
 

درس آقازادگی
گزارش»بیت المقدس« به مناسبت بیست ودومین

سالگرد شهادت سید هادی نصراهلل 

دنبال پاک کردن 
کارت زردیم

تزکیه و تعلیم 
رسالت اصلی حوزه  است

مقابله به مثل 
خواهیم کرد

10 4 2
فرشید اسماعیلی در گفت و گو با قدس: گفت وگو با استاد عندلیب همدانی  هشدار رئیس قوه قضائیه به کانادا 

:jامام صادق
آن که فراوان 

حدیث روایت 
کند و دین شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدی که 
دین شناس و راوی 

حدیث نباشد. 
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گفت وگو با پروفسور »هینز گارتنر« استاد علوم سیاسی دانشگاه وین
  ائتالف آمریکایی مقاومت فلسطین را هدف گرفته است

»الجلیل « هدف بعدی است؟
 وحشت تل آویو از»وعده صادق« سید مقاومت

 ............ صفحه3 قدس خراسان

 کارشناسان تأثیر آزادسازی ذخایر آمریکا در ثبات نسبی قیمت طالی سیاه را موقتی می دانند 

آرامش قبل از طوفان در بازار نفت
مدیر جهاد کشاورزی 
در گفت وگو با قدس 

تأکید کرد

»باستی هیلز« 
مشهد در 

یک قدمی 
اجرای 
عدالت

 اقتصاد  با ســوختن سازه های پاالیشــگاهی آرامکو در عربستان، محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعودی که منتظر صفر شــدن صادرات ایران بود، شاهد تغییر ماهیت کشور 
متبوعش از بزرگ ترین صادرکننده نفت به یک واردکننده اســت. حمله به تأسیسات 
نفتی عربســتان سعودی ۵ درصد از کل عرضه جهان را از بازار خارج کرد و سبب شد 
قیمــت  نفت خام به صورت موقت تا ۲۰ درصد جهش کند، اما پس لرزه های اقتصادی 
آتش در آرامکو هنوز ادامه دارد و در تمام کشــورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت 
احساس می شود. اینک عربستان که ۵ میلیون بشکه از نفت خود را برای دست کم یک 

 ............ صفحه 6هفته از دست داده است حدود ۱۸۸ میلیون بشکه...

 خط قرمــز   مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان مشــهد از اراده حاکمیت برای 
برخورد قاطع با ســاخت و سازهای غیرمجاز 
صورت گرفته در »باســتی هیلز« مشهد خبر 
داد. امید طهماســبی زاده در زمینه برخورد 
با تغییر کاربری های صورت گرفته »باســتی 
هیلز« مشــهد به قدس گفت: همان طور که 
مستحضرید شــورای حفظ حقوق بیت المال 
استان خراســان رضوی با مدیریت دادستان 
محتــرم وقت جناب آقــای صادقی و حضور 

مثال زدنی...

مزایا و چالش های اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیک

آخرین نسخه 
برای درمان 

نسخه های بدخط 
پزشکان

رئیس بسیج 
جامعه زنان:

سوءاستفاده از 
پوشش چادر 

در دادگاه 
وهن حجاب است
 ............ صفحه 7 ............ صفحه ۵

 ایران برای حل اختالف 
ترکیه و سوریه بازگشت به 
توافق آدانا را پیشنهاد داد

آغازی بر پایان 
یک دوره تلخ

 ............ صفحه ۲

      صفحه 1

آ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀︀ری
  ﹤﹆﹚ ﹉︀ه

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۷
۸۶
۶

 ٢٫۶۵٠٫٠٠٠ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
﹝︐︣ ﹡﹢ار آ︋﹫︀ری ︑﹫︌

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۶

/ع
۹۸
۰۷
۸۴
۹

ع ۹
۸۰
۷۸
۷۵

فراخوان اصالح شماره فراخوان هاى مناقصه
 

 دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ﹝︪︡ ︋﹥ ا︨ــ︐︱︀ر ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی 
﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه از ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢٣ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد :

- ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد ______       ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٨
-︠︡﹝︀ت ﹡﹍︊︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م_________       ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٩

-ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م_____     ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٠ 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢١    ______ ﹩︐︺︫︣ ︣︐﹋︢ای ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د︾ ︹و ︑﹢ز ︊︵ و ﹤﹫︑ - 

- ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩______ ______ ___     ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٢ 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٣   __︪︡﹞ ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︡اد ︗﹠﹢ب ️︗ ﹏﹢﹋ ﹟﹁ ︡︣︠ -

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

فراخوان مناقصه نوبت اول 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۸۷
۹

فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت اول-طبخ و توزيع  

غذاى دانشكده پرستارى كاشمر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۸۸
۱

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

بيمارستان امداد و نجات جنوب مشهد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۲

فراخوان تجديد مناقصه 
امور اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان  طالقانى (نوبت دوم)
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۶

( ﹤﹫﹑︮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 ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 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

﹡﹢︋️ دوم

ندای وحدت  و همدلی
هزار و 200موکب دارعراقی همراه با 
خادمان رضوی برای خدمت به زائران اربعین هم قسم شدند 

 ............ صفحه 3

  ضمیمه هفتگى جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 65   سه شنبه 26 شهریور 1398    17 محرم  1441    17 سپتامبر 2019

ائتالف آمریکا، اسرائیل و 
کشورهای عربی مقاومت 

فلسطین را هدف گرفته است

  گفت وگو با »پروفسور هینز گارتنر«، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه وین:

»الجلیل« هدف بعدی است؟    

٤5

درس آقازادگی
گزارشی به مناسبت بیست ودومین سالگرد شهادت 

سید هادی نصرالّله

3

وحشت تل آویو از
»وعده صادق« 
سید مقاومت

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی

دومین انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی )کنیست( در سال ۲۰۱۹ قرار است 
امروز برگزار شود. پیش از این انتخابات زودهنگام  کنیست در تاریخ ۲۰ فروردین 
۱3۹۸ برگزار شد. بنیامین نتانیاهو گرچه پیروز انتخابات شد، اما کابینه شکننده ای 
که وی تشــکیل داد، استحکام کافی برای مقابله با چالش های داخلی و خارجی 

فراروی رژیم صهیونیستی را نداشت و خیلی زود فرو پاشید...

تحلیلی بر انتخابات پارلمانی در فلسطین اشغالی

خانه از پای بست ویران است ... 

 ............ صفحه ۸
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روزنامـه صبـح ایـران

معاون فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران: گفتمان مقاومتی در حال توسعه است  ایسنا: سردار حسین نجات، معاون فرهنگی فرمانده کل سپاه در دومین دوره آموزشی تشکیالتی طرح شهید 
شهریاری، اظهار کرد: بر خالف گفتمان در حال افول سازشی آمریکا، گفتمان مقاومتی در حال توسعه است. گفتمان مقاومت به عنوان گفتمان پیشرفت در حال توسعه است. امروز گفتمان مقاومت اسالمی در برابر گفتمان 
سازش پیروز شده که رمز این پیروزی ایستادگی و مقاومت است. وی افزود: بیانیه گام دوم انقالب پر از مفاهیم پژوهشی برای دانشگاه هاست، محتوای بیانیه گام دوم دارای بیش از 120 عنوان مقاله پژوهشی است.

 سیاست   پنجمیــن اجالس سه جانبه 
رؤســای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در 
ادامه رایزنی های ســه کشور ضامن روند 
آستانه برای حل بحران سوریه، عصر دیروز 
بــه وقت محلی با حضور حجت االســالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی، والدیمیر 
پوتین و رجــب طیب اردوغــان در کاخ 

چان کایا ترکیه برگزار شد.
ایران پیش از تشکیل نشست 
آنکارا موضع خودش در قبال 
تصمیمات این نشســت را 
بیان کرده بود؛ موضعی که 
حسن روحانی پیش از سفر 
به آنکارا در فرودگاه مهرآباد 
بار به این  برای نخســتین 
شفافیت آن را بر زبان رانده 
بــود. وی تأکید کــرد: »در 
تروریســت ها  ادلب  منطقه 
هنوز حضور دارند و ادامه جنگ با آن ها در 

این منطقه ضروری است«.
موضعی که بار دیگر در این اجالس و در 
حضور سران روسیه و ترکیه مطرح شد. 
روحانی در جلسه دیشــب گفت: »سال 
گذشــته در چنین روزهایی، نمایندگان 
شــرکای ما در روند آستانه، توافق ادلب 
را در شهر سوچی امضا کردند و ما نیز به 
امید بیرون راندن تروریست ها و بازگشت 
حاکمیت دولت سوریه به بخش هایی که 
در کنترل تروریســت ها قرار دارد، از این 
توافق حمایت کردیــم. بی تردید یکی از 
اهداف اساســی تال ش  کشورهای ضامن 

روند آســتانه دراین توافــق و حمایت از 
اجــرای آن، پرهیز از وقوع بحران فراگیر 
انســانی در منطقه ادلب بوده است. اما 
اجــرای این توافق آن گونــه که طراحی 
شده بود، به پیش نرفت. متأسفانه چند 
صباحی از امضای آن نگذشــته بود که 
مناطق تحت کنترل تروریست ها نه تنها 
کاهش نیافت، بلکــه به صورت غیرقابل 
باوری افزایش هم یافــت. این وضعیت، 
مؤید این واقعیت است که هرگز نباید به 
تروریست ها فرصتی برای سوء استفاده از 

شرایط میدانی را داد«.

 پیشنهادی برای حل اختالفات
 با ترکیه

روحانی مواضع ایران در مورد پایان بحران 
ســوریه را برشمرد و تأکید کرد برای حل 
مشکل میان ترکیه و سوریه باید معاهده 

1998 آدانا )اضنه( بار دیگر به عنوان مرجع 
در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور ایــران، با خطاب قرار دادن 
پوتین و اردوغان گفــت: »بر نکته مهمی 
تأکید می کنم، افزایش همکاری سه کشور 
ضامن، می تواند ضامنی اساســی در حل 
و فصل بحران ســوریه و سایر بحران های 
منطقه باشــد. بیگانگان امروز یا فردا این 
منطقه را ترک می کنند، ولی ما همسایگان 
اینجــا بوده ایم، هســتیم و خواهیم بود. 
فعال کردن مجدد توافق نامه سال 1998 
آدانا میان سوریه و ترکیه می تواند الگوی 
مناســبی برای برطرف شدن نگرانی های 
دو طرف و آغــازی بر پایان یک دوره تلخ 

باشد«.

 آمریکا از سوریه خارج شود
وی افــزود: »فراینــد آســتانه برخالف 

ســایر روندهای مرتبط با بحران سوریه 
به دنبال ایجــاد اختالف بین طرف های 
سوری نبوده اســت. رویکرد اصولی آن 
همــواره بر حــل و فصــل اختالفات از 
طریق تعامل سازنده و تالش برای یافتن 
راه حل مسالمت آمیز برای بحران سوریه 
تمرکز داشــته است. در عین حال روند 
آســتانه در تقابل بــا روندها و ابتکارات 

دیگر طراحی نشده است«.
وی در بخشــی از سخنانش تأکید کرد: 
نیروهای  است هرچه سریع تر  »ضروری 
آمریکایی از این منطقه خارج شــوند و 
حاکمیت دولت سوریه در شرق و شمال 
فرات، همچون بقیه ســرزمین ســوریه 
گســترش یابد«. اردوغان نیــز در این 
اجالس گفت: »درباره بحران در ادلب و 
شرق فرات و موضوع آوارگان گفت وگو 
کردیــم، تالش ما همــواره حول حفظ 
یکپارچگی ارضی سوریه و حل سیاسی 

بحران این کشور ادامه دارد«.
حال باید دید نتایج و توافقات این اجالس 
در میــدان عمــل چگونه پیــاده خواهد 
شــد. پیش از آغاز این اجالس سه جانبه 
دیدارهای دوجانبه ای نیز بین ســران سه 
کشور برگزار شــد. پیش از این پوتین در 
دیدار روحانی نیز گفته بود: نقش ایران در 
حل و فصل مسائل منطقه تاثیرگذار و حائز 

اهمیت است. 
وی افــزود: مصمــم هســتیم توافقات و 
پروژه های مشترک اقتصادی دو کشور هر 

چه سریع تر به نتیجه برسد.

ایران برای حل اختالف ترکیه و سوریه بازگشت به توافق آدانا را پیشنهاد داد

آغازی بر پایان یک دوره تلخ

 خوشــحالم که گروه طالبان هم اعالن کرده ترامپ توافق خودش را قبول ندارد 
امیدوارم از مردم افغانستان انتقام نگیرد. 09390003589

 تقریباً روزنامه شــما هر یک ماه یک مدرک جعلی از مدیران ادارات و ســازمان های 
مختلف را چاپ می کند. به نظر بنده کارگزینی این ســازمان ها مقصر هستند؛ چرا که 
با یک اســتعالم از آموزش و پرورش یا وزارت علوم صحت مدارک ارائه شده مشخص 
می شود. ولی حتماً توی رودربایسی چشم می پوشند و اینان خیانتکارند. 09150001600

 چرا به موضــوع این بی عفتی های فیلم های ســینمایی ایرانی رســیدگی 
نمی کنید زن و مرد همین جوری به هم می خورند انگار نه انگار. 09350002019

 به آقای ظریف پیشــنهاد دارم در مالقات هایشان با لودریان از وی بخواهند 
نه تنها به ملت ایران بلکه به افــکار عمومی جهان مبلغ دقیق بودجه نظامی، 
مشخصات زرادخانه های هسته ای و تعداد کالهک های مرگبار هسته ای فرانسه 
را پاسخ دهد، آن چه مسلم است دولت فرانسه صلح و امنیت جهان را به خطر 
انداخته و باید ســاز و کار بین المللی فراهم شــود تا قلب مراکز تولید کالهک 

هسته ای در این کشور بتن ریزی شود . 09150000609
 اکثریت  قاطع  زنان  حجاب  باورند ولی  در بازار کشور اسالمی  لباس  مناسب  پیدا 
نمی کنند. اگر کمی  از بودجه  فرهنگی  صرف  طراحی  و دوخت  و توزیع  شلوار، مانتو 
و روســری  زیبا و برازنده  به قیمت  خوب  شــود ، اثر آن را در جامعه  خواهیم  دید.  

09150002986
 آن قاجاری می گفت این ماده ســیاه بدبــو و عفن )نفت( را می خواهیم چه کار 
همــه اش را بدهیم ببرند، رژیم آمریکایی پهلوی هم اســتان بحرین را به اربابانش 
واگذار کرد و تقی زاده های زمان حاضر هم آژیرکشان از تسلیم به کدخدا و ایادی اش 
ســخن می گویند، اما باید بدانند آن قجری و طاغوت آمریکایی به زباله دان تاریخ 
افتادند و اینان به باتالق خواری و خفت افتاده اند و راه نجاتی هم برایشــان وجود 

ندارد. 09150000609
 حوزویان و دانشــگاهیان تربیت یافته دینــی از مهم ترین منابع فرهنگ در 
کشــور محســوب می شــوند و نزدیکی دولت به این نخبگان و تبادل نظر با 
آنان سبب پیشرفت در مسیر فرهنگی می شود اما اظهارنظرهای بعضاً صاحب 
منصبــان دولتی در حمایت از عمل خالف شــرع ورود زنان همراه با اختالط 
به ورزشــگاه های محل برگزاری مسابقات فوتبال مردان نشان از دور بودن این 

افراد از نخبگان دینی حوزه و دانشگاه دارد. 09150000609
 دلیران انصاراهلل یمن با حمله پهپادی به دو پاالیشگاه نفتی وابسته به آرامکو 
و وارد آوردن خســارات سهمگین بر این تأسیســات و همچنین پیروزی های 
بزرگ در عرصه زمینی به اثبات رســاندند که سرنوشــت جنگ توسط مردان 
جنگ  تعیین می شود نه اهالی بزم و محرز است که شکمبارگان پلشت قبیله 
منحوس آل سعود که جز عیاشی و لهو و لعب  کار دیگری بلد نیستند به خفت 

و خواری خواهند افتاد. 09120000809
 درمملکت افراد خودسر وخود مختار وجوددارد که همگی درحال اخاذی اند سند 

این مدعا خودروسازان هستند. 09150000210

 حجت االســالم علی موحدی راد اظهار کرد: دو نفــر از اعضای گروهک های 
تروریســتی از ســوی دادگاه انقالب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شــده اند. 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز سیســتان وبلوچســتان افزود: این دو نفر به 
نام های »امیــن.ب« و »عبدالحکیم.ک« به اتهام محاربــه، عضویت و همکاری با 
گروهک های تروریستی از سوی دادگاه انقالب زاهدان به 10 سال حبس و اعدام 
محکوم شده اند، اما این حکم غیرقطعی است. وی ادامه داد: برخالف اینکه حکم 
صادر شــده غیرقطعی است و وکالی متهمان برابر قانون اجازه اعتراض را دارند، 
اما متأســفانه عده ای در فضای مجازی دست به هوچیگری و القای افکار منفی و 
خــالف واقع زده اند که عماًل این افراد قصد دارند با به بازی گرفتن افکار عمومی 

و انتشار اخبار کذب، التهاب آفرینی کنند.

 در نخســتین روز از شــصت و ســومین اجالس کنفرانــس عمومی آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی در ویــن، »کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین و نماینده دائم 
ایــران در آژانس، به عنوان معاون رئیس کنفرانــس از گروه خاورمیانه و جنوب 

آسیا )مزا( انتخاب شد.

 احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با تأکید بر اینکه 
اتهام جناحی بودن برچسبی است که آقای روحانی باید از آن پرهیز کنند،گفت: 
قوه قضائیه جناحی برخورد نمی کند، اما برای بی اثر کردن اقدامات این قوه، آن 

را به جناحی بودن متهم می کنند.

 حســام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری درباره گام سوم کاهش تعهدات برجامی کشورمان و همچنین 
گفت وگوهای انجام شده با فرانسه درباره مسئله برجام به تسنیم گفت: گام سوم 
یک گام چندالیه اســت و وقتی گفته می شــود محدودیتی در تحقیق و توسعه 
وجود نخواهد داشــت، یعنی مرزهای دانش و فناوری در این حوزه دیگر جلوی 
مــا را نخواهد گرفت و ما به ســمت دانش مرزی خواهیــم رفت، در نتیجه غرب 
باید انتظار داشــته باشد که تحوالت دانش هســته ای ایران در آینده نزدیک او 

را شگفت زده کند.

 میشــائیل ارهارد بوک، رئیس جدید اینستکس در نخستین روز از سفر خود، 
در اتاق مشــترک بازرگانــی و صنایع ایران و آلمان حاضر شــد و با نمایندگان 
شــرکت های ایرانی و آلمانی دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جدید اینســتکس در 
ســفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی از جمله بانک مرکزی و شــرکت 
متناظر اینستکس با نام ساتما دیدار کند تا امکان تسهیل روابط تجاری دو کشور 

را مورد بررسی قرار دهد.

مقامات دولت هرگونه احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا را رد کردند
آب پاکی بر عکس یادگاری

سیاست: روز گذشته دو تــن از مقامات دولت نشست خبری هفتگی خود را داشتند و 
همزمان هرگونه دیدار روحانی با ترامپ را به شدت رد کردند، موضوعی که با نزدیک شدن 

به اجالس ساالنه سازمان ملل داغ تر خواهد شد.
به گزارش قدس آنالین ســید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبــری در خصوص گمانه زنی برای دیدار رؤســای جمهور ایران و آمریکا گفت: چنین 
دیداری در دستور کار ما نیست و فکر هم نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد و آقای روحانی 
هم مواضع ایران را اعالم کرد. همان طور که آقای روحانی گفت ما به دیدار برای عکس 
گرفتن حســاب نمی کنیم، بلکه دیدار باید با دستور کار و نتایج ملموس باشد؛ بنابراین 
این گمانه زنی ها در دســتور کار ایران نیســت. همان طور که قبالً هم اعالم کردیم، اگر 
آمریکایی ها به برجام بازگردند و دســت از تروریسم اقتصادی بردارند، آن ها می توانند به 

نشست کمیسیون مشترک بازگشته و حرف هایشان را بزنند.
ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری با  تأکید بر اینکه امیدواریم بار دیگر حقانیت 
صبر راهبردی ایران برای جهانیان تبیین شود، درباره گمانه زنی ها در مورد امکان دیدار 
روحانی و ترامپ و مواضع ضدونقیض مقامات واشنگتن در مورد چنین رویدادی، تأکید 
کرد: هیچ نشــانه ای از صداقت در طرف آمریکایی به چشم نمی خورد و در وضع موجود 

امکان دیدار دو رئیس جمهور وجود ندارد.

 پاسخ به اتهامات درباره دخالت ایران در اقدامات یمن
یمن موضوع دیگری بود که هم ربیعی و هم موســوی اتهامات آمریکا نسبت به ایران را 
رد کردند. ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی در خصوص اتهام دست 
داشــتن ایران در حمله به تأسیسات آرامکو گفت: پنج سال یمن درگیر جنگ است و 
ائتالف ســعودی ها مرتکب جنایات جنگی زیادی شدند و طبیعی است نیروهای یمنی 
واکنش نشان دهند. ما این فرافکنی ها را رد می کنیم. از حقوق مردم یمن دفاع می کنیم، 
اما اتهام اقدام نظامی همان فریب و دروغ حداکثری اســت. کشورهای وابسته همچنان 
وابسته هستند و کشورهای دیگر برای دوشیدن آن ها این حرف ها را می زنند. این اتهام 
از بیخ بی اساس است. ربیعی، سخنگوی دولت نیز اظهار داشت: قطعاً نخبگان یمنی هم 
امکانات و دانش خود را توسعه داده اند، آن ها هم متحدانی در منطقه برای خودشان دارند و 
ظرفیت های خود را افزایش دادند، اینکه به دنبال فرافکنی باشند و انتقام گیری و خونریزی 
و حمله مجدد به یمن و تهدید سایر کشورها را راه حلی برای پایان این حوادث و مناقشات 
بدانند، این همان راه حل مســیر طی شده یعنی ایجاد بن بست و متأسفانه هزینه دادن 

کشورهای منطقه و سود بردن قدرت ها از جمله ایاالت متحده آمریکاست.

مقاومت؛ کلید اقتدار و افتخار
اصــوالً مقاومــت در اســالم با قیــام امام 
حسین)ع( شــروع و شناخته می شود و این 
قیام است که سرآغاز همه قیام های شیعی در 
کل تاریخ اسالم قرار می گیرد؛ به گونه ای که 
شهید مطهری بیان می کند: »تمام قیام هایی 
که در جهان اســالم تاکنون اتفاق افتاده یا 
شــیعی بوده یا متأثر از شــیعه«؛ که آن هم 
ویژگی اصلی اش مقاومت و عدالت پذیری اش 

و مبارزه با ستمگران است.
اساســاً انقالب اســالمی هم با همین شعار 
»نهضت ما حسینی و رهبر ما خمینی است« 
شروع شد، ادامه پیدا کرد و پیروز شد. حماسه 
عاشــورا و مبارزه امام حسین )ع( با طاغوت 
زمان در جریان انقــالب موج می زد، چه در 
روزهای آغازین شــروع انقالب چه در خود 
انقالب و چه در جریان دفاع مقدس و جنگ 
تحمیلی؛ ما با همین روح مبارزه و مقاومت که 
از جریان عاشورا یاد گرفتیم، توانستیم پس از 
200 سال از یک جنگ پیروز بیرون بیاییم. 
آن هم جنگی که تمام دنیا یک طرفش بودند 

و ما در طرف مقابل آن.
بــا این حال در ســال های اخیــر این امر 
مطرح شــده بود که اگر مشــکالتی برای 
کشــور ما ایجادشــده، به دلیــل روحیه 
مقاومت و مبارزه جویی است که ما داریم و 
اگر ما با استکبار جهانی، اروپا و آمریکا کنار 
می آمدیم و شرایطشــان را می پذیرفتیم، 
همان طور که کشــورهای دیگر پذیرفتند، 
این همه ســختی و مشــکالت را تحمل 
نمی کردیم و با همین روحیه و اســتدالل 
بود که وارد فرایند برجام شــدیم و سعی 
کردیم دوران مبارزه و قهر با آمریکا را کنار 
بگذاریم تا بتوانیم از مواهب این دوســتی 
بهره مند شــویم. نتیجه اش را با گذشــت 
6 ســال از مذاکراتی که بــا حضور آمریکا 
می گذرد، دیدیم و شــاهدیم که ما نه تنها 
چیزی به دســت نیاوردیــم، بلکه خیلی 
چیزها را هم از دست دادیم و تحریم هایی 
که اکنون بر ما تحمیل شــده خیلی بیشتر 
از گذشــته است و شــرایط بسیار سختی 
بر کشــور تحمیل شده؛ چراکه ما روش و 
روحیه مقاومت و مبارزه را کنار گذاشتیم.

می بینیــد که در چند ماه اخیر ما حرکتی 
را در بحث برجام و هســته ای آغاز کرده 
و گفتیــم که تعهدات خــود را در برجام 
کاهش می دهیم و شجاعانه در این موضع 
ایســتادیم. دولتی ها هم با وجود اختالف 
نظراتی کــه با این موضع داشــتند، ولی 
در این موضوع نســبتاً خــوب جلو آمدند 
و مــا می بینیم کــه وقتی حملــه پهپاد 
آمریکایــی را دفع کردیــم و در حقیقت 
پهپاد آمریکایی را سرنگون کردیم، دولت 
آمریکا و آقای ترامپ نه تنها از ما کینه ای 
به دل نگرفت، بلکه از ما تشکر هم کرد که 
آن هواپیمای 35 نفره دارای سرنشــین را 

سرنگون نکردیم.
در خلیج فارس هم ما بااقتدار ناو انگلیســی 
را باوجود حکومت 150 ساله انگلیسی ها بر 
منطقه، بازداشت و توقیف کردیم و در مقابل 
ناو دیگر انگلیســی که نظامی بود، نیروهای 
سپاه پاسداران وارد آن کشتی انگلیسی شدند 
و آن را به سمت سواحل ایران هدایت کردند 
و انگلیسی ها هیچ اقدامی انجام ندادند و بعد 
هم مجبور شدند کشتی توقیف شده ما را در 
جبل الطارق با وجود فشــار آمریکایی ها بر 

آن ها، آزاد کنند.
این ها همه نتیجه دو روش اســت »سازش 
و مقاومــت«؛ به قول رهبــر معظم انقالب 
»برخی می گویند مقاومــت هزینه دارد و 
ما در مقابل به آن ها می گوییم که سازش 
بیشــتر از مقاومت هزینــه دارد« و ما در 
این چند ســال هــر دو روش را امتحان 
کردیــم و دیدیم که ســازش تماماً هزینه 
داشــت و هیچ بهره ای برای ما نداشت، اما 
روش مقاومت و عدم ســازش تماماً برای 
مــا مفید واقع شــد و حاال کــه می بینید 
اروپایی هــا از مواضع خــود کوتاه آمده و 
پیغام وپســغام و پیشنهادهایی دارند که ما 
روند کاهش تعهداتمــان را متوقف کنیم، 
بــه دلیل مواضع قدرتمندی اســت که ما 
اتخاذ کردیم، وگرنه اگر می خواســتیم با 
سیاست های التماسی و به عبارتی سازشی 
پیش برویم باز هم همچنان ما را ســرکار 

می گذاشتند و خواهند گذاشت.
اینکه به جای سیاســت التماس ما سیاست 
مقاومت را دنبــال کردیم، در حقیقت نقطه 
موفقیت است؛ همین را هم باید ادامه دهیم. 
به هرحال عده ای در این چند سال نان این را 
خوردند که اگر این برجام نبود جنگ می شد و 
اگر ما توافق نکنیم جنگ می شود! درحالی که 
اگر ما بخواهیم که جنگ نشود باید خودمان 
را تقویــت کنیم؛ چراکه آنچــه مانع از این 
شــد که آقای ترامپ دستور عملیاتش را که 
می گویند صادر کرده بود، برگرداند، به دلیل 

قدرت فوق العاده نظامی ایران بود.
در واقع اگر ما می خواهیم که جنگ نشــود، 
باید روش مقاومت و اقتدار را در پیش بگیریم 
نه روش التماس و درخواست را یا به عبارتی 
همان »مقاومــت؛ کلید اقتــدار و افتخار«؛ 
چراکه مقاومت است که برای ما اقتدار ایجاد 

می کند و کرده است.
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کوتاهی در نجات برجام، به نفع جنگ طلبان استمقابله به مثل خواهیم کرد
صدا و سیما: رئیس دستگاه قضا در واکنش 
به اقدام غیرقانونی دولت کانادا گفت: اگر کانادا 
از قصد خود برای مصــادره غیرقانونی اموال 
ایران دســت برندارد، مقابله به مثل خواهیم 
کرد. آیت اهلل رئیسی دیروز در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه درباره اقدام غیرقانونی دولت 
کانادا افزود: اقدام دولت کانادا کامالً غیر قانونی 

و خالف همه میثاق های بین المللی است. 
وی گفت: ملت ایران نشــان داده است که 
در هیچ مســئله ای زیر بار زور نمی رود و اگر 
کانادا دست از این مسئله بر ندارد و اقدام به 
مصادره اموال جمهوری اسالمی ایران کند، 
حتمــاً ما با همــکاری وزارت امور خارجه و 
بخش بین الملل قوه قضائیه کار مشــترکی 

را برای شناسایی اموال کانادا انجام خواهیم 
داد. آیت اهلل رئیســی افــزود: در این صورت 
حتماً برای توقیف و مصادره اموال شناسایی 
شده کانادا از طریق مجامع بین المللی اقدام 
خواهیم کرد و در ایــن قضیه به هیچ وجه 

ساکت نخواهیم ماند. 

ایسنا: رئیــس سازمان انرژی اتمی گفت: 
اگر جامعــه بین المللــی در نجات فوری 
برجــام کوتاهی کنــد، چندجانبه گرایی 
کارایی خود را از دست خواهد داد، هرگونه 
حل و فصل مســالمت آمیــز اختالفات به 
چالش کشــیده خواهد شــد و در نهایت 
شــرایط در راســتای منافع جنگ طلبان 

خواهد بود. 
علی اکبر صالحی، معــاون رئیس جمهوری 
کشــورمان صبح دیروز بــه وقت محلی در 
سخنانی در کنفرانس ساالنه عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین، ضمن تأکید 
بر نقش مهم انرژی هسته ای در چرخه های 
مختلف زندگی و دســتاوردهای جمهوری 

اســالمی در این حوزه، و همچنین انتقاد از 
عدم اجرای تعهدات طرف های باقیمانده در 
برجام، نسبت به یکجانبه گرایی و اقدامات 
مخرب آمریکا در ضربه به چندجانبه گرایی 
و دستاوردهای مهم دیپلماسی در چند دهه 

گذشته هشدار داد.

سیاست: در حالی که برخی مقامات مجلس آمریکا و تحلیلگران 
سیاسی این کشور معتقدند که اتهام زنی پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا غیرمسئوالنه و نابخردانه است، »ریک پری« وزیر انرژی آمریکا 
در نشست ساالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی نامربوط 
به دســتور کار نشست، ایران را به دست داشتن در عملیات حمله 
به تأسیسات نفتی »بقیق« شرکت در آرامکو در عربستان سعودی 
متهــم کرد. وی گفت: »پیــش از آنکه بخواهم پیام رئیس جمهور 
]دونالد[ ترامپ را با شما در میان بگذارم، می خواهم بگویم که ایاالت 
متحده با تمام وجود حمله ایران به پادشاهی عربستان سعودی را 
محکوم می کند و از دیگر کشورها هم می خواهیم که آن را محکوم 
کنند «. وی افزود: »این رفتار غیرقابل قبول است، این غیرقابل قبول 
است و آن ها باید بابت آن پاسخگو باشند. اشتباه نکنید، این حمله ای 

عامدانه به اقتصاد جهانی و بازار جهانی انرژی بوده است«.

 سخنگوی نیروی هوایی یمن
 اظهارات آمریکایی ها را رد کرد

این آتش بیاری آمریکایی ها در حالی اســت  که سخنگوی نیروی 
هوایــی یمن حضور ایران در حمله به آرامکو را رد کرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، »عبداهلل الجفری« سخنگوی نیروی هوایی یمن 
اعالم کرد که نیروهای کشورش مسئولیت حمله اخیر به تأسیسات 
آرامکو عربستان را بر عهده می گیرند. این مقام ارتش یمن در مورد 
دست داشتن ایران در این حمله گفت: ما تأیید می کنیم این حمله 

به وسیله ارتش یمن و نیروهای یمن صورت گرفته است و اظهاراتی 
مانند اینکه این حمالت با حمایت ایران از نیروهای یمنی صورت 
گرفته است و یا اینکه این عملیات از عراق و از طریق حزب اهلل لبنان 

صورت گرفته، کامالً اشتباه است و ما آن ها را قویاً رد می کنیم.

 واکنش روس ها
از ســوی دیگر به گزارش تسنیم، روزنامه »ایزوستیا«، چاپ مسکو 
دیروز نوشت: کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل 
شورای فدراسیون )سنای( روسیه در تفسیر اتهامات وارده از سوی 
آمریکا علیه ایران در این باره که گویا تهران با استفاده از پهپاد به 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کرده، یادآور شد: »هرچند 
مسلماً ایران نفوذ خاصی بر مبارزان یمنی دارد، ولی هیچ دلیلی برای 
متهم کردن تهران به دست داشتن در این حمله وجود ندارد«. به 
گفته وی، عالوه بر آن، این مسئله دیگر برای همه آشکار است که 
ایران برای مقامات واشنگتن به عنوان یک هدف اصلی که هر اتفاق 
بدی که در منطقه خاورمیانه بیفتد را به آن نسبت دهند، همیشه 
مطرح بوده و هست و این اتهام زنی نیز از این قضیه ناشی می شود.

»عادل بی عشــقاگاچیف« عضــو کمیته مســائل امنیتی دومای 
دولتی روسیه نیز معتقد اســت که اتهامات وارده به تهران درباره 
حمله پهپادی به تأسیسات نفتی در عربستان که از سوی مقامات 
آمریکایی مطرح شده، در واقع تالش برای به درگیری کشاندن این 
دو قدرت مطرح در منطقه خاورمیانه، یعنی ایران و عربستان است.

این مقام پارلمانی بعید ندانســت که وزیر خارجه آمریکا به دنبال 
»جان بولتون« مشــاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، 
برکنار شــود. وی گفت: »برای اینکه دونالد ترامپ دقیقاً به خاطر 
اظهارات کامالً غیرمنطقی بولتون درباره برخی کشورها و رویدادها 

در خاورمیانه وی را برکنار کرد«.

 چین: اتهامات آمریکا غیرمسئوالنه است
در نخســتین واکنش رســمی پکن به عملیات پهپادی یمن به 
پاالیشــگا ه های »بقیق« و »خریص« عربستان سعودی، سخنگوی 
وزارت خارجه چین خواســتار خویشــتنداری طرف ها شده و از 

اتهام زنی های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، »هوا چون یینگ« سخنگوی دستگاه 
دیپلماتیک چین در نشست دیروز خود در پکن به پرسشی درباره 
عملیات پهپادی یمن به تأسیسات آرامکوی عربستان سعودی پاسخ 
داد. سخنگوی وزارت خارجه چین در رد اتهام زنی های آمریکا اعالم 
کرد، تا زمانی که حقایق قطعی درباره این حمله به دســت نیامده 

است، اتهام  زدن به هر کسی، اقدامی غیرمسئوالنه است.

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

خبر

سیاست خارجی

واکنش های چین و روسیه به اتهام زنی علیه ایران پس از حمله پهپادی به عربستان

کار همیشگی آمریکاست

سیاست خارجی قوه قضائیه
هشدار صالحی به جامعه جهانی هشدار رئیس قوه قضائیه به کانادا

مجلس
نماینده مردم خرمشهر در مجلس:
 شفافیت آرای نمایندگان 

با مشی فعلی دولت امکان پذیر نیست
اشاره  با  عبداهلل سامری  فارس: 
به موضوع شفاف ســازی آرا در 
مجلــس گفت: شــفافیت آرا با 
شــرایط فعلی و مشــی دولت 
امکان پذیر نیست. از آنجایی که 
برخی از وزرا قدرت انتقادپذیری 

ندارند و آقــای روحانی هم در حــوزه انتقادپذیری فرد 
ضعیفی اســت، اگر رئیس جمهور و وزرا حریف نماینده 
نشــوند، در پشــت پرده کارهایی می کننــد که ضربات 
خودشــان را به حوزه انتخابیه آن نماینــده و مردم آن 
منطقه وارد کنند. این آقایان توان شــنیدن انتقادات را 
ندارند، اما این مســئله فرقی به حال ما ندارد و ما معتقد 

به شفافیت آرا هستیم.

دفاعی-امنیتی
نقوی حسینی: 

ایران از تمام توان خود برای صادرات 
محصوالت دفاعی استفاده کند

نقــوی  سیاست: سیدحســین 
از  »یکــی  نوشــت:  حســینی 
بخش های ارزآور کشور معامالت 
محصوالت دفاعی است. دشمنان 
در تالشند که با اعمال تحریم های 
گوناگــون اجــازه ندهنــد ایران 

محصوالت نظامی خــود را صادر کند، اما ایران باید از تمام 
توان خود برای صادرات محصوالت دفاعی استفاده کرده و از 
این طریق درآمد ارزی کشوررا افزایش دهد. ایران پس از ۴0 
سال از پیروزی انقالب اسالمی به حدی در عرصه تجهیزات 
دفاعی و نظامی خودکفا شده که دغدغه آمریکا و متحدانش 
تغییر یافته و به دنبال آن هستند که محصوالت دفاعی ایران 

به سایر کشورها صادر نشود«.

سیاست داخلی
ترکان:

 نباید از روحانی انتظار داشت 
اصالح طلب باشد

اکبر ترکان، مشاور  سیاســت: 
ســابق رئیــس جمهــور و عضو 
شــاخص حزب اعتدال و توسعه 
به اعتماد آنالیــن گفت: روحانی 
اصالح طلب نیست. ضمناً به عرف 
متداول، از اصول گرایان افراطی هم 

نیســت. آدم متعادلی است. این سیاست های متعادل آقای 
روحانی برخی اوقات با نظرات اصالح طلبان تطبیق می یابد 
بعضــی  وقت ها هم تطبیق پیدا نمی کند. وی افزود: در واقع 
روحانی، روحانی است و مشی خود را دارد. ما نباید از روحانی 
انتظار داشته باشیم اصالح طلب باشد، بلکه باید انتظار داشته 
باشــیم به این رویه متعادل خودش عمل کند و تحت تأثیر 

فشارهای گروه های افراطی هم قرار نگیرد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه بین المللی امام رضا j     آستان: رئیس دانشگاه بین   المللی امام رضا)ع( از پذیرش دانشجو بدون آزمون در این دانشگاه خبر داد. دکتر رجوعی گفت:  این 
دانشگاه در مقطع کارشناسي سال 1398 به صورت بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي در رشته های مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. وی ادامه داد: مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مشاوره، 

حسابداری، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر، علوم تربیتی، روان شناسی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی از جمله رشته های مقطع کارشناسی بدون آزمون در دانشگاه امام رضا)ع( است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 دیدار تولیت آستان قدس رضوی 

با دو خانواده شهید مدافع حرم
قدس: حجت االسالم  والمسلمین مروی 
با خانواده شــهیدان بختی و بخشی نژاد 

دیدار کرد.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مروی،  احمد  حجت االسالم  والمسلمین 
تولیت آســتان قدس رضوی ظهر دیروز 
با خانواده شــهیدان »مصطفی و مجتبی 

بختی« و »شهید رضا بخشی نژاد« از شهدای مدافع حرم دیدار کرد.
هفته پیش نیز حجت االسالم  والمســلمین احمد مروی عالوه بر تجلیل از خانواده 
شــهدای امر به  معروف و نهی از منکر با خانواده جانبازان مشهدی حادثه کربال نیز 

دیدار داشت.

تشرف دانشجویان ترکیه ای به بارگاه منور رضوی 
آستان: همزمان با ایام عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( گروهی از دانشجویان 

کشور ترکیه به زیارت آستان مقدس حضرت رضا)ع( مشرف شدند.
این گروه که شامل 60 نفر از دانشجویان ترکیه ای بودند، ضمن تشرف به حرم مطهر 

رضوی در مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( در این بارگاه مطهر نیز شرکت کردند.
بازدید از موزه مرکزی و گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی از دیگر برنامه هایی 

بود که برای این گروه از زائران حرم مطهر رضوی تدارک دیده شد.

 سوم مهر؛ آخرین فرصت شرکت 
»jدر مسابقه »سیدالساجدین

آستان: سوم مهرماه، آخرین فرصت شرکت در مسابقه فرهنگی سیدالساجدین)ع( 
در حرم مطهر رضوی اســت. این مسابقه به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی و با هدف بازخوانی موضوعات اعتقادی، فقهی، اخالقی و سیره، روایاتی با 

محوریت امام  سجاد)ع( در بارگاه منور امام هشتم برگزار می شود.
زائران باالی 12سال می توانند با مطالعه مطالب ارائه شده در کتاب مذکور و شرکت در 

مسابقه یکی از برندگان این رویداد فرهنگی شوند.
پاســخ بــه پرســش ها در پاســخ نامه و تحویــل بــه صندوق هــای مخصوص 
مســتقر در کیوســک های راهنمای زائر، ارســال پاســخ نامه به ســامانه پیامکی، 
 مراجعــه بــه بخش مســابقات پرتال جامعه آســتان قــدس رضوی به نشــانی:

razavi.aqr.ir  یا ارســال به وسیله پست از روش های شرکت در مسابقه فرهنگی 
»سیدالساجدین )ع(« است. 

در 6 ماه نخست امسال محقق شده است
 افزایش 47 درصدی صادرات 

در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
آستان: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس از افزایش 47 درصدی صادرات 
کاالی تولیدی در ایــن منطقه در 6 ماه 
نخست ســال 1398 در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته خبر داد. احمد صادقی 
گلمکانی گفت: در ســال رونــق تولید، 
خوشبختانه صادرات کاالهای تولیدی در 

منطقه ویژه اقتصادی ســرخس افزایش قابل مالحظه ای داشته است. وی ادامه داد: 
رونق تولید و حمایت از ســرمایه گذاری، مولد نقشه راه این مؤسسه در سال جاری 
اســت و در همین راستا از ابتدای امســال تا دهه نخست شهریور ماه با برنامه ریزی 
صورت گرفته و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به افزایش 47 درصدی در صادرات 

دست یافته ایم.
رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به انواع محصوالت صادراتی 
در این منطقه بیان کرد: تولیدات اصلی صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 

شامل انواع هیدروکربن سبک، چسب و رزین های رنگی و بنزین است.
وی تصریح کرد: از ابتدای ســال تاکنون 30 هزار تن کاالی تولیدی این منطقه به 

کشورهای هدف صادر شده که ارزش دالری آن حدود 20 میلیون دالر بوده است. 
صادقی گلمکانی درباره کشورهای مقصد این محصوالت خاطرنشان کرد: کشورهای 

هدف صادراتی شامل افغانستان، امارات، عراق و کشورهای حوزه CIS است.
گلمکانی ادامه داد: با توجه به مزایای منحصر به فرد این منطقه و اتصال خطوط ریلی 
عریض و نرمال به سایت منطقه ویژه، ورود و خروج کاال در زمان اندکی انجام می شود 

که جاذبه مطلوبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حساب می آید.

 ترویج مصرف فراورده های لبنی 
در مدارس توسط شرکت فراورده های لبنی رضوی

آستان: مدیــر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی گفت: این شرکت در راستای 
اجرای سیاســت های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویــج مصرف کاالهای داخلی، 
اطالع رسانی کاملی برای ترویج مصرف فراورده های لبنی در مدارس انجام داده است.

سیدمهدی طالبیان گفت: این مهم یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
که شرکت فراورده های لبنی رضوی در دستور کار خود قرار داده است.

طالبیان ادامه داد: شرکت فراورده های لبنی رضوی همگام با بندهای بیست و چهارگانه 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و در چارچوب سیاست های کالن آستان قدس رضوی 

برنامه های متنوعی اجرا کرده است.
وی فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور را یکی 
دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: این مهم به منظور توسعه 
کارآفرینی، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و تأکید 

بر ارتقای درآمد طبقات کم درآمد و متوسط برنامه ریزی شده است.
طالبیان ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود در هلدینگ کشاورزی غذایی 
و دامپروری قابلیت ایجاد الگوی مناسب به منظور تکمیل زنجیره تولید غذای سالم  )از 

مزرعه تا سفره ( در کشور وجود دارد.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  قدس    
موکب داران  و  خادمان  از  تکریم  درهمایش 
لبیـک  امـروز  گفـت:  حسیـنی   اربعیـن 
یزیدیان  برابر  در  ایستادگی  حسین)ع(  یا
زمان و مستکبران و همدلی و وحدت میان 
از  تکریم  بزرگ  همایش  است.  مسلمانان 
روز  اربعین حسینی  موکب داران  و  خادمان 

گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد. 
این همایش که با حضــور هزارو200 نفر از 
موکب داران اربعین حسینی از ایران و عراق 
و نیز بــا حضور علما و روحانیــون در رواق 
بزرگ امام خمینــی)ره( حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد،  در آن خطبا، مداحان و ذاکران 
اهل بیت)ع( از کشــور عراق به ســخنرانی، 

مدیحه  سرایی و مرثیه خوانی پرداختند.
 این همایش در ادامه همایشــی بود که در 
آســتانه میالد با سعادت حضرت رضا)ع( در 

حرم مطهر رضوی برگزار شد. 
پیــش از این و در دهه کرامت، موکب دارانی 
از ایران به همــراه  100 موکب دار عراقی و 
10 موکب دار ازکشور های پاکستان، بحرین، 
لبنان، یمن، افغانستان و بلژیک در همایشی 

دوروزه میهمان آستان قدس رضوی بودند. 

راهپیماییاربعین،جلوهای
ازمحبتاهلبیت)ع(دردلهاست

حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
همایــش تکریم خادمان اربعیــن اباعبداهلل 
الحسین)ع( با اشاره به فراز »بََذَل ُمهَجَتُه فِیَک 
اللَه«  لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَجهالَِه َو ِحیَرهِ الَضّ
در زیارت نامه اربعین، ابراز کرد: فلسفه نهضت 
اباعبداهلل الحســین)ع( و یاران باوفای ایشان 
در این جمله بیان شده اســت؛ در این فراز 
بیان می شــود که امام حسین)ع( بنده خدا، 
فرزند رسول اهلل و حجت خداوند بر زمینیان، 
خون خــود را نثار کرد تا مردم را از جهالت، 

سرگردانی و گمراهی رهایی بخشد.
وی بــا بیان اینکه محبت اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( رمز تقرب به پروردگار متعال و 
موجب کســب رضوان و خوشنودی خداوند 
اســت، اظهار کرد: راهپیمایی با شــکوه، با 
عظمت و بی نظیر اربعین، تجلی و جلوه ای 
از محبت اهل بیت)ع( در دل های مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی راهپیمایی اربعین 
را موجب رنگ خدا گرفتن آدمی دانســت و 
ابراز کرد: در اربعین مرزهای میهمان و میزبان 
محو و میهمانان خود میزبانان خوان نعمت با 

برکت حسینی می شوند.
حجت االســالم والمســلمین مروی افزود: 

اربعین رنگین کمــان حضور ملیت ها، اقوام، 
مذاهب و ادیان مختلف با ســنین، جنسیت 
و طبقه  اجتماعی گوناگون است که همه در 
کشتی نجات حسین)ع( به آرامش می رسند. 
جلوه دیگر اربعین اباعبداهلل الحسین)ع( اوج 
گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و اسالم است.

تفکرایستادگیدربرابرظلم
ازبرکاتاربعیناست

وی با بیــان اینکه امروز به لطف الهی تفکر 
مبارزه و ایســتادگی در برابر ظلم و استکبار 
توسعه یافته که از برکات اربعین است، افزود: 
امروز به برکت روشنگری قیام امام حسین)ع( 
روح مبارزه، مجاهدت، جانبازی و شهادت در 
راه خدا برای اعتالی کلمه اهلل در سراسر دنیا 

رو به افزایش است.
تولیت آستان قدس رضوی اربعین را موجب 
توجه به امامت و والیت به عنوان کانون های 
هدایت قرآنی معرفی کرد و افزود: برای همین 
بغض و کینه استکبار را در این پدیده عظیم 
مشــاهده می کنیم، اگر یک حادثه کوچک 
در یک کشــور اسالمی رخ دهد، رسانه های 
استکبار جهانی به انعکاس آن می پردازند تا 
بگویند در بالد اسالمی ناامنی و کشتار است، 
اما اربعین این پدیده بی نظیر تاریخی که ده ها 
میلیون انسان از نژاد و ملیت های مختلف در 
آن حضور دارند، در رســانه های استکباری 

منعکس نمی شود.
وی تصریح کرد: دشــمنان تالش می کنند 
اجازه ندهنــد این حرکت عظیم توســط 
مردم دنیا دیده شــود، اما نمی توانند؛ همان 

گونه که یزیدیان در روز عاشــورا نتوانستند 
مانع از رســیدن صدای رسای اباعبداهلل)ع( 
به جهانیان شــوند، امروز نیز یزیدیان زمان 
نخواهند توانســت این حرکــت عظیم که 
اســتمرار نهضت امام حســین)ع( است را 

خاموش کنند.

وحدتمسلمین
فرصتنفوذراازمستکبرانمیگیرد

حجت االسالم والمســلمین مروی با اشاره 
به اینکــه جلوه دیگــر اربعیــن وحدت و 
همدلی حول محور محبــت اهل بیت)ع( 
اســت، تأکید کرد: دشمنان دین خدا از این 
وحدت و همدلی در خوف و هراس هستند 
و از تمام تــوان و ابزار خود برای جلوگیری 
از اتحاد میان مسلمانان و کشورهای اسالمی 
استفاده می کنند، آن ها می دانند اگر جهان 
اسالم بر اساس آموزه های اسالم، رسول خدا 
و نهج البالغه امیرالمؤمنین علی)ع( در اتحاد 
و وحــدت قرار بگیرنــد، فرصتی برای نفوذ 
استکبار و مستکبران در کشورهای اسالمی 

باقی نخواهد ماند.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: امروز، 
روز لبیک یا حسین)ع( و ایستادگی در برابر 
یزیدیان زمان و مستکبران است، امروز لبیک 
یا حسین)ع( یعنی اتحاد، همدلی و وحدت 
میان مســلمانان و مذاهب مختلف، امروز 
لبیک یا حسین)ع( اخراج ذلیالنه آمریکا و 
مستکبران از کشور عزیز اسالمی عراق است.

وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود از 
میهمان نوازی مــردم و مقامات دولت عراق 

برای میزبانی از زائران اربعین تشــکر کرد و 
گفت: میهمان نوازی خوب مردم و دولتمردان 
عراق موجب شده زمینه خلق چنین اجتماع 

عظیمی در اربعین حسینی به وجود آید.
حجت االسالم والمســلمین مروی  با بیان 
اینکه رهبر عظیم الشــأن انقالب اسالمی، 
ملت قدرشــناس و بزرگــوار و دولت ایران 
قدردان خدمات ملت و دولت عراق هستند، 
گفت: پس از اربعین ایام شهادت امام رضا)ع( 
را در پیش داریم که ما خود را برای میزبانی 
از زائــران میلیونی حضرت ثامن الحجج)ع( 
در آن ایام آماده می کنیم و ان شــاءاهلل تمام 
امکانات و استعدادهای خود را برای پذیرایی 
شایســته از زائران ایرانــی و خارجی به کار 

خواهیم بست.

همایشیبرایتقویتبرادری
بینخادمانسیدالشهدا)ع(

رئیس کمیته فرهنگــی همایش تکریم از 
خادمان و موکب داران اربعین حســینی در 

ابتدای مراسم گفت: همایش 
بین المللی تکریم موکب داران 
اربعین حسینی به میزبانی 
آســتان قدس رضــوی، در 
حرم مطهر امــام رضا)ع( با 
هدف تقویت اخوت و برادری 
بین خادمان سیدالشهدا)ع(، 
انتقال و تبادل تجربه سال ها 
خدمت بــه زائران و نمایش 
وحدت و همدلی مسلمانان 
برگزار  شــد. حسین اکبری 
افزود: امام حسین)ع( کشتی 
نجات است و ما باید در این 
کشــتی نجات بــه آرامش 

برســیم و پیرو این امام بزرگوار باشیم. وی 
ابراز کرد: خادمی توفیق بزرگی اســت که 
نصیب هر کسی نمی شــود، تمام خادمان 
در پیشگاه خداوند متعال از جایگاه ویژه و 

ممتازی برخوردار هستند.
این مقام مســئول تصریح کرد: متأســفانه 
انسان ها به دلیل سلطه جهانی، نژادپرستی و 
تکفیر و تندروی با هم دچار اختالف شــده 
اند که تنها با تمســک به قرآن و پیروی از 
ائمه اطهار)ع( می توان این اختالفات را از بین 
برد. اکبری خاطرنشــان کرد: تمام شیعیان 
با حضور پر شــور خود در راهپیمایی بزرگ 
اربعین حســینی، با این امام همام تجدید 
عهدو پیمان می کنند و ارادت و عشق خود 

به این امام بزرگوار را نشان می دهند.

امروز لبیک 
یاحسین)ع( یعنی 

وحدت و همدلی 
میان مسلمانان، 

امروز لبیک 
یاحسین)ع( اخراج 

ذلیالنه آمریکا و 
مستکبران از کشور 

عزیز عراق است

بــــــــرش

هزار و 200 موکب دارعراقی همراه با خادمان رضوی برای خدمت به زائران اربعین هم قسم شدند 
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 با توجــه به کمبود پارکینــگ خودرو و 
زمین های بالاســتفاده آستانه در سطح شهر 
پیشــنهاد می شــود زمین های فوق را برای 
پارکینگ محله شبانه روزی به بخش خصوصی 

واگذار شود. 
09150004801

 با اهدای ســالم به تولیت آســتان قدس 
رضوی و دیگر یاران همدل در بخش فرهنگی، 
پیشــنهاد می شــود در صــورت امکان یک 
کتابخانه به نام عالمه سیدابوالحسن حافظیان 
که از مفاخر و مشــاهیر اســتان و بنیان گذار 
ضریح شیر و شکر حضرت رضا)ع( هستند از 

طرف آستان قدس ساخته شود.
09150003922

 هنر دست بانوان زرندی 
  jروی ضریح مطهر امام رضا

آستان: پته ای با ابعاد 2۵ مترمربع برای پوش 
ضریح مطهر رضوی به همت بانوان هنرمند و 
خادمیار امام رضا)ع( در شهرستان زرند کرمان، 
در حال دوخته شدن است که تاکنون 90درصد 

این طرح نفیس تکمیل شده است.
حجت االسالم سلطانی، مسئول کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان زرند در این باره 
به خبرنگار ما گفت: پته دوزی در استان کرمان 
قدمت صدساله دارد، کار نفیسی که هنرمندان 
زرندی ایده آن را از سال 1394 مطرح و دوخت 
این پته را از اول دی ماه سال 1396 آغاز کردند.
وی افزود: در هماهنگی های انجام شده با دفتر 
آستان قدس رضوی در کرمان، قرار است این 
طرح ارزشمند سال آینده و به مناسبت میالد 
باســعادت امام رضا)ع( رونمایی و باالی ضریح 

مطهر رضوی قرار گیرد.
مســئول کانون مرکزی خادمیــاران رضوی 
شهرســتان زرند ادامه داد: کسانی که هنرمند 
هســتند و با هنــر پته دوزی آشــنایی دارند، 
می دانند که این طرح بسیار نفیس، ارزشمند 
و البته زمانبر است. شایان ذکر است، این پته 
در ابعاد ۵ در ۵ و در مجموع 2۵ مترمربع است 
که در دوخت آن حدود ۵0 هنرمند و خادمیار 
رضوی دخیل هســتند. 90 درصد از کار این 
پته انجام شده و بقیه آن در حال تکمیل است 
که در نهایت به مناســبت میالد امام رضا)ع( 

رونمایی خواهد شد.

اعزام بیش از 8 هزار زائراولی 
اردبیل به مشهد مقدس

آســتان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان اردبیل گفت: در سال 98 با 
همکاری کانون های خادمیاران رضوی استان 
اردبیــل بیش از 8 هزار زیارت اولی به مشــهد 

مقدس اعزام شده اند.
کاظم دبیر در نشســت فصلــی و تخصصی 
خادمیاران رضوی اســتان اردبیل اظهار کرد: 
ســال جاری بیش از 8 هزار زائراولی از مناطق 
محروم استان اردبیل شناسایی و در قالب 210 
کاروان به مشــهد مقدس، قم و جمکران اعزام 

شده اند.
وی با بیان اینکه اعزام زائراولی ها در طول سال 
با همــکاری خیران و عموم مردم ادامه خواهد 
داشت، افزود: سهمیه اعزام زائراولی ها در سال 

جاری 84 کاروان است.

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. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

خبر
نماینده موکب داران عراقی در همایش تکریم از موکب داران اربعین:

 امید ما، جلب رضایت زائران حسینی است  
نماینده موکــب داران عراقی در همایش 
تکریم از خادمان و موکــب داران اربعین 
حسینی با اشــاره به اینکه امید ما، جلب 
رضایت زائران حســینی اســت، گفت: 
افتخار موکب های حســینی بدون تردید 
خدمتگــزاری به زائران امام حســین)ع( 
است. عباس زاده بیان کرد: وظیفه ای بزرگ 
در قبال فداکاری های سترگ و خون های 
پاک شهیدان عاشورا بر عهده ما شیعیان 
است، ما در قبال کار بزرگ این شهدا کاری 

انجام نداده ایم.
وی افزود: مــا موکب داران حســینی با 
امام حســین)ع( و ولــی عصر)عج( عهد 
می بندیم که این خدمات ارزنده را استمرار 

بخشیم. عباس زاده گفت: در آستانه اربعین 
سیدالشهدا امام حسین)ع( بی تردید تمام 
افتخار موکب های حســینی در سرزمین 
زخم خورده عراق، خدمتگزاری به زائران 
سرور آزادگان امام حسین)ع( است، جایی 
که غنــی و فقیر، رئیس و مرئوس در این 
خدمتگزاری ارزنده که قربه الی اهلل انجام 

می گیرد، یکسان و برابرند. 
وی بیــان کــرد: همه گروه ها و اقشــار 
اجتماعــی در تالش و جانفشــانی برای 
ارائــه همه نوع خدمت دوشــادوش هم 
پیش می آیند و از هم سبقت می جویند، 
بــا این امید کــه موجب رضایــت زائر 

امام حسین)ع( قرار گیرد.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

آگهی مناقصه حفاری یک حلقه چاه سازمان موقوفات ملک
 مناقصه گذار : سازمان موقوفات ملک 

موضوع مناقصه : حفاری یک حلقه چاه با دستگاه ضربه ای به شرح زیر :
1- یک حلقه چاه واقع در اراضی سجادیه تربت جام به عمق 160 متر و نصب لوله جدار 

16 اینچ و قطر حفاری 2۴ اینچ با دستگاه حفاری ضربه ای.
 متقاضی��ان می توانند از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی ضمن بازدید از محل ، پیش��نهاد 
خ��ود را حداکث��ر ت��ا س��اعت 10 صب��ح روز پنجش��نبه 98/7/۴ ب��ه انضم��ام مبل��غ 
س��پرده ب��ه دبیرخانه س��ازمان احمدآب��اد بلوار بعثت بی��ن رضا و طالقان��ی پالک ۵0 

تلفن: 38۴03۵۴۵ – 38۴21۵23 تحویل و رسید دریافت دارند .
س��پرده مناقصه : س��پرده مناقصه مبلغ ۴0.000.000 ریال می باشد که می بایست به 
صورت چک بانکی رمزدار در وجه حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مناقصه 
ذکر ش��ده اس��ت و یا فیش واریزی نقدی به حس��اب فوق و یا ضمانت نامه بانکی در 
وجه حساب سازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد. به پیشنهادات 
مشروط و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. سازمان موقوفات ملک در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
آدرس بازدید : تربت جام - باغ سجادیه

  سازمان موقوفات ملک

ع /
98
07
86
7

آگهی مناقصه خرید 2.650.000 متر نوار آبیاری )تیپ(
 سازمان موقوفات ملک 

مناقصه گذار: سازمان موقوفات ملک 
موضوع مناقصه : خرید 2.6۵0.000 )دو میلیون و شش��صد و پنجاه هزار متر( 
نوار آبیاری )تیپ( 17۵ میکرون با فاصله روزنه 20 س��انتی متر وآبدهی 1.8 

لیتر در ساعت 
تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

 متقاضی��ان م��ی توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی پیش��نهاد قیم��ت خود را 
ب��ه انضم��ام نمون��ه نوار تی��پ و س��پرده مناقص��ه حداکثر تا س��اعت 10 صبح 
روز پنجش��نبه م��ورخ 98/7/۴ در پاکت سربس��ته به دبیرخانه س��ازمان به 
آدرس: مش��هد خیاب��ان احمد آباد، بلوار بعثت ، بین رض��ا و طالقانی پالک ۵0                                 

تلفن 38۴21۵23-38۴03۵۴۵  تحویل و رسید دریافت نماید.
 س��پرده مناقصه : مبلغ1۵0.000.000 ریال می باش��د که می بایست به صورت 
چک بانکی رمزدار در وجه   حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مناقصه 
ذکر ش��ده اس��ت و یا فیش واریزی نقدی به حساب سازمان موقوفات ملک به 
ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد در صورتی که برنده مناقصه از امضای قرارداد 
اس��تنکاف ورزد س��پرده وی به نفع س��ازمان ضبط خواهد شد به پیشنهادات 

مشروط و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

 سازمان موقوفات ملک

ع 9
80
78
57

/ع
98
07
84
8

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات
آستان قدس رضوی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و تبدیل واخذ  
اسناد مالکیت امالک و اراضی موقوفه درسراسر کشور ، در نظر دارد نسبت 
به انتخاب ش��رکت ها و مؤسس��ات دارای صالحیت در امورثبتی جهت اخذ 
اس��ناد مالکیت و یا تبدیل به اسناد تک برگی اقدام نماید. لذا متقاضیان 
محترم می توانند به منظور شرکت در ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات 
ثبتی و س��وابق کاری خود را طی مدت یک هفت��ه از زمان درج آگهی جهت 
بررس��ی وارزیابی در کمیته فنی آس��تان قدس رضوی  به آدرس میدان 
فردوس��ی به س��مت میدان بوعلی، دفتر معاونت امالک و اراضی آس��تان 

قدس رضوی ارسال نمایند.
ضمنًا پس از بررس��ی صالحیت ش��رکت کنندگان در کمیت��ه فنی ارزیابی، 
نسبت به برگزاری مناقصه انجام کار بین شرکت های تأیید صالحیت شده 

اقدام خواهد شد.
تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر 0۵1-31۴37۴22



رئیس بسیج جامعه زنان:
سوءاستفاده از پوشش چادر در 

دادگاه وهن حجاب است

معارف: رئیس بسیج جامعه زنان در واکنش به 
پوشــش شبنم نعمت زاده در دادگاه رسیدگی به 
اتهاماتش، این مسئله را موجب وهن چادر دانست 

و خواستار ورود قوه قضائیه به این موضوع شد.
شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صمت که پیش 
از این تصاویر او با پوشش مانتو منتشر شده بود، 
امروز در جلسه رسیدگی دادگاه با پوشش چادر 
حاضر شد. انتشار تصاویر وی با چادر واکنش های 

بسیاری را به دنبال داشت.
پیش از این نیز آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه در نشســت هم اندیشــی با فعاالن و 
نخبگان حوزه حقوق زنان، اعالم کرده بود که 
پوشش زنان در دادگاه نباید الزاما چادر باشد و 
آن ها می توانند با پوششی که در محیط عمومی 
جامعــه حضور دارنــد در دادگاه ها هم حاضر 
شوند. اما مینو اصالنی، رئیس بسیج جامعه زنان 
در گفت وگو با فارس گفت: اینکه بعضی از افراد 
منتسب به مسئوالن به خود اجازه می دهند در 
هنگامه ورود اتهامات در دادگاه از پوشش چادر 
به عنوان وسیله ای برای شناخته نشدن استفاده 

کنند، موجب وهن چادر است.
ســردبیر خبرگــزاری میزان نیز در حســاب 
توییتری اش نوشــت: »انتخاب نوع حجاب در 
اختیار متهم اســت و به قوه قضائیه ارتباطی 
ندارد و دستگاه قضا به شبنم نعمت زاده در مورد 

نوع پوشش توصیه ای نداشته است.«
وی با اظهار تأســف از اینکه این فرد متخلف 
از چادر به عنوان وسیله ای برای پوشش چهره 
 خود اســتفاده کرده اســت، گفــت: از رئیس 
قــوه قضائیه  که در ابتــدای حضورش در این 
مســند با طرح بخش  نامه ای به منظور حفظ 
شأنیت چادر در دادگاه ها اقدام کرد، درخواست 
می کنم با افزودن تبصر ه ای به این بخش نامه به 
متهمان اجازه سوءاستفاده از چادر را در محاکم 

قضایی ندهند.

گفتار

نخستین مناسبات فکری تشیع؛ 
بازخوانی مفهوم  غلو  در اندیشه 

جریان های   متقدم امامی
معارف: یکی از مواردی 
کــه اهــل بیــت)ع( 
همیشــه با آن مقابله 
داده اند،  انجــام  جدی 
بحث غلو بوده اســت. 
غلو به معنی فراتر نشان 

دادن اعتقــادات دینی از جمله شــأن پیامبر 
و اهل بیت ایشان اســت. امیرالمؤمنین)ع( در 
نهج البالغه می فرمایند: دو تن به خاطر من تباه 
شدند؛ دوستی که اندازه نگه نداشت و دشمنی 
که بغض مرا در دل کاشــت. کتاب »نخستین 
مناسبات فکری تشــیع« از جمله آثار دقیقی 
است که توسط سیدمحمدهادی گرامی نوشته 
و از ســوی انتشارات دانشــگاه امام صادق)ع( 
منتشر شده است. نویســنده  در این پژوهش 
در نظــر دارد با بازخوانی اندیشــه جریان های 
نخستین امامیه درباره مفهوم غلو، بر پایه یک 
الگوی مؤلفه ای نشان دهد مفهوم غلو در دوران 
متقدم تشیع سیال بوده و انگاشتن گزاره های آن 
مربوط به این دوره به عنوان گزارش هایی قاطع 
و با ثبات می تواند به ارائه تحلیل نادرســت از 
تاریخ متقدم امامیه منجر شود. این اثر همچنین 
نشان می دهد بسیاری از تقابل های درون امامیه، 
ناظر به اختالفاتی بسیار محدودتر و کوچک تر از 
آن چیزی است که تصور شده است؛ اختالفاتی 
با مجاهدت علمای شیعه حذف شده است. این 
کتاب از پنج فصل تشکیل شده است: کلیات، 
نگاهی به گرایش های غالیانه در سده نخست 
هجری، درآمدی بر شناسایی جریان های امامیه 
در پنج سده نخست هجری، پی جویی اندیشه 
جریان های نخستین امامیه درباره مؤلفه های 
مفهوم غلو و الگوی مؤلفه ای غلو و تأثیر آن در 
مطالعات اســالمی. هر چند تمام فصول کتاب 
حاضر، علمی و با اشراف خوبی نوشته شده اما 
فصل پنجم آن به درستی نقش و تالش علمای 
اسالم برای مقابله با غلو را در طول تاریخ برای 
خواننده نشان می دهد و بیان می کند علما چه 
تأثیری در آینده مطالعات اسالمی داشته اند. در 
مجموع، به اعتقاد نویسنده این کتاب، آن دسته 
از اندیشــه هایی که جریــان غلو را تک خطی 

تحلیل می کنند دچار اشتباه هستند.

 معارف/ ســیدجواد نقوی  حوزه های علمیه در ادوار مختلف 
راهگشای بسیاری از مسائل جامعه شیعه و کشور ما بوده است؛ 
بــه طوری که می توان ادعا کرد ایران اســالمی بخش زیادی از 
توفیقات خود را مدیون حوزه علمیه است. اما آنچه در سال های 
اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ظرفیت حوزه علمیه در بستر 
انقالب اسالمی و رسالت آن برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی 
است. در این باره و به بهانه آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های 
علمیه، گفت وگویی را با استاد محمد عندلیب همدانی از استادان 
سطوح عالی حوزه علمیه قم ترتیب دادیم که از نظرتان می گذرد.

 پس از گذشــت 40 سال از انقاب اســامی، امروز 
مهم ترین رســالت حوزه علمیه چیست و چه اهدافی را  

باید دنبال کند؟ 
رســالت اصلی حوزه های علمیه مصداق آیه قرآن کریم است که 
»الَِّذیَن یَُبلُِّغوَن ِرَســااَلِت اهللِ َویَْخَشْونَُه َواَل یَْخَشْوَن أََحًدا إاَِلّ اهللَ« 
و ادامه دهنده همان راهی اســت که پیامبران الهی و ائمه انجام 
داده اند. این کار در دو نکته اساســی در هــر زمان و هر مکانی 
یِهْم  خالصه می شــود؛ یکی بعد تزکیه و دوم تعلیم است؛ »َویَُزِکّ

َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة«. مقدمه  تزکیه این اســت که انسان 
خود را به زیبایی های اخالقی زیور و زینت ببخشــد و شــخص 
روحانی در پی ترویج زیبایی اخالقی در جامعه و دور کردن مردم 
از زشتی ها باشد؛ چه با قول و چه با عملش. رسالت دوم هم که 
بیان کردیم بعد تبلیغی و تعلیمی است؛ یعنی آشنا شدن و آشنا 
کردن مردم با تعلیم. هر چه زمان پیش می رود سؤاالت و شبهات 
اعتقادی به مراتب بیشتر می شود و نباید به آن ها بی توجهی کرد؛ 
باید پاسخ هایی مناسب، فنی، علمی و دقیق به شبهات اعتقادی 
و اخالقی عرضه شود و این وظیفه سنگین حوزه در چنین عصر 
و زمانی است. نکته دیگر که در بعد فقهی باید به آن توجه کرد، 
مسائل نوپدید است که پیش از این در کتاب های فقهی ما حتی 
به صورت جزئی هم مطرح نشده است. باید یک اجتهاد سنتی و 
در عین حال پویا و قابل تطبیق با مســائل نوپدید صورت گیرد 
و یک نگاه نو بر اســاس همان اســلوب فقه جواهری به گذشته 
داشت. افتخار حوزه های شیعه این است که باب اجتهاد را مفتوح 
می داند؛ به خصوص در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که 
اگر فقیه آشنا به شرایط زمان خود باشد همان فقیهی خواهد بود 

که در روایات ما از آن تعریف و تمجید شده است.

 آیا تغییر در دروس حوزه می تواند در به روزتر کردن فقه 
کمک کند؟

من با کتاب های ســطح حوزه و تغییر آن با توجه به شرایط زمان و 
مکان مشکلی ندارم، اما باید به چند نکته مهم توجه کرد. کتاب های 
درسی حوزه، تراث بزرگان ما بوده و خاصیت مالپروری و دقیق نگری 
دارد؛ البته این کتاب ها توسط معصوم نوشته نشده و می توانند تغییر 
کنند، اما چه کسی این تغییر را ایجاد کند و این تغییرات چگونه انجام 
شود؟ افرادی باید این کار را انجام دهند که سال ها در کرسی تدریس 
بوده و با رموز این کتاب ها آشــنا هستند و نقاط ضعف و قوت آن ها 
را می شناســند. افرادی که سابقه آموزش و تدریس نداشته باشند، 

نمی توانند کار را به درستی انجام دهند و قطعاً شدنی نیست.

 برخی معتقدنــد حوزه علمیه از نظر علمی باید مواجهه 
دقیق تری با مسائل داشته باشد؛ مثاً در شرایط حال حاضر 
فلسفه دین شاید بیشتر از کام کارایی داشته باشد و حوزه 

باید به این مسائل بیشتر ورود کند؛ نظر شما چیست؟
آنچه در مسائل اعتقادی بیان کردم، به معنای عام گفتم؛ تمام آنچه 
به حوزه مباحث نظری مربوط است، از فلسفه تا کالم جدید و فلسفه 

دین و نگرش نو به مباحث کالم قدیم، باید توســط متخصصان در 
حوزه با توجه به آخرین دریافت های علمی بشری پیگیری شود.

 برخی رسالت طاب را شرکت بیشتر در کارهای اجتماعی 
و حل کردن مسائل اجتماعی می دانند، اما برخی معتقدند 
طاب باید کار نظری انجــام دهند و نرم افزار نظام را تولید 

کنند؛ نظر شما درباره این دیدگاه ها چیست؟
به نظر من طرح این دوگانه غلط اســت و هــر دو آن ها وظیفه 
حوزه علمیه است؛ حوزه وظیفه دارد مباحث نظری و هم مباحث 
عملی را متناســب با احتیاجات زمانی و مکانی و مســائل ذوقی 

افراد پیگیری کند.

  اگر طاب جوان بخواهند راه را سریع تر طی کنند و بیشتر 
کارایی داشته باشند باید از چه طریقی حرکت کنند؟

بنده معموالً در کالس های درس و جلسات مشاوره به طالب عزیز 
می گویم که دوران ســطح، تعریف خاصی دارد و دوران درس خارج 

بحث مستقل دیگری است. در دوران سطح باید متن 
مطالعه، مباحثه و فهمیده شود؛ این دوره استادمحور 
است اما در دوره درس خارج، من برخی از شیوه های 
مرســوم را کافی نمی دانم؛ باید خود طلبه برای آنکه 
زودتر به نتیجه برســد، با کار بیشتر، پیش از استاد، 
مطالب را تجزیه و تحلیل و پیش مباحثه کند. برخی 
در درس خارج شــرکت می کنند و فقط یادداشتی 
می نویسند و زود  هم خارج می شوند؛ بنابراین نتیجه 
مطلوبی نخواهند گرفت. پیشــنهاد من برای دوره 
درس خارج این اســت که باید  طلبه محور باشد و 
اســتاد به صورت راهنما و ناظر طلبه را پیش ببرد. 
همچنین بیش از این ها باید به سنت کارآمد مباحثه 
اهتمام داشت؛ یک رکن اساســی درس چه دوران 
سطح و مهم تر از آن در دوران درس خارج، مباحثه 
 است و استادان حوزه باید طالب خود را به این سنت 

مهم تشویق کنند .

 ما امروز با مسائلی از جمله فقه حکومتی مواجهیم؛ برای 
استفاده بهتر از فقه در سیاست گذاری و حکمرانی چه باید 

کرد؟
یک وظیفه به گردن حوزه است؛ از آنجا که با مباحث علمی سر و کار 
دارد و کار نظری انجام می دهد؛ حاال کدام یک از این مباحث علمی 
قابلیت اجرایی دارد یا کدام یک بیشتر به درد جامعه می خورد، این 

باید توسط مجریان محک زده و ارزیابی شود.

 مسائل مستحدثه باید در حوزه مورد توجه قرار گیرد    رسا: حجت االسالم عباس رفعتی نائینی، سخنگوی حوزه های علمیه، جامع بودن حوزه های علمیه را در امور علمی و آموزشی الزم دانست و افزود: حوزه های علمیه با این جامعیت باید بتوانند در تمامی رشته های علوم اسالمی حوزه، متخصص، 
فاضل و عالم پرورش دهند. آموزش حوزه باید به سمت و سوی کاربردی شدن علوم و مسائل حوزه برود؛ ما امروز مسائل کاربردی مورد نیاز زیادی داریم که باید در حوزه های علمیه تدریس و تحصیل و کار ویژه ای روی آن ها انجام شود. مسائل مستحدثه هم در حوزه باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد و این 

توجه باید در سطوح عالی و خارج به چشم بخورد. اگر استادان مسائلی که هزار سال به آن ها پرداخته شده است و دیگر دچار نوآوری نمی شود را پایه علوم و دانش و استنباط و مسائل مستحدثه را نیز برای استنباط و تدریس قرار دهند، حوزه علمیه از نظر علمی و آموزشی بالنده و پویا خواهد شد.

اقامه عزای اباعبداهللj ایمان را حفظ می کند حوزه: آیت اهلل محمدعلی ناصری دولت آبادی در اصفهان گفت: در روایت است که خداوند در ازای شهادت امام حسین)ع( چهار خصلت در این دنیا به ایشان عطا کرد. استجابت دعا را در زیر قبه حضرت قرار داد؛ یعنی هر کس زیر 
قبه امام حسین)ع( دعا کند دعایش مستجاب است؛ دوم اینکه شفای بیماری ها را در تربت ایشان نهاد؛ سوم امامان بعدی را از نسل ایشان قرار داد و چهارم اینکه افراد ایامی که زائر ایشان هستند از عمرشان محسوب نمی شود. از جمله چیزهایی که بال را دفع و ایمان ما به اهل بیت)ع( 

را حفظ می کند، برپایی مجالس امام حسین)ع( و شرکت در آن است. در روایت داریم اگر کسی یک دینار برای اقامه عزای حضرت اباعبداهلل)ع( خرج کند، خداوند به اندازه 70 دینار به مال او برکت می دهد و او را می بخشد و بهشت را بر او واجب می کند.

کتابخانه

اگر فقیه آشنا به 
شرایط زمان خود 

باشد، همان فقیهی 
خواهد بود که در 

روایت ما از آن 
تعریف و تمجید 

شده است 

بــــــرش

رنا
 ای

س :
عک

  آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار در مسجد اعظم قم:

رباخواری بنیان دین را منهدم می سازد
معارف: خداوند در آیه 278 ســوره بقــره می فرماید: »یَا أَیَُّها 
َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َو َذُروا َما بَِقَي ِمَن الِربَا إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«؛   ال
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، 
آنچه از ربا باقی مانده است را واگذارید. این آیه، هم با ایمان به 
خدا آغاز شــده و هم با ایمان ختم می شود و در واقع تأکیدی 
اســت بر این معنی که رباخواری با روح ایمان سازگار نیست؛ 
بنابراین هنگامی ایمان برای مسلمانان حاصل می شود که تقوا 

پیشه کنند و باقیمانده مطالبات ربوی را رها کنند. 
در روایــات آمده اســت پیامبــر)ص( پس از نــزول این آیه، 
نخســتین مطالبات ربوی عصر جاهلیت که دستور ملغی شدن 
آن را صادر فرمــود، مطالبات عمویــش عباس بن عبدالمطلب 
 بــود تــا ابتــدا از بســتگان خود بــرای اجــرای امــر خدا 

آغاز کرده باشد. 
در آیه بعد، لحن تغییر کرده و هشــدار می دهد که اگر به کار 
خــود همچنان ادامه دهند با جنگی از طرف خدا و رســولش 
روبه رو می شــوند: »َفإِْن لَْم تَْفَعُلوا َفْأَذنُوا بَِحْرٍب ِمَن اهلَلِ َو َرُسولِِه 
َو إِْن تُْبُتــْم َفلَُکْم ُرُءوُس أَْمَوالُِکــْم الَ تَْظلُِموَن َو الَ تُْظلَُمونَ «؛ و 
پیامبــر اکرم)ص( بــه فرماندار مکه دســتور داد اگر آل مغیره 
کــه از رباخواران معروف بودند، دســت از کار خود برندارند با 
آن ها بجنگند. خدای ســبحان در این آیات، در امر رباخواری 
شــدتی بــه کار برده که دربــاره هیچ یک از فــروع دین این 
شــدت به کار نرفته اســت؛ مگر یک مورد و آن این اســت که 
مسلمانان، دشــمنان دین را بر خود حاکم ســازند. علت این 
تفاوت آن است که فساد و آثار شوم گناهان دیگر محدود است 
و تنهــا برخی ابعاد زندگی را دربرمی گیــرد، اما ربا و حکومت 
بی دینــان، بنیان دین را منهدم می ســازد؛ نظام حیات را تباه 
 می کنــد؛ پرده ای روی فطرت انســانی می افکنــد و دین را به 

دست فراموشی می سپارد. 
نکتــه دیگر اینکــه آیات مربوط بــه ربا به دنبــال آیات انفاق 
آمده تا دو جهت خیر و شــر را که توســط مال و ثروت پدید 
می آیــد، مطرح کند. انفاق یعنــی »دادن بالعوض« و ربا یعنی 
»گرفتــن بالعوض«؛ در مقابل هر اثر خوبــی که انفاق دارد اثر 
ســوئی اســت که ربا در جامعه پدید می آورد؛ به همین دلیل 
َدقاِت«؛ خداوند  بــا َو یُْربِي الصَّ قــرآن می فرماید: »یَْمَحُق اهلُل الرِّ
 ثروت بدســت آمده از ربــا را نابود می کند، ولــی صدقات را 
افزایش می دهــد. درباره علت تحریم ربا گفته اند که رباخواری 
مانع جریان پول در مســیر تولید و کارهای عام المنفعه است و 
به جــای تالش فکری و عملی، فقط از ســود پول بهره گیری 
می شــود. امام صادق)ع( فرمودند: »اگر ربــا حالل بود، مردم 
کســب و کار را رها می کردند«. از امام رضا)ع( هم روایت شده 

که فرمودند: »اگر ربا شــیوع پیدا کند، راه قرض دادن بســته 
می شــود« و در حدیث دیگری می خوانیــم که هر کس بدون 
دانش و آگاهی از مســائل تجاری وارد تجارت شود، گرفتار ربا 

می شود.
گرفتن پــول اضافی، بدون انجام کاری مفید یا مشــارکت در 
تولید، نوعی ظلم و اجحاف اســت که موجب پیدایش دشمنی 
و قســاوت می شــود. ربادهنده به  دلیل بدهی های تصاعدی، 
 گاهی ورشکســت و مجبور به قبول انواع ذلت ها و اســارت ها 

می شود. 
ربا، تعادل جامعه را به هم زده و موجب تقســیم جامعه به دو 
قطب مستکبر و مستضعف می شود. طبق سخن خداوند حکیم، 
ربا آثار تخریبی خود را دارد؛ حتی اگر جوامع انسانی آن را در 

سیستم اقتصادی خود پذیرفته باشند.
خداونــد در آیــه 275 ســوره بقــره، رباخــوار را انســانی 
 ُمخبــط )غیرطبیعــی( و خــارج از نظــام صحیــح زندگــی 
َکَمــا  إاِلَّ  یَُقوُمــوَن  الَ  بَــا  الرِّ یَْأُکُلــوَن  َِّذیــَن  »ال می دانــد: 
ذلِــَک  الَْمــسِّ  ِمــَن  ــْیَطاُن  الشَّ یََتَخبَُّطــُه  ـِذي  َـّ ال یَُقــوُم 
بَــا َو أََحــلَّ اهلُل الَْبْیَع َو  ََّمــا الَْبْیــُع ِمْثــُل الرِّ َُّهــْم َقالُــوا إِن  بَِأن
بَا«؛ کســانی که ربا می خورند، برنمی خیزند مگر مانند  َم الرِّ َحرَّ
برخاستِن کسی که شــیطان بر اثر تماس، آشفته َسَرش کرده 
است. این بدان ســبب است که آنان گفتند: »داد و ستد صرفاً 
مانند رباست و حال آنکه خدا، داد و ستد را حالل و ربا را حرام 

گردانیده است«. 
خداوند علت ُمخبط شــدن را این می دانــد که رباخوار، فرقی 
میان ربا و تجارت حالل نمی گذارد و اعمالش نتیجه این اعتقاد 
نادرست است و در نتیجه رفتار او در مورد امر معاش و زندگی 
مانند رفتار جن زده و دیوانه ای اســت کــه خوب را از بد تمیز 

نمی دهد. 

درسنامه

لّه« است اقتصاد مقاومتی همان شعار »َهیَهاَت ِمنّا الِذّ
معارف: اسالم به معیشت بها می دهد؛ معیشت اسالم معیشت 
حسینی است و معیشت حســینی، معیشت عزتمندانه است. 
در دنیایی که مســتکبران داخل و خارج مانند گرگ هستند؛ 
از امــام صادق)ع( روایت داریم کــه مؤمنان باید زرنگ و قوی 
باشــند. مؤمنان باید به سمت تولید ثروت بروند، البته اگر نشد 
باید ثروت قناعت داشته باشــند. امام سجاد)ع( در دعای 21 
صحیفه سجادیه می فرمایند: خداوندا هیچ فاجر و کافری بر من 
منت نداشته باشــد؛ هیچ کافری قدرتی نداشته باشد و من به 
هیچ کافری محتاج نباشم. این همان اقتصاد مقاومتی است که 
لَّة«  ا الِذّ رهبری می فرمایند. نمی شــود با شعار گفت »َهیَهاَت ِمَنّ
بعد خودمان محتاج باشیم؛ با توسل و دعای تنها هم نمی شود. 
وقتی فــردی مانند رهبر معظم انقالب که نه تنها به فقه بلکه 
به ابعاد مختلف دین آگاهی دارند و به تعبیری هندسه دین را 
می شناســند و زمان شناس هستند، این همه بر مسئله اقتصاد 
تأکید می کنند، حتماً نکته ای پشــت آن خوابیده است و تمام 
ا  این تأکیــدات مبنای دینی دارد. اگر می گوییــم »َهیَهاَت ِمَنّ
ِة« اگر  لَّة« فرمود »َطلَــُب اَلَْحَوائِِج إِلَی اَلَنّاِس اِْســِتاَلٌب لِلِْعَزّ الِذّ
دســت گدایی به سمت کســی دراز کردی عزتت را از دست 
دادی؛ تو باید طوری تدبیر معیشــت داشته باشی که محتاج 
دســت دراز کردن به ســوی کسی نشــوی. در جای دیگری 
می فرمایند: »َطلَُب الَحوائِِج إِلــی الّناِس َمَذلٌَّة لِلَحیاِة و َمْذَهَبٌة 

لِلَْحیاِء« یعنی اگر حاجت از مردم بخواهید ذلیل می شــوید 
و حیای شــما از بین می رود؛ پس باید فکری بکنیم و 

روی پای خودمان بایستیم. 

  تهاجم فرهنگی یعنی 
ترویج مصرف گرایی

خب، حاال باید چه کرد؟ چند 
باید رعایت کنیم:  را  اصل 

باید  نخســت؛  اصل 
را  صرفه جویــی 
دوم؛  ببریــم.  باال 

را  بهــره وری  بایــد 
هم بــاال ببریم. اصل ســوم، 
اســت؛  اســراف  گناه  حذف 
انــدازه یک قطره  به  هرچند 
آب. شهید صیاد شیرازی دو 
خاطــره را از امــام)ره( زیاد 
نقــل می کرد و مــن خودم 
ایشــان شنیدم.  از  مستقیم 
زمــان جنگ،  اینکه  یکــی 

نقشــه پهن بود و داشــتیم مذاکره می کردیم؛ یک وقت دیدم 
امــام)ره( بلند شــدند و رفتند اتــاق کناری و برگشــتند. ما 
متوجه شدیم یک المپ اضافی روشــن بوده است. انسان پیر 
خیلی ســخت تر از جوانان بلند می شــود، ولی امام رفت برق 
را خامــوش کــرد و آمد. یک خاطره هم بــرای نماز اول وقت 
 بود که امام همیشــه می گفت نمــاز بخوانید بعد کارهایتان را 

انجام دهید. 
اما متأســفانه فرهنگ ما را خراب کردند؛ هر وقت هم که رهبر 
معظم انقالب فرمودند تهاجم فرهنگی، فقط یاد خانم ها افتادیم، 
غافل از اینکه جای دیگری را نشانه گرفته بودند که با زدن آنجا 
همه جا خراب می شد. آن قســمت مهم، مصرفی بار آوردن ما 
بود. بدون اینکه تولیدی داشته باشیم، مصرفی شدیم. پیرمردها 
یادشان است که در قدیم اصاًل این گونه نبودیم و به این راحتی 
منابــع و امکانات را هدر نمی دادیم. در قدیم اکثریت گوســفند 
نگه می داشتند؛ وقتی خربزه می خریدند، پوستش را به گوسفند 
می دادند، تخمش را خشــک و از همه آن اســتفاده می کردند. 
امیرالمؤمنین فرمود، مواظب باشید کفار در عمل به قرآن از شما 
پیشــی نگیرند. پیشی گرفتن چیست؟ همین بهره وری. آن ها با 
هزینه کم دنیایشان را اداره می کنند و ما با هزینه زیاد نمی توانیم 
مثل آن ها مدیریت کنیــم. آمارهای عجیبی داریم که مثاًل اگر 
ملــت ایران دور ریز غذایی شــان را کنترل کنند، میلیون ها نفر 
سیر می شــوند. باید همت کرده و عزاداری هایمان را هدفمند 
کنیم. اگر عزاداری امســالمان با پارسالمان مثل هم باشد 
و رشدی نکنیم، پس فلســفه این عزاداری چیست؟ 
سنگ و چوب هم از پارسال تا امسال دچار تغییر 
و تحول می شــوند؛ چطور ما درجا می زنیم؟ 
منتظر امام زمان)عج( کســی است که 
از خــودش ناراضی اســت. خدای 
این اشــک هایی که در  نکرده 
از  عزاداری می ریزیم ما را 
نکند  راضی  خودمــان 
که عجب اشکی ریختم 
 امشب، خیلی حال داد!

 اصاًل در این مســیر نباید دنبال 
لذت بردن باشــیم؛ در این مسیر 
هرچقدر وظیفه مــان را به خوبی 
انجــام دهیم به همان انــدازه از 
طــرف ائمه معصومیــن)ع( به ما 
پشــتوانه  می شــود.  داده  برکت 
تالش هــای مــا توســالتمان به 

معصومین)ع(است.
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      صفحه 4

︋︣گ ︨︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی 
︑﹫︊ــ︀ ﹝ــ︡ل ١٣٩٢ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٧۴ اــ︣ان  ٧٣٣ب٩٨  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
 VAS811100D5740190 ﹩︨︀︫ 8082082 و ︫ــ﹞︀ره
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︖﹫︡ ︗︺﹀︣﹡﹫︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۸۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︠﹢درو﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ا﹢﹊﹢ ر﹡﹉ ︨﹀﹫︡ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٧ع۵٢٣-ا︣ان ٣٢و︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥︫ 
︫︀︨ــ﹩ NAZA512S4GH000345  و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
09098K0 ︋﹠ــ︀م ︫ــ︣داری ﹎﹠︀︋ــ︀د ﹝﹀﹆ــ﹢د ︫ــ︡ه 

ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︎︣اــ︡  ︠ــ﹢درو  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ -٩۵۴ ط ٩٣ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩: 
﹝﹢︑ــ﹢ر:   ︫ــ﹞︀ره  و   ١۴١٢٢٨۵٩٢٧۵٨٨
١۶۶٧۵٠۵ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

(﹟︤و﹇).︡︀︫ــ ︨ــ︀﹇︳  ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۸

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ︎﹫︪ــ︣و ︎﹫︀م  ﹝︡ل ١٣٨٨ 
 153fmi08012864 ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ncr125h8884371 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢۶۵٧۵ اــ︣ان ٧۶١ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︡ی ﹝﹠︤ه 
︀︗ــ﹩ ︀ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︀﹞︀﹞ ﹩ا﹨ــ﹩ ﹝﹢﹇️ ﹝︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹢﹎
 ﹜﹫︺﹡ ︡﹝﹞ ︡﹡︣ه ﹁︣ا﹨﹩ ﹁︣ز︴﹞ ︉﹡︀︖﹠ا
از دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد واــ︡ ﹝︪ــ︡ ﹝﹀﹆ــ﹢د 
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۸۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی وا﹡ــ️ ︎﹫﹊︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  و ︫ــ﹞︀ره  ١٢١ ص ١٧  اــ︣ان  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٢ 
١١٢٨۴٠۴٧١۴۴ و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ١٢١٢١٣۴۵ ﹝︐︺﹙﹅ 
︋﹥ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ د﹜﹫ــ︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۷
۸۶
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹁︀ر︨ــ﹩   اد︋﹫ــ︀ت  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  ﹝﹢﹇ــ️  ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ 
ا︑ ︉﹡︀︖﹠﹞﹫﹠﹥ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ︮﹠︺︐﹩  ﹁︣ز﹡︡ ا︣ج دارای 
︑ــ︣ان  از  ︮ــ︀دره   ٣۴۶۴ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥  ︫ــ﹞︀ره 
﹝︐﹢﹜ــ︡ ١٣۵٠ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︀︫ــ︡ . ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۹

﹢درو  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩︠  ــ︊︤  و︨  ــ︣گ︨  ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︨ــ﹠︀د ،︋ 
︨ــ﹢اری ســـايپا 111SE   ﹝︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 5432797 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS431100F5836215 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
٩٨١ ج ٣۴ ا︣ان ٣۶ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹝﹫︣ ﹋﹑﹜﹩  ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ ر︫︐﹥ آ﹝﹢زش 
 ︪︣﹡︣اا ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد وا ﹩و︎︣ورش ا︋︐︡ا
︋﹠︀م ﹝︀ه ﹝﹢﹡﹫︣  ︧ــ﹫﹟ ︋︣ ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡︮︀دره از 
﹉-︨ــ︣︋︀ز  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١۶۶٣ ﹝﹀﹆﹢د 

ــ︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫ــ︡. ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︋︀ط ︨︀زه ︨ ﹤︀︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٩٧٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠۴٩۶٩٧١
 ️﹫﹨ ︀ذ ︫︡ : -ا︻︱︀ء︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋ 
﹞︀ره   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩٢٨٠٢۵١١٣٨۶ ٢- آ﹇︀ی ︗﹢اد︮︀د﹇﹩︋   ︫﹤ ︡﹡︡: ١-آ﹇︀ی ﹢︨︿ ︻︊︀س زاده︋  ︪︣ح ذ﹏ ا﹡︐︀ب︫  ﹝︡︣ه︋ 
 ﹩﹛︀︮ ﹜︸︀﹋ ︀ب ︫︡﹡︡ آ﹇︀ی︐﹡﹝﹙﹩٣٩٣٣٠١۴٨٣٢ ٣-آ﹇︀ی ︨︖︀د︻︊︀س زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٠١١۶٣١۵۴۶ ︋︣ای دو︨︀ل ا
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩١۵٣٢۴۴٧٣۵٣︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ﹡﹍︀ر ︮︀﹜﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٩٩٨٣۵٠١︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس                

.︫︡ ︉﹢︭︑٩٨,١٠,۴ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ︨︀ل︧︀ب ︨﹢دوز︀ب ︫︡﹡︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥ و︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹩﹚︻
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٩۶٧٢۴)

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︋︀ط ︨︀زه ︨ ️﹋︫︣ ﹤︀︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٩٧٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠۴٩۶٩٧١
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : -آ﹇︀ی ﹢︨︿ ︻︊︀س زاده ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٢٨٠٢۵١١٣٨۶︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ︗﹢اد︮︀د﹇﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٣٩٣٣٠١۴٨٣٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ︨︖︀د︻︊︀س زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙٠٠١١۶٣١۵۴۶﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡ 
﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀دواوراق ︻︀دی واداری و ︋︀دارو︑︺︡آور︫ــ︣﹋️ ﹁﹆︳ ︋︀ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ور︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه واوراق ︻︀دی 

واداری ︋︀ا﹝︱︀﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٩۶٧٢۵)

/ع
۹۸
۰۷
۷۹
۱

 ︪︡﹞ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹟﹫﹞︀︑ ︣ات ︫︣﹋️ ﹝︭︣ف ا︻︱︀ء ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ و ﹝︧︐﹞︣ی ︋﹍﹫︣ان﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 

︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵٣٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵١۶۵٨٢۶
 ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٧,٠۴,١۴ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩۶۶٩۵ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,١۵ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ ﹤︋ 
ا︑︀ذ ︫︡ : ١ -آ﹇︀ی ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ﹡﹫︣و﹝﹠︡ ٠٩۴۴٣٧۵۴٠۵ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫︦ وآ﹇︀ی ︊﹫︉ ا .. ︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ۵٧۴٩٠٨۵٠٧۴ ﹩﹝︣︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹝︣اد ︻﹙﹩ ︵﹫︊﹩ 
 ﹤﹫﹚﹋٢- ︡﹡︡ ︣ای ﹝︡ت ٣︨︀ل ا﹡︐︀ب︫   ︋️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝︧ــ ــ﹞️ ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه وآ﹇︀ی  ﹟﹫︧ ︡﹝﹞﹞﹫︡ی ﹁︣ ٠٨۴٨۶٠٠۵٧۶︋   ︨﹤  ︋١٠۶٠٨٠٨۵٩۵
﹇︣ار داد ﹨︀ و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ︑︺︡ آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹌ ، ︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣ات و اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ﹞﹫︡ی ﹁︣ ( ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ) و آ﹇︀ی 
︊﹫️ ا .. ︣﹞﹩ ( ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ) ︀ آ﹇︀ی ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ﹡﹫︣و﹝﹠︡ ( ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ) و ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨️ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق ︻︀دی ︋﹥ ا﹝︱︀ء 

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و در ︾﹫︀ب وی ︋︀ ا﹝︱︀ی ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۵٩٨٢٧٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹢ز︺﹩ ا﹝﹫︡ ا﹜﹫﹥ ﹝︷﹀︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۴۵۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧۵٩١١۴٠
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠۴ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ١۵۶٧٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۵ ﹝︣︡️ ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︠﹢︫﹢ی ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۵٠٩۶۶٠٢١٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︣ای ︋﹆﹫﹥ ﹝︡ت 
︑︭︡ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︑︀ ︑︀ر ١۴٠٠,٠٢,٢۶ ا﹡︐︀ب ︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣ات 
و اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︠﹢︫﹢ی و ﹝︐︽﹫︣ ︨︺﹫︡ ﹝︷﹀︣زاده ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀ ر︲︀ ﹡︀﹝︡اری ﹨﹞︣اه 
 ︦﹫ی و در ︮﹢رت ﹜︤وم ر﹢آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︠﹢︫ــ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀و﹡﹩ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨ــ️ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی︺︑ ︣﹞ ︀︋

﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
(۵٩٨٢٨٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۴

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ اول)
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان خراسان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢﹐ت ﹁︣︻﹩ ﹝︣︑︺﹩ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ از ﹏︣داری ذ ︣ه︋  (آ﹡︽﹢زه، آو︪ــ﹟ و و︫ــ︀) را در ﹇︀﹜︉ ︵︣︀ی︋ 
دو﹜ــ️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ١٠٩٨٠٠٣٨۴۵٠٠٠٠٠٣ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از 
︀زد︡ از ﹝﹠︀︵﹅ ﹝﹢رد﹡︷︣  ﹥ ا︠︢ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه، ﹝﹑︷﹥ ﹝﹀︀د ︵︣ح،︋  ﹢رت ︑﹞︀﹏ ﹡︧ــ︊️︋  ــ﹢د در︮  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا︻﹑م ﹤﹡︀﹊﹛︀﹞ ︣ه ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹢د را︋︣ای ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ﹝︭﹢ل︋  ﹫︪﹠︀دی︠  ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و ﹇﹫﹞️︎ 
١ /٩٨/٧  ️︀︽﹛ ٩٨/۶/٢۶ تاريخ دريافت اسناد مزايده : از

www.setadiran.ir﹤﹡︀﹞︀︨ مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول ︋︀ر﹎︢اری ︫︡ه در
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹  ــ︀︻️ 8:30 صبح مورخ 98/7/13︨  زمان و محل بازگشـايى پاكت هاى مزايده:︨ 

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری︠ 
︀﹝︀﹡﹥ در ز﹝︀ن  ︀رج از︨  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی︠   ︎﹤ ︀︫︡ و︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ︀﹠︑ ا︨ــ﹠︀د ️﹁︀در
︀ً ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ︎︦ از ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥  ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︋﹥ ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.(︲﹞﹠
︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩(د︨︐﹩) ︋﹥ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩-ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ در ﹇︊︀ل ا︠︢ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏﹢︑١٣٩٨/٧/١٠ ر︨﹫︡ ︑︀ ︑︀ر
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری︠ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۷
۸

ــ﹀﹫︡  ﹢دروی ام وی ام ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٢٧ ه ٨٧ اــ︣ان ٣۶ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر MVM484FFFG034866 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NATGCAVF4G1035158 ︫︀︨ــ﹩ 
︀﹇︣زاده ﹁︀رو︗﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥  ﹝︭︴﹀ــ﹩︋ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۸۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- ﹡﹢︋️ دوم
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏ذ ︳︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا

: ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۷
۷۶
۴

٩٨/٨۵١ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥
︀رس ︗﹠﹢︋﹩ ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز︎  ︌ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩︫  ︡﹝︀ت ﹝︧︐︽﹑ت ﹋﹞ ا﹡︖︀م︠  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥

۴/۶٨٩/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
﹞︀ره   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ آ ﹩﹊ رت﹢︭ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر︋   ︫﹟﹫﹝︱︑

.︫︡︀ ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان ﹝﹩︋  ︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 

١٣۶/٠٠۵/۴٩٨/۴٣٢ ر︀ل ︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︋︼﹚︊﹞

٩٨/٠٧/٢٩ ︳︣ا  ︫﹟︡︗وا ﹤ ︑︀ر﹢︑ ﹏ ا︨﹠︀د︋  ٩٨/٠٧/١٠
︀ر﹎︢اری و  ار︨︀ل   ︋️﹚﹞ ﹟︣︠آ
﹝︧︐﹠︡ات ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩(رزو﹝﹥)

٩٨/٠٨/١۴ ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩ ︀﹋︀ت︎   ︎︩︀︪﹎ ︀ر︑ ٩٨/٠٨/١۴ ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︀﹡︀﹝﹫ ︐︀د-ا﹝﹢ر︎  ︀رس ︗﹠﹢︋﹩-︨︀︠︐﹞︀ن اداری ﹝︣﹋︤ی︨  ﹢︫-︫︨︣︣︐︀ن ︻︧﹙﹢﹥-︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز︎  ا︨︐︀ن︋  آدرس ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار

  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی٢٧۵۶-٠٧٧٣١٣١٢٧۶١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀︣ا︗︺﹥ و﹞ WWW.SPGC.IR ️︀  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٣٧٢٢
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت اول موضوع قانون تعيين  ــماره 139860306015003957- 1398/06/02 هيئ ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى وحيد صفاى كاريزى به شناسنامه شماره 436 كد 
ملى 0749408073 صادره تايباد فرزند امراله در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 248,91 متر 
ــماره 283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از  مربع پالك ش
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت غالم رضا حقدادى و قس محل قس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  اعتراض، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807113
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/26

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

ــت اول موضوع قانون تعيين  ــماره 139760306015009503- 1397/11/29 هيئ ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــماره 208 كد ملى  ــنامه ش تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد روحى به شناس
0732462452 صادره تربت جام فرزند نجيب اله در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 150 متر 
مربع پالك شماره 1394 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا  ــاعى متقاضى و قس ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مش
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 

نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807114
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/26

غالمرضا آقازاده    /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
مشاعى 

ــناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد  ــان و به اس ــاس گزارش كارشناس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330001008465 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002084 
ــاحت  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س ــى  در شش ــوب  فرزند عل ــوش رفتارخ ــدس خ ــم اق خان
ــع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم  ــماره  11188 اصلى واق 107/50مترمربع پالك ش

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از شمسى ولى از ورثه غالمحسين ولى.(م الف 2709) 
2ـ رأى شماره 139860330001006544 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000550 
ــاختمان به مساحت 387/34 متر  ــدانگ يك باب س ــول در شش آقاى طاهركرمانى  فرزندعبدالرس
ــند قطعى  ــماره 10993 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س مربع پالك ش

35565مورخ 97/4/3 دفتر خانه 42 قم.( م الف 2708) 
3ـ رأى شماره 139860330001008701 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000518 
آقاى عزيزاله قائم پناه  فرزند سلمان  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 80/60 متر مربع 
ــماره 575فرعى از 11578اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه  پالك ش
نامه عادى خريدارى مع الواسطه از عبداله فخر لكزايى صادره در دفتر 234صفحه 484 به موجب 

سند قطعى 32611مورخ 1360/1/27 در دفتر خانه 17 قم.( م الف 2707) 
4-راى شماره 139860330001005806 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000082 

ــاختمان بمساحت 53/90 متر  ــدانگ يك باب س ــماعيل    در شش خانم نرگس كرمانى   فرزند اس
ــك اداره يك قم مبايعه نامه  ــماره 10393 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت مل ــع پالك ش مرب
ــر 236 صفحه 207.( م  الف  ــطه از پروين طالبى رهقى صادره در دفت ــادى خريدارى مع الواس ع

 (2706
5-راى شماره 139860330001007940 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002312 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 106/31 متر مربع  آقاى احمد يزدانى   فرزند عبداله   در شش
پالك شماره 52فرعى از 10475مكرراصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم طى 
ــادره در دفتر 215 صفحه 97.( م  ــطه از صديقه بيدگلى ص ــه نامه عادى خريدارى مع الواس مبايع

الف 2705) 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
ــاعى مراتب در دو نوبت به  ــى به مالكين مش ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترس مالكيت رس
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ  ــخاص ذينفع اعتراضى داش فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اش
انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك قم تسليم و رسيد آن را اخذ 
و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر 

اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9807112
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/11
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/26

محمد رضا اديبان
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
مشاعى 

ــناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد  ــان و به اس ــاس گزارش كارشناس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330001008153 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000336 

ــاختمان بمساحت 162 مترمربع  ــدانگ يك باب س ــعاد بالوئى فيلى  فرزند جمعه در شش خانم س
ــند  ــند قطعى س ــماره  10420 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س پالك ش

شماره 6762مورخ 1394/2/21 دفترخانه 58 قم. 
2ـ رأى شماره 139860330001008008 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000700 
آقاى مرتضى قربانى قمى فرزند ابوالفضل در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 50/31 متر 
ــك اداره يك قم مبايعه نامه  ــماره 10474 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت مل ــع پالك ش مرب

عادى مع الواسطه از مرحوم غالم محمد زاده مطلق سند صادره در دفتر 61صفحه 31. 
3ـ رأى شماره 139860330001007925 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002140 
خانم زهرا كچوئى  فرزند احمد در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 78/06 متر مربع پالك 
شماره 11491اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

مع الواسطه از عباس جهانگيرى صادره در دفتر 178صفحه 584.
4-راى شماره 139860330001008156 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000258 
ــيد ربيع  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت  ــيده بدريه عمادى جاشمى  فرزند س خانم س
ــوزه ثبت ملك اداره يك قم  ــماره 10437 اصلى واقع در بخش يك ح ــر مربع پالك ش 66/17 مت
ــاس نظر طى اظهار نامه ثبتى مورخ 1336/3/5.(م  ــطه از عب مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس

الف 2704)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
ــاعى مراتب در دو نوبت به  ــى به مالكين مش ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترس مالكيت رس
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ  ــخاص ذينفع اعتراضى داش فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اش
انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك قم تسليم و رسيد آن را اخذ 
و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر 

اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9807161
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/11
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/26

محمد رضا اديبان
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

س
,۹
۸۰
۷۸
۱۹

١٠٣٨٠۵۴٨۴۴٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٣٩١٢١ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫﹤﹫﹛︡ه ا﹠و آ ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 

 ٠٩٣٢٩۴١١٧۶ : ﹩﹚﹞ ︡﹋︀︋ ﹤﹝︪︨︣ ﹩﹠﹫︧ ︀دی﹨ ︡﹝﹞ آ﹇︀ی :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ١ - ا︻︱︀ء
٢-آ﹇︀ی ﹡︺﹞️ ا﹜﹥ ︸︋ ︿︣︀﹡︥اد ﹝﹢︨ــ﹢ی ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٧۶٣۶۶٨ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا﹜﹫﹥ ︠︣ا︨︀ن 
 ︀ ︀︋︣ی ﹁︣︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و آ﹇︀ی ا﹋︊︣︮  ︀ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ : ٠٨٣٩۶٧٢٧١٣︋  ــ﹫︣دل︋   ︫︡﹝﹞ ٣- آ﹇ــ︀ی

︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡٩٨,۴,٢٠ ا ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ٠٩۴٣۶٢١١٩۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل : ﹩﹚﹞︡﹋
(۵٩٨٢۵۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۷۸
۱۷

 ﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋   ︫︪︡﹞ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹟﹫﹞︀︑ ︣ان﹫﹍ ︀ز﹡︪︧︐﹥ و ﹝︧︐﹞︣ی︋  ـ︣﹋️ ﹝︭︣ف ا︻︱︀ء ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر﹎︣ان︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵٣٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵١۶۵٨٢۶

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,١٠ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩۶۶٩۵ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,١۵ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن 
ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡ . -٢︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ﹡﹫︣و﹝﹠٠٩۴۴٣٧۵۴٠۵︡ – ︧﹫﹟ ︨︀︾︣وا﹡﹫︀ن 
٠٩٣٩۴٢۶۴٣٩ ١۵ ﹝﹞ــ︡ ︧ــ﹫﹟ ﹞﹫︡ی ﹁︣ ٠٨۴٨۶٠٠۵٧۶ ﹝︣اد ︻﹙﹩ ︵﹫︊ــ﹩ ١٠۶٠٨٠٨۵٩۵– ︊﹫︉ اً ︣﹞ــ﹩ ۵٧۴٩٠٨۵٠٧۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀︀ن ︻︊︀س آرا﹝﹩ ︎﹢ر٠٨۵٩۶۴٣٩۴٨ ︨﹫︡ ﹝︣︑︱﹩ ︠︀دم ︫﹫︀︋ ﹩٠٩٣٠۶۴١٧۴۴ ﹝︣︑︱﹩ ﹇﹠︀دان ٠٩٣٢٨٨۶۶۵۵ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ی 
ــ﹞️   ︨﹤  ︋٠٩۴٠٣۵۶٩١٠ ︣﹞ ﹩﹛︀  ︮﹩﹆︑ ︡﹝﹞ – ٠٧٩٢٣٢٩٧٢۴ ــ︡﹡︡ -٣ ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝︷﹀ــ︣ی ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ــ﹥︨  ︣ای ﹝︡ت︨  ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 

︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︊﹫︉ ﹁︡وی ٠٩٣٨۶٨٧٢۵۵ ﹩﹠﹫︧ ﹝﹞︡ ﹡﹞︀زی ٠٩٠١٠۵٢٠٨۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زر︨︀ن ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡
(۵٩٨٢٣٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۷۸
۱۵

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹙﹢﹜︤ ︵﹢س︫   ︨︡﹢﹡ ︡ات ﹋︀︾︢ی﹫﹛﹢︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٣۴۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١٨۶٩۴

︡ : ١- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹋﹞︀ل ﹨︀︫﹞﹫︀ن ﹋︡ ﹝﹙﹩:٠٠۵۶٢١٣٠۶٩  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋ــ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ﹎︣وه ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ﹋︀︾︢ ︨ــ︀زی ﹡﹍﹫﹟ ︠︣ا︨︀ن(︫ــ﹞︀ره ︔︊️:٣۴٣٢٢و︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩:١٠٣٨٠۴٩۵٣٣٢) ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ︤︣﹚﹎-︡ات ﹋︀︾︢ی ︠︣ا︨︀ن﹫﹛﹢︑ ︹︀﹠︮ ️﹋︣از ︫ــ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋ ٠٠۵۴١۴٣٨٢٩:﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀ن﹫﹝︡ر︲︀ ﹨︀︫ــ﹝﹞ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر
(︫﹞︀ره ︔︊️:١٣۵٣و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩:١٠٣٨٠١٣١٨۴٣) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ︗﹙﹫﹏ ﹨︀︫﹞﹫︀ن ﹋︡ ﹝﹙﹩:٠٩٣٨٨۵۵٢١٢︋﹥ 
﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ات ﹋︀︾︢ی ︫﹊﹢﹁﹥ ︠︣ا︨︀ن (︫﹞︀ره ︔︊️:٣٣١٧و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩:١٠٣٨٠١٩٢١٧۴) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و 

︠︀﹡﹛ ﹝︺︭﹢﹝﹥ ﹝︀ه ︗︀﹡﹩ ﹋︡﹝﹙﹩:۵٢٢٧٩٩٩٢٢٨ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر ٩٩,١,۶ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
(۵٩٨٢٠٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧ـ﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه 
﹞︀ره ︔︊️ ۶٧   ︫﹤  ︋︦︠︣ ا﹇︐︭︀دی︨ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۵٧٩۵٣
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︋ــ︀زرس ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋ــ︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋﹥ 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ .︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,١٢,٢٩ ا
︋ــ﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩   ︋ــ﹥ ︑︭﹢ــ︉ ر︨ــ﹫︡. روز﹡︀﹝ــ﹥ 
﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج                       
آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨ ا﹡︐︀ب ︫︡ .

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

(۵٩٨٢۶٠)

س
,۹
۸۰
۷۸
۲۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و 
︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹡﹢﹟ ︫ـ︣﹋️ 
﹞︀ره ︔︊️ ١۵۴٠٢   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣١٠٣١۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١- ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︨ــ︀ل 
 ︉﹢︭︑ ︋ــ﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹝ــ﹢رد ﹩︐﹠﹞ ﹩ــ﹛︀﹞
 ️︗ ︣ار ﹎︣﹁ــ️ . ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س﹇ ︹﹝︖﹞

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

(۵٩٨٢۵۵)

س
,۹
۸۰
۷۸
۱۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨﹠﹍︀ه ︫︣﹋️ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۴۵ و 

١٠٣٨٠٠۵۴٢٩٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠٢,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹋﹙﹫﹥ 
اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋ــ︀دار و ︑︺︡ آور ︫ــ︣﹋️ 
 ︣﹍ــ﹉ ا﹝︱︀ د و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️︋︀︔ ا﹝︱ــ︀ء ︀︋
︣﹋︀ر︤ی و ︀ ا︨﹞︺﹫﹏  آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د ا﹡︐︷︀ری︨ 
﹢ا﹨︡   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ ︀ زر﹟ زاده ﹨﹞︣اه︋ 
︀ ا﹝︱︀ی  ︋﹢د و ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹝﹊︀︑︊︀ت اداری︋ 

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 

 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔
(۵٩٨٢٢۶)

س
,۹
۸۰
۷۸
۱۶

 ︣︍︨ ︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀و︫﹍︣ان ﹝︺︀دن﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
﹁︡ک ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۴٨۵٠٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶۴٨٧٣۴

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - آ﹇ــ︀ی ﹝ــ︡ی ︗ــ︀ن ︎︀ ︋﹥ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٣٨١٠١٨٨٣١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس                  
﹝︀︨ــ︉  ︎﹫ــ︀م  ﹝﹢︨︧ــ﹥  و  ا﹜︊ــ︡ل  ︻﹙ــ﹩ 
ا︣ا﹡﹫︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧۴۶۶٠٠٠ ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل 

 .︫︡ ︉﹢︭︑ ١٣٩٧
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵٩٨٢٧۶)

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹡﹢﹟ ز︻﹀︣ان 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٧٣۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٣١۵۵٢
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٨,٠۴,٣١ ﹝ــ﹢رخ  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ︻ــ︀دی 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - روز﹡︀﹝﹥ 
درج                                                                             ︗ــ️  ﹇ــ︡س  ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 
آ﹎ــ﹩ ﹨ــ︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︫ــ︡. - 
 ︉﹢︭︑ ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︨ــ︀ل ١٣٩٧︑ر﹢︮

 .︫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۵٩٨٢٨٢) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︎︀درا ︵﹢س 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩٢٠ و ︫﹠︀︨﹥ 

 ١٠٣٨٠٢١٧۵۵٩ ﹩﹚﹞

 از ﹝︪ــ﹢﹇ ﹤︋ ︡︀ن ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٠٣,١٣٩٨,٠۴ 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝︣﹋ــ︤ ا︮﹙﹩ 
︣ا︨ــ︀ن  ﹥ آدرس ︗︡︡: ا︨ــ︐︀ن︠  ︫ــ︣﹋️︋ 
ر︲ــ﹢ی ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹢ــ︀ن ︋ــ︩ ﹝︣﹋︤ی 
﹫︣ا︋︀د  د﹨︧ــ︐︀ن دو︾︀﹩ رو︨︐︀ ︠﹫︣ ا︋︀د –︠ 
– ﹋﹢﹥ ﹋﹠︀ر ﹇﹙︺﹥ ︎﹑ک ٠ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ - ﹋︡ 

 .️﹁︀ ︀ره ٩۴٧٨١۵٣٧١۴ ا﹡︐﹆︀ل﹝  ︫﹩︐︧︎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۵٩٨٢٨۵) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۵
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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 rراهکار اصلی برای حذف دهک های پردرآمد چیست؟
طرح های شکســت خورده دولت در حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه که 
ناکارآمدی آن پیش از اجرا عیان اســت، یکی از دالیل نشان دهنده نداشتن اراده و 
عزم جدی دولت در تحقق مسئله ای با این اهمیت است. هر چند طرح های مطرح 
شــده دولت به صورت جزئی مزایایی داشــته اند اما به صورت یک طرح کلی فاقد 
هر گونه اعتباری در تحقق حذف دهک هــای پردرآمد جامعه بوده اند. طرح هایی 
که پیش از اجــرا باید موضوعات مختلفی چون رعایت و تحقق عدالت اجتماعی، 
کاهش هزینه های تولید و وارد نشدن فشار و آسیب بر تولید و صرفه جویی آن مورد 
بررسی دقیق قرار داده شود به هیچ وجه مشمول چنین ریزنگری هایی قرار نگرفته 
اســت؛ بنابراین در صورتی می توان حذف دهک های پردرآمد را عملیاتی دانست 
که طرح های عنوان شــده به صورت کلی با توجه به نکات مورد نظر اقتصاددانان و 
کارشناسان اقتصادی خبره که در قالب پیشنهادهایی به دولت ارائه شده، به صورت 

یکجا به منصه اجرا گذاشته شود.
بی شــک تأثیر طرح های یارانه ای و حذف آن ها بر مــوارد مختلف و مهمی چون 
تورم و اشــتغال به عنوان شاخص های مهم اقتصادی باید مورد بررسی های دقیق 
و کارشناسی قرار بگیرد. اینکه کدام یک از طرح های مورد نظر کارشناسان هزینه 
کمتری به دولت و جامعه تحمیل می کند و پیامدهای آن چگونه است باید در دستور 
کار قرار داده شود. آنچه در این بین مهم انگاشته نشده، نبود عزم و اراده قطعی دولت 
در شناسایی اقشار پردرآمد و بررسی راه های مورد نظر کارشناسان در تحقق درست 

این مسئله برای تدوین طرح مناسب حذف یارانه پردرآمدهاست.
حذف یارانه خانوارها براساس میزان مصرف انرژی آن ها تأثیر چندانی بر تولید و ادامه 
فعالیت بنگاه های تولیدی مجوزدار ندارد؛ بلکه برخی از خانواده هایی که بدون مجوز 
در منازل خود اقدام به تولید می کنند ممکن اســت مشمول حذف یارانه براساس 
میزان مصرف باالی انرژی خود شوند؛ بنابراین اکتفا به میزان مصرف انرژی، راهکار 
اصولی و عملی برای  حذف دهک های پر درآمد نیست؛ تحقق این امر منوط به اراده 
دستگاه های دولتی در بررسی های مختلف کشف دارایی های افراد و ثروت های آنان 
است، در غیر این صورت حذف خانوارها بر مبنای میزان مصرف انرژی به هیچ وجه 

اصل برآورده کننده این خواسته نیست.

بی توجهی دولت به هزینه های کشاورزان درتعیین قیمت
روند بی توجهی دولت به اعالم دقیق قیمت 
تضمینی گندم تجربه ای تلخ است که بسیاری 
از گندم کارهای با سابقه و باتجربه هر سال 
با آن رو به رو می شوند. با آنکه کمتر از هفت 
و  گندم  خرید  قانونی  مهلت  پایان  به  روز 
محصوالت کشاورزی مانده است اما شهریور 
گذشته  سال های  همانند  نیز  امسال  ماه 
روزهای سخت و نفسگیری را پیش روی کشاورزان و گندم کاران قرار داده است. فرصت 
خرید گندم که هرساله تا پایان شهریور ماه است یک بار دیگر در بی توجهی و اهمال کاری 
دولت رو به پایان است و مسئله مهمی چون خودکفایی گندم با بی عملی دولت تحت 

تأثیر قرار خواهد گرفت.
عدم تعیین قیمت خرید تضمینی و قیمت های غیرکارشناسی و غیراصولی اعالم شده، 
بسیاری از کشاورزان را از فروش گندم به دولت منصرف کرده است. برخی از گندم کارانی 
که محصول خود را با قیمت هزار و 700 تومان به دولت فروختند به دلیل نداشتن فضای 
کافی مجبور به پذیرش چنین قیمتی شدن، در حالی که نرخ مطلوب برای هر کیلو گندم 

رقمی در حدود 2 هزار و800 تا 2هزار و 900 تومان است.
توجه نداشتن دولت به هزینه های متعدد کمرشکنی که بر کشاورز وارد می شود فضا را 
به سمتی سوق داده تا بسیاری از کشاورزان و گندم کاران از برداشت گندم و تولید مجدد 
منصرف و ناامید شوند؛ بی توجهی دولت به ضرر و زیان کشاورزان موضوعی نیست که 
دامنه اثرگذاری آن تنها شامل کشاورزان شود بلکه امنیت غذایی در بی رونقی کشاورزی 

و تولید گندم با مخاطرات بسیاری روبه رو خواهد شد.

کارشناسان تأثیر آزادسازی ذخایر آمریکا در ثبات نسبی قیمت طالی سیاه را موقتی می دانند

آرامش قبل از طوفان در بازار نفت
 اقتصاد/ زهرا طوســی  با سوختن سازه های 
پاالیشــگاهی آرامکــو در عربســتان، محمد بن 
ســلمان ولیعهد ســعودی که منتظر صفر شدن 
صادرات ایران بود، شــاهد تغییر ماهیت کشــور 
متبوعــش از بزرگ تریــن صادرکننــده نفت به 
یک واردکننده اســت. حمله به تأسیسات نفتی 
عربستان ســعودی ۵ درصد از کل عرضه جهان 
را از بــازار خارج کرد و ســبب شــد قیمت  نفت 
خام به صورت موقت تــا 20 درصد جهش کند، 
اما پس لرزه هــای اقتصادی آتش در آرامکو هنوز 
ادامــه دارد و در تمام کشــورهای تولیدکننده و 

مصرف کننده نفت احساس می شود.
اینک عربســتان که ۵ میلیون بشکه از نفت خود 
را برای حدود 6 ماه از دســت داده است و حدود 
۱88 میلیون بشکه در مخازن ذخیره خود دارد که 
می تواند تا ۳۳ روز افت ۵.7 میلیون بشکه ای تولید 

روزانه نفت این کشور را پوشش دهد.
مؤسسه مستقل »انرژی اسپکت« اعالم کرده این 
کشــور قرار است پس از حمالت پهپادی خریدار 
عمده پاالیشگاهی باشد. عربستان احتماالً مقدار 
زیادی بنزین، گازوئیل و احتماالً نفت ســنگین 
وارد خواهد کرد و میزان صادرات گاز مایع را هم 

کاهش خواهد داد.
بلومبرگ نیز با انتشــار نموداری، درباره بررسی 
تأثیــرات اقتصادی ایــن رویداد گفته اســت، 
از زمــان جنــگ 6 روزه میان اعــراب و رژیم 
صهیونیســتی در سال ۱967، هیچ حادثه ای تا 
ایــن اندازه بازار نفت را مختل نکرده اســت. بر 
اســاس نمودار بلومبرگ، حادثه ای که پیش از 
این بیشترین تأثیر را بر بازار نفت داشته، وقوع 

انقالب اسالمی ایران بوده است.
در حالــی که تنش در بازار نفــت، دیروز قیمت 
آتی بنزیــن در آمریــکا را ۱2.9 درصد افزایش 
داد و موجب رشــد 8 درصدی قرارداد نفت آتی 
در شــانگهای چین شــد، ترامپ مجوز برداشت 
از ذخایر اســتراتژیک آمریکا را صادر کرد و کره 
جنوبی نیــز اعالم کرد در صورت وخیم شــدن 
اوضاع، آزادســازی ذخایر راهبردی نفت خود را 

بررسی می کند.
کارشناســان حوزه نفت و انــرژی در گفت و گو با 
قدس به تأثیرات این تنش ها در بازارهای جهانی 

نفت پرداخته اند. 

  کنترل قیمت با ذخایر استراتژیک
رضا پدیــدار، نایــب رئیس 
فدراسیون صنعت نفت ایران 
و رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایــران در گفت و گو 
با خبرنگار ما می گوید: ده ها 

سال است که همه کشورها برای اینکه نبض اقتصاد 
کشورشان مختل نشــود، دو نوع ذخایر نفتی دارند 
که شامل ذخایر استراتژیکی روی خاک کشورشان 
و ذخایر بازرگانی در کشــتی ها می شود، این ذخایر 
موجب می شــود بحران برای اقتصاد کشورها شوک 
ایجاد نکند، تنها یک ســری تغییراتی را به صورت 
موقت در شــاخص قیمت ها به وجود آورد که پس از 
مدتی با کنترل ظرفیت تولید توســط اعضای اوپک 

تصحیح می شود.
رضــا پدیدار میزان ذخایر اســتراتژیک در آمریکا را 
600 میلیون بشکه، چین ۱90 میلیون بشکه، ژاپن 
220بشــکه و کره جنوبی را هم باالی 200 میلیون 

بشکه ذکر کرد.
وی با اشاره به اینکه در اجالس ۱76 اوپک درمجموع 
۱.2 میلیون بشــکه از حجم تولید کشورها کم شد، 
می افزاید: در اجالس راهبردی که هفته پیش تشکیل 
شد عربستان و امارات مجدد تأکید کردند برای کنترل 
قیمت، میزان تولیدمان را کم می کنیم، بنابراین در 
این شرایط به راحتی آن میزان سهمیه ای را که کم 
کردند دوباره وارد بازار می کنند تا تعادل برقرار شود.

پدیدار با اشــاره به اینکه در حال حاضر قیمت نفت 
وست تگزاس زیر 60 دالر و نفت برنت دریای شمال 
در معامالت الکترونیکی که بین کشورها جاری است 
دامنه قیمتی بین 6۵ تا 66 دالر دارد، تأکید می کند: 
کشــورهای بزرگ صنعتی دنیا نمی گذارند افزایش 

قیمت نفت تداوم داشته باشد.
به گفته وی، یکی از راهکارهایی که در جلسه ۱72 
اوپک مطرح شد این بود که کشورهای تولیدکننده در 
کشورهای بزرگ مصرف کننده بانکرینگ ایجاد کنند، 
مثالً ابوظبی در ژاپن مخازن نفتی ایجاد کرده و نفت 
خامــش را به صورت امانی در آنجا ذخیره می کند و 

ژاپنی ها می توانند در موقع نیاز از آن استفاده کنند.
ظاهراً حدود هشت کشور عضو اوپک در کشورهای 
مصرف کننده چنین مخازنی را دارند و این ذخایرهیچ 
ربطی به ذخایر استراتژیک و بازرگانی کشورها ندارد.

پدیدار می افزاید: عربســتان در ســه ماه گذشته 9 

میلیون و 2۵0 هزار بشــکه تولید کرده است و پس 
از این رویداد، تأسیســات خود را بازسازی می کند و 
کشــورهای دیگر نیز به جبران این کســری تولید 
می پردازنــد؛ مثالً عراق می تواند با 4 میلیون و 780 
هزار بشکه تولید به تعادل عرضه و تقاضا کمک  کند. 
با این اوصاف اظهارنظرها درباره اینکه نفت به باالی 
۱00 دالر می رسد نیز درست نیست و بر روند صدور 

نفت ایران یا لغو معافیت های نفتی نیز تأثیری ندارد.

 احتمال افزایش سطح تنش در بازار نفت
محمــد صــادق کریمــی، 
نفت نظر  کارشــناس حوزه 
دیگــری دارد. به اعتقاد وی، 
اســتفاده از ذخایر نفتی نیز 
حدی دارد و کشورها خیلی 

نمی توانند به این منابع دست درازی کنند. وی تأکید 
می کند: یکی از مهم ترین عواملی که قیمت نفت را 
تنظیم می کند میزان ذخایر استراتژیک است؛ درست 
است که در زمان بحران، ذخایر آزاد می شوند و قیمت 
را متعادل می کنند ولی باید توجه داشت که کاهش 
سطح ذخایر به مثابه فشار آوردن به طنابی است که 
هر لحظه ممکن اســت پاره شود و سطح تنش در 
بازار نفت را باال ببرد. یعنی اگر تا پیش از بحران، بازار 
می توانســت مثالً افت یک میلیون بشکه ای بازار را 
تحمل کند، وقتی سطح ذخایر پایین بیاید این افت 
یک میلیون بشکه ای در بازار بسیار معنادار می شود، 
یعنی با آزاد شدن نصف ذخایر جهان دیگر الزم نیست 
یمنی ها نصف ذخایر عربستان را بخوابانند، اگر تنها 
یک پنجم یا یک دهم را هم از کار بیندازند، احتماالً 
دوباره همان افزایش قیمت را خواهیم داشت. بنابراین 
خود میزان ذخایر، متغیر مهمی در قیمت نفت است 
و الزمه جبران کردن این ذخایر و برگرداندن آن ها به 
سطح قبلی این است که مدتی تولید افزایش پیدا کند 

و این زمانبر خواهد بود.

  بازار تب دار نفت 
وی با اشــاره به اینکه کشــورهای اروپایی معموالً 
به انــدازه 90 روز و آمریکا هم حدود 700 میلیون 
بشــکه ذخیره دارد که حدود 60 تا 90 روز واردات 
آمریکاســت، ادامه می دهد: این طور نیست که اگر 
ذخایر آزاد شــود و قیمت پایین بیاید، همه چیز به 
حالت عادی برمی گردد؛ با آزاد شدن ذخایر تنها تب 

این بیمار باالتر می رود و تنش در بازار نفت افزایش 
پیدا می کند تا وقتی به صورت واقعی ذخایر پر شود. 
هر چند این اتفاق منجر به مجوز صدور معافیت نفتی 
ایران نمی شود ولی به طور کلی روح تنش و فشارهای 
بین آمریکا و ایران را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر 
می شود آمریکا مرتب از اهرم های فشار علیه کشور 
ما استفاده نکند. این کارشــناس حوزه نفت درباره 
اینکه نوسان های قیمتی تا کجا ادامه خواهد داشت، 
می گوید: این مسئله به این موضوع بستگی دارد که 
عربستان در چه زمانی بتواند تأسیساتش را به مدار 

تولید برگرداند.
کریمی تأکید می کند: واردکنندگان نفت که عمدتاً 
کشورهای شرقی مثل چین و ژاپن هستند، شاید 
به نوعی آســیب پذیری بیشتری از آمریکا داشته 
باشــند و این به نظر من کشورهای شبیه چین و 
ژاپن را در تضاد با سیاســت های تنش زای آمریکا 
قــرار می دهد، یعنی قیمت عــالوه بر اینکه خود 
آمریکا را تحت تأثیر قرار می دهد ممکن است منجر 
به تغییر رویه در سیاست های آن ها شود؛ در واقع 
یک البی و فشــار را توسط بازیگران جهانی علیه 
سیاست های تنش زای آمریکا ایجاد می کند. این 
هم یک دینامیک است که در شرایط فعلی که ما 
با آمریکا داریم، اتفاق خوبی است و سبب می شود 
حرکت های علیه آمریکا بیشتر شود و آمریکا را از 

افزایش تنش و فشار بیشتر به ما منع کند.

  توجیه ائتالف نظامی در منطقه 
صادق مردانی معتقد اســت، 
آرامکــو  در  آتش ســوزی 
نظامی  ائتالف  سبب شــده 
در  برای حضور  فرامنطقه ای 
منطقه خلیج فــارس توجیه 

پیدا کند. این کارشــناس می گوید: این اتفاق زمانی 

افتاد که آرامکو قرار اســت ۵ درصد از سهام خود را 
به منظور کشــف قیمت، در بازار بورس عرضه کند. 
آرامکو به 9 بانک درخواست داده به صورت مشترک 
این عرضه را انجام دهند که این رویداد به طورقطع 
در بازار سهام عربســتان اثرگذار بوده و موجب افت 
آن خواهد شــد. از طرفی این اتفاق عمالً بر امنیت 
عرضه انرژی رقبای تجاری آمریکا تأثیر می گذارد که 
مهم ترین آن ها چین اســت. چین بخش عمده ای از 
نفت خود را از خاورمیانه تأمین می کند، این ســبب 
می شود قیمت انرژی باالتر برود و از طرفی وقتی این 
اتفاق افتاده عمالً آمریکا سعی کرده است بازار نفت 
را در دست بگیرد و سهم بیشتری از آن را در دست 

داشته باشد.
وی می افزاید: پس از این رویداد، چین و رقبای آمریکا 
در تجارت با تأمل بیشــتری رفتار می کنند و به این 
ســمت می روند که در امنیت خودشان و مدیریت 
تقاضا بیشــتر دقت کنند و ریســک این موضوع را 

کاهش دهند.
مردانی می گوید: قیمت نفت تــا چند روز آینده به 
7 تا 8 درصد می رســد ولی این موضوع بر بازار نفت 
ما تأثیری نمی گذارد، از طرف دیگر چون ما نفت را 
زیرقیمت می فروشیم تأثیری روی درآمدهای نفتی ما 

نیز به صورت عمده نخواهد داشت.
بازار نفت آبستن حوادث تازه ای است، ترامپ از ترس 
باال رفتن قیمت در پمپ بنزین ها، دستور استفاده از 
ذخایر اســتراتژیکش را صادر کرده و می گوید آماده 
شــلیک هستیم، اما در عین حال هر گونه اقدامی را 
منوط به راستی آزمایی می کند. عربستان که انفجارها 
ســهام آرامکویش را بی اعتبار کرده و فقط یک ماه 
وقت دارد تأسیســات نفتی خود را بازســازی کند، 
می گوید می خواهد نفت بخرد و نمی گذارد این رویداد 
صادراتش را مختل کند؛ مقامات در ایران اما معتقدند 

در بر همان پاشنه ای است که می چرخید.

در جهش سوم صنعت پتروشیمی 37 میلیارد دالر تولید می کنیم   فارس: بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: در بخش پتروشیمی، جهش دوم در حال به پایان رسیدن است و جهش سوم آغاز شده 
است که در نمایشگاه آتی نفت این موارد عرضه خواهد شد. در جهش دوم 100 میلیون تن محصوالت پتروشیمی به ارزش 2۵ میلیارد دالر تولید می شود و در جهش سوم این عدد به 37 میلیارد دالر خواهد 

رسید. وی افزود: صنایع پتروشیمی ۵.8 میلیارد دالر خوراک به پایین دستی می دهد، این اقدام اشتغال زایی خوبی برای کشور و صادرات به ارمغان خواهد آورد.
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آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 193-98خانم بتول اسماعيل زاده بزآباد فرزند مظفر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى 
ــماره 878 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى از  ــاحت 103/80متر مربع قسمتى ازپالك ش به مس

مالك رسمى آقاى محمدعلى شبيرى
2-كالسه پرونده 018-98 خانم غنچه گل بهادرى فرزند نريمان  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ــمى از مالكيت  ــه يك آب خريدارى از مالك رس ــماره يك اصلى س ــمتى از پالك ش 65/90متر مربع قس

حميدقاسم زاده احدى از ورثه رجبعلى قاسم زاده
ــاحت  ــدانگ يك باب انبارى به مس ــاى اكبرمجرد فرزندقربانعلى  در شش ــده 206-98 آق ــه پرون 3-كالس
ــماره 403 فرعى ازيك اصلى سه يك آب خريدارى از مالك رسمى  ــمتى از پالك ش 187/80متر مربع قس

از مالكيت محمدعيسى عربخانى 
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــن در  شش ــه پرونده 163-98  خانم خديجه رعنائى فرزند حس 4-كالس
ــاحت106/90متر مربع قسمتى از پالك شماره 6828 فرعى از2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك  مس

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يكباب منزل مسكونى  به  ــن هدايتى فرزند براتعلى در  شش ــه پرونده 224-98  آقاى حس 5-كالس
ــاحت164/90متر مربع قسمتى از پالك شماره 4146 فرعى از2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك  مس

رسمى ازمالكيت براتعلى هدايتى
6-كالسه پرونده 279-98  آقاى على كشاورز شيروان فرزند حسين در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  
ــمتى از پالك شماره 6865 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 180/35 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از مالكيت حسين كشاورزشيروان
ــدانگ يك باب منزل به  ــى توپكانلوفرزند عزيزاله در شش ــده 343-97 آقاى فرج اله وثوق ــه پرون  7-كالس
ــرط تجميع  ــماره 148 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه به ش ــمتى از پالك ش ــاحت 34/58 مربع قس مس

باپالك 2541فرعى از 13اصلى خريدارى از مالك رسمى از   مالكيت خدانظرنظرى قلجق
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ ميمى مس ــده 005-98آقاى ناصرمحمديانفرزندعزيزاله درشش ــه پرون 8-كالس
1276/35مترمربع تمامى پالك شماره 320 فرعى از 1 اصلى پيرشهيد خريدارى از مالك رسمى از تمامى 

مالكيت غالمحسين محمديان
ــدانگ يك باب  ــداله در شش ــمت اله رمضانى باش محله  فرزند اس ــه پرونده 162-97آقاى حش 9-كالس
ــى از 5 اصلى واقع  ــماره 1145فرع ــمتى ازپالك ش ــاحت 102/18متر مربع قس ــكونى به مس ــزل مس من

درقطعه3شيروان خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــن در تمامى ششدانگ يك باب منزل  ــه پرونده 202-98 آقاى ميالدحيدرى چوكانلوفرزند حس 10-كالس
ــاحت 200/00 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1085 فرعى از  13 اصلى باغات وحومه  ــكونى به مس مس

خريدارى از مالك رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــه پرونده 347-95 آقاى ايوب گوهرى فرزند غالمرضا در شش 11-كالس
103/90متر مربع قسمتى از پالك شماره 352و353فرعى از2اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رسمى 

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807833
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/26

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/10
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

(آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى )

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اراضى وس ــن تكليف وضعي ــاده3 قانون تعيي ــف مقرردرم ــب تكالي حس
مصوب1390/09/20آراءصادره از هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى سبزوارتصرفات 

مالكانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 2 سبزوار

ــاحت19/60متر مربع قسمتى از پالك  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - اقاى رضاكريمى نس
ــمى ثريا و طيبه  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس 114 فرعى از 28 فرعى از3362 اصلى واقع در بخش2س

و بهجت همگى قلعه نويى
ــاحت 16/70 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - خانم زهرا فيروز يزدى نس

پالك 4 فرعى از 2155اصلى واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عزت عشرتى
بخش 3 سبزوار

پالك 3 اصلى اراضى كالته سيفر
ــاحت 160/63 متر مربع  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - اقاى على اكبر اكبرى كرمانى نس
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك باقيمانده 211فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 3 س قس

رضا كالته سيفرى
پالك 5 اصلى اراضى قلعه نو

ــدانگ اعيانى يكباب ساختمان به مساحت 71/75 متر مربع قسمتى  ــبت به شش - اقاى غالمرضا بيدى نس
ــمى اداره اوقاف و امور  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس از پالك 151 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 س

خيريه
ــميرا كوشكباغى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 121/20 متر مربع قسمتى از  - خانم س

پالك 273 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى ذبيح اله روانشناس
- اقاى محمد كسكنى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 111/35 متر مربع قسمتى از پالك 

1375 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى بتول كسكنى
- اقاى محمد حسن عباسى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 183/85 متر مربع قسمتى از 

پالك 324 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى زهرا سلطانى
ــاحت 137/19 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - خانم معصومه عظيما نس
پالك 76 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى معصومه و زهرا و فاطمه 

و سكينه و مريم شهرت همگى عباسى
ــاحت 83/70 متر مربع قسمتى از  ــى نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مس ــين عباس - اقاى محمد حس

پالك 324 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى زهرا سلطانى
- اقاى سيد حسين حسينى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 81/97 متر مربع قسمتى از 

پالك 137 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مهدى ذبيح الهى
- خانم فاطمه برغمدى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 87/70 متر مربع قسمتى از پالك 

130 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى رقيه اصغرى بونش
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107/05 متر مربع قسمتى از  ــرو انجم نس - اقاى هادى خس
ــمى زهره چشمى و على  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس پالك 1476 فرعى از 5اصلى واقع دربخش 3 س

رضا كالته سيفرى
ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 209/32 متر  - اقاى على اكبر زرقانى نس
ــبزوار كه نسبت به پالك 336  ــمتى ازپالكهاى 336 و 287 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س مربع قس
ــينى و نسبت به پالك287 فرعى مع الواسطه از محل  ــطه از محل مالكيت عباس مير حس فرعى مع الواس

مالكيت مالك رسمى محمد ترشيزى
- اقاى مسلم زرقانى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 209/32 متر مربع 
ــبزوار كه نسبت به پالك 336 فرعى  ــمتى از پالكهاى336 و 287 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س قس
ــطه از محل مالكيت عباس ميرحسينى و نسبت به پالك 287فرعى مع الواسطه از محل مالكيت  مع الواس

مالك رسمى محمد ترشيزى
- اقاى محمد رضا عباسى نسبت به سه دانگ مشاع يكباب ساختمان به مساحت 98/45 متر مربع قسمتى 
ــبت به پالك 159 فرعى  ــبزوار نس از پالكهاى 159 و4116 و 4117 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س
ــينى و نسبت به پالك 4116 بالواسطه از محل مالكيت مالك  ــطه از محل مالكيت عباس ميرحس مع الواس
ــطه از محل مالكيت مالك رسمى  ــبت به پالك 4117 فرعى مع الواس ــريف و نس ــمى روح اله كيان ش رس

رضا شمس ابادى
ــه دانگ مشاع يكباب ساختمان به مساحت 98/45 متر مربع قسمتى  ــبت به س - خانم اعظم نيك ذات نس
ــبت به پالك 159 فرعى  ــبزوار نس از پالكهاى 159 و 4116و 4117 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س
ــينى ونسبت به پالك 4116 بالواسطه از محل مالكيت مالك  ــطه از محل مالكيت عباس مير حس مع الواس
ــطه از محل مالكيت مالك رسمى  ــبت به پالك 4117 فرعى مع الواس ــريف و نس ــمى روح اله كيان ش رس

رضا شمس ابادى
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 120/75 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - خانم مريم كيفى نس

76 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش3سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى على عباسى
پالك6 اصلى اراضى كلوت

ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107/08 متر مربع  ــن فالحتى طزرق نسبت به شش - اقاى محمد حس
ــمى حاجيه  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س قس

عذرا علوى
- اقاى موسى الرضا كاشانى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 195/15 متر مربع قسمتى از 

پالك 115 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى غالمحسين سالمى
- خانم مرضيه مسكنى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 92/85 متر مربع قسمتى از پالك 

98 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى قدرت اهللا مسكنى
- خانم زهرا شكوهى اصيل نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 111/36 متر مربع قسمتى از 

پالك 2 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى خودش
ــاحت 123/5 متر مربع قسمتى از پالك  ــم قارزى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مس - اقاى قاس

198 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حسين كشكى
ــاختمان به مساحت 101/55 متر مربع قسمتى از  ــامى فر نسبت به ششدانگ يكباب س - اقاى احمد حس

پالك 29 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى علينقى فقيه سبزوارى
- اقاى رضاقزى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 103/26 متر مربع قسمتى از پالك 9795 

فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى خودش
ــاختمان به مساحت107/51 مترمربع قسمتى از پالك  ــبت به ششدانگ يكباب س - اقاى عليرضا بدال نس

9795 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى خودش
- اقاى سيد محمود حسينى باغخيراتى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
ــبزوار از محل مالكيت مالك  ــمتى از پالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 س 87/16 متر مربع قس

رسمى حاجيه عذرا علوى سبزوار
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت  ــبت به سه دانگ مشاع از شش ــميه محمد پورقلعه نوئى نس - خانم س
ــبزوار از محل مالكيت مالك  ــمتى ازپالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س 87/16 متر مربع قس

رسمى حاجيه عذرا علوى سبزوار
ــاحت 96/12 متر مربع قسمتى از  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مس ــرابى نس - خانم طاهره رودس

پالك 35 باقيمانده فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى احمد مهرى
ــاحت 100/23 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - اقاى عبداله زمانى فر نس

پالك 4776 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عبداله تقوى نسب
- خانم پروين غالمى نيا نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 98/60 متر مربع قسمتى از پالك 

29 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى محسن فقيه سبزوارى
ــاحت103/50 متر مربع قسمتى  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - آقاى مهدى غالمى نيا نس
ــمى احمد رازقندى و  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــى از6 اصلى واقع در بخش 3 س ــالك 29 فرع از پ

فخرالسادات فقيه سبزوارى و حبيب اله بهنامى فر
- اقاى محمدحسن شهرابادى نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 148/10 
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى ازپالك 1055 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 س متر مربع قس

خودش
ــاختمان به مساحت 148/10  ــاع ازششدانگ يكباب س ــبت به دو دانگ مش - خانم محترم بداغ ابادى نس
ــبزوار از محل مالكيت مالك رسمى  ــمتى از پالك1055 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س متر مربع قس

خودش
ــاحت 99/70 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - اقاى على اصغر زرقانى نس

پالك 4559 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك محمد وظيفه داريزد
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 150/43 متر مربع  ــعيد روشنى نسبت به سه دانگ مش - اقاى س

قسمتى از پالك 75فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك عبدالحسين رمضانى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 150/43  ــه دانگ مشاع از شش ــبت به س ــنى نس - اقاى على محمد روش
ــمتى از پالك75 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك عبدالحسين  متر مربع قس

رمضانى
پالك28 اصلى اراضى كسكن

ــجر به  ــاب باغ مش ــدانگ تمامت يك ب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــبت به س ــى نس ــوكت دولت ــم ش - خان
ــاحت1470/87مترمربع به شماره پالك710فرعى از28اصلى واقع در بخش3 سبزوار از محل مالكيت  مس

مالك رسمى رقيه عدلى
ــه دانگ مشاع از ششدانگ تمامت يك باب باغ مشجر به مساحت  ــبت به س - اقاى محمدرضارفيعى فر نس
ــبزوار از محل مالكيت  ــماره پالك 710 فرعى از 28 اصلى واقع در بخش 3 س ــر مربع به ش 1470/87 مت

مالك رسمى رقيه عدلى
بخش 12 سبزوار

پالك 1 اصلى اراضى عميداباد
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 69/92 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - اقاى على اكبر ميرزائى نس

237 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى شوكت جراحى
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 94/35 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - اقاى مهدى نظرى نس

199 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مريم نظرى
ــاحت 32/14 متر مربع قسمتى از پالك  ــدانگ يكباب مغازه به مس ــبت به شش - خانم صديقه جعفرى نس

4326 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى حسين متولى
- خانم حوريه خيرابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 36/10 متر مربع قسمتى از پالك 

9748 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عباس دولت ابادى
پالك2 اصلى اراضى عبدالرحمن

- اقاى حسن بهزادى كيا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت93/80مترمربع 
ــمى محمد  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك138فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 س قس

ترشيزى
ــاختمان به مساحت 93/80  ــاع از ششدانگ يكباب س ــه دانگ مش ــبت به س - اقاى جواد بهزادى كيا نس
ــمى  ــبزوار ازمحل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك138 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12 س متر مربع قس

محمد ترشيزى
ــاحت 101/63متر مربع قسمتى  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - اقاى ابوالفضل بيدخورى نس
ــاحت 29/34 متر مربع از  ــاحت 72/29 متر مربع و 3723 فرعى به مس ــاى173 باقيمانده به مس از پالكه
ــمى حسين قزى و مريم و عفت و معصومه و  ــبزوار ازمحل مالكيت مالك رس 2 اصلى واقع در بخش 12 س

محمد شهرت همگى وحيدى خباز
ــدانگ يكباب منزل به مساحت113/94 متر مربع قسمتى از پالك  ــانى نسبت به شش - خانم فاطمه ابويس
ــمى حسن برغمدى و مهدى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس 9949 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 س

رفيعى
- اقاى محمدرضاميان ابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت126مترمربع قسمتى از پالك 

7 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى فريبرز ناوى
ــت به فاصله 15 روز از  ــون و ماده13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوب ــتناد مفاد ماده3 قان ــذا به اس ل
ــر ميگردد در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند  طريق اين روزنامه منتش
ــار اولين آگهى درروزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق راى در محل تا دو ماه  ــهرها بايد از تاريخ انتش در ش

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل  .معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارايه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى 
ــند مالكيت مى  ــت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور س تقديم دادخواس
ــاده 13 آيين نامه مذكور در  ــت .برابر م ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــدور س نمايد.ص
ــبت به آن ها اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى طبق راى  ــمت از امالكى كه قبال نس موردآن قس

هيئت پس از تنظيم اظهار نامه ثبتى
حاوى تحديد حدود ملك ،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
ــبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را  ــاند و نس ميرس

به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9807829
(م الف98/100/3036)
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على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

شماره پرونده: 139304006091000552/1
شماره بايگانى پرونده: 9301299

شماره ابالغيه: 139805106091005341
تاريخ صدور: 1398/06/20

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 آئين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده                    
اجرائى كالسه 9301299

ــماره شناسنامه 37677 و شماره  ــيدمحمد جواد اسفنديارى فرزند سيدجعفر بش ــيله به آقاى س بدين وس
ــماره شناسنامه و شماره ملى  ــيدمحمد جواد بش ــفنديارى فرزند س ملى 0932013821 و خانم فاطمه اس
0925781460 و آقاى سيدمحمد على اسفنديارى فرزند سيدمحمد جواد بشماره شناسنامه و شماره ملى 
ــه 9301299 له بانك سامان عليه شما و غيره نسبت به  0920432824 ابالغ مى گردد در خصوص كالس
ــهد متعلق به  ارزيابى پالك 1- فرعى: 2890/2883 از پالك اصلى 188 در بخش: 10 ناحيه: واقع در: مش
ــفنديارى در مقابل طلب بانك سامان اعتراض واصل گرديده لذا طبق ماده 102  ــيدمحمد جواد اس آقاى س
ــناس انتخاب گرديده كه طبق  ــه مدد تيمورى توكلى بعنوان كارش ــى به قيد قرعه آقاى ال ــه اجرائ آئين نام

مقررات كارشناس مذكور نسبت به ارزيابى اقدام خواهد نمود. آ- 9807811
مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
رسمى برابرراى اصالحى شماره 139860301046000339هيئت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه 2صادره ازاسفراين درششدانگ  ــكراله بش بال معارض متقاضى آقاى محمد ابراهيمى فرزند ش
ــى از158 اصلى خريدارى از مالك  ــاحت 124/33 مترمربع ازپالك باقيمانده103فرع ــك باب خانه به مس ي
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــمى آقاى محمد گل سرگزى به متقاضى محرزگرديده اس رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 176ث/م الف 
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رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى تجديدى
ــتان تهران بشماره 139818701133000463مورخ1398/5/1 باتوجه به افزايش  برابرراى هيئت نظارت اس
ــهم  ــماره 139مورخ1384/3/8 بنام وراث آقاى رضا قاجارهريك به ميزان س ــاحت راى صادره قبلى بش مس
ــرح آگهى  ــتثناءبهاى ثمنيه اعيانى مجددا بدين ش ــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به اس االرث خوددرش
ــاحت 14775مترمربع به پالك ثبتى 53فرعى از155  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس مى گردد : شش
ــماال : بطول  ــاء الدين غياثى باحدود اربعه : ش ــيد ضي ــه نام وراث آقاى رضا قاجارازمالكيت آقاى س ــى ب اصل
157/50 مترمرزى است به حريم كانال آبرسانى / شرقا : بطول150مترمرزى است به زمين مزروعى / جنوبا 
ــوم كه غربى است بطولهاى  ــفالته شعيب آباد دوم وس ــت به جاده آس ــمت اول بطول 67مترمرزيس : در4قس
ــت باكارخانه صابون سازى چهارم بطول59/40 مترمرزيست باكارخانه صابون سازى  40مترو27/5مترمرزيس
ــازى جزء باقيمانده155/9 * لذابه  ــت باكارخانه صابون س جزءباقيمانده 155/9* غربا: بطول27/5مترمرزيس
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش س
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه  خودرابه اين اداره تس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد177ث/م الف آ-9807104
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000350هيئت اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــدانگ يك باب  ــنامه327صادره ازورامين درشش ــماره شناس متقاضى آقاى محمد تاجيك فرزند ابراهيم بش
ــوا  ــاحت98/17 مترمربع از باقيمانده پالك103فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش خانه به مس
ــن انصارى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــمى آقاى حس خريدارى ازمالك رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
ــند مالكيت صادر خواهد شد183ث/م الف   صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000351هيئت اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــدانگ يك باب  ــنامه2452صادره ازدرشش ــماره شناس ــين بش متقاضى آقاى على رضا مزدآبادى فرزند حس
ــمتى ازپالك1فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا  ــاحت988/12 متر مربع قس دامدارى به مس
ــمى آقاى مهدى كشتكار محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  خريدارى ازمالك رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
ــند مالكيت صادر خواهد شد184ث/م الف   صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002501 هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــن تصرفات مالكانه بال  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامي ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــدانگ  ــنامه696صادره ازفيروزان در شش ــماره شناس معارض متقاضى آقاى مجتبى خزائى فرزند بابا مراد بش
ــاحت101متربع پالك شماره484 فرعى از12 اصلى واقع  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس يك باب خانه باس
ــت ناصرخانى احدى ازورثه على جمعه خانى  ــه خير آباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكي درقري
ــود درصورتى كه  ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهى مى ش محرزگرديده اس
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به  اش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت تا پایان شهریور حل و فصل می شود        ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: قرار است بخشی از بدهی های تأمین اجتماعی از محل فروش سهام تسویه 
شود. تالش می کنیم و امیدواریم تا پیش از پایان شهریور مشکل بدهی های تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت حل و فصل شود. نمکی گفت: آخرین میزان بدهی های سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت حدود 

9 هزار میلیارد تومان است و حتی برخی دانشگاه های علوم پزشکی حدود 17 یا 18 ماه از سازمان تأمین اجتماعی طلب دارند.

افزایش سرقت  اطالعاتی در آمریکا 
ایسنا: بر اساس آمارهای منتشر شده در 
ســال ۲۰۱۷ میالدی، بیش از ۸۶درصد 
از سرقت های اطالعاتی جهان در منطقه 
آمریکای شمالی اعم از ایاالت متحده و 

کانادا رخ داده است.
حاال بر اســاس آماری که در وب سایت 
ذکــر   digitalinformationworld

شده است، تعداد سرقت های اطالعاتی در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میالدی منتشر 
شده است و نشــان می دهد که در طول یک دهه اخیر، تعداد حمالت سایبری و 
سرقت های اطالعاتی در جهان به خصوص ایاالت متحده آمریکا به شدت افزایش 
یافته است. به عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه امنیت سایبری، این بدان 
معناست که شرکت ها و سازمان های آمریکایی میزبان اطالعات و داده های ارزشمند 
بسیاری هستند که همواره نظر و توجه خیل عظیمی از هکرها و مجرمان سایبری 

حرفه ای در کشورهای مختلف جهان را به سمت و سوی خود جلب می کنند. 
تعداد سرقت های اطالعاتی در سال ۲۰۰۸ میالدی ۶۵۶ مورد بوده که تعداد آن 
در سال ۲۰۱۶ میالدی به طور ناگهانی افزایش یافته و چهار رقمی شده است و به 
عدد هزار و 93 رسیده است. تعداد سرقت های اطالعاتی در سال ۲۰۱۷ نیز یک 
هزار و ۵۷9 بوده که به نظر می رسد هکرها و مجرمان سایبری در این سال به اوج 
فعالیت های خود رسیده اند و موفق شده اند رکورد جدیدی را در بیشترین تعداد 
حمالت سایبری، بدافزاری و سرقت های اطالعاتی به ثبت برسانند. البته این آمار 
در سال بعد از آن با اندکی کاهش، یک هزار و ۲44 مورد ثبت و گزارش شده است.

با ارسال ایمیل به ۲۰هزار نفر
یونیسف اطالعات شخصی ۸ هزار نفر را در اینترنت لو داد

علت  بــه  یونیســف  کارکنــان  مهر: 
سهل انگاری اطالعات شخصی ۸هزار نفر را 

برای ۲۰هزار آدرس ایمیل ارسال کردند.
به گزارش اینترســتینگ اینجینیرینگ، 
کارکنان ســازمان یونیســف وابسته به 
ســازمان ملل متحد که وظیفه کمک به 
میلیون ها کودک آواره و دچار سوء تغذیه 

را در جهان بر عهده دارند، اشتباهی عجیب مرتکب شده و در تابستان امسال اطالعات 
شخصی ۸هزار نفر را برای ۲۰ هزار آدرس ایمیل ارسال کردند.

در ایمیل های یاد شده اسامی، آدرس های ایمیل، جنسیت و اطالعات شغلی افراد عضو 
در یکی از پرتال های یونیسف درج شده بود که با این سازمان قراردادی کاری منعقد 
کرده بودند. تعداد دقیق افرادی که داده های خصوصی آن ها بدین شــیوه افشا شده 

۸هزار و ۲۵3 نفر اعالم شده است.
یونیسف با اذعان به این مسئله خطای انسانی را عامل افشای این اطالعات اعالم کرده 
است. این سازمان بدون ارائه جزئیات بیشتر بابت این اشتباه عذرخواهی کرده و وعده 

داده که دیگر چنین خطاهایی در یونیسف روی ندهد.
بر اساس برآوردهای نشریه سی پی او خسارت مالی ناشی از جرایم مختلف سایبری تا 

سال ۲۰۲۱ به رقم بی سابقه ۶ تریلیون دالر خواهد رسید.

آقای وزیر!
فردا دیر است همین امروز شفاف باشید

۲3 تیرماه امســال، سیدحسین نقوی  حسینی، ســخنگوی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس در گفت وگو با یک خبرگزاری داخلی با اشاره به جزئیاتی از جلسه این 
فراکسیون با سعید نمکی، وزیر بهداشت گفته بود: »- نمکی- در این جلسه به وقوع 
فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی اشاره کرده و گفته است که نمی دانیم 
یک میلیارد دالر تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند و چطور این هزینه انجام شده 
است«. هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر نگذشته، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، این موضوع یعنی »فساد ۵۰هزار میلیارد 
تومانی را در سازمان نظام پزشکی« به نقل از وزیر بهداشت تکذیب و اعالم کرد: »اساساً 
ایشان )وزیر بهداشت( هیچ مطلبی با عنوان فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا فساد در 
نظام پزشکی اظهار نکرده اند و خبر اظهارات ایشان در رسانه ها مؤید این مطلب است«.

البته جهانپور بر این نکته نیز تأکید کرد که مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به 
کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشــکی است و به نظام پزشکی هم در هیچ کدام از 

قسمت های سخنان وزیر بهداشت اشاره نشده است.
ســعید نمکی که فعاالن حوزه محیط زیست او را پزشکی شکاردوست می دانند در 
نخســتین روزهای حضور خود در وزارت بهداشت، وقتی قرار بود از مشکالت نظام 
سالمت بگوید، در بخشی از سخنانش به شکار هم گریزی زده و گفته بود: »شکارچیان 
می گویند، اگر می خواهی پرنده را بزنی، باید جلویش را نشانه بگیری و اگر خودش را 
نشــانه بگیری، گلوله به جای خالی پرنده خواهد خورد. در نظام سالمت، ما همیشه 
به جای خالی می زنیم«.از آن روز تا امروز نمکی بارها و بارها از مافیای فساد قدرتمند 
در نظام سالمت و آمادگی خود برای مقابله با آن خبر داده است. چنانکه در آخرین 
اظهارنظر خود در این خصوص می گوید: »... روزی همه ما باید پاسخ دهیم در روزهای 
سخت مملکت کجا بودیم و چه کردیم؟ امیدوارم آن روز مجبور نباشیم بگوییم زیر 
چشــمان ما با IRC پودر کاکائو و نارگیل، داروی قاچاق وارد کرده و توزیع کردند و 
کارمند ما هم پشت سیستم و سامانه این موضوع را تأیید کرده است، یعنی به جای 

چرتکه، به دزدها، ماشین حساب دادیم!«
نمکی آرزو می کند روزی کسوت وزارت را کنار گذاشته و با مردم راحت و بی مالحظه 
صحبت کند و بگوید که گاهی سازش- مدیران- با فساد که به صغیر و کبیر مملکت 

رحم نکرده، چه بالیی سر مردم آورده است.
در این میان پرسشــی که وزیر بهداشــت بارها در اظهارات خود به آن اشاره کرده و 
آن را بارها تکرار می کند این اســت که: »چرا عده  ای از اینکه همه چیز شفاف شود، 

مقاومت می کنند؟ 
ما به چه موضوع غیرشــفافی بیشترین توجه را داریم. همواره گفته ام که نباید اجازه 
دهیم تعداد معدودی از افراد قانون شــکن و فرصت طلب حیثیت جامعه داروسازی و 
پزشــکی کشور را ببرند. متأسفانه در سال های گذشــته در سازمان غذا و دارو یکی 
از بزرگ ترین آفت ها عدم شــفافیت بوده است. هرچه هم فریاد می زدم عده ای فکر 

می کردند که با شخص خاصی خصومت دارم«.
ساختن اتاق شیشه ای و شفاف بودن آنچه بوده و هست؛ شعار پرطمطراقی است که 
پیش از این بســیاری آن  را تکرار کرده اند اما واقعیت این است که یا به آن اعتقادی 

نداشته اند و یا آنکه به دالیلی موفق به اجرای آن نشده اند.
نمکی خوب می داند مواجهه و مقابله با غول فساد، مرد میدان و عمل می خواهد و در 
این راه باید ســری نترس داشت. خودش هم می گوید: »من مدیر ترسو نمی خواهم. 
محکم باشید و هر گونه مانعی دیدید، به من گزارش کنید. من کنار شما هستم. وقتی 
انسان دلش را با خدا گره بزند، دلیلی برای ترس نیست. قرار نیست از این راه مستقیم 

یک سانتیمتر هم عقب رویم«. 
نمکی این را هم خوب می داند که اگر قرار اســت روزی از »گم شدن یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون یورو ارز رســمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی«، »عمل نکردن ۱۰ 
شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهداتشان«، »واردات مفتول برق به 
جای استنت قلبی«، »سامانه تیتک و راز سر به ُمهر سازمان غذا و دارو«، »بازداشت سه 
متخلف ارزی در سازمان غذا و دارو« و یا قاچاق دارو با IRC پودر کاکائو و نارگیل و... 
بگوید؛ نباید از چرایی مقاومت سرسختانه و لجاجت گروهی از پزشکان در برابر الزام 
نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی نیز به سادگی 
بگذرد و سکوت کند. مگر نه این است که برای مبارزه با موریانه فساد باید در مقابل 
دریافت های زیرمیزی و بیش از تعرفه های مصوب در حساب هایی که به نام افراد دیگر 
است و یا دریافت های نقدی در مطب و کلینیک که هیچ جا ثبت نمی شوند و بدون 

تردید مالیاتی هم بابت آن ها پرداخت نمی شود قدرتمندانه ایستاد؟
آقای وزیر؛ آیا زمان آن نرسیده است برای آنکه ادعای مبارزه با فساد و تأکیدات مکرر 
شما را برای ایجاد شفافیت باور کنیم، از حدود ۸۰ درصد پزشکانی که حتی پس از 
اتمام مهلت نام نویسی دستگاه کارتخوان پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی هنوز 
به قانون تن نداده اند سؤال کنید چرا به مصوبه مجلس که با هدف ایجاد شفافیت در 
درآمد پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی پردرآمدها به تصویب رسیده است وقعی 

نمی نهند؟
یادمــان نرود مردان عمل و آن ها که ســری نترس دارند بــرای اثبات ادعای خود و 
گفت وگــوی راحت و بی مالحظه با مردم الزم نیســت کار  و وظیفه امروز را به فردا 

بسپارند و به انتظار رسیدن روزی بنشینند تا کسوت وزارت را کنار بگذارند.

 گروه جامعه/ محـمود مصـدق  سـال گذشته 
علی فاطمی، نایب رئیس وقت انجمن داروسازان 
ایران اعالم کرده بود: »ساالنه حدود 4۵هزار نفر از 
ایرانی ها قربانی دستخط بد پزشکان شده، داروی 
تعداد  این  از  و  می شود  داده  آن ها  به  اشتباهی 
3هزار نفر به دلیل خطاها و عوارض دارویی جان 

خود را از دست می دهند«.
آماری در خور تأمل که حاال به نظر می رســد با 
جایگزین شدن نسخه نویسی الکترونیک به جای 

نسخه های سنتی دستخوش تغییر شود.
البته آن طور که کارشناســان می گویند کاهش 
خطاهــا و تداخل دارویی تنها بخشــی از فواید 

نسخه نویسی الکترونیکی است.
دست اندرکاران اجرای این طرح در گفت وگو با ما 
ضمن آنکه از دیگر مزایای نسخه نویسی الکترونیک 
گفته انــد به چالش های پیش روی اجرای آن نیز 

اشاره می کنند.

 پزشکاناستقبالمیکنند؟
مدیــر داروخانه ای در بولوار کشــاورز به »قدس« 
می گوید: از سال گذشته تاکنون دو بار اجرای طرح 
نسخه پیچی الکترونیکی را به ما ابالغ کرده اند اما 
عمالً هنوز نســخه ای الکترونیکی توســط هیچ 
پزشکی دریافت نکرده ایم. البته داروخانه ها مشکلی 
برای اجرای نسخه پیچی الکترونیک ندارند چون 
مجهز به نرم افزار مورد نظر شده اند و به اینترنت 

هم متصل هستند.
پزشک یکی از بیمارســتان های مهم دولتی در 
پایتخت هم می گوید: در تهران به جز پزشــکان 
بیمارســتان های ملکی تأمین اجتماعی، پزشک 
دیگری به صــورت الکترونیکی نســخه تجویز 
نمی کند. وی به استقبال پزشــکان از این طرح 
بدبین اســت چون معتقد اســت پزشکان نفعی 
از آن نمی برنــد بلکه بابت آن بــه ویژه در خرید 
نرم افزار نسخه نویسی متحمل هزینه هایی می شوند 
بنابراین به نظر می رسد باید آن هایی که از اجرای 
این پروژه سود می برند مشوق هایی برای پزشکان 

در نظر بگیرند.

زمانگسترشطرحبهتمامکشور
معاون  فرزیــن،  کــورش 
بیمه سالمت ایران از آغاز 
نسخه نویسی  طرح  اجرای 
از  الکترونیکی در کشــور 
سال گذشته خبر می دهد 

و امیدوار اســت اگر کار با همین ســرعت پیش 
برود بتوان سال آینده اجرای این طرح را به همه 

شهرستان ها گسترش داد.
فرزین در خصوص زیرساخت های اجرای این طرح 

می گوید: در اینجا دو بحث مطرح است که یکی 
مربوط به مطب ها و دیگری مربوط به کلینیک ها 
و داروخانه هاست. بیشتر پزشکان در حال حاضر 
در مطب هــای خود نرم افزار یا سیســتمی برای 
نسخه نویســی الکترونیکی ندارنــد. بنابراین در 
مطب ها وضعیت کمی متفاوت است اما در مجموع 
با توجه به سامانه راه اندازی شده وزارت بهداشت 
و پنلی که ســازمان بیمه ســالمت و همچنین 
سازمان نظام پزشکی برای این منظور تهیه کرده، 
زیرساخت ها برای اجرای طرح فراهم است. یعنی 
سازمان بیمه سالمت، سرویس های خود را آماده 
کرده و وزارت بهداشــت هم استانداردهای تبادل 
اطالعات و پرونده الکترونیک سالمت را طراحی 
کرده اســت، امکان اتصال تمام مراکز بر اســاس 
استانداردی که وزارت بهداشت تعریف کرده است 
وجود دارد. موضوع دیگر بستگی به مراکز دارد و 
ما می خواهیم کار بر اســاس یک نظم جلو برود 
بنابراین هرچه پزشــکان و مراکز درمانی زودتر و 
بیشتر وارد این فضا شــوند طبعاً اجرای طرح با 

سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی اگرچه معتقد اســت پزشــکان بابت تهیه 
ســخت افزار و بــه ویــژه نرم افــزار مربوط به 
نسخه نویســی الکترونیک متحمل هزینه هایی 
می شــوند امــا از رقم ایــن هزینه هــا اظهار 

بی اطالعی می کند.
فرزین استقبال پزشــکان از طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی را بســیار خوب توصیف می کند به 
طوری که می گوید پزشکی را در آذربایجان شرقی 
می شناســد که ماهی 9۰۰ نسخه الکترونیکی 

تجویز می کند. 

چالشهایاجرایطرح
دکتــر کیانــوش جهانپور، 
عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت نیز از مناسب 
بــودن روند اجــرای طرح 
الکترونیکی  نسخه نویســی 

خبــر می دهد و به قدس می گویــد: به زودی همه 
ایرانیان دارای پرونده الکترونیک ســالمت خواهند 
شــد و به دنبال آن شــاهد اتصال ایــن پرونده به 
مراکز دولتی و سپس به مراکز عمومی و خصوصی 
و داروخانه هــا خواهیم بود. قاعدتــاً در این مرحله 
نسخه پیچی الکترونیکی استقرار پیدا می کند و پس 
از آن نسخه نویسی الکترونیک و حاکمیت هوشمند 
گادالین هــا مورد توجه قرار می گیرد. این ها مرحله 
به مرحله اســت که امیدواریــم بتوانیم در ماه های 
آینده به تدریج نسخه پیچی الکترونیک را با توجه 
به اتصــال داروخانه ها برقرار کنیم و پس از آن وارد 
مرحله نسخه نویسی الکترونیکی در مطب ها و حتی 

کلینیک های خصوصی شویم. 
سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو اضافه می کند: 
اتصال داروخانه ها به ســامانه به معنی ورود به فاز 
نســخه پیچی الکترونیک است که به نظر می رسد 
بخش عمده آن تا پایان آبان ماه شکل می گیرد ولی 
این موضوع به معنای نسخه نویسی کامل الکترونیکی 
نیست. این نســخه پیچی است. چون ممکن است 
مراکز خصوصی، مطب ها و مراکز درمانی خصوصی 

به سامانه متصل نشده باشند.
استقرار کامل مرحله نسخه نویسی الکترونیکی پس 
از مرحله نسخه پیچی اســت. به همین دلیل قرار 
است اتصال داروخانه ها به سامانه زودتر صورت گیرد 

چون بخشی از نسخه نویسی توسط بخش خصوصی 
و بخشــی هم دولتی اســت و در مراکز تابع وزارت 

بهداشت تجویز می شود.
وی ســپس بــه چالش هــای پیــش روی طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی می پردازد و می گوید: هر 
مرحله ای از اجرای ایــن طرح چالش های خاص 
خود را دارد. در مرحله اولیه یک سری چالش های 
فنی و ســخت افزاری وجود داشت مثل نقاط کور 
اینترنت، گســترش شبکه فیبر نوری به دورترین 
مناطق روستایی که با همکاری وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات تا حد زیــادی این چالش ها 

برطرف شده است.
چالش بعدی هم مربوط به 
مرحله پرونــده الکترونیک 
بــود. در این مرحله چالش 
متعدد  ســامانه های  وجود 
مختلــف  حوزه هــای  در 
سازمان های  سالمت،  نظام 
مختلف بیمه گر و همچنین 
ســازمان هایی کــه بــرای 
استحقاق سنجی و استعالم 
هویت هستند وجود داشت 

که بخش عمــده آن با تغییر 
کدهای مشترک بین سامانه ها و تجمیع این سامانه ها 
برطرف شده اســت و در بقیه موارد هم که شامل 
اتصال سامانه های برخی از سازمان های بیمه گر دیگر 

است با طی مراحل فنی در حال انجام است. 
وی در همیــن زمینه به ضرورت امنیت اطالعات 
افراد اشــاره می کنــد و می گوید: ایــن موضوع 
نیازمند این اســت که ما کدهــای اخالقی را بر 

اســاس فرهنگ و زیربناهای فرهنگی و حقوقی 
کشور خودمان تعریف کنیم که در این زمینه نیز 

گام هایی برداشته شده است.
جهانپور مقاومت بعضی از پزشکان و دیگر ذی نفعان 
را از دیگــر چالش های طرح مذکــور می خواند و 
می گوید: به هر حال با تغییراتی که ایجاد می شود 
مقاومت هایی از سوی گروه های هدف رخ می دهد که 
این چالش با فرهنگ سازی و تعامل خوب اجتماعی 

به تدریج در حال رفع شدن است.
سخنگوی وزارت بهداشــت هزینه هایی را که به 
بخــش خصوصی و یا حتی بخــش دولتی برای 
اتصال به سامانه وارد می شود از دیگر چالش های 
اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیکی می داند و 
می گویــد: اگرچه این هزینه به نظر اندک می آید 
اما می تواند بر بخشــی از ارائه کنندگان خدمات 
فشــار وارد کند که مشــوق های مالی، وام های 
قرض الحســنه و مســائلی اینچنینــی را در نظر 

گرفته ایم تا این چالش هم رفع شود.
وی در خصوص نبود کاغذ کارت هوشمند در بازار 
که صدور کارت هوشمند پزشکان را با چالش مواجه 
کرده است هم می گوید: اصل نسخه الکترونیک بر 
پایه امضای الکترونیک اســت اما این موضوع در 
حوزه صنوف است و در حوزه مستقیم ما نیست. 
به هر حال نظام پزشکی به عنوان متولی این صنف 
بــه این موضوع ورود کرده و در حال حاضر بخش 
اعظم پزشکان دارای امضای الکترونیک هستند و به 
نظر نمی آید در این زمینه مشکل خاصی به لحاظ 
فنی پیش بیاید. ضمن اینکه نظام پزشکی هم در 

این خصوص چیزی به ما اعالم نکرده است. 
وی اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیک را یک 
اتفاق بســیار مثبت و نقطه عطفی 
در تاریخ نظام ســالمت می خواند و 
می گوید: با اجرای این برنامه به یک 
مجموعه واحد و منسجم اطالعاتی 
در حــوزه نظام ســالمت دســت 
می یابیم که برنامه ریزان در داخل و 
یا خارج نظام ســالمت می توانند بر 
اســاس آن ها تصمیماتی درست تر 
برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، 
تخصیص بهینه منابــع، نظارت بر 
شبکه توزیع دارو و تجهیزات پزشکی 
اتخاذ کنند. عالوه بر این طرح مذکور 
می تواند جلو بسیاری از تجویز های بی مورد و حتی 
خودتجویزی ها را بگیرد، موضوع قاچاق معکوس 
یا نشــت دارو و تجهیزات پزشــکی از زنجیره و 
بازار رسمی را کاهش دهد و به صفر نزدیک کند 
بنابراین وزارت بهداشت و دستگاه های مسئول به 
طور جدی تالش می کنند تا پایان کار دولت این 

پروژه را در کل کشور پیاده کنند.

دست اندرکاران نسخه نویسی الکترونیک از مزایا و چالش های اجرای این طرح می گویند
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دستچین

درآمدمیلیاردیازسودفروش»روپوشمدارس«
ایسنا: سیدهادی دلبری، معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر 
امور استان های ســازمان دانش آموزی درباره درآمد ۲۰۰ میلیارد 
تومانی این سازمان از محل لباس فرم مدارس در سال جاری گفت: 
لباس فرم دانش آموزی در سال های گذشته متولی خاصی نداشت و 
ما تالش کردیم تا از دغدغه مدیران بکاهیم. دریافت این وجوه صحت 

ندارد و مشخص نیست رقم ۲۰۰ میلیارد تومان از کجا آمده است.

آشورادههاوایینمیشود
مهر: مزدک دربیکی، عضو کمیســیون مناطق حفاظت شــده 
IUCN در خصوص پروژه گردشگری آشوراده می گوید: اینکه در 
استانداری استان گلستان فکر می کنند اگر پروژه آشوراده افتتاح 
شود، اینجا هاوایی می شود درست نیست. حتی اگر آنجا هتل پنج 
ستاره بزنید و فکر کنید گردشگری می آید اشتباه است. آیا ممکن 
است حتی گردشگر داخلی برای آشوراده به هتل پنج ستاره برود؟ 

تجارتفیلترشکنازطریقدرگاههایبانکیمجاز
خانه ملت: رمضانعلی سبحانی فر، عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه رایانه ای می گوید: استفاده گسترده از فیلترشکن ها تجارت 
پرســودی را برای عده ای ایجاد کرده است. بسیاری از سایت های 
فروش وی پی ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت 
آنالین هستند. افرادی که در سایت ها با درگاه های بانکی مجاز اقدام 

به فروش وی پی ان می کنند به راحتی قابل شناسایی هستند.

وزارتعلومبردانشگاههاسیطرهندارد
آنا: علی آهون منش، دبیر اتحادیه دانشــگاه های غیرانتفاعی 
کشور در جلســه معارفه رئیس جدید دانشگاه سوره و تکریم 
رئیس سابق این دانشگاه گفت: آموزش عالی دچار سردرگمی 
است که ۱۲ نهاد برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه 
تدوین می کننــد که موازی کاری زیادی صورت می گیرد و این 

وزارتخانه آن سیطره الزم را ندارد.

تأییدسالمتبرنجتراریختهچقدرزمانمیبرد؟!
تسنیم: علی ارجمند، عضو انجمن ارگانیک ایران در پاسخ به ادعای 
عیسی کالنتری که گفته بود برنج تراریخته را دادیم دانشگاه شهید 
صدوقی و آن ها ســالمت برنج را تأیید کردند، گفت: در دنیا وقتی 
بخواهنــد محصول تراریخته را در چهــار دوره تأیید کنند به طور 
میانگین ۱4 سال زمان می برد. در حالی که از تأسیس واحد مطالعات 

غذایی دانشگاه یزد »یک سال و هفت ماه« گذشته است! 

بیشترینتخلفهایعلمیدرپایاننامههایکارشناسیارشد
ایسنا: دکتر حسین ســیمایی صراف، معاون حقوقی وزارت علوم 
گفت: پایان نامه های کارشناســی ارشــد بیشترین تخلفات علمی 
را دارند. وی گفت:  9۰درصد پرونده های کشــف شــده مربوط به 
دانشــگاه های غیردولتی و ۱۰ درصد آن ها دولتی اســت. سیمایی 
همچنین از مکاتبات خود با مراکز قضایی در خصوص بخشــی از 
سایت »دیوار« که در حوزه فروش پایان نامه فعالیت می کرد، خبر داد.

خانه و خانواده

عضو فرهنگستان علوم پزشکی:
 سالمندان 

خود را بازنشسته ندانند
 ایسنا  عضــو فرهنگستان علوم پزشکی ضمن 
تأکید بر سالمت جســمانی در سالمندان گفت: 
افراد سالمند نباید خود را بازنشسته بدانند و تا حد 

امکان و توانایی تحرک داشته باشند.
دکتر غالمحســین باهــر درباره پیشــگیری از 
افســردگی در پیری گفت: یک سالمند پیش از 
رسیدن به کهنســالی باید امکانات و انگیزه های 
کافــی در زندگی بــرای خود ایجــاد کند. برای 
مثال باغچه کوچکی داشته باشد یا به کتابخوانی 
مبادرت ورزد تا از کارافتاده نشود؛ چراکه احساس 
بیهودگی به سرعت فرد را به افسردگی می کشاند.

وی افزود: همکاری با ســازمان های مردم نهاد 
و خدمت مثبت به انســان هایی که مشکالتی 
برای آن ها ایجاد شــده، ســبب می شود حس 
مثبت در سالمندان شــکل بگیرد و آن ها را از 
گوشه گیری نجات دهد. اطرافیان سالمند باید 
به او مسئولیت واگذار کنند تا حس بیهودگی را 

از افراد مسن دور کنند.

 بهداشت و درمان

یک مدیر سازمان غذا و دارو خبر داد
صادرات بیش از 300 نوع تجهیزات 

پزشکی در شرایط تحریم
 فارس  مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات سازمان 
پزشــکی غذا و دارو گفت: در ۶ ماه نخست سال 
جاری موفق شــدیم به ۵۵ کشور صادرات داشته 
باشیم. سیدحسین صفوی افزود: خوشبختانه 3۰ 
شرکت تولیدکننده ما توانسته اند گواهی های تأیید 
کیفیت بین المللــی مانند SE را دریافت کنند و 
موفق شدند کاالهای خود را به برخی کشورهای 

اروپایی و آمریکای جنوبی صادر کنند. 
صفوی تصریح کرد: در شرایط تحریم صادرات کار 
آ سانی نیست و این شرکت ها در این شرایط سخت 
که انعقاد قرارداد و انتقال پول با مشــکل مواجه 

است گواهی های بین  المللی را دریافت کرده اند. 
این مدیر ســازمان غــذا و دارو گفــت: در ۶ ماه 
نخست ســال جاری موفق شدیم 3۶3 محصول 
به کشورهای مختلف صادر کنیم؛ همچنین در ۶ 
ماه نخست سال 9۷ به 4۵ کشور صادرات انجام 
داده ایم و ۲۶۱ محصول صادراتی را به این کشورها 

ارسال کرده ایم.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

عضو شورای فضای مجازی:
پیشرفت ۸0 درصدی شبکه 

ملی اطالعات تأیید نشد
 مهر  عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 
گفت: گزارش پیشرفت ۸۰درصدی شبکه ملی 

اطالعات به تأیید اعضا نرسید.
محمدحسن انتظاری افزود: در حالی که وزیر 
ارتباطات با ارائه گزارشــی عنــوان کرده بود 
۸۰درصــد اهداف این ســند را محقق کرده 
اســت؛ به طور مشخص گزارشی که از وزارت 
ارتباطات برای رئیس جمهور ارســال کرده و 
در آن اظهار کرده بودند که در تحقق شــبکه 
ملی اطالعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، 

مورد تأیید قرار نگرفت.
پس از ۶ سال، شبکه ملی اطالعات طرح جامع 
ندارد. پرسش این است که چطور می گویند ۸۰ 
درصد پیشرفت داشتیم. این رقم را نسبت به چه 
چیزی محاسبه می کنند؟ این درحالی است که 
هر طرح بزرگ صنعتی و فنی دارای یک طرح 
جامع است و نسبت به آن سنجیده می شود که 

چند درصد پیشرفت حاصل شده است.

آموزش

رئیس کالنتری ولنجک خبر داد
دستگیری دانشجوی قالبی 

دانشگاه شهید بهشتی
 ایســنا  رئیس کالنتری ولنجک از دستگیری 
دختری که بدون کنکور و حتی نام نویســی در 
دانشــگاه اقدام به حضور در کالس های رشــته 
دندانپزشکی دانشگاه شــهید بهشتی کرده بود، 

خبر داد.
ســرهنگ رضا صادقی گفت: دختری ۲3 ساله 
کمتر از یک سال قبل در کالس های درس رشته 
دندانپزشکی در دانشگاه شهید بهشتی حاضر شده 
و به دیگر دانشــجویان گفته بود که با پرداخت 
چندین میلیارد و بدون کنکور در این دانشــگاه 
نام نویسی کرده اســت که همین موضوع سبب 
نارضایتی دیگر دانشجویان شده و در همین راستا 
اعتراض خود را به حراست دانشگاه اعالم کرده اند.

وی افزود: این فرد اقرار کرد که هیچ گونه ثبت نامی 
در دانشگاه نداشته و با سوءاستفاده از بی توجهی 
حراســت در ورودی دانشگاه وارد دانشگاه شده و 
با توجه به عالقه خود به رشــته دندانپزشکی در 

کالس ها شرکت کرده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

سردار کمالی بیان کرد
 روزشمار برای پایان 
یک معافیت سربازی

 ایسنا  سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه 
 انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح درباره 
اجرای معافیت از ســربازی برای افرادی که پدر و 
مادرشــان ۲۸ و ۲9 ماه سابقه ایثارگری داشتند؛ 
گفت: این افراد تا پایان شهریور ماه می توانند از این 
معافیت بهره مند شوند و پس از آن دیگر مشمول 
معافیت نشده و تنها امکان دریافت کسر خدمت 

برایشان وجود خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: متقاضیان واجد 
شــرایط بهره مندی از این معافیت تنها تا پایان 
شــهریور ماه فرصت دارند که با مراجعه به دفاتر 
پلیس+۱۰ وضعیت خدمتی خود را مشخص کرده 

و درخواست خود را ثبت کنند.
به گفته ســردار کمالی، تنها در این مورد غیبت 
مانع بهره مندی از این معافیت نخواهد شــد. اما 
الزم اســت که متقاضیان حتماً درخواست خود 
را تا پیش از پایان شــهریور در دفاتر پلیس+۱۰ 

ثبت کنند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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زلزله سیاسی در تونس

2   نامزد گمنام در راه کاخ کارتاژ
  جهان   انتخابات ریاســت جمهوری تونس 
روز گذشــته در حالی برگزار شد که نامزدهای 
بارز شکست ســختی متحمل شده و دو نامزد 
کمتر شــناخته شــده به دور دوم این رقابت ها 
راه یافتند. منابع تونســی میزان مشــارکت در 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور را افزون 
بــر ۴۵ درصد در داخل و 19/7 درصد در خارج 
تونس اعالم کردند. بدون پشــتوانه سیاســی و 
داشــتن حزب، قیس ســعید، نامزد مستقل با 
کسب 19/۵0 درصد از آرا به دور دوم انتخابات 
به همــراه نبیل القروی که بــا 1۵/۵ درصد در 
رتبه دوم قرار گرفــت، راه یافت. پیروزی قیس 
ســعید در دور نخست به مثابه ضربه مهلکی به 
نامزدهای بارز انتخابات ریاست جمهوری تونس 
محسوب می شود. وی پس از پیروزی در دور اول 
با طرفدارانش در ستاد انتخاباتی خود در پایتخت 
شعارهای انقالبی از جمله وفاداری به خون کشته 
شدگان انقالب تونس سر داد و تأکید کرد تونس 
بار دیگر مجد و بزرگی خود را به دست خواهد 
آورد و بر پایه دولت قانون و عدالت استوار خواهد 
شــد. ناظران سیاســی نتیجه دور نخست را به 
مثابه زلزله سیاسی دانستند؛ زیرا عبدالفتاح مورو، 
یوسف الشــاهد،عبدالکریم الزبیدی و المنصف 
المرزوقی راه به جایی نبردند. شبکه تلویزیونی 
الجزیره نیز گــزارش داد المنصــف المرزوقی 

رئیــس جمهور ســابق تونس به شکســت در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور اذعان کرد.

»قیس سعید« کیست؟
قیس ســعید استاد دانشگاه و شصت و یک ساله 
است. نام وی پس از انقالب تونس بر سر زبان ها 
افتاد و طرفدارانش بــه ویژه جوانان از صراحت 
لهجه وی خوششــان آمــد. وی حامی اصول و 
مبادی انقالب تونس اســت و بر این باور بود که 
رفتن رأس رژیم به معنی تمام نظامش نیست 
و خواهان تشــکیل کشور بر اســاس عدالت و 
حاکمیت ملی است و مشارکت خود در انتخابات 
را هم به منظور مقابله با منظومه حزبی می داند. 
ازنگاه وی دوره احزاب تمام شــده است و ملت 
باید بر ثروت ها و ســرزمین خود حاکم شــود. 
وی از پذیرفتــن هزینه ای که دولت به نامزدها 
برای تبلیغات انتخاباتی می داد، خودداری کرد 
و به پول حامیان خود که عمدتاً از میان جوانان 
هســتند، تکیه کرد. طارق الکحالوی، تحلیلگر 
سیاســی تونســی درباره پیروزی قیس سعید 
به عنوان نامزد مســتقل گفت: »این مفهومش 
رویگردانی ملت از احزاب و طبقه سیاســی بود. 
وی امید را به قشــر جوان بازگردانیده است به 
ویژه کنار زده شدگان و بیکاران. احتمال برنده 
شدن قیس سعید در دور دوم بعید نیست«. زبیر 

الشــهودی، از رهبران حزب النهضه تونس نیز 
گفت: »این پیامی آشکار به طبقه حاکم است. 
اینکه تونســی ها به سعید رأی داده اند، نمایانگر 
انقالب جدید علیه فاسدان و همه کسانی است 

که اهداف انقالب را به شکست کشاندند«.

آیا »القروی« از زندان به کاخ راه می یابد؟ 
اما نبیل القــروی بازرگان و از رجال سیاســی 
تونس اســت و از وی به عنوان غول رســانه ای 
دراین کشــور یاد می شود که شبکه تلویزیونی 
و رســانه هایی را در اختیار دارد. وی حزب قلب 
تونس را تأسیس کرد تا وارد انتخابات شود، اما 
پیش از شــروع تبلیغات انتخاباتی بازداشت و 
زندانی شد و »سلمی سماوی« همسرش ستاد 

انتخاباتی وی را هدایت کرد.
مؤسس شــبکه تلویزیونی »نســمه« در دوم 
آگوست برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد 
شد. نبیل القروی پنجاه وشش ساله با اتهامات و 
انتقادات گســترده درباره سوء استفاده از شبکه 

تلویزیونی روبه رو بوده اســت. دادستان تونس 
در تاریخ ۸ جوالی نبیل القروی را به اتهام فرار 

مالیاتی و پولشویی بازداشت کرده است.
وی در سال های گذشته خود را در قالب یک خیر 
و نیکوکار مطرح کــرده بود و با توزیع کمک به 
فقیران و افراد نیازمنــد در واقع تالش کرده که 
رأی آن ها را جلب کند. از نگاه تحلیلگران، وی در 
واقــع با مانور دادن روی بیکاری و تورم به دنبال 
جذب رأی دهندگان اســت. در واقع تحلیلگران 
درباره القروی بر این نظر هستند که پول و رسانه 
ابزار وی برای رأی آوردن بوده اســت. القروی با 
جدایــی از حزب ندای تونس و تشــکیل حزب 
قلب تونس در واقع خواست که تجربه حزب ندا 
و السیسی را در تونس بیازماید. دور دوم انتخابات 
در 1۳ اکتبر برگزار خواهد شد و باید منتظر ماند و 
دید که غول رسانه که با بهره گیری از پول و رسانه 
به دور دوم راه یافته به کاخ کارتاژ راه پیدا می کند 
یا نامزد حامی انقــالب و عدالت می تواند کلید 
کاخ ریاســت جمهوری تونس را به دست آورد.

آسوشیتدپرس: سرویس اطالعاتی استرالیا 
نتیجه گیری کرده که چین پیش از انتخابات 
ماه می ســال جاری اقدام به هک ســایت 
پارلمان و سه حزب سیاسی مهم این کشور 

کرده است.
ســانا: وزارت خارجه ســوریه در نامه هایی 
جداگانه به مقامات ســازمان ملل بر ضرورت 
آزادسازی اراضی تحت تسلط کردهای وابسته 

به آمریکا در شرق این کشور تأکید کرد.

جهان در خطر؛ ترامپ به طور 
جدی و ترسناکی بی ثبات است 
روزنامه گاردین با اشاره به تالش های جامعه 
سیاسی آمریکا برای اســتیضاح یا برکناری 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و احتمال 
موفقیت یا شکســت و پیامدهــای هر یک 
از این اقدامات نوشــته اســت: مسئله، دیگر 
خودشــیفتگی بیش  از حــد رئیس جمهور 
نیست.  بلکه ترامپ به طور جدی، ترسناک و 
خطرناکی بی ثبات است و پیوسته از روز قبل 
بدتر هم می شود. حضور چنین فردی در کاخ 

سفید می تواند خسارت جدی به بار بیاورد.
در ادامــه آمده اســت: حاال بایــد چه کرد؟ 
می توان تا 1۴ ماه دیگــر با رأی مردمی او را 
از کاخ ســفید بیرون کرد، اما او می تواند در  
هفت ثانیه دنیا را نابود کند. برای اســتیضاح 
تقریباً خیلی دیر اســت. تا کنون هیچ رئیس 
جمهــوری در آمریکا برکنار نشــده اســت. 
نیکســون هم هنگامی که ممکن بود برکنار 
شود، استعفا کرد. ترامپ اما پیش از برکناری 
جنگی داخلی به پا خواهد کرد. متمم بیست 
و پنجم قانون اساسی آمریکا که برخی به آن 
امید دارند، آزمایش نشده. به موجب این متمم 
اگر رئیس جمهور نتواند به مسئولیت های خود 
عمل کنــد،  معاونان او می توانند وظایفش را 
بر عهده بگیرند. به نظر می رسد صندوق های 

رأی تنها امید باقی مانده برای آمریکاست. 

تحلیلی بر انتخابات پارلمانی در فلسطین اشغالی
خانه از پای بست ویران است ... 

دومین انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی )کنیست( در سال ۲019 قرار است 
امروز برگزار شود. پیش از این انتخابات زودهنگام  کنیست در تاریخ ۲0 فروردین 
1۳9۸ برگزار شد. بنیامین نتانیاهو گرچه پیروز انتخابات شد، اما کابینه شکننده ای 
که وی تشــکیل داد، استحکام کافی برای مقابله با چالش های داخلی و خارجی 

فراروی رژیم صهیونیستی را نداشت و خیلی زود فرو پاشید.
به نظر می رسد نتانیاهو در این دور انتخابات نیز به شکلی غیرقابل پیش بینی در 
دســتیابی به توافقی با احزاب راست گرا و راست گراهای افراطی و احزاب یهودی 
افراطی جهت تشکیل ائتالفی با حزب او، لیکود که پنجمین دوره نخست وزیری 
او را تضمین کند، به مشکل خورده است. اکنون گمانه زنی های بسیاری در مورد 

این انتخابات وجود دارد.
اگر نتانیاهو از رقیب اصلی خود یعنی حزب »آبی و سفید« به رهبری »بنی گانتز«، 
 رئیس سابق ارتش رژیم صهیونیستی، شکست بخورد، احتماالً شاهد پایان عمر 
سیاسی او و حتی زندانی شدن وی به دالیل مرتبط با فساد اقتصادی خواهیم بود، 
اما اگر پیروز شــود شاید به اقدامات بی سابقه از جمله الحاق رسمی شهرک های 
صهیونیست نشین غیرقانونی مستقر در کرانه غربی به سرزمین های اشغالی دست 
بزند. از سوی دیگر شکست نتانیاهو در انتخابات به این معناست که رئیس جمهور 
آمریکا مهم ترین همپیمان خود را از دست داده و ماجرای »معامله قرن« به تاریخ 

سپرده خواهد شد.
نتانیاهو در چند ماه اخیر و بویژه هفته های گذشته با هدف جذب آرای شهروندان 
ســاکن در اراضی اشغالی دســت به قمار بزرگی در عرصه خارجی و داخلی زده 
بــود. وی در جریان کارزار انتخاباتی قول داده اســت کــه در صورت پیروزی در 
انتخابات، بخش بزرگی از دره اردن و بخش شمالی بحرالمیت را به سرزمین های 
اشغالی ملحق کند. نتانیاهو همچنین حمالتی به عراق، سوریه، لبنان و فلسطین 
اشغالی تدارک دید. اگرچه همه این ماجراجویی های نتانیاهو با هدف جذب رأی 
حداکثری صورت گرفت، اما حمله به لبنان که با پاســخ قاطع حزب اهلل مواجه 
شد، برای او نتیجه معکوس به بار آورده و می تواند در ریزش آرای او مؤثر باشد. 

با همه این احوال آنچه اکنون مهم به نظر رسیده و باید به آن توجه بیشتری شود، 
این است که برگزاری انتخابات در فلسطین اشغالی نباید به عنوان اصل تلقی شده 
و چشم ما را به حقایق موجود ببندد. انتخابات اصوالً در جایی معنا پیدا می کند که 
در چارچوب حقوق بشری صورت گیرد، اما وقتی که رژیم صهیونیستی شالوده آن 
بر اشغالگری، کشتار و ترور بنا شده، این نوع اقدامات جز نمایش و بزکی بر چهره 
کریه صهیونیست ها چیز دیگری نیست. بنابراین به نظر می رسد نظام سلطه در 
تالش است اشغالگری صهیونیســت ها را با رنگ و لعاب انتخابات و دموکراسی 
نمایشی پوشش داده و جنایات آن را توجیه کند. نتایج انتخابات در اراضی اشغالی 
هر چه باشد برای مظلومان فلسطینی هیچ تفاوتی نداشته و این رژیم جنایتکار 
همچنان به جنایات خود ادامه خواهد داد. ایهود باراک، آریل شارون، ایهود اولمرت 
یا بنیامین نتانیاهو هر کدام که باشد تفاوتی ندارد؛ این ما هستیم که نباید در دام 
غرب که تالش دارد وانمود کند رژیم صهیونیستی تنها حکومت دموکراتیک در 

خاورمیانه است، بیفتیم.

  نمابر تحریریه:     ۳76100۸7 -۳76۸۴00۴  )0۵1(
)0۵1(   امور مشترکین:                 ۳761۸0۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵1۸۸۸   )0۵1(
  روابط عمومی:                    ۳766۲۵۸7   )0۵1(
  ارتباطات مردمی:                ۳76100۸6   )0۵1(
  سازمان آگهی ها:                       ۳70۸۸   )0۵1(
)0۵1(   ۳76۲۸۲0۵                                             
                                      فاکس: ۳76100۸۵  )0۵1(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             ۵77- 917۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳76۸۵011 )0۵1(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      61۸۲   و   669۳7919 )0۲1(
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  بازی کره شمالی با آمریکا
 »اون« از ترامپ برای سفر

 به پیونگ یانگ دعوت کرد!
مهر: روزنامه »جونگانگ ایلبو« کره جنوبی گزارش داد رهبر 
کره شمالی در نامه ای که ماه میالدی گذشته )آگوست( خطاب 
به رئیس جمهوری آمریکا نوشت، از وی برای سفر به پیونگ 
یانگ دعوت کرد. این دومین نامه کیم جونگ اون خطاب به 
ترامپ اســت و تاریخ ارسال آن به پیش از آزمایش موشکی 
هفته پیش کره شمالی باز می گردد. کیم و ترامپ تاکنون سه 
بار دیدار داشته اند که به دلیل زیاده خواهی های واشنگتن به 
بن بست خورده است. اقدام جدید اون در حالی است که پیونگ 
یانگ همچنان به توســعه توان نظامی خود ادامه می دهد.

 با حضور 6 کشور     بی اعتنایی هند به هشدارهای واشنگتن
 دهلی نو به دنبال مشارکت در تولید

 » اس400« روس
 رزمایش نظامی بزرگ 

روسیه آغاز شد
ایسنا: با وجود تالش های واشنگتن برای منصرف کردن 
کشورها از خرید سامانه های دفاع موشکی »اس-۴00« 
روسیه، »سرگئی چمیزوف« رئیس شرکت »روس  تک« 
اعالم کرد که مســکو و دهلی نو قــراردادی را به ارزش 
بیش از ۵ میلیارد دالر برای تحویل این سامانه ها به هند 
به امضا درآوردند. این مقام روس همچنین ادامه داد که 
توافقــات محرمانه  در خصوص صدور مجوز تولید محلی 
در هندعالوه بر اس-۴00 شامل جنگنده های »سوخو-

۳0« و تانک های »T-90«  نیز می شود.

پرس تی وی: وزارت دفاع روســیه از آغاز رزمایش نظامی 
بزرگ »سنتر-۲019« به همراه کشورهای عضو »سازمان 
پیمان امنیــت جمعی« خبر داد. چین، هند، پاکســتان، 
قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در این رزمایش ساالنه که 
به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت، حضور دارند. برآوردهای 
یک مؤسســه پژوهشی نشــان می دهد که این رزمایش، 
بزرگ ترین تمرین ها از این دست است؛ زیرا عالوه بر 1۲۸ 
هزار پرسنل نظامی، ۲0 هزار ادوات نظامی و جنگ افزار، 600 
هواپیما و بالگرد و 1۵ شناور جنگی در آن شرکت می کنند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حسن عابدینی کارشناس مسائل منطقه
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︎︦ از ا︑﹞︀م ︨︀︻︀ت ﹋︀ر اداری و︀︨﹏ ︋︣﹇﹩ (﹝︀﹡﹠︡ ︣اغ ﹨︀ ،را︣︎، ﹤﹡︀﹠︐︣،﹁﹟ ﹨︀ و ... )︠︀﹝﹢ش ︫﹢د.

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹝︣﹙﹥ ای
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨١١٠٠٨ (﹡﹢︋️ اول )

 ﹜﹫︨ ﹩﹠︤﹍︀︗ ️︗ رد ﹡﹫︀ز﹢﹞ AAAC ﹜﹫︨ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ شركت برق منطقه اى گيالن در ﹡︷︣ دارد
﹢︫ــ︩ را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ︨︐︀د  ﹝﹢︗﹢د ︠︳ ر︫ــ️ ︫ــ﹞︀﹜﹩ –︎ 

.︡︀﹝﹡ ای ︋︣﹎︤ار ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ٢٠٩٨٠٠١٠٩٧٠٠٠٠١۵ و از
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ،ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ﹎︀︪︩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از 

︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس  www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ️﹁︀︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در﹡ ️︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ،﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹐
﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫ــ﹢د ،︑︣︑﹫︉ 

ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ︫﹢د :

١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ر︫️ – ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ – ︀ر راه 
﹇︡س – ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :AAAC ﹜﹫︨ ︡︣︠ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗︤﹍︀︗ ️﹠﹩ ︨﹫﹛ ﹝﹢︗﹢د ︠︳ ر︫️ ︫﹞︀﹜﹩ – ︎﹢︫︩
︀︻️ ١۶ ︻︭︣ روز   ︨︀︑ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د :﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ️﹁︀در ﹏﹞ و ︼﹚︊﹞،️﹚﹞، ٣- ز﹝︀ن
︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠٣ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝︺︀دل ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر︀ل از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︎︣دا︠️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ در و︗﹥ ︧ــ︀ب 
﹡︧ــ﹫﹛ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠۶١٠۶٠٢۵٢٢٠ ︋﹥ ﹡︀م ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن ،︋︣ای ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ا﹇︡ام 

. ︡﹠︀﹝﹡
۴- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر :ارا﹥ ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری از وزارت ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

۵- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر:٣ ﹝︀ه
﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :﹝︊﹙︼ ۴٠۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝︺ــ︀دل ︀ر︮︡ و︎  ۶- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ و ︀ وار︤ و︗﹥ ︋﹥ ︧ــ︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠۶١٠٧٣٧۶۵٨٠ 
              IR ۵٨٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠۶١٠٧٣٧۶۵︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹥ ︫ــ︊︀ ٨٠(﹩︐﹛︀ی دو︐﹋︣و︗﹢ه ︨ــ︍︣ده –︋﹢د︗﹥ ︫ــ ︤﹋︣﹝︑)

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
٧- ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹏﹞︀︻ ️︣︡﹞ ︣︐﹁روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵ در د ︊ ﹫︪﹠︀د﹨︀ :︨︀︻️ ١٠︮   ︎︩︀︪﹎ ٨- ︑︀ر
︑︢﹋︣ ﹝﹛: ︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ︎︀﹋︐︀ی (ا﹜︿ ،ب ،ج)در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر،﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک (﹁﹆︳ ︎︀﹋️ ا﹜︿)،در ︎︀﹋️ ﹐ک و 

.︡﹠︀﹝﹡ ای ﹎﹫﹑ن ا﹇︡ام ﹤﹆︴﹠﹞ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︋︣ق ︊︮ ︫︡ه ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︣﹞
٩- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .

١٠- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :
︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ۴١٩٣۴-٠٢١ 

 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر﹡﹢︋️ اول ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۶ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر﹡﹢︋️ دوم ︀ر︫﹠︊﹥ ٢٧/۶/٩٨
 دفتر روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى گيالن 

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۵

۶٠٠١۴۶ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

ع ۹
۸۰
۷۸
۸۰

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣،﹡﹍ــ︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
در﹝ــ︀ن  و  ︋︡ا︫ــ️  ︫ــ︊﹊﹥  ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۵، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۷۸
۸۲

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز ــ﹥ ، ︵︊ــ﹫︑ ــ︣دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

︾︢ای دا﹡︪ــ﹊︡ه ︎︨︣ــ︐︀ری ﹋︀︫ــ﹞︣ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۴، 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 ﹝︊﹙︼ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋︣ ﹝︫︀﹋ ﹤﹊︊ ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۷۸
۰۷

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت دوم   

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﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٢، از 
﹫︪﹠︀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 دوم 

 
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 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٣، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 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

شركت سهامى برق منطقه اى گيالن
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