
مقاومت سنجش عملکرد و ادعای آن هاست غیر این باشد دروغ می گویند. 

09150001136

 اینســتاگرام، تعــدادی از ویدئوهای صفحه میثم مطیعی مداح حماســه خوان 
کشورمان را حذف کرده است. تمام ویدئوهایی که از صفحه اینستاگرام این مداح 

حذف شده است، اغلب نگاه جهان اسالمی و ضداستکباری داشته است.

 یک منبع آگاه به »میدل ایست نیوز« خبر داد که آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، 
روحانی بلندپایه ایرانی و رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی در قم که پیشتر عضو 
مجلس خبرگان ایران بود، در ســفری به نجف اشــرف در سال جاری، ضمن زیارت 
عتبات عالیات با آیت اهلل سیســتانی، مرجع عالی شیعیان عراق، دیدار کرد. به گفته 
فارس آیت اهلل سیستانی در دیدار با آیت اهلل مصباح یزدی تأکید کرد که استعمار و به 

خصوص انگلستان با استفاده از فضای مجازی درپی ایجاد فتنه فرقه ای است.

 محمدحســین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما  در خصوص صدور 
بیانیه اخیر دولت و اعتراض به رســانه ملــی گفت: حمله به دولت را قبول ندارم، 
رســانه به اقتضای زمان و فراخور موضوع باید بــه مباحث ورود و کنکاش کند و 
به روشــنگری ابعاد مختلف ماجرا بپردازد. صداوســیما یک سازمان فرا قوه ای و 
فراجناحی است، برخی با وارد کردن فشار و بسیج رسانه های همسوی خود قصد 
امتیازگیری دارند و می خواهند رســانه ملی دربســت در اختیارشان باشد که این 
به مصلحت کشــور نیست و تجربه نیز نشان داده با نزدیک شدن به انتخابات باید 

منتظر بی انصافی ها و هجمه های بیشتر به رسانه باشیم.

 آیت اهلل سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان  شرقی نسبت به حرکت 
و جریان شهیدزدایی در کشور هشدار داد و گفت: دست هایی در داخل کشور همراه دشمنان 

اسالم می خواهند نام و یاد شهید را حذف کنند و نگذارند نام شهید زیاد مطرح شود.

یورونیوز: 
کار ترامپ و بولتون به جروبحث برسر ایران کشید

سیاســت: یورونیوز به نقــل از یک فرد 
نزدیک به »جان بولتون«، مشــاور اخراجی 
امنیت ملی کاخ ســفید مدعی شد خروج 
وی از دولــت آمریکا پــس از جدال لفظی 
بــا رئیس جمهــور آمریکا بر ســر موضوع 
تحریم های ایران صورت گرفته اســت. به 
نوشته یورونیوز، خروج ناگهانی مشاور امنیت 
ملی پیشین کاخ ســفید در روز سه شنبه گذشته، پس از آن اتفاق افتاد که »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت که ممکن است به عنوان مشوقی برای تهران 
جهت آمدن بر سر میز مذاکره، برخی تحریم ها علیه ایران را رفع کند. منبع یورونیوز 
می گوید این بحث بعدازظهر دوشنبه درگرفته و در جریان آن بولتون تأکید کرد که 
قویاً با چنین ایده ای مخالف است. به گزارش انتخاب به نوشته این رسانه اروپایی، صبح 
روز بعد، بولتون دیگر مشاور امنیت ملی کاخ سفید نبود و حتی بر سر اینکه تصمیم 
نبودن او، تصمیم چه کسی اســت بین بولتون و ترامپ اختالف وجود دارد. ترامپ 

می گوید بولتون را اخراج کرده، اما بولتون می گوید استعفا داده است.

روایت القدس العربی از راهبرد اعراب خلیج فارس 
اشکال از تهران نیست، از شماست

سیاســت: علی الصالح در القدس العربی با اشــاره به برکناری بولتون نوشــت: 
کشــورهای عربی یا بهتر بگوییم دولت های خلیج )فارس(، طرف هایی هستند که 
دوشیده می شــوند و در عین حال، خوشحالند؛ در شــرایطی که ایران، پیشنهاد 
کمک هــای مالی هنگفت را دریافت می کند. دولت هــای خلیج فارس، از ترس بر 
خود می لرزند و با حماقت و چاپلوسی رفتار می کنند؛ در حالی که ایران قدرتمندانه 
تعیین شرط می کند. دولت های خلیج فارس به دنبال جلب رضایت ترامپ هستند 
و با این حال، وی آن ها را تحقیر می کند، اما این ایران است که با ترساندن آمریکا و 
اروپا به خواسته های خود می رسد. بنابراین، عیب از ایران نیست، بلکه ایراد اصلی در 

ماست و نباید دلیل ناتوانی خود را به ایران و ترکیه نسبت دهیم.

سی ان ان خبر داد
 گفت وگوهای سران کاخ سفید 
درباره طرح فرانسه برای ایران

ایلنا: ســی ان ان به نقل از مقام های آگاه از 
گفت وگوهای ســران کاخ سفید در مورد 
کاهش تحریم ها و اعطای خط اعتباری به 
ایران خبر داد. به گزارش ســی ان ان، دو 
مقام آگاه کاخ ســفید که نامشان منتشر 
نشده اســت، خبر دادند که گفت وگوهایی 
در کاخ ســفید برای اجرای طرح فرانســه 
مبنــی بر اعطای خط اعتباری به ایــران و کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران در 
حال اجراســت تا شرایط برای دیدار احتمالی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در 
نیویورک فراهم شــود. این مقام های آمریکایی همچنین خاطر نشان کردند وزارت 
خزانه داری آمریکا هنوز با طرح فرانسه برای کاهش تحریم ها و اعطای خط اعتباری 

به ایران موافقت نکرده است.

کانادا؛ پادوی سیاسی آمریکا
روابط جمهوری اســالمی ایران با 
دولت های غربی عموماً و با کشــور 
کانادا بــه صورت خــاص همــواره درگیر 
چالش های جدی بوده است. پس از ماجرایی 
که برای یک شهروند دو تابعیتی به نام »زهرا 
کاظمی« در ارتباط بــا موضوعی که از نظر 
سیســتم قضایی ایران جاسوسی محسوب 
می شد، رخ داد؛  هنوز این پرونده دستاویزی 
برای مســئوالن کانادایی علیه ایران است و 
همواره به این بهانه مشکالتی را در روند امور 
برای کشورمان ایجاد می کنند و سعی آن ها بر 
بازنگه داشــتن این پرونده است تا هرازچند 
گاهی بنا به اقتضا بتوانند در روابط دو جانبه و 

بین المللی از آن سوءاستفاده کنند.
به طور نمونه با اینکه حکومت قانونی بشــار 
اسد در سوریه حاکم بود و ایران نیز بر اساس 
موازین اساســی و اصــول بنیادین حقوقی 
بین الملل در حمایــت از حکومت حاکم بر 
سوریه از آن حمایت می کرد، کانادا به تبعیت 
از آمریــکا در این مســئله ورود کرد و عماًل 
در ســال ۲۰۱۲ مصادره اموال ایران به اتهام 
واهی حمایت از تروریسم در این کشور کلید 
خورد و گام بعدی را نیز در روزهای گذشته 
در این راستا برداشتند و با سلب مالکیت از 
ایران نسبت به فروش این اموال اقدام کردند. 
درواقع باید گفت که اصوالً اختالفاتی که ما 
با دولت هایی مثل انگلیس و کانادا داریم، این 
است که  آن ها معموالً به عنوان دولت دست 
دوم و پادوی سیاسی آمریکا عمل می کنند. 
این اقــدام دولت کانادا به خــودی خود در 
بردارنده چند تخلف به لحاظ موازین حقوق 

بین الملل است. 
اینکه اموال یک دولت و کشــور  را به ناحق و  
بدون طی دادرسی عادالنه که آن هم باید در 
محاکم بین المللی باشد و نه داخلی، رسیدگی 
غیرعادالنه کردند و براســاس حکم از پیش 
تعیین شده به این اقدام دست زدند، به لحاظ 
حقوق بین الملل عناوین مشــخص و حقوق 
متعلقه ایران در این رابطه در محاکم کانادایی، 
در محاکم بین المللی، در سازمان ملل متحد  و 
در کمیسیون ها و شوراهایی نظیر حقوق بشر و 
امثالهم قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین اصل 

قضیه از سوی ایران قابل پیگرد است.
متأسفانه در برخی موارد ما با وجود داشتن 
حق، طرح دعوی نکردیم که مصداقش همین 
توقیف نفتکــش ایرانی)آدریان دریا( بود که 
باید علیه دولت انگلیس طرح دعوی می شد.

عالوه بر این در عرصه بین الملل همان طور 
که معروف است پلیس خوب و بد داریم، به 
تعبیری وقتی می خواهند خللی در روند روبه 
جلوی یک کشور در مذاکرات ایجاد کنند، از 

این شیوه استفاده می کنند.
در زمانی که آمریکا با مشــکالت متعددی در 
درون حاکمیتش روبه رو شده و در عرصه های 
مختلف دچار شکست های متوالی شده است، 
کشورهای دســته دوم نظیر کانادا به عنوان 
حامیان آن ها به میدان می آیند و خود را قربانی 
مطامــع آمریکا می کنند، نظیر ایــن اقدام را 
انگلیس و فرانسه نیز پیش از این انجام داده اند.

بنابراین این حرکت کانادا در این راستا قابل 
بررسی است. درواقع باید گفت این کشورها 
خیلی کوچک تر از آن هســتند که بر روابط 
سیاســی و اقتصادی ایران تأثیرگذار باشند 
و فقــط از این منظر خــود و محاکم خود را 
بی اعتبار می کنند و عدم پایبندی شان را به 
موازین حقوق بین الملل به اثبات می رسانند.

موارد دیگری از نقض قوانین حقوق بین الملل، 
توسط دولت کانادا در برخورد با کسانی که از 
اموال جامعه ایران سرقت کردند، نظیر خاوری 
نیز وجود دارد. ما باید دیپلماسی فعالی داشته 
باشــیم و توصیه می کنیم که برای این افراد 
دســتور خاص بگیریم تا این فرد در صورتی 
که در هر نقطه ای از جهان، تحرکی داشــته 
باشــد، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در این 
مورد و برای برخورد با یک مجموعه حرکت 
از سوی کشورهای حامی آمریکا، ما نیازمند 
کمک انجمن هــای علمی و ارائه راهکارهای 
خردورزانــه و به تعبیــر رهبر معظم انقالب 
اندیشه ورزانه هســتیم. حرکت دولت کانادا 
مشــابه پرونده هــای به اصطــالح »دعاوی 
ضدتروریستی آمریکا« در محاکم آمریکایی و 
برخی کشورهای اروپایی است که اتفاقاً ایران 
در آن ها با استدالل منطقی، قوی و مستند 

به ضوابط بین الملل همواره پیروز بوده است.
بنابراین توصیه می کنیم که دولت از تجربه 
انباشته حقوق  بین الملل و اشخاص باتجربه 
استفاده کند. ما می توانیم حکم صادر شده 
را نقض کنیم؛ چرا که این حکم هیچ مبنای 
قانونی ندارد. البته بایــد برای طی مراحل 
بعدی و برخورد با سناریوهای مختلف خود 

را آماده کنیم. 
از ســوی دیگر برخالف برخی اظهارنظرها 
که اموالی از کانادا برای مقابله به مثل در 
دسترس نیســت، باید گفت که در سطح 
جهــان اموال بســیاری از این کشــورها 
وجــود دارد  و بر اســاس حکــم صادره 
قابل دسترســی هســتند و حداقل اینکه 
کشــتی های کانادایی که سرانجام از تنگه 
هرمز عبــور خواهند کرد و می توان از این 
طریق و براساس اصل »تقاص بین المللی« 
به همان میزان که دولــت کانادا اقدام به 
فروش اموال ایران کرده است، از این محل 

تأمین کرد. 

annotation@qudsonline.ir
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این ادعا در حالی 
است که در ماجرای 
حمله به نفتکش ها در 
بندر الفجیره امارات 
هم وزیر امور خارجه 
آمریکا ایران را متهم 
کرده بود

بــــــــرش

صالحی: فناوری های نوین توان زیادی به نظام بخشیدحضور آمریکا در سوریه، غیرقانونی و مداخله جویانه است
ایرنا: حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور عصر دیروز پیش از ســفر به آنکارا 
به منظور شــرکت در پنجمین نشســت 
اجالس ســه جانبه ســران ایران، روسیه 
و ترکیه در فــرودگاه مهرآبــاد تهران، با 
اشاره به مشــکالتی که  سوریه در منطقه 
شرق فرات با آن مواجه است، تاکید کرد: 
حضور آمریکایی ها حضــوری تجاوزگرانه، 
ســوریه  در  مداخله جویانه  و  غیرقانونــی 
اســت که همــواره ایــن بخش)ادلب( از 
منطقه از سوریه را نا آرام نگه داشته است. 
مداخالت و تجاوزات رژیم صهیونیســتی 
و حمایت آنها از تروریســت ها و حمالت 
رژیــم صهیونیســتی به مردم ســوریه و 
زیرساخت های این کشور جزو نگرانی های 

منطقه و این سه کشور است.
وی بیان داشت: در واقع بخشی از مسائل حل 

شده و بخشی از مسائل مانده که بزرگترین 
آن مسئله ادلب و شرق فرات است.البته عالوه 
بر مبارزه با تروریسم، عدم مداخالت خارجی، 
مســئله آینده ســوریه، بازگشــت آوارگان، 
بازســازی ســوریه، اصالح قانون اساسی و 
انتخابات ۲۰۲۱ همه مســائل مهم پیش رو 
است. همانطور که بارها اعالم کردیم مسائل 
منطقه باید توسط کشورهای منطقه از طریق 
گفت و گو و مصالحه حل شــود؛ در زمینه 

سوریه و یمن نظر ما همین است.

سیاســت: علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان صبح روز گذشــته به 
منظور شــرکت در شصت و سومین کنفرانس 
عمومی ســاالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
وارد وین پایتخت اتریش و مقر آژانس شد. وی 
پیش از ترک تهران و شامگاه شنبه »نخستین 
مدرسه تابستانی علوم و فناوری های کوانتومی 
به زبان ســاده« را افتتاح کرد. به گزارش ایسنا، 
در این دوره مدیران و دست اندرکاران مدیریت 
و برنامه ریزی علم و فناوری از سازمان ها، نهادها 
و انجمن هــای علمی مرتبط و نیــز ۵۰ تن از 
دانش آموزان برتر در سطح شهر تهران به عنوان 
پایلوت این طرح جدید، حضور دارند. به گزارش 
فارس رئیس ســازمان انرژی اتمی نیز با بیان 
اهمیت فوق العاده انرژی هسته ای از منظر مقام 
معظم رهبری به منظور تضمین تامین انرژی 
آینده کشورمان و اقتدار آفرینی این فناوری برای 

ملت ایران، گفت: ورود سازمان انرژی اتمی ایران 
به حوزه فناوری های نوین توان زیادی از حیث 
اقتدار به نظام جمهوری اسالمی بخشید. وی با 
قدردانی از مدیران و متخصصانی که نخستین 
گام های اساسی در ایجاد زمینه های دستیابی 
به فناوری های کوانتومی را برداشــته اند، گفت: 
با انجــام موفقیت آمیز آزمایش درهم تنیدگی، 
اعتماد به نفس الزم ایجاد شد و وارد این عرصه 
شــدیم و مرکز فناوری هــای کوانتومی را در 

سازمان ایجاد کردیم.

 سیاست  ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه در گفت وگویی در برنامه »نادرشو« صداوسیما و در پاسخ به 
پرسش های روزنامه نگاران و کارشناسان غربی با اشاره به ماجرای 
ســاقط کردن پهپاد جاسوســی آمریکا، اظهار داشت: در ماجرای 
سرنگونی پهپاد آمریکایی 4C-MQ ما از خودمان دفاع کردیم و 
درحالی که چند کیلومتر بیشتر وارد فضای ما نشده بود، سرنگون 
شــد؛ حتی اگرچند متر هم وارد می شد باز سرنگون می شد. وی 
افزود: آن شــب ما با چند هدف مواجه بودیم، یکی از اهدافی که 
می توانستیم آن را منهدم کنیم، هواپیمای P-8 آمریکایی بود که 
حدود ۳۵ سرنشین داشت و می توانستیم آن را سرنگون کنیم، اما 

این کار را نکردیم.

 ناو آمریکایی و دو پایگاه نظامی هدفگیری شده بود
به گزارش فارس سردار حاجی زاده اظهار داشت: اینکه ترامپ مطرح 
کرد چند دقیقه قبل از حمله به ایران آن را متوقف کردم، واقعیت 
ندارد. ممکن اســت در ارتش آمریکا و بین سیاسیون این بحث را 
مطرح کرده باشند، اما به تصمیم نرســیدند. اگر این کار را انجام 
می دادند، ما پایگاه های آمریکایی را مورد ضربات موشکی خود قرار 
می دادیــم. پایگاه العدید در قطر، پایگاه الظفره در امارات و یکی از 
ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود هدفگیری شده بود 
و اگر می زدند ما نیز می زدیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه 

داد: وجه اشتراک ما و آمریکایی ها این است که هیچ کدام به دنبال 
جنگ نیستیم، اما درگیری ناخواسته ممکن است منجر به جنگ 
شــود. وی تأکید کرد: به واسطه دشمنی های آمریکا چندین سال 
است که درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و این دشمنی آمریکا 
برای ما قابل تحمل نیست و همین ممکن است سبب شود آن افسر 
و نیرویــی که در مرز قرار دارد، از اختیارات خود اســتفاده کند و 
پاسخ دهد. سردار حاجی زاده در خصوص اظهارات مقامات آمریکایی 
مبنی بر انهدام خودســر پهپاد آمریکایی با رد این موضوع تصریح 
کرد: ما دســتورعمل هایی را برای هشدار، مقابله و درگیری داریم. 
ما اختیاراتی را در ســطح سازمان های ارتش و سپاه داریم، برخی 
اختیارات در نیروها هست و اختیاراتی را نیز به یگان ها داده ایم. مثاًل 
برای شلیک یک موشک نیاز به تصمیم گیری در سطوح باال دارد، 
اما دفاع و پدافند هوایی ممکن است توسط یک افسر جزء که پای 
سیســتم نشسته است، انجام شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
ادامه داد: مقررات حاکم بر ســالح های آفندی و پدافندی متفاوت 
است؛ خود من به عنوان فرمانده نیروی هوافضا پس از انهدام پهپاد از 
آن مطلع شدم، به همین دلیل نیروهایی که در خط مقدم مستقر 

هستند، برابر اختیارات آتش به اختیار عمل کردند.

 به هر اقدام آمریکا واکنش نشان می دادیم
وی در پاســخ به پرسشی پیرامون در نظر گرفتن احتماالت برای 

پاسخ آمریکایی، گفت: شاید در حد ۱ تا ۲ درصد احتمال می دادم 
که آمریکایی ها واکنش نشان دهند و اگر هم واکنش نشان می دادند 
و حتی یک زمین خالی را هم بمباران می کردند، ما حتماً واکنش 
نشــان می دادیم و بالفاصله هم به یگان ها آماده باش دادم که اگر 
زدند، حتماً مواضع آن ها را بزنیم و جواب بدهیم. سردار حاجی زاده 
اظهار داشت: ما شرایط آمریکایی ها را در حد ایجاد جنگ نمی بینیم، 
اما وضعیت ما این است که نسبت به آینده بدبین هستیم و خودمان 
را همیشه برای جنگ بزرگ آماده کرده ایم و بر این اساس کارهای 
عملیاتی، اطالعاتی و توسعه توانمان را پیش می بریم. احساس ما این 
است که نه سیاستمداران آمریکایی و نه مسئوالن نظام ما هیچ کدام 
به دنبال جنگ نیســتند. عالوه بر پایگاه های آمریکا در منطقه، ما 
همه شناورهای آن ها اعم از ناوها و رزم ناوها را تا برد ۲ هزار کیلومتر 
زیر آتش موشک هایمان داریم و دائماً آن ها را رصد می کنیم. آن ها 
فکر می کنند اگر 4۰۰ کیلومتر از ما دور شوند، از زیر آتش ما خارج 
خواهند شد. هر نقطه ای باشند، فقط کافی است جرقه جنگ زده 

شود، اول ناوهای آن ها را زیر آتش خواهیم برد.

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

بازتاب

امنیتی و دفاعی

سردار حاجی زاده جزئیات جدیدی از رویارویی ایران و آمریکا در ساقط کردن پهپاد آمریکایی افشا کرد

شناورهای آمریکایی در تیررس اند

انرژی هسته ایدولت
افتتاح نخستین مدرسه تابستانی علوم کوانتومی روحانی پیش از سفر به ترکیه: 

دفاعی-امنیتی
پس از اعالم در منبر حسینی

دستور وزیر دفاع برای پیگیری مشکالت 
یک شرکت دانش بنیان
ایسنا: چندی پیش حجت االسالم 
پناهیان از وعاظ مشهور، در یکی 
از ســخنرانی های خــود از ایجاد 
مشکالتی برای یکی از شرکت های 
دانش بنیان فعال در صنعت دفاعی 
کشور در پرداخت اقساط تسهیالت 

دریافتی توسط بانک ها خبر داده بود. امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از مطلع شدن از 
این موضوع، دســتور پیگیری مشکالت این شرکت و کمک 
به آن را صادر کرده است. پناهیان گفته بود: »گروهی دانش 
بنیان که در حوزه صنعت موشکی فعالیت می کنند به دلیل 
بدهی های بانکی اموالشان در حال مصادره است و خودشان 

نیز در آستانه رفتن به زندان هستند«.

مجلس
نماینده اصالح طلب مجلس:

 نمایندگان نباید از شفافیت آرا 
واهمه داشته باشند

فارس: کواکبیان، عضو فراکسیون 
امید با بیان اینکه مگر می شــود 
نماینــده ای که به عنــوان موافق 
طرحی در صحن مجلس ســخن 
می گوید، مخالف آن باشد، گفت: 
طرح شفافیت آرا از معدود موارد 

و طرح هایی بود که هر سه جریان سیاسی مجلس آن را امضا 
کردند. نباید از شفافیت ترسید یا واهمه داشت ، همان گونه که 
پیش تر از مطرح شدن طرح شفافیت، رأی گیری در مجلس 
به شکل قیام و قعود و به صورت شفاف انجام می شد. شفافیت 
بهترین راه برای بیان خواسته های واقعی مردم است، نماینده  
مجلسی که از نظارت شورای نگهبان می ترسد، بهتر است در 

رأی گیری های اینچنینی به ویژه طرح مذکور شرکت نکند.

سیاست خارجی
جزئیات جدید از آبنبات چوبی فرانسه

 اروپا در سه قسط  15 میلیارد دالر 
به اینستکس واریز می کند

مهر: ذوالنور، رئیس کمیســیون 
امنیت ملــی مجلس گفــت: با 
مذاکرات صورت گرفته، بنا شد که 
اروپایی ها ۱۵میلیارد دالر در سه 
قسط ۵ میلیارد دالری به صندوق 
اینستکس واریز  کنند و این مبلغ 

به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران است تا شرایط فروش 
نفت ایران فراهم شــود. البته این موضــوع برای ایران قابل 
پذیرش نیست و ما برای این موضوع برجام را امضا نکردیم و 
بنا بود که تمام شرایط عادی سازی شود و تحریم ها رفع شود 
و اگر این موضوع را قبول کنیم، یعنی به آن بسنده کردیم، 

ولی در تالش هستیم تا حق ایران را دریافت کنیم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

می شوند.  برگزار  کشور  شهر  در 200  مهدالرضا  کالس های  جدید،  دوره  در  گفت:  رضوی  قدس  آستان  کریم  قرآن  مرکز  مدیر  آستان:  می شود   برگزار  شهر  در 200  مهدالرضا   کالس های 
حجت االسالم والمسلمین سیدمسعود میریان افزود: دوره های آموزشی مهدالرضا در کشور مورد استقبال قرار گرفته و پس از حدود دو سال و سه ماه از ابتدای فعالیت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در این 

حوزه، شاهد رشد چهار برابری آن هستیم. وی ادامه داد: بیش از 30 هزار قرآن آموز در دوره جدید مهدالرضا شرکت کرده اند که بزرگ ترین شبکه یکپارچه پیش دبستانی را تشکیل داده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 jبرگزاری همایش تکریم از خادمان اربعین امام حسین

امروز در حرم مطهر رضوی
میزبانان اربعین میهمان حضرت رضاj شدند

آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از برگــزاری همایش تکریم از 
خادمان اربعین اباعبداهلل الحسین)ع( در 

مشهد مقدس خبر داد.
مصطفی خاکسار قهرودی با بیان اینکه 
این همایش به میزبانی آســتان قدس 
رضوی از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در مشهد 

برگزار می شود، در خصوص اهداف برگزاری آن گفت: این همایش با هدف تقویت 
اخوت و برادری بین خادمین سیدالشهدا)ع(، همفکری و همدلی بین موکب داران، 
انتقال و تبادل تجربه سال ها خدمت به زائران اربعین حسینی و نمایش وحدت و 

همدلی بین شیعه و اهل تسنن برگزار می شود.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد ملی و بین المللی در مراسم 
»اربعین حســینی« حضور داشته و به دنبال تصدیگری نیست، بلکه تسهیلگر و 

پشتیبان جریان های مردمی هستیم.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی افزود: در ایام اربعین حســینی بار اصلی 
خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل)ع( بر عهده موکب داران عراقی بود و در سال های 
اخیر نیز حضور موکب داران سایر کشورها در مرزها و داخل عراق نسبت به قبل 
پررنگ تر شده که نشانگر تقویت بنیان های وحدت و همدلی در میان مسلمین 
منطقه است. خاکسار قهرودی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر و انتقال تجارب  
میان موکب داران، عنوان کرد: این همایش بین المللی در راستای هم افزایی بیشتر 
و خدمت رسانی بهتر به زائران امام حسین)ع( با حضور یک هزار و ۲00 موکب دار 

از کشور های ایران و عراق برگزار خواهد شد.
وی گفت: این همایش روز دوشــنبه از ســاعت 1۷ تــا ۲1 در رواق بزرگ امام 
خمینی)ره( حرم مطهر امام رضا)ع( با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مروی، 
تولیت آستان قدس رضوی و سخنرانی نماینده موکب داران عراقی برگزار خواهد 
شد. میهمانان عراقی همایش بین المللی موکب داران اربعین حسینی هم دیروز با 
استقبال قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی وارد مشهد شدند. یک هزار و۲00 
موکب دار عراقی به منظور شــرکت در همایــش بین المللی موکب داران اربعین 

حسینی وارد مشهد شده اند.

 چند خط درباره پیش زمینه های اجرای طرح های توسعه ای 
در خیابان های اطراف حرم مطهر 

زیرگذر حرم مطهر رضوی باز می ماند؟
1- تولیت آستان قدس رضوی دوم تیرماه با هدف بررسی مشکالت تردد زائران 
و مجاوران امام رضا)ع( از حریم حرم مطهر رضوی بازدید می کند. در این بازدید 
که از طریق حمل و نقل عمومی انجام می شــود، حجت االســالم والمسلمین 
احمدمروی ضمن بررسی مشکالت ترافیک اطراف حرم، پارکینگ ها، مسیرهای 
رفت و آمد زائران و ایســتگاه های توقف اتوبوس و تاکسی، به قائم مقام آستان 
قدس رضوی دستور می دهد نسبت به حل مشکل پارکینگ و رفع موانع زیارت 

راحت زائران اقدامات الزم را پیگیری نماید.
تولیت آســتان قدس رضوی در این بازدید از مســئوالن می خواهد با بررســی 
کارشناسی، برنامه ریزی مناسب و همچنین هماهنگی و همکاری با شهرداری 
نســبت به تسریع در رفع مشــکل پارکینگ با توجه به حجم گسترده زائران و 

نارضایتی های موجود، اقدامات الزم در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
حجت االســالم والمسلمین مروی همچنین با توجه به برخی موانع ایجاد شده 
در اطراف حرم مطهر و ایجاد مشــکل برای تردد زائــران به ویژه افراد ناتوان، از 
قائم مقام آستان قدس می خواهد با رعایت تدابیر امنیتی، ضمن برطرف نمودن 
موانع، شــرایط الزم برای زیارت راحت زائران فراهم شود و اتوبوس ها و تاکسی 

ها بتوانند در نزدیک ترین  مکان به حرم مطهر به زائران خدمت رسانی کنند.

۲-چهارم مردادماه همزمان با ایام زیارتی مخصوص حضرت رضا)ع( هزار ظرفیت 
جدید در پارکینگ های حرم مطهر رضوی ایجاد می شود.

معاون عمرانی موقوفات آستان قدس رضوی همان روز با اعالم این خبر می گوید: 
حسب تأکید و موافقت تولیت آستان قدس رضوی به منظور فراهم آوردن شرایط 
زیارت آسان زائران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، بخشی از اراضی پروژه های ره باغ 
رضــوان در نزدیک ترین مکان به حرم مطهر، بــرای پارکینگ یک هزار خودرو 

اختصاص یافت.
مهندس خلیل اکبری ضمن قدردانی از مساعدت شهرداری و فرمانداری مشهد 
مقدس تصریح می کند: این پارکینگ ها تا ۷ آبان ماه که ســالروز شــهادت امام 

رضا)ع( و پایان ماه صفر است، در اختیار زائران خواهد بود.

3-تولیت آستان قدس رضوی در صفحه اینستاگرام شخصی اش می نویسد: باید 
برای حل مشــکل ترافیک اطراف حرم مطهر و تأمین جــای پارک خودرو کار 

اساسی انجام داد.
حجت االسالم و المسلمین مروی درمطلبی که درصفحه اینستاگرام شخصی اش 
منتشر کرده است، می افزاید: حل این مشکالت جز با همدلی و همراهی مدیران 
میسر نمی شود که به حمداهلل با پیگیری و تعامل خوب شهرداری، استانداری و 
سایردستگاه های مسئول و همچنین جلسات مستمر از ابتدای سال، شاهد نتایج 

خوبی در رضایتمندی زائران هستیم. 
وی با بیان اینکه تاکنون ظرفیت برای پارک بیش از ۲هزار خودرو به صورت موقت 
در بست طبرسی حرم مطهر به وجود آمده است، تأکید می کند: 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 مشهد مقدس انجام داد. 
حجت االسالم و المســلمین مروی درادامه خاطرنشان می کند: عالوه بر تأکید 
به مســئوالن آستان قدس برای هرگونه 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 حتماً با محوریت رضایت زائران و مجاوران 

در جهت تسهیل در رفت و آمد آنان باشد. 

۴-معاون حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری مشهد روز گذشته در گفت وگو 
با قدس آنالین به تأکید تولیت آستان قدس رضوی برای حل مشکالت ترافیکی 
زائران اشــاره می کند و از تشکیل کارگروهی برای رفع مشکالت خبر می دهد و 
می گوید: ما باید در محورهای ورودی به حرم مطهر از جمله میدان شهدا، میدان 
بسیج، میدان شهید گمنام و میدان نواب افزون بر ۵ هزار و ۶00 پارکینگ داشته 
باشیم تا شهروندانی که تمایل دارند به حرم مطهر مشرف شوند از این پارکینگ ها 
استفاده کنند و از آنجا با سیستم حمل و نقل عمومی به حرم مطهر مشرف شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری مشهد از طرحی خبر می دهد که در 
هشت ماه تا یک سال آینده اجرایی خواهد شد. 

کاظمی می گوید: در این طرح پارکینگ های زیر گذر حرم برای پارک خودروهای 
شــخصی بسته می شــود و صرفاً زیر گذر حرم برای سیستم های حمل و نقل 
عمومی اســتفاده می شــود و پیاده روها هم اندکی عریض تر می شود تا با ایجاد 

پیاده راه امکان پیاده روی مناسب تر هم برای شهروندان فراهم شود.
وی تأکید می کند: در کنار این ها سیستم های حمل و نقل دوچرخه ای و انبوه بر 
هم تقویت و پیش بینی شــده اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیریت 
شهری مشهد ادامه می دهد: تمام سعی ما این است که طرح به نحوی اجرا شود 

که کمترین دغدغه را برای زائر و مجاور ایجاد کند. 

۵-»تأمین پارکینگ مورد نیاز«، و »تکمیل مسیرهای آمد و شد در شارستان ها«، 
که زمینه تردد آســوده زائران در تشرف به حرم مطهر رضوی را فراهم می کند، 
دو پیش شــرط اساسی برای اجرای هر طرح توسعه ای در اطراف بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع( است. »رضایت زائران و مجاوران« کلیدواژه ای است که بارها و بارها 
در گفته های تولیت آستان قدس تکرار شده است. تأمین این رضایت، با همکاری 
و البته همدلی ســایر نهادها و ارگان های ذی ربط حاصل می شود. در این میان 
شــهرداری مشهد هم وظیفه دارد، تعهدات خود را به نحو کامل به انجام برساند 
تا زمینه الزم برای تأمین نیازهای زائران در آمد و شــدهای شهری فراهم شود. 
بدیهی است تا زمان تحقق این پیش زمینه ها، رفت و آمدها در زیرگذر حرم مطهر 

و خیابان های اطراف به همان شکل سابق انجام خواهد شد. 

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی   
عزاداری برای سیدالشــهدا)ع( و شهدای 
بی ســر نهضــت عاشــورا، از کهن ترین 
عزاداری هــا در جهان تشــیع و در حرم 
مطهر رضوی است. قدمت این عزاداری ها با 
قدمت آستان قدس رضوی برابری می کند. 
قدیمی ترین اســنادی که از نظام دیوانی 
آســتان قدس رضوی باقی مانده، اســناد 
مربوط به عزاداری محرم و صفر اســت؛ تا 
آنجا که می توان گفت سنت عزاداری برای 
حضرت امام حســین)ع( از قدیمی ترین 
آیین ها و محوری ترین مراسم آستان قدس 

رضوی است. 

 90 وقف نامه برای عزاداری  در بارگاه 
منور رضوی 

معاون امور حقوقی موقوفات آستان قدس 
رضوی با اشاره به اینکه بیشترین موقوفات 
عزاداری ها در ماه های محرم و صفر اســت، 
تصریح می کند: بخشــی از ســرفصل های 
موقوفات به ثبت رسیده در معاونت حقوقی 
و موقوفات آســتان قدس رضوی با موضوع 
عزاداری ائمه اطهار)ع( به  خصوص حضرت 
سیدالشهدا)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( 
بوده و افزون بر 90 وقف نامه در این موضوع 

به ثبت رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین رضا دانشور ثانی 
می گوید: همچنین برخی دیگر از موقوفات 
هم در والدت ها از جمله روزهای 13 رجب، 
۲۷ رجب، 3 شعبان و دیگر مناسبت ها بوده 
و بر اساس نیات واقفان نیک اندیش بیشتر 
آن ها در ایام والدت و شهادت امام حسین)ع( 

هزینه می  شود.
وی بــا بیان اینکــه بیشــترین موقوفات 
عزاداری هــا در ماه های محرم و صفر بوده و 
عمده هزینه های آن در دهه های اول محرم 
و آخر صفر اســت، یادآور می شود: ساالنه 
بیــش از 100 میلیارد تومان در مراســم  
مختلف ملی و مذهبی آستان قدس رضوی 
هزینه می شود که بیشتر آن ها مربوط به ایام 

سوگواری امام حسین)ع( است. 

وی ادامــه می دهــد: افزون بــر ۵0 درصد 
موقوفات ثبتــی، ویژه ایام خــاص ملی و 
مذهبی سال و مناسبت های مختلف شمسی 
و قمــری همچون تعطیالت نــوروز، دهه 
مبــارک فجر، ماه های محــرم و صفر و ماه 

مبارک رمضان است.
معاون امور حقوقی موقوفات آستان قدس 
رضوی می گوید: در دیگر ایام هفته و ســال 
همچون شــب های چهارشــنبه و جمعه 
نیز متناســب با نیات واقفــان نیک اندیش 

برنامه های متعددی اجرا می شود.
 تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر 

موقوفات آستان قدس
حجت االسالم والمسلمین رضا دانشور ثانی 
به شورای فقهی ای اشــاره می کند که در 
معاونت حقوقی و موقوفات آســتان قدس 
رضوی تشکیل شده تا بر موضوعات مختلف 
موقوفات و احکام فقهی نظارت کرده و آن ها 

را مورد بررسی قرار دهد. 
وی می گوید: این شــورا با 
مسئوالن بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی 
در بحــث مسئله شناســی 
پژوهشی وقف و نذر همکاری 
الزم را دارد تــا ضمــن رفع 
نواقــص علمی ایــن حوزه، 
شاهد مدیریت بهتر در بحث 

موقوفات باشیم.
این مقــام مســئول ادامه 
 ۶00 حــدود  می دهــد: 
وقف نامه بــا بیش از 3 هزار 
رقبــه و ۲۶ ســرفصل در 
معاونت حقوقی و موقوفات 
آستان قدس رضوی به ثبت 
رسیده که ارزش ریالی آن 
بیش از صدها هزار میلیارد 
تومان است؛ برخی از رقبات 
در اطراف حرم مطهر رضوی 
بوده که در بحث طرح ها و 
پروژه های این آستان مقدس 

است.
والمسلمین  حجت االسالم 
رضا دانشور ثانی خاطرنشان 

می کند: موقوفات بســیاری در حوزه های 
مختلف به ثبت رسیده، اما با توجه به رشد 
قیمت ها و پراکندگی موضوعات نمی توان 
آمار دقیق ریالی در بحث موقوفات آستان 

قدس رضوی اعالم کرد. 
معاون امور حقوقی موقوفات آستان قدس 
رضوی در ادامه به پنج موقوفه از موقوفات 

عزاداری ها هم اشاره می کند. 

افزون بر90 
وقف نامه با 

موضوع عزاداری 
ائمه اطهار)ع( به  
خصوص حضرت 
سیدالشهدا)ع( 

و حضرت فاطمه 
زهرا)س( در 

معاونت حقوقی و 
موقوفات آستان 
قدس رضوی به 

ثبت رسیده است

بــــــــرش

نگاهی به موقوفات عزاداری در آستان قدس رضوی و محل هزینه کرد درآمد آن ها   

اینجا چراغی روشن است
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ضا 
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س :
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پارکینگ  نفهمیدیم  باالخره   ســالم. 
اتوبوس زیرگذر حرم مطهر برای اتوبوس 

است یا سواری شخصی.
09150002808

 
 هزینــه نام نویســی در کالس هــای 
ورزشــی آســتان قدس را پایین بیاورید 
در عوض در ارتباط با مســائل فرهنگی 
و مذهبــی در کنار ورزش برای مربیان و 
ورزش دوستان قوی تر و بهتر عمل کنید.

09150008019

 یــک قطعه زمین متعلق به آســتان 
قــدس رضــوی در پشــت بــازار میوه 
شــهرداری در تقاطــع عبدالمطلــب و 
موســوی قوچانی وجود دارد؛ از آســتان 
قدس تقاضای ســاخت کتابخانه در این 

زمین را داریم.
09150009625

 ســپاس بابت قرآن های خط درشت؛ 
لطفاً به دلیل حرمت و راحتی اســتفاده 
و خراب نشــدن ایــن قرآن ها در صورت 
امــکان رحل قرآن پایــه بلندتر از رحل 

عادی نیز گذاشته شود. اجرکم عنداهلل.
09150008019

 لطفاً هنگام سندنویسی برای منازل و 
اراضی که در ورثه قرار گرفته مســئوالن 
بخــش امــالک و اراضی آســتان قدس 
مساعدت بیشــتری با بازماندگان و وراث 

انجام دهند.
09030007002

 دلمان به ارزانی دونات خوش بود که 
نان قدس رضــوی آن  را هم گران کرده 

است.
09150000166

  دارالحجه از جمله رواق هایی اســت 
که زائران به صورت خانوادگی می توانند 
درآنجا بعد از زیارت، حضور داشته باشند.

چرا این رواق شب ها بسته است؟
09150009939

اهدای دو مجموعه کتاب 
شخصی به کتابخانه ملی ملک

آستان: دو مجموعه کتاب ارزشمند توسط 
دو تن از فرهنگ دوستان کشور به مؤسسه 

کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا شد.
رئیس اداره کتابخانه مؤسســه کتابخانه و 
موزه ملی ملک گفت: حســین استعدادی 
شــاد دارای دکترای فلسفه از فرانسه است 
که مجموعه کتاب های کتابخانه شخصی اش 
را در تابســتان سال جاری به کتابخانه این 
موقوفه فرهنگی آســتان قدس رضوی در 

تهران اعطا کرد.
ملیحه مشــهدی تفرشی با اشاره به بازدید 
کارشناس فراهم آوری کتابخانه ملی ملک از 
محتوای این مجموعه و تأیید آن با توجه به 
نیاز کتابخانه ملک ادامه داد: این مجموعه 
شــامل کتاب هایی نفیس و حتی قدیمی 
چاپی در موضوعات فلسفه و ادبیات به سه 
زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه می شود که 
در قالب ۴0 کارتن به مؤسســه کتابخانه و 

موزه ملی ملک منتقل شد.
وی گفت: پروین دخت جمشیدی، فرهنگی 
بازنشسته و کتابدوست کشور نیز مجموعه ای 
مشــتمل بر یک کتاب خطــی، 9 کتاب 
چاپ ســنگی و حــدود 300 عنوان کتاب 
چاپی در قالب هشــت کارتن در تابستان 
 سال جاری به کتابخانه این موقوفه یادگار 
حاج حســین آقا ملک بنیان گــذار و واقف 

کتابخانه و موزه ملی ملک تقدیم کرد.
رئیس اداره کتابخانه مؤسسه کتابخانه و موزه 
ملی ملک با تأکید بر اینکه بیشتر کتاب های 
اهدایی پروین دخت جمشــیدی مربوط به 
حوزه ادبیات می شــود، افــزود: این بانوی 
نیک اندیش تصمیــم دارد بقیه کتاب های 
کتابخانه خــود را در آینده به این کتابخانه 

وقفی اهدا کند.
مشــهدی تفرشــی تصریح کــرد: این دو 
مجموعــه اهدایــی پس از انجــام مراحل 
فهرست نویسی، آماده سازی و... در کتابخانه 
ملی ملک در دسترس اهل علم و پژوهش 

گذاشته خواهد شد.
واقفان و مجموعه داران بســیاری هر ساله 
آثار تاریخی و فرهنگی شخصی و خانوادگی 
خویش ماننــد کتاب های نفیس قدیمی و 
جدیدشان را به کتابخانه های آستان قدس 

رضوی اهدا می کنند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

311 میلیون صلوات و ادعیه در حرم رضوی ختم شد
 آستان  رئیــس اداره علوم قرآنی آســتان قدس رضوی از 
311 میلیون و 303 هزار ختم صلوات، ادعیه و قرآن در دهه 

اول محرم در حرم رضوی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی شــجاع گفت: واحد ختم 
تالوت نور اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی به مناسبت 
فرا رسیدن ماه محرم به منظور شرکت زائران در ثواب زیارت 
سیدالشهدا)ع( ختم ادعیه، صلوات و زیارت عاشورا و... را در 

حرم رضوی برگزار کرد.
وی بــا بیان اینکه در دهــه اول محرم یک هزار و ۲9۷ ختم 
قرآن کریم انجام شد، افزود: ۲ میلیون و 138هزار و 8۵3ختم 
سوره های قرآن همچون سوره های فلق، ناس، الرحمن و... و 
180 میلیون و ۲38هزار و ۶3۲صلوات توســط زائران بارگاه 
منور رضوی قرائت و ثواب آن به امام حســین)ع( و شهدای 

کربال اهدا شد.

رئیــس اداره علوم قرآنی آســتان قــدس رضوی همچنین 
 از شــرکت ۴هزار و ۲30 زائر عالقه مند در مســابقه قرآنی 

حرم مطهر رضوی خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین شجاع ابراز کرد: اداره علوم قرآنی 

آستان قدس رضوی به مناســبت فرا رسیدن محرم الحرام و 
ایام شــهادت حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( مسابقه قرآنی 

چراغ هدایت را ویژه عموم زائران برگزار کرد.
وی با بیان اینکه در این مســابقه پرســش های متعددی از 
کالم اهلل مجید درباره اهمیت امــر به معروف و نهی از منکر 
طراحی شــده بود، افزود: در دهــه اول محرم ۴ هزار و ۲30 
زائر در این مســابقه قرآنی شرکت کردند که به قید قرعه به 

تعدادی از آن ها هدایای نفیس فرهنگی اهدا شد.
رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: 
این اداره عالوه بر مسابقات قرآنی، برنامه های قرآنی دیگری 
همچــون ختم تالوت قــرآن و زیارت عاشــورا، کارگاه های 
آشنایی با سیره و زندگانی امام حسین)ع(، نشست های قرآنی 
در زمینه اهمیت فیلم با موضوع سیدالشــهدا را در دهه اول 

محرم ویژه زائران علی بن موسی الرضا)ع( برگزار کرد.

خبر
 در دهه اول محرم الحرام

آموزش نیروهای متخصص هدف معین اقتصادی در حوزه آموزش
 آستان  مدیر عامل ســازمان عمــران و توسعه رضوی گفت: 
آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد براي نظام و انقالب 

هدف اصلي معین اقتصادی در حوزه آموزش است.
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان عمران و توسعه 
رضوی به عنوان معین اقتصادی سرخس و چناران و فرمانداری 
ســرخس و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان خراسان 
رضوی با هدف هم افزایی ظرفیت بخش های دولتی و خصوصی 
به منظور افزایش توانمندی منابع انسانی و استفاده حداکثری از 
ظرفیت بخش های مردمی و غیردولتی در راستای توانمند سازی 

جوامع محلی به منظور ایجاد اشتغال پایدار برگزار شد.
ســعید اکبریان در این مراســم با اشــاره به نقش معین های 
اقتصادی در توســعه منطقه ای گفت: برنامه راهبردی که برای 
سرخس و چناران طراحی شده است، الگوي جامعي براي سایر 

معین ها خواهد بود.
وی توجه به حوزه آموزش و نقش تأثیرگذار آن در پیشرفت و 
حتی رکود جوامع بشــری را بسیار مهم دانست و افزود: وقتی 
تأثیــرات توجه به مقوله آموزش را در روند پیشــرفت و رکود 
جوامــع مورد بررســي قرار می دهیم به نقش نیروي انســاني 

متخصص و کارآمد در پیشــبرد اهداف کالن جوامع پیشرفته 
پی خواهیم برد.

مدیر عامل سازمان عمران و توسعه رضوی عنوان کرد: معتقد 
هستیم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی موتور 
محرک این نیروســازي کارآمد در استان است و همیشه نگاه 
خالقانه به این مسائل داشته است. وی ادامه داد: سازمان عمران 
و توسعه رضوی در راســتای این تفاهم نامه با تمام ظرفیت ها 
و با پیش شرط تأثیر در توســعه منطقه، آمادگي خود را براي 

همکاري در این خصوص اعالم می کند.

خبر
مدیر عامل سازمان عمران و توسعه رضوی تأکید کرد 

 
 موقوفات »حسین حجاری زنجانی«

   موقوفات  »جعفر قلی میرزا« 

 موقوفات »میرزا عبدالرسول«

 موقوفات  »میرزا محمد مؤمن«

مراسم عزاداری امام حســین)ع( در مسجد مقبره با درآمد موقوفاتی واقف »حسین 
حجاری زنجانی« برگزار می شــود که در ســال 13۴۶ هجری شمسی موقوفاتش را 
برای آســتان قدس رضوی وقف کــرد تا درآمد آن برای روضه خوانی و ســوگواری 
امام حســین)ع( مورد استفاده قرار گیرد. براساس این وقف نامه تأکید شده تا عواید 
موقوفاتی در دهه اول محرم در مســجد مقبره نادری واقع در خیابان شیرازی هزینه 
شــود. وقف چندین قنــات و مزرعه در تربت حیدریه همراه بــا درآمد آن از جمله 

موقوفات این واقف به شمار می آید. 

مراسم سوگواری حسینی با موقوفه »جعفر قلی میرزا« هم از مراسم قدیم عزاداری در 
حرم مطهر رضوی است. »جعفر قلی میرزا« حدود 91 سال پیش یعنی در سال 130۷ 
هجری شمســی موقوفاتی را برای آستان قدس رضوی وقف کرد تا درآمد حاصل از 
آن برای روضه خوانی و سوگواری امام حسین)ع( مورد استفاده قرار گیرد. این مراسم 
هم اکنون به مدت ۲0 شب در رواق امام خمینی)ره( و مسجد جامع گوهرشاد در حال 
برگزاری است. این واقف یک زمین زراعی به همراه یک باب منزل در مشهد را برای 

سرفصل یازدهم مصارف موقوفاتی وقف کرده است.

سوگواری در رواق امام خمینی)ره( بارگاه منور حضرت رضا)ع( هم هر سال با درآمد 
موقوفاتی »میرزا عبدالرسول« برگزار می شود که در سال 1308 هجری قمری امالکی 
را برای روضه خوانی در حرم مطهر رضوی وقف کرده است. این واقف نزدیک به 1۵0 
ســال پیش تمامی دارایی خود به همراه دو قطعه زمین در شهرستان رشت را برای 
روضه خوانی در دهه اول محرم در حرم مطهر وقف کرده است. درآمد موقوفات او حاال 

هر سال به شکل مراسم سوگواری در رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود. 

بخشــی از مراســم عزاداری در حرم رضوی در دهه اول محرم اما با درآمد موقوفاتی 
»میرزا محمد مؤمن« برگزار می شــود. »میرزا محمد مؤمن« در ســال 113۶ هجری 
قمری موقوفاتش را برای آستان قدس رضوی وقف کرد تا درآمد آن برای روضه خوانی 
امام حســین)ع( مورد استفاده قرار گیرد. این موقوفات پس از گذشت بیش از 300 
سال همچنان پابرجاست.  موقوفه »میرزا محمد مؤمن« هم امسال مثل هر سال دیگر 

در دهه اول ماه محرم در حرم مطهر رضوی اجرا شد.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

یادداشت روز
annotation@qudsonline.ir
 حسین رسول زاده



حجت االسالم دکتر مهاجرنیا در نشست 
تبیین بیانیه گام دوم انقالب مطرح کرد

طهارت اقتصادی، شرط تصدی 
مسئولیت در جمهوری اسالمی

رسا: رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب 
از چهار منظر به اخالق توجه کرده اند؛ ایشــان 
اخالق را هم جزو مفاهیم اساسی انقالب اسالمی 
و هم جزو دستاوردهای مهم آن دانسته اند؛ هم 
ریشه و مبنای اخالق را در فطرت ثابت، دائمی، 
تکوینی، ذاتی و جاودانه انسانی می دانند و هم با 
نگاه بنیادی به اخالق، آن را جزو مبانی ارزش های 

اساسی انقالب اسالمی معرفی می کنند.
در بیانیــه، اخالق به معنای رعایت فضیلت هایی 
چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، 
راستگویی، شــجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و 
دیگر ُخلقیات نیکو است؛ این تعریف ارزش محور 
در چارچوب پارادایم فضیلت گرایی در مقابل دو 
چارچوب طبیعت گرایی و قراردادگرایی اســت 
که تعریف های خاصی از اخــالق دارند. اخالق 
اسالمی از قواعد و ضوابط پیشینِی وحی، فطرت و 
ضروریات بدیهی عقل انسانی سرچشمه می گیرد 

و لزوماً تابع قرارداد پسینی اجتماعی نیست.
در بیانیه گام دوم انقالب، پنج نوع مبنای اخالقی 
وجود دارد؛ مبنای اول نقش مشروعیت ســازی 
اخالق در انقالب اســالمی است و فساد اخالقی 
به مثابه توده چرکین کشــورها و نظام ها تلقی 
شــده اســت که اگر در بدنه حکومت ها عارض 
شــود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت 
آن هاســت و این برای نظامــی چون جمهوری 
اســالمی کــه نیازمنــد مشــروعیتی فراتر از 
مشــروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت 
 اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر 

نظام هاست. 
در قسمتی از بیانیه، از اخالق در حوزه اقتصاد با 
عنوان جالب و جذاب »طهارت اقتصادی« تعبیر 
شده است و تصریح می کنند »همه باید بدانند که 
طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات 
حکومت جمهوری اســالمی است«؛ معنای این 
سخن آن اســت که هیچ نوع ناپاکی اقتصادی 
همانند اختالس و دزدی، نجومی بگیری، رانت و 
رشوه از مسئوالن در جمهوری اسالمی پذیرفته 
نیســت و اگر رعایت این شــرط نشود تصدی 

مسئولیت، نامشروع و خالف شرع می شود.

 »شیعه و زمامداران خودسر«
 از محمدجواد مغنیه

معــارف: »شــیعه و 
زمامــداران خودســر« 
ترجمه فارســی کتاب 
»الشــیعة و الحاکمون« 
اثر عالمــه محمدجواد 
مغنیه )بیــروت 1322 

ه .ق - نجف 1400 ه .ق( است که در آن، ارتباط 
عبرت آمیز شــیعیان با حاکمان جور را از صدر 
اســالم تا دوران معاصر مورد بررسی قرار داده 
است. این کتاب را مصطفی زمانی نجف آبادی 
ترجمه کرده اســت. روحیــه انقالبی، بصیرت 
دینی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی در این اثر 
مــوج می زند و با نگاهی کامالً متفاوت از دیگر 
کتب، نمونه های تاریخی هوسبازی، خوشگذرانی 
و هزینه کردن بیت المال برای مقاصد شخصی 
زمامداران را بیان می کند. مغنیه در این کتاب 
می کوشد اســتقامت و مبارزات شیعیان را در 
مقابل دیکتاتورهای خون آشام منعکس کند و 
پس از آن نتیجه می گیرد حقانیت شیعه سبب 
شد، تشیع پس از آن همه مظلومیت و کشته 
شدن و خون دادن، بر جای خود استوار بماند. 
به اعتقاد نویســنده، خط اصلی مقاومت فعلی 
در جهان در مقابل اســتکبار و استبداد نشأت 
گرفته از همین قیام های پربرکت و بصیرت افزا 

بوده است. 
کتاب حاضر از 6 بخش تشــکیل شده است؛ 
بخش ابتدایی از عصر رسول اهلل آغاز می شود و تا 
مواجهه حضرت علی)ع( با خوارج  ادامه دارد. در 
بخش دوم کتاب، به مواجهه شیعیان با معاویه 
و معرفی رفتارهای معاویه در مخالفت کامل با 
سنت رسول اهلل و همچنین صلح امام حسن)ع( 
پرداخته شده اســت. در بخش سوم و چهارم  
دو خاندان ســفاک جهان اســالم )بنی مروان 
و بنی عباس( و نحوه مواجهه شــیعیان با آن ها 
معرفی می شود. بخش پنجم این اثر دوران پس 
از بنی عباس تا دوره معاصر را توصیف می کند 
و بخش ششــم که مهم ترین بخش این کتاب 
است، رابطه شیعیان و استعمار را بیان می کند. 
مغنیــه در این بخش با درایــت خاصی اثبات 
می کند که پشت کردن به علی بن ابیطالب)ع( 
و اهــل بیت)ع( علــت اصلــی عقب افتادگی 

بخش های عمده ای از جهان اسالم است.

 معارف/ فاطمی نسب  تاریخ سیاسی اجتماعی شیعیان پیوند 
عمیقی با وقف خورده است. از چاه های آب و باغ های گسترده ای 
که حضرت علی)ع( در شهرهای مختلف وقف کرد و تا نسل ها بعد 
منبع درآمدی برای مدیریت شیعیان و محبان اهل بیت)ع( بود، 
تا نذوراتی که شــیعیان امروز در بقاع مقدسه ائمه معصومین)ع( 
انجام می دهند و آنچه در مراسم پیاده روی اربعین حسینی روی 
می دهد، نمونه ای مشــهود از آن است. در این زمینه سراغ دکتر 
محمد باغستانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی رفتیم 
تــا ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی کنیم؛ گفت و گوی ما را در 

ادامه می خوانید.

  آقای دکتر! در مسئله اربعین ما با یک ایثار همه جانبه و 
منحصر به فرد روبه رو هستیم؛ یعنی ایثاری از جنس زندگی؛ 
از مکان خواب تا غذا و تا حتی شستن پای زائران. این مدل 

فعالیت چه جایگاهی در مفهوم حقیقی وقف دارد؟ 
دقیقاً همین طور اســت؛ وقــف مفاهیم مختلفــی دارد. برخی 

جانشان، برخی مالشان و برخی وقتشان را وقف می کنند. عاشقان 
اباعبداهلل)ع( در این مسیر همه این ابعاد را با هم، یعنی خودشان 
را وقف می کنند. یک آیه در ســوره مبارکه آل عمران هســت که 
می فرماید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصابِــُروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهللَ 
لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«؛ یعنی ای کســانی که ایمان آوردید، هم خودتان 
صبر کنید، هم با دیگران صبــر کنید )یکدیگر را به صبر دعوت 
کنید( و هم کارهایتان به یکدیگر پیوند بخورد و کار جمعی انجام 
دهیــد. اگرچه کار فردی هم خوب اســت اما خداوند کار جمعی 
را بیشــتر از کار فردی دوست دارد. چیزی که در اربعین مشاهده 
می شــود عناصر و اجزای یک سبک زندگی است. در واقع اربعین 
در حال تشکیل یک نظام جدید اجتماعی است. در این نظام، بده 
بستان اتفاق می افتد؛ معامالت اتفاق می افتد؛ اما نه از این جنسی 
که در زندگی روزمره دارد اتفاق می افتد؛ چون آن کســی که دارد 
بهایی می پردازد و یا خدمتی ارائه می کند، در قبال آن هیچ چیزی 
نمی خواهــد؛ یا دقیق تر بگوییم، چیزی از جنس آنچه می پردازد 
نمی خواهد، او دارد با کس دیگری معامله می کند. »إَِنّ اهللَ اْشَتَری 

َة«؛ این ها همه مصادیق  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنّ لَُهُم الَْجَنّ
آیات قرآنی است که در اربعین دارد اتفاق می افتد. 

 در واقع این ها همه مصداق های مختلف وقف به شمار 
می روند؟

بله؛ هم وقف مال اســت و هم وقــف جان. جان یعنی چه؟ یعنی 
شهادت؟ بله، شهادت نهایت آن اســت، اما چیزهای دیگری هم 
هستند که به جان ما برمی گردند؛ مانند وقت و عمر ما که جزئی 
از جان ما هستند. وقتی فردی که خودش شغل دارد، زندگی دارد، 
خانواده دارد، همه را رها می کند و خود را در این مسیر وقف می کند 
و می خواهد قطره ای باشد در دریای بیکران عاشقان اباعبداهلل )ع(، 

این فرد در واقع یکی از بزرگ ترین وقف ها را انجام داده است. 

  جالب است که همه آدم ها از هر قشری در این مسیر 
همدلی بی نظیری پیدا می کنند.

بله؛ از همه این مشــاغل یک صدای واحد بلند می شود: »عشق 

اباعبداهلل الحسین)ع(«. در این مسیر همه محترم و عزیز هستند؛ 
از آن بچه کوچکی که در وسط راه به زائران خرما می دهد تا آن 
پزشکی که در موکب مشغول مداوای بیماران است. عجیب است 
که وقتی آن پسر به کسی خرما می دهد، دست او را هم می بوسد، 
یک چیزی به کســی بدهی دست او را هم ببوسی! این باالتر از 
ایثار اســت، چون در عوض چیــزی که می دهی نه تنها چیزی 

نمی خواهی که حتی دست او را هم می بوسی. این 
همان معارف اصلی و مکتب حســینی اســت. در 
مقاتل آمده است: وقتی تک تک اصحاب به زمین 
می افتادند آن رفیق کناری اش می آمد و می گفت 
اگر وصیتی یا خواسته ای داری بگو. همه این افراد 
در روز عاشورا بدون استثنا می گفتند: »علیک بهذا 
الرجل«. آن قدر در این مسیر خودشان را وقف کرده 
بودند که جمله آخر وصیت آن ها هم درخواست 
وقف دوستان در مسیر دفاع از ولی خدا بود. هیچ 
صحبتی از توصیه برای خانواده و زن و فرزند نبود، 
در حضرت اباعبدهلل)ع( محو شده بودند و خود را 

نمی دیدند. 

  پس این گونــه وقف های کوچک هم در 
راســتای همان وقف های بزرگ ایثار جان 

است؛ درست است؟
بله؛ این وقف ها از یک نذری کوچک آغاز می شود 
و اگر کارهای فرد برای رضای خدا باشــد، تمام 
لحظه هایش وقف خداوند شــده و مأجور است. 
اینجاست که می توان گفت جنبه معنوی وقف از 
جنبه اقتصادی آن باالتر اســت؛ یعنی اگرچه آن 
وقف کوچک باشد و از نظر اقتصادی ارزش زیادی 
نداشته باشد اما نیت و خلوص وقف کننده آن قدر 
اهمیت دارد کــه گاهی از وقف یک ثروت فراوان 
هم باارزش تر اســت؛ چرا که این وقف ها پیش از 
آنکه برای خداوند باشد برای اصالح نفس خودمان 

است. 
خداوند در آیه 37 سوره حج می فرماید: »لَْن یََناَل اهللَ لُُحوُمَها َواَل 
ْقَوی ِمْنُکْم«؛ یعنی این قربانی هایی که در  ِدَماُؤَها َولَِکْن یََنالُُه الَتّ
راه خدا انجام می دهید نه گوشتش به خدا می رسد و نه خونش؛ 
این تقوای قلب شماســت که نزد خدا مقبول خواهد شــد. این 
تمرین تقوا و خدابینی اســت که با ســنت وقف انجام می شود، 
به شــرط آنکه ما به مسئله وقف خود در این مسیر توجه کافی 

داشته باشیم. 

  روحانیون باید به دنبال حل مشکالت دینی مردم باشند   حوزه: استاد حسین انصاریان در مراسم سوگواری دهه دوم ماه محرم در خوی گفت: خدای متعال، پیامبر اسالم)ص( را به عنوان شخصیتی که رحمت آن فراگیر و شامل همه مردم دنیا است، معرفی می کند. کل دین اسالم محبت است؛ 
در روایات ائمه معصومین)ع( در مورد خویشاوندان و همسایگان ادیان مختلف تأکید به رفتارهای شایسته شده است. امام حسین)ع( مظهر محبت و ادب در دین اسالم است؛ در حادثه کربال هیچ جایی مشاهده نشده است که سیدالشهدا)ع( با آن همه تشنگی و خستگی، خشمگین باشد. در وصف پیامبر 

اسالم)ص( تعبیر »َطِبیٌب َدَوّاٌر ِبِطِبِّه« آمده است و روحانیت به عنوان ادامه دهنده راه پیامبر اسالم)ص( در این زمانه باید هجرت کند و به دنبال افرادی باشد که اهل مسجد و منبر نیستند؛ نباید در مساجد نشست و انتظار داشت دیگران برای حل مشکالت دینی خود به مسجد رجوع کنند.

توقف در وجود انسان معنا ندارد   شبستان: آیت اهلل علی اکبر رشاد در جلسه درس خارج اصول در مدرسه علمیه امام رضا)ع( تهران گفت: امام حسین)ع( می فرمایند: »یَابَن آَدم ِانََّما اَنَت ایّاٌم ُکلََّما َمضی یَوٌم َذَهَب بَعُضَک«؛ ای انسان! تو خودت روزگار هستی، هر روزی که می گذرد 
مقداری از تو کاسته می شود. قرآن کریم می فرماید: بشر پیوسته در خسران است؛ آدمی به قوه ای می ماند که اگر رو به فعلیت نرود از میان می رود. اصالً توقف در وجود انسان معنا ندارد؛ انسان یا در حال رشد و صعود است یا در حال سقوط و این طور نیست که یک حالت سومی باشد. 

ایمان، عمل صالح و حق طلبی سه عنصری هستند که انسان را از خسران نجات داده و موجبات رشد و تعالی او را فراهم می آورند. یک فرد باید برنامه داشته باشد و در مقاطع مختلف این برنامه را وارسی کند تا ببیند چقدر پیش رفته است و برای پایان کار خود کارنامه ای تهیه کند.

کتابخانه

در واقع اربعین 
در حال تشکیل 
یک نظام جدید 
 اجتماعی است؛ 

 در این نظام، 
بده بستان اتفاق 
می افتد اما نه از 

جنسی که در 
زندگی روزمره 
وجود دارد؛ آن 

کسی که خدمتی 
ارائه می دهد، در 

حقیقت با کس 
دیگری معامله 

می کند

بــــــرش

  آیت اهلل جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخالق خود تبیین کرد

چرا کربال زیباست؟
اســراء: ابن زیاد در داراالماره وقتي براي زخم زبان به وجود 
مبارک زینب کبري)س( گفت: »کیف رأیت صنع اهلل بأخیک؟« 
کاري کــه خدا با برادرت کرد را چگونه دیدي، حضرت فرمود: 
»َما َرأَیْــُت إاِلَّ َجِمیاًل«؛ به ما خیلي خوش گذشــت، ما غیر از 
زیبایــي چیزي دیگــر ندیدیم. زینب کبــري)س( طبق بیان 
نوراني امام ســجاد)ع( عالمه غیرمعلمه بود؛ این را امام زمانش 
نســبت به زینب کبري)س( فرمود: »أَنِْت بَِحْمِد اهللِ َعالَِمٌة َغْیُر 
َمة«. این بانو که عقیله بني هاشــم است  ُمَعلََّمٍة َفِهَمٌة َغْیُر ُمَفهَّ
وقتي بفرماید به ما خیلي خوش گذشــت، معلوم مي شود این 
کالم، ریشه قرآني دارد؛ حاال باید دید چگونه کربال زیباست؟

ریشه قرآني بیان نوراني زینب کبري)س( آیه سوره آل عمران 
اســت. در ســوره بقره فرمود: مبادا یک وقتي درباره شــهید 
بگویید ُمرد، مواظب باشــید؛ بگویید رحلت کرد، سفر کرد، به 
مقصد رسید: »الَ تَُقولُوا لَِمن یُْقَتْل فِي َسِبیِل اهللِ أَْمَواٌت«؛ این ها 
زندگاني هســتند که ســفر کردند؛ چرا؟ براي اینکه دیگران 
مي میرند و نمي دانند که کجا مي روند! اما در ســوره آل عمران 
درباره شــهدا مي فرماید زنده هستند.  حاال که مرده نیستند، 
چکار مي کنند؟ »َو ال تَْحَســَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا في  َسبیِل اهللِ أَْمواتاً 
ِِّهْم یُْرَزُقون؛ َفِرحیَن بِما آتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضلِِه َو  بَــْل أَْحیاٌء ِعْنَد َرب
یَْسَتْبِشُروَن«؛ فرمود: حسین بن علي)ع( عصر عاشورا خوشحاِل 
خوشــحال بود، چون به مقصد رسید و میهمان الهي شد؛ آنجا 
که جاي رنج نیســت. این ها خوشحال هستند چون به مقصد 
رســیده اند؛ هم وظیفه خود را ادا کردند، هم میلیاردها بشــر 
را »الي یوم القیامة« به مقصــد راهنمایي کردند و هم آنجا در 

بهشت اند، اینکه رنجي ندارد.

  عزاداري ای ثواب دارد که جامعه را بيدار کند
امام)ره( فرموده، خون بر شمشــیر پیروز اســت؛ ایشان این را 
از کجا گفته؟ زینب کبري فرمود: ما پیروز شــدیم. ما بنا شد 
جامعه را هدایت کنیم که بشر زیر بار ظلم نرود و نمي رود. شما 
هند مي روید همین جریان کربالســت؛ غرب مي روید همین 
طور است؛ شرق مي روید مي گوید ما زیر بار ظلم نمي رویم. هر 
کس هر جا ســخن از حّریت و آزادي دارد شــاگرد کربالست. 
وجود مبارک ساالر شــهیدان که نفرمود من بیعت نمي کنم؛ 
فرمــود: »ِمْثلِي اَل یَُبایُِع ِمْثَل یزید بــن معاویة«؛ نفرمود »أنا ال 
أبایــع«؛ نفرمود من بیعت نمي کنم؛ فرمود، هر کس حســیني 
فکــر مي کند زیــر بار ظلم نمــي رود؛ ظالم چــه آمریکا، چه 
صهیونیسم، چه دیگري؛ این بیان زنده است؛ این بیان به ایران 
شــرف داد، به امام شرف داد، به شــهدا شرف داد، به شهداي 

محراب شرف داد.

بهره اي که از عزاداري ســاالر شــهیدان مي بریم این است که 
باید بیدار باشــیم. ما یک حســاب درباره خودمان کنیم، آن 
وقت ببینیم قرآن کریم چه بیاني دارد؟ امام باقر)ع( می فرماید: 
»اْعِرْض نَْفَســَک َعلَي ِکَتاِب اهللِ«؛ یعني قرآن یک ترازو اســت، 
عقایــد، اعمال، اخالق و اوصاف همه آنچه را دارید با این ترازو 
بسنجید. ما باید قرآن فهم باشــیم، آن ُعرضه َعرضه را داشته 
باشــیم تا فرمایش امــام باقر)ع( عمل بشــود. فرمود: »اْعِرْض 
نَْفَســَک َعلَي ِکَتاِب اهللِ«، قرآن ترازو است، کسي ترازوشناس 

نباشد چگونه مي تواند توزین کند؟
اصل بعدي؛ به مــا فرمودند بعضي ها خواب اند، بعضي ها بیدار: 
»النَّــاُس نَِیاٌم َفإَِذا َماتُوا انَْتَبُهوا«؛ فرمود این هایي که موقع رفتن 
و موقع مرگ دستشان خالي است معلوم مي شود که خوابیده 
بودند و خیال کردند که باغ دارند، راغ دارند، وضعشــان خوب 
است. اگر مال این ها باشــد که باید بتوانند همراهشان ببرند؛ 
اصرار کتاب و سنت این است که با هم اختالف نداشته باشید، 
مواظب زبانتان باشید؛ بنابراین درست است که عزاداري ثواب 
دارد امــا عزاداري که بتواند جامعــه را بیدار کند! تمام تالش 
و کوشــش علي و اوالد علي)ع( این اســت که ما بیدار باشیم. 
نتیجه اي که از ســاالر شهیدان مي گیریم این است که باید به 

خودمان اول عرض کنیم خوابیم یا بیدار؟
ما با این عزاداري ها البته نمي ســوزیم ان شاءاهلل، اما نسوختن 
هنر نیســت؛ جهنــم نرفتن هنر نیســت. آن همــه فضائلي 
که در بهشــت اســت و انبیا و اولیا و کلمــات الهي، آن هنر 
اســت وگرنه ما جهنم نرویم کاري نکردیــم. این عزاداري ها 
براي همین اســت که ما باالخره حســیني فکر کنیم. حاال از 
ما توقع نیســت که مثل آن ها باشــیم اما دست کم در این راه 
باشــیم؛ نه بیراهه برویم و نه راه کسي را ببندیم. آن وقت این 
کشوري که همه چیز دارد، احتکار نمي شود، گراني نمي شود، 
 اختالس نمي شــود، نجومي نمي شــود؛ این حداقل عزاداري 

ساالر شهیدان است.

حسینیه

مسئوالن باید الگوی ساده زیستی باشند
معارف: حضرت امیر روزی در شهر بصره به دیدن یکی از دوستانشان 
به نام عالء بن زیاد حارثی رفتند که خانه بزرگی داشت. حضرت اول 
انتقاد کردند که خانه بــزرگ در دنیا می خواهی چکار؟ تو در آخرت 
به خانه بزرگ بیشــتر احتیاج داری؛ آنجا زندگی ابدی تو است. بعد 
فرمودند: »بَلَی إِْن ِشــْئَت بَلَْغَت بَِها اْلِخَرَة« اما اگر بخواهی، با همین 
خانه بزرگ می توانی به آخرت برسی. خانه بزرگ داری، میهمانداری 
کن، اقوام را دور هم جمع کن، اطعام کن و... . بروید دعای 26 صحیفه 
سجادیه را بخوانید؛ ببینید که همسایگان، اقوام، دوستان قدیم چقدر 
بر گردن ما حق دارند. عالء بن زیاد وقتی دید دیدگاه اسالم نسبت به 
ثروت کامالً منفی نیست، به حضرت گفت: یا امیر، مردم از برادر من، 
عاصم به تو شکایت می کنند. حضرت گفتند: چرا؟ گفت: عاصم عبایی 
پوشیده و دنیا را ترک کرده و شده است کبوتر حرم! دیدید بعضی ها 
چگونه به هیئت ها و حرم می روند؟ صبح جمعه دعای ندبه، ظهر جمعه 
نماز جمعه، عصر جمعه دعای سمات، شب جمعه هیئت؛ یعنی یک 

جلسه باز قهار! عزیزان! هرچیزی حدی دارد. 
حضرت فرمودند: به او بگویید نزد من بیاید. 

وقتی عاصم پیش حضرت آمد، حضرت در یک تعبیر زیبایی فرمودند: 
»یا عدی نفسه«؛ عدی، تصغیر عدو به معنای دشمن است؛ یعنی دشمن 
کوچک؛ چون گفتند با نفس خود مبارزه کنید. حضرت به او فرمود: ای 
دشمن کوچک نفس خود! »لََقِد اْسَتَهاَم بَِک الَْخِبیُث«؛ شیطان کوچک 
سر کارت گذاشته است. به بهانه ساده زیستی گفته برو عبادت کن که 
دنیا خوب نیست؛ دنیا پلید است. چرا به خانواده ات رحم نمی کنی؟ 

مــرد غیرتمند باید خانواده اش را از تنگنــا بیرون بیاورد؛ البته 
گاهی شخصی مدافع حرم است، نباید سنگر را رها کند و 

وظیفه دیگران است که خانواده اش را از تنگنا بیرون 
بیاورند؛ یا طلبه مجاهد، رزمنده امنیت و فرهنگ 

و... قرآن کریم درباره این افراد می فرماید: 
این ها در راه خدا در محاصره هستند؛ 

»اَل یَْسَتِطیُعوَن َضْربًا فِي الْْرِض«؛ 
این هــا نباید ســنگر را 

خالــی کنند کــه آقا 
زندگی مان خرج دارد. 

دیگران باید مانند جبهه، 
تدارکات را بــرای این افراد در نظر 
بگیرند؛ یعنی یک عده در خط مقدم 
مشــغول مبارزه بودند، یک عده ای 
هم وظیفه شان این بود که آب و غذا 
می آوردند. رزمندگان خط مقدم هم 
نباید دغدغه آب و نان داشته باشند. 
بعد امیرالمؤمنین)ع( به او گفت: تو 

به خانواده ات رحم نمی کنی؟ فکر می کنی خداوند متعال این غذاهای 
خوشمزه را حالل کرده اما خودش دوست ندارد استفاده کنی؟ اگر از 
این غذاها نخوری چگونه می توانی شکر آن ها را بگویی؟ عاصم گفت: ای 
علی خود تو چطور؟ این لباس خشن و غذایی که از گلوی کسی پایین 
نمی رود چیست؟ حضرت امیر)ع( فرمود: وای بر تو! من پیشوای جامعه 
هستم و خدای متعال فرموده است که پیشوای جامعه به خودش در 

معیشت سخت بگیرد و مطابق با ضعفا زندگی کند.

  گاهی متهم به کم کاری در زمينه رشد فهم مردم هستيم
داســتان رئیس جمهور، وزرا، اســتاندار و... فرق می کند؛ برای اینکه 
مستضعفان دلداری پیدا کنند که اگر ما مشکل داریم زندگی رهبر و 
مسئوالنمان هم ساده و بی آالیش است. کسی که مسئولیت می گیرد 
باید زندگی اش آن قدر ساده زیســتانه باشد که اسوه و الگو قرار بگیرد؛ 
نه اینکه هر مستضعفی زندگی او را دید آه بکشد؛ بنابراین الن فقرای 
جامعه هم مشکل جسمی دارند و هم مشکل روحی روانی؛ چرا؟ چون 
ثروت بت اســت و احترام دارد. اکنون این هــا ثروت ندارند؛ به این ها 
بی احترامی می شود؛ بنابراین اسالم فرموده فاصله خودتان را با فقرا زیاد 

نکنید تا دیگران از نظر روحی و روانی آرامششان به هم نخورد. 
باید به فکر یاری دین باشیم. خلق خدا حقوق فراوانی بر گردن بندگان 
خدا دارند. حضرت زهرا)س( فرمودند: در روز قیامت ندا می دهند که 
کجایند کفیل آل محمد)ص(؟ کجایند  کسانی که ایتام آل محمد)ص( 
را نجات بدهند؟ بعد فرمودند: یتیم کســی نیست که پدر ندارد؛ 
یتیم کسی است که دستش از امام زمانش کوتاه است. امام 
زمان)عج( که در دسترس شیعیان نیستند، می ماند فقها 
که خب آن ها هم گرفتارند؛ پس چه کســی باید از 

مردم دستگیری کند؟ 
برخــی افــراد جاهل روز قیامــت از ما 
طلبکار می شوند که ما می توانستیم 
با حــرف و عملمان تأثیری در 
هدایت آن ها داشته باشیم؛ 
پیامی  تــو  می گویند 
تو  نرســاندی؛  به من 
حجــاب را منفور من 
کردی؛ تو بدحجابی را منفور من 
نکــردی! برعکــس کاری کردی 
کــه حرص بــر بدحجابــی پیدا 
کردم! جای شــاکی و متهم نباید 
 عوض شــود؛ گاهی مــا متهم به 
 کم کاری در زمینه رشد فهم مردم 

هستیم .
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انقالب اسالمی

/ع
۹۸
۰۷
۷۶
۹

آگهى مناقصه عمومى
 (خريد و راه اندازى تجهيزات اطفاء حريق آبى پاركينگ مجد)

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣دار︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در﹡︷ــ︣ دارد، ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ︣︠︡ و                     
︪﹞ ︣︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ از  ︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹝︖︡ در︫  راه ا﹡︡ازی ︑︖﹫︤ات ا︵﹀︀ء ︣﹅ آ︋﹩︎ 

︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.  ︫﹟︡︗وا  ﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︀ ﹨﹞︣اه  ︀﹋︀ت︋   ︎﹏﹢︑ ا︨ــ﹠︀د و ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 
︀︻︀ت اداری از ٧:٣٠ ا﹜١۴﹩  دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر﹞ ﹜﹊ ︣﹝︀ه، ﹨﹞﹥ روزه در︨ 
﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︡وی، ﹡︊︩  ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹙﹢ار︎   ︋،︪︡﹞ ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 

د﹐وران ٧ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.

/ع
۹۸
۰۷
۷۷
۱

آگهى مناقصه عمومى 
(تهيه و اجراى كفپوش اپوكسى پروژه پاركينگ مجد و آزادى)

︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد، ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹫﹥ و ا︗︣ای 
﹋﹀︍﹢ش ا︎﹢﹋︧ــ﹩ ︎︣وژه ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹝︖︡ و آزادی در ︫ــ︣ ﹝︪ــ︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ از 

︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.  ︫﹟︡︗وا  ﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︀ ﹨﹞︣اه  ︀﹋︀ت︋   ︎﹏﹢︑ ا︨﹠︀د و ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹛
︀︻︀ت اداری از ٧:٣٠ ا﹜١۴﹩  دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر﹞ ﹜﹊ ︣﹝︀ه، ﹨﹞﹥ روزه در︨ 
﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︡وی، ﹡︊︩  ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹙﹢ار︎   ︋،︪︡﹞ ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 

د﹐وران ٧ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ︫﹠﹫︧﹏ ﹝︣غ ))
﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︫﹠﹫︧﹏ ﹝︣غ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری 
﹡﹞︀︡. ︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ا︨️ د︨︐﹢ر ﹁︣﹝︀﹫︡ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨︐﹩ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٠۶/٣١ از ︵︣﹅ ︎︧️ ︨﹀︀ر︫﹩ 

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ٩١٨٣٧٩۴۴۵۵ ار︨︀ل ﹩︐︧︎ ︡﹋ ︀ ک ۴ و﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠ -﹩︐︺︫︣ ︡ان﹫﹞-︪︡﹞ : آدرس ﹤︋
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︀م 

.(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ﹤︧︨﹣﹞
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ . 

٣- ﹋︍﹩ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹢︭︑ ︀︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗ 

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۰

ع ۹
۸۰
۷۸
۰۷

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︵︀﹜﹆︀﹡﹩  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢١، از  ــ﹥︫  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
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:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۴١٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 

︡ -︨﹥ راه ﹁︣دو︨﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︪﹞
٩٨/۶/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

ع ۹
۸۰
۷۷
۸۳

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣دارد ﹁﹟ ﹋﹢﹏ ﹨ــ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
ا﹝ــ︡اد و ﹡︖︀ت ︗﹠﹢ب ﹝︪ــ︡ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ︋ ﹅ــ︣︵ ــ﹩ از﹞﹢﹝︻
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٢، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

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

︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹫ - رو︋︣وی︫ 
٩٨/۶/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠١ و
 ١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠٢ ︫﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ﹝︣︗︹۵۵ و ۵۶

﹫︀م و ار︫︀د  ﹙﹢ار︠   ︋︹︵︀﹆︑ ︡ ︪﹞ آدرس ﹤ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︋  ️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک︠  ١- د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: اداره ﹋﹏ ︔︊
﹢اری ﹢درو︨  ٢- ﹝﹢︲﹢ع: ﹁︣وش ︀رد︨︐﹍︀ه و ا︨﹆︀ط ︀رد︨︐﹍︀ه︠ 

 ️︗ ︀ر د︨︐﹍︀ه ︀ر د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو ︋︀ ا﹝﹊︀ن ︮︡ور ︨﹠︡ و وا﹎︢اری ︣وش﹁ : ︀ ︣ح ﹝︐︭︣ی از ﹋︀﹐﹨  ︫-٣
.︡﹠︫︀ ﹞︀ره ﹎︢اری ﹝﹩︋  ا︨﹆︀ط ﹋﹥ ︾﹫︣﹇︀︋﹏︫ 

︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج  ــ︣ح ﹝︢﹋﹢ر و︋   ︫﹤ ﹢د︋  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹋︀﹐﹨︀ی︠  اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ک︠ 
در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه را ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  www.setadiran.ir︋︀ ︫﹞︀ره ﹝︤ا︡ه 

١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠١  و ١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠٢ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡.
    ١٠:٠٠ ️︻︀  ︨١٣٩٨/٠۶/٢۶ : ️ ︀ ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر در︨ 

١٢:٠٠ ️︻︀ ️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ١٣٩٨/٠٧/٠٨︨  ﹁︀در ️ ﹚﹞
︀زد︡: از ١٣٩٨/٠۶/٢٧ ︑︀ ١٣٩٨/٠٧/٠٢ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠ ا﹜﹩ ١٢:٠٠  ︋︀ر︑

٠٨:٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️:١٣٩٨/٠٧/٠٣︨  ️ ار︨︀ل︎  ﹚﹞ ﹟︣︠آ
︀︻️ ٠٩:٠٠ و ١١:٠٠   ︨١٣٩٨/٠٧/١٠ :﹩︀︪﹎︀ز ز﹝︀ن︋ 

١٠:٠٠ ️︻︀ ︣﹡︡ه: ١٣٩٨/٠٧/١٣︨   ︋﹤ ز﹝︀ن ا︻﹑م︋ 
:︫︡︀ ️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋  ︀︻ر ︀ ﹠﹝︲

︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︤ا︡ه  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ︀﹁︣ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه︮   ︋-١
︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه  ︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟︫   ︎،(﹤︵﹢︋︣﹞ ﹤﹠︤﹨ رت و︗﹢د﹢ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه (در︮  ︫ــ︀﹝﹏︠ 
 ︣︐︧ ︣﹡︡ه ، وار︤ و︗﹥ ﹝︤ا︡ه و ︑﹢﹏ ﹋︀﹐ در︋   ︋﹤ ︀﹋︀ت ، ا︻﹑م︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ،︋  (ود︺﹥)، ار︨︀ل︎ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︢ ︨︀﹝︀﹡﹥ از ا︣︵ ﹟﹅ ا﹝﹊︀ن︎ 
﹫︪﹠︀د از ا﹇﹑م ﹝﹢︲﹢ع   ︎﹤︡ه ﹇︊﹏ از ارا︡ه در ﹝︤ا ﹥ ︑﹠﹢ع ﹋︀﹐ ﹨︀ی ﹝︴︣ح︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹎︣دد︋   ︎-٢

.︡آور ﹏﹝︻ ﹤  ︋︡︀زد ﹝︤ا︡ه︋ 
                 ︀ ︀︧ــ️ ︗️ ︔︊️ ﹡ــ︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟)︋  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋   ︫﹤ ٣- ︻﹑﹇﹞﹠ــ︡ان︋ 

:︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏︀ره ﹨︀ی ذ﹝︫
 ۴١٩٣۴-٠٢١ :﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞ ︀︋

 ﹏︀﹁︀م/︎︣و﹡ ️︊︔"︩︋www.setadiran.ir  ﹤﹡︀﹞︀  ︨️︀ ــ︀︣ ا︨︐︀﹡︀، در︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م︨ 
﹝︤ا︡ه ﹎︣" ﹝﹢︗﹢د ا︨️.

 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۷
۷۶
۲

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ،︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹡﹢ع ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ 
︨ــ﹞﹠︡ ︑﹫EL︌   ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١٢اــ︣ان ٣۶٢ق٨٨   
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر١٢۴٨٨٣۴١٠٧٨    ︫ــ﹞︀ره 
﹝︀﹜ــ﹉  ﹡ــ︀م    ١٣٨٩ ﹝ــ︡ل   NAAC۵١CA٨AF٠١١۵۶١
︻︀︫ــ﹅ ا﹜︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۸۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 TU۵ ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و ︎︀رس
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ : ۵٢ ا︣ان ۴١٩ ط ۴٧ و︫  ︋ــ﹥︫ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫︀︨ــ﹩ : NAAN11FE6HH994607  و︫ 
: ١۶۴B٠١۴١۶١۶ ﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ آ﹇︀ی ر︲︀ ﹡﹢︡ی ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︡ارک  ︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝ ــ﹠  ︨،﹟﹫ ︤، ﹋︀رت ﹝︫︀ ــ︊ ︋︣گ︨ 
 ﹉﹫﹛︀ ︠﹢دروی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪ــ﹩ ﹝︡ل ٢٠١٧ ر﹡﹌ ﹇﹢ه ای ﹝︐
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︣ان ١٠︫  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶۵ط١٢ اــ ︋ــ﹥︫ 
 JMBXTGF3WHJ000102 ﹩ ︀︨ ﹞︀ره︫  4B12SR2015 و︫ 
︀ ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ️ ﹝﹞︡ر︲ ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤︋

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۷۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧︐︣ی 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۴١ل۵٣ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤  ︋﹉﹫﹛︀︐﹞
 ﹤  ︋10839111 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 13085012198 و︫ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︣︲﹫﹥ ﹫︡ری ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ︑﹉ ︑︀ز ﹝︡ل ١٣٨٨ 
ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۶٣/۶٨١۵٩ ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر 00926961 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 8803080 ︋ــ﹥ 
ــ﹀﹫︡ زاک ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از   ︨︩ر ﹩﹫ ️﹫﹊﹛︀﹞

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

( ﹤﹫﹑︮ا)ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︡︣ شركت آب و فاضالب استان يزد در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م  ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ و ︑️ ﹡︷︀رت ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹁﹠﹩︠ 

 ️︗ .︡︀﹝﹡ ︡اری︣  ︠﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹢ام︋   ︋﹅︣︵ و از ︳︣ا ︠﹢د ، از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ا﹇︡ام www.setadiran.ir آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹤ا︨﹠︀د و ارا ️﹁︀در

︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮﹢رت ︻︡م  ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م︠  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س 

د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د( www.setadiran.ir ) ﹝﹢︗﹢د و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ﹝︣﹋︤ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴-٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

ف
دي

كد مناقصه در سامانه ستادر
موضوع مناقصهو نوع مناقصه

 تضمين شركت در
مناقصه ريال

1
2098005078000007

يك مرحله اى
خريد5000 عدد شير خودكار يكسر رزوه برنزى 1/2 اينچ و 5000عدد 

شيرقطع و وصل (محفظه) برنزى 1/2 اينچ
330,000,000

2
2098005078000008

يك مرحله اى
خريد 8466 متر لوله فاضالب كاروگيت كوپلردار در اقطار 200 و 250 

ميليمتر
214,170,000

3
2098005078000009

دو مرحله اى
 GRP 1000 mm خريد 576 متر لوله

446,400,000جهت استفاده در منهول فاضالب

4
2098005078000010

625,000,000خريد 5000 عدد كنتور آب با قطر 1/2 اينچدو مرحله اى

︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی :
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د از ︨︀︻️  ١۴:٠٠ ﹝﹢رخ  ٢٣/٩٨/٠۶
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠   ﹝﹢رخ ٣٠/٩٨/٠۶ 

(︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ ا﹝﹊︀ن)   ︀د : ︨︀︻️ ١۴:٠٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١٣﹠︪﹫︎ ﹤ارا ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︀﹋️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ ﹡︭︀ب  ︦ از ︑︺﹫﹫﹟ ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︎  ︀ز﹎︀︪﹩ و︎  ︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︣︋﹢︵﹥︋  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و︋ 
︐︀د  ︀︠︐﹞︀ن︨  ︊ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۶ در ﹝﹏ ا︑︀ق ︗﹙︧︀ت ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ، وا﹇︹ در︨   ︮١٠ ️︻︀ ﹐زم را ﹋︧︉ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ ︑﹢︨︳ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ای ﹋﹥ در︨ 

︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ︋ 
     ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣١۶۴١٩٨ -٣١۶۴١۵۵-٠٣۵ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.  

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︤د ︨︀﹝﹩ ︠︀ص

ع ۹
۸۰
۷۸
۰۹

️ اول
︋﹢﹡

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306015003906- 1398/05/28 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 4460 كد ملى 0730044262 صادره تربت جام  ــنامه ش بالمعارض متقاضى خانم بتول عظيمى به شناس
ــاحت 288,20 متر مربع پالك شماره 2 فرعى از 256 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس فرزند دورمحمد در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سهم االرثى بهناز  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــى احدى از ورثه مرحوم غالم احمد بهرامى و قس بهرام
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9807748
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/09

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139860306015003928- 1398/5/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملى تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 0740111361 كدملى 0740111361 صادره تايباد  ــنامه ش ــفى به شناس متقاضيان 1- آقاى ابوذر يوس
فرزند حسن در يكدانگ و ده يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 211,25 مترمربع پالك 
شماره 5554/1929 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــفى و تمامت پالك 2-برابر راى شماره 139860306015003927- 1398/05/30  تمامت مالكيت احمد يوس
آقاى حسن يوسفى به شناسنامه شماره 421 كدملى 0749070277 صادره تايباد فرزند محمد در چهار دانگ 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 211,25 مترمربع پالك شماره 5554/1929  ــاع از شش و يك يازدهم دانگ مش
فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت احمد 
يوسفى و تمامت پالك تأئيد 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807749
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/09

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره مزايده: 139704306091000346       تاريخ ثبت: 1397/09/17
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9603963
بانك رفاه كارگران به استناد سند رهنى شماره 34598 دفترخانه 81 مشهد عليه وام گيرندگان عليرضا طالبيان 
ــماره ملى: 0934149331، شماره شناسنامه: 8868 و نرگس شايسته نيك  ــهدى، نام پدر: محمدمهدى، ش مش
ــماره شناسنامه: 1583 و محمدمهدى طالبيان مشهدى، نام  ــماره ملى: 0940747383، ش نام پدر: غالمعلى، ش
پدر: على اكبر، شماره ملى: 0932783554 و شماره شناسنامه: 41430 اجرائيه اى تحت كالسه 9603963 در 
قبال مبلغ 5/759/487/667 ريال (پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه و نه ميليون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار 
ــصت و هفت ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 96/8/22 در پايان مهلت مقرر  ــصد و ش و شش

در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ:
1- 27763 (بيست و هفت هزار و هفتصد و شصت و سه) فرعى از 182 (يكصد و هشتاد و دو) اصلى بخش 10 
مشهد ملكى نرگس شايسته نيك به آدرس: قائم مقام 4- پالك 11- طبقه اول غربى منزل شايسته، كه به مبلغ 

4/200/000/000 ريال (چهار ميليارد و دويست ميليون ريال) منزل ارزيابى و قطعيت يافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است: ششدانگ يك واحد آپارتمان مسكونى به پالك 
ثبتى 27763 به مساحت 133/24 مترمربع كه مساحت 3/57 مترمربع آن تراس مسقف مى باشد واقع در طبقه 
ــده از پالك باقيمانده 2160 فرعى از 182 اصلى بخش 10 مشهد شماالً:  ــوم تفكيكى مجزا ش اول غربى واحد س
ــمت به طول هاى 4/50 متر و 2/04 متر و سه متر ديوارى است به فضاى پالك 2059 فرعى و ديوار  ــه قس در س
ــمت به طول هاى 7/74 متر و 1/71 متر و 1/25 متر و 0/16 متر و  ــرقاً: در ده قس ــت به نورگير ش و پنجره اى اس
2/95 متر و 1/55 متر و 4/36 متر و 0/25 متر ديوارى است اشتراكى با واحد تفكيكى شرقى و درب و ديوارى 
است به راه پله جنوباً: در شش قسمت به طول هاى 2/90 متر و 0/15 متر و 2/10 متر و 0/31 متر و 1/46 متر 
و 1/35 متر لبه تراسو ديوار و پنجره است به فضاى حياط غرباً: به طول هاى 18/65 متر ديوارى است به فضاى 

پالك 2157 فرعى حقوق ارتفاقى: رعايت قانونى و مقررات تملك آپارتمانها الزامى است.
حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:

ــاحت اعيان آپارتمان مطابق سند 133/24 مترمربع واقع در طبقه اول غربى كه 3/57 مترمربع آن تراس به  مس
ــقف است. اشتراكات ساختمان شامل راه پله، پيلوت، حياط، آسانسور و داراى امتيازات آب، برق، گاز  صورت مس
ــاختمان فلزى و نماى آن سنگ است. طبق بازديد صورت گرفته مشخصات ملك با  ــد. اسكلت س و تلفن مى باش

حدود اجمالى پالك مطابقت دارد و واحد مورد نظر در تصرف مالك مى باشد. (ملك شايسته نيك)
ملك موصوف برابر نامه شماره 139885606272004372 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد.

ــك) اصلى بخش  ــى از 191 (يكصد و نود و ي ــاه و دو) فرع ــه هزار و هفتصد و پنج ــى 9752 (ن ــالك ثبت 2- پ
ــوم- طبقه همكف منزل طالبيان مبلغ  ــميه 71- قطعه س ــهد ملك محمدمهدى طالبيان به آدرس هاش 10 مش
ــزل طالبيان ارزيابى و قطعيت يافته  ــه ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون ريال) من ــال (س 3/450/000/000 ري

است.
ــدانگ يك واحد آپارتمان به مساحت  ــرح ذيل است: شش ــتعالم دفتر امالك به ش ــخصات برابر اس حدود و مش
ــماالً: در چهار  ــهد ش ــع واقع در همكف داراى پالك 9752 فرعى از 191 اصلى بخش 10 مش 146/49 مترمرب
ــت به پيلوت و راه پله و  ــر و 2/35 متر و 3/80 متر و 3/45 متر ديوار و درب اس ــه طول هاى 5/40 مت ــمت ب قس
ــرقاً: به طولهاى 11/15 متر ديوار به ديوار پالك 5817 فرعى جنوباً: به طول 10 متر ديوار و درب و  ــور ش آسانس
ــت به حياط غرباً: به طول 16/75 متر ديوار به ديوار پالك 5819 فرعى حقوق ارتفاقى: رعايت قانونى  پنجره اس

و مقررات تملك آپارتمان ها الزامى است.
حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد: مساحت 
اعيان آپارتمان مطابق سند 146/49 مترمربع واقع در طبقه همكف مى باشد براساس استعالم شماره 1442018 
ــى دارد و اشتراكات  ــاختمان فوق دو ممر دسترس ــد. س ــهم العرصه آپارتمان مذكور 64/33 مترمربع مى باش س
ساختمان، شامل راه پله از يكطرف، حياط در اختيار طبقه همكف از طرف ديگر و داراى امتيازات آب، برق، گاز 
و تلفن مى باشد اسكلت فلزى نما ساختمان سنگ مى باشد. طبق بازديد صورت گرفته مشخصات ملك با حدود 
ــد (ملك طالبيان) آپارتمان داراى پايان  اجمالى پالك مطابقت دارد و واحد مورد نظر در تصرف مالكين مى باش
ــهردارى منطقه 9  ــماره 1442018- 1394/06/17 از ش ــتعالم به ش كار 9/61713 مورخه 1389/04/31 و اس
ــپزخانه اپن با كابينت جنس ام دى اف و هال و پذيرايى با كف  ــد و ملك فوق داراى دو اتاق خواب و آش مى باش
سراميك مى باشد. و امالك مذكور برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى در تصرف مالكين مى باشد. و آپارتمان 
ــهردارى  ــماره 442018 مورخ 1394/6/17 از ش ــتعالم به ش داراى پايانكار 961713 مورخ 1398/04/31 و اس
ــتى داراى  ــماره 139885606272004380 دفتر امالك بازداش ــد. ملك موصوف برابرنامه ش منطقه نه مى باش

فاقد بازداشتى مى باشد.
ــنبه مورخه 1398/07/22  ــدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 7/650/000/000 ريال در روز دوش مزايده شش
ــهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش از س
ــمى مشهد شعبه رهنى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً  ــناد رس اداره اجراى اس
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق  ــر دولتى زايد بر مبلغ مزايده و س مبالغ حق مزايده و نيم عش
ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده  تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش

برگزار خواهد شد. آ- 9807641
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306091000176     تاريخ ثبت: 1398/04/26
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9501475
بانك رفاه كارگران به استناد سند رهنى شماره 82738 دفترخانه 33 مشهد عليه وام گيرنده آقاى امير اسكويى، 
ــنامه: 90407 و راهن آقاى محمد كاظم رضائى، نام  ــماره ملى: 0933266855، شماره شناس نام پدر: جواد، ش
ــنامه: 1733 اجرائيه اى تحت كالسه 9501475 در  ــماره شناس ــماره ملى: 5919167386 و ش پدر: رمضان، ش
قبال مبلغ 3/489/405/660 ريال (سه ميليارد و چهارصد و هشتاد و نه ميليون و چهارصد و پنج هزار و ششصد 
و شصت ريال)، صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1395/03/06 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه 
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى هجده  ــناد رس اجراى مفاد اس
ــت و سى و دو اصلى بخش نه  ــه) فرعى از دويس ــت و س هزار و نهصد و چهل فرعى از هجده هزار و نهصد و بيس
ــنگى، بين كوهسنگى 22 و 24، مجتمع سعادت، پالك 288 طبقه سوم جنوب  ــهد به آدرس: خيابان كوهس مش

غربى به مبلغ 10/000/000/000 ريال (ده ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:

ــدانگ اعيان يك باب آپارتمان طبقه 3 جنوب غربى به مساحت 146/10 مترمربع به شماره 18940  حدود شش
ــده از 18923 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد اراضى الندشت با حق استفاده قانونى از تملك  فرعى مجزا ش

آپارتمان ها و حق استفاده از پاركينگ شماره 14 واقع در زيرزمين
ــترك با  ــاختمان و ديوار مش ــينى جلو س ــماالً: به طول 12/60 متر به ترتيب پنجره و ديوار به فضاى عقب نش ش

آپارتمان پالك 18939 فرعى و ديوار و درب به راه پله اشتراكى
شرقاً اول بطول 2/40 (دو متر و چهل سانتيمتر) دوم به طول 1/5 (يك متر و پنجاه سانتيمتر) سوم بطول 6/40 

(شش متر و چهل سانتيمتر) ديوار مشترك با آپارتمان 18942 مجزا شده
جنوباً در دو قسمت پنجره و درب و ديوار به راه پله فرار به طول هاى 3 متر و 2/40 (دو متر و چهل سانتيمتر) 

و پنجره و ديوار به فضاى اشتراكى باقيمانده مورد ثبت
ــانتيمتر) و 2/5 (دو متر  ــانتيمتر) و 0/80 (هشتاد س ــى س ــمت به طول هاى 4/30 (چهار متر و س غرباً در 6 قس
ــانتيمتر) و 4/5 (چهار متر و پنجاه  ــانتيمتر) و 0/70 (هفتاد س ــى س ــه متر و س ــانتيمتر) و 3/30 (س و پنجاه س
ــانتيمتر) پنجره و ديوار به فضاى عقب نشينى شده جلو ساختمان حقوق ارتفاقى حق استفاده از قانون تملك  س

آپارتمان براى ساير آپارتمان هاى مجزا شده مورد گواهى است.
حدود پاركينگ:

پاركينگ شماره 14 اختصاصى آپارتمان 18940 فرعى به مساحت 30 مترمربع
شماالً به طول: 3/5 متر براى هر پاركينگ شرقاً: به طول 8/70 متر به ديوار شرقى ساختمان

جنوباً: به طول 3/5 متر به ديوار جنوبى ساختمان غرباً: به طول 8/70 متر به پاركينگ 15
2- حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:

بر اساس مندرجات تصوير سند مالكيت ارائه شده به اينجانب آپارتمان مذكور با شماره پالك ثبتى فوق الذكر با 
شماره ثبت 113462 ذيل صفحه 567 دفتر شماره 570 و داراى مساحت 146/10 مترمربع به انضمام پاركينگ 
اختصاصى شماره 14 واقع در زيرزمين به مساحت 30 مترمربع مى باشد. براساس گواهى صادره توسط شهردارى 
ــماره 4/6167  ــماره 89444 مورخ 1392/12/23 آپارتمان مذكور داراى پايانكار تفكيكى به ش منطقه يك به ش

مورخ 1369/3/3 و با قدمت ساخت حدود 28 سال مى باشد.
ــعادت، پالك 288،  ــنگى 22 و 24، مجتمع س ــنگى، بين كوهس ــهد، خيابان كوهس آپارتمان فوق واقع در مش
ــد. ضمناً آپارتمان مذكور داراى هال و پذيرايى با كف سازى پاركت و ديوارها با پوشش كاغذ  ــوم مى باش طبقه س
ــازى پاركت و ديوارها با پوشش كاغذ ديوارى، آشپزخانه با كف سازى سراميك  ــه اتاق خواب با كف س ديوارى، س
ــى كولر آبى و گرمايش پكيج (با موتورخانه  ــتم سرمايش و كابينت هاى MDF مجهز به آيفون تصويرى و سيس
ــد. انطباق موقعيت ملك با حدود اجمالى گواهى مى گردد و ملك مذكور  ــور مى باش مركزى) و داراى دو آسانس
ــماره  ــد. ملك موصوف برابرنامه ش برابر گزارش ارزياب در روز ارزيابى در تصرف آقاى محمدكاظم رضائى مى باش

139885606003007583 مورخه 1398/06/13 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد.
مزايده ششدانگ پالك ثبتى فوق از مبلغ ده ميليارد ريال در روز دوشنبه مورخه 1398/07/29 از ساعت 9 الى 
12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در نبش پاسداران 3/1 شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عشر دولتى زايد بر مبلغ 
مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد 

و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9807668
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306091000189
تاريخ ثبت: 1398/05/02

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9705373

بانك رفاه به استناد سند رهنى شماره 30627 دفترخانه 78 مشهد عليه وام گيرنده آقاى حميد سهرابى شرق، 
ــن، شماره ملى: 0933040466، شماره شناسنامه: 67571 اجرائيه اى تحت كالسه 9705373 در  نام پدر: حس

ــت و هفتاد  ــت و يك هزار و دويس قبال مبلغ 1/090/521/276 ريال (يك ميليارد و نود ميليون و پانصد و بيس
ــه در مورخه 1397/12/08 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه  ــش ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجرايي و ش
اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى 36929 
(سى و شش هزار و نهصد و بيست و نه) فرعى از 184 (يكصد و هشتاد و چهار) اصلى بخش 10 مشهد به آدرس: 
ــال (پنج ميليارد و چهارصد  ــروزى 81/12- پالك 62، به مبلغ 5/400/000/000 ري ــوار پيروزى- خيابان پي بل

ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:

ــرقى طبقه چهارم كه 262 دسى متر  ــاحت 99/75 مترمربع واقع در سمت ش ــماره ثبتى فوق به مس ملك با ش
ــاير مشتركات با حدود اربعه شماالً در سه  ــت به قدرالسهم از عرصه و مشاعات و س ــقف جنوبى اس آن تراس مس
قسمت كه قسمت دوم آن غربى است به طولهاى 2/37 (دو متر و سى و هفت سانتيمتر)، 0/24 (بيست و چهار 
ــت دوم ديوارى است سوم ديوار و پنجره  ــه متر و شصت سانتيمتر) اول ديوار و پنجره اس ــانتيمتر)، 3/60 (س س
ــوم به فضاى معبر مجاور، شرقاً به طول 18/12 (هيجده متر و دوازده سانتيمتر) ديوارى است به  ــت اول تا س اس

در و انقطاع مورد تفكيك به فضاى ملك مجاور
ــمت كه قسمت چهارم آن شرقى قسمت دوم آن غربى است به طول هاى 0/98 (نود و هشت  ــش قس جنوباً در ش
ــانتيمتر)، 0/42 (چهل و دو سانتيمتر)، 0/19  ــيزده سانتيمتر)، 2/60 (دو متر و شصت س ــانتيمتر)، 0/13 (س س
ــانتيمتر) اول و دوم ديوارى است سوم ديوار و پنجره است چهارم و  ــانتيمتر)، 2/15 (دو متر و پانزده س (نوزده س

پنجم ديوارى است ششم نيم ديوار جلوى بالكن اول تا ششم به فضاى حياط مشاعى
غرباً در چهارده قسمت كه قسمت هاى چهارم، ششم و نهم آن شمالى و قسمت هاى دوم، يازدهم و سيزدهم آن 
جنوبى است به طول هاى 1/22 (يك متر و بيست و دو سانتيمتر) و 0/72 (هفتاد و دو سانتيمتر)، 2/80 (دو متر 
ــانتيمتر)، 1/53 (يك متر و پنجاه و سه سانتيمتر)، 3/11 (سه متر و يازده سانتيمتر)، 0/53 (پنجاه  ــتاد س و هش
ــانتيمتر)، 0/26 (بيست و شش  ــانتيمتر)، 4/21 (چهار متر و بيست و يك سانتيمتر)، 0/17 (هفده س ــه س و س
سانتيمتر)، 1/35 (يك متر و سى و پنج سانتيمتر)، 1/01 (يك متر و يك سانتيمتر)، 1/55 (يك متر و پنجاه و 
پنج سانتيمتر)، 0/62 (شصت و دو سانتيمتر)، 4/33 (چهار متر و سى و سه سانتيمتر) اول ديوارى است مشترك 
ــم تا نهم ديوارى است دهم درب و ديوارى  ــت مشترك شش ــوم تا پنجم ديوارى اس ــت س دوم ديوار و پنجره اس
ــت يازدهم تا سيزدهم ديوارى است چهاردهم ديوارى است مشترك اول تا پنجم به آپارتمان مسكونى قطعه  اس
ــتم تا يازدهم به ورودى، دوازدهم و سيزدهم به آسانسور، چهاردهم به  ــم و هفتم به راه پله مشاعى، هش 7، شش
آپارتمان مسكونى قطعه 7، سقف با كف پشت بام مشاعى، اشتراكى است، كف با سقف طبقه 3 اشتراكى است.

مشخصات و منضمات ملك:
ــانتيمتر، درب و ديوار  ــت و نه س ــماالً: بطول (1/29) يك متر و بيس ــاحت 2/68 به حدود اربعه: ش انبارى به مس
است، به حياط مشاعى شرقاً: بطول (2/08) دو متر و هشت سانتيمتر، ديواريست، به حياط مشاعى جنوباً: بطول 
(1/29) يك متر و بيست و نه سانتيمتر، ديوار به ديوار است، به ملك مجاور غرباً: بطول (2/08) دو متر و هشت 

سانتيمتر، ديواريست مشترك، به انبارى مسكونى قطعه 7
2- حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:

با موضوع ارزيابى ارزش ششدانگ آپارتمان مسكونى به پالك ثبتى فرعى 36929 از 182 اصلى مفروز و مجزى 
ــهد- بلوار پيروزى- خيابان پيروزى 81/12، پالك 62، واحد  ــهد به آدرس: مش ــده از 10672 بخش 10 مش ش
طبقه چهارم شرقى به مساحت 99/75 مترمربع كه مقدار 2/62 مترمربع آن تراس مسقف مى باشد تطبيق ملك 

با حدود به عمل آمد. مشخصات اجمالى عبارتند از:
- داراى سرويس آسانسور و راه پله، پاركينگ و حياط مشاع در همكف

- مجتمع داراى 8 واحد در 4 طبقه روى همكف
- داراى 2 خواب، هال و آشپزخانه، سرويس بهداشتى و حمام و امتياز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و انبارى

ــرمايش كولرآبى، گرمايش پكيج گازى، كف عمومى، آشپزخانه سراميك و اتاقها موكت، ديوارهاى  ــتم س - سيس
ــاده در اتاقها و با گچكارى  ــى و سراميك، سقفها سفيدكارى س ــها كاش هال كاغذ ديوارى و اتاقها رنگ، سرويس

ساده در هال، كابينت MDF و...
و ملك مذكور برابر گزارش مأمور در روز ارزيابى در تصرف مستأجر مى باشد.

ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606272004364 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد.
ــدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 5/400/000/000 ريال (پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال)  مزايده شش
در روز سه شنبه 1398/07/23 از ساعت 9 الى 12 در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در نبش پاسداران 
3/1 شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد از طريق مزايده نقداً به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ ارزيابى شروع 
و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شده. تمام بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق  انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
ــده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيلى مصادف  اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد و هزينه هاى قانونى نيم عشر و حق مزايده و ساير 

نقداً طبق مقررات وصول خواهد شد. آ- 9807676
اداره اجراى ثبت مشهد

آگهى دعوت افراز
ــالك  696 فرعى از 1- اصلى واقع    ــاعى پ ــون آقاى محمود انصارى مقدم فرزند دادخدا احدى از مالكين مش چ
ــماره 9732- ز  مورخ 1398/6/5 تقاضاى افراز سهمى  ــتان شهرستان زابل طبق درخواست ش در بخش2 سيس
ــال 1357 را از اين اداره نموده  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش خود را از پالك مرقوم باس
ــى ندارد و آدرس آنها مشخص  ــاعى دسترس ــته كه به ديگر مالكين مش ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير  ــناد رس ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس نمى باش
مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در 
ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/7/22 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با 
ــور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز  حض

نخواهد شد.9807745 م الف: 818
تاريخ انتشار :  1398/6/25 

مهدى پهلوانروى  
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك   ــهركى  فرزند معين الدين احدى از مالكين مش ــارانى وكالتا از طرف فرزانه ش ــا س چون خانم مهس
ــماره 9797- ز  مورخ  ــت ش ــتان زابل طبق درخواس ــتان شهرس 741 فرعى از 1- اصلى واقع   در بخش2 سيس
ــهمى موكل خويش را از  ــماره 26 زابل تقاضاى افراز س ــماره 41021 دفترخانه ش 1398/6/5 طبق وكالتنامه ش
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش پالك مرقوم باس
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد  ــته كه به ديگر مالكين مش تقاضاى افراز خويش اعالم داش
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع 
و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح 

ــانند تا با حضور و  ــنبه مورخ 1398/7/24 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس روزچهارش
ــر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد  ــارت آنان عمل افراز براب نظ

شد.9807746 م الف: 831
تاريخ انتشار :  1398/6/25 

مهدى پهلوانروى
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــنامه   5740017521    به شرح دادخواست به كالسه    ــينى    داراى شناس ــيد محمد حس نظر به اينكه آقاى س
ــادروان سيد رضا حسينى     ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 163   از اين ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن  ــخ  98/4/17    در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگ ــنامه  9    در تاري ــه شناس ب

مرحوم منحصر است به   
1.  سيد محمد حسينى      فرزند سيد رضا     ش.ش 5740017521  ت.ت  1371/1/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  خديجه سادات حسينى    فرزند سيد رضا     ش.ش  392   ت.ت  1365/1/20   نسبت فرزند مرحوم 
3.  سيد مرتضى حسينى فرزند  سيد رضا ش.ش  1050005831   ت.ت 1368/1/29      نسبت فرزند مرحوم    

4.  سيد على حسينى    فرزند  سيد رضا  ش.ش 2132  ت..ت  1357/5/28     نسبت فرزند مرحوم
5 .  سيده مريم حسينى    فرزند  سيد رضا   ش. ش  264  ت.ت 1362/6/30  نسبت فرزند  مرحوم

6.   سيد روح اله   فرزند  سيد رضا    ش..ش  1    ت.ت    1360/1/16 نسبت  فرزند  مرحوم
7 .  طاهره بيگم حسينى    فرزند  سيد رضا    ش.ش 1548   ت.ت  1350/6/20  نسبت  فرزند  مرحوم 
8 .  حكيمه بيگم حسينى  فرزند سيد رضا  ش.ش  17  ت.ت  1353/10/6 نسبت فرزند مرحوم 

9 . فاطمه بيگم حسينى  فرزند على  ش.ش  1189  ت.ت  1334/2/1 نسبت همسر مرحوم         
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش نمايد  تا هركس

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9807747
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره139860306010001746-1398/06/17 هي   برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى حسين مروتى فرزند رستم بشماره شناسنامه 16 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 107,77 مترمربع در قسمتى از  پالك 352فرعى از 168 اصلى بخش دوقوچان واقع دراراضى 
كالته جانقلى خريدارى مع الواسطه از مالكان رسمى آقاى خشايار صميمى و خانم مانيا صميمى  محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9807773
كالسه 1398114406010000117  

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/09

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــدانگ پالك 126 فرعى از 7- اصلى واقع در بخش 3 طبس تاكنون بعمل نيامده اينك  چون تحديد حدود شش
برحسب درخواست كتبى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان طبس متقاضى ثبت وبا رعايت مواد14 و 15 قانون 
ثبت عمليات تحديد حدود آن ساعت 8 صبح روز 4شنبه مورخ 17 / 7 / 98 - درمحل شروع و به عمل خواهد 
ــود تا در روز و ساعت مقرر در  ــار آگهى از متقاضى و صاحبان امالك مجاوردعوت ميش ــيله انتش آمد لذا بدينوس
محل حضور به هم رسانند وهرادعائى نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز 
ــته باشند ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در  ــانى كه به عمليات تحديد حدود واخواهى داش دارند و كس
ــخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود را كتبا به اداره  ــواد 74 و 86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت از تاري ــراى م اج
ثبت اسناد طبس تسليم و رسيد دريا فت نمايند ونيز ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
خودرا به مرجع ذيصالح قضائى تسليم و گواهى الزم از مرجع قضائى مربوطه اخذو به اداره ثبت تسليم نمايد در 

غير اينصورت ا قدامات قانونى بنا به تقاضاى ذينفع به عمل خواهد آمد.9807780
تاريخ انتشار : 1398/06/25

غالمرضا كدخدايى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس 

 
آگهى فقدان سند مالكيت

ــماره شناسنامه 19به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده  نظريه اينكه آقاى غالمرضارعنائى فرزند محمد بش
ــن اداره مراجعه نموده ومدعى اند  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي ــم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س منض
ــش 5قوچان به  ــيروان بخ ــى از1270اصلى  واقع در قطعه يك ش ــدانگ پالك يك فرع ــند مالكيت شش كه س
ــان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با  ــت باغبان  كه متعلق به ايش آدرس خيابان امام رضا(ع)3بن بس
ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى 821793ذيل دفتر67صفحه393 بشماره  بررس
ــت  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره  ــليم گرديده اس ثبت8815بنام نامبرده صادروتس
ــبت به ملك مورد  يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار  ــندمالكيت نزد خود مى باش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است  ــند مالكيت يا س آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س
ــمى  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار:98/06/25  آ-9807788

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان
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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
تصمیم ممنوعیت واردات برنج؛ خطا یا تصحیح اشتباه

 اقتصاد/ زهرا طوسی   پس از اینکه قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی 
لغو شــد و بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت انتقال یافت 
برای نخستین بار در فصل برداشت برنج، واردات این محصول آزاد شد؛ متولیان امر 
اعالم کردند ممنوعیت امسال به نفع مصرف کنندگان لغو شده، اما خیلی زود با فشار 
شالی کاران، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان قول داد این ممنوعیت 

دوباره اجرا می شود و به هیچ وجه شکسته نخواهد شد.
حاال موضوع لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج و تأکید مجدد بر ممنوعیت فصلی آن 
ابهاماتی را در خصوص ترخیص این کاال از گمرک اجرایی ایجاد کرده است، چرا که 
پس از تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد بودن واردات برنج در فصل برداشت، تجار 
و بازرگانان برای واردات این محصول اقدام کردند و نزدیک به ۸۶۰ هزارتن انواع برنج 
خارجی وارد کشور شد، سپس با لغو این تصمیم، ۲۲۰ هزارتن برنج وارداتی در انتظار 

ترخیص در گمرکات کشور باقی ماند.

  ضرر 300 میلیارد دالری تجار از ممنوعیت های ساالنه
این اتفاق موجب شد رئیس اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل تجار در نامه ای 
به جهانگیری، از رسوب سه ماهه بخشی از برنج های وارداتی در گمرکات به دلیل 
عدم تخصیص ارز کشور گالیه کند و خواستار تعیین تکلیف و ترخیص برنج های 

وارداتی شود.
غالمحسین شــافعی در این نامه متذکرشده است، ممنوعیت واردات فصلی برنج با 
توجه به نیاز مصرف کنندگان داخلی به برنج خارجی، کمکی به تولید داخل نمی کند 
و از ضرر مالی نزدیک به 3۰۰ میلیون دالری در ســال  سخن گفته است که با این 
ممنوعیت ها به کشور تحمیل می شود. وی با اشاره به مشکالت ترخیص برنج ها ادامه 
این روند را موجب تهدید سرمایه و اعتبار بنگاه های اقتصادی دانسته و خواستار تعیین 

تکلیف واردات برنج شده است.
هنوز دعوا بر سر واردات برنج در فصل برداشت پایان نیافته که این بار وزارت صنعت، 
وزارت جهاد کشــاورزی را متهم کرده حجم زیادی از برنج وارداتی را در گمرک دپو 

کرده است و ارز مورد نیاز برای واردات را اختصاص نمی دهد.

  قیمت برنج در هند 30 درصد کاهش یافته است
در حالی که دلیل ممنوعیت یا لغو ممنوعیت واردات برنج در شرایط فعلی از سوی 
دولت شفاف سازی نشده و تکلیف محموله های برنج در گمرک نیز روشن نشده است، 
محمد حسین ادیب، اقتصاددان در یادداشتی تحلیلی درباره وضعیت تجارت بین الملل 
با تمرکز بر کشــور های هند، چین و آمریکا مدعی شــده است، قیمت برنج در هند 
3۰درصد کاهش یافته و عده ای در پوشــش حمایت از تولید داخل، واردات برنج را 
ممنوع کرده اند تا ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی موجود در انبار ها را بفروشند، سخن بر 
سر 3۰ درصد اختالف است. به سبب تعرفه آمریکا بر صادرات چین، انبار های چین 
لبریز از کاالست و به دلیل کاهش صادرات، قیمت کاال های وارداتی ایران در خیلی از 

انواع ۲۰ درصد سقوط کرده است.
حاال موضوع لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج و  تأکید مجدد بر ممنوعیت فصلی آن 
ابهاماتی را در  افکار عمومی مبنی بر خطا بودن تصمیم ستاد تنظیم بازار  یا تصحیح 
اشــتباه آن ها به وجود آورده است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که 
ستاد تنظیم بازار بر اساس چه شاخص هایی تصمیماتی را برای آزادسازی واردات یا 
اجازه توزیع کاالهای وارداتی لحاظ می کند؟ آیا تصمیم اولیه این ستاد نادرست بوده؟ 
در این صورت باید در خصوص جزئیات این تصمیم شفاف سازی شود.  از سوی دیگر 
اگر تصمیم اولیه کارشناسی شده و صحیح بوده باید مشخص شود چگونه این تصمیم 

تغییر کرده است؟
خوب است بدانید براساس آمارهای ارائه شده رسمی، برای تأمین برنج مورد نیاز کشور، 
ســاالنه به طور میانگین حدود ۲ میلیون و 3۰۰  هــزار تن برنج از ۶3۰ هزار هکتار 
شالیزار در کشور استحصال و روانه بازار مصرف می شود. در این میان، کمبود ۸۰۰ هزار 
تن برنج مورد نیاز مصرف کشور از طریق واردات فراهم و در بازار عرضه می شود.  اما 
برای حمایت از شالی کاران، این واردات در زمان برداشت برنج که از نیمه دوم مردادماه 
آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد، متوقف می شود. بر این اساس، معموالً تا پایان 
زمان برداشت و برآورد میزان تولید و تأمین برنج مورد نیاز کشور، واردات این محصول 

از سوی دولت ممنوع اعالم می شود.  

کارشناسان همزمان با کش و قوس ها درباره فرار مالیاتی، مطرح کردند

معافیت مالیاتی با  البیگری
 اقتصاد/فرزانــه غالمــی  بر اســاس قانون 
مالیات های مســتقیم، حدود 3۵ درصد از اقتصاد 
کشور در بخش های صادرات، کشاورزی، مناطق آزاد 
و ویــژه، فرهنگ و... با هدف توزیع عادالنه درآمد و 
ثروت، کاهش فقر و تقویت تولید در مناطق محروم 
از مالیات معاف و 3۰ درصد هم از پرداخت مالیات 
فراری هســتند. از 3۵ درصد باقیمانده که مؤدیان 
خوش حساب و دارای کارنامه مالیاتی شفاف از قبیل 
کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان و... هستند هم 

1۵۰ هزار میلیارد تومان دریافت می شود.
تکاپوی دولت برای افزایش گستره چتر مالیاتی در 
حالی اســت که فرار مالیاتی برخی مشاغل مانند 
پزشکان و وکال و معافیت هنرمندان به تازگی حسابی 
خبرساز شده و در آخرین اقدامات علیه این فراریان 
و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فراخوان نصب 
کارتخوان برای 1۵ گروه که ۵۰ صنف )رستوران ها 
و چلوکبابی ها، فســت فودی ها، مراکــز اقامتی، 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، میهمانپذیر ها، نمایشگاه ها، 
قنادی ها و شیرینی فروشی ها، میوه و تره بارفروش 
مســتقر در میادین، مجموعه فرهنگی ورزشی و 
لوازم تحریر( را دربرمی گیرد، صورت گرفته است. 
بر اساس اعالم امید علی پارسا از رقم مالیاتی یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پزشکان غیردولتی حدود 
۲۰۰ میلیــارد تومان پرداخت می شــود و بقیه را 

می توان فرار مالیاتی محسوب کرد و از سال آینده 
مالیات پزشکان، پیراپزشکان علی الرأس محاسبه 

نخواهد شد.

  معافیت هدفمند؛ مانع تداوم ظلم مالیاتی
کارشناسان اقتصادی، با امیدبخش توصیف کردن 
اخبار منتشر شده در خصوص رصد فرارهای مالیاتی 
آن هم در شــرایطی که کشــور تحت تحریم های 
اقتصادی با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بیش از 
پیش بودجه مواجه شده و از دیگر سو معافیت های 
مالیاتی هــم از اهداف اولیه خــود فاصله گرفته و 
پیامدهای منفی آن برای اقتصــاد بیش از تبعات 
مثبت است، ضرورت بازنگری در قانون مالیات های 

مستقیم و کاهش معافیت ها را مطرح می کنند.
مرتضی زمانیان به خبرنگار ما می گوید: معافیت های 
مالیاتــی به ویــژه در بخش مشــاغل، ناشــی از 
البیگری های متعدد بوده، به فرض که در یک مقطع 
زمانی بنا بوده برخی مشاغل مورد لطف مالیاتی واقع 
شوند، اما امروز که وقتی صاحبان درآمدهای ناچیز 
از قبیل حقوق بگیران هم مالیات را پیش از دریافت 
حقوق می پردازند، به هیچ وجه پذیرفته نیست که 
مثالً هنرمندان و بازیگران، خوانندگان و کنسرت ها 
از پرداخت مالیات معاف باشند و تداوم این وضعیت، 
ظلم مالیاتی اســت. زمانیان ادامــه می دهد: این 

معافیت ها زمینــه را برای افزایش فرارهای مالیاتی 
فراهم کرده و این در حالی اســت که افراد مشمول 
هم به دلیل نبود سیستم شفاف از زیر چتر مالیات  
فرار می کنند. به باور این اقتصاددان، برخورد قاطع با 
وکال و پزشکان و دیگر اقشار فراری از مالیات و حذف 
معافیت هایی که هیچ منطق و استدالل اقتصادی 
برای آن نمی توان تصور کرد، پایدارترین و پاک ترین 
منابع را برای کشــور فراهم خواهد آورد و در حال 
حاضر با تسریع در ایجاد زیرساخت های اطالعاتی 
و آماری می توان بیشــترین فشــار را بر فراریان و 

بخش های معاف غیرهدفمند وارد آورد.

  معافیت تصریح نشده مالیاتی برای دالالن
وحیــد عزیزی هم به خبرنگار ما می گوید: با اینکه 
معافیت ها با هدف تشویق و هدایت فعاالن اقتصادی 
به سمت مناطق کمتر توسعه یافته برقرار شده اما 
زمانی معنا و فلسفه پیدا می کند که نخست هدفمند 
و خلق کننده ارزش افزوده باشد و دوم کشور با فرار 

مالیاتی عظیم روبه رو نباشد.
وی بــا بیان اینکه مطالعات، حکایت از عدم توفیق 
این معافیت ها در مناطق محروم دارد، خاطرنشان 
می سازد: معافیت ها بر اساس تجارب دیگر کشورها 
باید منجر به توسعه و هدفمند باشد؛ چرا باید بخش 
کشــاورزی، دامپروری، شیالت و... معاف از مالیات 

باشد در حالی که فعالیت هایی ضد محیط زیست 
و افرادی دالل و ضدتولید هم در آن فعال هستند؟

به باور وی این شــیوه معافیت کلی که عدم ثبت 
اطالعات در بخش هایی مانند کشاورزی را به همراه 
دارد، اشتباه است و دولت می تواند برای این بخش ها 
مالیات با نرخ صفر درصد وضع کند و به تعبیری ابتدا 
مالیات دریافت و سپس با ثبت آمار، به خودشان و 

تحت شرایطی بازگردانده شود.
عزیزی ادامه می دهد: بخش های تحقیق و توسعه 
باید از مالیات معاف باشد و شرکت های دانش بنیان 
هم برای مدتی محدود مثالً دو سال می توانند معاف 
باشــند، حال آنکه شــرکت های بزرگی که به این 
معافیت نیاز ندارنــد از آن بهره می گیرند. می توان 
به این ها هم اعتبار داد؛ مثالً تا ســقف مشــخصی 

از درآمــد، معافیت مالیاتی برایشــان قائل شــد. 
شرکت های کوچک پس از دو سه سال و با رسیدن 

به درآمد قابل قبول، نباید معافیت داشته باشند. 
وی بر این عقیده است که مشاغل هنری و فرهنگی 
هم با لحاظ ســقف خاصی از درآمــد، می توانند از 
مالیات معاف باشــند یا معافیت در صادرات باید به 

اشتغال و خلق ارزش افزوده منوط شود.
عزیزی، هدفمندی معافیت ها را نیــاز روز اقتصاد 
کشور می داند و می گوید: در قانون برنامه توسعه و 
مالیات های مستقیم، برخی معافیت ها تصریح شده 
اما برخی تصریح نشــده است. بر همین اساس  در 
واقع دالالن به صورت تصریح نشده معاف شده اند 
و معامالت سوداگری با این معافیت نانوشته همراه 

شده که برخی آن را فرار مالیاتی هم می دانند.

رونمایی از تغییر جدید دولت 
در طرح ملی مسکن 

عملیات ساخت نیروگاه سیریک 
با وام روسیه آغاز می شود 

مردم با خرید اوراق پاک سازی 
به دولت کمک کنند

فروش سیمان صادراتی 
۷۰دالری به قیمت ۲۰ دالر 

کمتر از ۲۷ درصد منابع بانکی 
به تولید اختصاص یافت 

تابناک: محمود محمودزاده، 
سرپرســت معاونت مســکن 
وزارت راه از برنامــه ای خبــر 
داده که بر اساس آن واحدهای 

طرح ملی مسکن به متقاضیان واقعی خواهد رسید. 
برای افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی جامعه 
از تســهیالت صندوق پس انداز یکم، مذاکره ای با 
بانک داشتیم تا بتوان از تسهیالت این صندوق در 
پروژه های برنامه اقدام ملی مسکن استفاده شود تا 
عالوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می شوند، به 

دست متقاضی واقعی نیز برسند.

فارس: اردکانیان، وزیر نیرو 
قرارداد  الحاقیــه  امضای  از 
اعطای وام یــک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون یورویی روسیه 

برای ساخت نیروگاه در ایران خبر داد و گفت: 
ساخت نیروگاه سیریک تا دو ماه آینده تجهیز 
کارگاه شده و شروع می شود. وی اظهار داشت: 
اســتفاده از وام دولتی روسیه برای برقی کردن 
راه آهن اینچه برونـ  گرمسار نیز همین مسیر را 
باید طی کند. مذاکرات انجام شده و امیدواریم 

امسال اجرایی شود.

تسنیم: احســان خاندوزی، 
اقتصــاددان بــا بیــان اینکه 
جبران  برای  پیشــنهادهایی 
1۰۰هزار  بودجــه  کســری 

میلیاردی ناشــی از کاهش فــروش نفت مطرح 
شده که هر کدام بین ۸ تا 1۵ هزار میلیارد تومان 
درآمد ایجاد می کند، گفت: برداشــت از صندوق 
توسعه ملی و بانک مرکزی یک مسّکن موقت برای 
چالش های اقتصادی هستند و مردم باید با خرید 
اوراق استقراض یا اوراق پاک سازی اقتصاد از نفت، 
برای عبور دولت از این مانع تاریخی کمک کنند. 

اقتصــاد: کامــران وکیلی، 
دبیــر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان محصوالت 
معدنــی ایران با بیــان اینکه 

تصمیمات نامناسب عاملی شده تا امروز کارخانجات 
ســیمان به جای فروش سیمان صادراتی خود به 
قیمــت 7۰ دالر، محصوالت خود را با قیمت ۲۰ 
دالر به فروش برســانند، گفت: این موضوع اصاًل 
بــرای تولیدکنندگان این بخش توجیه اقتصادی 
ندارد، به نحوی که بخش زیادی از کارخانه ای این 

صنعت با نصف ظرفیت مشغول فعالیت هستند.

صنعت،  وزیــر  اقتصــاد: 
معــدن و تجارت بر ضرورت 
نوین  روش های  به کارگیری 
بنگاه های  مالی  تأمین  برای 

صنعتی تأکید کرد. رحمانی خاطرنشــان کرد: 
براساس برنامه  ششم توســعه باید ۴۰ درصد 
منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص می یافت 
که در سال 97 کمتر از ۲7 درصد محقق شده 
که بیش از 7۰ درصد آن نیز تسهیالت تمدیدی 
است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت توجه به 

سایر منابع تأمین مالی است.

چهره خبر
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرددبیر اتحادیه محصوالت معدنی بیان کرداحسان خاندوزی، استاد دانشگاه:وزیر نیرو خبر دادسرپرست معاونت مسکن وزارت راه گفت

فقط 20درصد پزشکان در سامانه مالیاتی ثبت نام کردند     تسنیم: امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع زمان می خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل 
شوند و ثبت نام کنند، ولی تاکنون حدود 20 درصد یا همان 15 هزار نفر به سامانه متصل شده اند . وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید به طور جدی به موضوع ورود و با قانون ستیزی این قشر از جامعه برخورد 

کنند و گرنه همین 20 درصد که تمکین به قانون کرده اند دلسرد می شوند.

گزارش روز

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــماره660 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى  ــمى برابر راى ش ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان-  ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى               فاقد س
آقاى حسن شهباز فرزند تقى بشماره شناسنامه 1464 صادره از همدان در بيست و هفت مميز چهل و دو صدم 
شعير مشاع از نود و شش شعير ششدانگ عرصه يك، قعطه باغ به مساحت 14843/07مترمربع قسمتى از بالك 
ــمى  ــتادان ابتداى جاده ديويجين خريدارى از مالك رس 27 فرعى از 5 اصلى حومه بخش يك واقع در همدان اس
آقاى تقى شهباز محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور س در صورتى كه اش
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 . پل يهى است در صورت اتفضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 881) آ-9807098
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/25 
على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد وامالك همدان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابر راى شماره 667 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــند رسمى مس س
عبدالحسين شهباز فرزند تقى بشماره شناسنامه 95016 صادره از همدان در بيست و هفت مميز چهل ودوصدم 
ــدانگ عرصه يك قطعه قعطه باغ به مساحت 14843/07  مترمربع قسمتى  ــعير مشاع از نودو شش شعير شش ش
ــتادان ابتداى جاده ديويجين خريدارى از مالك  از پالك 27 فرعى از5اصلى حومه بخش يك واقع در همدان اس
رسمى آقاى تقى شهباز 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 
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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. ( م الف 879) آ-9807099
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/25 
على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد وامالك همدان

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860318603003386مورخ 1398/05/28 هيات موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت تصرفات  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــادمان شهرستانى فرزند باقر به شماره شناسنامه 1580 صادره از سنگر در قريه  مالكانه بالمعارض آقاى عباس ش
باغشاه در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 268 متر مربع پالك فرعى 3034 از اصلى 
ــهرى  ــمى آقاى كاس ش ــت خريدارى از مالك رس 1 مفروز مجزى از پالك 13 از اصلى 1 واقع در بخش چهاررش

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

مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2717   آ- 9807094
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 25 /1398/06 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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 وضعيت  ــماره 139860306015003932- 1398/05/31 هيات اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 54 كد ملى 0749350504 صادره  ــنامه ش بالمعارض متقاضى آقاى عبدالكريم تيمورى باخرزى به شناس
ــاحت 481,50 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 251 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند برات در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سرور كريمدادى و  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــته باشند مى توانند از تاريخ  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود در صورتى كه اشخاص نس ش
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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. 9807095
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/25

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306015003931- 1398/05/31 هيات اول موض برابر راى ش

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 54 كد ملى 0749350504 صادره  ــنامه ش بالمعارض متقاضى آقاى عبدالكريم تيمورى باخرزى به شناس
ــاحت 437,20 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 251 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند برات در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سرور كريمدادى و  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــته باشند مى توانند از تاريخ  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود در صورتى كه اشخاص نس ش
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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. 9807096
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/25

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002315 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــينى   فرزند سيد محمد   بشماره شناسنامه  1 صادره از بيرجند   ــيد على حس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــاحت 50. 164 مترمربع قسمتى از 1396 اصلى واقع در خراسان جنوبى  ــدانگ يكباب ساختمان  به مس در شش
ــت لذا به منظور اطالع  ــبحان انورى  محرز گرديده اس بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند  از محل مالكيت آقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت  ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــم نمايند. بديهى اس تقدي

صادر خواهد شد.9807755
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002346 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  7 در ششدانگ يكباب منزل  ــتگردى فرزند محمد بش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صغرا دس
ــمتى ازپالك  1396 اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك  ــاحت 58. 268 مترمربع قس به مس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس بيرجند  از محل مالكيت مش
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 دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  مدت يك ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807760
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002308 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  13454 صادره از بيرجند   ــرافراز فرزند محمد على بش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى س
ــاحت 60. 252مترمربع قسمتى از پالك 1707 فرعى از 20  ــدانگ يكباب منزل به مس ــاع از  شش در3 دانگ مش
فرعى 1427  اصلى بخش دو بيرجند  از محل مالكيت آقاى محمدعلى سرافراز   محرز گرديده است لذا به منظور 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9807765
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــاد بخش 8 يزد تاكنون  ــماره 2176 اصلى واقع در رحيم آب ــدانگ زمين مزروعى به ش ــون تحديد حدود شش  چ
ــازمان اموراموال و امالك كوثر بنياد شهيد قائم مقام  ــت كتبى اقا / خانم س ــب درخواس بعمل نيامده اينك برحس
ــنبه  ــاعت7:30 صبح روز چهارش متقاضى ثبت و با رعايت مواد 14و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن س
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله انتشاراگهى ازمتقاضى و صاحبان امالك  مورخ 1398/08/01 درمحل ش
مجاور دعوت مى شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و هر ادعايى نسبت به حدود يا حقوق 

ارتفاقى  آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابرازدارند و كسانى كه به عمليات تحديد حدود واخواهى داشته باشند 
ــار  ــاده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74و86آئين نامه اصالحى قانون ثبت از تاريخ انتش ــتناد م مى توانند باس
آگهى ظرف مدت يك ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد يزد تسليم و رسيد دريافت نمايند و نيز ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مرجع ذيصالح  قضائى تسليم و گواهى 
ــورت  اقدامات قانونى بنا به تقاضاى  ــليم نمايد درغير اينص ــع قضائى مربوطه اخذ و به اداره ثبت تس الزم از مرج

ذينفع بعمل خواهد آمد. 9807775 
تاريخ انتشار:1398/06/25

 محمد دهقان بنادكى            
رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه يك يزد 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
 چون تحديد حدود ششدانگ زمين به شماره 2197 اصلى واقعدر بلوار نواب صفوى – كوچه هنر- بعدازهنرستان 
ــت كتبى اقا / خانم بنياد شهيد و امورايثارگران  ــب درخواس بهادرى بخش 8 يزد تاكنون بعمل نيامده اينك برحس
ــاعت7:30 صبح  ــات تحديد حدود آن س ــواد 14و 15قانون ثبت عملي ــا رعايت م ــام متقاضى ثبت و ب ــم مق قائ
ــيله انتشارآگهيازمتقاضى و  ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوس ــنبه مورخ 1398/08/01 درمحل ش روزچهارش
ــانند و هرادعايى نسبت به  ــاعت مقرر در محل حضوربهم رس ــود تا در روز و س صاحبان امالك مجاور دعوت ميش
حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهارو ابرازدارند و كسانى كه به عمليات تحديد حدود واخواهى 
ــتناد ماده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74و86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت از  ــند مى توانند باس ــته باش داش
تاريخ انتشارآگهى ظرف مدت يك ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد يزد تسليم و رسيد دريافت نمايند  
ــود را به مرجع ذيصالح  قضائى  ــت خ ــليم اعتراض به اداره ثبت  دادخواس ــز ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و ني
ــليم نمايد درغير اينصورت  اقدامات قانونى  ــليم  و گواهى الزم از مرجع قضائى مربوطه اخذ و به اداره ثبت تس تس

بنا به  تقاضاى ذينفع  بعمل خواهد آمد.  9807776
تاريخ انتشار:1398/06/25 

محمد دهقان بنادكى 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك يزد 

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

امالك واقع دربخش7 يزد – طزرجان و توابع
1فرعى از 2010اصلى – آقاى رضا دهقان طزرجانى ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى برابر 
ــماره 3/768مورخ1397/01/28و راى اصالحى  ــاحت 245مترمربع  برابر گزارش اصالحى كارشناسان  ش به مس
ــاحت  ــورخ 1397/02/04واقع در  افضل آباد طزرجان كه در اگهى هاى قبلى مس 139760321006000188م

231/50متر مربع به اشتباه چاپ گرديده كه بدين وسيله  اصالح مى گردد . 
ــت در  ــد بديهى اس ــار آگهى مى باش ضمنا اعالم مى دارد مهلت  اعتراض به آگهى اصالحى يك ماه از تاريخ انتش

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9807777
تاريخ انتشار: دوشنبه 1398/06/25
امير حسين جعفرى ندوشن        

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت       

0658
دادنامه

ــماره  ــم نهايى ش ــت تصمي ــش خرمدش ــى بخ ــعبه دادگاه عموم ــه 9809982841600029 ش ــده كالس پرون
9809972841600721

ــتان  ــانى اس ــن به نش ــنگ حيدرى فرزند قدرت اله با وكالت خانم ليال كريمى فرزند غالمحس خواهان: آقاى هوش
ــاختمان هالل  ــترى – طبقه اول س ــهرخرمدره- خيابان امام – روبروى دادگس ــتان خرمدره –ش زنجان- شهرس

احمر
ــانى4- خانم  خواندگان: 1- آقاى عليرضا نيكنام2- آقاى نوش آذرنيك نام3- خانم معصومه احمدى همگى به نش
ــهيد انصارى – كوچه داماد – نبش كوچه زينت – پالك 71 –  ــانى قزوين – خيابان ش مريم بابا قصاب ها به نش
ــاجدى فرجى فرزند پرويز به نشانى استان زنجان –  شهرستان زنجان – شهرزنجان  ــرو س واحد 1- 5- آقاى خس

– خيابان فاتح – 12مترى ششم حميد بيات – پالك 39
ــتان تاكستان – خرمدشت – شهرك صنعتى  ــهرك هاى صنعتى به نشانى استان قزوين – شهرس ــركت ش 6- ش
– شركت شهرك هاى صنعتى7- خانم مينوحيدرى فرزند قدرت اله به نشانى استان زنجان- شهرستان زنجان – 
زنجان – منظريه – نبش الله ششم – قطعه 271- 8- شركت شهرك هاى صنعتى به نشانى قزوين – كمربندى 
ــتان زنجان – شهرستان  ــانى اس ــتد دهخدا 9- خانم رقيه حاجى بابايى به نش ــيده به جوجه بروس وليعصر – نرس
ــركت صبحگاهان  ــاختمان هالل احمر10- ش ــترى طبقه اول س ــدره – خ امام روبروى دادگس ــدره – خرم خرم
ــتان قزوين – شهرستان تاكستان – خرمدشت – شهرك صنعتى – شركت صبحگاهان  ــت به نشانى اس خرمد ش

خرمدشت
ــاير دعاوى غيرمالى4.الزام به انتقال  ــارت دادرسى 2. مطالبه خسارت حق الوكاله3.س ــته ها: 1. مطالبه خس خواس

سهم يا سهام شركت
ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ثبت به كالسه فوق  ــتى به خواس ــكار: خواهان دادخواس گردش
وجريح تشريفات قانونى دادگاه دروقت مقرربه تصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل وپس از بررسى اوراق محتويات 

پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى بشرح زيرمبدرت به صدور راى مى نمايد: 
راى دادگاه

درخصوص دادخواست آقاى هوشنگ حيدرى فرزند قدرت اله با وكالت خانم ليال كريمى فرزند غالمحسن با وكالت 
مع الواسطه آقاى قدرت اله حيدرى، به طرفيت 1- شركت شهرك هاى صنعتى2- معصومه احمدى3- خانم رقيه 
ــاجدى فرجى  ــرو س حاجى بابايى4- نوش آذرنيكنام5- عليرضا نيكنام 6 – مينوحيدرى فرزند قدرت اله 7- خس
ــهم  ــهم از100س ــته ى الزام خواندگان رديف 2 الى 5 به انتقال 90س فرزند پرويز8- مريم بابا قصاب ها به خواس
ــنگ حيدرى فرزند قدرت اله) به موجب وكاتنامه رسمى  ــركت صبحگاهان خرمدشت به نام موكل(آقاى هوش ش
شماره ى 55382 مورخ97/12/09، به اين شرح كه وكيل خواهان مدعى است كه به موجب مبايعه نامه به شماره 
18683 موكل به همراه ديگرسهامداران يعنى خواندگان رديف 6 الى 8 ميزان 90 سهم از100 سهم شركت توليد 
ــته بندى فرآورده هاى لبنى صبحگاهان خرمدشت را به خواندگان رديف 2 الى 5 منتقل نموده اند وبه شرح  وبس
ــركت صبحگاهان خرمدشت مقرر گرديد كه خريداران درقبال  ــه ى مجمع عمومى فوق العاده ى ش صورت جلس
ــام تعهدات، خريداران يعنى خواندگان  ــبت به انجام تعهدات اقدام نمايند ودرصورت تخلف ازانج ــن معامله نس ثم
ــهام به نام خواهان(آقاى هوشنگ حيدرى) اقدام  نمايند لذا به لحاظ عدم انجام  ــبت به انتقال س رديف 2 ال5 نس
تعهدات، صدورحكم به الزام خواندگان رديف 2 الى 5 به انتقال 90 سهم از 100 سهم شركت شركت صبحگاهان 
ــنگ حيدرى به موجب وكالت نامه رسمى شماره 55382 مورخه 93/12/09  ــت به نام موكل آقاى هوش خرمدش

ــتحدثات وامتياز راجع به ملك واگذارى ازطرف شركت شهركهاى  ــناد رسمى 20(شامل مس تنظيمى در دفتراس
صنعتى وثمن پرداخت شده) وخسارات دادرسى اعم از حق الوكاله وهزينه هاى دادرسى را دارد.

وخواندگان نيز درخصوص خوانده ى رديف 2 الى 5 على رغم ابالغ ازطريق نشرآگهى ودرخصوص خواندگان رديف 
ــى حاضر نشده وبالطبع دفاعى هم عنوان ننموده اند وخوانده رديف  ــه ى دادرس 6 الى8 نيز عليرغم ابالغ در جلس
ــهركهاى صنعتى نيز طى اليحه اى اظهارداشته كه نظربه اينكه شركت شهرك هاى صنعتى  ــركت ش اول يعنى ش
ــته خارج ازاختيارات وصالحيت قانونى اين  ــركت ها نمى باشد وموضوع خواس ــهام ش مرجع قانونى نقل انتقال س

شركت است قرار رد دعوا را خواستار شده است درنهايت دادگاه نظر به اينكه:
اوال: با مالحظه ى صورت جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت صبحگاهان خرمدشت سهامى خاص به شماره 
ــخص است كه 60 سهم آقاى  ــرايط واگذارى، مش ــهام وش ثبت 10295 مورخه 89/11/21 با موضوع واگذارى س
هوشنگ حيدرى از 70 سهم، خسرو ساجدى فرجى 5 سهم، خانم مريم بابا قصاب ها 20سهم وخانم مينوحيدرى 
ــهم وآقايان نوش  ــهم وخانم رقيه حاجى بابايى به ميزان 5 س ــهم، به خانم معصومه احمدى به ميزان 75 س 5 س

آذرنيكنام وعليرضا نيكنام هركدام 5 سهم منتقل نموده اند.
ــرح صفحه 73  ــرايط واگذارى، عودت، تصفيه يا پاس نمودن تعداى چك به ش ثانيا: مالحظه مى گردد يكى از ش

پرونده ازطرف خريداران مى باشد.
ــهام به ميزان سهام آقاى  ــده كه( درصورت عدم اجراى تعهدات، خريداران س ــه قيد ش ثالثا: درذيل صورت جلس
ــدم انجام تعهدات قراردادى طبق توافق طرفين،  ــنگ حيدرى افزوده مى گردد) به عبارتى ضمانت اجراى ع هوش

افزودن سهام هاى مورد انتقال، به نام آقاى هوشنگ حيدرى خواهد بود.
ــماره ى 8911    35345 مورخه  رابعا: به موجب گواهى هاى عدم پرداخت ضم پرونده، عدم پرداخت چك به ش
ــه ازجمله چكهاى مورد تعهد مى  ــماره 35346       8911 مورخه ى 89/10/11 ك ــه ش ــك ب ى 89/10/11 وچ

باشد، محرز است.
لذا درنهايت دادگاه با عنايت به اظهارات خواهان ونكات فوق الذكر ومدارك ارائه شده وتوجها به اينكه خواندگان 
ــات  ــده اند وبالطبع دفاعى هم عنوان ننموده اند وبا عنايت به اينكه صورت جلس ــى حاضرنش ــه ى دادرس درجلس
ــده مصون ازهرگونه ايراد واعتراضى باقى مانده وبا توجه به احراز نقض تعهدات خواندگان وبا  وقراردادهاى ارائه ش
عنايت به ضمانت اجراى تصريح شده وصورت جلسه ى مجمع عمومى فوق العاده شركت، ادعاى خواهان را وارد 
ــتندا به مواد237،234،223،222،220،219 و 1301 ازقانون مدنى ومواد5150،198و519  ــته ومس وثابت دانس
ــهم از100 سهم  ــى مدنى، حكم برمحكوميت خواندگان رديف2 الى5 به انتقال مجموعا 90س ازقانون آئين دادرس
ــى بابايى، نوش  ــهم، وخانم رقيه حاج ــب خانم معصومه احمدى 75 س ــت( به ترتي ــركت صبحگاهان خرمدش ش

آذروعليرضا نيكنام هركدام 5 سهم) به نام خواهان صادر واعالم مى نمايد.
ــتندا به بند 4 ماده ى 84 قانون آئين  ــاير خواندگان با توجه به عدم توجه دعوا به نامبردگان مس ودرخصوص س

دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر واعالم مى دارد.
ــى ومبلغ  ــوان هزينه دادرس ــغ 11372600ريال بعن ــه پرداخت مبل ــف 2 الى 5 را ب ــدگان ردي ــن خوان همچني
ــاوى  ــدگان ملزم به پرداخت آن به نحو مس ــوم مى نمايد كه خوان ــوان حق الوكاله محك ــال به عن 6240000ري
خواهند بود راى صادره درخصوص خواندگان رديف 2 الى 5 غيابى وظرف مهلت بيست روز ازتاريخ ابالغ ازناحيه 
مشاراليهم قابل واخواهى دراين مرجع سپس ظرف همان مهلت قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم تجديد 
نظر استان قزوين مى باشد. ودر خصوص ساير خواندگان ظرف مهلت 20روز ازابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى 

محترم تجديد نظر خواهد بود.9807778
دادرس دادگاه عمومى بخش خرمدشت – مهدى جان احمدى

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ميزان يك دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى شماره 12 فرعى از 114 اصلى بخش يك شاهرود 
در دفتر امالك 163 صفحه 271 بشماره ثبت 24009 به نام خانم اعظم حاجى محمدى صادر و تسليم گرديده 
است.سپس برابر سند انتقال قطعى شماره 67162-1381/2/11 دفتر هشت شاهرود به آقاى عباس عادل منتقل 
ــند رهنى 67163-1381/2/11 همان دفتر در قبال مبلغ56/666/607  ريال به مدت بيست  گرديد و بموجب س
سال در رهن بانك ملت قرار گرفت. نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است  كه سند مالكيت 
ميزان يك دانگ فوق به علت جابجايى مفقود گرديده است. لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
ــبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و  ــار آگهى تا هر كس نس مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثير النتش
يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر ده روز پس 
ــناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى  ــار آگهى كتبا  به اداره ثبت اس از انتش
ــد. شماره چاپى سند دفترچه اى 760841 مى باشد. ــند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد ش اعتراض س

تاريخ انتشار 1398/06/25 رونوشت: ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 9807725
احمد صادقى

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه 1/90/98/م از اين  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه 5810016804 ش ــماره شناس خانم حليمه الباد داراى ش
ــادروان مرحوم ابراهيم ايمكى به شماره  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس ش
ــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن  ــنامه5819783409 در تاريخ77/07/09 در اقامت شناس

مرحوم منحصر است به:
1-حليمه الباد كدملى 5810016804  صادره از ح 1 اركواز  نام پدر حسين  همسرمتوفى
2-حجت ايمكى كدملى 5819787889 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى

3- رحمت اله ايمكى كدملى 4519556120 صادره از ح2 دهلران نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
4- نعمت ايمكى كدملى 4519556112 صادره از ح2 دهلران نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى

5- ستار ايمكى كدملى 5819937902 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
6- حشمت ايمكى كدملى 5819789271 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى

7- حسن ايمكى كدملى 5819786408 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
8- حسين ايمكى كدملى 5819791691 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
9- همت ايمكى كدملى 5810031315 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى

10- نورخاص ايمكى كدملى 5819787897 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
11- خيريه ايمكى كدملى 5819787900 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
12 – مريم  ايمكى كدملى 581978845 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
13- زهرا ايمكى كدملى 4520011310 صادره از ح2 مهران نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى
14- غزاله ايمكى كدملى 5819982142 صادره از ح1 اركواز نام پدر ابراهيم  فرزند متوفى

ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى كه اعتراضى دارد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.9807766
رئيس شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى - على پاشا صيادى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

هیچ کالسی اول مهر نباید بدون معلم باشد     تسنیم: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش  و پرورش با بیان اینکه هیچ کالسی در شروع سال تحصیلی نباید بدون معلم 
باشد، گفت: از 870هزار نفر نیروی شاغل در آموزش و پرورش؛ 64درصد معلمان، 11درصد نیروهای حق التدریسی، 5درصد نیروی کیفیت بخشی و 20درصد مدیریت آموزشگاهی هستند. وی اظهار کرد: حدود 

12میلیون و 680هزار دانش آموز و 512 هزار کالس برای شروع سال تحصیلی پیش بینی شده است همچنین از اول مهرماه صدور احکام معلم تمام وقت صورت خواهد گرفت.

جاسوسی از افراد با سوءاستفاده از سیم کارت
مهر: محققان امنیتی حمله جدیدی را 
کشف کرده اند که با کمک سیم کارت 
انجام می شود و اطالعات کاربر را رصد 

می کند.
به گزارش انگجــت، در مواردی خاص 
ســیم کارت افراد خطر امنیتی باالتری 
نســبت بــه نرم افــزار موبایــل دارد. 

محققان شــرکت AdaptiveMobile Security شکاف امنیتی جدیدی به 
نام Simjacker  کشــف کرده اند که یک شــرکت نظارتی از آن برای نفوذ به 

دستگاه های افراد استفاده می کرده است.
 در این  روش هکر با استفاده از یک موبایل هوشمند با مودم GSM یا هر گونه 

سرویس A2P، یک پیامک به موبایل قربانی ارسال می کند.
 این پیامک حاوی دســتورات جعبه ابزار ســیم )SIM Tool Kit( اســت که 
 S@T Browser .دســتگاه از آن پشــتیبانی می کنــد S@T Browser
 در حقیقــت اپلیکیشــنی اســت که در ســیم کارت قــرار دارد. اســتفاده از 
S@T Browser و دســتورات جعبه ابزار سیم )SIM Tool Kit( فناوری 
قدیمی اســت که هنوز برخی از شبکه های موبایل و سیم کارت ها از آن استفاده 
می کنند. با کمک دستورات جعبه ابزار سیم می توان مرورگرها را فعال یا صوت 
پخش کرد.  در گذشته اپراتورهای موبایل از این پروتکل ها برای ارسال پیام های 

تبلیغاتی یا اطالعات صورتحساب به کاربر استفاده می کردند.
بر اساس یافته محققان امنیتی هکرها با استفاده از روش Simjacker که در باال 
گفته شد، اطالعات مکانی و شماره های IMEI را به دست می آورند. این اطالعات 

بعداً با استفاده از اس ام اس به دستگاه دیگری ارسال می شود تا ثبت شوند.
این روش بســیار مرموزانه و بی سروصداست. هر چند در آن از پیامک استفاده 
می شود اما کاربر هیچ نوتیفیکیشنی دریافت نمی کند. هکرها می توانند به راحتی 
به اطالعات آپدیت شــده هر دستگاه دست یابند. از این روش برای دستیابی به 
اطالعات آیفون، دستگاه های اندروید مختلف و حتی چند دستگاه اینترنت اشیا 

)مجهز به سیم کارت( استفاده شده است.
این شرکت نظارتی نیز اعالم کرده اکنون بیش از دو سال است که از این روش 
در بیش از ۳۰ کشــور در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و اروپای شرقی استفاده 
می کند. البته کارشناسان تخمین می زنند از این شیوه نظارتی به طور گسترده 

استفاده نشده است.

سرقت توالت طال از کاخ بلنهایم در انگلیس
ایسنا: پلیس انگلیس از سرقِت توالت 
فرنگی  از جنس طال از کاخ بلنهایم خبر 
داد. بنا بر اعالم پلیس این توالت فرنگی 
که با طالی ۱۸ عیار ساخته شده بود از 
کاخ آکسفوردشایر به سرقت رفته  است.

پلیس توالت فرنگی به ســرقت رفته را 
پیدا نکرده اما مردی ۶۶ ساله در ارتباط 

با این دزدی دستگیر شــده  است. همچنین به دنبال این سرقت خسارت قابل 
توجهی به ساختمان وارد شده زیرا توالت به سیستم لوله کشی ساختمان متصل 
بوده  اســت. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، پلیس انگلیس اعالم کرد: گمان 
می رود گروهی از سارقان با استفاده از دو وسیله نقلیه اقدام به سرقت و جابه جا 

کردن این توالت کرده اند.

افتتاح هتل پیشرفته فضایی در سال 2027
فارس: بــه زودی ســفر بــه فضا و 
زندگــی کوتاه مــدت در آن بــه لطف 
افتتاح هتل های فضایی متعدد ممکن 
می شــود. قرار است یکی از این هتل ها 
در سال 2۰27 افتتاح شود. به گزارش 
ان بی ســی نیوز، پیش از این اخباری در 
مورد افتتاح یک هتل فضایی پیشرفته 

در سال 2۰22 به نام آئورا منتشر شده بود و حال خبر دیگری در مورد تأسیس 
یک هتل فضایی دیگر در سال 2۰27 منتشر شده است.

در شــرایطی که ناسا هم به دنبال اعزام جهانگرد به ایستگاه فضایی بین المللی 
از اوایل دهه آینده میالدی است، شرکت گیت وی فاندیشن در کالیفرنیا نیز به 

منظور تأسیس هتلی فضایی در دست اجرا دارد. 
این هتل که سازه آن به شکل یک کشتی کروز خواهد بود، می تواند تا حداکثر 
۱۰۰ میهمــان را در خود جای دهــد. در این هتل جاذبه مصنوعی به منظور 
ســهولت تردد و اقامت میهمانان ایجاد خواهد شــد. از جمله دیگر امکانات 
این هتل می توان به رســتوران، سالن های ورزش و ژیمناستیک و حتی سالن 

کنسرت اشاره کرد. 
همچنین فضاپیماهــای ویژه ای برای انتقال ضــروری میهمانان به زمین در 
شــرایط اضطراری آماده خدمت خواهند بود. شرکت یاد شده نام این هتل را 
ایســتگاه فضایی چرخنده وان براون گذاشته است.  انتظار می رود کار ساخت 

این هتل فضایی در سال 2۰25 آغاز شده و در سال 2۰27 به اتمام برسد.

مالحظات اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
در تمامی کشورها برای مبارزه با مواد مخدر زیرساخت هایی ایجاد شده است. در کشور 
ما نیز این زیرساخت ها شامل قوانین، سیاست ها، ساختار اجرای این قوانین و همچنین 
مدیریت کنترل و مصرف مواد مخدر اســت. این عوامل برای مبارزه با مواد مخدر در 
ایران پیش بینی شده، اما اینکه تا چه حد تأثیرگذار بوده و توانسته ما را در این مهم به 

موفقیت نزدیک کند، خود موضوع دیگری است. 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر، مدیریت، برنامه ریزی و پیگیری برنامه ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که متأسفانه در کشور ما با تغییر مدیریت همه برنامه ها تغییر می کند. 
جمهوری اسالمی ایران در بین دیگر کشورهای دنیا یکی از بهترین ساختارهای مبارزه 
با مواد مخدر را داراست، ضمن آنکه در حوزه قوانین نیز ما از سال ۱۳۶7 این قوانین 
را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده ایم و اکنون بیش از ۳۱ سال است 

که در کشور اجرا می شود. 
آنچه در این خصوص قابل ذکر است آنکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصالح 

است، اما با نظر به اصالح کاهش تقاضا و مدیریت مصرف. 
کارشناســانی که در حوزه نظامی مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند اصالح قانون را 
با تشــدید مجازات می دانند اما به اعتقاد من این روند تاکنون جوابگوی این مشکل 

نبوده است. 
هر ســال بیش از 22۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر در پنجه قانون گرفتار می آیند که 
۳۰درصد آن ها تکراری و 7۰درصد آن ها افرادی هستند که به تازگی وارد حوزه قاچاق 
مواد مخدر شده اند. ضمن آنکه میزان کشفیات مواد مخدر و درگیری های ساالنه در 
این خصوص نیز افزایش یافته است. بنابراین مقابله با این موضوع یک ضرورت است و 
باید به طور جدی نیز پیگیری شود اما اگر بخواهیم اصالح قانون را تنها به سوی حوزه 

مبارزه و مقابله سوق دهیم شاهد تحولی در این خصوص نخواهیم بود.
همان گونه که در سیاســت های کالن نظام ذکر شده است و قانون نیز بر اساس آن 
تدوین می شود، اصالح قوانین باید به سوی مدیریت مصرف، برنامه های کاهش تقاضا و 
برنامه های کاهش آسیب- که در کشورمان تضعیف شده و نگاه مدیریتی به آن ها وجود 
ندارد- سوق یابد؛ چراکه نگاه سیستم مدیریتی فعلی به این موضوع، نگاه سخت افزاری 
است و با وجود اینکه در آن از پیشگیری و درمان صحبت به میان می آید، اما تاکنون 

اتفاق قابل قبولی در این حوزه رخ نداده است.
باز هم باید این موضوع را تکرار کرد که اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت 
اســت اما صرفاً نه به معنای اَشد مجازات، بلکه به مفهوم حرکت به سوی مدیریت 
مصرف و برنامه های کاهش تقاضا و این همان چیزی است که در سیاست های کالن 
نظام ذکر شده و در واقع از قانون باالتر است و قانون نیز مکلف به تبعیت از آن است. 
در ماده 57 سیاست های برنامه ششم توسعه به مدیریت مصرف تأکید شده است، اما 
نهاد ها و سازمان های باالدستی به آن اعتنایی نمی کنند و دلیل آن نیز تغییر مدیریت ها 
در کشور ماست که با تغییر هر مدیر تمامی برنامه ها نیز تغییر می کند و نتیجه آن 
نیز چیزی جز ضعف برنامه های کاهش مصرف، کاهش تقاضا و کاهش آسیب نیست؛ 
چراکه برنامه های ما در این حوزه همان برنامه های یک دهه گذشته است در حالی که 
هر روز بر تنوع و تعداد مواد مخدر افزوده می شود و ضرورت دارد نه تنها  قانون، بلکه 

برنامه های پیشگیری، مدیریت مصرف و درمان نیز هر ساله به روز شود. 

چندی پیش یحیی   جامعه/ اعظم طیرانی  
کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس با انتقاد از قانون مبارزه با جریان ورود و توزیع 
مواد مخدر در کشور گفته بود: »این قانون در راستای 
بازدارندگی و کارآمدی مجازات ها و پیدا کردن علل، 
عوامل و منافذ این گونه فساد ها نیازمند اصالح و 

بازنگری است«.  
وی که در واکنش به صحبت های دبیرکل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر در خصــوص ضرورت اصالح 
قانون  مبارزه با مواد مخدر به این مهم پرداخته بود 
افزود: اگر منظور از اصالح قانون بازگشــت به اشد 
مجازات ها باشد بنده با آن مخالفم... اگر قانون مبارزه 
با موادمخدر نیاز به اصالح داشته باشد، این اصالح 
باید در راستای بازدارندگی و کارآمدی مجازات ها و 
پیداکردن علل، عوامل و منافذ این گونه فســاد ها و 
همچنین در جهت تذهیب مجرمان و بازگشت آن ها 

به اجتماع باشد نه در جهت ارعاب و تخریب آن ها.

  803 فقره مواد مخدر جدید
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ســتاد مبارزه 
بــا مواد مخدر در گفت وگو با ما ضمن یادآوری این 
نکته که امروزه در دنیا کمتر پدیده ای به پویایی مواد 
مخدر وجود دارد که این گونه آسیب رســان باشد، 
تصریح می کند: تاکنون ۸۰۳ فقره مواد مخدر جدید 
به ثبت رســیده که به دلیل آسیب های اجتماعی 
بی شماری که در جوامع مختلف به همراه دارد، به 

یک نگرانی بین المللی تبدیل شده است. 
محمد ترحمی با اشاره به اینکه پویایی مواد مخدر 
همگام با فنــاوری و دانش روز پیش رفته اســت، 
می گوید: اکنون ما شاهد دارک وب هایی )شبکه هایی 
که در دســترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد 
غیرقانونی مورد اســتفاده قرار می گیــرد و ردیابی 
فعالیت های آن و شناســایی افراد در آن دشــوار یا 
غیرممکن اســت( هستیم که شــبکه های تیره و 
سیاه فضای مجازی و اجتماعی را تشکیل داده اند و 
تبلیغات مواد مخدر را انجام می دهند و بر این اساس 
سیســتم های نوینی که بر اســاس گفتمان سازی 
ضدفرهنگی در جامعه پیــش می روند ترویج پیدا 
کرده است. همچنین پیشــرفت هایی که باندهای 
قاچاق مواد مخدر در به روز شدن خود داشته اند همه 
موجب شده به روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر 

به عنوان یک ضرورت مطرح شود.
امروزه  مخــدر  مواد  قاچاقچیان 
با در دســترس قرار دادن مواد و 
معتاد کردن افراد جامعه به مواد 
مخدر به ویژه مواد صنعتی نظیر 
»ِمت آمفتامین« و »شیشه« امنیت 
اجتماعی، امنیت خانواده و در پی 
آن امنیت جامعه را به مخاطره 
می اندازند و چه بسا وقایع تلخی 
»بنیتا«  »ستایش«،  پرونده  نظیر 
و ســایر قتل های مشابه را رقم 

می زنند.

 هر گرم هروئین 
33 نفر را معتاد می کند 

به گفتــه ترحمی تجــارت مواد 
مخدر قربانیان مظلومی همچون 
خانواده هــا و فرزنــدان حاصل از 
اعتیاد والدین دارد. بد نیست بدانید 

هر گرم هروئین معادل ۱۰۰ سانتی گرم است که هر 
سه سانتی گرم آن برای معتاد کردن یک نفر کافی 

است، یعنی با هر گرم هروئین ۳۳ 
نفر از افراد جامعه معتاد می شوند. با 
این حال متأسفانه ما در برخی موارد 
برای خرده فروشی مواد مخدر حتی 
مجازات حبس نداریم، در حالی که 
در بسیاری از کشورهای همسایه ما 
حتی برای خرده فروشــی مجازات 
سنگینی در نظر گرفته شده است؛ 
به عنــوان نمونه در عراق اگر فردی 
4 گرم تریاک به همراه داشته باشد، 
عالوه بر یک سال حبس، جریمه ای 
معادل 75 میلیون تومان برای وی 
صادر می شود، اما در کشور ما جرایم، 
بازدارنده نیســت و ضــرورت دارد 
مجازات های مربوط به مواد مخدر با 
در نظر گرفتن جرم متناسب سازی 
شود و نباید از این مهم غافل شد که 
همین خرده فروشان و یا به اصطالح 
ساقیان، عامل فروش مواد مخدر در 
جامعه هستند و اهداف قاچاقچیان به واسطه این 

افراد محقق می شود.  

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با 
مواد مخدر با بیان اینکه معتاد؛ بیمار مجرمی است 
که در نخســتین وعده مصرف مواد مخدر مرتکب 
جرم خودخواسته شده است، ادامه می دهد: همان 
طور که در قانون به صراحت به آن پرداخته شــده 
است، اعتیاد بیماری نیست و معتاد دقیقاً یک مجرم 
اســت، اما مجرمی که- با توجه به ماده ۱5 قانون 
مبارزه با مواد مخدر- اگر اقدام به ترک کند به مدت 

۶ ماه از تعقیب کیفری معاف خواهد بود. 

 تغییر قانون در راستای پیشگیری کیفرمدار 
ترحمــی می افزاید: با توجه به اینکه نخســتین و 
مهم ترین انگیزه قاچاقچیان مواد مخدر، انگیزه مالی 
است ضرورت دارد از همین راه با آن ها مقابله کرد. 
باید با اصالح قانون، بنیان های مالی آن ها را به طور 
کامل مصادره کنیم و به این وســیله در راســتای 

پیشگیری کیفرمدار گام برداریم. 
وی ادامه می دهد: ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر با 
استفاده از مکانیزم های مختلف با قاچاقچیان مقابله 
می کند. به طوری که تا حد امکان هزاران کیلومتر 
امتداد مرزها را مســدود کرده است اما قاچاقچیان 

اقدام به تغییر مسیر ترانزیت و انتقال مواد کرده اند 
بنابراین باید بکوشــیم کمر قاچاقچیان را از طریق 
هدف گرفتن شریان های اقتصادی آن ها بشکنیم. 
زیرا اگر قاچاقچی اطمینان داشته باشد همه آنچه 
از طریق تجارت مواد مخدر به دســت آورده توسط 
سیستم و حاکمیت مصادره و جرایم مالی سنگینی 
برای وی در نظر گرفته می شود اقتصاد مواد مخدر 
در کشور کنترل خواهد شد، در حالی که قانون فعلی 
ناظر بر این اســت که می گوید باید عواید ناشی از 
همان جرم را مصادره کرد و این ســاز و کار ناقصی 
است که امید می رود در بازنگری قانون مورد توجه 
قرار گیرد تا هر آنچه قاچاقچیان از طریق این تجارت 
سیاه کسب کرده اند مصادره شود تا بخشی از اقتصاد 

مواد مخدر کنترل شود. 
ترحمی همچنین می افزاید: با توجه به اینکه بخشی 
از ورود مواد مخدر کشور ناشی از نیاز مصرف کننده 
داخلی اســت و بر اساس احکام کلی  برنامه ششم 
توسعه که به صراحت به کاهش 25درصدی اعتیاد 
اشاره کرده باید با اســتفاده از ابالغیه رهبر معظم 
انقالب- ابالغ ۱۱ بند سیاســت های کلی مبارزه با 
مواد مخدر- و مدیریت مصرف برای کاهش اعتیاد 

در کشور گام برداریم.
 

 اقدامات قضایی برای هدف گذاری 
شریان های اقتصادی قاچاقچیان

این مســئول ادامه می دهد: مدیریت مصرف یعنی 
به نیاز مصرف کنندگان با فراهم کردن درمان های 
مقتضی و زیر پوشــش قرار دادن بیماران مستعد 
درمان که استطاعت مالی ندارند به صورت هدفمند 
و از طریق بیمه و نظام های حمایتی پاســخ دهیم 
تا شرایطی فراهم شود که درمان های پرهیزمدار و 
نگهدارنده به اندازه نیاز وجود داشته باشد و افراد برای 

تأمین مواد نیازی به قاچاقچی نداشته باشند. 
ترحمی تصریح می کند: مقابله با عرضه، اقدامات 
اقتصادی  برای هدف گذاری شریان های  قضایی 
قاچاقچیان و همچنین پاســخ به نیاز معتادان 
و فراهم کــردن حداکثر درمان به منظور هدف 
قرار دادن پیاده نظام و بازار قاچاقچیان مواردی 
است که ضرورت دارد در اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد تا شــریان های 

اقتصادی آن ها را بشکنیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با »قدس«:

قانون مبارزه با مواد مخدرناقص است

باید با اصالح قانون، 
بنیان های مالی 
آن ها را به طور 

کامل مصادره کنیم 
و به این وسیله در 
راستای پیشگیری 

 کیـفرمـدار
 گام برداریم

بــــــرش
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دستچین

مدل حکمرانی را در دانشگاه های بزرگ دگرگون کنیم
مهر: حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: بارها 
به رؤسای دانشگاه ها گفته می شود تا چه زمان این دانشگاه های 
دولتی می خواهند از دولت ارتزاق کنند و دستشــان جلو دولت 
برای درآمد و امکانات باید دراز باشد؟ اگر می خواهیم دانشگاه ها 
متکی به بودجه دولتی نباشــند، این مدل حکمرانی را باید در 

دانشگاه های بزرگ کشور دگرگون کنیم.

اذعان ژاپنی ها به توانمندی های صنعتی ما
تسنیم: محمدهاشم رکن  تهران، رئیس هیئت  مدیره صندوق 
ذخیره فرهنگیان می گوید: در دهه ۶۰ که تیمی از مهندســان 
ژاپنی برای بازدید به ایران آمده بودند اذعان داشــتند که آن ها 
یک چهارم این تجهیزات را هم ندارند. به گفته آن ها تجهیزات 
ماشین سازی اراک به حدی وسیع است که با آن می توان هواپیما 

و موتورهای سنگین جت تولید کرد.

دولت چقدر برای اربعین پول داد؟
فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه یکصد 
و بیست و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: یک ماه 
دیگر مراســم اربعین آغاز خواهد شــد و دولت هیچ پولی برای 
آن هزینه نکرده است و تمامی اقدامات به صورت مردمی انجام 
می شود و شاهد بوده اید که چقدر مثمرثمر است. ما باید از این 

کار درس بگیریم و پیش برویم.

چرا یکباره یک دفتر اسناد آتش می گیرد؟
ایسنا: ذبیح اهلل خدائیان، رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک 
می گوید: باید در اسکن پرونده اسناد دفاتر رسمی تسریع کنیم 
زیرا فساد آنجاست و ممکن است جعل هایی صورت گیرد. چرا 
به یکباره یک دفترخانه آتش می گیرد؟ بازرسی روی دفاتری که 
طعمه حریق می شوند تمرکز شود. آیا نباید فکر کرد کاسه ای زیر 

نیم کاسه است. 

حدود ۵ هزار کالس درس کانکسی داریم
ایلنا: مهراهلل رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس کل 
کشــور با بیان اینکه در کل کشــور حدود 5هزار کالس درس 
کانکســی داریم در پاســخ به اینکه آیا برای جمــع آوری این 
کانکس هــا برنامه ای دارید یا نه؟ گفت: در ابتدا برای جمع آوری 
مدارس خشت و گلی و پس از آن برای جمع آوری این کانکس ها 

و مدارس سنگی تصمیم گیری می کنیم.

»عطاری« شغل شریفی است اما...
ایسنا: دکتر محمدرضــا شمس اردکانی، مدیرکل دفتر طب 
ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت با بیان اینکه به  هیچ عنوان 
به شغل عطاری خرده ای وارد نیست و این شغل جزو مشاغل 
شــریف اســت، گفت: اما آن ها مجاز به تولیــد و فروش دارو 
به مراجعان خود نیســتند و عرضــه دارو در هر محلی به جز 

داروخانه ها خالف مقررات است.

بودجه وزارت بهداشت را ندادند
مهر: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: 
قرار بود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشــت 
بدهند، اما روند سال های ۹۶ و ۹7 تا مرداد امسال نشان می دهد 
ارقام وصول می شــود اما دولت یا ســازمان برنامــه و بودجه و 
خزانه داری کل، اعتبارات را به وزارت بهداشت نداده اند. این کار 

خیانت در امانت است.

بزرگ ترین ابرچالش دولت بعدی 
تأمین  امنای ســازمان  اکبر شــوکت، عضو هیئــت  مهر: 
اجتماعی با اشــاره بــه اینکه همه دولت ها ســعی کرده اند 
پرداخــت مطالبات ســازمان تأمین اجتماعــی را به تأخیر 
بیندازند، گفت: این کار تا یک جایی می تواند پیش رود االن 
تأمین اجتماعی به نقطه ای رســیده که بزرگ ترین ابرچالش 

دولت بعدی؛ تأمین اجتماعی خواهد بود.

پرورشگاه ها در کشورهای توسعه یافته تعطیل است
برنا: امیرمحمود حریرچی، جامعه شــناس اجتماعی می گوید: 
پرورشگاه ها در کشورهای توسعه یافته تقریباً تعطیل است؛ چراکه 
بر اساس قوانین موجود، شرایطی برای آن ها مهیا شده است که 
با حمایت دولت، تعدادی از فرزندان مشــخص در اختیار زن و 
شــوهر ها قرار می گیرد تا رشد کرده و وارد جامعه شوند. آنان بر 

این باورند که پرورشگاه ها هیچ  گاه جای خانواده را نمی گیرد.

خانه و خانواده

بنیاد ملی نخبگان تکذیب کرد
 دروغ »نرخ مهاجرت« 

نزدیک به صفر ایران در دهه ۴0
 مهر   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادعاهای مهاجرت نخبگانی را مورد بررســی قرار 
داد. در این بررســی با اشــاره به ادعایی که ایران 
را از لحــاظ مهاجرت در مــرداد ۱۳44 در ردیف 
پنج کشور پایین جدول نشان می داد آمده است: 
با مراجعه به داده هــای بانک جهانی در دهه 4۰ 
شمســی تعداد مهاجران ایرانی ۱7۱ هزار و 47۸ 
نفر بوده است. یعنی به ازای هر یک هزار نفر ایرانی 

7.۸ نفر خارج کشور بوده اند.
همچنیــن رتبه ایران در تعــداد مهاجران خارج 
کشور بین 2۳2 کشور در این دهه، هفتادوششم و 
نرخ خالص مهاجرت ایران در ۶5- ۱۹۶۰ برابر با 

)۰.۰7-( به ازای هر یک هزار نفر است.
این نرخ از تقسیم مهاجران ورودی به مهاجران 
خروجی به جمعیت کشــور به دست می آید؛ 
بنابراین از داده های پایگاه داده ســازمان ملل 
در ســال ۶5 نمی توان تعداد دقیق مهاجران 

ایرانی را تخمین زد.

زیارت

سرپرست حجاج ایرانی:
پیگیر دیه شهدای مسجدالحرام 

و منا هستیم
 مهر  حجت االسالم عبدالفتاح نواب، سرپرست 
حجاج ایرانی و نماینده ولی فقیه در سازمان حج 
گفت: امسال برای نخســتین بار انتقال زائران 
توســط هواپیمایی ایران انجام شد و در رفت و 

برگشت، تعجیل در انتقال را داشتیم.
وی در خصوص طوالنی شــدن حج نیز گفت: 
فکر می کردیم طوالنی شــدن حــج زائران را 
خســته کند اما این موضوع سبب خوشحالی 
آن ها شــد. همچنین همکاری خــوب زائران 
و خادمان سبب شــد که حج امسال روان تر و 

خدمات و برنامه ها هماهنگ تر انجام شود.
نواب در خصوص دیه شهدای منا و مسجدالحرام 
نیز اظهار داشت: پیگیری ها همچنان وجود دارد 
و مکاتباتی انجام شده و امسال هم نامه ای برای 

وزیر حج عربستان در این خصوص نوشتیم.
بر اساس گفته پادشــاه عربستان در خصوص 
شهدای مسجدالحرام، اقدامات انجام می شود و 

پیگیر دیه شهدای منا نیز هستیم.

ارتباطات و فناوری اطالعات

براساس آخرین آمار
 نفوذ اینترنت در ایران 

به ۹0درصد رسید
 مهر  آخرین آمــار و اطالعات بخش فناوری 
اطالعات مربوط به پایان خردادماه امسال توسط 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

منتشر شد.
بر مبنای این آمار، تعداد مشــترکان اینترنت 
باندپهن کشــور به 74 میلیون و 5۱۸ هزار و 
5۹5 نفر رسیده و ضریب نفوذ اینترنت کشور 

۹۰.7۸ درصد است.
آمارها نشــان می دهد ۶4 میلیون و ۱۳7 هزار 
و ۱۱2 نفر در کشــور از طریق ســیم کارت و 
گوشــی موبایل به اینترنت متصل می شوند و 
۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و 4۸۳ نفر مشــترک 

اینترنت پهن باند ثابت هستند. 
تعداد مشترکان اینترنت موبایل نیز که سال ۹5 
حدود ۳5 میلیون نفر برآورد می شده، در سال 
۹۶ به حدود 5۰ میلیون نفر رســیده و با عبور 
از مرز ۶۰ میلیون نفر در سال ۹7، در سه ماهه 

امسال به بیش از ۶4 میلیون نفر رسیده است.

آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
نام نویسی بیش از 1/5 میلیون 

کالس اولی در مدارس
 ایسنا  معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش 
و پرورش با اشــاره به آمار نام نویسی کالس 
اولی ها گفــت: پیش بینی ما این اســت که 
جمعیت کالس اول نســبت به جمعیت کل 
ابتدایی تا ۱.۹۸درصد رشــد داشــته باشــد 
و تاکنون بیــش از ۱/5 میلیون کالس اولی 

ثبت نام کرده اند.
رضــوان حکیم زاده افــزود: با پایــان یافتن 
ســاماندهی مدارس و ثبت نام ها در اول مهر، 
آمار دقیــق کالس ها و تعداد مــدارس را به 

تفکیک دوره ها اعالم می کنیم.
وی گفت: از اولیا درخواست می کنم شرایط را 
طوری فراهم کنند که فرزندانشان با امیدواری 
و انگیزه وارد مدرســه شوند. اگر خانواده ها به 
کسب موفقیت فرزندانشان عالقه مند هستند 
باید بدانند دادن امیــد، انگیزه، جرئت و باور 
به توانمندی های آن ها می تواند بهترین عامل 

برای یادگیری موفق در مدارس باشد.

شهری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
شرایط رانندگان اسنپ و تپسی 

سخت شد
 ایسنا  سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا از محدودیت های تازه برای رانندگان 

ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبر داد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان 
گواهینامه پایه ســوم گفت: بر اساس این مصوبه 
تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو 
سال از زمان دریافت گواهینامه شان گذشته باشد 
و نیز دارای 2۳ سال سن باشند، می توانند راننده 

سواری های حمل و نقل عمومی شوند.
بر این اســاس اگر راننــده ای در این ناوگان این 
شــرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله 
فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خســارت 
بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم 

مؤاخذه شده و باید پاسخگو باشد.
از این رو رانندگان تاکسی، سرویس های مدارس، 
اســنپ، تپسی و دیگر تاکســی های اینترنتی و 
خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط 

پیروی کنند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

کارشناسان همزمان  با سی و هفتمین سالگرد فاجعه کشتار صبرا و شتیال مطرح کردند

خواب شوم  صهیونیست ها برای تصاحب فلسطین تعبیر نخواهد شد 
  جهان/ مهدی خالدی  روز نکبت )یوم النکبه( 
نامی است که فلسطینی ها برای اشاره به سالگرد 
بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و شکل گیری 
 رژیم جعلی اســرائیل در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ 
) ۱۴ مه ۱۹۴۸( اســتفاده کرده و در آن روز عزا 
می گیرند. روز نکبت البته آغازی بر نکبتی بزرگ 
بود که دامنگیر فلسطینیان شده و میلیون ها تن 
از آن ها را آواره کشــورهای دور و نزدیک کرد. بر 
اساس برآورد آژانس امدادرسانی و کاریابی برای 
آوارگان فلســطینی »آنروا«، ۷۱ سال پیش در 
چنین روزی ۹5۷ فلســطینی از خانه و کاشانه 
خود در به در و آواره گشتند و اکنون تعداد آن ها 

به 5 میلیون و ۹00 هزار نفر می رسد. 
آوارگی میلیون ها فلسطینی از خانه و کاشانه شان 
در میانــه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیســتی و 
سکوت و بی توجهی جهانی در حالی ادامه دارد که 
هر ساله زخم کهنه کشتار فلسطینیان در اردوگاه 
صبرا و َشــتیال مانند تلنگری مــا را به ضرورت 
 توجه بیشــتر به اوضــاع آوارگان انذار می دهد.
کشــتار صبرا و َشتیال به وقایعی اطالق می شود 
که در ۱۶ سپتامبر تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲ )۲5 تا 
۲۷ شهریور ۶۱( و در طول جنگ داخلی لبنان 
 به وقوع پیوســت. در این اتفــاق بیش از ۳هزار

 زن و کودک و پیر و جوان آواره فلسطینی توسط 
صهیونیســت ها به فرماندهی آریل شارون وزیر 
جنگ وقت رژیم صهیونیســتی و مزدوران وی 
یعنی نیروهای فاالنژ لبنانی قتل عام شــدند. در 
حالی که رژیم صهیونیســتی امروز نیز با قدرت 
تمام سیاست آپارتاید، پاکسازی نژادی و اخراج 
فلســطینی ها از موطنشــان را دنبال می کند، 
ضرورت آگاهی مسلمین در مقابل این نقشه های 
شوم و در نهایت خنثی سازی آن بیش از پیش 

ضروری به نظر می رسد. 

  ورق در خاورمیانه به نفع مقاومت برگشته
مجتبی رحماندوست، رئیس فراکسیون حمایت 
از فلســطین و مقاومت اسالمی در مجلس نهم 
در گفت و گو با قدس با بیان اینکه خواب شــوم 
صهیونیست ها برای تصاحب فلسطین هیچ گاه 
تعبیر نخواهد شد، گفت: زمانی که شارون؛ قصاب 

صبرا و شتیال، امر به کشتار فلسطینی ها در این 
دو اردوگاه داد احساس او این بود که بر هر چیز 
توانا بوده و هیچ کس نمی تواند جلودار آن ها باشد 
و فــردا از نیل تا فرات بلکه از ســند تا فرات در 
اختیار رژیم صهیونیستی خواهد بود. چند سال 
بعد یعنی در ژوئن ۲00۶ وقتی کاندولیزا رایس 
وزیر خارجه وقت آمریکا مفهوم خاورمیانه جدید 
را مطرح کرد، این تصور ایجاد شد که با تقسیم 
و تکه تکه شدن اراضی مسلمانان به زودی آن ها 
ذیل پرچم صهیونیست ها قرار گرفته و بله قربان 
گوی آن ها خواهند شــد. آن ها فکر می کردند 
حاکم مطلق منطقه خواهند شــد اما امروز ورق 
برگشته. اکنون ســال ها از این خواب ها گذشته 
و نه تنها رؤیاهای آشــفته آن ها تعبیر نشــده، 
بلکه مقاومت از فلسطین گرفته تا لبنان و یمن 

بارورشده و به اوج شکوفایی خود رسیده است. 
دبیر کل ســابق جمعیت 
دفاع از ملت فلسطین در 
ادامه با بیــان اینکه امروز 
بحث آوارگان فلسطینی و 
بازگشت آن ها به معضلی 
بزرگ بــرای رژیم صهیونیســتی و حامیان آن 
تبدیل شــده اســت، ادامه داد: آمریکا به عنوان 
حامی همیشــگی صهیونیست ها برای حل این 
مشکل موضوع وطن جایگزین را مطرح و پیگیری 
می کند. اما همه این نقشه ها نتیجه معکوس به بار 
آورده اســت. اکنون به واسطه ناامنی موجود در 
اراضــی اشــغالی رونــد مهاجــرت معکوس 

صهیونیســت ها آغاز شــده اســت. این مسئله 
متفکران صهیونیسم را به فکر فرو برده و بر همین 
اســاس آن ها بــه دنبال آن هســتند که وطن 

جایگزینی را برای یهودی ها بیابند. 

  مرام ویژه امام خمینی )ره(  
در راهپیمایی بازگشت متبلور است

رحماندوســت اعتراضات فلسطینی ها از جمله 
برپایی راهپیمایی بازگشت )که هفتاد و سومین 
هفته خود را پشت سر گذاشته( را به عنوان یکی 
از راه های مهم و اهرم برای فشار بر صهیونیست ها 
و پذیرش حق فلسطینی ها از سوی جامعه جهانی 
دانســته و افزود: امام خمینــی )ره( بنیان گذار 
جمهوری اســالمی ایران مرامی ویــژه به ما و 
جهانیان نشان داد و آن هم مردمی عمل کردن 
بود. در جریان پیروزی انقالب هم امام با نخبگان 
حرف نزد، بلکه عامه مردم مخاطب سخنان ایشان 
بودند. همه حرکت ها در جریان انقالب از مساجد 
و کوچه و بازار آغاز شــد و این در حالی است که 
راهپیمایی بازگشت فلسطینی ها هم کامالً مردمی 
بوده و از دل جنبش های مردمی پدید آمده است.

  آمریکا در پی محو هویت و آرمان فلسطین
محمد محسن فایضی، تحلیلگر مسائل فلسطین 
نیز با بیان اینکه موضوع آوارگان از همان ابتدای 
شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل مورد بحث بوده، 
گفت: اینکه آوارگان باید برگردند، برنگردند، کجا 
برونــد و چه اتفاقی برای آن ها بیفتد، همواره در 

مذاکراتی که با محوریت فلسطین برگزار شده، 
مطرح بوده اســت. حتی در پیمان  اســلو )سال 
۱۹۹۳( که نخســتین موافقت نامــه رودرروی 
اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( 
بود، موضوع آوارگان مطرح و مد نظر قرار گرفت. 
آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که بازگشت 
آوارگان و در پــی آن تغییر ترکیب جمعیتی در 
اراضی اشغالی به نفع اعراب برای صهیونیست ها 
خطرناک بوده و به راحتی حاضر نیستند در مقابل 
این مسئله نرمشی از خود نشان دهند؛ بنابراین 
مقاومت و مبارزات فلســطینی ها بر این پروسه 

تأثیر مؤثری خواهد داشت. 
فایضی ادامــه داد: همین 
مسئله آمریکایی ها را بر آن 
داشته با مطرح کردن طرح 
»معامله قــرن« و در واقع 
»خیانــت قــرن« کــه با 
همکاری برخی دولت های عربی سازشکار انجام 
شــده، موضوع آوارگان را برای همیشه حل کند. 
معامله قرن که پایه آن بر فراموشی آرمان و هویت 
فلسطین است به دنبال آن است که آوارگان را با 
تطمیع و وعده های اقتصادی فریفته تا به اسکان در 
کشورهای دیگر راضی شده و از حق بازگشت به 
کشورشان چشم پوشی کنند. دولت ترامپ برای 
حل این مشکل چند گام را مد نظر قرار داده است. 
کاخ ســفید در نخســتین گام اعالم کرد تمامی 
کمک ها به »آنروا« را متوقف می کند. این به معنای 
آن است که ایاالت متحده دیگر آوارگان فلسطینی 
را به رسمیت نمی شناســد. گام دوم آمریکا ایده 
اسکان آوارگان در کشورهایی است که در آن سکنا 
دارند. بر این اســاس واشنگتن با اعمال فشار بر 
لبنان و اردن )دو کشوری که میزبان بیشترین آواره 
فلسطینی هستند( تالش دارد آن ها را متقاعد کند 
فلســطینی ها را به عنوان شهروند بپذیرند. ضلع 
سوم توطئه آمریکا پیگیری موضوع وطن جایگزین 
است. البته آنچه مسلم به نظر می رسد آن است 
که فلسطینی ها که در طول ۷0 سال گذشته هرگز 
آرمان فلسطین را فراموش نکرده اند، اکنون نیز با 
این وعده ها فریب نخورده و از حق بازگشــت به 
ســرزمین خود چشــم پوشــی نخواهند کرد. 

الجزیره: عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی رسماً توقف 50  درصد از 
تولیدات نفت این کشور بر اثر عملیات پهپادی 
انصاراهلل یمن علیه تأسیســات نفتی شرکت 

آرامکو را تأیید کرده است.
فرانس 24: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 
مصر در پاســخ به انتقــادات از وی به دلیل 
ساخت کاخ های مجلل و وجود فساد در دولت 
متبوعش گفت: اتهامات فساد علیه من و دولتم 
دروغ است. من انسان با شرافتی هستم! آیا این 
کاخ ها را برای خود می ســازم؟ قطعا نه. من 

درحال ساختن یک کشور جدید هستم! 
رویتــرز: همزمــان بــا آغــاز انتخابــات 
ریاست جمهوری تونس، برخی منابع خبری 
از مرگ »زین العابدین بن علی« رئیس جمهور 

مخلوع این کشور خبر می دهند.

برگزاری نشست اضطراری سازمان 
همکاری اسالمی در جده

فارس: نشســت کشــورهای عضو سازمان 
همکاری اســالمی در جده عربستان برگزار 
شــد. این نشســت در پی اظهارات خصمانه 
بنیامین نتانیاهــو در الحاق کرانه باختری به 
اراضی اشغالی برگزار شد. مولود چاوش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه در این نشست فوق العاده 
اظهارات نتانیاهو را گستاخانه خواند و اظهار 
داشت: اسرائیل که با حمایت برخی کشورها 
جســور شده است، سیاســت تهاجمی خود 
را ادامــه می دهد و در حال تبدیل  شــدن به 
رژیمی نژادپرســت و آپارتاید است. ابراهیم 
العساف، وزیر خارجه سعودی نیز گفت موضوع 
فلســطین با وجود تمامی تهدیدات موضوع 
اصلی جهــان عرب باقی می مانــد و جامعه 
جهانی باید به مســئولیت های خود در قبال 
موضوع فلسطین عمل کند. در ادامه »یوسف 
بن احمد العثیمین« دبیرکل سازمان همکاری 
اســالمی نیز تأکید کرد کــه اقدامات رژیم 
صهیونیستی نقض قطعنامه های شورای امنیت 
است و نشست این سازمان مرکزیت موضوع 
فلسطین برای جهان اسالم را نشان می دهد. 

حاال چه کسی آرامکو را می خرد؟
اینکــه آتش نشــانی عربســتان بتواند 
آتش سوزی های بی ســابقه را که نتیجه 
حمله ۱0 پهپاد به پاالیشگاه های بزرگ 
نفت در میادین بقیق و خریص بود، مهار 
کند، مسئله پیش بینی شده ای است، اما 
سؤال های بزرگ تری که مطرح می شود 
عبارت از چگونگی رســیدن این پهپادها 
بــه اهداف خود و هدف قرار دادن دقیق آن در منطقه ای اســت که باید یکی از 
امن ترین مناطق برای عربســتان باشد؛ چراکه عامل ایجاد درآمد برای این کشور 
است. سؤال دیگر اینکه چرا کوتاهی نگران کننده ای درباره عدم رصد این پهپادها 
وجود دارد و نیز آیا امکان همکاری طرف های داخلی یا منطقه ای در اجرای این 

حمالت متصور است یا خیر.
این حمله سومین حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در کمتر از ۶ ماه گذشته 
است. نخستین حمله اواسط ماه مه انجام شد که در آن، با هفت پهپاد سه خط لوله 
پمپاژ نفت شرق به غرب هدف قرار گرفت. حمله دوم به میدان نفتی الشیبه صورت 
گرفت که حدود نیم میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. عالوه بر آن ها، حمله 

روز شنبه انجام شد که در جایگاه سوم و مهم ترین حمله تاکنون قرار دارد.
جنبش انصاراهلل بخش اصلی از محور مقاومت است. هماهنگی ها میان طرف های 
این محور بســیار باالســت و انصاراهلل ایــن واقعیت را مخفی نمی کند. ســفر 

هیئت هایشان به تهران کامالً علنی انجام شد و موجب افتخارشان است.
اگر بخواهیم مسئله حمله به تأسیسات آرامکو را درک کنیم، باید به این دو موضوع 

با اهمیت توجه کنیم:
اول: سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی ظهر عاشورا گفت که 

حزب اهلل گزینه های جدیدی در قبال سیاست تحریم های آمریکا دارد.
دوم: علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسالمی ایران تهدید 
کرد که اگر ایران نتواند از طریق خلیج فارس نفت خود را صادر کند، هیچ طرفی 

در خاورمیانه قادر به صادر کردن نفتش نخواهد بود.
انصاراهلل قواعد درگیری جدیدی را ایجاد کرده و مضمون پیامی که می خواست از 
طریق حمالت بقیق و خریص بفرستد، این بود: ما می توانیم به هر مکانی در عمق 
عربستان حمله کنیم تا رهبری عربستان درک کند که ادامه قتل یمنی ها موجب 

تسلیم شدن آن ها نخواهد شد.
شــاید دفاع مدنی عربستان توانسته باشد آتش سوزی گسترده در پاالیشگاه ها و 
کارخانه پتروشــیمی در بقیق و خریص را مهار کند، اما دود گســترده ناشی از 
آن همچنان آسمان منطقه را پوشانده و شاید به صورت موقت بتواند تعدادی از 
سؤاالت مربوط به نزاع و تحوالت آن را نه فقط در یمن بلکه در کل منطقه مخفی 
نگه دارد.در پایان باید بپرسیم با ادامه این حمالت و با این شدت چه کسی سهام 
شــرکت آرامکو را که برای مطرح کردن آن در بازارهای جهانی تالش می شــود، 
می خرد؟ حتی اگر مطرح شــود ارزش آن چقدر کاهش خواهد یافت؟ خودتان 
باید جواب این پرسش ها را بیابید. با وجود این جواب هرچه باشد این نکته روز به 
روز بیشتر روشن می شــود که رهبران غارهای صعده و مشاورانشان آن طور که 

دشمنانشان به اشتباه می پندارند، کودن نیستند.
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((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡  ︨﹫︧︐﹛ آ﹡︀﹜﹫︤ ا︨︍︣م دا﹝﹩ ))
(CASA Systems) ︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ︨﹫︧ــ︐﹛ آ﹡︀﹜﹫︤ ا︨︍︣م﹢﹞

دا﹝﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ا︨️ د︨︐﹢ر 
﹁︣﹝︀﹫︡ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨︐﹩ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٠۶/٣١ از ︵︣﹅ ︎︧️ ︨﹀︀ر︫﹩ ︋﹥ 
آدرس : ﹝︪︡-﹝﹫︡ان ︫︣︺︐﹩- ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀﹩) ︎﹑ک ۴ و ︀ ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٨٣٧٩۴۴۵۵ ار︨︀ل 

. ︡﹠︀﹞︣﹁
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ 
 ︀︋ ︤︀︨ــ﹥ وار﹠︫ ️﹁︀در ️︗)︫ــ︺︊﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ️﹚﹞

.(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ﹝︪︬ ﹡﹞﹢دن ︫︣ا︳ ︎︣دا︠️ و  ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩.

٣- ﹋︍﹩ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹢︭︑ ︀︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗ 

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۹

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای٩٧/۴٣ (﹡﹢︋️ دوم) 
﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨︐︀﹩  ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

﹝﹢︲﹢ع : آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای٩٧/۴٣ (﹡﹢︋️ دوم) 
ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد ︗️ را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧︀ت  ︣ا︨︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨ــ︐︀﹩ ا︨︐︀ن︠ 
 ﹅︣︵ از ︣︀ن ﹝︀﹡﹥ و ︨﹞﹙﹆︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٧/۴٣ را ︋﹥ ︫︣ح ز︐︨︫︣ ﹩︀︐︨آب ︫ــ︣ب رو

. ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ (︀د︐︨)_ ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ و ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
www.setadiran.ir ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ _(︨ــ︐︀د )  ︋﹥ ادرس ﹅︣︵ ︀ت از﹋︀︎

ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
﹫︪﹠︀دات   ︎﹤ ــ︀ز﹡︡ .︋   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣﹋️ در  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀در

وا︮﹙﹥ ی ︠︀رج از در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.

١- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡﹢︋️ اول ۶/٢۴//٩٨و ﹡﹢︋️ دوم: ٢۵/۶/٩٨
٢- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥:  ٢۵/۶/٩٨︨︀︻️ ١٣:٠٠

٩٨︨︀︻️ ١٨:٠٠/۶/٣٠  : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا︨﹠︀د از ️﹁︀در ️﹚﹞ -٣
١۴:١۵ ️︻︀︨٩٨/٧/١٣  : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀د از﹠︪﹫︎ ﹤ارا ️﹚﹞ -۴

ــ﹞︀﹜﹩                             ︣ا︨ــ︀ن︫  ــ︣﹋️ آ︋﹀︀ر︠  ــ︐︀د︫   ︨︊ــ ︀﹋︐ــ︀ : ٩٨/٧/١۴︨ــ︀︻️ ١٠:٠٠︮   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋-۵
ا︑︀ق ︗﹙︧︀ت

 ︑︊︭ــ︣ه : ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ﹝ــ︡ارک ﹐زم را ︫ــ︀﹝﹏ ︎ــ︀﹋︀ت ا﹜ــ︿ ، ب، ج را ︋ــ﹥ ︮﹢رت                                      
 ️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ را︋  ︀﹋️ ﹝︣︋﹢ط︋  ︀ر﹎︢اری ﹨﹞︙﹠﹫﹟︎   ︋﹤﹡︀﹞︀ ﹁︀﹏ ﹨︀ی pdf در︨ 

 . ︡﹠︀﹝﹡  ﹏﹢︑ ( ٠۵٨٣٢٢٣۶٧٠١) ︠︀ور ﹤﹢﹋ ﹩︋﹢﹠︗ ﹤︣﹫﹞ادرس ا ﹤︋
.  ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︷﹑﹞ ﹏︋︀﹇  www.abfarnkh.ir :️﹋︫︣ ﹟ا ️︀︨ ا︨﹠︀د در ﹤﹫﹚﹋ 

ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س ︗️ ا﹡︖ــ︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏ــ️ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ :٠٢١٢٧٣١٣١٣١ و اداره ﹋﹏ ︮﹠︺️ ، 
﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

۵٩۶٧٨١﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

 ︋︀ ︫﹞︀ره ٠۵٨٣٢٢٢۵٩۵۵دا︠﹙﹩ ٢٢۵ آ﹇︀ی ﹝︣و︑﹩                                               
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰
۷۷
۸۷

شماره 
تجديدمناقصه

ساعت مدت اجرامبلغ برآورد به ريالعنوان
بازگشايى

97/43
راهبرى تاسيسات آب شرب 
روستايى شهرستان مانه و 

سملقان
10:00يك سال4,206,604,960ريال

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ (ع)  در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای 
︻﹞﹙﹫︀ت ﹡﹆︀︫ــ﹩ ︎﹑︨ــ︐﹫﹉ ، رو︾﹠ــ﹩ ، آ﹋︣و﹜﹫ــ﹉ ︮﹠︺︐﹩ و ر﹡ــ﹌ آ﹝﹫︤ی و              
﹇﹙ــ﹛ ز﹡﹩ ﹎︙︊︣ی و ︾﹫ــ︣ه در ﹋﹙﹫﹥ ــ﹢زه ا﹝︀﹋﹟ ﹝︐︊︣﹋﹥ ــ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت 
 ︳︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ر︲ــ︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م را از
و ﹝﹆﹫﹛ ﹝︪ــ︡ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری 
             ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/٣١ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ آدرس ︨ــ﹊ روز
http://sem.aqr-harimeharam.org   (︑﹙﹀﹟ ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١ )  ﹡︧ــ︊️ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹤︋
  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۵

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده ، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری ︑﹙﹫︧﹥ و ﹎︀و ︢﹁﹩ ،︗﹢ا﹡﹥ 
((︣︸ ١۴ ️︻︀︨ ١٣٩٨/٠۶/︡ه ﹝﹢رخ ٣٠︤ا﹞ ︀ر︑))  ﹟︐︧︋︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ

︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︗️ ﹐︫﹥ ﹨︀ و ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری وا︡﹨︀ی ﹝١٠٠،٠٠٠،٠٠٠︪︡ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
و ︫︨︣ــ︐︀﹡︀ ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ﹨﹛ ︗ ﹟﹫﹠️ ﹎︀و﹨︀ و ︑﹙﹫︧ــ﹥ ﹨︀ی ︢﹁﹩ و ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری 
 ︪︡﹞ ﹤︊︺︫ ︧ــ︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ ﹋︪ــ︀ورزی ︀ره﹝و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋︪ــ ︤︀ل ︋︭﹢رت وار٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞
︋﹠︀م ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹫︊︀︫ــ︡  ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری 

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

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

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۸
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