
 

حماسهعقابها
زندگی»کمان99« چیزی بود توی مایه های آخرین تیری که از کمان آرش رها شد. تیری بزرگترینعملیاتنظامینیرویهواییارتشتوسط200هواپیماچگونهرقمخورد؟

که طبق افسانه ها، از بامداد تا غروب در پرواز بود و آخر سر در دورترین نقطه های سرزمین 
توران، یعنی کنار رود جیحون و دقیقاً روی درخت تنومند گردو فرود آمد تا تمام معادالت 

 ............ صفحه 9جنگی را تغییر دهد و مرز ایران و توران را کیلومتر ها جابه جا کند...
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ویدئو چک به داد ایران رسید رئیس قوه قضائیه:  سید حسن نصراهلل:
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کارخیری را که 
به آن شتاب شود 

دوست دارد. 
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 وزیر کشور با اشاره به پیش بینی حضور ۳ میلیون زائر و هماهنگی استانداران مرزی ایران و عراق تشریح کرد 

آخرین جزئیات خدمت رسانی به زائران اربعین

واکاوییکرشدخیرهکننده

چرا بورس 
سبز شد؟

جامعهوزیر کشــور گفت: ۱۲ هزار اتوبوس و کامیون و همچنین وسایل نقلیه دیگر برای 
جابه جایی زائران اربعین در داخل کشور پیش بینی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر 
دیروز در دوازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: 
جلســه اصلی ستاد اربعین برگزار شده و تمامی دســتگاه ها عملکرد خود را ارائه داده اند و 
براساس همین آمار، باید بگویم ۱۴ کمیته در ستاد اربعین حسینی نقش آفرین هستند. وی 
افزود: با توجه به بازگشایی مرز خسروی و حذف روادید پیش بینی می شود امسال برای حضور 
در راهپیمایی اربعین بیش از ۳ میلیون زائر داشته باشیم. رحمانی فضلی یادآور شد: بیشترین 

تعداد زائر که از سوی ایران برای...

ضمیمه  روز

ناآرامکو

 ............ صفحه 7

بورس، پاییز را هــم صعودی و با  اقتصاد
رکوردشکنی آغاز کرد و به شاخص ۳۱۱ هزار 
واحد، چراغ سبز نشــان داد. در ادامه روند رو 
به رشــد بازار، دیروز و در نخستین روز پاییز، 
شاخص بورس 9 هزار و ۴7۱ واحد رشد کرد و 
به ۳۱۱ هزار و ۴۳۴ واحد رسید، ضمن اینکه 
ارزش معامالت ۲۳/6 هزار میلیارد ریالی شد. 
درحالی که در میان رکود ســایر بازارها، بازار 
بورس رشدی رکوردشــکنانه به خود دیده و 
جذب نقدینگی را با سرعت بیشتری در پیش 

گرفته، ناظران معتقدند...

روحانیبرایشرکت
دراجالسسازمانملل

واردآمریکاشد

رونماییازطرح
»صلحهرمز«
درنیویورک

قدسبررسیمیکند

اعتباراتقطرهچکانی
برایبافتفرسوده

وحاشیه
شهرمشهد

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان ............ صفحه ۲

جنایتاسلحههای
آمریکاییعلیهمردم
خودشبهروایتآمار

»غربوحشی«
وحشی!
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نقره میری در 89 کیلوگرم 
وزنه برداری جهان

اقدام دولت در برابر هپکو 
قابل قدردانی اما ناکافی است

عربستان از ابتدای انقالب اسالمی 
با ایران دشمنی کرده است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۲۳
۳

/ع
۹۸
۰۸
۱۷
۹

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه گران  ( نوبت دوم )
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠  ١- د︨︐﹍︀ه︋ 

٢-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: دارای ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب 
٩٨/٧/۶﹤︊﹠  ︫︊︮ ١٠ ️︻︀ ٣-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩:ازروز  دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١ ︑︀︨ 

︀︀ن ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ٩٨/٧/٢٠  ︎:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۴
www.setadiran.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︨:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏﹢︑و ️﹁︀در ﹏﹞ -۵

برآورد اجراى كار(ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

 25,000,000,000 عمليات اجرايى جبران خسارت سيل و ساماندهى و ديوار سازى رودخانه چندير9 - 198

عمليات اجرايى خسارت سيل به تاسيسات و شبكه هاى آبيارى 10 - 298
 در دست بهره بردارى سومبار و چندير

   7,000,000,000 

 6,600,000,000   عمليات اجرايى جبران خسارت سيل وارد شده به تاسيسات آبى بند انحرافى كيكانلو 11 - 398

 20,000,000,000 عمليات اجرايى جبران خسارت سيل،ساماندهى و ديواره سازى رودخانه شيرين دره 12 - 498

 ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

﹥ ﹋﹫﹢︨﹉ ﹨︀ و ﹁︣و︫﹍︀﹨︀ی  ﹢د︋  ︗️ ︑﹢ز﹞ ︹︭﹢﹐ت︠ 
︻︣︲﹥ ﹝︭﹢﹐ت در ︨ــ︴︫ ︣ ﹝︪ــ︡ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری 
١٠ د︨ــ︐﹍︀ه ︠ــ︀ور ﹝︧ــ﹆︿ ــ︀ ﹝︪ــ︀︋﹥ آن دارد ﹜ــ︢ا از 
️ ﹨︀ و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری  ︫ــ︣﹋
﹫︪ــ︐︣ و در︀﹁ــ️  ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد . ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت︋ 
ــ﹥ ﹝ــ︡ت ٧ روز  ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︑︀رــ درج آ﹎ــ﹩︋ 
﹥ آدرس  ︊ــ ا﹜ــ﹩ ١٣︋  ــ︀︻️ ٨︮  ــ︀︻︀ت اداری از︨  در︨ 
︀︋ ︀ ــ﹛ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و︀﹇ ︫ــ︣﹋️ ، ﹡︊︩ ﹝﹫ــ︡ان

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ٣۶۶۵٨٠٠۵  ︑﹞︀س﹝︫
WWW.NANERAZAVI.COM ️︀︨ ﹅︣︵ از ﹟﹫﹠︙﹝﹨

﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د و︗﹢د دارد.

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۶

میزان:آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در جلســه 
شــورای عالی قضایی با اشــاره به مشکالت ناشی از 
خصوصی ســازی در کشــور و اعتراضــات کارگران، 
اقدام دولت درباره شــرکت هپکــو را قابل قدردانی 
امــا در عین حــال ناکافی دانســت و تصریح کرد: 
شــرکت ها و کارخانجات زیادی در کشــور هستند 
که خصوصی ســازی در آن ها پیامدهایی داشــته و 
مشــکالتی را ایجاد کرده اســت. در بسیاری از این 
قانونی خصوصی ســازی رعایت  شــرکت ها ضوابط 
نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار 
شده اند، حقوق نگرفته اند، به اعتراضات توجهی نشده 
و در نهایت قوه قضائیه درگیر موضوع شــده اســت. 

بر این اســاس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و 
اشکاالت را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص پیگیری اموال 
کانــادا برای مقابله به مثل و توقیف آن ها، گفت: آنچه 

هفته گذشــته در این زمینه بیان شد، شعار نبود بلکه 
تأکید دارم این قضیه را دنبال کنیم و حتی اگر در یک 
دادگاه بین المللی به نتیجه نرسید، ما پیگیری قانونی 
خود را انجام دهیم. وزیر محترم خارجه هم الزم است 
این موضوع را در مجامع مختلف تبیین و مطالبه کنند. 
رئیس قوه قضائیه درباره بودجه دســتگاه قضایی نیز 
تأکید کرد: باید این موضوع عاقبت یک بار برای همیشه 
حل شــود. پیشنهاد ما این اســت که درآمدهای قوه 
قضائیه به خود دستگاه قضایی اختصاص یابد و کمبود 
بودجه نیز به صورت تکلیف دولت، به میزان قانونی در 
اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا در این زمینه هر ســال 

دچار مشکل نباشیم.

حسن هانی زاده، کارشناس منطقه و سیاست 
خارجی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: حادثه 
حمله به تأسیسات نفتی آرامکو بستر مناسبی برای حمله 
سیاسی و اتهام زنی دولت های غربی و همپیمانانشان به 
ایران شده است. آمریکایی ها با آنکه به این موضوع واقفند 
که حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی 
منفعتی برای جمهوری اســالمی ایران ندارد، به دنبال 
سناریو سازی کامالً هالیوودی از این موضوع هستند تا با 
نســبت دادن عملیات مزبور به ایران، زمینه قرار دادن 
ایران تحت بند 7 منشور سازمان ملل را فراهم کنند تا با 
ایجاد یــک اجماع جهانی علیه کشــورمان به صورت 
برنامه ریزی شده ایران را مورد حمالت تحریمی و امنیتی 

قرار دهند. کارشــناس امور بین الملل اظهار داشــت: 
خواست آمریکا و قدرت های غربی ایجاد تنش در منطقه 
اســت؛ از این منظر احتمال ایجاد درگیری نظامی بین 
رژیم صهیونیستی و محور مقاومت وجود دارد، اگرچه 

عربســتان سعودی از توان نظامی باالیی در رویارویی با 
جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت برخوردار نیست، 
اما در صــورت آغاز هر درگیری یا تنشــی در منطقه 
دولتمــردان آمریکایی ســعودی ها را وادار به پرداخت 
هزینه ها خواهند کرد. به طور قطع مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران با آگاهی به هدف آمریکا در ایجاد تنش در 
منطقه باید با عقالنیت و هوشمندی کامل تمام تحرکات 
عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را رصد 
کنند و اجازه ندهند جریان سازی خاصی در مورد ایران 
تکرار شــود؛ بنابراین در پیش گرفتن یک دیپلماسی 
هوشمندانه و رصد تمامی تحرکات دشمن در راستای 

خنثی نمودن آن بسیار مهم و حیاتی است.

سیاست: با وجود تهدیدات علیه سخنرانان آمریکایی، 
همایش ضدصهیونیستی »افق نو« در بیروت آغاز شد و 
دبیر برگزاری این رویداد در مراســم افتتاحیه آن اعالم 
کرد که اندیشمندان آمریکایی از طریق ویدئو کنفرانس 
در این گردهمایی شــرکت می کنند. هفتمین همایش 
ضدصهیونیســتی »افق نو« با مشــارکت بیــش از ۴۰ 
اندیشمند و صاحبنظر ضد صهیونیست و ضد نژادپرستی 
از سراســر جهان، در »بیروت« پایتخت لبنان آغاز به کار 
کــرد. این همایش در حالی افتتاح شــد که تعدادی از 
سخنرانان آمریکایی دعوت شده، در پی تهدید نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی مانند »اف بی آی« )اداره فدرال تحقیقات 
آمریکا( قادر به حضور در آن نبودند. نادر طالب زاده، دبیر 
همایش در این باره گفت: »امروز اینجا در مرز فلسطین 
ایستاده ام و بســیار خوشحالم. ما بسیار خوشحالیم که 

افرادی از سراسر جهان در این همایش شرکت کرده اند 
و آن هایی که توسط اف بی آی مورد تهدید قرار گرفته اند 
از طریق اسکایپ به ما ملحق می شوند. جنگ ارتباطات 
)جنگ نرم( بسیار قدرتمند است«. طالب زاده در مراسم 
افتتاحیه این همایش در حضور خبرنگاران گفت: »این 
اولین کنفرانس ]افق نو[ در لبنان اســت و باطن اصلی 
آن صهیونیسم ستیزی اســت. تمام کسانی که از غرب 

شــرکت می کنند، به خاطر مقاله ها و کتاب های نقد هم 
صهیونیسم هم اســرائیل و هم غرب معروف هستند«. 
»الکساندر دوگین« اندیشمند روسی که در این همایش 
شرکت کرده و از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود، گفت: 
»لبنان بهترین مکان برای برگزاری همایشــی ضدرژیم 
نامشروع اسرائیل اســت. اسرائیل و آمریکا بهتر از همه 
حرکت بیداری جهانی را علیه ســلطه طلبی خودشان 
فهمیدند. آن ها در عرصه نظامی شکســت خوردند و در 
عرصه اندیشه هم چیزی برای عرضه ندارند«. »جیکوب 
کوهن« نویسنده یهودی ضدصهیونیستی و از سخنرانان 
این همایش بیان داشت: »این برنامه و اینجا تنها جایی 
اســت که ما آزادانه دیدگاه هایمان را درباره نگاه غرب به 
تروریسم دولتی اســرائیل و نفوذ آن ها در آمریکا برای 

پیشبرد اهدافشان بیان می کنیم«. 

رئیسقوهقضائیه:

حسنهانیزادهدرگفتوگوباقدسآنالینمطرحکرد

همایشمعروفضدصهیونیستیدربیروتآغازبهکارکرد

اقدام دولت در برابر هپکو قابل قدردانی اما ناکافی است

خواست آمریکا جریان سازی علیه ایران است

حضور ویدئو کنفرانسی اندیشمندان آمریکایی در »افق نو«
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شکست»نتانیاهــو« در 
سیاست خارجی و داخلی

  عضو ارشد جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین در گفت وگو با بیت المقدس
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نـاآرامــکـــو
تیر زهرآگین مقاومت یمن در قلب تأسیسات حیاتی سعودی ٦

»مقـاومت فعـال«؛ چالش    
 پیش روی موازنه سازی با 
قدرت فرامنطقه ای 
در غرب آسیا

»غرب وحشی« وحشی!
گزارشیتحلیلیازتعدادتیراندازیهاوکشتههادرایاالتمتحده

 ............ صفحه 8

دراینشماره»بیتالمقدس«میخوانید

تیرزهرآگینمقاومت
یمندرقلبتأسیسات

حیاتیسعودی
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روزنامـه صبـح ایـران

 ظریف: اگر دنبال تئوری توطئه هستید، حمله به آرامکو برای اسرائیل و آمریکا هم منفعت دارد   فارس: محمد جواد ظریف درباره اتهام زنی اخیر واشنگتن به تهران در خصوص دست داشتن 
در حمله ارتش یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان گفت: »من می دانم که ایران هیچ ارتباطی به این قضیه ندارد. اگر دنبال تئوری توطئه هستید و سؤالتان این است که چه کسی از این قضیه )حمله به آرامکو( 

منفعت می برده است، افراد زیادی در لیست عالقه مندان )به انجام این حمله( قرار می گیرند که مهم ترین آن ها آمریکا و اسرائیل هستند«.

 سیاســت  رئیس جمهور کشــورمان 
سرانجام روز گذشــته عازم نیویورک شد 
تا در هفتــاد و چهارمین مجمع عمومی 
ساالنه ســازمان ملل متحد شرکت کند. 
هرچند سفر روحانی با کارشکنی بچگانه 
آمریکایی هــا حتــی برای دریافــت ویزا 
پرحاشیه بود اما متن اصلی درباره اتفاقات 

نیویورک است. 

 توییت کنایه آمیز مشاور روحانی
حسام الدین آشنا در خصوص سفر روحانی 
به نیویــورک و اهــداف وی از حضور در 
مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد در 
توییتر اعــام کرد: »رئیــس جمهور در 
آستانه انجام مأموریتی دشــوار از جانب 
ملت ایران اســت«. توییتی که سوء ظن ها 
را به این ســمت می برد که در نیویورک 
چــه مذاکره ای خواهد شــد؟ آیا در قالب 
طرح فرانسوی ها، آمریکا و ایران به همراه 
کشورهای اروپایی دوباره بر سر میز مذاکره 

می نشینند؟

 مصاحبه شائبه برانگیز ظریف 
با سی ان ان

به ویژه آنکه »کریستین امان پور« خبرنگار 
و مجری شبکه خبری سی ان ان که روز 
یکشنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایــران در دفتــر نمایندگی 
نیویــورک  در  کشــورمان 
مصاحبه کرده است، پس از 
مصاحبه در حساب توییتری 
خود نوشــت: »ظریف امروز 
به مــن گفت کــه رئیس 
جمهور روحانی حاضر است 
با )دونالد( ترامپ این هفته 
در نیویــورک دیــدار کند، 
اگر ترامپ حاضر باشــد آن 
چیزهایی که ضروری است 
لغو تحریم ها  انجام دهد؛  را 
در ازای نظارت هــای دائمی 
بر برنامه هســته ای ایران«. وی در ادامه از 
قول ظریف نوشــت: شاخه زیتون همواره 

روی میز اســت و ما یک بــار دیگر آن را 
نشان دادیم.

وزیر امورخارجه نیز با توضیح درباره توییت 
کریســتین امان پور خبرنگار سی ان ان، 
از پیشــنهاد ایران درباره لغو تحریم های 
مجلس آمریــکا در ازای پذیرش پروتکل 
الحاقی در مجلس ایران خبر داد و گفت: 
»ایران پیشــنهاد دو تعهد متقابل 2023 
را در برجام داده اســت. در صورت اجرای 
فوری تعهد توسط ایاالت متحده دیداری 
در چارچــوب 1+5 صورت خواهد گرفت. 
حرف رســمی من در مصاحبه به زودی 

پخش خواهد شد«.
ربیعی، ســخنگوی دولت نیز روز گذشته 
با بیان اینکه اگر آمریکا آماده بازگشــت 
بــه توافــق هســته ای باشــد، راه برای 
تصمیم گیری ها باز می شود، گفت: » توقف 
تحریم ها و بازگشت به تعهدات، شرط ایران 
بــرای تصمیم های الزم اســت؛ در داخل 
کشور نیز تعارضی در این خصوص وجود 

ندارد«.

 تردید روحانی 
برای سفر به نیویورک

ربیعی البته در بخشــی از نشست خبری 
خود از تردید رئیس جمهور برای ســفر به 
نیویورک گفت و توضیح داد: »ایشان برای 
رفتن به این سفر تردید داشت و همفکری 

کردند؛ این سفر انجام شد و دلیل آن هم 
احقاق حقوق مردم ایران و رســاندن پیام 

ایران است«.
روحانی نیز پیش از ترک تهران با اشــاره 
به مهم بودن این سفر نسبت به سفرهای 
قبلــی گفت: »احســاس ما ایــن بود که 
آمریکایی ها خیلی تمایل ندارند هیئت های 
ایرانی در رده های مختلف در سازمان ملل 
رفت و آمد و مصاحبه کنند و حضور داشته 

باشند«.
وی افزود: »وقتی آمریکایی ها خیلی تمایل 
ندارند پس ما باید اصرار داشته باشیم که 
این سفر را برویم. اگر آن ها تمایل داشتند 
ما هم می گفتیم تمایل دارند خیلی مهم 
نیســت، اما حاال که تمایل ندارند باید به 
سازمان ملل برویم و حرف بزنیم؛ چون ما 
دارای منطق و استدالل هستیم و دشمن 

ما دالیل کافی را در اختیار ندارد«.

 HOPE روحانی از طرح 
رونمایی کرد

روحانــی در فــرودگاه مهرآبــاد جزئیات 
بیشــتری از طرح خــود را که همزمان با 
رژه نیروهای مسلح مطرح کرده بود، اعام 
کرد. روحانی گفت: »طرح پیشنهادی ما 
برای امنیت منطقه تنها امنیتی نیست و 
اقتصادی و سایر موارد هم هست. نام این 
طرح »ابتکار صلح هرمز« اســت و این نام 

 HOPE به دلیل اینکه حــروف اول آن
به معنای امید است؛ بنابراین این ائتاف، 
ائتاف امید است. همه کشورهای ساحلی 
خلیج فارس و منطقه هرمز دعوت می شوند 

تا امنیت منطقه را تضمین کنیم«.
ترامپ نیز در واکنش به این موضوع گفت: 
»من همیشه حاضرم. برنامه ای برای دیدار 
با او ندارم، اما همیشه حاضرم. آنچه آن ها 
می خواهند را گوش می دهم، اما برنامه ای 

برای دیدار ندارم«.
البته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
هم در مصاحبه خود با نشــریه لوموند در 
خصوص احتمال دیدار رؤســای جمهور 
ایران و آمریکا گفت: »شانس دیدار میان 
ترامپ و روحانی قطعاً از زمان حمله نفتی 
عربستان سعودی، افزایش نیافته است«. از 
ســوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه نیز 
گفت: »دیدار روحانی و ترامپ در نیویورک 
در اولویــت نبوده و هــدف اصلی کاهش 

تنش ها است«.
در حالی که رفتار دولتی ها از جمله توییت 
کنایه آمیز آشــنا یا مصاحبــه ظریف با 
کریستین امان پور به شایعه دیدار احتمالی 
روحانی با ترامپ  دامن زده است، سخنان 
قاطع رهبــری در درس خارج فقه مبنی 
بر اینکه هیچ دیداری در هیچ ســطحی با 
مقامات آمریکایی انجام نمی گیرد، پرونده 
شــایعات مذاکره با آمریکا را بسته است 
و صرفا باید منتظر نشســت کمیســیون 
مشترک برجام  بین وزرای خارجه ایران و 
1+4 و دیدارهای دوجانبه رئیس جمهور با 

برخی مقامات اروپایی بود.
روحانی در هفتمین ســفر خود روی لبه 
تیــزی حرکت می کند؛ از ســویی در اوج 
فشــارهای اقتصادی کاخ سفید به ایران و 
تحوالت خلیج فارس است و از سوی دیگر 
تجربه تلخــی در تماس و دیدارهای نابجا 
دارد، همانند تماس تلفنی با اوباما که منجر 
به تفاهم برجام شد یا دیدار ظریف با وزیر 
امورخارجه وقت آمریکا. حال باید دید در 
چند روز آینده در نیویورک چه اتفاقی رخ 

خواهد داد؟

روحانی برای شرکت در اجالس سازمان ملل وارد آمریکا شد

رونمایی از طرح »صلح هرمز« در نیویورک

 چه خوب اســت که امســال وزیر آموزش و پرورش همــت کند و فکری برای 
کتاب های کار که مدارس دانش آموزان را مجبور می کنند بخرند بکند. با این وضعیت 
بداقتصادی که بیشتر خانواده ها گرفتار آن هستند و هزینه های باالی تحصیل این 
هم شده یک هزینه اضافی که به خانواده ها تحمیل می کنند. به خصوص با وجود 

گرانی و کمبود کاغذ قیمتشان امسال حتماً بیشتر هم شده. 09150007797
 کتاب های پایه هشتم متوسطه  10 تای آن فاقد عکس و بیان رهبر معظم است 
اون سه تای دیگه آخر کتاب چاپ کردند چرا؟ دلسوزانی مانند امام جمعه محترم که 
صدا شون به جایی می رسد ببینند چه دست خبیثی در کار است. 09150001136

 شورای عالی انقاب فرهنگی قرارگاه اصلی فرهنگی کشور است و تصمیمات آن 
الزم االجراست و باید اجرا شود. این شورا مصوبه ای را درباره گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب تصویب کرد که اگر به بندهای مختلف آن توجه الزم شده بود شاید امروز 
پدیده بدحجابی تا این حد گسترش نمی یافت. مصوبه 42۷ شورای انقاب فرهنگی 

را اجرا کنید. 09150009890
 کســانی که از طریق سهمیه پزشک شــده اند، از سطح علمی و مهارت پایینی 
برخوردارند. باید با تصویب دو فوریتی قانونی، پزشــکان سهمیه ای موظف به درج 
کلمه پزشک ســهمیه ای در تابلو مطب و مهر نظام پزشکی شوند. خودشان برای 
معالجه و جراحی و حتی به دنیا آوردن فرزندشان خارج کشور می روند، سامتی و 

جان مردم و اعمال جراحی را دست این ها سپرده اند! 09150009625
 کدام کشور و حکومتی است که دشمن نداشته باشند؟ چرا مسئوالن ریز و درشت 
کشور این  قدر اصرار دارند این کلمه را در سخنان خود بگنجانند؟ مگر می شود این 
نابســامانی ها و اختاس ها و بیکاری هاو... ناشی از بی مدیریتی کشور را به حساب 

دشمن گذاشت؟ 09150008863
 آقای محمود بهمنی عضو کمیســیون مجلس در روزنامه قدس 31 شــهریور 
می گوید برخی نامزدهای نمایندگی مجلس تا2 میلیارد برای انتخاب شدن هزینه 
می کنند، در حالی که بر فرض انتخاب حقوق دریافتی هر نماینده در چهارســال 
نمایندگی بین 300تا400 میلیون است، و اضافه می کند، یک انسان عاقل چرا باید 
چنین هزینه گزافی برای یک پنجم دریافتی، آن هم در طول چهار سال انجام دهد؟ 
جناب بهمنی جواب این  است؛ عشق به خدمت، این عزیزان توانایی تصویب قوانین 
مفیــدی به حال ملک و ملت را در خــود می بینند، الجرم انجام وظیفه را بر خود 
واجب دانسته و اقدام می کنند، لطفاً شما عینک بدبینی را بردارید و وطن دوستی 
را با مادیات نســنجید، در خاتمه به هموطنان خودم تبریک می گویم و به داشتن 

نماینده هایی اینچنین افتخار می کنم. 09390002323
 دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشــالی قدرت های استکباری به ویژه شیطان 
بزرگ دولت پلید و جنایتکار آمریکا را در هم شکســت و نشــان داد که در مقابل 
توده های مردمی قدرت های استکباری و استعماری به راحتی آسیب پذیرند، امام 
خمینی)ره( فرمودند: ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شــرق و غرب را شکســتیم. 

09150000609

 سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در پاســخ به پرسشــی درباره صحت و ســقم ادعای اخیر بهزاد نبوی مبنی بر 
شناســایی دو جاسوس در دفتر ســردار نقدی ضمن تکذیب این موضوع، اظهار 
داشــت: هجویات فردی که نام بردید ارزش پاسخگویی ندارد و وی باید به زودی 
به دادگاه برود و جواب دروغ هایــی که مطرح کرده را بدهد، چراکه مصداق بارز 
نشــر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی است. ســردار نقدی ادامه داد: ضمن 
اینکه ممکن اســت برای عموم مردم دسترســی به اطاعات در خصوص دروغی 
که به بنده نســبت داده اند ممکن نباشــد، اما همه می تواننــد بخش دیگری از 
صحبت های او که گفته »۶0 درصد ثروت ملی کشور در اختیار چهار نهاد است« 

را اندازه گیری کنند و میزان دروغگویی این فرد را بسنجند. 

 »بن کاردین« ســناتور ارشــد دموکرات آمریکایــی و از اعضای کمیته روابط 
خارجی ســنای این کشور در گفت وگو با شــبکه خبری »فاکس نیوز« گفت: »با 
خروج از توافق هســته ای، اروپا بر این باور اســت که این مشکل آمریکا و نه یک 
معضل بین المللی اســت. ما به جای ایران، ایاالت متحده را منزوی کردیم«.این 
ســناتور ارشد دموکرات آمریکایی ایران را یک »بازیگر بد« خواند و گفت: »واقعاً 
راه حل نظامی برای مشــکل ایران وجود ندارد. ما باید از طریق دیپلماسی اقدام 

کنیم. جنگ با ایران فاجعه بار خواهد بود و این به نفع امنیت ملی ما نیست«.

 عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقاب اراک از آزادی 23 نفر از بازداشتی های 
اعتراضات هپکو خبر داد و گفت: در هفته گذشته از سوی کارگران شرکت هپکو 
اعتراضی نســبت به وضعیت این کارخانه صورت گرفت که با بســته شدن ریل 
راه آهن همراه بود. متأســفانه این اعتراض تا اوایل شب ادامه داشت که در نهایت 
منجر به درگیری و دســتگیری تعدادی از کارگران شد. با ورود نیروهای نظامی 
تعدادی از کارگران دستگیر شــدند که با بررسی های صورت گرفته تا امروز 23 
نفر از افراد بازداشــت شده که نقش لیدری نداشتند آزاد شدند و ۶ نفر باقیمانده 

نیز به زودی آزاد خواهند شد.

 پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان به صورت 
داوطلبانه با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار انتشار شفاف آرایشان 
شــده اند. متأســفانه بعضی از افراد در هیئت رئیســه مجلس ایــن کار را خاف 
آیین نامه داخلی مجلس تلقی کردند و به دنبال جلوگیری از انتشار عمومی آرای 

همه نمایندگان هستند.

 عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشــهور عرب مقایســه ای نسبت به عملکرد ایران 
و برخی کشــور های عربی داشته است. وی وضعیت کشور های عربی را نسبت به 
ایران مقایســه کرده اســت. عطوان در صحبت های خود گفته است در حالی که 
کشــور های عربی به یکدیگر فحاشی می کنند و در فکر صلح با رژیم صهیونیستی 

هستند، ایران سامانه های دفاعی برابر با »اس 400« روسی دارد.

 ســخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به پرسشی درباره رزمایش با ایران 
و روســیه، بر تبادل همکاری نظامی بین نیروهای مسلح چین و دیگر کشورهای 
جهان تأکید کرد. سردار »قدیر نظامی« رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی 
ســتاد کل نیروهای مســلح این هفته از برگزاری رزمایش دریایی با مشــارکت 
»چین« و »روســیه« در دریای عمان و اقیانوس هند سخن گفت. روزنامه »چاینا 
مورنینگ پســت« در شــماره روز شــنبه خود به نقل از کارشناسان نوشت، این 

رزمایش نشانگر »حمایت چین از ایران« است.

موازنه وحشت با ارائه 
اطالعات قطره چکانی

پس از ســرنگون شــدن پهپاد آمریکایی، 
فرماندهان نظامی کشــورمان اعام کردند 
پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای اطراف 
هم مورد هدف موشک های سپاه بوده است. 
ایران همیشه سیاســت های راهبردی خود 
را به خصــوص در عرصه دفاعی، معطوف به 
امر بازدارندگی دارد. یعنی همواره کنش های 
ایران  بازدارنده اســت، بازدارنده برای اینکه 
تهدیدهای موجود را خنثی کند و اجازه ندهد 
که این تهدیدها در داخل تبعات جدی داشته 

باشند.
از ســوی دیگر پهپاد آمریکایی در شرایطی 
ساقط شد که ما شاهد رویارویی نفتکش ها 
بودیــم، در واقع در شــرایط جنگ راهزنی 
دریایــی علیه ایران بودیم و بعــد هم اقدام 
متقابل ایران بود، البته نه از جنس بریتانیایی 
و تحوالت هــواداران آمریکا، بلکه از جنس 
دفاع مشــروع در برابــر تهدیدهای آب های 

سرزمینی جمهوری اسامی ایران.
در شرایطی که ایاالت متحده آمریکا ناو خود 
را در منطقه مستقر و ادعای یک حمله تمام 
عیار کرده بود، ســرنگونی پهپاد آمریکایی 
توسط ســپاه پاســداران نشــان از قدرت 
بازدارندگی موشــکی ایران دارد و این مهم 
توانســت بر خیلی از کنش های شتاب زده از 
نوع ترامپیست جهانی )که کنش های منفی 
بود، کنش هایی کــه محصول تحلیل های 
اســتراتژیک نخبگان نیست و کنش هایی 
شتاب زده و البته بیشتر از جنس رویارویی 
رسانه ای اســت( تأثیرگذار باشد و بر رفتار 
آمریکا و برخی از متحدانش در منطقه تأثیر 

بگذارد.
امــا اینکه چرا تمام اخبار به یکباره مخابره 
نشــد؟ علت این اســت در جهانی به سر 
می بریم که جنگ نرم یــک پدیده واقعی 

است.
در جنــگ نرم باید با اخبــار و اطاعات و 
ارائه آن ها در زمان های مناســب و منطقی 
در طرف مقابل بیشترین تأثیر را بگذارید، 
همان تأثیــری که زدن پهپــاد آمریکایی 
داشت، روکردن سایر ابعاد این موضوع نیز 

تأثیر دارد.
اینکه امروز ما توانمندی نقطه زنی را داریم 
و می توانیم در یک جنگ نامتقارن، بسیاری 
از اهداف ایاالت متحده را در منطقه بزنیم، 
حاکی از تضعیف نقــش آمریکا در منطقه 

است.
متحدان آمریکایی که در منطقه بسیار هم 
هزینه می کنند و بــرای آمریکا پول خرج 
می کنند تا از این طریق امنیت خودشان را 
به خیال خود تأمین کنند، در واقع  با این 
شــیوه ارائه اطاعات، دچار واهمه خواهند 
شــد؛ چرا که آمریــکا خــودش را تأمین 
کننده امنیت متحــدان می داند، اما اکنون 
موشک های جمهوری اسامی ایران با وجود 
سامانه های دفاعی موشکی آمریکا می تواند 

اهداف آمریکا را بزند!
وقتی ما ادعا می کنیم که می توانیم خیلی 
از اهــداف آمریکا را بزنیم پس آن ها هم در 
خطر و مخاطره هستند؛ بنابراین کنش های 

آن ها باید حساب شده باشد.
فرامــوش نکنیم که آن هــا در پدیده هایی 
مانند یمــن و حزب اهلل لبنــان، جمهوری 
اســامی ایران را یک سر ماجرا می دانند و 
متوجه شدند موشک هایی خیلی ضعیف تر 
از موشک های ایران توانسته اهداف مهمی 
را هدف قرار دهد؛ مثًا موشــک یمنی  که 
توانسته اســت از سپر دفاع موشکی ایاالت 
متحــده عبور کند و آرامکــو را هدف قرار 
دهــد، اتفاقی که تأثیر بســیار منفی برای 

اقتصاد نفتی عربستان سعودی داشت.
بنابراین مبادله وحشت در بازدارندگی است؛ 
یعنی باید معمای امنیتی را برای طرف مقابل 
به وجود بیاورید و او همه آن چیزی که شما 

می توانید را به یکباره نداند.
ایــن معمــای امنیتی خود ایجــاد تهدید 
و وحشــت می کنــد و موازنــه ای را ایجاد 
می کنــد که در رفتارهــا و کنش های آتی 
شــما تأثیرگذار است. حتی می تواند خیلی 
از تهدید هــای جدی غــرب را خنثی کند 
و یا از آن مرحله اســتراتژی های جنگ به 
ســمت راهبرد های نرم تر بروند که تبعات 
آسان تری دارد و از سطح خشونت کمتری 

برخوردار است.
قطعاً استراتژیســت های ایرانی به این نکته 
واقف هستند و با چنین برنامه ای در ذهن 
مخاطبان خود در کاخ سفید و تل آویو اثر 

می گذارند. 
پیام هایــی اینچنینی دربــاره توان نظامی 
کشــورمان در رفتارها و کنش های نظامی 
آن ها قطعاً تأثیرگذار خواهد بود، از ســوی 
دیگر می تواند بر متحدان جمهوری اسامی 
ایران نیز اثر بگذارد و ســبب تقویت آن ها 

 شود.
متحدان ایران می دانند که برد موشک های 
کشورمان و توان نظامی جمهوری اسامی 
ایــران به حدی اســت که دشــمنان را به 
وحشــت بینــدازد و بازدارنــده خیلی از 
رفتارهای تهاجمی دشمنان محور مقاومت 

باشد و از مخاطرات آن ها کم کند.
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کشف یکی از بزرگ ترین پرونده های زمین خواریعربستان از ابتدای انقالب اسالمی با ایران دشمنی کرده است
سیاست: سید »حســن نصراهلل« دبیرکل 
حزب اهلل لبنــان در گفت وگوی ویژه  با دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
از مــراودات خود با رهبــر معظم انقاب و 
توصیه هــا، تصمیمــات و نقش ایشــان در 
برهه های مختلف و حســاس منطقه درباره 
درگیری کنونــی منطقه و روابــط ایران و 
عربســتان و وضعیت ســوریه و دیگر موارد 

مهم، سخن گفته است. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: »عربســتان 
ســعودی از ابتدای انقاب اسامی ایران با 
این کشور دشــمنی کرده است. سعودی ها 
دشمن جنبش های مقاومت بوده و هستند 
و این مســئله هیــچ ربطی بــه جمهوری 
اســامی ایران ندارد«. نصراهلل با بیان اینکه 
عربستان  در پایان عمر خود به سر می برد، 
اظهار داشت: »اکنون رژیم سعودی پیر شده 
است و مراحل پایانی خود را طی می کند«. 
سید حسن نصراهلل اعام کرد: »اعام جنگ 

عربســتان علیه یمن به دســتور محمد بن 
سلمان، تأثیر بدی روی آینده رژیم آل سعود 

خواهد گذاشت«.
 دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطر نشــان کرد: 
برای نخســتین بار است که فریاد »مرگ بر 
آل ســعود« را در بیش از یک کشور عربی 
)خارج از عربســتان( می شنویم. وی درباره 
مقاومت ملت و ارتش یمن در برابر جنایات 
آل سعود نیز گفت: »این حضور مردم یمن 
در صحنه بود که انصاراهلل توانســته در پنج 

سال اخیر مقاومت کند«.

سیاست: روابط عمومی وزارت اطاعات با 
صــدور اطاعیه ای اعام کرد: با اقدامات به 
موقع عملیاتی و اطاعاتی در حوزه مبارزه 
با مفاســد اقتصادی، یکــی از بزرگ ترین 
پرونده های زمین خواری در کشــور کشف 
و با پیگیری مستمر وزارت اطاعات ضمن 
تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مذکور، 
از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد. 
اراضی مذکور به مساحت تقریبی ۸5 هزار 
مترمربع که در منطقه شهرک غرب تهران 
واقع شده و قسمتی از بوستان ایران زمین و 
بزرگراه شهید همت را در برمی گیرد، دارای 
ارزش تقریبی بیش از 50 هزار میلیارد ریال 

برآورد می شود. 
در ســالیان گذشــته، مالکیت این اراضی 
ملی با ســوء اســتفاده زمین خــواران از 
خأل های قانونی و همچنین تخلفات برخی 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی ذی ربط به 
طور رســمی به ایشان منتقل شده بود که 

با ورود به موقع وزارت اطاعات به موضوع 
مالکیت اراضی و همراهی دستگاه قضایی 
)دادســرای مقابله با زمین خواری و اداره 
کل ثبت اســناد و اماک اســتان تهران( 
و ادارات ذی ربط دســت زمین خواران از 

اراضی مذکور کوتاه شد. 
این اقدام، گویای اراده جدی مسئوالن امنیتی 
و قضایی در برخورد با ســودجویان و افرادی 
است که قصد تصاحب ناروای اراضی ملی و 
دولتی را دارند و به حول و قوه الهی استمرار 

خواهد داشت.

 سیاســت  نخســت وزیر انگلیس کــه قصــد دارد امروز 
گفت وگوهای دوجانبه ای را با  حســن روحانی  رئیس جمهور 
کشــورمان در نیویورک داشته باشد، ضمن متهم کردن ایران 
به دست داشتن در عملیات ارتش یمن علیه تأسیسات نفتی 
آرامکو از عربســتان ســعودی اعام حمایت کرد. نخست وزیر 
انگلیس اعام کرد ممکن است ارتش انگلیس در ائتاف کمک 
به تأمین امنیت عربستان در مقابل هرگونه تهاجم آتی مشارکت 
کند. روزنامه انگلیسی »گاردین« در این خصوص گزارش کرد: 
جانســون در جمع خبرنگارانی که در هواپیما وی را به سمت 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل همراهی می   کردند، با تکرار 
اتهامات واشــنگتن و ریاض علیه ایران گفت بریتانیا در حال 
حاضر معتقد است که ایران به احتمال خیلی زیاد مسئول حمله 
اوایل ماه جاری میادی به تأسیسات نفتی عربستان است. وی 
این گونه توضیح داد که »به احتمال بســیار زیاد«، ایران پشت 
حمله پهپادی و موشکی 14 سپتامبر )23 شهریور ماه( به دو 
تأسیسات مهم نفتی عربستان بوده است. نخست وزیر انگلیس 
با این حال در ادامه ضمن ابراز تمایل برای دوری از تنش ها در 
وضعیــت کنونی گفت: انگلیس تمایل دارد تا در خصوص این 
موضوع نقش »پلی میان دوســتان اروپایی و آمریکایی خود را 

ایفا کند«. 
اما دومینیک راب، وزیــر امور خارجه انگلیس برخاف ادعای 
نخست وزیر این کشــور، ادعا کرد به دنبال راهکار دیپلماتیک 
برای بازگرداندن ثبات به منطقه غرب آســیا هستند. راب در 
پیامی در صفحه شخصی توییتر خود ضمن متهم کردن ایران به 
دست داشتن در عملیات پهپادی مقاومت یمن علیه تأسیسات 

نفتی عربســتان سعودی، نوشت: »انگلیس باور دارد که بسیار 
محتمل اســت ایران مســئول حمله غیرقانونی و ظالمانه به 
تأسیسات نفتی در عربستان سعودی باشد«. وی در ادامه افزود: 
»ما با شــرکای بین المللی خود برای یافتن پاسخ دیپلماتیک 
محکم ]به ایران[ و بازگرداندن ثبات به منطقه تاش می کنیم. 
مباحثات در نشست هفتاد و چهارم مجمع عمومی سازمان ملل 
گام بعدی است«. اتهام زنی انگلیسی در حالی مطرح شده است 
که آمریکا و عربستان سعودی نیز پیش از این بدون ارائه هرگونه 
سند و شــواهدی، ایران را عامل حمات به تأسیسات آرامکو 

معرفی کرده بودند.

 مکرون: برای اتهام زنی عجله نکنید
اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که میانجیگر برجامی 
بین ایران و آمریکاســت، در پی اتهاماتی که واشنگتن، ریاض 
و لندن علیه ایران در خصوص دســت داشتن در حمله هفته 
گذشته به تأسیســات نفتی »آرامکو« عربستان مطرح کردند، 
گفت: نباید در اتهام زنی در مورد این حادثه عجله کرد. مکرون  
در مسیر رفت به سوی نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک در گفت وگو با لوموند در این خصوص اظهار داشــت: 
»در خصوص اتهامــات درباره حمات به تأسیســات آرامکو 

عربستان سعودی، هوشیار باشید«.
این اظهارات از آنجایی است که فرانسه نگران طرح میانجیگرانه 
خود است. کشوری که در مذاکرات برجامی گذشته به عنوان 
پلیس بد مذاکرات تاش داشــت منافع کشورمان از برجام به 

حداقل برسد و در مقابل این فرانسه باشد که نفع ببرد. 

 واکنش سرویس اطالعات خارجی روسیه
رئیس سرویس اطاعات خارجی روسیه نیز دیروز در واکنش به 
اتهامات عربستان سعودی و آمریکا علیه ایران در زمینه دست 
داشتن در حمات پهپادی اخیر به تأسیسات آرامکو تأکید کرد: 
»چنین اتهاماتی کاماً غیرقابل قبول است«. به نوشته خبرگزاری 
»تاس«، وی افزود: »ما قویاً این اقدامات را محکوم می کنیم. در 
هر صورت شواهد بی طرفانه آشکاری )درباره اتهامات( مورد نیاز 
است. اتهامات سست و بی پایه درباره برخی کشورها، جنبش ها 
یا هر نیروی دیگر که می گویند آغازگر آن اقدامات است، کامًا 

غیرقابل قبول است«.

 انگلیس فروش اسلحه به عربستان را متوقف کند
سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
واکنش به اظهارات »بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس 
در خصوص احتمال مقصر بودن ایران در موضوع پاالیشــگاه 
عربستان )آرامکو( با رد سخنان وی اظهار داشت: دولت انگلیس 
به جای تاش بی ثمر علیه جمهوری اسامی ایران، نسبت به 
توقف فروش ساح های مرگبار به عربستان که خواسته بسیاری 
از مردم جهان است، اقدام کرده و خود را از اتهام ارتکاب جنایت 

جنگی علیه مردم یمن برهاند.

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

خبر

سیاست خارجی

انگلیس ایران را متهم به دخالت در حوادث آرامکو کرد

دردسر انگلیسی برای دالل فرانسوی

امنیتی - اطالعاتیسیاست خارجی
در اطالعیه وزارت اطالعات اعالم شدسید حسن نصراهلل در گفت وگو با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب:

قول رئیس بنیاد مستضعفان به مردم
 تمام فعالیت های بنیاد به صورت شفاف 

در معرض قضاوت مردم خواهد بود
مســتضعفان  بنیاد  رئیس  سیاســت: 
مهم ترین مأموریت بنیاد را رسیدگی به 
اقشار ضعیف جامعه عنوان کرد و گفت: 
تمــام فعالیت های بنیاد و شــرکت های 
زیرمجموعــه باید به صورت شــفاف در 
معــرض قضاوت مردم قرار گیرد. ســید 
پرویز فتاح با تأکیــد بر ضرورت اصاح 
وجهه اجتماعی بنیاد مســتضعفان، افزود: ایــن بنیاد یک نهاد اجتماعی برای 

خدمت رسانی به محرومان است. 
اقدامات زیادی در حوزه محرومیت زدایی انجام شــده که مردم از آن بی خبرند 
و الزم اســت برای اطاع رســانی این خدمات و بهبود وجهــه اجتماعی بنیاد 
مســتضعفان تاش کنیم. رئیس بنیاد مســتضعفان اقدامــات این نهاد برای 
خدمــت به مردم و محرومیت زدایی از مناطــق مختلف را قابل توجه توصیف 
کــرد و گفت: فعالیت های این بنیاد به خوبی به مردم معرفی نشــده اســت. 
متأســفانه ذهن جامعه از کارنامه بنیاد مستضعفان خالی است و این موضوع 
موجبات سوءاستفاده بدخواهان مردم و نظام را فراهم کرده است. وی با تأکید 
بر ضرورت تقویت شفاف سازی فعالیت های بنیاد مستضعفان، خاطرنشان کرد: 
رابطــه بنیاد با همه زیرمجموعه ها و شــرکت ها باید کامًا شــفاف در معرض 
قضــاوت مــردم قرار گیرد تا اگر تذکر و انتقادی داشــتند مطــرح کنند و ما 

موظفیم به سؤاالت آنان پاسخ روشن دهیم. 



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

تبیین ارزش های دفاع مقدس در برنامه »پرسمان دینی«  آستان: همزمان با هفته دفاع مقدس موضوع الگو و ارزش هاي دفاع مقدس در برنامه  پرسمان دینی حرم مطهر رضوی مورد بررسی قرار 
می گیرد. حجت االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده گفت: در هفته جاری که مصادف با دهه سوم محرم و هفته دفاع مقدس است، 14 برنامه پرسمان دینی ویژه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی تدارک دیده شده 

است. رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی آستان قدس رضوی ادامه داد: این جلسات هر روز پیش و پس از نماز مغرب و عشا در صحن جمهوری اسالمی و رواق دارالحجه دایر است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 

 زنگ آغاز سال تحصیلی جدید 
در مدارس امام رضا j نواخته شد

آستان: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید و بــا حضور قائم مقــام تولیت 
آســتان قدس رضوی زنــگ مهر در 
دبیرستان پسرانه واحد 9 امام رضا)ع( 
نواخته شد. در این مراسم که با تالوت 
آیاتی از کالم اهلل مجید و قرائت صلوات 
خاصه حضرت امام رضا)ع( آغاز شــد، 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خطاب به دانش آموزان گفت: تحصیل در 
مدارس منتســب به عالم آل محمد)ص( نعمتی بزرگ و مسئولیت آور است که 
پیشرفت نظام و میهن اسالمی را با تالش و همت مضاعف به ارمغان خواهد آورد.

مصطفی خاکسار قهرودی اظهار کرد: انقالب اسالمی ظلمت ها را به روشنایی تبدیل 
کرد و سرافکندگی ها به افتخار و عزت مبدل شد، امروز رسالت و وظیفه ای خطیر 
بر دوش دانش آموزان و دانشجویان ایران اسالمی است، زیرا باید پاسدار ایثارگری ها 
و رشادت های شهدا و مجاهدان باشند و به سوی قله های علمی حرکت کنند. وی 
تصریح کرد: توجه به دانش اندوزی جایگاه ویژه ای در دین مبین اسالم و آموزه های 
اهل بیت)ع( دارد و با تأکیدات تولیت آســتان قدس رضوی، این نهاد مقدس به 
اعتبار یک وظیفه دینی و الهی خود را ملزم به حمایت از امر مهم تعلیم و تربیت 
می داند.قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنین در جمع معلمان و کادر 
آموزشــی حضور یافت و ضمن قدردانی از تالش هــای آنان اظهار کرد: باید تمام 
همت خود را معطوف کنیم تا اهــداف متعالی نظام و انقالب در مدارس و مراکز 
علمی و آموزشی آستان قدس رضوی محقق شود و با تربیت نیروی انسانی مؤمن 
و متخصص گره ها و مشکالت کشور را به دست توانمند نیروهای داخلی حل کنیم.

گفت وگو با پژوهشگر حوزه معماری آینه کاری های حرم مطهر رضوی 
در بارگاه نور و آینه

 آســتان/غالمرضا کحلکــی  هنر 
آینــه کاری یکــی از چشــمنوازترین و 
پرکاربردتریــن تزئینات بــارگاه رضوی 
است که افزون بر زیبایی و درخشندگی 
بســیار و انعــکاس نور و روشــنایی در 
فضــای حرم مطهر، از نظــر عرفانی نیز  
مفاهیم بسیاری را تداعی می کند. درباره 

پیشــینه آینه کاری در بارگاه منور رضوی و ویژگی  آینه کاری های این مکان مطهر، 
با دکتر میثم جاللی پژوهشــگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی و 
مؤلــف کتاب »تزئینات معمــاری بارگاه حضرت رضا)ع(« به گفت و گو نشســتیم.

 اوج هنر آینه کاری را در بارگاه مطهر امام هشتم)ع( می توان مشاهده 
کرد. از چه زمانی استفاده از آینه در تزئینات حرم مطهر رواج یافت؟

مطابق اسناد سابقه آینه کاری در حرم امام رضا)ع( به اواخر دوره صفویه بازمی گردد. 
اما اســتفاده از آینه به عنوان یکی از تزئینات معماری در حرم مطهر، از دوره قاجار 
رایج شــد و نســبت به سایر هنرها ســهم قابل توجهی را به خود اختصاص داد تا 
جایی که اغلب تزئینات پیشــین به خصوص تزئینات نقاشــی و تذهیب به تدریج 
بــا تزئینات آینه کاری جایگزین شــد.با وجود این به دلیــل فعالیت های عمرانی و 
تعمیرات پــی  در پی، اغلب آینه کاری های دوره قاجــار نیز با حفظ نقش مایه های 
پیشین، جای خود را به آینه کاری های دوره پهلوی و جمهوری اسالمی داده است. 
هــر چند که امکان دارد در برخــی از رواق ها و اماکن نظیر بقعه مطهر، دارالحفاظ، 
دارالســیاده و توحیدخانه، بقایایی از آینه کاری های دوره قاجار بر جای مانده باشد.

در تزئینات آینه کاری حرم امام رضا)ع( از چه سبک ها و شیوه های هنری 
استفاده شده است؟

از جمله ســبک های آینــه کاری که در حرم امام رضــا)ع( رواج دارد، به کارگیری 
شــیوه گچ و آینه اســت که در تزئین رواق های دارالرحمه و دارالهدایه و غرفه های 
صحن های انقالب و جمهوری با به  کارگیری طرح گره و نقوش گیاهی و اسلیمی 
می توان مشاهده کرد. همچنین در رواق دارالوالیه سطوح تزئین شده با گچ و آینه 
را مشاهده می کنیم. شــیوه دیگری که برای متنوع سازی آینه کاری به کار گرفته 
می شود، استفاده از آینه های رنگی نظیر سبز، الجوردی، طالیی و آبی نفتی است 
که در سال های اخیر در حرم امام رضا)ع( رواج یافته است. در قدیم نیز در صورت 
نیاز پشت شیشه را با رنگ های آبی، سبز، سیاه و... رنگ آمیزی می کردند و به این 
شکل کار خود را پیش می بردند و یا از شیوه هایی نظیر سندبالست یا نقاشی پشت 
آینه و شیشه استفاده می کردند. سبک ترکیبی آینه، نقاشی و گچبری نیز در دوره 

معاصر در حرم رایج شد.
همچنین به کارگیری کتیبه قرآنی، حدیث و استفاده از اسماء اهلل یکی از موضوعات 
اصلی آینه کاری در بناهای مذهبی اســت که با توجه به فضای موجود، به صورت 
کتیبه های بزرگ   یا کوچک  کار می شود. یکی از شیوه های تزئینی دیگر در آینه کاری، 
ُکپ بری اســت. آینه هایی که به این منظور اســتفاده می شود، در واقع حباب هایی 
هســتند که داخلش را جیوه می کنند و بعد آن هــا را برش می دهند، به اندازه ُگل 
درمی آورند و وســط گچ کار می کنند و ســپس دورتادورش را به شکل گل و برگ 
گچبری می کننــد. از این گونه آینه ها در رواق هــای دارالحجه و امام خمینی)ره( 
اســتفاده شده است. طرح و شــکل دیگری که در هفت هشت سال اخیر در حرم 
امام رضا)ع( رواج پیدا کرده، طرح ِشرِشــرۀ شعاعی است که نمونه آن در رواق امام 
خمینی)ره( اجرا شده است. نقوش هندسی از دیگر نقش مایه های آینه کاری است و 
طرح های گره  از عمده ترین این نقوش محسوب می شود و در حرم امام رضا)ع( نیز 

انواع آن در آینه کاری رواق ها به کار رفته است.

 آســتان  مقوله پایــداری و دفاع در هر 
سرزمینی از قداست خاصی برخوردار است 
و آن هنگام کــه از جنگ و رخدادهای آن 
فاصله می گیریــم برای بازتــاب حوادث، 
رشــادت ها و مجموع اتفاقاتی که رخ داده 
اســت، با بهره گیری از »هنــر« می توان تا 
ســال ها بیانگر لحظاتی بــود که خوب یا 
بد بر مردم آن ســرزمین گذشــته است. 
اما در این میــان »دفاع مقدس« و به تبع 
آن ادبیــات دفاع مقــدس در تاریخ نظام 
جمهوری اســالمی ایران از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. هشت سال جنگ تحمیلی 
و رشــادت های جوانان این کشور آن قدر 
گسترده و جهانشمول است که هنر ادبیات 
دفاع مقدس می تواند الگوپرداز و الگوســاز 
باشــد.از میان آثار و انتشارات گوناگون در 
سراســر کشــور که به مقوله ادبیات دفاع 
مقدس پرداخته اند، انتشارات به نشر)آستان 
قدس رضوی( توانســته است برای تمامی 
رده های ســنی از جمله کودک، نوجوان، 
جوان و بزرگسال آثاری را تولید کند که با 
زبانی شیوا و روان مخاطب را جذب کرده و 

تأثیرگذار باشد.
در این گــزارش به مناســبت هفته دفاع 
مقدس مروری خواهیم داشت بر تازه های 
انتشارات به نشــر با محوریت ادبیات دفاع 
مقــدس که در بــازار کتاب در دســترس 
عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار دارد.

 حضور نویسندگان تراز انقالب 
در تولید آثار دفاع مقدس

»کالغ پر«؛ اثــر مهدی رســولی: این اثر 
مجموعه ای از داستان های کوتاه درباره دفاع 
مقدس را روایت می کند که بیشــتر حول 
محور خانــواده و تأثیر متقابل آن با جنگ 
است، تأثیر شــهادت فرزند بر پدر و مادر، 
عاشــقانه هایی از دو برادر و... از موضوعاتی 
اســت که نویســنده در این اثر به عنوان 

محوریت داستان ها به آن ها می پردازد.
»روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر« نوشته 
احمدرضا طاووسی: این اثر خاطرات متعدد 
و متنوع از صحنه هاي مختلف دوران هشت 
ســال دفاع مقدس اســت. این مجموعه، 
خاطراتي از دومین ســال جنگ تا آخرین 
روزهاي دفاع  مقدس را در بر گرفته است تا 

هدیه اي براي نسل هاي آینده باشد.
»ســمندر«؛ به قلم مصطفی جمشــیدی: 
وضعیت یک پــل را در دوران دفاع مقدس 
که نویســنده رمان وظیفه نگهبانی آن را 
داشته، روایت می کند و اتفاقاتی برگرفته از 
خاطرات وی از این دوران را در قالب رمان 
ارائه می کند.»پیرمرد و حوری«؛ تألیف اکبر 
صحرایی: این اثــر خاطرات و اتفاقات دفاع 
مقدس را بیان می کند، نویســنده در این 
کتاب از سطح شــفاهی به عمق داستانی 
می رســد و الیه های گســترده ای دارد که 
هــر بار با کنش داســتانی خواننــده را به 
جلو می برد.»ســنگر عالف ها«؛ تألیف اکبر 
صحرایی: این اثر با زبان طنز در فصل های 
کوتاه یک موقعیت جذاب از روزهای دفاع 
مقــدس را روایت می کند، شــخصیت ها 
انسان هایی منفعل هستند که به مرور دچار 

تحول می شوند.
»پشــت در بهشــت«؛ به قلم مریم شیدا: 
نویسنده در این کتاب داستان دختر جوان و 
هنرمندی به نام حدیث را روایت می کند که 
برادرش حسین، یک جانباز شیمیایی است. 

حســین برای مداوا به آلمان رفته است اما 
مداوا مؤثر نیست و او شهید می شود. حسین 
از طــرف دیگران متهم اســت که با وجود 
اینکه جبهه رفته و جانباز است، اما گذشته 
خود را فراموش کرده و حدیث در طول این 
داستان، بی گناهی برادرش را ثابت می کند.

 استقبال نوجوانان از مجموعه های 
جدید به نشر با محوریت دفاع مقدس

6 عنــوان از مجموعــه »روزهای جنگ« 
تازه های این انتشارات برای نوجوانان است: 
»آب و زنجیر«؛ نوشته حسین قربانزاده: این 
اثر به زندگی تعدادی از نوجوانان شهر خیاو، 
شــهری در دامنه کوه ســبالن در سه ماه 
تابســتان 1360 می پردازد. فیاض کاپیتان 
فوتبال محله به عنوان نخستین نفر از محله 
به جبهه مــی رود. غالم که با فیاض رقابت 
دارد وقتی می بیند بحث در مورد فیاض داغ 
است تالش می کند با انجام کارهای مختلف 

نظرها را به خود جلب کند.
»وقتی در آغوش کوه بودیم«؛ تألیف فاطمه 
فروتن: این اثر نیز روایتگر داستان دختری 
اســت که در جریان جنگ تحمیلی دوران 
بلــوغ و نوجوانی اش را می گذراند. او در این 
دوران از نزدیک شــاهد اتفاقات تلخ جنگ 
اســت و به گونه ای این رویدادها را از نگاه 

خود به تصویر می کشد.
»مرد قورباغه ای«؛ به قلم فرخنده حق شنو: 
این رمان زندگی دختر نوجوانی را به تصویر 
می کشد که به علت فقدان پدرش مجبور 
می شود پیش از 14 سالگی کار کند. پدر او 
یکی از غواص هایی است که در جنگ شهید 
شده اســت، اما او و مادرش با فکر اینکه او 
اسیر شده و امکان دارد برگردد هفت سال 

منتظر او می مانند.
»روشنای خاموش«؛ نوشته علی اکبر واالیی: 
این کتاب در یکی از 6 داستان مستقل خود 

روایت نوجوانی است که پدرش جانباز است 
و قرار اســت برای عمل جراحی به آلمان 
برود. پســر نســبت به او موضع همدالنه 
ندارد و با دوستی در ارتباط است که فازش 
فرق دارد و در نهایت پدر از رفتن به ســفر 

خودداری می کند و پسر متحول می شود.
»پل جغاتو«؛ به قلم مجید محبوبی: در این 
داستان راوی که در روستا زندگی می کند، 
نگران زن عمو و دخترعمویش سارا است که 
در شهر آن سوی پل جغاتو زندگی می کنند. 
دشمن در حال بمباران شهر است و اعضای 
حزب کوملــه  و دموکرات های ضدانقالب، 
با آتش پشــتیبانی هوایی صــدام در حال 

پیشروی به سمت شهر هستند.
»آرزوی چهارم«؛ اثر اکبر صحرایی: شروع 
رمان با در محاصره قرار گرفتن شمشاد و 
چند نفر از دوستانش کلید می خورد. در 
ادامه محاصره، او با دیدن دوســت دوران 
مدرســه و گرفتــن یک اســیر درجه دار 
عراقی، خاطرات و حوادثی که چند سال 
پیــش بین راوی و مســعود که منجر به 
تغییر زندگی شمشــاد شــده در ذهنش 

تداعی پیدا می کند. 

 مجموعه »قصه های جنگ« داستان هایی 
کودکانه با موضوع دفاع مقدس

»خانه ای روی شیشــه«؛ به قلم شــهرام 
شفیعی: داســتان عالمت ضربدر سفیدی 
اســت که روی پنجره زندگــی می کند و 
کارش مواظبت از پنجره است. او دوستان 
زیادی دارد و هر روز با نخل و ســنجاقک 
حرف می زند. اما جنگ شــروع می شود و 
عالمت سفید به بازوی افرادی که در جنگ 

زخمی می شوند بسته می شود.
»پرواز موج«؛ تألیف ســرور پوریا: برخورد 
دراماتیک پرنــده ای با پدر و پســری که 
کارشان ماهیگیری است در فضایی جنگی 

کــه در نهایــت پرنــده در 
فداکاری برای ماهیگیر جان 

خود را از دست می دهد.
نوشــته  آبی«؛  »پروانه های 
داستاني  حق پرســت:  نورا 
اجتماعــي و جالــب که به 
زندگي دختــري مي پردازد 
که پدرش به جبهه مي رود 
و او سال ها منتظر بازگشت 

پدرش مي ماند.
»بچه های شهر ما«؛ به قلم 
حمید هنرجو: مجموعه ای از 
9 سروده با مضامین جبهه، 
دفاع مقدس  چفیه، جنگ، 

و... است.
»قشــنگ ترین هدیه دنیــا«؛ اثر مژگان 
شــیخی: این اثر با دو داســتان که یاد، 
نــام و خاطــره جانبازان گرانقــدر را در 
دل مخاطبان زنده می کند در راســتای 
پاسداشــت ارزش های اسالمی و انقالب 

نوشته شده است. 
مجموعه 30جلدی »الله هــای نوجوان«؛ 
نوشته محمدحسین صلواتیان: مجموعه اي 
100 جلدي از داســتان ها با درونمایه دفاع 
مقدس درباره کودکان و نوجواناني اســت 
که به شهادت رسیده اند. هر داستان از زبان 
یکي از اشــیا، حاالت و... روایت مي شود و 
تاکنون 30جلد این مجموعه به چاپ رسیده 

است.

 مجموعه های در دست انتشار به نشر 
با موضوع دفاع مقدس

»تا ابــد با تو می مانــم«، »بهمن 65 «، 
»دست های ســبز الله« و... از جمله آثار 
در دست انتشار به نشــر با موضوع دفاع 
مقدس اســت که در آینــده ای نزدیک 

منتشر خواهد شد.

به نشرتوانسته 
است برای تمامی 

رده های سنی 
از جمله کودک، 
نوجوان، جوان و 
بزرگسال آثاری 

را تولید کند که با 
زبانی شیوا و روان 
مخاطب را جذب 
کرده و تأثیرگذار 

باشد

بــــــــرش

معرفی 18 عنوان از تازه های به نشر با محوریت دفاع مقدس

 مسئوالن محترم از عکس گرفتن مردم روایت مقاومت به شیوایی ایران
در اطراف روضه منــوره و ضریح مطهر به 
صورت جدی جلوگیری کنند . اینجا، مکان 
آمد و شد مالئکه و محضر امام)ع( است. این 

اقدامات در شأن این مکان مقدس نیست.
 09150001355

 ســالم من و خانواده ام ســالی یکی دو 
بار برای پابوســی آقا امام رضا)ع( به مشهد 
می آییم و هر بار که می آییم مشــکل جا و 

مکان برای خانواده ام دارم.
09010008665

قدس: مشــهد دارای بیشــترین هتل و 
مهمان پذیر در میان شهرهای کشور است. 
چندین کمپ زائر نیز توســط شــهرداری 
مشــهد تجهیز شــده و در اختیــار زائران 
قــرار دارد. عالوه بر این ها، زائران عالقه مند 
می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه موقوفه 
خدمات زائر رضوی، برای پیش بینی محل 

اقامت اقدام کنند. 

 از فروشگاه آستان قدس یک اشترودل 
خریدم. فیش تحویلش 20 ســانت بود. آیا 
این اسراف کاغذ نیست؟ تذکر دادم گفتند 
برای خروج اســت؛ موقع خروج هم کسی 

فیش نخواست.
09150001600

 آستان قدس که مالک بیشتر بازارهای 
اطــراف حرم اســت، کنترلــی روی اجاره 
مغازه ها داشــته باشــد تا اجحافی در حق 

مستأجر و مشتری نشود.
09350007849

 لطفاً یک مکانی را در ظهر جمعه، برای نماز 
جماعت کسانی که فرصت نماز جمعه ندارند 
مشخص نمایید تا از ثواب آن بهره مند شوند.

 09150005590

 توزیع 2 هزار بسته 
گوشت عقیقه در کرمان

آســتان: مدیر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در استان کرمان گفت: به مناسبت 
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 2هزار 
بسته گوشــت عقیقه توســط خادمیاران 
رضوی بین محرومان استان کرمان در حال 
توزیع است. سیدحسین صابری با اشاره به 
سنت نبوی عقیقه کودکان مسلمان گفت: 
تاکنون 4 مرحله عقیقه با ذبح 335 رأس 
گوسفند در اســتان اجرا شده که مرحله 
چهارم این طرح با ذبح 40 رأس گوسفند 
در دهــه دوم محرم توســط خادمیاران 

رضوی در حال اجراست.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون 335 رأس 
گوســفند نذری در چهار مرحله توســط 
نمایندگی آســتان قــدس رضوی  دفتر 
اســتان کرمان به نیابت امام هشــتم)ع( 
و در راســتای اجرای نیت امینانه واقفان 

قربانی شده 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. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

خبر

خـــبر

گفت و گو

/ع
۹۸
۰۸
۱۷
۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت                             سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران   
  مجتمع سنگ آهن سنگان    (مناقصه عمومى يك مرحله اى)

 ︹﹝︐︖﹞ ︤︊ ︀ ﹝﹢︲﹢ع " ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی︨  ﹢اف) در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋  ︨︣︐︀ن︠  ︣﹇﹩ ﹝︪︡ و ٣۶ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی︫  سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران - مجتمع سنگ آهن سنگان (وا﹇︹ در ٢٨٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹝︐︣ی ︗﹠﹢ب︫ 
.︡﹠︀﹝﹡ ٢٠٩٨٠٠٣٠٠٧٠٠٠٠۴٠) ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︋﹥ ︫﹞︀ره ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا﹡﹠︡ از﹢︐﹫﹞ ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫︢ا ﹋﹙﹫﹥ ا﹛ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ ﹏ذ ︳و آ︋﹫︀ری در︠︐︀ن ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︑︀﹡﹊︣ " را ︋︀ ︫︣ا

١- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای
٢- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:  ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان (﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن) ︋﹥ آدرس: ︑︣ان، ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩، ︠﹫︀︋︀ن ︫︣ ﹤﹢﹋ ︩︊﹡ ،﹩﹡︣﹇ ︡︊︍︨ ︡﹫︫︿، ︎﹑ک ٣٩

٣- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤ ﹝︖︐﹞︹ و آ︋﹫︀ری در︠︐︀ن ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︑︀﹡﹊︣
۴-  ز﹝︀ن، ﹝﹙️ و ﹡︪︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞﹥ روزه از ︑︀ر ٩٨/٠٧/٠٢ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٧/٠٩ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir در د︨︐︣س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

 .︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎︢اری www.setadiran.ir ️︀︨ و در ﹏﹫﹝﹊︑ را ﹩︐﹁︀٩٨/٠٧/٢٢ ︨︀︻️ ١۶ ا︨﹠︀د در ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ن ︫︣﹋️ در﹫︲︀﹆︐﹞ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ﹩﹡︀︪﹡ و ️﹚﹞ ، ۵- ︑︀ر
۶- ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩  ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥:  روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ٩٨/٠٧/٢۴ ︨︀︻ـ️ ٩ ︊︮ در ﹝ـ﹏ ︑ـ︣ان – ﹝﹫ـ︡ان ﹁︣دو︨ـ﹩ –︠﹫︀︋︀ن ︍︨︊ـ︡ ﹇︣﹡﹩- ﹡︊︩ ﹋﹢︫︣ ﹤︿ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان 

 ﹩﹡︡︺﹞ ︹︀﹠ ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و︮  ﹥ ﹡︀م︨  ﹥ ﹝︊ـ﹙︼ ۶٠١،٨٧١،٧٨٨ ر︀ل (︫︪ــ︭︡ و ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨︪ــ︐︭︡ و ﹨﹀︐︀د و ﹉ ﹨︤ار و ﹨﹀︐︭︡ و ﹨︪ــ︐︀د و ﹨︪ــ️) ر︀ل︋  ︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁ـ﹫︩ وار︤ی و︗ـ﹥ ﹡ـ﹆︡︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ﹉ ﹁﹆ـ︣ه ︲ـ﹞︀﹡️ ﹡ـ︀﹝﹥︋  ٧- ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
 ﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︋  ︀︧️ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡️︫  ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︫.︫︡︀  ︋︣﹍︀ه د﹞ ﹤ ︣ای︨   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀دات ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و﹠︪ــ﹫  ︎﹤ارا ــ﹥ ﹝︀ه از ︑︀ر ︣ای ﹝︡ت︨  ︀︫ــ︡ و︋  ــ︡ه︋  ︀در و ا﹝︱︀ء︫  ︀﹡﹊︀ی ﹝︖︀ز︮  ــ﹠﹍︀ن) ﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳ ﹊﹩ از︋  ــ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ا︣ان (﹝︖︐﹞︹︨ 
 ﹤︋ (١۶ ️︻︀︨ ٩٨/٠٧/٢٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀  ︑︀ر) ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ️﹚﹞ ︣و ﹝﹢م ﹡﹞﹢ده و در﹞ ،︣و ﹝﹢م ︫︡ه (ا﹜︿، ب و ج) ﹇︣ار داده و ︨︍︦ ﹋﹙﹫﹥ ︎︀﹋︀ت را در ︎︀﹋️ ﹋︀ور ﹇︣ارداده﹞ ا︨ـ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︎︦ از ︔︊️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ در ︎︀﹋︀ت در︋︧︐﹥ و ︣︀︨ ︣اه﹝﹨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ آدرس ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن
 آدرس ﹨︀ی ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن: ︑︣ان- ︠﹫︀︋︀ن ︨︣وردی ︫﹞︀﹜﹩،︠﹫︀︋︀ن ﹨﹢︤ه ︫︣﹇﹩، ︫﹞︀ره٣٣، ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١

﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩- ︋﹫﹟ ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ ١٩و٢١- ︫﹞︀ره٣٧٧، ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٢٧٠٠٨-٠۵١
٨- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات: ︨﹥ ﹝︀ه از ︑︀ر ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات ا︨️.

 :﹤︗﹢︑
١- ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ﹝﹙︤م ︋﹥ دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︗️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︑﹑︮ ﹤︡﹫︀﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ﹡︷︣ ا﹞﹠﹩ ︑﹢︨︳ وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣- ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︀︨️: روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠٢

 ︣︐︧ ︣﹡︡ه و... در︋   ︋﹤ ﹫︪﹠︀د︋  ︢︣ش︎  ︀﹋︀ت، ا︋﹑غ︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، ار︨︀ل ﹝︡ارک و︎  ︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟︫  ــ︀﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥،︎   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣آ﹁ ﹏︀︫ــ︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︮   ︋-۴
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹅︣︵ ﹟از ا ﹤﹡︀﹞︀︨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤︋ ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟) ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٧ و ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴﹢﹎ ️﹁︀︀م و در﹡ ️︊︔ ️︗ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ۵- ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋﹥ ︫︣﹋️ در

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٠٣۵٩١/م ا﹜︿٢١٢٣
                                                                                                                                                                                                                              .︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ رد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١ ︑﹞︀س﹢﹞ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ️︗ -۶

  ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان     (﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن)  



حجت االسالم محمدمهدی ماندگاری در 
شبستان امام خمینیw عنوان کرد

عیار بندگی انسان ها در امتحانات 
الهی سنجیده می شود

حوزه: انســان ها در طول زندگی خــود مورد 
امتحانات الهی قرار می گیرند و به واســطه این 
امتحان ها عیار بندگی شــان سنجیده می شود. 
دشمنان دین اسالم برای نفوذ در جوامع اسالمی 
در ابتدا نگاه توحیدی انسان ها را عوض می کنند، 
ذائقه ها را تغییر داده و سپس اهداف شوم خود را 
اجرایی می کنند. انسان ها همواره در طول زندگی 
خود مورد امتحان الهی قرار می گیرند و به واسطه 
این امتحانات عیار بندگی شان سنجیده می شود 
که آیا نگرش شاکرانه دارند یا در امتحانات مردود 

می شوند.
امتحانات الهی مختلف بوده و هر انســانی با نوع 
خاصی امتحان خواهد شد و واکنش های افراد نیز 
در مواجهه با امتحانات مختلف اســت. عده ای از 
امتحان الهی فرار می کنند که نمونه بارزش فرار 
افراد به ظاهر مســلمان در واقعه عاشورا بود که 
از ســرزمین کربال پا به فرار گذاشته و سپاه امام 

حسین)ع( را یاری نکردند.
عده ای از انسان ها نیز در مواجهه با امتحانات الهی 
دســت به کارهایی می زنند که امتحان را خراب 
می کنند و در آزمایش الهی مردود می شوند، اما 
عده ای از انســان ها به واسطه امتحان های الهی 
به ســمت خداوند پرواز می کنند؛ مانند اصحاب 
سیدالشــهدا)ع( که در واقعه کربال شــوق پرواز 
داشته و با این امتحان الهی به سمت ملکوت پرواز 
نمودند. خداوند گاهی با اعطای نعمت، انسان را 
امتحان می کند، بنابراین انســان نباید با داشتن 
نعمت فراوان دچار فخرفروشی شود و باید همواره 
به این مسئله توجه داشته باشد که مبدأ نعمت، 
خداوند است و این ها بدون حساب و کتاب اعطا 
نشده و نباید طلبکار مبدأ نعمت باشد، بلکه بداند 

این عطایا نشانه فضل مبدأ آن هاست.
وقتی نعمتی به انســان اعطا می شود الزمه اش 
نگرش شاکرانه نسبت به نعمات الهی است و این 
نگرش شــاکرانه در حقیقت مایه امتحان انسان 
اســت که آیا انسان زمان فراوانی نعمت، شاکر به 
درگاه الهی است یا کفران نعمت می کند؛ اگر نگاه 
شاکرانه داشته باشد نعمات بیشتری اعطا خواهد 
شــد اما اگر کفران شود همین نعمات تبدیل به 

نقمات خواهند شد.

عبادت

 اندیشه مقاومت از منظر
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

معارف: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است 
تــا درباره »مقاومت« به عنوان یک اصل دینی و 
عقالنی به مطالعه بپردازیم و بنا به توصیه رهبر 
انقالب آن را تبییــن و ترویج کنیم؛ اصلی که 
رمز بقای انقالب اســالمی و صدور گفتمان آن 
بوده است. »اندیشــه مقاومت از منظر حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای« از کتاب هایی است 
که می تواند در این زمینه مفید باشد. این کتاب 
590 صفحه ای که دربردارنده ســخنان رهبر 
معظم انقالب است، توسط سعید صلح میرزایی 
گردآوری و از ســوی انتشارات انقالب اسالمی 
روانه بازار نشــر شده است. محتوای بخش های 

دوازده گانه این کتاب به قرار زیر است:
بخش اول: اصول، باورها و مبانی مقاومت؛ بخش 
دوم: اهمیت مقاومت؛ سوم: عرصه های مختلفی 
که مقاومت در آن ها الزم است همچون اقتصاد، 
سیاست، فرهنگ و امنیت؛ چهارم: آثار و فواید 
مقاومــت؛ پنجم: 16 عاملی کــه باعث تقویت 
مقاومت می شود؛ ششم: هشت عامل که سبب 
از بین رفتن یا کاهش مقاومت می شود؛ هفتم: 
زیان های ترک مقاومت و تسلیم شدن در برابر 
خواست دشمن؛ هشتم: الگوهای مقاومت؛ نهم: 
نمونه هــای تاریخی مقاومت و ســازش؛ دهم: 
اقدامات سخت و نرم دشــمن؛ بخش یازدهم: 
مســئولیت های همگانی و اختصاصی اقشــار 
مختلف در زمینه مقاومــت و بخش دوازدهم: 
آینده  روشن جریان مقاومت. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »وعده الهی این است که اگر 
اهــل حق پای حق خود بایســتند، حق پیروز 
خواهد شــد... در دوران انقــالب این را تجربه 
کردید، در دوران جنگ تجربه کردید، در دوران 
اســارت تجربه کردیــد، در دوران بعد از پایان 
جنگ که ملت ایران درصدد بنای دوباره  کشور 
خود برآمد این را تجربه کردید؛ در آینده هم باید 
این را یقین داشته باشید که عملی است. هرجا 
دیدید که دشمنی زورگویی می کند، در مقابل 
او بایستید. این، وظیفه  آحاد مردم، دولتمردان، 
نمایندگان مردم و کسانی است که این مملکت 
مسئولیتی را به آن ها ســپرده است. در مقابل 
دشــمن متجاوز، در مقابل زورگــوی ظالم، در 
مقابل استکباری که امروز بر ارزش های الهی و 
معنوی طغیان کرده است که مظهرش هم دولت 

طاغوت و طغیانگر آمریکاست کوتاه نیایید«.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  عشق و دلبستگی به 
میهن و مردم و آماده بــودن برای انجام هرگونه فداکاری و 
پاسداری از استقالل سیاسی، اقتصادی و دفاع از هویت قوی 
و فرهنگی، وطن دوستی معنا شده است. امری پسندیده که 
بین تمام انســان ها و ادیان، به خصوص دین اسالم از احترام 
و قداست ویژه ای برخوردار بوده و بارها و بارها در آموزه های 
دینی ما مسلمانان به انجام آن سفارش و تأکید شده است.

دانشمندان و مفسران اســالمي در شرعي بودن حب وطن 
تردیدي نکرده و با بســیاري از آیــات و روایات آن را اثبات 
کرده اند. به طور نمونه در حدیثی از امام علی)ع( داریم: »ِمْن 
َکَرِم الَْمْرِء بُکائُُه َعلی ما َمضی ِمْن َزمانِه َو َحنیِنُه اِلی اَوطانِه« 
یعنی از نشــانه های ارزش و شــخصیت انسان آن است که 
نســبت به عمر از دست رفته اشک بریزد و نسبت به وطنش 
عالقه مند باشد. حدیث معروف »ُحبُّ الَْوَطِن ِمَن االْیماِن« به 
معنای اینکه عالقه به وطن، از نشانه های ایمان است نیز در 

منابع مختلفی نقل شده است.
امروز و به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس به یافتن نظر اســالم 
درباره دفاع از وطن پرداختیم. ســؤال اینجاســت که اسالم 
دربــاره وطن چه نظری دارد و آیــا دفاع و حفاظت از آن را 

تأیید می کند؟

 در سیره پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تکریم وطن 
دیده می شود

مصطفی عباســی مقدم، مشــاور پژوهــش معاونت قرآنی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در مورد اهمیت و ارزش 
وطن می گوید: همه یا بیشــتر انســان ها نوعی دلبستگی و 
شیفتگی به وطن و میهن خویش دارند، اما میزان دلدادگی 
و سرســپردگی، گاه به حدی است که مال و جان به پای آن 
فدا می شــود و گاهی در حد شعار و اظهار همدردی و نشان 

دادن عالقه است.
او یادآور می شــود: قرآن به طــور منطقی و فطری، وطن را 
مورد توجه قرار داده و بی اعتنا از آن نگذشــته است. به مکه 
ســوگند یاد می کند و به عنوان وطنی محترم و قابل اعتنا و 
قابل ســوگند خوردن ذکر می کند: »اَل أُْقِسُم بَِهَذا الَْبلَِد َوأَنَْت 
ِحلٌّ بَِهَذا الَْبلَِد« به این ســرزمین تو که مکه اســت سوگند. 
ریشــه این توجه به وطن در قرآن از آنجا ناشی می شود که 
اســالم عنایتی توأمان و دوجانبه بــه دنیا و آخرت و ماده و 
معنا دارد و هرگز نگاهی یکسویه و تک بعدی به دنیا و آخرت 
انسان نداشته است. وطن و سرزمین یکی از ارکان دینداری 
انســان مؤمن اســت و شــرایط زمانی و مکانی که ایمان و 

اخالق و تعالی همه جانبه فرد را موجب شــده، ارزش تکریم 
و تحسین و بزرگداشت دارد و از این رو در سیره پیامبر)ص( 

و اهل بیت)ع( تکریم وطن در بیان و عمل دیده می شود.
این استاد دانشگاه کاشان به آثار حب الوطن نیز اشاره کرده و 
بیان می کند: دوست داشتن وطن آثار و برکات زیادی مانند 
تقویت همبســتگی ملی، اعتماد به نفــس ملی و در نتیجه 
اقتدار و حاکمیت ملی کشور دارد. عالوه بر آن سبب عمران 
و آبادی ســرزمین ها و بالد می شود. شاهد آن روایتی است 
از امــام علی)ع( که فرمود: »عمــرت البلدان یجب االوطان« 
یعنی چه بسا سرزمین ها که در سایه حب وطن آباد شده اند.

  دفاع از وطن، حفاظت از اسالم است
دفــاع همه جانبــه از ارزش هــا و باورهــا و نیــز از خاک و 
ســرمایه های یک ملت و وطن از دیگر آثار و برکات دوست 
داشــتن و دفاع از وطن اســت و به آن سفارش بسیار شده 

اســت. حتی در وصیت نامه شهیدان دفاع مقدس هم دستور 
عمل به آن را مشــاهده می کنیم. به طور نمونه شــهید 19 
ســاله ایالمی، کرمعلی کولیونــد در وصیت نامه کوتاه خود 
آورده است: از عزت و شرافت ملت ایران و خاک میهنمان با 

تمام وجود دفاع کنید.
دکتر اصغر منتظرالقائم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 
و اســتاد دانشــگاه قرآن و عترت در این خصوص و در بیان 
نظر اســالم درباره وطن به خبرنگار ما می گوید: حفظ جان 
و نامــوس مــردم و وظیفه ایجاد اتحاد و نظام مســلمین بر 
عهده امام الهی اســت. امام رضا)ع( در حدیث معروف امامت 
ِم النَّاِمي، یعنی امامت  خود می فرماید: إِنَّ الْإَِماَمَة أُسُّ الْإِْســالَ
اســاس و پایه اسالم بلندمرتبه اســت. به بیانی دیگر اسالم 
حافظ نظام مسلمین و امنیت مسلمانان است. به همین دلیل 
اگر دشمنی قصد تعرض داشته باشد، وظیفه همه مسلمانان 
است که از سرزمین خود دفاع کنند و این هدفی بود که ملت 

ایران در دفاع مقدس پیش روی خود داشتند.
وی اضافه می کند: طبق آنچه در آیه 246 ســوره بقره آمده 
اســت، جهاد برای حفظ سرزمین اســالمی و دفاع از وطن، 
جهاد در راه خداست. »چگونه در راه خدا جهاد و پیکار نکنیم 
در حالــی که از خانه و فرزندانمان اخراج و رانده شــده ایم«. 
مردم ایران در دوران دفاع مقدس در مقابل شــیطان بزرگی 
که هدف تصرف ایران و از بین بردن نظام مسلمین را داشت، 
ایســتادند و با دفاع همه جانبه از وطن، دشــمن را شکست 
دادنــد. آن ها با از جان گذشــتگی در راه دین خدا و به نام 
اســالم، از انقالب و مرزهای کشــور حفاظت کردند. آن ها از 
کیان اســالم دفاع کردند، کیانی که همــان کیان انقالب و 

دین ما بود.

  دفاع از وطن عین دفاع از آرمان های ایمانی است
دفــاع جانانه از وطن که در نهایت حدود 200 هزار شــهید، 
700هزار جانباز و 40 هزار آزاده را با خود به همراه داشــت 
حکایــت از عمق ارادت مردم بــه ذره ذره خاک ایران دارد. 

البته هر چند هســتند افرادی که به بهانه های 
گوناگــون در پی تفرقــه افکندن بیــن نژادها 
و اقوام مختلف کشــورمان هســتند و هر بار با 
روشی جدیدتر و متفاوت تر از پیش نظرات خود 
را اظهار می کنند. شــاید هشتگ # حب االیران 
یجمعنا، یعنی عشق ایران ما را جمع می کند که 
به صورت تلویحی اشاره به شعار اربعین یعنی 
حب الحســین یجمعنا، عشق حسین)ع( ما را 

جمع می کند، یکی از این نمونه ها باشد.
این اظهار نظرها در حالی است که ما مسلمان 
هســتیم و در آموزه هــای دینی خــود داریم، 
حب الوطن من االیمان. دفاع از وطن ایرانی ما 
عیــن دفاع از آرمان های ایمانی ماســت و این 
مــوارد هیچ منافاتی با یکدیگــر ندارند. گاهی 
حضور در جشــن پیروزی انقالب اســالمی و 
ایام دهه فجر و گاهی اعتراض به عربی نامیدن 

خلیج همیشــه فارس عاملی می شــود برای وحدت جامعه 
اســالمی و دینی تمام مردم کشــورمان. به گواه تاریخ، تمام 
اقشــار مردم در موقعیت های مختلف پــای کار آمده و علیه 
دشمنان متحد می شوند، همان طور که در اجتماعاتی مانند 
اربعین و عزاداری برای ســاالر شهیدان شرکت کرده و آن  را 
تبدیل به عامل تحکیم وحدت و محبت بین نه تنها ایرانیان 

که جهان اسالم کرده اند.

حب وطن منافاتی با حب دین ندارد

دفاع از وطن جزئی از دین است

دشمن به سختی درگیر صحنه تقابل در جبهه علمی و فرهنگی است     حوزه: حجت االسالم علی عباسی، رئیس جامعه المصطفی گفت:  ماجرای کربال و مقاومت و ایستادگی آن حضرت و یارانشان، نقطه عطف تاریخ است. او با اشاره به درس ها و عبرت های واقعه عاشورا، ابراز کرد: یکی از درس ها 
این است که اگر خواص دچار غفلت شده و ارزش های اصیل و الهی در جامعه فراموش شود و حاکمیت در اختیار انسان های ناالیق قرار گیرد، نتایج سهمگینی برای همه بشریت به دنبال خواهد داشت. عباسی یادآور می شود: دفاع مقدس این درس تاریخی را در ذهن تصمیم گیران نظام سلطه باقی نهاد که 

برای آسیب زدن به انقالب اسالمی و این جریان الهی باید راه های دیگری را امتحان نمایند. بنابراین، امروز شاهدیم عالوه بر توطئه های جنگ افروزانه در منطقه که با راهبرد مقاومت خنثی شده، دشمن به سختی درگیر صحنه تقابل در جبهه علمی و فرهنگی است.

تمدن اسالمی از مسجد شکل می گیرد      شبستان: حجت االسالم دکتر حبیب ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان  اینکه مهارت آموزی از دالیل توفیق مدارس مسجدمحور است، گفت: تمدن اسالمی که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم 
انقالب آن را مطرح کرده اند، در مسجد شکل می گیرد. متأسفانه مسجد محوری در کشور ما به قهقرا رفته است. او با اشاره به سخن پیامبر اکرم)ص( درباره نقش بستن علم در ذهن افراد و در کودکی، اظهار کرد: باید تالش شود مهارت دینی در همین سنین کودکی به دانش آموزان آموزش داده 
شود، چون بهتر و بیشتر در ذهن آنان ماندگار می شود. ارزانی با اشاره به سابقه چندین ساله خود در تبلیغ در بسیاری از کشورهای جهان، ابراز کرد: مهارت افزایی و کرامت انسانی از جمله رویکردهای اسالمی است که در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اما در جامعه ما از آن ها غفلت می شود.

کتابخانه

حفظ جان 
و ناموس مردم و 

وظیفه ایجاد اتحاد 
و نظام مسلمین 

بر عهده امام 
الهی است

بــــــرش

  درنگی در مخاطرات افزایش سن ازدواج / بخش اول

اولویت بودجه کشور چیست؟
در عصر کنونی، با رشــد تفکرات لیبرالیستی و اباحه گری در مغرب 
زمین و صدور آن به جوامع دیگر، ازجمله جامعه ایران، مهم ترین نهاد 

اجتماعی، یعنی خانواده مورد هدف قرار گرفته است.
مشــکالتی که برای این نهاد به وجود آمده، ســبب بروز بسیاری از 
ناهنجاری های اجتماعی شــده اســت که ازجمله آن ها می توان به 
گسترش فســاد و فحشا اشــاره کرد که نمونه بارز آن، همخانگی یا 

به اصطالح ازدواج سفید نامیده می شود.
بایــد اذعان کرد ایــن پدیده، خــود عاملی برای وقوع بســیاری از 
ناهنجاری های دیگری اســت که در اجتماع به وجود خواهد آمد و با 
توجه به چنین مخاطراتی که جامعه را تهدید می کند، ضرورت تأکید 
و بازگشــت به دســتورات انسان ساز و جامعه ســاز دین مبین اسالم 
قطعی اســت. توضیح اینکه در متون دینی اسالم ازجمله قرآن]1[ و 
روایات معصومین)ع( یکی از مهم ترین دســتورات، تأکید بر تشکیل 
خانواده از طریق ازدواج است؛ تاجایی که امیرالمؤمنین علی)ع( آن را 

تکمیل کننده دین می دانند.]2[
وقتی دلیل این تأکیدات را بررســی می کنیم، متوجه این نکته مهم 
می شویم که از اصلی ترین آثار این امر مقدس برای فردی که با ازدواج، 
دین خود را تکمیل می کند، استقالل در شخصیت، آرامش روانی، رشد 

عواطف و احساسات و ایجاد روحیه گذشت و ایثار در رفتار وی است.
ایــن امر از چنان جایگاهی برخوردار اســت که گرچــه اصل ازدواج 
مستحب است، اما فقهای شیعه برای کسی که به دلیل عدم ازدواج به 

گناه بیفتد، آن را واجب شمرده اند.]۳[
از این نکته نباید غفلت کرد که در جامعه اسالمی برای رشد این امر 
و ترغیب افراد به آن، آســیب هایی وجود دارد که مانع از شکل گیری 
درســت این نهاد مهم می شود؛ در این نوشتار سعی می شود برخی از 

عوامل بروز این پدیده شوم اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.

 محبوب ترین بنا نزد خداوند
رسول گرامی اسالم )ص( می فرماید: »ما بنی بناء فی االسالم احب الی 
اهلل عزوجل من التزویج«]4[ هیچ بنایی در اسالم برپا نشده است که در 

نزد خداوند متعال محبوب تر از ازدواج باشد.
 مکــرر این روایت را شــنیده و به راحتی از کنــار آن عبور کرده ایم، 
درحالی که با تأمل در این روایت می توانیم به سه نکته مهم و قابل توجه 

در زمینه ازدواج دست پیدا کنیم:
نکته اول: وقتی ازدواج، محبوب ترین بنا نزد خداوند باشد، مقدمات آن 
نیز مقدمات محبوبی نزد خداوند متعال خواهد بود، بنابراین هر کاری 
که تزویج را آســان تر و اشــتیاق مردم را به آن زیاد کند، نزد خداوند 

محبوب تر خواهد بود.
نکته دوم: هر کاری که مانعی در مســیر تزویــج ایجاد و یا ازدواج را 
دشــوار کند یا رغبت مردم از آن را به سوی راه های دیگر بکشاند، نزد 

خداوند مبغوض خواهد بود.

نکته ســوم: برای بیان این نکته مقدمه ای الزم است؛ در این روایت 
پیامبر)ص( می فرمایند: در نزد خداوند متعال هیچ چیزی محبوب تر از 
ازدواج نیست؛ برای روشن شدن مسئله از این مثال استفاده می کنیم: 
در علم حقوق نهاد یا تأسیس مفهومی است که توسط قانون گذار همراه 
با لوازم آن ایجاد می شود و همراه با آن قانون گذار نسبت به وضع یک 
سلســله مقررات اقدام می کند، به عنوان مثال قانون گذار نیازی برای 
مبادلــه کاال را در میان مردم می بیند و برای تأمین این نیاز، نهادی را 
به نام بیع وضع می کند و برای اینکه این نهاد در جامعه استقرار پیدا 
کند سلسله مقرراتی را نیز برای آن در نظر می گیرد. بنابراین نهاد یک 
تأسیس حقوقی است که مجموعه ای از مقررات برای شکل گیری آن 
در جامعه وضع می شود و هدف از آن، پاسخگویی به یکی از نیازهای 

مردم است.
بر اســاس آنچه گفته شد نکته سوم این است که هرگاه تزاحمی بین 
ازدواج و نهادهــای دیگر اتفاق افتد باید نهاد ازدواج مقدم شــود، زیرا 

محبوب ترین نهاد در نزد خداوند، ازدواج است.
بنابراین دولت اگر در مقام ســرمایه گذاری و هزینه کردن بین ورزش 
قهرمانی و امر ازدواج جوانان دچار تردید شود، قطعاً باید ازدواج را مقدم 
بدارد؛ اما متأســفانه در عمل چنین نیست. البته باید توجه داشت که 
سرمایه گذاری و هزینه کردن امکانات برای ورزش، امر مذمومی نیست، 

ولی بدون شک، ازدواج در اولویت باالتری نسبت به ورزش قرار دارد.
واضح است در تخصیص بودجه، اولویت ها باید رعایت شود؛ همان طور 
که در مدیریت زندگی شخصی، خرید مایحتاج اولیه خانواده بر خرید 
وسایل تزئینی مقدم است. دو نتیجه این اولویت بندی مترتب می شود:

یک؛ ابتدا باید برای اموری که اولویت باالتری دارند برنامه ریزی کرد و 
دوم در صورت محدود بودن امکانات، باید اولویت باالتر را مقدم نمود.

پی نوشت:
1- روم 21، فرقان 54، نور ۳2، بقره 2۳2، نساء 19

2- من تزوج فقد احرز نصف دینه )وسائل الشیعه، جلد14، ص5(
۳- ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ص۳۸6، مسئله 202۳

4- من الیحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳۸2 / وسائل الشیعه، ج 14، ص۳/ 
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  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش اول

حس امید به آینده ای روشن، کلیِد تمام درهای بسته

معارف: یکی از حقوق والی جامعه اســالمی بر امت، تالش افراد در 
راستای تحقق مطالبات حاکم حکومت اسالمی است. در واقع یکی از 
وظایف مردم، آمادگی داشتن برای انجام دستورات حکومت است؛ زیرا 
حکومت نمی تواند به تنهایی تمام شئون و نیازهای جامعه را برآورده 
ســازد. حضرت علی)ع( در این زمینه می فرماینــد: »َواالِجابَُة حیَن 
أَْدُعوُکْم«؛ هنگامی که شــما را به کاری فرامی خوانم، آن را بپذیرید. 
مردم پس از پیمان بستن با حاکم، باید تمام برنامه ریزی های حکومت 
اسالمی را اجرا کرده و هیچ تعللی در اجرای اوامر حاکم نداشته باشند. 
بر مردم واجب اســت وقتی حکومت را از خود دانستند، هیچ گاه به 
بهانه هــای واهی و در لحظه های بحرانی آن را تنها نگذارند و با تمام 

توان در دفاع از آرمان ها و دستاوردهای حکومت دینی بکوشند.
یکی از اوامر حاکم، حفظ نظام حکومتی و برنامه های طراحی شــده 
برای حفظ نظام و تأمین ســعادت و رفاه مردم اســت و نمی توان با 
مصلحت اندیشی شخصی، از اجرای برنامه های حکومت منتخب خود، 
شــانه خالی کرد. حضرت امیر)ع( در ادامه همان خطبه می فرماید: 
اَعُة حیَن آُمُرُکْم«؛ وقتی که به شــما دســتوری می دهم، از آن  »َوالطَّ
اطاعت کنید. پس وظیفه شــرعی هر مسلمان ساکن در حکومت 
اسالمی است که به حسب مراتب تقاضا و امر حاکم شرع به تکلیف 

وجوبی و استحبابی خود عمل نماید. 
پس از صدور بیانیه گام دوم انقالب توسط رهبر معظم انقالب، وظیفه 
آحاد حکومت اسالمی است که با مطالعه دقیق این منشور، در راستای 
تحقق آن در حیطه عملکرد خود گام اساسی بردارند؛ زیرا این بیانیه 
یک منشــور کامالً راهبردی است. مخاطب اصلی این بیانیه تمامی 
نهاد ها و مجموعه های دولتی و غیردولتی هستند که باید براساس این 
منشور، چشم انداز کالن جمهوری اسالمی را ترسیم نموده و سپس 
براساس آن برنامه های جزئی تر و راهبردهای وزارتخانه،  سازمان و یا 
مجموعه تحت امــر خود را تنظیم و عملیاتی کنند؛ بنابراین صرف 
برگزاری نشست و کنفرانس و مرور بیانات رهبری،  راهگشای مسائل 
مطرح شــده نیست بلکه باید تصمیم گیران حکومت این مطالب  را 
در چرخه تصمیم گیری قرار داده و مشاوران و تصمیم سازان دولتی 
براساس این منشور به نهاد ها و مجموعه های مرتبط برنامه ارائه دهند؛ 

البته هر کســی در حوزه مسئولیت فردی و در زندگی شخصی نیز 
می تواند با بهره گیری از این دســتورات مهم، در محیط های کوچک 
پیرامونش تأثیرگذار بوده و در حد توان محورهای فرموده های رهبری 

را به منصه ظهور برساند.
برای نیل بــه این مقصود، نگاهــی راهبــردی در زندگی فردی و 
محدوده برنامه ریزی  شخصی ضروری است تا افراد جامعه نیز بتوانند 
جهتگیری های خود را در مجموعه های جزئی براســاس این منشور 
رقم بزنند. خطاب اصلی رهبری در این منشور جوانان هستند که بار 
مسئولیت بر دوش آن ها نهاده شده است. در نیمه اول بیانیه، ترسیمی 
از دستاورد های انقالب اســالمی و وضعیت دوران پیش از انقالب و 
ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی بیان شده و در نیمه دوم، رهبری 
معظم توصیه های گرانقدری به نسل فعلی بیان فرموده اند که عمل به 
این سفارش ها برنامه حرکت رو به آینده و مسیر گام دوم انقالب است.

 بزرگ ترین گناه پس از کفر و شرک، ناامیدی از رحمت خداست
رهبر معظم انقالب پیش از بیان توصیه های محوری، بیان می کنند: 
»اما پیش از همه چیز نخستین توصیه من، امید و نگاه خوشبینانه 
به آینده اســت«. طبیعتاً توصیه های ایشان ناظر به شرایط زمانی و 
اجتماعی کنونی جامعه اســالمی است که براساس تحوالت اتفاق 
افتاده و شــرایط اجتماعــی پیش آمده، اولویت بندی شــده اند. با 
توجه به اوضاع موجود، مهم ترین و نخســتین توصیه »داشتن نگاه  
امیدبخش به آینده« اســت؛ زیرا »رجا و امیدواری« عامل پیشــران 
و موتور محرکه شــخص، مجموعه و یا جامعه اســت به نحوی که 
اگر امیدواری به آینده وجود نداشته باشد، حرکتی انجام نمی شود؛ 
زیرا با تصور بسته بودن راه و عدم طی مسیر، انگیزه حرکت از بین 
می رود. بی دلیل نیست که در روایات، بزرگ ترین گناه پس از کفر 
و شرک به خداوند، ناامیدی از رحمت حضرت حق بیان شده است. 
َجاءِ«؛ بزرگ ترین  حضرت امیر)ع( می فرمایند: »أَعَظُم الَبالءِ اِنِقَطاُع الرَّ

بال، ناامیدی است. 
تأثیر سوء ناامیدی، توقف انسان در مسیر رشد و کمال است، زیرا 
شخصی که راه را بر خود بسته می بیند، توانی برای حرکت ندارد 
و این ســکون او مایه دلُمردگی،  افســردگی و در نهایت نابودی 
وی خواهد شد؛ چنانچه امیرالمؤمنین می فرمایند: »َقَتَل الُقُنوُط 
َصاِحَبــُه«؛ ناامیدی، صاحب خود را می کشــد. »بدون این کلید 
اساسِی همه قفل ها، هیچ گامی نمی توان برداشت«؛ راه دستیابی 
به این کلیِد تمام درهای بســته، ایجاد حــس امید به آینده ای 
روشن در قلب خود و دیگران است. مجموعه ها و سازمان ها برای 
ایجاد امیدواری نســبت به حرکت رو به پیش، با بررسی روندها 
و اتفاقات گذشــته، آسیب ها و مشــکالت را شناسایی و پس از 
بررسی نقاط قوت و فرصت ها، درصدد رفع آن ها براساس توانایی 

و استعداد های موجود برمی آیند.
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    محمدجواد ارسطا   حجت االسالم محمدحسن وکیلی

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ١٣٢︀︍︀︨ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٨٨ق۶٢ ا︣ان ۴٢︫   ︫﹤ رو︾﹠﹩︋ 
 S1422290281588 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 4195488 و︫ 
ــ﹙﹞︀﹡﹩ ﹁︀رو︗﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و   ︨﹤﹝︵︀﹁ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ️﹚﹊﹫ ﹠︡ ﹝︱︣ی ﹝﹢︑﹢ر︨  ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨   ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
︑﹊︐ــ︀ز ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ ﹇︣﹝ــ︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 0124NEJ026240 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٩١۶٧۵/٧٧۴
و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ NEJ***125G9401430 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
︨︺﹫︡ ︋︪﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۱۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢اری ︑﹫︊︀ ٢  ــ﹢درو︨  ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️︠  ــ︊︤ و︨  ︋ــ︣گ︨ 
﹨ــ︀چ ︋ــ﹉ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ا︣ان                                              
 M15/8328596    ۶٧- ٧٧٢ ب ١٧ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر
 ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ NAS821100G1059689 ﹩︨︀︫ و ︫ــ﹞︀ره
︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ︋︀﹇︣ی  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۸
۱۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ ر︫︐﹥ ا﹝﹢زش 
 ︣︣ا﹡︪ــا ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه ازاد 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

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️  ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌  
PARS XU7 ﹝ــ︡ل ١٣٩١︋ــ﹥  ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ 
و  124K0099049 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NAAN01CA2DK811968 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – 
٣۴۵ ج ٢٧ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۰۸
۲۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︀ب ︔︀﹝﹟ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴۶٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٠٣١٣٩
 ﹏﹞ ︀ذ ︫ــ︡ : ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
﹇︊﹙﹩ ︋﹥ ادرس ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ، ︫︨︣︐︀ن ﹝︪ــ︋ ، ︩︡ ﹝︣﹋︤ی ، ︫︣ ﹝︪ــ ﹤﹚﹞ ،︡︀رراه ︎﹏ ︠︀﹋﹩ ، ︠﹫︀︋︀ن ︨﹠︀︋︀د ، 
︠﹫︀︋︀ن ا︨ــ︡ اً زاده ، ︎﹑ک ٢٣ ، ︵︊﹆﹥ ︨ــ﹢م ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٨٣۶۴٣٧٣۵ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح 
﹎︣د︡. ﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ ا︀ق ﹎︣د︡ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡: ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ادارات 
و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ ، ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧ــ︀︑﹩ ، ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری و ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ 

ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ . 
(۶٠۶۵٠۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۱۹
۹

ع ۹
۸۰
۸۲
۳۴

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

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

︫ــ︊﹊﹥  ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨ــ﹫︀ت  را﹨︊ــ︣ی  و 
︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹢︀ن  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۴، 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 ﹝︊﹙ــ︼ ٣٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۹۸
۰۸
۲۰
۱

︋︣گ ︨︊︤ ، ︨ــ﹠︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و 
۴٠۵GLX  ﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉   ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 22568206075 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 82004814 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢۵٢ ج ۶١ اــ︣ان ۶۵ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
ا﹞ــ︡ ﹝﹞﹢دی ﹇︀︨ــ﹛ آ︋ــ︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️  ︨﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣ا
︑﹫ــ︌ ︗﹩ . ︑ــ﹩ . ا﹊ــ︦ . آی ﹝ــ︡ل ١٣٨۵︋﹥  ر﹡﹌ 
رو︾﹠﹩ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١۴٢۶۴٣١و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ S1412285772322 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – 
٩۵١ ج ١۶ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۰۸
۲۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  ︑﹫︊ــ٢︀  ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٣٢ه۴٩ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   8271637 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶
NAS821100F1041163 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹠︀ز ﹝﹫︪ــ﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۲۳
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ﹝ــ︤دا N٣ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨ــ﹢ر﹝﹥ ای 
رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣۵۴د٧۵ اــ︣ان٣۶ 
︫︀︨ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره  و   LF11078026 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 

﹝︖ــ︣د  ︑﹊︐ــ﹛  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAGDSX8CC21C44292  
﹁︣﹞︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۲۳
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹫︣اب ﹜﹢﹜﹥ ︵﹢س 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۵٩ و 

١٠٣٨٠۵۵٠٩٠۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹎﹙﹞﹊︀﹡﹩ ﹡﹫︀ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩٠٩٣٧۶۵٢٣۵٠ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ 
-آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١۴۶٨۴١٠ 
︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل 
﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ︑︣از ﹡︀﹝﹥ و ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (۶٠۶۴٨۶)

/ع
۹۸
۰۸
۱۶
۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫︊﹊﹥ ︋︀زار ر︲﹢ی 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵٢١٧ و 

١۴٠٠٧٧۶٠٩٨۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ــ︡ : ١) ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣  ا︑︀ذ︫ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
﹝﹠︐﹩ ︋﹥٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. ٢-︮﹢ر︑︀ی 
 ︹﹝︖﹞ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ٩٧,١٢,٢٩﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︨ــ︀ل
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ر︨ــ﹫︡. ٣ - روز﹡︀﹝﹥ ﹇ــ︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗ــ️ درج آ﹎﹩ ﹨ــ︀ی 

︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨ ا﹡︐︀ب ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٠۶۵٣٩)

/ع
۹۸
۰۸
۲۰
۴

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبي
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ را از ﹏اداره كل  راه و شهرسـازى  خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ

﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

ف
دي

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا
مهلت زمانى دريافت 

اسناد از سامانه

آخرين مهلت ارائه 
پاكت ارزيابى و پيشنهاد 
قيمت و بارگذارى اسناد 

در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه

كميسيون مناقصه

198/31

تجديد مناقصه انجام 
امور مربوط به حفاظت 
و نگهدارى از اراضى 
شهرستان هاى استان 

خراسان جنوبى

470/000/000--7 ماه9/393/746/852

 ساعت12 روز 
يك شنبه 

مورخ 98/06/31 
الى  ساعت 14 روز

چهار شنبه 
مورخ 98/07/03

ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 
98/07/13

ساعت 9صبح روز

يك شنبه
مورخ 98/07/14

آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣ ︠︡﹝︀ت ا︨ــ︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︴﹞ ︡﹫︣ی- ︨ــ︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ 
 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

ع ۹
۸۰
۸۱
۰۳

ت دوم
نوب

﹋︀رت دا﹡︪︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹁︣زا﹡﹥ ︗︡ی ر︫︐﹥  
﹁﹫﹞ ﹉︤﹠︨︡ــ﹩ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ دا﹡︪﹍︀ه 
 ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩ 
٩۴٢٢٨٣٣ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

ــ︡. ︀︫  ︋﹩﹞

/ع
۹۸
۰۸
۰۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۲۳
۹

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 01098677 و︫  ا︵﹙︧ــ﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ 
︫︀︨ــ﹩ S1412284480810 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩۶١ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︊ــ︀س ︀︑﹞ــ﹩ ﹡︥اد  ص ٢٧ اــ︣ان ٢۶︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری زا﹡︐﹫︀ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ 
︨ــ︊︤ ز︐﹢﹡﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 00333197 و 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋S1512283114967 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
٧٢١ ق ٣۵ ا︣ان ٨٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ و﹫︡ ︎﹙﹠﹍﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

شماره پرونده: 139704006092005271/1       شماره بايگانى پرونده: 9708734
شماره ابالغيه: 139805106092009672          تاريخ صدور: 1398/06/14

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092005271/1
بدينوسيله اعالم مى گردد

آقاى مسعود ابراهيمى، نام پدر برات، ك م: 0681659041 
حساب هاى بانكى شما نزد بانك گردشگرى در قبال طلب خانم صديقه اسدى پور بازداشت گرديده لذا طبق 
ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه چاپ منتشر 

گرديده است. آ- 9808188 م.الف 777
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002463/1   شماره بايگانى پرونده: 9803901
شماره ابالغيه: 139805106092010427      تاريخ صدور: 1398/06/30

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092002463/1
ــى 0941948870  ــام پدر: على به كدمل ــن زردادخانى، ن ــالم مى گردد جناب آقاى محس ــيله اع بدينوس
ــما نزد بانك صادرات در قبال طلب خانم زهره عباس زاده بازداشت گرديده  ــاب هاى بانكى متعلق به ش حس
لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت 
به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه چاپ 

منتشر گرديده است. آ- 9808189 م.الف 778
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139604006092003280/1
شماره بايگانى پرونده: 9605682

شماره ابالغيه: 139805106092010430
تاريخ صدور: 1398/06/30

آگهى
بدين وسيله به آقاى ابراهيم بابامحمدى فرزند محمد به شماره شناسنامه 332 به شماره ملى 0779526740 
صادره درگز اعالم ميگردد پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/609/11- 1398/06/09 
ــترى پالك ثبتى 1- فرعى: 59037 از پالك اصلى 175 در بخش: 10 ناحيه: 4  ــناس رسمى دادگس كارش
ــهد به مبلغ 3/800/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور  واقع در مش
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش  معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به  ــتمزد كارش بانكى دس
اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد 
ــت ابالغ در مورخه 1398/06/17 به آ درس جنابعالى ارسال و به دليل عدم شناسائى  ــد. الزم به ذكر اس ش

آدرس عودت گرديده است. آ- 9808190 م.الف 779
 

شماره پرونده: 139704006092001505/1
شماره بايگانى پرونده: 9702203

شماره ابالغيه: 139705106092006024
تاريخ صدور: 1397/05/16

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره 886 صادره از مشهد با  ــنامه ش ــيله به آقاى رمضانعلى ظريف آهوبره فرزند على اكبر شناس بدين وس
ــف آهوبره جهت وصول مهريه به مبلغ 250/000  ــود كه خانم فاطمه ظري كد 0938299093 ابالغ مى ش
ــند ازدواج شماره  ــتناد مهريه مندرج در س ــال عقد (مقوم به مبلغ 126/519/230 ريال) به اس ريال در س
2383 دفتر 97 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9702203 در اين اداره تشكيل 
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1397/04/12 مأمور، محل اقامت ش ش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  بنا به تقاضاى بس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808191 

م.الف 780

شماره پرونده: 139804008283000151/2
شماره بايگانى پرونده: 9803472

شماره ابالغيه: 139805106092009149
تاريخ صدور: 1398/06/06

دفترخانه ازدواج شماره 11 و طالق شماره 9 شهر قائن استان خراسان جنوبى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9803472

ــيله به آقاى محمد استوار نام پدر: يحيى تاريخ تولد: 1354/02/25 شماره ملى: 0943298954  بدين وس
ــنامه: 139 ابالغ مى شود كه خانم فاطمه بنائى نام پدر: سيدحسن جهت وصول تعداد يكصد  ــماره شناس ش
ــند: 3510، تاريخ سند:  ــند ازدواج شماره س ــتناد مهريه مندرج در س ــكه طال بهار آزادى به اس و پنجاه س
ــتان  ــهر قائن اس ــماره 9 ش ــماره 11 و طالق ش 1375/11/23، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــان جنوبى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803472 در اين اداره تشكيل  خراس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 98/05/13 مأمور، محل اقامت ش ش
ــه در يكى از روزنامه هاى  ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتب ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اج ــه تقاضاى بس ب
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808192 

م.الف 781
 

شماره پرونده: 139804006092002792/1
شماره بايگانى پرونده: 9804412

شماره ابالغيه: 139805106092010446
تاريخ صدور: 1398/06/30

دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1351/03/21 ش ــدر: محمود تاري ــن تيمورى مكرم نام پ ــيله به آقاى هوم ــن وس بدي
0943253268 شماره شناسنامه: 321 ابالغ مى شود كه خانم پرى حسينچى نام پدر: محمدحسين تاريخ 
ــماره ملى: 0943314720 شماره شناسنامه: 250 جهت وصول يكهزار و سيصد و  تولد: 1355/01/23 ش
پنجاه و پنج عدد سكه طالى تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 11088، 
ــند: 1380/02/11، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان خراسان  تاريخ س
ــه 9804412 در اين اداره تشكيل شده و  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس رضوى عليه ش
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  طبق گزارش مورخ 98/6/16 مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808193 م.الف 782
 

شماره پرونده: 139804006092002854/1
شماره بايگانى پرونده: 9804528

شماره ابالغيه: 139805106092010500
تاريخ صدور: 1398/06/30

دفترخانه ازدواج شماره 33  و طالق شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9804528

ــماره ملى:  ــد: 1353/01/03 ش ــخ تول ــدر: ابراهيم تاري ــارى نام پ ــا قنده ــه آقاى غالمرض ــيله ب بدينوس
ــيد جهت وصول مبلغ  ــود كه خانم معصومه رش ــنامه: 14223 ابالغ مى ش ــماره شناس 0934202907 ش
ــال عقد (مقوم به 919/411/953 ريال) به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج  40/000/000 ريال در س
ــهد عليه شما  ــهر مش ــماره 5 ش ــماره 33 و طالق ش ــماره 19626- 1377/09/14 دفترخانه ازدواج ش ش
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804528 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  1398/06/21 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى آگهى  ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــاده 18 آئين نام م
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808194 م.الف 783

شماره پرونده: 139604006092002496/1        شماره بايگانى پرونده: 9604451
شماره ابالغيه: 139805106092010485         تاريخ صدور: 1398/06/30

آگهى
ــماره ملى: 0870729561  ــدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1353/06/30 ش ــيله به جواد براتى نام پ بدين وس
شماره شناسنامه: 348 ابالغ مى گردد حساب بانكى متعلق به شما در قبال طلب بستانكار بازداشت گرديده 
لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت 

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9808196 م.الف 784
 

شماره پرونده: 139804006093000680/1
شماره بايگانى پرونده: 9804309

شماره ابالغيه: 139805106093003004
تاريخ صدور: 1398/06/23

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000680
بدينوسيله به آقاى اميد سلمانى نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد: 1372/11/18 شماره ملى: 0922597472 
شماره شناسنامه: 0922597472 بدهكار پرونده كالسه 9804309 كه برابر گزارش 1398/06/14 مأمور 
پست آدرس شما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: شماره سند: 109620644، تاريخ 
ــپه به مبلغ 97/557/045 ريال (نود و هفت ميليون و پانصد و  ــما و بانك س ــند: 1396/08/10، بين ش س
ــود: 5/998/080  ــل طلب: 84/399/950 ريال- س ــامل:- اص ــاه و هفت هزار و چهل و پنج ريال) ش پنج
ريال- خسارت تأخير تأديه: 2/159/015 ريال- خسارت تأخير روزانه: 10/059 ريال، تاريخ مبناى محاسبه 
ــيد كه بر  ــارت: 1398/06/07- حق الوكاله: 5/000/000 ريال تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باش خس
ــريافت قانونى اجرائيه صادر و  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس اثر عدم پرداخت وجه بس
بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ 
ــوب است فقط يك نوبت در روزنامه قدس  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس مى گردد از تاريخ انتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت  ــر مى گردد، لذا ظرف مدت ده روز نس چاپ و منتش
ــد. آ- 9808197  ــما تعقيب خواهد ش ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش بدون انتش

م.الف 785
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000601/1
شماره بايگانى پرونده: 9803845

شماره ابالغيه: 139805106093003149
تاريخ صدور: 1398/06/28

آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9803845
ــى:  ــه مل ــاد: 1378/06/10 شناس ــخ ايج ــبزوار تاري ــم س ــره ج ــدى زي ــركت تولي ــه ش ــيله ب بدينوس
ــمى سبزوار طى نامه شماره  ــناد رس 10380097187 ابالغ مى گردد كه: با توجه به اعالم واحد اجراى اس
ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 838 فرعى از 8 اصلى  139805806218000289- 1398/06/17 شش
ــركت در قبال طلب آقاى على مظفرى به مبلغ 1/350/000/000 ريال  ــبزوار متعلق به آن ش بخش 3 س
ــود  ــما اخطار ميش ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش ــام حقوق دولتى بازداش بانضم
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.  ــما نس ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش

آ- 9808183 م.الف 772
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306091000248
تاريخ ثبت: 1398/06/24
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9403696

ــناد رسمى شماره 78 مشهد  ــند رهنى شماره 29410- 92/07/13 دفتر اس ــارگاد به استناد س بانك پاس
ــوان وام گيرنده) و  ــماره ملى 0700196420 (بعن ــاى جواد رمضان زاده يزدى فرزند محمد به ش ــه آق علي
ــن) اجرائيه اى تحت  ــماره ملى 0900105801 (بعنوان راه ــان زاده يزدى فرزند محمد به ش ــه رمض فاطم

كالسه 9403696 در قبال مبلغ چهار ميليارد ريال (4/000/000/000 ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ 
ــمى الزم االجرا و  ــناد رس اجراييه در مورخ 94/10/12 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان داراى پالك ثبتى پنج هزار و  ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده شش تقاضاى بس
ــه هزار و سيصد و هفتاد و پنج (3375) فرعى از دويست و هجده  ــت پنجاه و دو (5252) فرعى از س دويس
ــه (183) اصلى بخش ده مشهد بمساحت يكصد و شصت و دو مميز  ــتاد و س (218) فرعى از يكصد و هش
ــتان 14 پالك 17 طبقه دوم به  ــتان هنرس ــهد بلوار هنرس چهل و يك (162/41) مترمربع به آدرس مش
ــخصات  مبلغ نه ميليارد و نهصد ميليون (9/900/000/000) ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش
ــماره وارده 1766- 98/02/21 در روز ارزيابى  ــناس بش ــف اجمالى ملك برابر گزارش هيئت كارش و توصي

به اين شرح مى باشد:
آپارتمان فوق به مساحت حدود 162/41 مترمربع واقع در طبقه دوم ساختمان سه طبقه و با عرصه 236/5 
مترمربع با تراكم زياد مسكونى داراى دو اتاق خواب كف پاركت، پذيرايى كف سراميك، آشپزخانه اپن كف 
سراميك با كابينت چوبى، حمام و سرويس بهداشتى، سيستم سرمايش آن كولر آبى و گرمايش آن بخارى 
ــنگ مى باشد. لذا ارزش كل پالك فوق  ــكلت فلزى با سقف ضربى و نماى آن س ــازه آن نيمه اس گازى و س
ــاحت، قدمت، كيفيت بنا، امتيازات آب برق گاز، ارزش روز  ــى، مس با عنايت به موقعيت مكانى، ابعاد هندس
ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى بدون لحاظ ديون احتمالى به بانك ها و ساير ارگانها جمعاً به  ــابه و س امالك مش

مبلغ 9/900/000/000 ريال معادل نهصد و نود ميليون تومان تعيين و پيشنهاد مى گردد.
ــماره وارده 10480- 94/10/23 به شرح ذيل  ــخصات برابر استعالم دفتر امالك بش همچنين حدود و مش

است:
شماالً بطولهاى 4/25 متر- نيم متر- 1/20 متر- نيم متر- 5/15 متر پنجره و ديوار به فضاى خيابان شرقاً 
ــانتى متر- يك  ــالك 3376 فرعى دوم بطول هاى يك متر- 80 س ــر ديوار به فضاى پ ــول 8/55 مت اول بط
ــاً بطولهاى 3/25 متر- 80  ــول 6/15 متر ديوار به فضاى پالك 3376 فرعى جنوب ــوم بط متر به نورگير س
ــاط غرباً اول بطول 5/70  ــانتى متر- 3/70 متر پنجره و ديوار به فضاى حي ــانتى متر- 4/05 متر- 80 س س
ــاحت 33/5 مترمربع از اين  ــهردارى مس ــالك 3374 فرعى (ضمناً برابر طرح ش ــوار به فضاى پ ــر و دي مت
ــود) دوم بطول هاى 3/05 متر  ــينى جانبى است كه در موقع تخريب بايد عمل ش ــير عقب نش واحد در مس
ــوم به طول 6/15 متر ديوار به فضاى پالك  ــتراكى س ــت براه پله اش – 3/65 متر 3/05 متر درب و ديوار اس
ــت. ملك موصوف برابرنامه  3374 فرعى. حقوق ارتفاقى رعايت مقررات قانون تملك آپارتمان ها الزامى اس
ــماره 139885606272004420- 98/06/16 وارده بشماره 7892- 98/06/24 دفتر امالك بازداشتى  ش
ــارد و نهصد ميليون  ــى فوق الذكر از مبلغ نه ميلي ــد. مزايده پالك ثبت ــتى مى باش ــك فقره بازداش داراى ي
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اداره  ــنبه مورخ 98/07/23 از س (9/900/000/000) در روز سه ش
اجراى اسناد رسمى مشهد واقع در خيابان پاسداران- نبش پاسداران 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى شعبه 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر است طبق تبصره 6  ــناد رهنى ش اس
ماده 121 آ.ا پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد به عهده برنده مزايده 
مى باشد، نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده 

روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9808184 م.الف 773
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139304006093000310/1
شماره بايگانى پرونده: 9302691

شماره ابالغيه: 139805106091005426
تاريخ صدور: 1398/06/23

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9302691
ــالغ ميگردد كه  ــماره ملى 0938515934 اب ــكندرى فر فرزند محمد به ش ــما احياء اس ــيله به ش بدينوس
ــه اصلى واقع در بخش نه مشهد مبلغ پانصد و  ــيصد و چهل و پنج فرعى از بيست و س ــدانگ پالك س شش
پنجاه ميليون ريال ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى 16757 دفترخانه 283 مشهد له بانك 
ــد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت  ــما ميباش ملت عليه ش
ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال 
بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت 

مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9808185 م.الف 774
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى 

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹁︱︀ی ︨︊︤ ︤︊︨﹠﹥ ︎﹢ش ︨﹠︀︋︀د 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٢۶٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴۴۶۵۵۴٧

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر﹝︱︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٠٠٢۴١۵ ︋﹥ ︨﹞️ ر ︡﹞︀ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی
 ︣︡﹞ ️﹝١٢٨٩۵٧٨٩٠٧ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ــ ﹤︋ ﹩﹡︀﹝﹚︡ی ︨ــ﹞ ــ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞
︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︠︀﹡﹛ ︾︤ا﹜﹥ ﹋︀︸﹞﹫︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر﹝﹙﹩ ٠٩۴۴۶۶٧٨۴٨ 
 .︡﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا︡﹞ ️ــ﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ــ ﹤︋
﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، 
﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 

(۶٠۶۵٠٨) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۸
۲۰
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ درب و ︎﹠︖︣ه ︨︀زان ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
١٨٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٣٢۶٣٩

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢۴ و ﹡︀﹝ــ﹥ 
 ﹏︫ــ﹞︀ره٩٨۵٩﹝﹢رخ٩٨,۶,١٣ اداره ︑︺ــ︀ون ﹋︀ر و ر﹁ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑︀ذ ︫ــ︡: ١- ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩٧︋﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ر︨ــ﹫︡ ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹥ ︻﹠ــ﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ︗️ درج  ︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی︋  روز﹡︀﹝ــ﹥ ا︮﹙ــ﹩ و روز﹡︀﹝﹥︠ 
آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ ٣-﹝︡ی ﹎﹙﹞︀ه ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٠٣٧٠٧٧۵٩٧ - ﹇︀︨﹛ ﹡︀︮︣ی 
︧﹞️ ا︻︱︀ء ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل   ︋١٠۶١۴٩۶۴٢٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ︣﹫  ︫﹟﹫︧ - ١٠۶٣٣٧٣٢۴︥اد ﹋︡﹝﹙﹩ ٧﹡
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡ــ︡ه ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر ١۴٠٠,١١,١٠ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡.              
︣ا︀﹡﹩ ا﹢ری ﹋︡ ﹝﹙﹩   ︨︡﹝︀زرس ا︮﹙﹩ و ا  ︋️﹝︧  ︋١٠۶٢۵٨٣۶۴٧ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹩ا﹢﹨ ︡﹝﹞ -۴

٠٩٠١٨۵٢۴٩١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ .
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 

︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۶٠۶۵٢٧)

/ع
۹۸
۰۸
۲۰
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹁︱︀ی ︨︊︤ ︤︊︨﹠﹥ ︎﹢ش ︨﹠︀︋︀د
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٢۶٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴۴۶۵۵۴٧

︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١۵,١٣٩٧,٠۶  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی︋  ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ﹜﹡︀ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٩۵٧٨٩٠٧ و︠   ︫﹤ ــ﹙﹞︀﹡﹩︋  ــ︡ : آ﹇︀ی ﹝︡ی︨  ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︾︤ا﹜﹥ ﹋︀︸﹞﹫︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴۴۶۶٧٨۴٨ و آ﹇︀ی ︀﹝︡ ر﹝︱︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 .︡﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ︀٠٩۴٢٠٠٢۴١۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱ــ
 ︡﹫﹝ ︀ر﹝﹠︩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١٧٠٩٨٩٧ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ آ﹇︀ی﹫﹞︀﹋ ﹩﹚︻ آ﹇︀ی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r صادرات ۲۰۰میلیون دالری بنزین ایران 
هر هفته در بورس 

تسنیم: مدیرعامل بورس انرژی ایران 
از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر ارزآوری 
در هر هفته با عرضــه بنزین در این 

بورس خبر داد. 
علی حسینی گفت: به طور متوسط در 
هفت هفته گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار 
تن بنزیــن در هر هفته عرضه و همه 
آن ها معامله شــده اســت. وی افزود: همه این عرضه ها، در رینگ صادراتی 
انجام شده و مبتنی بر ارز است و تسویه آن از سوی شرکت ملی نفت ایران 

انجام می شود.

جذب نیروهای ستادی صنعت خودروسازی با توصیه
نود اقتصادی: ســعید مدنی، مدیرعامل اســبق ســایپا گفــت: در زمان 
مدیرعامل ســابق ایران خودرو ۴ هزار نفر با »توصیه و معرفی« جذب شدند! 
بیشــتر نیروهای ستادی در صنعت خودروسازی ما با توصیه جذب شده اند. 
بســیاری از مدیران عامل شرکت های خودروسازی ما نیز با یک نامه وزیر و 

یا توصیه نماینده مجلس اقدام به جذب نیرو می کردند.

زمین ۱۴۸ درصد گران شد! 
تسنیم: براساس اعالم مرکز ملی آمار 
ایران، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
کلنگی ۱۴۸.۶ درصد، متوسط قیمت 
خرید و فــروش یک مترمربع زیربنای 
مسکونی ۸۲.۲ درصد و متوسط مبلغ 
اجاره  یک مترمربع زیربنای مســکونی 
در نقاط شهری ۲۹.۱ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است.

۱۰ پیشران مهم اقتصادی کشور کدامند؟
نود اقتصــادی: محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیــر اقتصاد گفت: به 
دولت پیشــنهاد داده ایم پیشران های رشــد اقتصادی، در اولویت پرداخت 
تسهیالت و رفع قوانین زائد قرار گیرد. براساس نتیجه این بررسی ها، صنایع 
معدنی، شیمیایی، پتروشیمی، مسکن و ســاختمان، هتلداری، ماهیگیری، 
باغبانی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و آی تی در صدر پیشران های 

اقتصاد قرار دارند. 

قیمت تخم مرغ به ۲ هزار تومان زیر نرخ مصوب رسید
سراســری  اتحادیه  مدیرعامل  مهر: 
از کاهــش قیمت  مرغــداران میهن 
تخــم مرغ به ۲ هــزار تومان زیر نرخ 
مصــوب خبر داد و گفت: قرار اســت 
از روز چهارشــنبه دولت قیمت خرید 
محصــول مازاد را بــه ۶ هزار و ۵۰۰ 
ترکاشــوند  افزایش دهد. رضا  تومان 
گفــت: قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ از ســوی دولت ۷ هزار و ۷۴۰ 
تومان بوده، این در حالی اســت که میانگین قیمت این کاال در مرغداری به 
کیلویی ۵هزار و ۵۰۰ تا ۵هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و ۲ هزار تومان زیر نرخ 

مصوب عرضه می شود.

طال به ۱5۲۰ دالر رسید 
فارس: به دنبال تنش ها در غرب آســیا و بالتکلیفی در مورد مذاکرات تجاری 
آمریکا و چین، قیمت طال به باالترین میزان در بیش از یک هفته گذشته رسید.

طال به ۱۵۲۰ دالر رسید. در عین حال، قیمت پاالدیوم نیز به باالترین رقم تاکنون 
رســیده است. هر اونس طال با 3.3۶ دالر افزایش ۱۵۲۰.۲۶ دالر معامله شد که 

باالترین رقم از ۱۲ سپتامبر به شمار می رود.
هاریــش وی، تحلیلگر بازار در این رابطه گفت: »اگر مذاکرات تجاری شکســت 

بخورد ممکن است طال تا ۱۶۰۰ دالر باال برود.«

۱۴.۶ هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور
دانشجو: در یک سال اخیر شهروندان 
ایرانــی در مجمــوع ۵ هــزار و ۱۲۸ 
ملک در ترکیــه خریده اند که اگر این 
شــهروندان به قصــد دریافت تابعیت 
اقــدام به خرید ملک کرده باشــند، با 
لحــاظ حداقل ســرمایه گذاری ۲۵۰ 
هزار دالری، در یک سال اخیر ایرانی ها 
حدود یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون دالر در امالک این کشــور هزینه کرده اند، 

یعنی رقمی حدود ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور.

نامه شورای رقابت به سران قوا درباره قیمت گذاری 
نود اقتصادی: شــورای رقابت به دنبال بازپســگیری اختیار قیمت گذاری 
از دولت اســت. آن طــور که یک منبــع آگاه عنوان کرد، شــورای رقابت 
نامه نگاری هایی برای بازگشــت اختیار قیمت گذاری به این شورا انجام داده 
و منتظر پاســخ نهادهای مختلف در این مورد اســت. این منبع آگاه تأکید 
می کند که اســتدالل شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت گذاری، 

انحصار بازار خودرو است.

بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای نصب صندوق فروش 
فارس: ســازمان امــور مالیاتی اعالم 
کرد: طبق قانون مالیات های مستقیم، 
صاحبان مشــاغل در صــورت نصب 
صندوق و رعایت آیین نامه مربوط، از 
۱۰ درصــد مالیات ابرازی به مدت دو 
سال معاف و بخشوده می شوند. عالوه 
بر این عامل انگیزشــی و تشویقی، در 
صورتی که مؤدیان مشــمول، تکلیف قانونی را رعایت نکنند معادل ۲ درصد 

فروش جریمه می شوند.

صندوق پس انداز یکم کارایی خود را از دست داد
نسیم آنالین: فرشید پورحاجت، دبیرکانون انبوه سازان گفت: عماًل در یکی 
دو ســال گذشــته با کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مسکن، 
صندوق پس انداز یکم کارایی خود را از دســت داده است و در این شرایط، 
افزایش قدرت نقدینگی کوتاه ترین مســیر در حوزه تقویت قدرت خریدار و 
تقویت بازار مسکن اســت. بر این اساس باید میزان تسهیالت دهی از محل 

صندوق یکم تغییر کند.

۳۰ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شد
تســنیم: مهــدی محبــی، رئیس 
مخابراتی  دستگاه های  اتحادیه صنف 
با اشــاره به ماجرای ورود چند هزار 
گوشی موبایل مســافری با اطالعات 
پاســپورت افراد دیگر، گفت: در حال 
اطالعات  مغایــرت  دلیل  بــه  حاضر 
گوشــی های مســافری وارد شده با 
پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 3۰ هزار 

گوشی غیرفعال شدند.

واکاوی یک رشد خیره کننده

چرا بورس سبز شد؟
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  بورس، پاییز 
را هم صعودی و با رکوردشکنی آغاز کرد 
و به شــاخص 3۱۱ هزار واحد، چراغ سبز 

نشان داد.
در ادامه روند رو به رشــد بازار، دیروز و در 
نخستین روز پاییز، شاخص بورس ۹ هزار و 
۴۷۱ واحد رشد کرد و به 3۱۱ هزار و ۴3۴ 
واحد رســید، ضمن اینکه ارزش معامالت 

۲3/۶ هزار میلیارد ریالی شد.
درحالی که در میان رکود ســایر بازارها، 
بــازار بورس رشــدی 
رکوردشــکنانه به خود 
دیده و جذب نقدینگی 
را با سرعت بیشتری در 
ناظران  پیش گرفتــه، 
معتقدند بورس، گزینه 
توصیه  برای  نخســت 
ســرمایه  صاحبان  به 
بحران های  اگر  و  است 
داخلی  و  بین المللــی 
برطرف شود، این گزینه 
بیش از پیش خــود را در اقتصاد ایران به 
عنوان نقطه ای امن برای نقدینگی و رونق 

تولید تثبیت خواهد کرد.

 رشد چهار برابری ارزش ریالی 
شرکت های بورسی
یکــی از فعاالن بازار 
خبرنگار  به  سرمایه 
ما می گوید: با اینکه 
شرایط اقتصاد کشور 
مطلــوب نیســت و 

رشد اقتصادی تحت تأثیر کاهش صادرات 
بخش های غیرنفتی و حذف نســبی نفت 
و گاز از جریان صادرات، منفی اســت اما 
به دالیل حســابداری و مالــی، بورس با 
رشدهای خیره کننده توأم شده و این رشد 

در واقع ربطی به اقتصاد ندارد.

حسین خزلی خرازی خاطرنشان می کند: 
در تمام بورس های جهان، با کاهش ارزش 
پــول ملی، بورس رشــد می کند، چرا که 
ارزش جایگزینی کارخانه ها و صنایع حاضر 
در بــورس در نتیجه کاهــش ارزش پول 
ملی، رشد می کند. برای مثال کارخانه ای 
که در دهه ۸۰ با ارز ۸۰۰ تا هزار تومانی پا 
گرفته ماشین آالتش امروز متناسب با دالر 
۱۲ یا ۱۵ هزار تومانی رشــد ارزشی پیدا 
کرده است؛ ضمن اینکه تورم، ارزش زمین 
و ساختمان این واحدها را هم به شدت باال 

برده است.
وی ادامــه می دهد: دلیل دیگر اما اهمیت 
بیشتری در توجیه رشد بورس دارد، بدان 
معنی که از منظر حســابداری، صادرات 
شرکت ها حتی با کاهش حجم و وزن، در 
سایه نوسان های شدید ارزی با رشد همراه 
بوده است و به تعبیری اثر ریالی صادرات 
در صورت مالی شرکت ها بسیار زیاد بوده 

است.
به باور وی، شرکت های غیرصادراتی حاضر 
در بورس هم با گــران کردن محصوالت، 

سود بیشتری کسب کرده اند. خزلی خرازی 
ادامه می دهد: هر چند این سود، اقتصادی 
و به معنی خلق ارزش افزوده نیست و حتی 
در شــرایط افت کیفیت تولید و صادرات، 
محقق شــده اما ارزش ریالی آن نسبت به 
سال های گذشته ســه تا چهار برابر شده 

است.
به گفتــه وی فاکتور روانی و رفتار جمعی 
مــردم هم برای خرید ســهام، در افزایش 
شــاخص تأثیرگــذار بــوده و از آنجایی 
کــه بازارهای ارز و طــال، جاذبه خود را از 
دست داده اند و حوزه مسکن و ساختمان 
هم از قدرت نقدشــوندگی کم برخوردار 
است، بورس برای ســرمایه افراد حقیقی 
و حقوقی، شرکت های ســرمایه گذاری و 
صندوق های بازنشســتگی بهترین محل 

برای سرمایه گذاری است.
ایــن فعال بازار ســرمایه ابــراز امیدواری 
می کند، بــا حل تنش هــای منطقه ای و 
بین المللی، مردم به بورس اعتماد بیشتری 
خواهند کرد و این بــازار قادر خواهد بود 
نقدینگی قابل توجهی به تولید، تزریق کند.

 رشد بورس، همپای تورم است
به  هم  حیدری  علی 
خبرنگار ما می گوید: 
در این روزها به مردم 
سرمایه گـــذاران،  و 
پیشــنهاد  را  بورس 

می کنیم، امــا رونق تولید از محل افزایش 
حضور مردم در بورس و جذب ســرمایه ها 
امری نسبی است، چرا که سود بازار سهام 
و رشد ارزش شرکت ها حاصل تورم است و 

قباًل پیش خور شده است.
به باور این تحلیلگر بازار سرمایه، اگر مردم 
نگران ذوب شدن ارزش پول و سرمایه خود 
در برابــر تورم دو رقمی و در نتیجه ضعف 
مدیریت کالن اقتصاد کشور هستند، بورس 

و بازار سرمایه گزینه پربازدهی است.
وی بــا بیان اینکــه غیرحرفه ای ها باید از 
طریق صندوق های ســرمایه گذاری ورود 
داشته باشند، ادامه می دهد: در حال حاضر 
بهترین  صادرات محور،  شرکت های  سهام 
گزینــه برای خرید هســتند، اما برای ماه 
آینده سهام شرکت های وابسته به صنایع 
فلزی کــه تابع بازار بین المللی هســتند، 
توصیه می شــود و گل سرسبد تمام این 
گزینه ها، صنایع پتروشیمی است که حتی 
اگر در کوتاه مدت زیانده باشــند، در دراز 

مدت رشد خوبی خواهند داشت.
به باور وی، میزان رشد بازار سهام از ابتدای 
امســال قابل توجه بوده و امــروز تقریباً 

همپای تورم است.
حیــدری می گوید: بازار ســهام به عوامل 
سیاسی بیرونی، خوشبین است و با توجه 
به اینکه رئیس جمهور در نیویورک برنامه 
صلح منطقه ای را اعالم خواهد کرد و احتماالً 
روز چهارشنبه نشستی با گروه برجام انجام 
می شــود و عمان هم در کنار ایران حضور 
مثبتی را رقم خواهد زد، تا اطالع ثانوی بازار 

سهام صعودی و امن خواهد بود.

تبعات انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی با مجوز سران قوا
 بدهکار کردن آیندگان 
به بهای عبور از بحران 

شورای هماهنگی سران قوا با پیشنهاد وزارت 
اقتصاد برای انتشــار 3۸ هزار میلیارد تومان 
دیگر اوراق مالی اسالمی برای جبران کسری 
بودجه دولــت موافقت کرده و عمــاًل با این 
مصوبه حجم برنامه ریزی شــده برای انتشار 
اوراق در ســال جاری با احتســاب ۲۹ هزار 
میلیارد تومان از محل بند ب تبصره ۵ قانون 
بودجه و ۵ هزار میلیارد تومان از محل بند ح و 
هزار میلیارد تومان بند ف این تبصره و ۵ هزار 
میلیارد تومان برای ســود اوراق مالی سنوات 
گذشــته به بیش از۹۰ هــزار میلیارد تومان 
خواهد رسید که بزرگ ترین حجم انتشار اوراق 
مالی در سال های اخیر است. به این ارقام باید 
انتشــار ۱3 هزار میلیارد تومــان اوراق خزانه 
اســالمی برای پرداخت به طلبکاران دولت را 
نیز اضافه کرد. نکته جالب تر اینکه در سال ۹۸ 
حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت 
اصل و ســود اوراق سنوات قبل در نظر گرفته 

شده است.
بــه نقل از نــود اقتصادی ایــن حجم عظیم 
و بی ســابقه انتشــار اوراق مالی که نام دیگر 
استقراض دولت از داخل است، اشکاالت جدی 

و گاه بی پاسخی را به اذهان متبادر می سازد:
۱- اگرچه انتشــار اوراق مالی در مقایســه با 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی که به رشد 
پایه پولی می انجامد مناسب تر است، اما قطعاً 
راهکار بی عیبی برای جبران کســری بودجه 
نیســت، چرا که دولت تقریباً دو برابر کاهش 
ســقف مصارف بودجه ۹۸ اجازه انتشار اوراق 
مالی گرفته که به معنای برگزیدن ساده ترین 

راه برای جبران کسری بودجه است.
۲- این گونــه ادعا می شــود کــه حجم کلی 
اوراق مالی منتشــره و اساساً بدهی دولت به 
تولیــد ناخالص داخلی که هــم اکنون حدود 
۴۰درصد اســت، خیلی کمتر از کشــورهای 
پیشرفته صنعتی است که دارای نسبت بیش 
از ۱۰۰درصــدی هســتند، بنابراین می توان 
سال ها مبادرت به انتشــار این اوراق کرد، اما 
این ادعا در شــرایطی مطرح می شود که نرخ 
سود اوراق در کشورهای صنعتی بسیار پایین 
و در سطح یک تا ۲ درصد است اما این اوراق 
در کشورمان ســود بیش از ۱۵درصدی دارد، 
دوم کشورهای صنعتی دارای رشد اقتصادی 
مناسبی هستند که امکان مدیریت این اوراق 
را فراهم می آورد، اما در اقتصاد ایران با رشــد 
منفی ۶درصــدی چگونه می تــوان مدیریت 
کرد؟ در این زمینه سازمان برنامه و بودجه در 
گزارش های خود به صراحت تأکید دارد، اگر 
رشد اقتصادی کمتر از ۱.۸ درصد باشد، قطعاً 
دولــت در بازپرداخت اصل و فــرع این اوراق 
دچار مشــکل خواهد شد. جالب است بدانیم 
براساس محاسبات ســازمان برنامه و بودجه 
بین ســال های ۱3۹۶ تا ۱۴۰۱ دولت مجبور 
اســت بیش از ۲۶3 هزار میلیارد تومان بابت 
اصل و ســود اوراق منتشر شده پرداخت کند 
که فقط ۹3 هزار میلیارد تومان این مبلغ سود 

این سنوات است.
3- انتشار اوراق که برای جبران کسری بودجه 
استفاده می شــود در حقیقت نوعی سیاست 
مالی اســت، اما با برنامه ریزی صورت گرفته 
برای اجرای سیاســت بازار باز از طرف بانک 
مرکزی در سال جاری، این نگرانی وجود دارد 
که با فشار بانک مرکزی به بانک ها برای خرید 
اوراق یاد شده، عماًل این ابزار به ابزار سیاست 
پولی دولت تبدیل شــده و ترازنامه بانک ها را 

متورم نماید.
۴- ســود اوراق مالی یاد شده باالست و چون 
در ردیف اوراق کم ریســک ارزیابی می شود، 
عالمــت دهی به بازار پولی خواهد داشــت و 
عماًل بــه مانعی در برابر کاهش ســود بانکی 

تبدیل خواهد شد.
۵- با تداوم نرخ پایین رشد اقتصادی بی تردید 
خطر انتشــار دائمی اوراق برای جبران بدهی 
گذشــته وجود خواهد داشــت که به معنای 

بدهکار کردن آیندگان است.
۶-دولت با مجوزی که در سال ۹۷ از مجلس 
برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی به ارزش 
۷۴ هزار میلیارد تومان و سپس تسویه بدهی 
خود به بانک ها گرفت، این ذهنیت را دارد که 
مجدد با یک شعبده بازی حسابداری می تواند 
بدهی هــای خود را تســویه کنــد، از این رو 
بی محابا اقدام به انتشار اوراق مالی کرده است.

برای جبران کسری بودجه  ۷-خوشــبختانه 
دولت راهکارهای قابل توجهی مانند افزایش 
پایه مالیاتــی به خصــوص در بخش عایدی 
ســرمایه و یا بهره برداری بهتر از دارایی های 
منقول و غیرمنقول دولت وجود دارد که عماًل 
به این ها بی توجهی شــده است. جالب است 
بدانیم دارایی غیرمنقول دولت شامل زمین و 
ساختمان بیش از ۱۸ میلیون میلیارد تومان 
ارزش دارد که می توان بســیار بهینه تر آن را 
مدیریت کرد، اما متأسفانه تصمیم گیری های 
اقتصادی کشور در شــرایط سخت تحریمی 
تشبث به ســاده ترین راهکارها بوده که البته 
ســال های آینده اقتصاد ایــران را به گروگان 

خواهد گرفت.

فاکتور روانی و 
رفتار جمعی مردم 
برای خرید سهام، 
در افزایش شاخص 
بورس تأثیرگذار 
بوده است

بــــــــرش

بانک ها برای سودآوری، برنامه جامع اجرایی داشته باشند      اعتماد آنالین: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به ضرورت توجه بانک ها به سودآوری، تصریح کرد: بانک ها برای 
کاهش میزان زیان و افزایش سودآوری خود باید برنامه جامع اجرایی داشته باشند و برای تحقق این موضوع اصالح ساختار سازمانی و مالی را به صورت جدی دنبال کنند. وی گفت: ادغام بانک های وابسته به 

نیروهای مسلح در بانک سپه، فرصت مناسبی برای اصالح ساختار مالی و سازمانی این بانک است.

 مهر  عضو شــورای عالی کار با اشاره به ارائه دو بسته پیشنهادی 
نمایندگان کارگری برای طرح در نشست روز سه شنبه این شورا، 
بازطراحی نظام تعاونی های مصرف و مسکن را یکی از این پیشنهادها 
عنوان کرد. علی خدایی با تشریح پیشنهادهای نمایندگان کارگری 
برای طرح در نشست شورای عالی کار که  امروز  قرار است با سه 
دستور کار اصلی برگزار شود، اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما در 

قالب دو بسته تهیه و به شورای عالی کار ارائه شده است.
وی افزود: تکیه پیشنهادهای ما در حوزه نظام توزیع تعاونی ها هم 
در حوزه تأمین مسکن و هم در حوزه تأمین کاالهای اساسی است 

که در این زمینه تعهداتی هم متوجه طرف های مقابل یعنی گروه 
کارفرمایی و دولت خواهد بود. 

عضو کارگری شــورای عالی کار گفت: در حوزه کمک معیشت و 
جبران قدرت خرید از دســت رفته کارگران، پیشنهاد مشخص ما 
اختصاص ارز ترجیحی برای تهیه و تأمین اقالم اساسی خانوار به 
تعاونی های کارگری است . خدایی با تأکید بر اینکه فراموش نکنیم 
با توجه به نوســان های رخ داده، تورم در دو گروه هزینه ای مسکن 
و کاالهای اساسی واقعاً کمرشکن است و فشار زیادی به معیشت 
کارگران وارد می شود، گفت: بازطراحی نظام تعاونی های مصرف و 

مسکن در حوزه کارگری نیز از دیگر پیشنهادهایی است که به این 
شــورا ارائه شده است. در حوزه مسکن هدایت منابع تسهیالتی و 
اراضی به نرخ منطقه ای برای مسکن کارگران از جمله مواردی است 

که دولت باید متعهد شود.
خدایی با بیان اینکه به طور خاص تمرکز ما روی مسکن کارگران 
است، گفت: در نشست گذشته شورای عالی کار، معاون اجتماعی 
و معاون تعاون وزیر عنوان کردند ۱۰ طرح در حوزه مسکن دارند؛ 
یکی از درخواســت های ما این است که نمایندگان دولت در این 

خصوص به صورت مشخص طرح های خود را اعالم کنند.

خبر

2 بسته پیشنهادی کارگران روی میز شورای عالی کار
عضو این شورا خبرداد

اصالح روابط مالي شرکت ملي نفت، کلید رهايي از خام فروشي
 اقتصاد/ سید ســجاد پادام  در پــی تحریم های جدید اما 
بدون اثر آمریکا بر بانک مرکزی، کارشناسان به اتفاق معتقدند 
این تحریم ها هیچ اثرگذاری جدیدی را بر اقتصاد ایران نخواهد 
داشت. آنچه در کندوکاو مسائل اقتصادی ایران خیلی به چشم 
می خورد، وابستگی بودجه به نفت است که به واسطه تحریم ها 
آســیب دیده است. در همین راستا باید بدانید بدون شک یکي 
از دالیل اصلي بي ثباتي در اقتصاد ایران که به طور مســتقیم بر 
رونق تولید کشور تأثیرگذار است، وابستگي به خام فروشي نفت 
است. فروش خام این ماده هیدروکربوري عالوه بر اینکه هزینه 
تحریم پذیري بســیار پاییني دارد، بودجه کشــور را در معرض 
مستقیم شوک هاي قیمتي قرار مي دهد. تا کنون بارها در تمامي 
اسناد باالدستي کشور از جمله قوانین برنامه پنج ساله توسعه و 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي تأکید شده براي رهایي اقتصاد 
کشــور از خام فروشي اقدامات الزم انجام شود، اما روند صادرات 
نفت خام به جز دو مقطعي که کشور با تحریم فروش آن مواجه 
شد، تغییر خاصي نکرد و در مواقع غیرتحریم باوجود ابراز ناراحتي 
تمام ارکان حکمراني کشور از تداوم خام فروشي، همچنان افزون 

بر ۲.۴ میلیون بشکه بوده است. 
اقتصاددانان امروزه دلیل حل نشدن بسیاري از مشکالت اقتصاد 
بخش عمومي را تضاد منافــع مي دانند و تالش مي کنند ابتدا 
ذي نفعان »خواسته یا ناخواسته« آن مشکل را شناسایي و سپس 
قواعد را طوري بهینه کنند که مطلوبیت ذي نفعان دست کم در 

آن تغییرات به سمت بي تفاوتي میل کند. 

  فروش کدام محصول بیشتر سود داشته است؟
جدول ذیل درآمدهاي شــرکت ملي نفــت از محل صادرات و 
فروش داخلي نفت خام و میعانات گازي در سال ۱3۹۶ را نشان 
مي دهد. همان طور که در جدول مشاهده مي شود با اینکه حجم 
صادراتي و فروش داخلي نفت خــام و میعانات گازي، اختالف 

فاحشي با هم ندارند، اما درآمدي که از محل صادرات نفت خام 
و میعانات گازي نصیب شرکت ملي نفت شده چهار برابر فروش 
داخلي این مواد هیدروکربوري بوده است و این اتفاق تقویت کننده 
انگیزه شرکت ملي نفت به عنوان یکي از ذي نفعان اصلي فروش 

نفت براي تداوم خام فروشي آن است. 
جدول۱. درآمدهاي شرکت ملي نفت از صادرات و فروش داخلي 

نفت خام و میعانات گازي در سال ۱3۹۶
بر اســاس ماده )3( آیین نامه اجرایی ماده )۱( قانون الحاق)۲( 
مقرر بوده قیمت هر بشــکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی 
به پاالیشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی 
و خصوصــی بر مبنای ۹۵ درصد متوســط بهای محموله های 
صادراتی هر ماه محاسبه  شود، اما به دلیل قیمت تکلیفی خرید 
فراورده ها، ماده)۴( همین آیین نامه تأکیده کرده است »تا زمانی 
که دولت برای مصرف فراورده های نفتی در داخل کشور قیمت 
تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب بین دولت)خزانه( و 
شــرکت پاالیش و پخش، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات 
گازی تحویلی به پاالیشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود 
که به پیشــنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، امور 

اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با رعایت 
قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱3۸۸ هر ساله به تصویب 
هیئت وزیران برسد«. این نرخ برای سال ۱3۹۶ با استناد به بند 
»الــف« ماده )۲( تصویب نامه هیئت وزیــران در مورد آیین نامه 
اجرایي تبصره )۱۴( قانون بودجه ســال ۱3۹۶، مبلغ ۶۲۶ هزار 
و ۸۷۱ ریال منظور شــد. این نرخ براي سال ۱3۹۸ به ۹۷ هزار 

تومان افزایش پیدا کرد. 

  انگیزه ها را باید افزایش داد
سهم شــرکت ملي نفت، هم از صادرات و هم از فروش داخلي 
نفت خام و میعانات گازي ۱۴.۵ درصد ارزش هر بشکه از این دو 
ماده هیدروکربوري است. بر اساس مطالب ذکر  شده، سهم ۱۴.۵ 
درصدی شــرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثاًل 
۶۰ دالری و نرخ تسعیر نیمایي که در حال حاضر ۱۰هزار تومان 
است، بیش از ۸۷ هزار تومان است، اما سهم ۱۴.۵ درصدی این 
شرکت از قیمت تکلیفی سال جاري )۹۷ هزار تومان( کارگروه 
تعیین قیمت تنها ۱۴ هزار تومان خواهد بود. بنابراین همان طور 
که مشاهده مي شود ســهم شرکت ملي نفت از هر بشکه نفت 
خام صادراتي افزون بر ۶ برابر هر بشــکه نفت خام فروش داخل 
اســت. در این شرایط شرکت ملي نفت به عنوان شرکتي که با 
تعهد پرداخت حقوق و دســتمزد روبه رو است، انگیزه اي براي 
توسعه زنجیره هایی که مصرف داخلي نفت خام و میعانات گازي 
را افزایش دهد، ندارد، زیرا از صادرات نفت خام منافع بیشــتري 

نصیبش خواهد شد. 
بنابراین سیاست گذاران کشور اگر قصد دارند آرزوي دیرینه خود 
یعني رهایي اقتصاد کشور از خام فروشي را تحقق بخشند، باید با 
اصالح روابط مالي نفت به نحوي که انگیزه شرکت ملي نفت در 
فروش داخلي نفت خام و میعانات گازي بیش از صادرات آن ها 
باشد، مسیر توسعه زنجیره هاي تولید صنعت نفت را هموار کنند. 

یادداشت
در جنگ تحریم ها چگونه اثرپذیری نفتی را کاهش دهیم؟
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تغییر تاریخ دارو ها صحت ندارد  میزان: مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: نرخ دارو های موجود در داروخانه ها و بازار بررســی می شود.غالمحســین مهرعلیان افزود: در تعامل با 
سندیکای داروسازان تالش می کنیم تا دارو هایی که قیمت جدید می گیرند و هنوز در شرکت بوده و خارج نشده اند حتماً مورد اصالح قیمتی قرار بگیرند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر تاریخ روی جعبه 

دارو ها صحت دارد، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد.

وزیر کشور با اشاره به پیش بینی حضور ۳ میلیون زائر و هماهنگی 
استانداران مرزی ایران و عراق تشریح کرد

آخرین جزئیات خدمت رسانی به زائران اربعین
مهر: وزیر کشور گفت: ۱۲ هزار اتوبوس 
و کامیــون و همچنین وســایل نقلیه 
دیگر بــرای جابه جایی زائــران اربعین 
 در داخل کشــور پیش بینی شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر دیروز در 
دوازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین که 
در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: 

جلسه اصلی ستاد اربعین برگزار شده و تمامی دستگاه ها عملکرد خود را ارائه داده اند و 
 براساس همین آمار، باید بگویم ۱۴ کمیته در ستاد اربعین حسینی نقش آفرین هستند.

وی افزود: با توجه به بازگشــایی مرز خسروی و حذف روادید پیش بینی می شود 
 امســال برای حضور در راهپیمایی اربعین بیش از ۳ میلیون زائر داشــته باشیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: بیشــترین تعداد زائر که از سوی ایران برای شرکت در 
 مراسم اربعین رفته بودند، مربوط به سال ۹۶ با  ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است.

وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: براســاس اعالم دســتگاه های مرتبــط در این 
جلســه آمادگی تهیه و توزیــع ۱۶۴ میلیون وعده غذایی و برپایــی ۲هزارو۶۰۰ 
موکــب را داریم کــه این را هم یــادآوری کنم در ســال گذشــته ۶۴ میلیون 
وعــده غذایــی و ۲هــزارو8۰ موکــب برپا شــده اســت و همان طــور که می 
 بینیــد خدمــات برای این مراســم به مدت پنــج روز افزایش پیدا کرده اســت.

وی ادامه داد: زمان خدمات دهی را افزایش دادیم و بازه زمانی بیشتری را به زائرانی 
که قصد شــرکت در این مراســم دارند، ارائه می دهیم. بحث حمل و نقل یکی از 
اولویت های ما بوده. مشــکلی در تأمین و تردد وســایل نقلیه مثل قطار، هواپیما 
 و غیره نداریم و با ۱۲ هزار اتوبوس و کامیون آماده تر از ســال گذشــته هستیم.

رحمانی فضلی با اشــاره به خدمات در حــوزه  امنیت گفت: منظور از خدمات در 
حوزه امنیت هم در داخل عراق و هم در داخل ایران اســت. در این راســتا تمامی 
تدابیر الزم را اندیشــیده ایم و به اســتانداران مرزی گفته ایم با اســتانداران عراق 
 دیدار داشــته باشــند و تصمیمات الزم در حوزه تأمین امنیــت زائران را بگیرند.

وی خاطرنشــان کرد: درموضوع اربعین، محور اصلی مردم هستند. هر کمکی که 
 دولت بخواهد در این مراسم انجام دهد، مربوط به مباحث عمومی و زیرساختی است.

وزیر کشــور افزود: مردم باید در بحث  اربعین فعال باشند و باید اربعین را مردمی 
 برگزار کنیم و ســعی کنیم مراســمی مانــدگار را در ذهن مــردم نقش ببندیم.

وی یادآور شد: ۳ میلیون نفر را در مدت ۲۰ روز از اقصی نقاط جابه جا کردن و به 
بیرون از کشور بردن، کار سختی است که هماهنگی های الزم بین تمامی دستگاه ها 

را طلب می کند.

حمایت از اسکوترهای برقی برای کاهش ترافیک 
مهر: پیروز حناچی، شــهردار تهران 
می گوید: بــرای رســیدگی به وضع 
از اسکوترهای  ترافیک حاضر اســت 
برقی هــم حمایت کنــد. حناچی از 
وجود حدود ۳ میلیون موتورسوار هم 
خبر داده که به اعتقاد وی بیشتر آن ها 
چندان قانون را رعایت نمی کنند. وی 

تأکید می کند که نباید بگذاریم خطوط دوچرخه به تصرف موتورها درآید.

دندان های پایه هفتمی ها رایگان درمان می شود
ایرنا: علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت گفته است دندان های یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دانش آموز پایه ششــمی که در پایه هفتم نام نویسی کردند بر اساس 
تفاهم نامه ای با وزارت بهداشــت، در مهلتی سه ماهه رایگان درمان می شود. بر 
اساس پیش بینی رئیسی پس از سه سال همه دانش آموزان مقاطع هفتم، هشتم 

و نهم دبیرستان های کشور دندان پوسیده نخواهند داشت.

 جامعه/ اعظم طیرانی  بسیاری از مراجعات 
به بیمارستان های کالنشهرها خارج از سیستم 
و  بیماران  تشخیص  اساس  بر  و  سطح بندی 
به  نبود عدالت درمانی است. آن هم  به دلیل 
این دلیل که دولت برای توزیع منابع درمانی 
آن گونه که انتظار می رود اقدام نکرده است و 
اغلب شهرستان های کشور با کمبود تجهیزات 
یا حتی کمبود پزشک  تشخیصی و درمانی و 
حالی  در  مواجه اند،  فوق تخصص  و  متخصص 
که اگر در مراکز شهرستان ها و مراکز استان ها 
مردم  بود  فراهم  بیشتری  تخصصی  امکانات 
نیازی به مراجعه به کالنشهر ها نداشتند، ضمن 
آنکه تأخیر در اجرای قانون نظام ارجاع نیز این 

مشکل را دوچندان کرده است. 
اگــر نظــام ارجاع ســالمت در زمــان تعیین 
شــده اجرا می شــد اکنون نه تنها بسیاری از 
مراجعات بیماران شهرســتانی به کالنشهر ها، 
مراجعــات غیرضروری به پزشــکان متخصص 
و فوق تخصص و همچنیــن انجام آزمایش ها و 
خدمات تشخیصی غیرضروری در درمان حذف 
می شــد؛ بلکه داروهای غیرضروری که از سوی 
برخی پزشکان متخصص و فوق تخصص تجویز 

می شود نیز کاهش می یافت. 

 ایجاد توسعه متوازن
دبیر  توفیقــی،  شــهرام 
اقتصاد  علمــی  انجمــن 
این  ایــران در  ســالمت 
خصــوص می گوید: نظام 
هدفمند ارجاع ســالمت، 
عالوه بر اینکــه از مراجعه مکــرر بیماران به 
پزشــکان مختلف، دریافت خدمــات ناقص و 
تکــرار خدمات تشــخیصی در حــوزه درمان 
هزینه های  کاهش  موجب  می کند،  پیشگیری 
درمــان و همچنین کاهش مصــرف داروهای 
غیرضروری می شود، ضمن آنکه تضمین کننده 
کیفیت ارائــه خدمات و عدالــت درمانی نیز 

خواهد بود. 
دکتر توفیقی می افزاید: در توزیع همه خدمات 
اجتماعی و به خصوص خدمات ســالمتی که 
ارائه می شــود نیازمند ایجاد توســعه متوازن 

هستیم، به این معنی که اگر 
ساختار ارائه خدمت، منظم و 
ثابت باشد و نظام ارجاع شکل 
بگیرد، بیماری که به پزشــک 
خانواده مراجعــه می کند، در 
صورت نیــاز و با تشــخیص 
پزشــک به پزشک متخصص 
معرفی می شــود و در صورت 
نیــاز اطالعات تشــخیصی و 
درمانــی وی نیــز از طریــق 
پرونــده الکترونیــک درمانی 
دوبــاره در اختیــار پزشــک 

خانواده قرار می گیرد.
وی ادامه می دهــد: نظام ارجاع 

نیازمند قاعده دیگری به نام راهنماهای بالینی 
اســت که به عبارتی شرح وظیفه تخصصی هر 
ســطح از این نظام را مشــخص کرده باشد، به 
عنوان نمونه درمانــگاه عمومی چه خدماتی را 
بایــد انجام دهد، وظیفه بیمارســتان منطقه و 
بیمارستان تخصصی چیســت. همه این موارد 
در قالب گایدالین ها یا همان راهنمای بالینی 
تعریف می شــود و ما برای اینکه بتوانیم نظام 
ارجاع سالمت را به خوبی پیاده کنیم، نیازمند 
این هستیم که گایدالین های بالینی و سیستم 

اطالعاتی مناسب تدوین شده باشد. 

 نظم در سطوح مختلف 
درمان

دبیــر انجمن علمــی اقتصاد 
پاســخ  در  ایــران  ســالمت 
به این پرســش کــه آیا اگر 
تعریف  بالینــی  راهنماهــای 
و نظــام ارجاع ســالمت اجرا 
شود، شــاهد نظم در سطوح 
درمــان خواهیــم  مختلــف 
بــود، می گوید: خیــر. زیرا ما 
به یــک مجموعــه اجتماعی 
متصل هســتیم که عالوه بر 
بیماران  بالینــی،  راهنماهای 
و ارائه دهنــدگان خدمت را نیز 
شامل می شــود که باید در این نظام کار کنند 
و ضرورت دارد فرهنگ و آداب استفاده از نظام 
ارجاع و گایدالین های بالینی رایج باشد. وقتی 
در شرایطی پزشکان مجبور شوند به هر دلیلی 
مطابــق آن عمل نکنند، به هیچ وجه نمی توان 

نظام ارجاع را پیاده کرد. 
دکتــر توفیقی ادامــه می دهد: بــرای اجرای 
نظــام ارجــاع و نظم دهی به ســطوح مختلف 
درمان مــا با چند عنصر مواجه ایم که شــامل 
عناصــر »فرهنگی-اجتماعی«، »ســاختاری و 
نظم پذیــری«، »مقرراتــی« و مهم تــر از همه 

عنصر »اقتصادی« می شود. بنابراین در شرایطی 
می توانیم نظام ارجاع ســالمت را به خوبی اجرا 
کنیم و انتظار داشته باشیم پزشکان در جایگاه 
خود مسئولیت هایشان را به خوبی انجام دهند 
که به لحاظ اقتصادی امنیــت و اعتماد برقرار 
باشــد. وقتی به لحاظ اقتصادی اعتماد برقرار 
باشــد، ارائه دهنده خدمت اطمینان دارد وقتی 
کاری را انجــام دهــد، درآمــد آن را در زمان 
مشــخص و بر اســاس همان چیزی که قانون 

تعیین کرده دریافت می کند. 
بنابراین بــرای اجرای موفق نظــام ارجاع به 
این چهار عنصــر نیازمندیم و چتری که همه 
این عناصر را زیر پوشــش قرار می دهد تا به 
سرانجام برســد، اراده سیاسی در کشور است 
که اراده سیاســی در این خصوص شامل همه 
دســتگاه های اجرایی، بانک ها، وزارت صنایع، 
دســتگاه های فرهنگی و آموزشــی کشــور 
می شــود که ضــرورت دارد در کنــار وزارت 
بهداشت مردم را تشــویق به استفاده از نظام 
ارجاع کنند تا بتوان در کشور شاهد نظم دهی 
خدمات درمان و در پی آن عدالت در سالمت 
باشــیم. زیرا اگر اراده سیاســی برای اجرای 
قانون نظام ارجاع در کشــور وجود نداشــته 
باشد ما شــاهد اجرای نظام ارجاع سالمت و 

موفقیت آن نخواهیم بود. 

 تحقق عدالت درمانی
این کارشــناس باتجربه حوزه ســالمت ادامه 
می دهــد: عدالت در ســالمت از چند بعد قابل 
تعریف اســت؛ نخست عدالت در وجود امکانات 
تشخیصی و درمانی الزم بر اساس تعداد جمعیت 
ســاکن در یک منطقه. به عنوان نمونه به ازای 
هر ۲هزار نفر جمعیت یک خانه بهداشــت، به 
ازای هر ۵۰هزار نفر جمعیت یک بیمارســتان 
۶۰ تختخوابــی و به ازای هــر یک میلیون نفر 
جمعیت یک جــراح و متخصص مغز و اعصاب 
وجود داشــته باشــد و...، بعد دیگر عدالت در 
ســالمت به این معناســت که همه بتوانند به 
امکانات موجود دسترسی داشته باشند و مسائل 
مالی، فرهنگی و امثال آن ها مانع اســتفاده فرد 
از امکانات موجود نشود. به عنوان نمونه ممکن 

اســت در برخی از مناطق کشــور بیمارستانی 
تأســیس شود اما مردم به لحاظ اقتصادی قادر 
به پرداخت هزینه استفاده از خدمات آن نباشند 
و یــا در منطقه ای ماما و متخصص زنان حضور 
داشته باشد، اما به دلیل مسائل فرهنگی مردم 
به قابله و یا به جای مراجعه به متخصص ارتوپد 

به شکسته بند مراجعه کنند. 

 ضرورت تغییر ساختار بیمه های تکمیلی 
دکتر توفیقی می افزاید: نوع دیگر عدالت، عدالت 
مالی است. یعنی بر حسب قاعده هر یک از افراد 
جامعه به اندازه استطاعت مالی  خود باید هزینه 
درمان را پرداخت کند و همان طور که هر فرد 
بخشی از حقوق خود را به عنوان بیمه پرداخت 
می کند باید به همان نسبت هزینه درمان را نیز 
پرداخت کند و بتواند مانند اقشار متمول جامعه 
به اندازه نیاز خود از خدمات ســالمت بهره مند 
شود تا عدالت به معنای واقعی در حوزه سالمت 

برقرار باشد. 
وی با اشــاره به اجرای نظام استحقاق ســنجی 
و تأثیــر آن در کاهش هزینه هــای درمانی و 
برقــراری عدالــت درمانــی در دوران تحریم 
می گوید: نظام استحقاق ســنجی، نظامی است 
که در طول دو ســال اخیر در بیمارستان های 
دولتی در حال اجراســت و توانســته بر اساس 
گایدالین ها و سیســتم بیمــه درمانی از تکرار 
و یا حتی انجام اقدامات تشــخیصی، درمانی و 
دارویی غیرضروری پیشگیری  کند و در صورت 
اِصرار بیمار یا اطرافیان وی انجام نخواهد شد و 
یا هزینــه انجام خدمات به صورت آزاد دریافت 

می شود. 
دکتر توفیقی بیمه های تکمیلی را یکی از موانع 
مهم استحقاق سنجی و حتی عدالت اجتماعی 
در کشــور عنوان می کند و می گوید: بیمه های 
تکمیلی با وضعیت موجود، موجب مصرف گرایی 
در حوزه تشــخیص، درمان و دارو شــده اند و 
ضرورت دارد ساختار آن ها تغییر کند. به طوری 
کــه اگر خدمتی را بیمه ها پوشــش نمی دهند 
زیر پوشــش بیمه تکمیلی قرار گیرد تا از تکرار 
خدمات درمانی غیرضروری پیشگیری شود که 

این مهم به عدالت درمانی نزدیک تر است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران از توزیع نابرابر امکانات نظام سالمت می گوید

عدالت  در درمان قربانی تأخیر در نظام ارجاع

بیمه های تکمیلی 
با وضعیت 

موجود، موجب 
مصرف گرایی در 
حوزه تشخیص، 

درمان و دارو 
شده اند و ضرورت 
دارد ساختار آن ها 

تغییر کند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت ملك مورد  ــند مالكي ــدن س ــمى بااعالم مفقود ش ــيد اكبرطباطبايى باوكالت ازمرتضى هاش ــاى س آق
ــماره يكتا 139802153790000749وشماره  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاءش ــليم استش آگهى وباتس
وارده  ــت  درخواس ــى  ط و  ــوا  17پيش ــماره  ش ــمى  رس ــناد  دفتراس ــورخ98/6/30  15554م ــب  ترتي
ــك برگى رانموده  ــند مالكيت ت ــاى صدورالمثنى س ــورخ98/6/30 تقاض 1398856010460004083م
ــردد 1. نام ونام خانوادگى  ــرح زيرآگهى ميگ ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش اس
ــدانگ عرصه واعيان3. شماره پالك : 1235فرعى از143* اصلى  ــمى2. ميزان مالكيت : شش : مرتضى هاش
مفروزازپالك1085* 4.محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل 
ــدانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين تحت پالك143/1235به  جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش
ــر الكترونيكى  ــل ثبت دفت ــه96 تفكيكى ذي ــوخته قطع ــش بهنام س ــع دربخ ــاحت220مترمربع واق مس
1397203010460002452بنام مرتضى هاشمى ثبت وسند به شماره چاپى064790 صادرگرديده است 
ــند المثنى تك برگى آن  ــت صدور س ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس ــه به اعالم فقدان س لذاباتوج
مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكر نشده 
يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت 
ــند مالكيت ياسند معامله تسليم  ــوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل س ــنادوامالك پيش اس
نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد 
ــانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا  كرد./ نش

188م/ الف آ-9808209
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــمى برابرراى شماره 139860301060001808 هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى خانم ام البنين اسدى فرزند غفاربشماره شناسنامه1691صادره ازخمين در ششدانگ يك 
ــماره 86فرعى از104 اصلى واقع درقريه سكينه بانوتهران  ــاحت 43/12مترمربع پالك ش باب خانه به مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب  ــى عرب محرز گرديده اس بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت موس
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند بديهى اس

خواهد شد 428ث/م الف  آ-9808209
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــى موضوع ماده3قان آگه
ــماره 139860301060002284هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  سند رسمى برابرراى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه  ثبتى اراضى وس
ــنامه.صادره ازكاشمردر دودانگ  ــماره شناس بال معارض متقاضى خانم بتول مقيمى تيمورفرزند محمد بش
ــاحت  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس ــاى احداثى درآن به اس ــه زمين بابن ــدانگ يك قطع ــاع ازشش مش
1027/36مترمربع پالك شماره30فرعى از1 اصلى واقع درقريه خيرآباد سليمانقلى خان تهران بخش حوزه 
ــاعى مالكانه متقاضى بتول مقيمى تيمور ونامه ج ــاعى درازاى سهمى مش ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش

ــه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــت لذاب هاد98/220/51127مورخ1398/3/25محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورس فاصله15روزآگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  ــند مى توانند ازتاريخ انتش باش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى  رس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

420ث/م الف  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17   آ-9808209
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــى موضوع ماده3قان آگه
ــماره 139860301060002282هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  سند رسمى برابرراى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه  ثبتى اراضى وس
ــنامه.صادره ازورامين در دودانگ  ــماره شناس بال معارض متقاضى خانم آتنا مقيمى تيمورفرزند محمد بش
ــاحت36  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به اس ــاع ازشش مش
ــليمانقلى خان تهران بخش حوزه  ــماره30فرعى از1 اصلى واقع درقريه خيرآباد س /1027مترمربع پالك ش
ــى تيمورونامه  ــاعى مالكانه متقاضى آتنا مقيم ــهمى مش ــاعى درازاى س ــت ملك ورامين ازمالكيت مش ثب
ــه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــت لذاب جهاد98/220/51127 مورخ1398/3/25محرز گرديده اس
به فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  ــند مى توانند ازتاريخ انتش باش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى  رس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

419ث/م الف آ-9808209
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

شماره پرونده: 139804007141000649/1
شماره بايگانى پرونده: 9800732

شماره ابالغيه: 139805107141002814
تاريخ صدور: 1398/06/30

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007141000649/1
ــماره ملى 0681824220 ساكن  ــيله به آقاى رضا مالكى جنگى فرزند ابراهيم به ش بدين وس
ــود كه خانم مژگان روشناس  ــجاديه كوچه 8 مترى پالك 2- ابالغ مى ش بجنورد چهارراه س
ــكه طالى تمام بهار آزادى بابت مهريه مندرج در سند نكاحيه  ــت عدد س جهت وصول دويس
ــهر بجنورد عليه شما اجرائيه صادر  ــماره 9993-1383/10/17 دفتر ازدواج شماره 10 ش ش
ــت و  ــكيل گرديده اس ــه 139804007141000649/1 تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناسائى نگرديده است و ابالغ واقعى نيز  ــما به ش طبق گزارش مامور آدرس ش
ــت؛ لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره  ــر نگرديده اس در آدرس اظهارى ميس
1398050071410008021-1398/06/30 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى اگهى مى شود وچنانچه ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد نس روز از تاريخ اين اگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9808231
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد 

شماره: 29/98/28283
تاريخ:1398/06/27

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى غالمعلى ربانى فرزند احمد به شماره شناسنامه 4 باستناد دو برگ استشهاد 
ــمى شماره 9 بجنورد گواهى امضا شده  ــهود آن توسط دفترخانه اسناد رس محلى كه امضا ش
ــى نوبت اول به چاپى  ــند مالكيت المثن ــم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ س منض
8290911 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 5759فرعى 
ــاهد 16  ــاهد ش ــهرك ش ــى واقع در اراضى حصار بخش دو بجنورد به آدرس ش از 164 اصل
روبروى كوچه يخچال سازى به علت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم 
ــند مالكيت اوليه ذيل ثبت92147 صفحه 308 دفتر 619 بنام نامبرده فوق صادر و  ــده س ش
تسليم و طى شماره11535-1393/05/13 در رهن بانك مسكن قرار دارد دفتر امالك بيش 
ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و  ــت اى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نام ــن حكاي از اي
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  ــى نس متذكر مى گردد هر كس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى  ــت اصل س خود را به پيوس

است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 

و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.9808227
احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دوبجنورد

ابالغ اجرائيه
ــه 111/811/96 اين حوزه محكوم عليه حمزه نبى پور محكوم  نظر به اينكه در پرونده كالس
است به پرداخت مبلغ 18/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/365/000 ريال بابت 
ــوم له رضاصنايعى  ــه از تاريخ (95/3/2) در حق محك ــارت تاخير تادي ــى و خس هزينه دادرس
ــر دولتى در حق صندوق دولت گرديد حال از  رضايى ومبلغ 900/000 ريال بعنوان نيم عش
ــر آگهى نسبت  ــب اعالم محكوم عليه ابالغ مى گردد تا ظرف 10 روز پس از نش آنجا كه حس
ــور عمليات اجرايى را  ــره اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذك ــه اجراى آن اقدام و اال داي ب
ــد نمود. (م الف 998)  ــا تقاضاى محكوم له تعقيب خواه ــواد 7، ،8،9 ، 118، 119 ب ــق م طب

آ-9808210
دبير خانه حوزه 111 شوراى حل اختالف بهار

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــتناد 2 برگ فرم استش ــاله باس نظر به اينكه آقاى جالل ش
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت 
ــماره پالك 16683 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد  ــدانگ اعيان يك باب منزل به ش شش
كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، 
معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 134286 دفتر 674 صفحه 593 بنام صغرى 
ــماره چاپى 924757 صادر گرديده است. سپس برابر سند  ــنده دلوئى ثبت و سند به ش بخش
ــاله منتقل شده  ــهد بنام آقاى جالل ش قطعى 55761 مورخ 1373/06/02 دفترخانه 61 مش

است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــت آگهى و متذكر ميگردد هر  ــاده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوب ــتناد م لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ميباش
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 

آ- 9808186 م.الف 775
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــمى برابرراى شماره139860301046000329هيئت اول  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى و س
ــوا  ــنامه 7 صادره ازپيش ــماره شناس ــارض متقاضى خانم ام البنين بوربورحبيب آباد فرزند عزت اله بش مع
ــاحت77/06 مترمربع ازپالك245فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــدانگ يك باب خانه به مس درشش
ــت لذابه منظور اطالع  ــمى آقاى على رحيمى جعفرى محرز گرديده اس ــوا خريدارى ازمالك رس ملك پيش
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش متقاضى اعتراض داش
ــليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد185ث/م الف آ-9808230
تاريخ انتشارنوبت اول : 98/7/2  تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  13986030800100 ـ 1398/05/28  هيئت اول / دوم   ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ حسين پيشه ور  فرزندمحمدرضابشماره 
شناسنامه  5 و شماره ملى 0523982039 نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 95/45  مترمربع 
ــمتى ازپالك21فرعى ار3899 ـ اصلى بخش يك بيرجند  از محل مالكيت خانم خديجه حسنى محرز  قس
ــود در صورتى  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808223
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  139860308001002349 ـ  1398/06/09  هيئت اول /  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمانهاى فاقد س دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى  فرزندعباس   ــن سيروس ــى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ثبت
ــدانگ يكباب منزل مسكونى  به  ــماره ملى 0651282004 نسبت به شش ــنامه  349 و ش ــماره شناس بش
مساحت 139/17  مترمربع قسمتى ازپالك  1396 ـ  اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت اقاى محمد 
دستگردى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور س در صورتى كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808224
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002376 ـ 1398/06/16  هيئت اول / دوم  موضوع 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفر حسنى فرزند حسين بشماره شناسنامه  
1118 و شماره ملى 0651816858 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 134/54  مترمربع 
قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد حسين كالته بجدى  محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808225
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001946 ـ 1398/04/30  هيئت اول /  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمانهاى فاقد س دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــورگى  فرزند احمد  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا س ــى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرف ثبت
بشماره شناسنامه  1 و شماره ملى 0652499945 نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 127/90  
ــتگردى محرز  ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى محمد دس مترمربع قس
ــود در صورتى  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808226
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002507- 1398/03/12 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب گلثوميان به شناسنامه شماره 284 كد ملى 0749406550 صادره 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 161,66 مترمربع پالك شماره 187/5001  تايباد فرزند گل محمد در شش
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 251 اصلى واقع در خراس
ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى فرشته  ــرو مجيدى از مرحوم خيرمحمد مجيدى و قس ــهم االرثى خس س
مجيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نس روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9808211
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/17

مهدى حسين زاده
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002506- 1398/03/12 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 68 كد ملى  ــتيفانى به شناس ــيرين كام نش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امين ش
0938841432 صادره مشهد فرزند محمدحسين در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 272,88 مترمربع 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 606 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــرور بابائى و قس ــمتى از مالكيت غالم س از محل قس
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808221
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/17

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره پرونده: 139804006092002711/1
شماره بايگانى پرونده: 9804297

شماره ابالغيه: 139805106092010114
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 71 و طالق شماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804297

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1342/01/14 ش ــام پدر: رضا تاري ــواد دهقانى محمدآبادى ن ــه آقاى ج ــيله ب بدينوس
0934414440 شماره شناسنامه: 1317 بدهكار پرونده كالسه 9804297 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به 
ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 14926- 1360/12/14  ــند ش آدرس متن س
ــغ 491/767/521 ريال به  ــتاقى باعفت مبلغ 800/000 ريال مقوم به مبل ــما و خانم معصومه مش بين ش
انضمام حقوق دولتى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
ــد لذا طبق ماده 18/19  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس پس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــناد رسمى بش آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  ــت فقط يك نوبت منتش ــوب اس محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  در غير اين صورت بدون انتش
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 ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه که پذیرای گیر پدرسون 
فرستاده سازمان ملل در امور سوریه بود، بر پایبندی این کشور 
به فرایند سیاســی و تداوم مبارزه با تروریسم تأکید کرد. وی 
همچنین اعالم کرد دمشــق آماده اســت که به همکاری با 
فرســتاده ویژه ســازمان ملل ادامه دهد تا مأموریت وی در 
تســهیل گفت وگوی سوری-سوری تسهیل شود و به راهکار 
سیاسی ختم شــود که تحت رهبری و تملک سوریه باشد.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد 
شکایت یک افشــاگر عضو جامعه اطالعاتی آمریکا از تماس 
تلفنــی دونالد ترامپ با یک رهبــر خارجی )رئیس جمهور 
اوکراین(، باید فوراً مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی در نامه ای 
خطاب به اعضای کنگره نوشت: این تخلف مربوط به امنیت 
ملی ماست. بازرس کل مشخص کرد که این موضوع »فوریت« 
دارد و بنابراین ما با وضعیت فوق العاده ای مواجه هستیم که 

باید فوراً مورد رسیدگی قرار بگیرد.

صادق خان، شهردار مسلمان لندن در جدیدترین انتقادش از 
رئیس جمهور آمریکا وی را »نماد راست های افراطی« در جهان 
توصیف کرد. وی همچنین در پاســخ به اینکه به نظرش چرا 
دونالد ترامپ، اغلب درباره اش توییت می کند، گفت: نظری ندارم 
که چرا ترامپ درباره شهردار مسلمان لندن توییت می نویسد.

المیادین: پادشــاه عربستان به مناسبت روز 
ملی این کشور دستور اعطای مدال به نظامیانی 
که در تجاوز به یمن مشارکت داشته اند را صادر 

کرد!
راشاتودی: کارشناسان بر این باورند حتی اگر 
ســعودی ها بتوانند در هفته های آینده سطح 
تولیــد نفت خود را به میــزان پیش از حمله 
یمن به تأسیســات البقیق برسانند، بعید به 
نظر می رسد که ارزش سهام آرامکو به میزان 

مطلوب سعودی ها بازگردد.
الیوم الســابع: نظامیان ارتــش مصر طی 
عملیاتی در صحرای سینا ۱۵ عنصر تکفیری 

را به قتل رساندند.
کان: این شبکه صهیونیســتی اعالم کرد، با 
وجود اظهارنظرهای نخســت وزیر این رژیم و 
رئیس جمهور آمریکا، رونمایی از طرح معامله 

قرن باز هم به تأخیر افتاده است. 
عربی 21: منابع حقوقــی مصر اعالم کردند 
تعداد بازداشــت شــدگان روزهای گذشــته 
اعتراضات این کشور در تمامی استان ها از ۶۵۰ 

نفر فراتر رفته است.
تاس: با توجه به اهمیت نروژ به عنوان همسایه 
روســیه، آمریکا در حال اعمال فشار به اسلو 
برای افزایش هزینه های نظامی خود اســت.

اســکای نیوز: تعدادی از آوارگان ســوری 
حومه هــای ادلــب و حمــاه پــس از آنکه 
خانه هایشان در اثر جنگ در سوریه ویران شده،  

در برخی از غارهای قدیمی سکونت دارند.

ماجرای پسر بایدن در اوکراین چیست؟
 ترامپ، »هانتر«را بزن

 تا »جو« را به زیر بکشی!
 در سال ۲۰۱۴ جو بایدن به عنوان 
معاون رئیــس جمهور وقت آمریکا 
رهبر تالش های دیپلماتیک کشــورش برای 
حمایــت از دولت جدید شــکننده اوکراین 
همزمــان با تالش های این دولت جدید برای 
مقابله با حمالت روسیه و مبارزه با فساد بود، 
اما اعالم استخدام پسر او، »هانتر بایدن« در 
یک شــرکت سرشناس حوزه گاز طبیعی در 
اوکرایــن مناقشــه آفرین شــد. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارشی با بررسی رخدادها 
و وقایع مربوط به ماجرای فعالیت های جنجالی 
جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و 
نامزد ریاست جمهوری فعلی حزب دموکرات 
و پسرش، هانتر بایدن در سال های ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۶ در ارتباط با اوکراین نوشــته  است: آن 
زمان در ســال ۲۰۱۴ کاخ ســفیدی که در 
اختیار باراک اوباما قرار داشت اعالم کرد هیچ 
تعارضی در این اتفاق که پسر بایدن به عنوان 
مدیر جذب این شرکت اوکراینی انتخاب شده، 

وجود ندارد.
با این حال پس از گذشــت چند ســال و با 
افشــاگری های جنجالی روزهای اخیر درباره 
این مســئله که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در گفت وگویی جنجالی در ماه ژوئیه 
با رئیس جمهور اوکراین خواســتار کمک به 
انجام تحقیقات علیه هر گونه فساد مرتبط با 
جو بایدن و پسرش شده، دوباره این موضوع 
جنجال آفرین شــد. حاال اما جــو بایدن در 
جایگاه یکی از نامزدهای ریاســت جمهوری 
دموکرات ها است که به دنبال شکست دادن 

ترامپ در سال ۲۰۲۰ است.
 رودی جولیانی، وکیل شــخصی ترامپ نیز 
علناً از مقام های اوکراینی تقاضا کرده درباره 
بایدن هــا تحقیقات کنند. هانتــر بایدن در 
آوریل ۲۰۱۴ یــک عضو حقوق بگیر هیئت 
مدیره شرکت اوکراینی موسوم به »بوریسما 
هولدینگز« معرفی شد. مشخص شدن نقش 
تجاری پسر جو بایدن در اوکراین سبب نگرانی 
آن دســته از فعاالن ضد فساد شد که معتقد 
بودند این شرکت به دنبال افزایش نفوذش در 
دولت اوباما است. هانتر اما هرگونه سوءاستفاده 
از نفوذ خود به خاطر پدر سرشناســش برای 
کمک به شرکت بوریسما هولدینگز را رد کرده 

است.
با این حــال این موضوع از ســوی ترامپ و 
همپیمانانش همچنان زیر سؤال می رود. آن ها 
به طور خاص به اقدام بایدن در مارس ۲۰۱۶ 
برای تحت فشــار قرار دادن دولت اوکراین با 
هدف اخراج کردن دادســتان کل این دولت 
یعنی ویکتور شوکین اشاره کرده اند. شوکین 
کسی است که سابق بر این تحقیقاتی را علیه 
مالک شــرکت بوریسما هولدینگز انجام داده 
بود. بایدن می گوید این فشــارها را به عنوان 
موضع رســمی دولت آمریــکا به دولت وقت 
اوکراین بر این مبنا که شوکین دادستانی فاقد 
صالحیت برای مبارزه با فســاد است، اعمال 

کرده است.
ترامپ در مصاحبه ای بــا فاکس نیوز در ۱۹ 
مه اما مدعی شــد دادستان ســابق اوکراین 
در تعقیب پســر جو بایدن بوده و به همین 
دلیل این معاون رئیس جمهور سابق آمریکا 
خواســتار اخراج او شــده بود. هیچ ســند و 
مدرکی برای این گفته ترامپ نیست. به نظر 
می رسد ترامپ به دنبال آن است با هدف قرار 
دادن هانتر بایدن؛ جو بایدن رقیب انتخاباتیش 
را تحت فشار قرار داده و از میدان به در کند.

خبر بد برای اردوغان
توافق »گل« و »اوغلو« برای 

معرفی نامزد در انتخابات
مهر: یک رسانه ترکیه ای از توافق عبداهلل 
گل رئیس جمهور سابق این کشور و کمال 
قلیچداراوغلو رهبر حزب اپوزیسیون برای 
معرفی نامزد مشترک در انتخابات ۲۰۲3 

ریاست جمهوری خبر داد.
 این خبر در حالی اســت کــه به تازگی 
تشــدید  خصــوص  در  گزارشــی هایی 
اختالفات میان بنیان گذاران حزب عدالت 
و توســعه با رجب طیب اردوغان منتشر 
شــده بود. عبداهلل گل، علــی باباجان، و 
احمد داووداوغلو که همگی از چهره های 
سرشناس حزب عدالت و توسعه بوده اند، 
به تازگی به دلیل اختالف با اردوغان از این 

حزب جدا شده اند.

 طرح جدید »آشتی ملی« فلسطینی ها 
به کجا ختم می شود؟

در چند روز گذشته اخبار امیدوارکننده ای از فلسطین و تالش گروه های مقاومت 
برای حل اختالفات و تشــکیل دولت وحدت ملی به گوش می رسد. در راستای 
همین هدف بود که روز شــنبه هشت گروه فلسطینی )جنبش جهاد اسالمی، 
جبهه خلق برای آزادی فلســطین، جبهه دموکراتیک، حزب الشــعب، جنبش 
ابتکار ملی، اتحاد دموکراتیک فلســطین)فدا(، جبهه الشعبیه و الصاعقه( طرح 
ابتکاری مشــترک برای تحقق وحدت و پایان دادن به دودســتگی ها با استناد 
به توافق نامه های قبلی آشــتی ملی در قاهره و بیروت ارائه کردند. در پی آن روز 
گذشته نیز رهبران گروه های فلسطینی در باریکه غزه با یحیی سنوار، رئیس دفتر 
سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس در این باریکه دیدار و بر تحقق آشتی 
ملی تأکید کردند. روابط سیاســی میان دو جنبش حماس و فتح از زمان وقوع 
دودســتگی میان دو طرف از اواسط ۲۰۰۷ قطع شده است، تا جایی که تاکنون 
تالش هــا برای انعقاد توافق نامه ای که طرفین را ملزم کنــد و به پایان دادن به 

دودستگی بینجامد، ناموفق بوده  است.
اکنون نیز باید توجه داشت صرف درخواست انجام مذاکره چیز جدیدی نیست و 
همواره از سوی فتح و حماس مطرح بوده است. اگرچه هر دو جنبش در مقاطعی 
همدیگر را به سنگ اندازی در مسیر تشکیل دولت وفاق ملی متهم کرده اند، اما 
آن ها بر اصل آشتی ملی و تشکیل دولت وحدت اتفاق نظر داشته و آن را به نفع 
کلیت مردم فلسطین می دانند.  در شرایط حاضر اما به نظر می رسد فتح و حماس 
هر کدام از دریچه دید خود به مذاکره و مقوله آشــتی ملی می نگرند. تشکیالت 
خودگردان فلســطین هم اکنون از وضعیت مناسبی در کرانه باختری برخوردار 
نیســت. بنابراین محمود عباس رئیس کمیته مرکزی جنبش فتح به دنبال آن 
است که حداقل در ظاهر با حمایت کردن از تشکیل دولت وحدت ملی این گونه 
وانمــود کند در حال نزدیکی به غزه بوده و به این طریــق از تل آویو امتیازات 
بیشتری بگیرد. از سوی دیگر پس از مطرح شدن طرح آمریکایی »معامله قرن« 
در مورد فلســطین، تشکیالت خودگردان از دایره تصمیم سازی ها کنار گذاشته 
شــده و حذف شده است. این جنبش که ماهیت وجودی آن انجام مذاکره بود، 
انتظار داشت در طرح های اخیر نقش و جایگاه ویژه تری برای آن از سوی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی تعریف شود، اما چیزی که در عمل در دوره ترامپ روی داد، 
این اســت که فتح پله به پله اختیارات خود را از دست داده و از مذاکرات اخیر 
به کلی کنار گذاشته شده است. همه این عوامل دست به دست هم داده تا فتح 
از شرایط موجود ناراضی و سرخورده بوده و خود را به آشتی ملی متمایل نشان 
دهد، هر چند همچنان حاضر به کنار گذاشتن رویکردهای اختالف برانگیز نیست.
حماس و دیگر گروه های مقاومت در غزه اما به نظر می رسد از طرح آشتی ملی 
اســتقبال خواهند کرد. با وجود بد عهدی های صورت گرفته از سوی تشکیالت 
خودگــردان، این جنبش همواره از گفت و گوهایی که بتواند باری از دوش ملت 
فلسطین بردارد، اســتقبال کرده است. اکنون نیز حماس تالش خواهد کرد در 
این راستا با انتقال بخشی از کارویژه های خود به دولت وحدت ملی از مشکالت 
ایــن باریکه بکاهند. این رویکرد بویژه در بحث اقتصادی مورد توجه خواهد بود. 
اکنــون تحریم های تحمیلی علیه غزه در دو جبهه وجود دارد. یکی تحریم های 
اعمالی از سوی رژیم صهیونیستی و دیگری تحریم های دولت خودگردان. حماس 
تالش خواهد کرد از طریق نزدیکی به دولت خودگردان بخشــی از تحریم ها از 
جمله کمبود سوخت، پرداخت حقوق کارکنان و تبادل کاال را حل و فصل کند. 
حماس البته با وجود این، تجربه گذشته را مد نظر قرار داده و به راحتی حاضر 
نخواهد بود در نزدیکی به فتح شرایطی را بپذیرد که بدون هیچ دستاوردی فقط 
بــرای این جنبش هزینه و چالش ایجاد کند. محمود عباس رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلســطین اسفند ماه سال گذشــته با انحالل »دولت وفاق ملی« و 
تشکیل کابینه جدید آن هم بدون حضور حماس به تنش های داخلی دامن زده 
بود و اکنون حماس این رویکرد را مد نظر خواهد داشت. بنابر این به نظر می رسد 
تا زمانی که تشکیالت خودگردان رویه اختالف برانگیز خود به ویژه ارتباط با رژیم 
صهیونیستی را کنار نگذارد، هرگونه طرح آشتی ملی بعید است به سرانجام نیک 

که بتواند منافع ملت فلسطین را تأمین کند برسد.

عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصاراهلل یمن: 
حمالت آتی می تواند امارات را به دهه های گذشته باز گرداند

فارس: »سلطان السامعی« عضو شــورای عالی سیاسی انصاراهلل یمن به امارات 
عربی متحده هشدار داد در صورتی که این کشور در محاسبات خود تجدید نظر 
نکند، ممکن اســت با تبعات سنگینی روبه رو شود. به نوشته پایگاه »العهد«، وی 
گفت: »حمالت آتی ارتش و کمیته های مردمی ممکن است امارات را به دهه های 
گذشــته بازگرداند«. السامعی افزود: ما منتظر عقالی سعودی و اماراتی هستیم 
که پس از تحقیر شدن در جهان، در محاسبات خود تجدید نظر کنند. اهداف ما 
مشخص است و در صورت لزوم، جهان را با هدف قرار دادن این اهداف مشخص 
غافلگیر خواهیم کرد. عضو شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه »ما نسبت به 

پنج سال قبل قوی تر شده ایم« اعالم کرد: یمن آماده انجام هرگونه حمله است.
این هشــدار در حالی است که رهبر جنبش انصاراهلل یمن نیز روز شنبه با صدور 
بیانیه ای به مناسبت سالروز پیروزی انقالب این کشور در سال ۲۰۱۴ هشدار داد 
»اگر حمالت متجاوزان علیه یمن متوقف نشود، هیچ خط قرمزی را برای هدف 
قرار دادن به رسمیت نخواهیم شناخت«.رهبر انصاراهلل یمن به متجاوزان توصیه 
کرد اکنون پس از متحمل شــدن شکست، دست از حمالت و تجاوزات خود به 
یمن بردارند و در صورت ادامه تجاوزات و محاصره ملت یمن، حمالت یمنی ها به 

عمق خاک متجاوزان، شدیدتر و دردناک تر خواهد شد.
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جو امنیتی در فرودگاه های انگلیسافشای فهرست پایگاه های آمریکا رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد 
خنثی سازی طرح های کلمبیا 

و آمریکا برای ترور مادورو
وعده واشنگتن برای خروج 

از سوریه، دروغ است 
انفجار کنترل شده بسته 

مشکوک به بمب در منچستر
باشگاه خبرنگاران: نیکالس مادورو فاش 
کرد که از زمان حمله پهپادی سال ۲۰۱8 
تاکنون، نیروهای امنیتی این کشور چندین 
طرح تــرور علیه وی را کشــف و خنثی 
کرده اند. رئیس جمهور ونزوئال در این باره 
افزود: »همه این طرح ها توســط کلمبیا 
و با تأیید آمریکا طرح ریزی شــده بود«. 
گفتنــی اســت ۴ اوت ۲۰۱8، هنگامی 
که مادورو در جمــع هوادارانش در حال 
سخنرانی بود از سوی یک پهپاد ناشناس 
مورد حمله قــرار گرفت کــه با واکنش 
ســریع نیروهای امنیتی جان ســالم به 
در برد. پهپاد ســاقط شــد اما هفت نفر 
از نیروهــای امنیتی نیز مجروح شــدند. 

فارس: روزنامه ترکیه ای »زمان الوصل«، 
فهرســتی از پایگاه های نظامی آمریکا در 
سوریه منتشــر و تأکید کرد آمریکایی ها 
قصد خــروج از منطقــه را ندارنــد. این 
گزارش دربــاره جزئیات آخرین تغییرات 
پایگاه های غیر قانونی آمریکا در شــمال 
ســوریه و مناطقی است که تحت کنترل 
ُکردهای وابسته به واشنگتن قرار دارد. در 
این گزارش با اشاره به جزئیات ۱3 پایگاه 
آمریکایی در ســوریه آمده است: بررسی 
زمان و مکان  ســاخت این پایگاه ها نشان 
می دهد آن گونه که رئیس جمهور آمریکا 
ادعا می کند اشغالگران به زودی از سوریه 

خارج نخواهند شد. 

پرس تی وی: در پی پیدا شدن بسته ای 
مشــکوک در فرودگاه منچستر انگلیس، 
بخشــی از محوطه آن نوارکشــی شد و 
مأموران خنثی ســازی بمــب با انفجاری 

کنترل شده، خطر را برطرف کردند. 
فردی نیز در رابطه با این بسته مشکوک 
دستگیر شد.در طول عملیات خنثی سازی، 

هیچ پروازی لغو نشد.
 دی ماه سال گذشــته نیز به دنبال پیدا 
شدن یک بسته مشکوک در فرودگاه های 
»هیثرو« لندن، پایانــه دوم این فرودگاه 
بســته شد. در ماه اســفند نیز سه بسته 
انفجاری در دو فرودگاه هیثرو، لندن سیتی 

و ایستگاه قطار »واترلو« کشف شده بود.

  صاحب امتیاز: 
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  مدیر مسئول:
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یادداشت روز

 محمد محسن فایضی، تحلیلگر مسائل فلسطین
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چهره

جنایت اسلحه های آمریکایی  علیه مردم خودش به روایت آمار

»غرب  وحشی« وحشی!
  جهان/مهدی زارع   در روزهای گذشــته، 
تیراندازی های عمومی در آمریکا یک بار دیگر 
خبرساز شــد. اهمیت این حادثه از آن جهت 
بود که در خیابان های اطراف کاخ سفید اتفاق 
افتاد. در این دو تیراندازی که به نظر می رســد 
هردو توســط یک گروه انجام شده است، ۹نفر 
کشته و زخمی شدند. تیراندازی اخیر فقط یکی 
از ۴۱هــزار تیراندازی بود که تا اینجای ســال 

میالدی در آمریکا اتفاق افتاده است. 

  گلوله کودک و بزرگسال نمی شناسد 
پایگاه »آرشیو خشونت های ناشی از سالح گرم« 
در آمریکا، آمــاری از تیراندازی ها در طول پنج 
سال گذشته را ارائه می دهد. برپایه داده های این 
پایگاه، از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۱هزار نفر 
در تیراندازی ها در ایاالت متحده به قتل رسیده  
و حــدود ۲۱هزار و ۵۰۰ نفر مجروح شــده اند. 
همچنین برپایه آمار موجــود ۵۰۰نفر از آن ها 
که با گلوله کشــته شــده اند، کودکان ۱۱سال 
به پاییــن و ۲هزارو۲۰۰ نفر هم نوجوانان ۱۲تا 
۱۷ ســال بوده اند. از بیــن تیراندازی هایی که 
در ســال جاری در آمریکا اتفاق افتاده اســت، 
یک هــزارو3۰۰ فقره پس از تجــاوز به منازل 
رخ داده و یک هزارو۱۰۰مــورد هــم در دفاع از 
خود در مقابل دزدها یا زورگیرها بوده اســت. 
برپایه این آمارها، در ســال جاری 3۰۴حادثه 

»تیراندازی بی هدف« یــا همان »تیراندازی به 
جمعیت« اتفاق افتــاده و همچنین از مجموع 
تعداد کشته ها، یک هزارو۴۵۰نفر توسط پلیس 
کشــته شــده اند. در این بین طبق آماری که 
روزنامه لس آنجلس تایمز منتشــر کرده است، 
تعداد مردان و پســران سیاه پوســت کشــته 
شــده ۲/۵ برابر تعداد کشته های سفید است. 
به گزارش این روزنامه از هر هزار مرد و پســر 
سیاه پوست در آمریکا یک نفر به دست پلیس 
کشته می شود. همچنین این روزنامه گفته است 
که حمله به سیاهان در آمریکا مهم ترین عامل 
مرگ این گروه در کشور است. باوجود این تعداد 

سفیدپوستانی هم که بر اثر اصابت گلوله کشته 
می شوند قابل توجه است و گفته می شود حدود 
8۰درصد آمریکایی ها بر این باورند، حتماً یکی از 

آشنایانشان با گلوله کشته خواهد شد.

  نرخ صعودی تلفات
همچنین پایگاه »آرشــیو خشونت های ناشی 
 از ســالح گرم« آماری از تعداد تیراندازی ها در

۶ ســال گذشته یعنی از ســال ۲۰۱۴ تاکنون 
ارائه داده است )نمودارهای یک تا سه و جدول( 
که نشــان می دهد، تیراندازی ها نرخ صعودی 
داشــته و در طول این ۶ ســال تنها در ســال 

گذشته یعنی ۲۰۱8 نســبت به سال پیش از 
آن )۲۰۱۷( اندکی کاهش در تعداد را شــاهد 
هستیم. این نرخ رشد تا جایی ا ست که تنها در 
طول ۹ماه گذشته و در حالی که هنوز سه ماه از 
سال جاری باقی مانده است، تعداد تیراندازی ها 
تقریباً به اندازه تیراندازی های سال ۲۰۱۴ است. 
بــرای آنکه این آمار کمی عینی تر شــود بهتر 
اســت بگوییم تنها در ۲۴ روزی که تاکنون از 
ماه ســپتامبر گذشته اســت، ۱۱۰نفر فقط در 
تیراندازی ها کشته شده اند که خشن ترین آن ها 
مربوط به تیراندازی چند روز پیش واشنگتن با 

پنج کشته بوده است. 
توزیع جغرافیایی تیراندازی ها هم جالب است. 
بر اساس نقشه های منتشر شده، ساحل شرقی 
ایاالت متحده که نیویورک و واشنگتن شهرهای 
اصلی آن هستند، به شــدت نا امن تر از ساحل 
غربی اســت. مثاًل در طول ۲۴ روز گذشته در 
ســاحل شــرقی بیش از 3۷۰تیراندازی اتفاق 
افتاده، اما در ســاحل غربــی این عدد برابر ۴8 
اســت. البته هنوز هم امن ترین نقاط در آمریکا 
نقاط مرکزی و مرکزی به سمت شمال هستند. 
راستی می دانید در طول زمانی که برای خواندن 
این گزارش و بررســی نمودارهــای آن صرف 
کرده اید در آمریکا ســه تیراندازی اتفاق افتاده 
و دونفر گلوله خورده اند؟ به طور متوســط هر 

۱۱دقیقه یک نفر در آمریکا تیر می خورد.
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روز  فلسطینی  مختلف  گروه های  جهان    
در  که  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  گذشته 
پایان  برای  خود  طرح  از  شد،  برگزار  غزه 
اختالفات میان فتح و حماس با هدف تحقق 
آشتی ملی رونمایی کردند. بر اساس گزارش 
کنفرانس  این  در  الیوم«،  »فلسطین  وبگاه 
دادن  قرار  مرجع  ضرورت  بر  مطبوعاتی 
برگزاری نشست دبیران  توافق های گذشته، 
»ساف«  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  کل 
در قاهره، توافق بر سر تشکیل دولت وحدت 
ملی، رفع محاصره غزه و تقویت ایستادگی 
همین  در  شد.  تأکید  باختری  کرانه  اهالی 
ارتباط خبرگزاری فلسطینی »صفا« دو روز 
منتشر  را  پیشنهادی  طرح  این  مفاد  پیش 
کرد که عبارتند از: اول؛ توافق های آشتی ملی 
امضا شده میان گروه ها در سال های ۲۰۰۵، 
۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ در قاهره و کمیته مقدماتی 
در بیروت در سال ۲۰۱۷ به عنوان مرجعی 
برای پایان اختالفات و احیای وحدت ملی در 

نظر گرفته شود.
 دوم؛ برگزاری نشست کمیته فعال سازی و 
با  اکتبر  ماه  آزادی بخش در  توسعه سازمان 
حضور محمود عباس در قاهره. وظیفه این 
نشست توافق بر سر دیدگاه، برنامه و راهبرد 
مشترک مبارزه ای، توافق برای تشکیل دولت 
بر  آن  کار  بر  نظارت  و  انتقالی  ملی  وحدت 
است  انتخابات  برگزاری  حین  قانون  اساس 
سازمان های  وحدت  آن  اصلی  وظیفه  و 
تقویت  غزه،  محاصره  شکست  فلسطینی، 
باختری  کرانه  در  فلسطین  ملت  ایستادگی 
و  سازی  یهودی  و  شهرک سازی  مقابل  در 

تشکیالت  ریاست  انتخابات  اجرای  تسهیل 
تحت  قانون گذاری  شورای  و  خودگردان 
اشراف کمیته انتخابات مرکزی است. سوم؛ از 
اکتبر ۲۰۱۹ تا جوالی ۲۰۲۰ مرحله انتقالی 
برای تحقق وحدت و پایان اختالفات به شمار 
رود که در این فاصله باید فضا )میان طرف ها( 
اظهارات  به  اینکه  جمله  از  باشد،  مثبت 
چهارم؛  شود.  داده  پایان  تنش زا  رسانه ای 
جدول زمانی برای مرحله انتقالی که بسته به 
برگزاری کمیته فعال سازی و توسعه سازمان 
آزادی بخش در ماه اکتبر است تا موارد زیر را 

در جدول کاری قرار دهد.
 الف- توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی 

انتقالی تا پایان سال ۲۰۱۹ 
ب- وحدت قوانین انتخاباتی سازمان های ملی 

فلسطینی
 ج- ازسرگیری نشست های کمیته انتخاباتی 

برای آماده کردن تدابیر مربوط به انتخابات 
شورای ملی

ریاســتی،  فراگیــر  انتخابــات  چ-اجــرای 
قانون گذاری و شورای ملی تا نیمه ۲۰۲۰.

گفتنی اســت این تحوالت در حالی است که 
هشــت گروه  فلســطینی به تازگی از طرحی 
ابتکاری خبر دادند کــه پایان اختالفات میان 
جنبش های فتح و حماس و تحقق وحدت ملی 
را دنبال می کند. این گروه ها با اشــاره به اینکه 
مصر تالش های خود برای آشتی فلسطینیان 
را در چند هفته آینده ازســر می گیــرد، ابراز 
امیــدواری کردند این طرح بــه پایان دادن به 
دودســتگی ها کمک کند. همزمان منابعی به 
روزنامه الشرق االوسط گفتند:  طرح گروه های 
فلسطینی برای پایان دادن به دودستگی پاسخی 
از ســوی حماس و فتح دریافت نخواهد کرد؛ 
زیــرا این دو جنبش معتقدند، این طرح حرف 

تازه ای ندارد و مســائل مورد اختالف را بررسی 
نمی کند. به گفته این منابع، این دو جنبش در 
این طرح چیزی جز ابتکارعمل رسانه ای که آن 
هم هیچ پیشرفتی ایجاد نخواهد کرد، مشاهده 
نکردند. فتح به دنبال این است که حماس اداره 
نوار غزه را تحویل دهد، این در حالی است که 
حماس بر اصل شراکت در حکومت مصر ّ است 
و بــه دنبال راه حل هایی در خصوص مســائل 
پیچیده اســت. این طرح در شــرایطی مطرح 
می شود که مسئله فلسطین از سوی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با مطرح شدن توطئه معامله 
قرن به خطر افتاده است و این شرایط می طلبد 
گروه های سیاسی برای مقابله با این نقشه شوم 
از طریــق تحقق اتحاد ملی بر پایه مشــارکت 
وارد عمل شده، منافع حزبی را با هدف نجات 
مسئله فلسطین کنار گذاشته و برای مقابله با 
توطئه ها و تهدیدهای خارجی آماده باشــند. 

ضرورت اتحاد برای مقابله با توطئه های خارجی
گروه  های فلسطینی از طرح خود برای آشتی ملی رونمایی کردند

گزارش خبری
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