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یـــادداشــت  روز
ابراهیم نکو

با وجود پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در عرصه های علمی، نظامی و فناوری 
و کسب رتبه های بین المللی، کشورمان در بحث خام فروشی برخالف کشورهای 
صاحب نفت براســاس روش ســنتی عمل می کند. رویه خام فروشــی نفت در 
سال های اخیر، مقبول کشورهای نفت خیز نیست، چرا که ارزش افزوده آنچنانی 

برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد. مسئوالن صاحب اندیشه...

سرمایه گذاری دو سر برد 
با عبور از خام فروشی

سهم نهادهای غیر دولتی از ثروت ملی چقدر است؟

90 درصد کیک اقتصاد روی میز دولت

 سیاست   شــاید ترامپ دوست دارد که 
همچنان آمریکا را هژمونی برتر جهان نشان 
دهد، اما او پیــش و بیش از آنکه به دنبال 
آمریکای جهانی باشد، تالش می کند ایاالت 
متحده را حفظ کرده و نگذارد این هژمونی 
بیشتر به ورطه سقوط نزدیک شود. شاید 
در نگاه عــده ای که به غرب عالقه خاصی 
دارند، این مطلب خیلی خوشایند نباشد، اما 
واقعیت آن است که مردم ایاالت متحده به 
ترامپ برای این رأی دادند که با شعار آمریکا 
برای آمریکا پا به میدان رقابت های انتخاباتی 
گذاشــت و هنوز جمالت او در برابر رقیب 

دموکراتش فراموش نشــده است که آمار 
سنگین فقرا و گرفتاری های مردم آمریکا را 
بیان می کرد. او حتی به مجری سی بی اس 
گفت: آمریکا دیگر ارتش رؤیایی خودش را 
نــدارد و امروز بیش از 50 درصد تجهیزات 
جنگی ما در سراسر جهان به علت کمبود 
بودجه برای تعمیــر و نگهداری، زمینگیر 
شده و امکان استفاده از آن ها وجود ندارد. 
چندی پیش »برنی ســندرز« هم گفته بود 
دانشــجویان زیادی در این کشور به علت 
مشکالت مالی، هزینه غذای خود را صرف 
پرداخت شــهریه می کنند و نزدیک به 50 

میلیون آمریکایی دچار فقر مطلق هستند. 
البته آمارهای بسیار بدتری در مورد آمریکا 
هم وجــود دارد که صحبــت درباره آن ها 
نیازمند مجالی دیگر است، اما آنچه مسلم 
اســت آمریکای جدید دیگر توان آمریکای 
دهــه 80 و 90 را نــدارد و عمالً مردم این 
کشور هم خواستار آمریکایی جهانی نیستند 
و دائــم اعتراضات مختلفی انجام می دهند 
که ذات آن ها مشــکالت مالی داخلی این 
کشور اســت. ایاالت متحده که روزی وارد 
کننده نفت بود، امروز به بزرگ ترین صادر 
کننده نفت بدل شده است. البته ظاهر این 

موضوع تالش برای جبــران کمبود نفت 
ایران در بازارها اســت، اما روی دیگرسکه 
فروش نفت خام توسط واشنگتن، مشکالت 
اقتصادی آن است، به نحوی که بخشی از 
کمبودهای مالی خود را به وســیله فروش 
بیش از 10میلیون بشکه نفت در روز جبران 
می کند که قطعاً این کشور را محتاج درآمد 
نفت خواهد کرد که پس از مدتی جدا شدن 
از این درآمد کار بسیار دشواری خواهد بود. 
از سوی دیگر امروز آمریکا بزرگ ترین صادر 
کننده فناوری در جهان نیست و کشوری 

که روزگاری بیشترین...

 ............ صفحه 6

موج بازنشستگی و نبود 
معلمان کیفی به دغدغه 

مهم نظام آموزش و پرورش 
تبدیل شده است

روزگار 
کمبود آموزگار

تجهیز چهار دستگاه اتوبوس 
با اهداف درمانی

بیمارستان رضوی 
به ایستگاه 

زائران می رسد

 ایران از مذاکره با ترامپ استقبال نکرد 

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3

 

صحیفه سجادیه اخالق گرایی را به سیاست می دمد
 معارف  به باور اندیشــمندان، صحیفه سجادیه که دکتر ابراهیم برزگر، نویسنده کتاب »درآمدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه« در گفت وگو با قدس:

مجموعه ای از دعاهای امام سجاد)ع( است، پس از قرآن 
مجید و نهج البالغه، بزرگ ترین و مهم ترین گنجینه بیان 

 ............ صفحه 4حقایق و معارف الهی به شمار...

 ............ صفحه 2
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محمدرضا خبوشان، دبیر علمی  مهم ترین جشن ادبی کشور شد برنز دو ضرب موسوی مرهمی بر زخم ورزشکار ساالری شد گفت وگو با هنرمند خطاط خادم امام رضا)ع( 

 :jامام سجاد
در این دنیا سرور 

مردم، سخاوتمندان 
هستند و در قیامت 

سید و سرور 
مردم، پرهیزکاران 

خواهند بود. 
بحاراالنوار، ج78، 
ص50، ح77
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جوان گرایی 
در جایزه جالل

از صبر»ایوب«
 تا غرور»کیانوش«

آرزو دارم 
خوشنویسی فراگیر شود

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
پايگاه اورژانس 115 سنگان 

باسفر شهرستان رشتخوار 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۸

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
 تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

بيمارستان طالقانى 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۱
۰

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
بلوك سيمانى

بيمارستان گلبهار 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۲۵
۷

فراخوان مناقصه نوبت اول
 تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

دانشكده هاى علوم پزشكى
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۲
۲

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۹

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۲۳
۳

/ع
۹۸
۰۸
۳۲
۲

/ع
۹۸
۰۸
۰۹
۷

« مناقصه عمومى »
موسسه تامين و پشتيبانى رضوى

 در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︀︸️ از ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س 
ر︲﹢ی در ﹝︪ــ︡و ︪﹞ ︫︣ ﹤﹞﹢︡ ︋﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︠﹢درو﹨︀ی ﹋︀︎︣ا 
.︡︀﹝﹡ ــ﹩ ا﹇ــ︡ام﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ــ︤اری﹎︣ دو﹋︀︋﹫ــ﹟ از ︵︣ــ﹅ ︋ 
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹥ آدرس ﹝-︪︡︀رراه  ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ  ١٠/ ٩٨/٠٧︋  ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 
︫ــ︡ا-︋︀زار ﹝︣﹋ــ︤ی ﹁ــ︀ز ١-︎ــ﹑ک ٣٠۴- ﹝︣︡️ ا﹝ــ﹢ر ﹝︀﹜﹩ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗ر︲﹢ی ﹝︣ا ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹝﹢︨︧﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و︎ 
 ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹢د.  ︠﹢ا﹨︡︋ 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١۵٠۶ -و︔﹢﹇﹩ 

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ اول
︣﹋️ ﹨︀ی آب  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

 ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ــ︣ی︎  و﹁︀︲﹑ب ︫ 
︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︋ 

︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٢۴﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ۵٣۶،۵۵٩،١١،٢٢٨   ︣داری آب ( ر﹁︹ ا︑﹀︀﹇︀ت آب )︫  ︣ه︋  ︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︋  ︣ون︨   ︋️﹫﹛︀︺﹁-١
 ۵۶١،۴٢٧،٩٧٧ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗﹥ ﹡﹆︡ووار ﹩﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪︀ر﹋️︋  ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 
٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 

:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر
︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ︐︺﹑م   ︋( ١٣٩٨/٠۶/٣٠ ــ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر) ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀رآ ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝ــ︡ت ۵روز از︑︀ر﹞ ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗وا
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ٨﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫ــ﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠︑﹞︀س  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
 ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ررا در﹢﹋︢﹞ا︨﹠︀دwww.abfakhorasan.ir: ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل︋   ︋️︊︧﹡ (١٣٩٨/٠٧/١۴ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روزو

 ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹫︲﹢︑︣︀︨-۴︀ت:

﹥ ا︵﹑︻︀ت ا︪ــ︀ن  ــ︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و...) ﹋︐︊︀︋   ︨︳︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︐﹡︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ وا︎ــ︦ از ارز
︠﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ .

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر
Www.abfakhorasan.ir

ع ۹
۸۰
۸۳
۲۱

️ اول
︋﹢﹡

شریک  شهادت
روایت یک عمر ایستادگی »مریم کارگر عزیزی «
که دختر، همسر، مادر و خواهر شهید است

 ............ ضمیمه »+روایت«

شهادت امام زین العابدین j را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم
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روزنامـه صبـح ایـران

الریجانی: رئیس جمهور آمریکا تعادل در اجرای تعهدات را به هم زد   خانه ملت: علی الریجانی، رئیس مجلس  در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس گفت: ما در توازن هسته ای، تعهداتی 
در مقابل تعهدات طرف مقابل داشتیم، رئیس جمهور آمریکا این تعادل را به هم زد و دیگران هم تالش درستی در ایجاد تعادل در این توافق صورت ندادند. وی افزود: مجلس شورای اسالمی از تدبیر دولت در 

برداشتن گام سوم در موضوع هسته ای حمایت می کند، گرچه برخی دولت ها حرف های نسنجیده می زدند، ولی منطق ایران در این امر روشن است.

 سیاست/ مسعود بصیری   شاید ترامپ 
دوست دارد که همچنان آمریکا را هژمونی 
برتر جهان نشان دهد، اما او پیش و بیش از 
آنکه به دنبال آمریکای جهانی باشد، تالش 
می کند ایاالت متحده را حفظ کرده و نگذارد 
این هژمونی بیشتر به ورطه سقوط نزدیک 

شود.
شاید در نگاه عده ای که به غرب عالقه خاصی 
دارند، این مطلب خیلی خوشایند نباشد، اما 
واقعیت آن است که مردم ایاالت متحده به 
ترامپ برای این رأی دادند که با شعار آمریکا 
برای آمریکا پا به میدان رقابت های انتخاباتی 
گذاشــت و هنوز جمالت او در برابر رقیب 
دموکراتش فراموش نشــده اســت که آمار 
سنگین فقرا و گرفتاری های مردم آمریکا را 
بیان می کرد. او حتی به مجری سی بی اس 
گفت: آمریکا دیگر ارتش رؤیایی خودش را 
ندارد و امــروز بیش از 50 درصد تجهیزات 
جنگی ما در سراســر جهان به علت کمبود 
بودجه برای تعمیر و نگهداری، زمینگیر شده 
و امکان استفاده از آن ها وجود 

ندارد.
چندی پیش »برنی سندرز« 
هــم گفته بود دانشــجویان 
زیــادی در ایــن کشــور به 
علت مشــکالت مالی، هزینه 
غذای خود را صرف پرداخت 
شهریه می کنند و نزدیک به 
50 میلیــون آمریکایی دچار 
فقر مطلق هســتند. البته آمارهای بســیار 
بدتری در مورد آمریــکا هم وجود دارد که 
صحبت درباره آن هــا نیازمند مجالی دیگر 
است، اما آنچه مسلم است آمریکای جدید 
دیگر توان آمریکای دهه 80 و 90 را ندارد و 
عمالً مردم این کشور هم خواستار آمریکایی 
جهانی نیســتند و دائم اعتراضات مختلفی 

انجام می دهند که ذات آن ها مشکالت مالی 
داخلی این کشور است.

 مشکالت اقتصادی آمریکا
ایاالت متحده که روزی وارد کننده نفت بود، 
امــروز به بزرگ ترین صادر کننده نفت بدل 
شده اســت. البته ظاهر این موضوع تالش 
بــرای جبران کمبود نفت ایــران در بازارها 
اســت، اما روی دیگرسکه فروش نفت خام 
توسط واشنگتن، مشــکالت اقتصادی آن 
است، به نحوی که بخشی از کمبودهای مالی 
خود را به وسیله فروش بیش از 10میلیون 
بشکه نفت در روز جبران می کند که قطعاً 
این کشور را محتاج درآمد نفت خواهد کرد 
که پس از مدتی جدا شدن از این درآمد کار 

بسیار دشواری خواهد بود.
از سوی دیگر امروز آمریکا بزرگ ترین صادر 
کننده فناوری در جهان نیست و کشوری که 
روزگاری بیشترین در آمد خود را از صادرات 
فناوری و صنعت داشت امروز تنها 25درصد 
از این محل سود می برد و بیشترین درآمدش 
به بخش خدمات اختصاص یافته است که 
بســیار رقابت پذیر و در خطــر نابودی یا 

جایگزینی توسط کشورهای دیگری مانند 
چین است.

در این شرایط اســت که آمریکا به خوبی 
دریافتــه که راه نجاتــش زمینگیر کردن 
ایران به عنوان نقطه اصلی تقابل با هژمونی 
خود اســت؛ چرا که چرخش بیشتر ایران 
به سمت شــرق می تواند هم گلوگاه های 
اصلی انرژی را به خطر بیندازد و هم جبهه 
مقاومت را بیشتر قدرتمند کند و دقیقاً به 
همین دلیل اســت که آمریکا می کوشــد 
ضمن پرهیز از هرگونــه درگیری با ایران 
یا حتی ایجاد جنــگ نیابتی، پای خود را 
الی در مذاکره نگه داشــته و رقبای خود 
را در جهــان منتظر تصمیمات آینده و در 
بالتکلیفــی نگه دارد . ایــن کار به آمریکا 
زمان بیشتری می دهد که خود را بهسازی 
کرده و اروپا را که به شدت دچار مشکالت 
اقتصادی است، احیا یا از خطر بیشتر دور 

کند.
در این شــرایط رئیس جمهور ما به آمریکا 
سفر کرده و عده ای هم در داخل پالس های 
مثبتی برای مذاکره می دهند. این عده باید 
بدانند آمریکا چاره ای جز مذاکره ندارد، ولی 

ایران می تواند به ســرعت خود را بازسازی 
کند و عمــالً بســیار کمتــر از آمریکا به 
مذاکره نیاز دارد. به خصوص رئیس جمهور 
کشورمان باید نسبت به اروپایی ها که اساساً 
محلی از اعراب در معادالت سیاسی جدید ما 

با آمریکا ندارند، هوشیارانه عمل کند. 
اروپا باید بداند که ایران هیچ حرفی با آن ها 
ندارد و باید در صف بایســتند تا آمریکا به 
روزهای پس از برجام بازگردد تا شاید راهی 
برای جلب توجه ایران داشــته باشند. شاید 
حتی بهتر بود رئیس جمهور هیچ دیداری 
با برخی سران مدعی اروپایی نداشته باشد، 
بــه خصوص آن هایــی که بیانیــه دادند و 
درخصوص آرامکو ســخنانی را بیان کردند 
کــه اصالً در حد و اندازه آن ها نبود، هرچند 
سبب می شد چند دالری بیشتر از سعودی ها 

بدوشند.

 آمریکا دست از خیال پردازی بردارد
اروپا که هیچ اما آمریکا باید بداند در ایران 
کسی به دنبال مذاکره با آن ها نیست و تا 
وقتی به پشــت میزی که ترکش کرده اند، 
برنگردند قرار نیســت کسی با آن ها حرف 
جدیدی بزنــد. ما ایران 40 ســال پیش 
و حتــی 10 ســال پیش هم نیســتیم و 
آمریکا اگــر می خواهد پایــان امپراتوری 
خود را تســریع نکند، باید دست از خیال 
پردازی هایــی مانند تابســتان داغ و پایان 
حکومت ایران پیش از چهل ســالگی اش 

بردارد. 
هرچند بهتر اســت این کار را نکند و حتی 
ما بایــد دعا کنیم مرد موبور آمریکایی یک 
بار دیگر کرسی اول کاخ سفید را در اختیار 
بگیرد که با حماقت های خود پایان دلنشینی 
برای بیش از 70ســال قدرت نمایی ایاالت 

متحده در جهان ایجاد کند.

ایران از مذاکره با ترامپ استقبال نکرد

کسی منتظر آمریکا  نیست

 سال گذشته به عنوان یک خانواده ایثارگر فقط 500 هزار تومان فاکتور پزشک 
تحویل دادم 50 هزار برگشت، انتظار تکریم یعنی چه؟ 09150009278

 آن هــا که دنبال برگرداندن حقوق دولت هســتند، هر صندلی مدیریتی نرخی 
دارد که به جیب احزاب رفته، اگر رفته قابل برگشت نیست از حاال اجاره اش را به 
خزانه بریزند. هر صندلی شورا به نرخ گذشته 2 میلیارد، مجلس وهاکذا چه شود؟ 

09390003589
 میخــوام بدونم تاحاال اداره مالیات کجا بوده که یهویی به فکر مالیات گرفتن از 
سلبریتی ها و پزشکان و... افتاده... از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضامندم که اداره 
مالیات را بازخواست کند که چرا تا حاال ازاین سلبریتی ها و پزشکان و... با درآمدهای 

نجومی مالیات نمی گرفته که االن زورشان می آید مالیات بدهند. 09150007864
درآمد دولت از طریق امثال سازمان تعزیرات حکومتی بابت جریمه متخلفان؛ حق 

مردمیه که مورد اجحافن، حق مردم را نخورید. 09190008895
متأســفانه به تخلفات دندانپزشکان در شهرســتان اهواز از سوی علوم پزشکی 
رسیدگی نمی شود از دکتر حیدری مدیرکل رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت 

تقاضای اقدام عاجل دارم. 09360005568
در این چند ســال به فرهنگ و فرهنگیان شریف کم جسارت و اهانت شده بود، 

که مهران مدیری با ساختن سریال »هیوال«آن را تکمیل کرد. 09150008863
مسئولی که دم از مذاکرات جدید بزند با نهی صریح امام جامعه ، خود آن  مسئول 
مصداق منکر اســت. اجرای دزدکی سند 2030 منکر است. مجلسی که 14 سال 
طرح حمایت از ازدواج جوانان را مسکوت بگذارد منکر است. به مصیبت مفسدان 
اقتصادی گرفتار می شویم، به بالی آقازاده ها دچار می شویم، و... اگر امر به معروف و 

نهی از منکر نکنیم و بی تفاوت باشیم. 09120009089
به عنوان شفاف سازی نام کارشناسانی که دولت را به انتشار اوراق قرضه تشویق 

می کنند منتشر کنید تا مشخص شود مدرکشان جعلی نباشد!  09390003589
حاال که مدیران کشــور فهمیدن در20 سال گذشته در دام دشمن شرکت هایی 
چون فوالد، نیشکر، هپکو، نساجی و... را به تعطیلی کشاندند، حاال برای ساختن کمر 

همت ببندند. 09150009278
ســالم. آیا جریان حذف کلمه شهید و اســامی عزیزان شهدا در برخی شهرها 
از تابلوهای خیابان ها و کوچه ها اجرای ســند ننگین و ضداسالمی 2030نیست؟ 

09150001648
خطوط ســفید عابر پیاده مقابل مدارس به قدری ســیاه شده که دیده نمیشه! 
کودکان ما برای گذشتن از خط زندگی نیاز به توجه دارند، خط زندگی شان تیره و 

رنگ پریده شده است.  09150007819
الزم نیســت کشتار ایرانی براثرجنگ، سرنگ ومحصوالت آلوده یا مواد باشد، به 
جای بعضی آمارها آمار خرید خودرو اضافی را بدهید و این  همه تشویق به مسافرت 
غیرضروری نکنید.  پس از پخش فیلم ترور خاموش فیلم نسل کشی روی جاده کلید 

زده شود. 09150009278

 مالباختگان سکه ثامن از ســیف، نعمت زاده و شریعتمداری شکایت کردند. رسول 
کوهپایه زاده وکیل مدافع جمعی از مالباختگان پرونده سکه ثامن با اعالم این خبر به 
خبرگزاری تسنیم گفت: از سیف رئیس وقت بانک مرکزی به دلیل اعطای درگاه شاپرک 
به ســایت سکه ثامن و وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلیل عدم نظارت و 

اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره به سایت سکه ثامن شکایت شده است.

 نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« که برای بیش از دو ماه در بندرعباس توقیف بود، 
آماده خروج از آب های ایران شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته گفت: 

مراحل قانونی پایان یافته و این کشتی آزاد است.

 نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی با 117 رأی موافق، 62 
رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر با طرح یک فوریتی اصالح 
تعطیالت رسمی مبنی بر حذف بند)ح( ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور- هشتم ربیع االول- مخالفت کردند.

 دومین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر دایر 
بر اخالل در نظام اقتصادی کشــور به ریاســت قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه، 
کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و نماینده حقوقی بانک ملت و 
وکیل شرکت پارس کیش شکوائیه خود را بیان کردند که یکی از اتهامات آن ها این بود 
که متهمان با وجوه بانک ملت به خرید کشتی مبادرت کرده اند. اتهامات علی دیواندری و 
هشت متهم دیگر مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی 

شبکه کالهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان است.

 عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه  با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی 
مرگ تدریجی دشــمن را رقم زده اســت،گفت: مذاکره  با آمریــکا ملت ایران را ذلیل 
می کند،آمریکا جرئت اقدام علیه جمهوری اســالمی را ندارد و مشکالت اقتصادی با 

سازش و برجام حل نمی شود.

 محمدعلــی وکیلی، نماینده مجلس گفت: ما طرحی را با هدف تعمیم شــفافیت 
آرا تدوین کردیم که براســاس ماده واحده آن تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر 
در فراینــد قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیرنده که صالحیت سیاســت گذاری یا 
وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، 
شــوراهای شهر، روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رأی 

اعضا و انتشار آن و همچنین علنی سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

چامسکی: 
تحریم های آمریکا علیه ایران اقدام جنگی است

تســنیم: »نوام چامســکی« فیلســوف، 
نظریه پرداز و یکی از بزرگ ترین اندیشمندان 
قرن بیســتم گفت: تحریم هــا از همان ابتدا 
به عقیده من غیرقانونی و نامشروع بوده است، 
بیشــتر به این دلیل کــه این ها تحریم های 
ثانویه ای هستند که به خاطر تسلط آمریکا بر 
نظام مالی بین المللی و سایر عناصر این قدرت 
منحصربه فرد، علیه سایر کشورها اعمال کرده است، این بدان معناست که این تحریم ها 
در واقع، نوعی محاصره )اقتصادی( هســتند که بر پایه قوانین بین المللی می تواند اقدام 
جنگی به شمار رود. به دلیل قدرت آمریکا تاکنون هیچ اقدامی علیه این تحریم های ثانویه 
در عرصه بین المللی صورت نگرفته است. اگر این اقدام توسط سایر کشورها انجام می شد، 
با یک اعتراض بین المللی روبه رو می شد، از جمله قطعنامه های سازمان ملل یا احتماالً با 
موارد بیشتر دیگری روبه رو می شد. ایاالت متحده قدرت عظیمی در اختیار دارد ولی قدرت 
مطلق نیست. در خصوص ایران، دولت ترامپ آشکارا اعالم می کند که می خواهد اقتصاد 
این کشــور را نابود کند، قصد برافروختن یک شورش داخلی را دارد و رژیمی را به روی 
کار بیاورد تا مانند رژیم شاه مطابق با خواسته های آمریکا رفتار کند. ولی طراحان جنگ 

به خوبی از خطرات یک حمله نظامی آگاهی دارند.

سرلشکر صفوی: 
تحرکات آمریکا را از مدیترانه تا اقیانوس هند رصد می کنیم

مهر: دســتیار و مشــاور فرمانده کل قوا با اشاره به اینکه سناریو های مختلف را بررسی 
می کنیم و بدترین سناریو ها را می بینیم و نیرو های مسلحمان را آماده می کنیم، افزود: 
نیرو های مســلح از تجربه هشت سال دفاع مقدس برخوردار هستند و آمریکا را به طور 
کامل رصد می کنند، به طوری که اشراف اطالعاتی در خصوص آمریکا داریم و تحرکات 
آمریکا را از دریای مدیترانه تا اقیانوس هند رصد می کنیم. وی با اشاره به اینکه نیرو های 
مســلح ایران بسیار قدرتمند هستند، خاطرنشان کرد: آمریکا می داند اگر بخواهد برای 
ایران مشکل ایجاد کند، خسارت بیشتری می بیند، رهبر ایران قدرتمند، خردمند و شجاع 
هستند و اگر مشکل به وجود آید ایران جواب می دهد، ترامپ می خواهد مجدداً رئیس 
جمهور شود، اگر با ایران جنگ کند رأی آوری اش ضعیف می شود. رئیس ستاد مشترک 
آمریکا در مصاحبه ای گفته بود به قدرت ایران احترام می گذارد، ایران در ارتفاع 60 هزار 
پایی توانســته بود پهپاد آمریکا را ساقط کند؛ بنابراین باید اذعان داشت که آمریکایی ها 

جنگ را شروع نخواهند کرد، البته ما برای بدترین حالت ها خودمان را آماده می کنیم.

 نظارت دائمی هسته ای 
برضد منافع ملی ایران است

کریســتین امانپور در توییتی مدعی شده که 
ظریف درباره گفت وگوی آقای روحانی با ترامپ 
گفته اســت به شرط برداشتن تحریم ها توسط 
ترامــپ و در ازای نظارت دائمی بین المللی بر 
فعالیت های هسته ای ایران! اتفاق خواهد افتاد، 
هنوز این ادعا از سوی مقامات تأیید نشده که 
آیا واقعــاً آقای ظریف چنین حرفی را به خانم 
امانپور زده یا نزده؟ و احتمال زیادی هم وجود 

دارد که جعلی باشد.
با این حال آنچه مسلم است، اینکه ایران عضو 
معاهده ان پی تی یعنی معاهده منع گسترش 
ســالح های اتمی اســت و بر پایــه آن آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی بازدیدهای منظمی از 

ایران انجام می دهد.
این بازدیدها خودش قواعدی دارد، اینکه چطور 
باشد و مثالً 6 ماه قبل از اینکه ایران بخواهد یک 
مجتمع غنی سازی راه اندازی کند، می بایست 
اطالع رسانی کند و سایر شرایطی که بر اساس 
معاهده منع گســترش سالح های اتمی وجود 
دارد. بنابراین هرگونه پذیرفتن بازرسی فراتر از 
این معاهده غیرقانونی است و دلیلی ندارد که 
وقتی ایران عضو ان پی تی است و مدام بازرسی 
می شود، دوباره بپذیریم که بازرسی فراتر از آن 

اتفاق بیفتد.
مگر ایران چه کرده اســت که کشورهایی مثل 
هند، آفریقای جنوبی یا حتی برزیل انجام نداده 
است، آیا آن ها نظارت دائمی دارند؟ چه ضرورتی 
دارد که از ایران بازرســی بیشتری انجام شود؟ 
بازرسی بیشتر یعنی بازدید از پایگاه های نظامی 
و بازدید از دانشــگاه ها! اتفاقی که در یکی دو 
سال اخیر ذیل برجام به دلیل اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی واقعاً روی داد.
برای همین اساســاً منظور ادعایی که از آقای 
ظریف توســط امانپور نقل شده یعنی بازدید 
دائمی؛ همان چیزی است که بر پایه ان پی تی در 
حال انجام است. شرط جدیدی نیست و همین 
حاال هم انجام می شــود چه مذاکره و دیداری 
بشود و چه نشود؛ اما اگر فراتر از ان پی تی است، 
دلیلی ندارد و کامالً برخالف منافع ملی ایران 

است.
از دیگر سوی باید به این نکته متذکر شد که در 
صورت درستی چنین ادعایی آقای ظریف دوباره 
دچار همان اشتباه برجام می شود و مجدد آن 
را تکرار می کند! چراکه برداشته شدن تحریم 
کار رئیس جمهور آمریکا نیست، بلکه کار کنگره 
است؛ یعنی تلفیق مجلس نمایندگان و مجلس 
سنا، وگرنه همان اتفاقی می افتد که در برجام 
افتاد. چنانچه سال آخر ریاست جمهوری اوباما 
توافقی امضا شد و تحریم ها بر اساس اختیارات و 
دستورات اجرایی رئیس جمهور یک سال تعلیق 
شد، اما رئیس جمهور بعدی یعنی ترامپ که آمد 
حتی قبل خروج از برجام دیگر آن دســتورات 
اجرایــی را اجرا نمی کرد و تحریم ها علیه ایران 

اجرا می شد.
حاال دوباره سال آخر ریاست جمهوری ترامپ 
این ماجــرا دارد تکرار می شــود و می گویند 

تحریم ها لغو شود.
بــر فــرض محــال می گوییــم 100 درصد 
تحریم های آمریکا علیه ایران یعنی اولیه، ثانویه، 
هسته ای و غیرهسته ای را ترامپ تعلیق کند، 
سال دیگر انتخابات است و احتمال رأی نیاوردن 
ترامپ هم خیلی باالست و یک رئیس جمهور 
دیگــر می آید و دیگر آن تحریم های تعلیقی را 
انجام نمی دهد، این همان اشتباه فاحشی است 

که در برجام اتفاق افتاد.
آقــای ظریف خودشــان بزرگ شــده آمریکا 
هستند و در آنجا درس خوانده و دیپلم و دکترا 
گرفته اند، قطعاً اطالع دارند که ساختار سیاسی 
آمریکا کامالً کنگره محور است و رئیس جمهور 
نمی تواند چنیــن کاری کند و هر دو وجه این 
ماجــرا یعنی لغو تحریم ها توســط ترامپ در 
ازای بازرسی دائمی فعالیت های هسته ای ایران 
نشــدنی، غیرقانونی و برضد منافع ملی ایران 
است. اگر منظور از بازرسی دائمی چیزی بیشتر 
از بازرسی های ان پی تی است، یعنی همه چیز 
و حذفی ندارد؛ یعنی دانشــگاه ها، استاد، خانه، 
دانشمند هسته ای، پادگان های نظامی و همه 
آن دغدغه ها و مســائلی که با اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی مبتالی آن شدیم.
اما در خصوص مذاکراتی که ادعا می شــود در 
حیطه منطقه ای و موشــکی و نظامی وجود 
خواهد داشت، توجه به این نکته اهمیت دارد 
که ما ذیل برجام یکســری از محدودیت ها را 
به صورت غیرمســتقیم پذیرفته ایم، ولی باید 
عنوان کرد که اختیار مذاکره بر ســر مسائل 
منطقه ای و توان نظامی اصاًل در اختیار وزارت 
امور خارجه نیســت و این امــر با مراجعه به 
صحبت هــای رهبر معظم انقــالب هم کاماًل 
مشهود است و تنها در موضوع هسته ای قرار 
شــده مذاکره اتفاق بیفتد و ترامپ هم اصاًل 
کسی نیست که بیاید در این شرایط وارد میز 
مذاکره شود که بخواهد بر سر مسائل نظامی 
و منطقه ای بحث و آن را در نهایت عمل کند؛ 
چراکه اکنون ترامپ آنچه در توافق هسته ای 
بوده را زیر پا گذارده است و چه اتفاقی افتاده 
که حاال بخواهیم بر ســر مسائل منطقه ای و 
موشــکی و نظامی وارد مذاکره شویم و بحث 
کنیم و اینکه ایران در سوریه و یمن چه کاری 
بکند اصاًل در حیطه وظایف امور خارجه نیست 

و حق مذاکره ای هم بر سر آن وجود ندارد.
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دشمنان از تجاوز مستقیم نظامی ناامید شده اندامید به مدیران جوان و انقالبی
سیاســت: آیت اهلل احمد جنتــی، رئیس 
مجلــس خبــرگان رهبــری، در هفتمین 
اجالســیه مجلس خبــرگان رهبری در دور 
پنجم،  با بیــان اینکه جوانان در عرصه های 
مختلف مشغول به کار هستند، اظهار داشت: 
مدیران ضعیف وقتی کنار می روند، متأسفانه 
دوباره ســر کار می آیند. وی اســقاط پهپاد 
آمریکایی را مهم دانســت و گفــت: اینکه 
آن ها عقب نشــینی کردند و جواب ندادند، 
نشــان دهنده این اســت که مقاومت جواب 

داده است. 
وی با انتقاد از مدیریت اجرایی کشــور گفت: 
بی تعــارف من به مدیــران فعلی هیچ امیدی 
نــدارم. امیدواریــم مدیران جــوان و انقالبی 
جایگزین این افراد شــوند تــا از این خفت و 
گرفتاری که دچارش شده ایم رها شویم. دبیر 
شورای نگهبان با اشاره به انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی، گفت: خط قرمز 
ما اســتفاده از پول های کثیف برای رســیدن 

به قدرت اســت. یعنی حاکمیت پول و ثروت؛ 
ثروت برای قدرت و قدرت برای ثروت. آیت اهلل 
جنتی تصریح کرد: تا جایی که بتوانیم و خدا 
کمک کند نمی گذاریم کسی با پول کثیف وارد 
قدرت شود. کسی هم توقع نداشته باشد افراد 
واجد شــرایط را رد کنیم یا کسی که شرایط 

ندارد را تأیید کنیم. 
رئیــس مجلس خبرگان رهبری گفت: ســال 
گذشــته 18 میلیارد دالر با نرخ ارز دولتی به 
جیب دالل ها ریخته شــد و اکنون به ســمت 
فرانسه و اروپایی ها، دست گدایی دراز کرده اند .

خانه ملت: سرلشــکر محمــد باقری، رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی به مناسبت هفته دفاع 
مقدس، با گرامیداشت این ایام با تأکید بر اینکه 
امروز دشمنان از تجاوز مستقیم نظامی به کشور 
ناامید شده اند، عنوان کرد: دشمنان، امروز ملت 
ما را با تروریسم اقتصادی مواجه کرده اند که تنها 
راه عبور از این گردنه، تأسی از ارزش های دفاع 
مقدس است. سرلشــکر باقری ادامه داد: اگر با 
یکدلی میان همه مســئوالن کشور و دوری از 
حزب و جناح گرایی در مسیر منافع ملی دست 
در دست هم داشته باشیم و اقتصاد مقاومتی و 
حرکت های جهادی را مشی خود قرار دهیم، از 
این مرحله عبور خواهیم کرد. رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه تکلیف ما با دشمن 
روشن است، گفت: به آمریکا و صهیونیست ها 
بارها اعالم کرده ایم که اگر نیت، اراده و یا اقدامی 
برای تجاوز به کشور داشته باشند، با قاطعیت 
در برابر آن خواهیم ایستاد؛ مانند رفتاری که با 

پهپاد متجاوز آمریکایی، شناور متخلف انگلیسی 
در کنار ناو انگلیسی صورت گرفت. نتیجه تجاوز 
به ایران قطعاً انهدام و اســارت خواهد بود. وی 
با تأکید بر اینکه با کشورهای همسایه خود در 
منطقه هیچ دشمنی نداریم، بیان کرد: عربستان 
و امارات که در رأس کشورهای توطئه گر علیه ما 
در منطقه هستند، کشورهایی اسالمی هستند 
که راه را گم کرده اند و باید به دامان اســالم و 
به نزدیکی و همراهی با ایران برگردند و تنها در 
این صورت اســت که شاهد امنیت و آبادی در 

منطقه خواهیم بود.

 سیاســت  محمد جواد ظریف، وزیــر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در مصاحبه با سی ان ان، پیشنهادی را برای 
تقویت توافق هســته ای 2015 میالدی مطرح کرده است؛ 

توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شده است. 
به گزارش تســنیم، وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران 
گفت: ایران آماده امضای پروتکل الحاقی است؛ پروتکلی که 
اجازه بازرســی فراگیر و جامع از تأسیسات هسته ای ایران 
را در زمان زودتر از تاریخی که در توافق هســته ای 2015 
تعیین شــده، خواهد داد. رهبر معظم انقالب اســالمی نیز 
ممنوعیت تولید و استفاده از تسلیحات هسته ای را از طریق 

قانون اعالم می کنند.
وی در ادامه افزود: در مقابــل، ترامپ هم باید تحریم های 
ایــران را لغو کند. ما آماده هســتیم اگر ترامپ واقعاً درباره 
لغو دائمی تحریم ها در برابر خلع ســالح هســته ای دائمی 
جدی باشــد. ایران هرگز کشوری نبوده است که تسلیحات 
هسته ای در اختیار داشــته باشد ولی خلع سالح هسته ای 

چیزی است که آن ها دوست دارند آن را بشنوند.
ظریف اظهار داشــت: اتخاذ اقداماتی برای تشدید کنترل ها 
بر برنامه غنی ســازی اورانیوم ایران، مستلزم آن است که 
در مقابل چیزی اتفاق بیفتد که ترامپ گفته اســت آماده 
انجام آن است و این مسئله باید به کنگره برود و در نهایت 

مورد تصویب قرار گیرد و این به معنای آن است که کنگره 
تحریم های ایران را لغو کند.

 کار دیپلمات پیشگیری از جنگ است
به گزارش ایسنا  به نقل از شــبکه سی .ان.ان، محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با کریستین 
امانپور، خبرنگار این شــبکه درباره یکــی از اظهاراتش که 
گفته بود جنگ با ایران جنگی همه گیر خواهد بود، توضیح 
داد: مــن گفته بودم که اگر جنگی با ایران رخ دهد، جنگی 
همه گیــر در کار خواهــد بود. اما کاری کــه من و همتای 
آمریکایی ام به عنوان دیپلمات باید انجام بدهیم، این است 
که تالش کنیم تا از جنگ دوری کنیم، این وظیفه ماست. 
ظریف در ادامه درباره اینکه آیا وقوع یک جنگ را احساس 
می کند یا وقوع یک عقب نشــینی، گفت: نمی خواهم آن را 
عقب نشــینی بنامم. آن را احتیــاط می دانم و امیدوارم که 
احتیاط غالب شود. اتهامات موجب ]رسیدن به[ راه حل در 

منطقه ما نخواهند شد.

 آیا امارات در حال عقب نشینی است؟
وی در پاســخ به این گفته امانپور که پرســید »اما امارات 
متحده عربی در حال عقب نشــینی اســت«، گفت: امارات 

 طفره مــی رود اما در مســیر درســتی حرکــت می کند. 
ما امیدواریم که ســعودی ها نیز این را متوجه شــوند. هیچ 
کسی خواهان وضعیتی تحقیرآمیز برای کسی دیگر نیست؛ 
چرا که قابل تحمل نخواهد بود. ما خواهان وضعیتی هستیم 

که همه احساس پیروزی داشته باشند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به این پرسش که 
آیا بازهم مانند گذشته و برخالف »شواهد موجود« خواهد 
گفت ایران در حادثه نفتکش ها در ماه ژوئن و ژوئیه و حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان نقش نداشته است، گفت: هیچ 
شــواهدی وجود ندارد و ایجاد آن یک معجزه خواهد بود؛ 
چراکه این اتفاق نیفتاده است. اگر ما پشت پرده این اتفاق 
بودیم، برای عربســتان سعودی یک فاجعه  می شد و چیزی 
نبــود که بتوانند آن را بازســازی کنند. دلیل اینکه من در 
این رابطه به یمن می پردازم این است که یمن]مسئول آن 

است[. این جنگ یمنی هاست.

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

بازتاب

سیاست خارجی

ظریف در گفت وگو با یک شبکه آمریکایی مطرح کرد

شرایط اجازه بازرسی های فراگیر در ازای لغو دائمی تحریم ها

دفاعی - امنیتیسیاست داخلی
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مجلس:رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه :
 » اتحاد علیه ایران هسته ای« 

به فهرست گروه های تروریستی 
وارد می شود

سیاســت: همزمان با برگــزاری هفتاد و 
چهارمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویــورک با حضور رئیس جمهور و 
وزیر خارجه ایران، یک ســازمان ضد ایرانی 
قرار اســت همایشــی رســمی را با حضور 
گروه های تروریســتی برگزار کند. سازمان 
آمریکایی و ضد ایرانــی »اتحاد علیه ایراِن 
هســته ای« با ریاست »جو لیبرمن« سناتور 

پیشین این کشور، قرار است نشستی را در 
»هتــل ُرزِولت« واقع در نیویــورک برگزار 
کند و از ســازمان تروریســتی منافقین نیز 
 بــرای حضور در ایــن همایش دعوت کرده 

است.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ایــران به زودی روند بررســی افزودن 
سازمان پوششی آمریکایی »اتحاد علیه ایران 

هسته ای« )UANI ( را به فهرست گروه های 
تروریستی آغاز خواهد کرد.

چهره خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اعزام قاری آستان قدس رضوی به مسابقات بین المللی قرآن کرواسی    آستان: هادی اسفیدانی، قاری حرم مطهر رضوی به عنوان نماینده ایران در بیست  و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور کرواسی، 
روز گذشته عازم این کشور شد. اسفیدانی از قاریان ممتاز و بین المللی کشورمان است که به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم شرکت می کند. بیست  و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم کرواسی از چهارم تا ششم مهرماه در مرکز اسالمی شهر زاگرب پایتخت این کشور برگزار می شود. محمد خاکپور، حافظ کل قرآن کریم از شهر مقدس مشهد نیز نماینده دیگر جمهوری اسالمی ایران در این دوره از مسابقات قرآنی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
امروز به همت و میزبانی بنیاد فرهنگی رضوی 

 همایش »در سایه سار مهر« 
در حرم مطهر امام رضاj برگزار می شود

آستان/ حسین مروج: مدیر کانون 
مدارس اسالمی استان خراسان رضوی 
از برگــزاری همایش »در سایه ســار 
مهر« بــه همــت و میزبانــی بنیاد 
فرهنگی رضوی خبــر داد. محدتقی 
فخریان بــه خبرنگار قدس گفت: این 
همایش چهارشنبه سوم مهرماه سال 

جاری در آغاز سال تحصیلی 99-1398 و به مناسبت شروع پنجمین دهه از 
انقالب اســالمی و به منظور تبیین بیانیه گام دوم انقالب به همت و میزبانی 
بنیــاد فرهنگی رضوی و بــا حضور تعدادی از دانش آمــوزان کانون مدارس 
اسالمی استان خراســان رضوی در محل تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی برگزار می شــود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه روز چهارشنبه 
روز زیارتی حضرت رضا)ع( اســت، این همایش در این روز برگزار می شود تا 
دانش آموزان شرکت کننده در این همایش به نمایندگی از تمام دانش آموزان 

ایران اسالمی به زیارت بارگاه مطهر رضوی مشرف شوند.

 همایشی برای تبیین نقش دانش آموزان در گام دوم انقالب
فخریــان در زمینه اهداف برگزاری ایــن همایش به مواردی همچون همدلی 
و همراهی مدارســی که بر مبنای تعلیم و تربیت اســالمی فعالیت می کنند 
و نســبت به مسائل انقالب و آرمان های آن پویا و کارآمد هستند، تبیین گام 
دوم انقــالب با چهار محور »عمومی کردن خوانــش، تفهیم، تبیین و ترویج 
بیانیــه«، اقدام و عمل به موقع بــرای اجرای بیانیه و تحقق اهداف مندرج در 

آن اشاره کرد. 
مدیــر این کانون تصریح کرد: همچنین آشــنایی دانش آمــوزان با الگوهای 
حماسی و تربیتی هشت سال دفاع مقدس و آشنایی با شهدای مدافع حرم و 
نقش آفرینــی دانش آموزان مدارس در تبیین و ترویج بیانیه گام دوم انقالب و 

اجرای این مراسم از دیگر اهداف این همایش است. 
وی اضافه کرد: حدود 700 نفر از دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه اول 
و دوم از 40 آموزشگاه از مدارس امام رضا)ع(، امام حسین)ع( مؤسسه بعثت، 
مؤسسه مفتاح و مؤسســه آموزشی نوین از شهر مقدس مشهد  و تعدادی از 
مدارس تحول خواه غیرانتفاعی تازه تأســیس در این همایش شرکت خواهند 

کرد.
فخریان یادآور شد: برگزاری این گونه همایش ها که تمامی مراحل اجرایی آن 
از قبیل مجری گری، سخنرانی، مداحی، سرود و دکلمه، انتظامات و پذیرایی، 
تهیه کلیپ ها و... توســط خود دانش آموزان انجام می شــود تأثیر بسزایی در 
ارتقای روحیه خودباوری و امیدبخشــی به نوجوانان و جوانان که از مهم ترین 

موارد مندرج در بیانیه گام دوم انقالب است، خواهد داشت.
گفتنی اســت؛ کانون مدارس اســالمی مجموعه ای از مــدارس غیردولتی و 
عام المنفعه در کشــور اســت که در مأموریت های تربیتی و اسالمی با وزارت 
آموزش و پرورش همکاری و تعامل دارند و نزدیک به 40هزار دانش آموز دختر 
و پسر در استان خراسان رضوی در این مدارس از مقطع ابتدایی تا پایان دوره 

متوسطه مشغول به تحصیل هستند.

توسط مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار می شود
 ویژه برنامه های »آوای رضوان« 

در ایام دفاع مقدس و گشایش مدارس 
آستان: مســئول واحد آوای رضوان 
مؤسســه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی از برگــزاری برنامه های 
متنوع در حوزه ســرود از ســوی این 
واحد به مناســبت هفته دفاع مقدس 
و گشایش مدارس در کشور خبر داد.

ســیدمجتبی ذبیحی ابراز کرد: حدود 
10 اجرای پاتوقی ســرود به سبک آکاپال )شکلی از موسیقی یک یا چند نفره 
است که برای اجرای بدون همراهی ساز ساخته می شود( به همت گروه آوای 
رضوان با موضوع دفاع مقدس در طول این هفته در حرم مطهر رضوی، بهشت 
رضا و تعدادی از مدارس مشهد انجام خواهد شد. وی ادامه داد: اجرای سرود 
آوای رضوان به سبک آکاپال در مراسم غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس که 
پنجشــنبه چهارم مهر 1398 در صحن آزادی بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 

برگزار می شود از جمله این برنامه ها به شمار می آید.
مســئول واحد آوای رضوان افزود: سرودی با موضوع دفاع مقدس با همکاری 
گروه رزم نوازان ســپاه امام رضا)ع( و بهره گیری از ادوات موسیقی توسط این 
واحد تولید شده است. شعر این سرود را محمدجواد الهی پور سروده و آهنگ 

آن را مجید صانعی ساخته است. 
ذبیحی گفت: امیدواریم سرودهای آوای رضوان در برنامه نماز جمعه این هفته 
برخی از شهرهای کشور به ویژه تهران نیز اجرا شود و حال و هوای هفته دفاع 
مقدس به نمازگزاران اقصی نقاط ایران اســالمی منتقل شود. وی اضافه کرد: 
همچنین نوای سرودهای گروه های آوای رضوان به مناسبت بازگشایی مدارس 
و آغاز هفته دفاع مقدس در روزهای یکشــنبه و دوشنبه، 31 شهریور و یکم 
مهر سال جاری در برخی مدارس شهرهای مشهد، تهران، همدان، جیرفت و 

الوند پیچید.
ذبیحی بیان کرد: ســرود شــهادت نیز به همت گروه ســرود آوای رضوان به 
ســبک آکاپال روز یکشــنبه پیش از آغاز بازی دو تیم پرسپولیس و استقالل 
در ورزشــگاه آزادی تهران طنین انداز شد. یادآور می شود، واحد آوای رضوان 
با تولید ســرودهایی با مضامین ملی و مذهبی به  ویژه رضوی و بهره گیری از 
موســیقی آکاپال و اجرای این آثار توسط گروه های سرود نوجوان و جوان در 
معابر پرتردد شهری و مراسمی مانند نماز جمعه توانسته حال و هوای معنوی 
خاصی را در مناسبت های مختلف به دوستداران فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی 
منتقــل کند. برخی از این آثار در قالب نماهنــگ یا تولیدات صوتی ضبط و 

پخش می شود.

 آستان/ محمدحسین مروج کاشانی  
 رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از 
راه اندازی سامانه بیمارستان سیار اتوبوسی 
رضوی در این نهاد مقدس خبر داد. دکتر 
در  سامانه  این  گفت:  شبستری  محمود 
سیار  بیمارستان  صورت  به  حاضر  حال 
داخل  در  که  اتوبوس  دستگاه  چهار  با  و 
بخش  مانند  زمینه هایی  در  خدمات  آن ها 
آزمایشگاه،  عمل،  اتاق  اورژانس،  بستری، 
می گردد،  ارائه  دندانپزشکی  و  رادیولوژی 
راه اندازی می شود. این مقام مسئول افزود: 
همت  به  کاربری  تغییر  با  اتوبوس ها  این 
مجموعه بنیاد سالمت آستان قدس رضوی 
و بیمارستان فوق تخصصی رضوی در حال 
نیروهای  توسط  و  مشهد  شهر  در  حاضر 
بوده  تجهیز  حال  در  داخلی  متخصص 
بستری  بخش های  آینده  در  ان شاءاهلل  و 
بخش های  سیار،  داروخانه  توسعه یافته، 
مربوط به چشم پزشکی و... نیز در آن امکان 

اضافه شدن را دارد. 

 چرا بیمارستان سیار 
راه اندازی می شود؟

دکتر شبستری در زمینه علت راه اندازی این 
بیمارستان در مجموعه آستان قدس رضوی 
گفت: یکی از مهم ترین موارد مندرج در حکم 
رهبر معظم انقالب در انتصاب تولیت سابق 
و فعلی آستان قدس رضوی ارائه خدمات به 
مجاوران و زائران محروم و نیازمند است. وی 
ادامه داد: بنیاد ســالمت رضوی در راستای 
خدمات رسانی به زائران و مجاوران نیازمند در 
مرداد96 شروع به کار کرد و از دیگر اهداف 
تأسیس آن، ساماندهی تمامی فعالیت های 
بهداشــتی، درمانی و دارویی این نهاد است. 
رئیس هیئت مدیره بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی تصریح کرد: از طرفی دیگر به دلیل 
نیاز مناطق کم برخوردار و دورافتاده به حضور 
متخصصان رشته های پزشکی، بنیاد سالمت 
رضوی تصمیم به برگزاری اردوهای جهادی 
پزشکی با استفاده از متخصصان پزشکی کرد 
که نخستین اردوی جهادی پزشکی در این 
مورد در آبان96 با حضور در منطقه محروم 
سرخس و سپس در ســایر مناطق محروم 
مانند خواف، کالت نادری و... برگزار شد. وی 
اضافه کرد: برای تأمین امکانات و تجهیزات 
الزم برای ارائه خدمــت درمانی به بیماران 
نیازمند در مناطق کم برخوردار و همچنین 
ارائه خدمات درمانی در زمان وقوع حوادث 
غیرمترقبه )ســیل، زلزله و...( بنیاد سالمت 
آســتان قدس رضوی اقــدام به تهیه طرح 
راه اندازی بیمارستان سیار رضوی نمود. این 
مقام مسئول گفت: عالوه بر موارد بیان شده 
یکی دیگر از دالیل و ضرورت های راه اندازی 
چنین بیمارســتانی به مراســم پیاده  روی 
اربعین سال گذشــته برمی گردد که در آن 
زمان به نظر رسید برای آماده سازی هر چه 
بهتر و ایجاد چنین سامانه ای برای بیمارستان 
سیار، تمام مراحل کار از آغاز تا پایان توسط 
آســتان قدس رضوی )بنیاد سالمت آستان 
قدس رضوی و بیمارســتان فوق تخصصی 

رضوی( انجام شود.

 نخستین بیمارستان سیار اتوبوسی 
کامل در کشور

وی درباره این ســامانه بیمارســتان سیار 
اتوبوسی توضیح داد: این سامانه به گونه ای 
است که بتواند در مناطق محروم به صورت 
خودکفــا و بی نیاز از ســایر امکانات به نحو 
کامل حتی در زمان قطعی برق و آب و سایر 

مشکالت به ارائه خدمات درمانی بپردازد.
دکتر شبستری عنوان کرد: این سامانه مجهز 

به اتوبوس های کامل و تجهیز 
شــده به منبــع آب، ژنراتور 
برق، تجهیزات بیمارســتانی، 
اتاق عمل، آزمایشــگاه، اتاق 
رادیولوژی ویژه و سرب کوبی 
شده برای جلوگیری از انتشار 
اتوبــوس مخصوص  اشــعه، 
 CPR بستری بیمار با تخت

)احیای قلبی- ریوی( و دستگاه سونوگرافی 
است که در مجموع با تجهیزات اشاره شده 
نیازی به سایر امکانات برای ارائه خدمات به 
بیماران نداشــته، ضمن اینکه یک دستگاه 
اتوبوس هم ویژه ارائه خدمات دندانپزشکی 
با سه یونیت دستگاه رادیولوژی دندانپزشکی 

در این سامانه پیش بینی شده است.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: تمامی 
دســتگاه ها و تجهیــزات الزم بــرای این 
بیمارســتان از جمله تجهیزات رادیولوژی، 
آزمایشگاهی، اتاق عمل، احیا، دندانپزشکی و 
بقیه خدمات درمانی در طول این چند ماه 
توســط بیمارستان فوق تخصصی رضوی از 
مجموعه های داخل کشور خریداری و توسط 
متخصصان داخلــی در درون این اتوبوس ها 
نصب شــده است. دکتر شبســتری اضافه 
کرد: یکی از مهم ترین مزیت های این سامانه 
بیمارستانی سیار، اتوبوسی بودن آن است که 
قابل انتقال به هر نقطه از کشور بوده، ضمن 
اینکه تا به حال سامانه اتوبوسی کامل برای 
بیمارستان سیار با این ویژگی های بیان شده، 

در کشور وجود نداشته است.

 استفاده از سامانه بیمارستان سیار 
در مراسم پیاده روی اربعین حسینی

رئیس این بنیاد در مورد چگونگی آغاز اجرای 
این طرح گفــت: مراحل آغازین اجرای این 
طرح از ابتدای ســال 98 انجام و به مرور با 
رعایت استانداردهای روز پزشکی در زمینه 
تجهیز بیمارستان های ســیار تکمیل شد. 
دکتر شبســتری با اشاره به مراحل ساخت 
این بیمارستان ســیار تأکید کرد: از ابتدای 
ســال 98 مراحــل ســاخت و تجهیز این 
بیمارستان ســیار آغاز شــده و هم اکنون 
مراحل پایانی آن سپری می شود و به عنوان 
نخستین اقدام، این سامانه بیمارستان سیار 
در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سال 
جاری در کشور عراق و در مسیر نجف اشرف 
به کربالی معال در محدوده منطقه حیدریه 
مستقر خواهد شــد تا به زائران این مراسم 
بی نظیر، خدمات الزم را ارائه دهد. وی اضافه 
کرد: تمامی خدماتی که در این سامانه ارائه 
می شود از جمله داروی بیماران رایگان بوده 

و پیش بینی می شود در مدت 
زمان اســتقرار این ســامانه 
در مراســم پیاده روی اربعین 
حســینی از تاریخ 19 لغایت 
27 مهــر ســال جــاری که 
مطابق بــا 12 تا 20 ماه صفر 
است، روزانه حدود 3هزار نفر 
از زائران پیاده مراسم اربعین 
بتوانند از خدمات ارائه شــده در این سامانه 
اتوبوسی بیمارســتان سیار رضوی بهره مند 

شوند.
این مقام مسئول درباره ارائه خدمات سامانه 
سیار اضافه کرد: در حقیقت این سامانه در 
مراســم پیاده روی اربعین حســینی بازوی 
کمکی موکب یا درمانگاه بیمارســتان فوق 
تخصصی رضوی مستقر در این مسیر بوده 
که بیماران پس از معاینات اولیه و تشخیص 
پزشکان مستقر در این درمانگاه برای دریافت 
خدمات بستری، اورژانس، آزمایشگاه، عمل 
جراحی و... به داخل این بیمارســتان سیار 
اتوبوسی راهنمایی می شوند. رئیس این بنیاد 
متذکر شــد: منظور از انجام اعمال جراحی، 
جراحی های مربوط بــه وضعیت اورژانس و 
مناسب با شرایط زمان و مکان و امکانات این 
بیمارستان سیار بوده که سریعاً باید نسبت به 
مداوای بیمار و انجام اقدامات فوری و عاجل 

پزشکی اقدام شود.
دکتر شبستری در زمینه تأمین کادر درمانی 
فعال این سامانه ســیار اتوبوسی در مراسم 
پیاده روی اربعین در کشور عراق گفت: کادر 
پزشکی شامل پزشــکان عمومی، پزشکان 
متخصص در رشــته های طــب اورژانس، 
داخلی، قلب، جراحی، ارتوپدی، زنان، اطفال 
و دندانپزشــک به تعداد 22 نفر )زن و مرد( 
و کادر پرسنلی پرستاری و پشتیبانی )زن و 
مرد( شامل پرستاران، کارشناسان آزمایشگاه 
و رادیولــوژی، تکنســین های اتــاق عمل، 
کارشناس بیهوشی، تکنسین های دارویی به 
تعداد 42 نفر و در مجموع 64 نفر به عنوان 
خادمیاران سالمت رضوی که عالقه مند به 
حضور در این مراسم و ارائه خدمات باشند، 
مطابق ضوابط و دستورعمل های موجود به 
صورت داوطلب افتخاری و رایگان اســتفاده 
خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: حدود 
5میلیارد تومان بــرای طراحی، خرید لوازم 
و امکانات الزم، تجهیز و راه اندازی ســامانه 
بیمارستان سیار اتوبوســی رضوی از سوی 
آســتان قدس رضوی هزینه شــده است و 
پیش بینی می شود در مدت زمان دو هفته 
آینده، از این چهار دســتگاه اتوبوس سامانه 
بیمارستان سیار رضوی رونمایی و برای اعزام 

به کشور عراق، جهت خدمات رسانی به زائران 
مراسم پیاده روی اربعین حسینی آماده شوند.

 مناطق محروم کشور
هدف بیمارستان سیار رضوی

رئیــس این بنیــاد در مــورد فعالیت این 
سامانه بیمارســتان ســیار پس از مراسم 
اربعین حســینی برای خدمات رســانی در 

مناطق محروم کشور اظهار 
از اهداف  کرد: یکی دیگــر 
راه اندازی سامانه بیمارستان 
خدمت رسانی  رضوی،  سیار 
به مناطقی از کشور که دچار 
حوادث غیرمترقبه )ســیل، 
زلزله و...( می شــوند است و 
یا مناطقی که بــه دریافت 
خدمات درمانــی نیاز دارند 
و از نعمــت برخــورداری از 
امکانات و تجهیزات پزشکی 

محروم هستند.
کرد:  اضافه  شبستری  دکتر 

رسیدن به این مهم و ارائه خدمت در مناطق 
محروم کشــور، مســتلزم حضور و استقرار 
در مناطقی از کشــور اســت که از امکانات 
و تجهیزات پزشــکی برای دریافت خدمات 
درمانی محروم هســتند. وی تأکید کرد: در 
ســال های گذشــته به همت بنیاد سالمت 
آستان قدس رضوی گروه پزشکان عمومی و 
متخصص با عنوان اردوهای جهادی و درمانی 
در برخی از مناطق محروم در شهرستان های 
سرخس، خواف، رادکان و... به ارائه خدمات 
درمانــی پرداختند و بعضــاً در مناطق ذکر 
شــده گروهی از بیماران حضور داشتند که 
از بیماری های مختلف رنج برده و به خاطر 
بعضی از مــوارد از قبیل دوری راه، وضعیت 
اقتصادی نامناسب، کمبود پزشک متخصص 
و... امکان حضور در مراکز درمانی شــهری 
را نداشته اند. این مقام مسئول تصریح کرد: 
حضور پزشکان متخصص درمانی و عمومی 
از این بیمارســتان در مناطــق مزبور تأثیر 
بســزایی در درمان بیماری های افراد اشاره 
شــده داشــته و خدمات جهادی و درمانی 

مناسب آنان هم ارائه گردید.
رئیس هیئــت مدیــره بیمارســتان فوق 
تخصصی رضوی افزود: برای استقرار سامانه  
بیمارستان سیار رضوی در مناطق محروم، 
اولویت های آســتان قدس رضوی، آمادگی 
گروه ها و بخش های جهادی برای همکاری، 
میزان محرومیت و نیاز مناطق شناســایی 
شده، تعداد بیماران مورد نیاز برای دریافت 

خدمات و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تمامی دستگاه ها و 
تجهیزات الزم برای 

این بیمارستان از 
مجموعه های داخل 
کشور خریداری و 
توسط متخصصان 

داخلی در درون 
این اتوبوس ها 

نصب شده است

بــــــــرش

رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از تجهیز چهار دستگاه اتوبوس با اهداف درمانی خبر داد

بیمارستان رضوی به ایستگاه زائران می رسد
وی
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 آیا برنامه های فرهنگی »دارالهدایه« که 
گاهی همراه با سروصدا و خنده های بلند 
مجریان روحانی و حاضران است، مغایر با 
آداب زیــارت و حال و هوای معنوی حرم 

مطهر نیست؟
09150008110

 از تالش های مســئوالن آســتان قدس 
 رضــوی و خدمــه افتخاری حــرم مطهر 
امــام رضا)ع( که با ســعه صــدر و خوش 
اخالقی به زائران خدمت می کنند، صمیمانه 

سپاسگزاریم.
09130009067

 چرا بســته بودن روضه منوره از قبل 
به زائران اطالع داده نمی شود؟ یک پارچه 
می زنند که روضه منوره بســته است اما 
فقط کســانی مطلع می شوند که به حرم 
مطهــر آمده اند و از فیض حضور در روضه 

منوره محروم می مانند. 
09330000752

 ســالم. من و خانواده ام بخصوص دختر 
5ســاله ام عاشق امام رضا)ع( و شهر مقدس 
مشهد هستیم. خوشحالم که چند روز دیگر 

برای پابوسی و زیارت به مشهد می آییم.
09180008627

چرا آستان قدس کتاب های خوبی که در 
رواق دارالحجه قــرار داده در بقیه رواق ها 

قرار نمی دهد؟
09150005562

 از اختصــاص رواق هایی در حرم مطهر 
برای اســتراحت در شــب زائران از همه 

مسئوالن آستان قدس سپاسگزارم.
09150007239

همزمان با هفته دفاع مقدس 
مزار مطهر 600 شهید مدفون در 
حرم رضوی غبارروبی می شود 

آستان: همزمان با هفته دفاع مقدس و با 
حضور خادمان و زائران بارگاه منور رضوی، 
آییــن غبارروبی مزار مطهر 600 شــهید 
مدفون در حرم مطهر رضوی پنجشــنبه 4 

مهر ساعت 16 برگزار می شود. 
در این مراسم که با حضور مسئوالن آستان 
قدس رضوی، خادمان و زائران بارگاه منور 
امام رضا)ع( در صحن آزادی برگزار می شود، 
مزار مطهر شهیدان غبارروبی و عطرافشانی 
می شود. همخوانی گروه سرود آوای رضوان، 
مرثیه ســرایی حاج صادق آهنگران، روایت 
یکی از ســرداران سپاه در خصوص توقیف 
کشــتی انگلیسی توســط دالوران نیروی 
دریایی و قرائت وصیت نامه شــهید حسین 
محرابــی توســط دختر شــهید از جمله 

برنامه های این مراسم خواهد بود.

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
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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ︋﹙ــ﹢ک ︨ــ﹫﹞︀﹡﹩ ︑﹢︠︀﹜﹩ ﹋︿ 

︎ــ︣ از دا﹡ــ﹥ رس ﹝﹠︧ــ︊︳ ︫ــ﹢﹡︡ه ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︎︣وژه 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹎﹙︊︀ر را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   از   
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٠، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ ﹁﹊﹢ری  ﹫ ︡ -︋﹙﹢ار︫  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋ 
ــ﹑﹝️  ︩ و︨  ︡ ﹁﹊﹢ری  ٩۴ -︫ــ︣ک دا﹡ ﹫ــ - رو︋ــ︣وی︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ 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 ۹
۸۰
۸۳
۰۹

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت در﹝︀﹡﹩ ︎﹫︩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀﹡﹩ 
︀︎﹍︀ه اورژا﹡︦ ١١۵ ︨﹠﹍︀ن ︋︀︨﹀︣ ︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۶ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری  ︫ــ︊﹊﹥ ر︫︐﹢ار ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٩٨/٧/١٠  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۸۳
۱۳

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹅︣︵ ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ دا﹡︪ــ﹊︡ه ﹨︀ی ︠ــ﹢د را از﹊︣︐﹊﹛ا
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣١ 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 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
*︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۶۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ︡﹫︫ ار﹢﹚︋ ،︡ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪ــ ﹤︋
﹁﹊ــ﹢ری- رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴- ︨ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی 

دا﹡︪﹍︀ه- ︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ۶/٩٨/٧  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ 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:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

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

ع ۹
۸۰
۸۳
۱۱

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹅︣︵ ︀ر︨ــ︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩ را از﹝﹫ ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︋ 
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣١ 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 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑*
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
 - ︧︡ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ

︋︤ر﹎︣اه آ︨﹫︀﹩ - ︨﹥ راه ﹁︣دو︨﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٩٨/٧/١٠  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

 ︥ ــ︥و۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌︋  ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٣٧ن۵۴ ا︣ان ٣۶  ــ﹥︫  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉︋ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   12484087099 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
﹞︧ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︾﹑﹝︣︲ــ︀︫   ︋14231678

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۳۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︎︥و آردی ﹝︡ل 
١٣٨٣ ر﹡ــ﹌ ︪ــ﹞﹩ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
۴۵٧ب١۴ ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 11782015730 
82143071 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︧ــ﹟  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹊﹞ــ﹩ ︑﹆﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۲۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︣ا︡ ﹝︡ل٨۴ ︋﹥ ر﹡﹌ 
﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٨ ا︣ان۵٣٣ 
ص۶٢ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠١٢٢۵٩۶٩ و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
S١۴١٢٢٨۴۶٠٠٢٨۴﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹝︭︴﹀﹩ ︑﹢︨ــ﹙﹩ 

﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد .

/ع
۹۸
۰۸
۳۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ر﹢ ١۵٠٠ ﹝︡ل 
١٣٨۴ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۴ ا︣ان ٨٨۶ 
ق ٨٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠١٠٠۴١١۴ و︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS61002261105752 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۲۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۸۰
۸۲
۳۴

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

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

و را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ︫ــ︊﹊﹥ 
︋︡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



آیت اهلل علوی گرگانی در دیدار جمعی از 
فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری 

اسالمی مستقر در مرز مهران بیان کرد
اربعین زمینه ساز آمادگی 

نیروهای مهدوی است
رسا: نیروهای کشوری و لشکری در ایام اربعین 
در خدمت زائران و عزاداران امام حســین)ع( 
هســتند و چه به نام و چه بدون نام برای امام 
حسین)ع( کار می کنند. مراسم اربعین یکی از 
ابزارهای امتحان الهی انسان هاست. همواره یک 
سلسله مسائل آزمایشی از سوی خداوند متعال 
برای ما اجرا می شــود، چراکه از نص آیه قرآن 
بر می آید که ما آزاد و رها نیستیم و حتماً باید 
امتحان و آزمایش شویم و بدون امتحان، خداوند 

به کسی اجر و مزدی نمی دهد.
در امور دینی و مذهبی هم همین طور است، 
به همین دلیل صحنه های اربعینی صحنه های 
امتحانی است که چگونه عمل می کنیم. البته 
ایرانی هــا صحنه اربعین را پیــش بردند و ما 
انتظار داریم هرچه بیشــتر از پیش کار پیش 
برود، چرا که ما اربعیــن را راه موفقیت انصار 
و اعوان امــام زمان)عج( می دانیم و امیدواریم 
مســیر ظهور حضرت از همیــن اربعین امام 

حسین)ع( صورت گیرد.
اساس حرکت امام حسین)ع( زمینه سازی برای 
ظهور منجی اســت. روایات می گویند اساس 
مسئله امام حســین)ع( و کار برای ایشان باید 
منتهی به وجود مقــدس صاحب الزمان)عج( 
 شــود به همین دلیل هرچه بتوانیم در اربعین 
ســرمایه گذاری کنیــم ارزش دارد. در دنیای 
امروز این حرکت اثر و نمود زیادی دارد و شما 
می بینید که حضور میلیونی مردم در این ایام 
موجب شده جهانیان انگشت حیرت به دهان 
بگذارند، چراکه حضور این جمعیت آن هم نه 
برای تفریح و ســرگرمی بلکه برای نفی ظلم و 
ستم، شــوخی نیست و جمع کردن این تعداد 
انسان به دســت یک فرد عادی در دنیا هرگز 

ممکن نیست.
اربعیــن بهترین عامــل برای همراهــی امام 
زمان)عج( شمرده می شود. امیدواریم این حرکت 
سال به سال پررونق تر برگزار شود و گزارش های 
شیرین تر و دلنشین تری از این حرکت به گوش 
جهانیان برسد و روزی را داشته باشیم که یاران 

امام زمان)عج( در این مسیر آماده  شوند.

خبر

 jزندگانی امام علی بن الحسین
نوشته سیدجعفر شهیدی

معــارف: از معــدود کتاب هــای فاخری که 
به صــورت مســتقل دربــاره حضــرت امام 
زین العابدین)ع( نگاشته شده، کتاب ماندگار دکتر 
 سیدجعفر شهیدی اســت با نام »زندگانی امام 
علی بن الحسین)ع(« که در سالروز شهادت آن 
امام همام به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم. 
عناوین بخش های مختلف این اثر عبارت است 
از: »آشنایی با امام«، »تولد امام«، »وضع ایالت های 
مسلمان نشین در دوران نوجوانی امام«، »مسیر 
کاروان از کوفه به شام«، »تحلیلی از روحیه مردم 
شام و پندار آنان درباره اسیران«، »خاندان پیامبر 
در کاخ یزید«، »انعکاس حادثه کربال در کوفه«، 
»آثــار واقعه حره در مدینــه«، »عباد الرحمان«، 
»بزرگــواری امام در برخورد بــا نادانان و تربیت 
آنان«، »عبادت امام«، »بخشش امام«، »بردباری در 
برابر نامالیمات«، »نپرداختن به غیر مسائل علمی 
و عبادت«، »حرمت نهادن به عالمان«، »گفتارهای 

کوتاه امام«، »رساله حقوق« و...
مرحوم شــهیدی در مقدمه این کتاب، انگیزه 
خــود از نگارش آن را بــا توصیف ذهنیت های 
عصر خود درباره امام سجاد)ع( توضیح می دهد: 
»]در مکتبخانه[ پس از پایان بحث خداشناسی، 
نوبت به پیغمبر و امامان می رسید: ... مثل اینکه 
گفتن کلمه بیمار، پس از نام امام چهارم واجب 
بود. بنابراین هنگام برشــمردن نام امامان چون 
به نــام امام زین العابدین بیمار می رســیدم در 
ذهن محدودم قیافه ای غم زده و پژمرده مجسم 
می شــد که از شدت درد می نالد و از سوز و تب 
می گدازد.... کم کم بزرگ تر شدم و به مجلس های 
ســوگواری راه یافتم. هنگامی کــه گوینده یا 
نوحه خــوان، گریز به صحراي کربال می زد و نام 
امــام زین العابدین بیمار به میان می آمد، همان 
صحنه ها را در نظر مجسم می کردم... اندک اندک 
بزرگ تر شدم و با کتاب هاي تاریخ و تذکره آشنا 
گشتم. در این سال ها بود که دانستم آنچه از این 
گونه درس ها در کودکی به ذهن ما سپرده اند و 
حکم »النقش فی الحجر« را یافته با چه زحمتی 
باید زدوده شود و از کجا که چنین فر صتی برای 
همه همساالن من دست داده باشد« و این یعنی 
 نویســنده به دنبال بیان واقعیت ها درباره امام 
علی بن الحسین)ع( و »تصحیح خطاهای انباشته 
در ذهن خویش بر اســاس دالیل و مستندات 

تاریخی و منطقی در این زمینه« است.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  به باور اندیشمندان، صحیفه 
ســجادیه که مجموعه ای از دعاهای امام سجاد)ع( است، پس از 
قــرآن مجید و نهج البالغه، بزرگ ترین و مهم ترین گنجینه بیان 
حقایق و معارف الهی به شمار می رود. این زبور آل محمد)ص( تنها 
راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه او نیست، بلکه دریایی 
از معارف اســت که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی، احکام شرعی و... به دلیل شرایط سیاسی حاکم در آن 
زمان در قالب دعا مطرح شــده است.یکی از این مضامین مهم و 
کاربردی در جامعه، اندیشه سیاسی در کالم امام سجاد)ع( است. 
به همین منظور با دکتر ابراهیم برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی و نویســنده کتاب »درآمدی بر اندیشه سیاسی 

صحیفه سجادیه« به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

  می توان از صحیفه سجادیه 
مطالب بکر سیاسی استخراج کرد

دکتر ابراهیم برزگر در مورد اندیشــه سیاسی صحیفه سجادیه 
می گویــد: در این خصوص چند نکته را می توان برجســته کرد. 
نخســت اینکه همه افراد، صحیفه سجادیه را به عنوان متنی که 
بی شــک تمام و کمال از جانب امام ســجاد)ع(صادر شده است، 
می شناسند. این در حالی است که در مورد برخی از احادیث این 

تردید وجود دارد که از ناحیه امام معصوم صادر شده اند یا نه.
او اضافه می کند: صحیفه سجادیه را اغلب به عنوان یک متن دعا، 
نیایش، رابطه انســان با خدا و یک متن اخالقی، عرفانی و سیر و 
سلوکی می شناسند؛ اما به عنوان یک دانش پژوه علوم سیاسی نگاه 
جدیدی به متن صحیفه ســجادیه داشته و این پرسش را مطرح 
کردم که آیا می شود از صحیفه سجادیه سیاست، اندیشه سیاسی و 
علوم سیاسی هم استخراج کرد؟ آیا می شود رابطه ای بین عرفان و 
سیاست برقرار کرد؟ با این نگاه سراغ صحیفه سجادیه رفتم و برای 
خودم هم بسیار جای تعجب داشت که حجم عظیمی از مطالب 
بکر، جالب و نکات بدیع در خصوص سیاست، فقه سیاسی، عرفان 
و رابطه دین و سیاست را بتوان از صحیفه سجادیه استخراج کرد.

این استاد علوم سیاسی در ادامه بیان می کند: نکته دیگر در مورد 
صحیفه سجادیه رابطه عرفان و سیاست است. در رابطه عرفان و 
سیاســت دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه بر این باور است که 
عده ای معتقدند عرفان و سیاست هیچ رابطه ای با هم ندارند و در 
واقع سیاست مربوط به دنیای فانی و مسائل مادی است و به رابطه 
انسان با دیگران و انسان و اجتماع و دولت ارتباط دارد، اما عرفان 
رابطه انسان با خدا و در مورد آخرت است. بنابراین سیاست درباره 
عالم فنا و عرفان مربوط به عالم بقاست و اصوالً عارف کسی است 

که زهد داشته باشد.

  می شود سلوک عارفانه داشت و به سیاست نیز پرداخت
دکتر برزگر عنوان می کند: نکته دیگر امکان اســت. گروهی قائلند 
که ممکن است رابطه ای بین عرفان و سیاست برقرار شود و امکان 
تولید مفاهیمی با عناوین سیاست اخالقی و عرفان مثبت وجود دارد. 
عرفان مثبت به این معناست که عارف می تواند در عین حالی که 
هیچ وابســتگی به دنیا ندارد با مسئولیت سیاسی اش به جامعه، به 
همنوعان و دیگــران کمک کند، بنابراین دیدگاه دوم امکان رابطه 

عرفان و سیاست است.
عضو شورای نظریه پردازی دانشگاه عالمه طباطبایی توضیح می دهد: 
در بررسی این دیدگاه و امکان رابطه عرفان و سیاست و در نهایت با 
اتکا به صحیفه سجادیه نشان دادیم عرفان مثبت و عرفان برخاسته 
از متــون غنی امامان معصوم)ع( این امکان را به ما می دهد که هم 
انسان سیر و سلوک عارفانه داشته باشد و هم به سیاست، اجتماع 
و سرنوشت دیگران بپردازد. دیگر اینکه متن صحیفه سجادیه فقط 
دعاســت، یعنی این کتاب ادعیه امام سجاد)ع( است. در اینجا باید 
مکثی کرد تا ببینیم دعا در اصل چیست؟ معموالً دعا متنی است که 
صعود دارد، بنابراین آن را به قرآن صاعد تعبیر کرده اند. زیرا اگر قرآن 
متنی است که از جانب خداوند برای بندگانش نزول داشته است دعا 
نیز از جانب بندگان به سوی خداوند صعود می کند. دعا بنا بر آنچه 
در کتاب احقاق الحق آیت اهلل مرعشی آمده، یکی از 12 مصداق ذکر 

خداست، بنابراین دعا رابطه انسان با خداست.

  صحیفه سجادیه تنها منفذ مبارزه با دستگاه اموی بود
این کارشناس علوم سیاسی تصریح می کند: در صحیفه سجادیه 
اتفاق بدیعی افتاده است. به این معنی که امام سجاد)ع( به دعا 
به عنوان تنها منفذ، ساز و کار و تنها امکان مبارزه علیه ظلم یزید 
و سلسله اموی نگاه کرده است، یعنی امام سجاد)ع( این امکان 
را نداشــت که دســت به هر کاری بزند. قدرت عملی نداشت و 
دشمنان هم ممانعت می کردند ولی این دشمنان نمی توانستند 
مانع حرف زدن امام سجاد)ع( با خدا شوند، بنابراین امام چهارم 
شیعیان هم از تنها منفذ و امکان موجود که صحبت کردن با خدا 

باشد، استفاده کرده و کار بسیار عظیمی انجام داده است.
برزگر خاطرنشان می کند: ایشــان در واقع به آموزش اعتقادات 
اســالمی، اخالقیات اســالمی و احکام دینی پرداخته و پروژه 
قدرت افزایــی خود را پیش برده اســت، بنابرایــن  دعا به ذات، 
ســازوکار سیر و سلوک و ذکر خداست ولی امام سجاد)ع( از آن 

به عنوان سازوکاری برای مبارزه علیه ظلم استفاده کرده است.
او ادامه می دهد: نکته دیگر در مورد صحیفه سجادیه این است 
کــه دعا را در آن به عنوان کنش گفتاری در نظر بگیریم. کنش 
گفتــاری ادبیاتی نظری دارد به این معنا کــه در واقع گفتار یا 
حرف زدن، عمل اســت. در واقع زمانی که حرف می زنیم دست 
به ارتکاب عملی زده و عملــی را انجام داده ایم بنابراین از آن با 
عنوان کنش گفتاری یاد می کنیم. امام سجاد)ع( وقتی به طور 

نمونه دعا می کند که خدایا ظالمان را به ظالمان مشــغول کن، 
درست است که دعا می کند خدایا این کار را بکن، ولی تلویحاً به 
پیروانش آموزش می دهد که باید بین ظالمان اختالف انداخته 
و ظالمــان را به جان ظالمان بیندازید. یعنی از دل این دعا یک 

راهبرد سیاسی در می آید.

صحیفه سجادیه اخالق و اخالق گرایی را به سیاست می دمد
عضو پیوســته کرسی علمی علوم سیاســی بیان می کند: امام 
ســجاد)ع( در صحیفه سجادیه از این نوع کارهای زیرکانه انجام 
داده است. او بر صلوات فرستادن تأکید می کند زیرا وقتی صلوات 
می فرســتیم به صورت تلویحی به مشروعیت اهل بیت)ع( برای 
حکومت اقرار می کنیم به همین خاطر است که برخی از زبیریان 

در مکه 40 جمعه نمــاز جمعه اقامه کردند بدون 
اینکه شهادت و صلوات بر محمد و آل محمد بدهند. 
وقتی به آن ها گفتند چرا این کار را می کنید، گفتند: 
وقتی صلوات بفرستیم تلویحاً به حقانیت آن ها اقرار 
می کنیم و نمی خواهیم چنین کاری را بکنیم؛ پس 

صلوات کاماًل یک بحث سیاسی است.
او یــادآور می شــود: محــور بعــدی اخالقیات 
است. یعنی امام ســجاد)ع( اخالقیات اسالمی 
را از طریق دعا بــه پیروانش آموزش می دهد و 
محکومیت تمایالت منفی را هم از همین طریق 
نشان می دهد. محور بعدی احکام و فقه سیاسی 
است. امام سجاد)ع( این امور را هم از طریق دعا 
انجام داده است. دعا در صحیفه سجادیه می تواند 
الگویی جامع از اندیشه سیاسی اسالم به ما ارائه 
دهد و این الگو ســه محور بینش های سیاسی، 
گرایش های سیاســی و کنش های سیاســی را 

شامل می شود.
دکتر برزگر در پایان تصریح می کند: نیایش و دعا 
یکی از نیازهای فطری و ذاتی انســان اســت. دعا 

غذای روح انســان است و انســان به ویژه انسان مدرن که تحت 
تأثیر تمدن مادی غرب قرار گرفتــه و صرفاً به نیازهای مادی و 
فیزیکی اش توجه کرده و ســعادت را سعادت مادی تعریف کرده 
است هم باید به جسم و هم به روحش غذا بدهد. غذای روح انسان 
در واقع دعاست و صحیفه سجادیه می تواند معنویت گرایی انسان 
مدرن یا بحران معناگرایــی و معنویت گرایی او را برطرف کند و 
مجالی برای عرفان های کاذب نگذارد. متنی مانند صحیفه سجادیه 
می تواند این نیاز را از منبعی اصیل و مطمئن برطرف کند و اخالق 

و اخالق گرایی را در روح سیاست بدمد.

دکتر ابراهیم برزگر، نویسنده کتاب »درآمدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه« در گفت وگو با قدس:

صحیفه سجادیه اخالق گرایی را به سیاست می دمد

نباید دیدگاه های تک بعدی بر جامعه حاکم شود       رسا: آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: بزرگ ترین خدمتی که می توان به جامعه انسانی ارائه داد فهم و تبیین عقاید و مبانی الهی است. در شرایطی که مشاهده می کنیم بیشتر انسان ها به 
مسائل غفلت زا و حاشیه ای مشغول هستند. او ادامه داد: امروز با توجه به آسیب هایی که وجود دارد، کمتر کسی خود به خود درباره هدف اصلی آفرینش تفکر و تدبر می کند، از این رو طالب باید ابتدا خودشناسی، خداشناسی و خودسازی داشته و سپس نسبت به تبیین هدف آفرینش انسان اهتمام ویژه 

داشته باشند.آیت اهلل مصباح یزدی اضافه کرد: نباید دیدگاه های تک بعدی بر جامعه حاکم شود. به عنوان مثال نباید دولتمردان بگویند وظیفه ما تأمین نان مردم است و کاری به عقاید و رفتار دینی آن ها نداریم. با این تفکر نباید دین را به حاشیه برانند و بگویند دین از زندگی مردم جداست.

تدارک وسیع برای اجرای بهتر مراسم اربعین      حوزه: حجت االسالم والمسلمین احمدی، رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال حداقل 3 میلیون زائر ایرانی به زیارت خواهند رفت که 50 درصد بیش از سال گذشته خواهد بود. او با ذکر اینکه 
حضور زائران غیرایرانی در اربعین امسال و عبور آن ها از ایران افزایش بسیار زیادی خواهد داشت، بیان کرد: امسال تدارکات وسیعی برای اجرای بهتر و خدمت رسانی به زائران انجام شده است. یکی از مهم ترین چالش های امسال، مبحث حمل و نقل است که در این زمینه تمهیدات مناسبی اندیشیده 

شده است. رئیس کمیته اربعین یادآور شد: خوشبختانه زیرساخت های مسیر حضور زائران در نجف و کربال در حال تکمیل است. توسعه پارکینگ ها، افتتاح مرز خسروی و... از جمله اموری هستند که خدمت رسانی به زائران را تسهیل می کند. 

کتابخانه

دعا در صحیفه 
سجادیه می تواند 

الگویی جامع از 
اندیشه سیاسی 

اسالم به ما ارائه دهد 
و این الگو سه محور 

بینش ها،گرایش ها 
و کنش های سیاسی 

را شامل می شود

بــــــرش

    درنگی در مخاطرات افزایش سن ازدواج / بخش دوم

تحقق دینداری در بستر آرامش روانی
 بی توجهی به دستورات صریح اسالم، عامل بروز معضالت

 بی گمان روایت »ما بنی بناء فی االســالم احب الی اهلل عز وجل 
مــن التزویج« را بســیاری از مــردم شــنیده اند و در این میان 
بســیاری از افرادی که بازگوکننده این روایت بوده و افرادی که 
آن را شــنیده اند، به ســادگی از کنار آن عبور کرده اند و چه بسا 
نیندیشــیده اند که این روایت می تواند بیانگر یک حکم الزامی 
باشد و در مسائل اجتماعی راهکار ارائه کند؛ متأسفانه نگاه غالب 
آن اســت که روایاتی ازاین دست تنها یک حکم اخالقی را بیان 
می کنند و کاربرد آن ها فقط در توصیه های اخالقی است، از این 
رو پس از شنیدن این روایات، بسیاری از افراد خود را موظف به 
انجــام کار معینی نمی بینند و در صورت ترک این توصیه ها نیز 

خود را گناهکار نمی دانند.
حقیقت این است که این تعالیم، بیان کننده یک سلسله تکالیف 
اجتماعی هستند، تکالیفی که متوجه جامعه اسالمی است، بدین 
معنا که جامعه برای اسالمی بودن باید دارای ویژگی ها و صفاتی 
باشد که در چنین روایاتی تبیین شده است. بر این اساس دولت 
اسالمی نیز موظف اســت روایات مزبور را به عنوان سیاست های 
کالن خود در امور مختلف اجتماعی تلقی و برای تحقق آن ها در 

جامعه برنامه ریزی کند.
نخستین نتیجه رویگردان شدن از تعالیم دینی درزمینه ازدواج، 
سســت شــدن بنای خانواده در جامعه و بروز پدیده هایی مانند 
خانواده های تک نفره، زندگی با حیوانات و زندگی مشترک بدون 

پیوند ازدواج که به اصطالح ازدواج سفید نامیده می شود، است.
بدین ترتیب مالحظه می شود جامعه ما متأسفانه همان مسیری را 
دنبال می کند که برخی از کشورهای دیگر که فاقد چنین تعالیم 
دینی هستند، دنبال کرده اند. سزاوار است بپرسیم وجود این تعالیم 
الهی در ســبک زندگی ما چه اثری گذاشته است و آیا به راستی 

جامعه و نهادهای مسئول ما در این مورد مقصر نیستند؟

 هدف اسالم از ازدواج، تشکیل خانواده مطلوب
بی گمان یکی از راهکارهای معارضان نظام اسالمی، برای تضعیف 
حاکمیت و ضربه زدن به آن، از بین بردن خانواده ای است که در 
آن تعــادل وجود دارد و اعضای آن خانــواده دارای آرامش روانی 
هســتند؛ چراکه به خوبی دریافته اند شهروندی که دارای سالمت 

اخالقی و خانوادگی است کمتر مرتکب جرایم مختلف می شود.
خانواده ای که در اســالم تبیین می شود صرف ازدواج یک مرد و 
زن نیســت، بلکه بر اساس آیه 21 ســوره روم، محل آرامش زن 

و مرد است.
َِّتْســُکُنوا إِلَْیَها  »َوِمــْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکم مِّْن أَنُفِســُکْم أَْزَواًجا ل
ُروَن«؛  َِّقْوٍم یََتَفکَّ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِی َذلَِک َلیَاٍت ل َودَّ َوَجَعَل بَْیَنُکم مَّ
و از نشــانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما 

آفریــد تا در کنار آنــان آرامش یابیــد و در میانتان محبت و 
رحمت قرارداد؛ به یقین در این، نشانه هایی است برای گروهی 

که تفکر می کنند.
در این آیه ثمره ازدواج، ایجاد آرامش برای افراد دانسته شده و از 
تقویت دینداری و ایمان ســخن گفته نشده است چراکه آرامش 
روانی می تواند زمینه ســاز دینداری باشد، به عبارتی دینداری در 
بســتر یک آرامش روانی تحقق پیدا می کند و اگر آرامش روانی 

نباشد دینداری عمیق و پایداری شکل نخواهد گرفت.
پس خانواده مطلوب ازنظر اسالم خانواده ای است که در آن آرامش 
روانی وجود داشــته باشد، بنابراین هر امری که در راستای از بین 
بردن چنین خانواده ای اســت دقیقاً در جهت معارضه و مبارزه با 

اسالم قرار دارد.
تضعیــف خانواده فقط به این معنا نیســت که آمار ازدواج کم 
شــود، بلکه به این معنا نیز هست که تحقق خانواده اسالمی، 
یعنی خانواده ای که در آن آرامش روانی وجود داشــته باشد با 
مشــکل مواجه شود؛ چراکه هدف اســالم از تشکیل خانواده، 
شــکل گیری یک کانون آرامش روانی اســت که محل رشــد 

استعدادهای افراد است.

 تضعیف بنیان خانواده، مهم ترین خطر برای جامعه اسالمی
یکی از پرســش هایی که ممکن است به ذهن برسد این است که 
چرا تضعیف بنیان خانواده در جامعه اسالمی بسیار خطرناک تلقی 
می شــود، درحالی که در جوامع غربی ده ها سال است که باوجود 

تضعیف نهاد خانواده، مشکل بزرگی پیش نیامده است؟
در پاسخ به این پرســش دو نکته قابل توجه است، نکته اول این 
است که فروپاشی به دو صورت شکل می گیرد؛ یک نوع فروپاشی 
دفعی است و نوع دیگر آن فروپاشی تدریجی. با دقت در وضعیت 
جوامع غربی می توان گفت مغرب زمین در حال فروپاشی تدریجی 
اســت و هر چه زمان می گذرد مظاهر فروپاشی در جوامع غربی 
آشکارتر می شود که می توان افزایش آمار جرم و جنایت را یکی از 

نشانه های آن دانست.

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش دوم

وظیفه نسل جوان؛ مقابله با یأس آفرینی و محاصره تبلیغاتی

معارف: دشمن برای ایجاد حس ناامیدی در بین امت اسالمی دو 
اقدام اساسی انجام می دهد:

1. با سیاه نمایی گذشته، حقیقت را بر خالف واقع جلوه می دهد و 
با ترسیم گذشته بسیار تاریک و دردناک، حجم مشکالت را بسیار 

بیشتر از آنچه هست، وانمود می کند.  
2. با وارونه جلوه دادن نقاط قوت و فرصت، سلب توانایی می کند 
تا امت اسالمی با توهم کافی نبودن عوامل حرکت به سوی رشد 
و ترقی در درون جامعه، همیشــه دست گدایی به سوی بیرون 

دراز نمایند.
تأکید بر مطالب بخش اول بیانیه گام دوم انقالب،  نشــان دهنده 
این ترفند دشــمن است که نشان می دهد داشــته های درونی 
انقالب اسالمی برخالف آنچه غربی ها سعی در وارونه جلوه دادن 
آن دارند، بســیار موفقیت آمیز و همراه با رشــد بسیار چشمگیر 
نســبت به گذشته بوده است که هر قضاوت کننده صادقی با نگاه 
واقع بینانه به گذشته و داشــته های فعلی به این مطلب معترف 
خواهد بود.  این نگاه ســبب می شود تا با استفاده از داشته هایی 
که با زحمت و تالش در 40 ساله اول انقالب بدست  آمده است، 

مسیر آینده طی شود. 
رهبــر معظم انقــالب در این بیانیه آورده انــد: »آنچه می گویم 
یک امید صادق و متکی به واقعیت های عینی اســت. اینجانب 
همــواره  از امید کاذب و فریبنده دوری جســته ام، اما خود و 
همــه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشــته ام و 
برحذر می دارم«. ترس کاذب، محصول شناخت غلط از گذشته 

و داشته های فعلی است.
رســانه های وابســته به دشــمن در داخل و خارج با سیاســت 
دروغ پردازی، بدی ها و کاســتی های نبــوده را موجود جلوه داده 
و خوبی ها و پیشــرفت های موجود را پنهان و یا انکار می کنند و 
مانع از فراگیر شدن اخبار مربوط به موفقیت های مثبت و کالن 
حکومت اسالمی می شوند تا عموم مردم از چنین حقایقی غافل 
بمانند. حاصل چنین تبلیغات دروغینی، جلوه دادن یک مجموعه 
ناتوان درونی برای حل مشــکالت داخلی است تا اذهان برخی از 

مردم و مســئوالن و تصمیم گیران به این سو پیش رود که بدون 
حضور و همکاری دیگران،  ما توان رشد و پیشرفت نداریم. 

آن گونه که رهبــر معظم انقالب در این بیانیــه تأکید کرده اند، 
وظیفه نســل جوان مقابله با این محاصره  تبلیغاتی و جلوگیری 
از ترویــج این دروغ پردازی ها و مخفــی کردن حقایق در جامعه 
اســت تا مردم با رواج این مســائل خالف واقــع، دچار یأس و 
ناامیدی نشــوند؛ زیرا با تحقق این خواســته دشمن، انگیزه قدم 
برداشــتن برای مراحل بعدی در قلوب امت از بین می رود. حتی 
افرادی که دسترســی به رسانه نیز ندارند، موظف به ترویج امید 
و موضعگیری صحیح در قبال این سیاســت دشمن هستند تا با 
برداشــتن گام های ُخرد و محدود در حوزه فعالیت خود، مانع از 

رواج ناامیدی در حکومت اسالمی شوند. 

 فرهنگ کوتاه خوانی سبب تزلزل تفکر در انسان می شود
یکی از راهکارهای ترویج حِس امید در فضای فعلی توسط عموم 
جوانان »شناسایی دقیق دستاوردهای گذشته و داشته های فعلی و 
معرفی صحیح روندهای موجود« است. عدم آشنایی با پیشرفت ها 
و دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی، یکی از مشکالت عمده 
جوانان است. فهرست بلندباالیی از زحمات و خون دل خوردن های 
مسئوالن دلسوز و دانشمندان متدین و جوانان انقالبی در چهار 
دهه گذشته وجود دارد که اگر هر شخصی در حد توان خود آن 
را در بین اطرافیان ترویج و تبلیغ نماید، تا حدود بســیار زیادی 
برای آن ها رفع ابهام شده و با پیشرفت های کالن انقالب اسالمی 

آشنا می شوند.
برای تحقق چنین امری بر همگان الزم اســت تا با کسب »سواد 
رسانه« توان تفکیک مطالب راست از دروغ را در رسانه های داخلی 
و خارجی بدست آورند. جوان انقالبی باید آن قدر خود،  خانواده و 
اطرافیانش را به این سواد تجهیز نماید که با مطالعه و یا شنیدن 

هر مطلبی،  بدون بررسی شواهد و تطبیق قرائن آن را نپذیرد.
جوانان باید از کوتاه خوانی پرهیز کرده و به خواندن مقاله و کتاب 
و متن های طوالنی دارای ارجاعات به منابع معتبر و دارای تحلیل 
و استدالل روی آورند؛ زیرا فرهنگ کوتاه خوانی سبب تزلزل تفکر 
در انسان می شــود. یکی از اهداف فضای مجازی ترویج فرهنگ 
خواندن متن های چهار پنج خطی اســت تا به مرور زمان افراد از 
مطالعه مطالب طوالنی ولی مستند و دقیق  بپرهیزند و هر مطلب 

ناصحیح و غیرمستندی را در قالب چند خط کوتاه بپذیرند.
ترویج فرهنگ »کوتاه خوانی« از ســوی دشــمن،  به معنای زود 
تصمیم گرفتن،  سریع قانع شدن و فوری قضاوت کردن است. اگر 
دشمن موفق به ایجاد چنین فضایی شود،  عماًل فکر و اندیشه آن 
نسل را تحت تسخیر خود درآورده و به آسانی تمام تلقینات منفی 

و دروغین مدنظرش را به خورد آن جامعه می دهد.
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    محمدجواد ارسطا   حجت االسالم محمدحسن وکیلی

      صفحه 4

((آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى))

در اجراى ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا 
ــمى آنان در هيات مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس(استان خراسان جنوبى)  رس
ــرح زير آگهى  ــيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روزبش مورد رس

ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1-ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم طيبه عبدلى از پالك3 الى 11- اصلى 
خريدارى 

مع الواسطه از خانم فرشته لقا يوسفى به مساحت  196,60  مترمربع.
ــين ابراهيمى تمامى پالك 1143 فرعى از 29-  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آقاى حس 2- شش

اصلى انتقال ملك از خانم صديقه سجادى به مساحت 999,15 مترمربع.
ــى خريدارى مع  ــان از پالك150فرعى از 30- اصل ــزل خانم گوهر نظري ــدانگ يكباب من 3- شش

الواسطه از خانم بگم نقوى زاده به مساحت 373,05 متر مربع
4- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان آقاى سيد رضا رضوى از پالك 1259 فرعى 

از 30- اصلى انتقال ملك از مالك رسمى آقاى قلى عباسى به مساحت 2986,70 - مترمربع.
5- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم مريم كرمى از پالك 60اصلى خريدارى 

مع الواسطه از آقاى احمد يعقوبى به مساحت 200 مترمربع.
ــالك 60 - اصلى  ــنا از پ ــتمل بر اعيان خانم اكرم آش ــك قطعه زمين محصور مش ــدانگ ي 6- شش

خريدارى مع الواسطه آقاى محمود يعقوبى به مساحت 199,73 مترمربع.
ــتمل براعيان آقاى مهدى محمدى از پالك 498- اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 7- شش

خريدارى 
مع الواسطه از آقاى احمد نجفى و خانم زهرا اخوان قربانى به مساحت  202,80 مترمربع.

8- ششدانگ يك دربند مغازه به استثناء بهاى ثمن اعيان اقاى امير مسعودى حصار از پالك510- 
اصلى خريدارى 

مع الواسطه از آقاى باقر گران به مساحت 33,05  مترمربع.
ــتمل براعيان خانم بدر جهان كالنى از پالك 1 فرعى از  ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 9- شش

926 اصلى خريدارى 
مع الواسطه خانم ملوك آغا سجادى به مساحت 30,53 مترمربع.

ــدانگ يكباب منزل آقاى سيد جمال الدين طبسى نژاد از پالك 1467 - اصلى خريدارى  10- شش
مع الواسطه از خانم نسرين قوام حقى به مساحت 263,50 مترمربع.

ــين چوبدارى از پالك  ــر اعيان اقاى غالمحس ــتمل ب ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش 11- شش
1988- اصلى خريدارى 

مع الواسطه اقاى سيدابراهيم حجازى به مساحت  222,10 مترمربع.
12- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم زهرا نجفى زاده ثانى پالك 1988- 

اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 158,21مترمربع.

ــان مقدم از پالك  ــين جعفري ــتمل براعيان آقاى حس ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 13- شش
1988- اصلى خريدارى 

مع الواسطه از سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 250,12 مترمربع.
14- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى محمدعلى صادقيان از پالك 1988- 

اصلى خريدارى 
مع الواسطه از سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 254,80 مترمربع

ــتمل براعيان اقاى رضا جبارى از پالك 2599- اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 15- شش
خريدارى 

مع الواسطه از آقاى غالمرضا سيمرغ زاده به مساحت 175,15 مترمربع.
ــالك 2622 - اصلى خريدارى مع  ــيدى از پ ــدانگ يكباب دامدارى آقاى غالمرضا جمش 16- شش

الواسطه از 
آقاى رمضان طالبى مقدم به مساحت 1287,40 متر مربع.

ــمى مقدم تمامى پالك 2970-  ــزل و زمين متصل به آن اقاى ولى قاس ــدانگ يكباب من 17- شش
اصلى خريدارى 

مع الواسطه از آقاى على قاسمى مقدم به مساحت 545,70 - مترمربع
ــدانگ يكباب منزل آقاى حسن باقرى تمامى باقيمانده ى پالك 3289 - اصلى خريدارى  18- شش

مع الواسطه از آقاى ابراهيم قريشى به مساحت  152,1 مترمربع
ــطه  ــدانگ يكباب منزل خانم نجمه مظفريان از پالك 4539 - اصلى خريدارى مع الواس 19- شش

اقاى ابراهيم مظفريان و خانم ها بمانه ربيعى و رباب خوش اونگى به مساحت 349,60 مترمربع.
ــكونى خانم اكرم عباسيان فرح بخش از پالك 1 فرعى از 4680-  ــدانگ يكباب منزل مس 20- شش
ــهرت همگى يحيى  ــا فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش ــطه از خانمه اصلى خريدارى مع الواس

شيبانى به مساحت 201,50 - مترمربع.
ــدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل بر اعيان اقاى حسين تقى زاده از پالك 1 فرعى از  21- شش
4680- اصلى خريدارى مع الواسطه خانمها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى 

شيبانى به مساحت 394,45   مترمربع.
ــى از 4680- اصلى خريدارى  ــالك 1 فرع ــزل آقاى مهدى عزيزى از پ ــاب من ــدانگ يكب 22- شش
ــيبانى به مساحت  ــهرت همگى يحيى ش ــطه خانمها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش مع الواس

239,80 مترمربع.
ــى از 4680- اصلى  ــم معصومه غالمى از پالك 2 فرع ــاز خان ــدانگ يكباب منزل نيمه س 23- شش

خريدارى از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت225,53  مترمربع.
24- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى محمدرضا زنگوئى از پالك 2فرعى از 

4680- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 240,65 مترمربع
ــالك 126 از 2 از 4680- اصلى  ــاز اقاى مصطفى هادى از پ ــاب منزل نيمه س ــدانگ يكب 25- شش

خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 252 - مترمربع.

26- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم صغرى ابراهيمى از پالك 126 از 2 از 
4680- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 225,80 مترمربع.

ــادى از پالك  ــاى ابراهيم ه ــان اق ــر اعي ــتمل ب ــن محصور مش ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي 27- شش
ــا رحمانى به                                                       ــى اق ــاى عل ــمى آق ــك رس ــك از مال ــال مل ــى انتق 186 از 125 از 2 از 4680- اصل

مساحت 251,49 مترمربع.
ــركت حمل و نقل طال بار طبس از  ــاختمان مشتمل بر محوطه ش ــدانگ اعيان يكباب س 28- شش
ــى الكاظم (ع) به  ــين ابن موس ــتانه مباركه حضرت حس پالك 4691  اصلى اجاره نامه عادى از اس

مساحت 5000 - مترمربع.
ــس از پالك  ــركت اژدر بار طب ــر محوطه ش ــتمل ب ــاختمان مش ــان يكباب س ــدانگ اعي 29- شش
ــى الكاظم (ع)                                                      ــن موس ــين اب ــتانه مباركه حضرت حس ــادى از اس ــه ع ــاره نام ــى اج 4691- اصل

به مساحت 4978 - مترمربع.
30- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم معصومه مقدم از 
پالك 4720 - اصلى خريدارى مع الواسطه از آقايان همايون و كامران و على شهرت همگى غياثى 

به مساحت كل 225- مترمربع.
31- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم كوكب قوسيان از 
ــطه از آقايان همايون و كامران و على شهرت همگى غياثى  پالك 4720- اصلى خريدارى مع الواس

به مساحت كل 225 متر مربع.
32- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى مجيد رضا زاده از پالك212 فرعى از 

4763- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 162 مترمربع.
ــداهللا زاده از پالك  ــم عب ــتمل بر اعيان اقاى ابوالقاس ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش 33- شش
ــاحت  ــاى على اقا رحمانى به مس ــمى آق ــال ملك از مالك رس ــى انتق ــى از 4763- اصل 212 فرع

172,50مترمربع.
ــالك 148 از 212 از 4763-                            ــى پ ــان تمام ــه رضائي ــم فرزان ــزل خان ــاب من ــدانگ يكب 34- شش

اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 208,43 مترمربع
(اصالحى)

ــكونى و تجارى شهردارى  ــاختمانهاى مس ــتمل بر س ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش 35- شش
ــاعى  ــطه از مالكين مش ــماره 165 فرعى از 4719اصلى خريدارى مع الواس طبس تمامى پالك ش
ــاعى متقاضى و راى قطعى دادگاه به مساحت 58,2907 متر مربع  پالك 4719اصلى و مالكيت مش

ميباشد. كه در اگهى قبلى اشتباها تمامى پالك 60 فرعى از 4719 قيد گرديده بود. .
ــخاص ذينفع در آراء اعالم شده ابالغ ميگردد  ــندگان ومالكين مشاعى واش ــيله به فروش لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض  ــار و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه 
ــت بدادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس از تاريخ تس
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل نمايند و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا 
معترض گواهى تقديم دادخواست بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت بصدور سند خواهد 
ــدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص  ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر ب ــود. ضمن اينكه صدور س نم

آگهى اصالحى از تاريخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود.9808267
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/07/03
تاريخ اتنشار نوبت دوم: 98/07/18

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه خانم فاطمه مرشدلو  فرزند حسين  داراى شناسنامه   3696  به شرح دادخواست به 
كالسه   174   از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  
ــنامه 3522   در تاريخ  1398/1/2   در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــدلو   به شناس محمد رضا  مرش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  معصومه  مرشدلو     فرزند  محمد رضا     ش.ش   165  ت.ت 1349/1/5  نسبت فرزند مرحوم  

2.   محمد جواد  مرشدلو   فرزند محمد رضا     ش.ش  6515 ت.ت  1352/2/10  نسبت فرزند مرحوم 
3. شهر بانو  مرشدلو    فرزند محمدرضا     ش.ش 6516 ت.ت  1354/4/1      نسبت فرزند مرحوم    

4.  محمد  مرشدلو    فرزند  محمدرضا  ش.ش 7207 ت..ت  1356/4/10    نسبت فرزند مرحوم
5 .  زهرا  مرشدلو    فرزند  محمدرضا    ش. ش 7750  ت.ت   1357/6/9 نسبت فرزند  مرحوم

6.  صغرى  مرشدلو   فرزند  محمدرضا   ش..ش 7751   ت.ت  1358/6/30  نسبت  فرزند  مرحوم
7 . فاطمه  مرشدلو    فرزند  حسين   ش.ش  3696  ت.ت  1319/12/15  نسبت  همسر   مرحوم 

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد  تا هركس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9808269
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهي تحرير تركه 
ــت از فرزندانش 1- هانيه البرزى مراد   ــكر على بوالي نظر باينكه خانم مريم بيژنى محمود فرزند، ش
ــراد از وراث مرحوم فريدون البرزى مراد  ــن البرزى مراد هردو فرزندان فريدون البرزى م 2- بنيامي
ــى فرزند صفر 2 –تمام زرعمادى اعظم  ــاير وراث به نامهاى 1- معصومه عمادى اعظم ــت  س بطرفي
ــم 3- هاجر البرزى مراد فرزند فريدون 4- رامين البرزى مراد فرزند فريدون 5 - فردين  ــد رحي فرزن
ــعبه 111 تقاضاى تحرير تركه از اموال مورث خود  ــته و از ش البرزى مراد فرزند فريدون تقديم داش
ــبي با  ــده در اجراى ماده 210 قانون امور حس ــت و محتويات پرون ــورا برابر دادخواس ــوده وش را نم
ــى اعتراضى  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس ــريفات مقدماتى درخواس انجام تش
ــر اين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد. واال وفق  ــد از تاريخ نش دارد و يا وصيت نامه در نزد او باش
مقررات قانونى اقدام خواهد شد ووقت اجراى قرار تحرير تركه مورخه 1398/8/14 ساعت 10 صبح

 مى باشد.9808270
قاضى حوزه 111 شوراى حل اختالف كبودراهنگ - امير ستايش ولى پور

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︣ق ر︨︀﹡﹩ ﹁︡ک 
︫︣﹋︣د ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۴۶ و 

١٠۶٨٠٠۴۴٣١٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                             ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ︫﹤︀﹞︣ ــ︡ :︨  ا︑︀ذ︫ 
ر︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ١٠٠ 
︨ــ﹛ ۶٠٠٠٠٠٠٠ ر︀﹜ــ﹩ از ︵︣ــ﹅ (آورده ﹡﹆︡ی 
︨ــ︀﹝︡اران ) ا﹁︤اــ︩ ︀﹁️ ﹋ــ﹥ ︋︣ا︋︣﹎﹢ا﹨﹩ 
︋︀﹡﹊﹩ ︫﹞︀ره ١٢٠٠-٣۵١۵۴ ﹝﹢رخ ٠٣,١٣٩٨,٠۶ 
 ︧︤ــ︀ب ︫︣﹋️ وار ﹤︋ ︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︑﹞︀م آن﹡
و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹡ ﹟︡︋﹢ا︮﹑ح 

.︡︣د﹎
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل 

و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۶٠٨٧٢٨)

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ راه و ︋﹠︀ی 
﹝︐︀ب(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٠۶٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٧٠٠٠٧٢٧٣
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
 ﹤ ــ︡ : ١- آ﹇︀ی ا︡ ﹝﹆﹫﹞﹩ ا﹜﹞﹢︑﹩︋  ا︑︀ذ︫ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٨٠٩٧١۴٢٢۶ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس 
ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋﹢ ︀﹡﹛ ﹎﹏ ﹡︀ز ﹝﹆︡س︠  ا︮﹙ــ﹩ و︠ 
︋ــ︀زرس                  ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️  ﹝﹙ــ﹩: ٢٧٢١۴۶٠١۵٣ 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 

 .︡﹡︡︣د﹎
 ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و
اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٠٩٠٢۵) ﹟︤و﹇

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ راه و ︋﹠︀ی ﹝︐︀ب(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۶٣٣ و 
١٠۵٧٠٠٠٧٢٧٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋ 
 ︩︋ ، ﹏﹊﹨︀﹫︀ن ︨ــ︐︨︫︣ ، ︀ذ ︫ــ︡ : ١-︫ــ︺︊﹥ ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ﹎﹫﹑ن︑ا
 ﹤﹢﹋ ، ︡وار︨︐︀ن ، ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀﹝︤اده ︨﹫︡ وار︨︐︀ن﹫︨ ﹤﹚﹞ ،﹏﹊﹨︀﹫︨ ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞
ــ﹑ک ٠ ، ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ ، وا︡ ١ ﹋︡︎︧ــ︐﹩: ۴۴٣١۶۶٣٨٩۶ ︑︀︨ــ﹫︦  (﹡﹫﹙﹢﹁ــ︣ اول) ،︎ 
 ــ︡ی ︑︀ر﹞ ︡﹡ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ۴٣١٠٢٣٢٩۴٩ ﹁︣ز﹋ ﹩﹚﹫︻︀﹝︣داد ا︨ــ﹞ ــ︡. ٢- آ﹇ــ︀ی︣د﹎
 ︣ ︩ ﹝︣﹋︤ی ،︫  ︨︣ــ︐︀ن ︨﹫︀﹨﹊﹏ ،︋  ︑﹢﹜︡ ٠١/٢٧/ ١٣۶٩ آدرس ا︨ــ︐︀ن ﹎﹫﹑ن ،︫ 
︨﹫︀﹨﹊﹏، ﹝﹙﹥ ︨﹫︡وار︨ــ︐︀ن ، ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀﹝︤اده ︨﹫︡ وار︨︐︀ن ، ﹋﹢﹥ (﹡﹫﹙﹢﹁︣ اول) 
، ︎﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ، وا︡ ١ ﹋︡︎︧︐﹩: ۴۴٣١۶۶٣٨٩۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣ ︫︺︊﹥ ︋︣ای 

 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡︡ت دو ︨︀ل ا﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٠٩٠٢٨) ﹟︤و﹇

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۴

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ راه و ︋﹠︀ی ﹝︐︀ب(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۶٣٣ و 
١٠۵٧٠٠٠٧٢٧٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ﹤︀﹞︨︣-١ : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
︑︺︡ی ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ١٫٩۵٠٫٠٠٠ ر︀ل ︵︊﹅ ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ۶٨,٢١٠٠٠,٨٧ ﹝﹢رخ ١۴,١٣٩٨,٠۵ ︋﹥ ︧ــ︀ب 
︫ــ﹞︀ره ٢١۴۴٢٠٢١١۵ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫ــ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ﹇︤و﹟ ﹋︡ ٢١٠٠٠ ︎︣دا︠️ ︫︡ه ا︨️. 
 ﹤︀﹞︨︣-︎︣دا︠️ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ . ٢ ً︀ ﹜︢ا ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹡﹆︡ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
 ﹩﹛︀١٠٫٠٠٠ر ﹜︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ٧۶٠٫٣٠٠ ︨ــ︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٧٫۶٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر
︋ــ︀ ﹡︀م ا﹁︤اــ︩ ︀﹁️ ﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ٧٫۶٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل از ﹝︡︊︑ ﹏﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︨ــ︀﹝︡اران 
 ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣) . ︡ا︮﹑ح ﹎︣د ﹏و ︎︣دا︠️ ︫ــ︡ه ا︨️ و﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ، ︋﹥ ︫︣ح ذ ﹟﹫﹞︀︑
︀ً ︎︣دا︠️ ︫︡ه  ﹝︊﹙︼ ٧٫۶٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ٧۶٠٫٣٠٠ ︨﹛ ١٠٫٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
 ︩︋ ، ﹟︀ن ﹇︤و︐︨︫︣ ، ﹟ا︨︐︀ن ﹇︤و ︡︡︗ ︀ی ︨ــ︀︋﹅ ︋﹥ آدرس︗ ﹟از ﹇︤و ️﹋︫︣ ﹏﹞ -ا︨ــ️ . ٣
 ،︣︍︨ ا﹜﹥ ﹝︡رس ، ︎﹑ک ۵٧ ، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ️︀وت ، ︋﹙﹢ار آ︨ــ ﹤﹢﹋ ، ار﹢﹚︋ ﹤﹚﹞ ،﹟︤و﹇ ︣ــ ﹝︣﹋︤ی ،︫ 
︵︊﹆﹥ اول ، وا︡ ︫﹞︀﹜﹩ ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٣۴١٣٨١۴٧١٩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹁﹢ق 

 .︡ا︮﹑ح ﹎︣د
 ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و

(۶٠٩٠٢٩)

/ع
۹۸
۰۸
۲۴
۷

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى ميرحسين رحمتى گندمشادى داراى شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست 
ــه 3/980216ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  به كالس
ــنامه 3 در تاريخ 1398/5/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــادروان حبيب اله رحمتى به شناس ش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  خيرى قاسمى فرزند اسمعيل ش ش 823 متولد 1334/12/20 صادره تايباد همسر متوفى 

2- همايون رحمتى فرزند حبيب اله ش ش 580 متولد 1357/12/1 صادره از تايباد فرزند متوفى 
3- ميرحسين رحمتى گندم شادى فرزند حبيب اله ش ش 150 متولد 1361/2/1 صادره از تايباد 

فرزند متوفى
ــد 1373/3/21 صادره از تايباد  ــه ش ش 0740214454 متول ــد رحمتى فرزند حبيب ال 4- وحي

فرزند متوفى
ــادى فرزند حبيب اله ش ش 655 متولد 1358/6/20 صادره از تايباد  ــن رحمتى گندم ش 5- حس

فرزند متوفى
6- سعيد رحمتى گندم شادى فرزند حبيب اله ش ش 1249 متولد 1364/10/25 صادره از تايباد 

فرزند متوفى
ــادى فرزند حبيب اله ش ش 1248 متولد 1364/10/12 صادره از تايباد  7- اميد رحمتى گندم ش

فرزند متوفى
ــادى فرزند حبيب اله ش ش 190 متولد 1362/4/20 صادره از تايباد  8- بلقيس رحمتى گندم ش

فرزند متوفى
ــادره از تايباد  ــه ش ش 522 متولد 1355/6/5 ص ــادى فرزند حبيب ال ــا رحمتى گندم ش 9- آزيت

فرزند متوفى
10- سعيده رحمتى گندم شادى فرزند حبيب اله ش ش 0740050011 متولد 1369/1/7 صادره 

از تايباد فرزند متوفى
11- فروزان رحمتى فرزند حبيب اله ش ش 570 متولد 1352/5/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

ــد 1366/9/5 صادره از تايباد  ــادى فرزند حبيب اله ش ش 4242 متول ــى گندمش 12- آرزو رحمت
فرزند متوفى

ــه ش ش 656 متولد 1358/8/20 صادره از تايباد  ــادى فرزند حبيب ال 13- آمنه رحمتى گندم ش
فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808271
تاريخ انتشار : 1398/7/3 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــات اول موضوع قانون تعيين  ــماره 139660306015004732- 1396/08/22 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــنامه ش ــك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى الياس على ميرزائى به شناس مل
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس 681 كد ملى 0749410523 صادره تايباد فرزند جليل در شش
ــان رضوى بخش 14  ــماره 2466 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس 200,85 مترمربع پالك ش
ــمتى از مالكيت جليل على ميرزائى و قسمتى از پالك  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد. 9808273
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139660306015004733- 1396/08/22 هي ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــماره 77 كد  ــنامه ش ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جليل على ميرزائى به شناس تايب
ملى 0749348313 صادره تايباد فرزند غالم حسن در ششدانگ يكباب مغازه و منزل به مساحت 
97,85 مترمربع پالك شماره 2466 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد 
ــاعى خود متقاضى (جليل على ميرزائى) و  ــمتى از مالكيت مش حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808275
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139860306015004207- 1398/06/13 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب موالئى فيض آبادى به شناسنامه شماره 
580 كد ملى 0748539573 صادره تايباد فرزند رحمت اله در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
ــهد  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس 203 مترمربع پالك ش
حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت اسميل رسولى فريمانى و قسمتى از پالك محرز 
ــود در  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت. لذا ب گرديده اس

ــته باشند مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــبت به صدور س ــخاص نس صورتى كه اش
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 9808274
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم ميترا برادران بزاز وكالتاً از طرف مالك فاطمه سليمانى كوشكى فرزند عباسعلى به 
موجب وكالتنامه شماره 30438 مورخه 1392/8/12 باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده طى 
درخواست منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 43 فرعى از پالك 420- اصلى بخش 3 شهرستان 
ــبزوار كه متعلق به فاطمه سليمانى كوشكى فرزند عباسعلى ميباشد بعلت نقل مكان مفقود شده  س
ــد ذيل دفتر 128 صفحه 566 به شماره ثبت 20368 و سند  ــت با بررسى دفتر امالك معلوم ش اس
دفترچه اى بشماره 936981 به نام وى صادر و تسليم شده است و دفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس 
نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا 
سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 
ــد. مقدار مالكيت فوق به موجب رأى شماره 5239  ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد ش المثنى و تس

مورخه 1373/3/12 سبزوار به مالك فوق الذكر منتقل شده است. 9808253
تاريخ انتشار: 1398/7/3

رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار- على ابباريكى

آگهى تجديد مزايده فروش ذرت علوفه اى
ــ﹞﹠︀ن (﹝︣﹋ــ︤ دا﹝︽︀ن)   ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت︨ 
در﹡︷︣دارد﹝﹆ــ︡ار ︡ود ٢٧٠٠ ︑﹟ ﹝︭﹢ل ذرت ︻﹙﹢﹁﹥ ای 
︨︣ــ︀﹡︡ ،﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹥ ﹁︣وش︋  ︠ــ﹢د را از︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه︋ 
 ️﹁︀︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ و در﹞ ﹟﹝︲ ︡ه︤ا﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗
﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ،﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹊︊︣گ ︨︍︣ده 
︑︱﹞﹫﹠ــ﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ١٠٪ ︑ــ︀ ٢٠٪ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ،در ︎︀﹋️ 
 ﹤︋ ١٣٩٨/٧/٧  ︪ــ﹠︊﹥  ︑︀ر﹊ ︀ن ︨ــ︀︻️  ١٢ روز︀︎︀︑ ﹤︐︨︣︋︧ــ
 ️﹁︀ور︨﹫︡در ﹏﹢︑ ︡ی︺ د﹁︐︣﹝﹢︨︧﹥ وا﹇︹ دردا﹝︽︀ن ﹝﹫︡ان︨ 

.︡﹠︀﹝﹡
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ در رد ﹤︧︨﹢﹞ 

︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:٣۵٢٢۵٣١۶-٠٢٣ و٣۵٢٢۵٣١١-٠٢٣
﹞﹠︀ن-﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن   آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی - ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت︨ 

ع ۹
۸۰
۸۲
۶۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹁︀︵﹞﹫﹥ ﹇﹛ (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹁︀︵﹞﹫﹥ ﹇﹛ (︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ۶٣٩۴) 
د︻ــ﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ﹋﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ١۶ روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢رخ 
 ،(﹉ ️︀︨) ︨︣ ︹﹝︐︖﹞ ،﹩︋︣ا﹞ ︡ان﹫︀︋︀ن ا﹡︧ــ︖︀م، ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︠ ،﹜﹇ :﹏﹞ در ﹏٩٨/٧/١٩ ︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ذ

 ﹤﹫﹠﹫︧︱︣ت ر﹇﹫﹥ (س) ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
﹐زم ︋ــ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ داو︵﹙︊﹫﹟ ︻︱﹢️ در ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ٩٨/٧/١٨ ︋︀ در 
د︨ــ️ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ﹐زم ︋﹥ ﹝﹏ ﹇﹛، ٧۵ ﹝︐︣ی ︻﹞︀ر ︀︨︣، ︋﹙﹢ار ︑︺︀ون، ﹝︖︐﹞︹ ادارات، ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣︡️ ︑︺︀ون، 
﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹛، ا︑︀ق ٢١٢ (︨ــ︀︻︀ت اداری) ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ﹁︣م ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
︀ً ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ء ︗︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ️﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر/و﹋﹫﹏ ︠﹢د ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︱﹢ر در ︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ و ا︻﹞︀ل رأی  ﹠﹝︲
﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ ︋︀︑﹀︀ق ︡﹊﹍︣ (︻︱﹢ و ﹡﹞︀﹠︡ه) ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٧/١٧ ︋︀ ﹝︡ارک ﹐زم ︋﹥ آدرس ﹇﹛، ٧۵ ﹝︐︣ی ︻﹞︀ر 
︀︨ــ︣، ︋﹙﹢ار ︑︺︀ون، ﹝︖︐﹞︹ ادارات، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣︡️ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹛، ا︑︀ق ٢١٢ (︨︀︻︀ت 

اداری) ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ا︣از ﹨﹢️ و ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥، ︋︣﹎﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ︗️ ﹡﹞︀﹠︡ه ︻︱﹢ ︮︀در ︫﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

  ١. ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥   ٢. ا﹡︐︀ب ﹡︀︸︣ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥
﹝︣︡️ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹇﹛

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۴

︨ــ﹠︡و﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠ــ﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ️ ون زا﹝﹫︀د 
﹝︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹉ ا︋﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٧۶۵١۶٩ ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ ٠۵٠٠١۵١ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۶٢١م٢١ اــ︣ان ٩۵ 
︋﹠︀م ا﹝﹫︣ دا﹝﹠﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٩٠٢٨۴٨۶۴ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۳۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و ٢٠٠٨﹝ــ︡ل ١٣٩٨ ر﹡ــ﹌  ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٩۵ب٧٨ ا︣ان 
٢٠ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FJCE2443682 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︨ــ﹫︀﹝﹉              ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAAG1C239KD031968
︑﹆ــ﹩ زاده ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۳۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ﹥     LX ︑﹫ــ︌    ︨ــ﹞﹠︡  ︨ــ﹢اری  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
١٣٩٨ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩    ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ﹝ــ︡ل 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   NAAC91CE1KF552423
124K1304508  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ –٨٨٧ ل ٣۴ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩۶٩ه۴۴ اــ︣ان ۴٢ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   14190080965 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
 ﹩﹡︀﹀﹫﹎ ︀︧﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP03EDXCJ562833

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

/ع
۹۸
۰۸
۲۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و ︎ــ︀رس ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٢ اــ︣ان ٢٢۶ ق ۶٧ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAAN01CA1EH716493  و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
١٢۴K٣٢۶۵٠ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ﹢︨ــ﹀﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹀﹫︡  ﹥ ر﹡﹌︨  ــ︊︤ و﹋︀رت   وا﹡️ ﹝︡ل ١٣٩۵︋  ︋︣گ︨ 
و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ۵۴۴۵۴٣۶ و ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NAS451100F4942303 ︋ــ﹥ ﹡︀م ﹨︀︗︣ ﹋︣﹝﹩  ﹁︣ز﹡︡ 
ــ﹑ک ٨٣ اــ︣ان ٧٣٢ س ٢٧    ــ﹞︀ره︎  ــ﹥︫  ﹝﹞ــ︡ و︋ 

﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹫﹍︣دد.

/ع
۹۸
۰۸
۲۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۹۲
۳

آگهى تجديد مناقصه
نوبت دوم

︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨ــ︀ی ︫ــ︣ی 
︫︣داری ︨︊︤وار ︋﹥ ا︨︐﹠︀د رد︿ ٣٢٠١٠٢ ︋﹢د︗﹥ 
︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︎ــ︣وژه ︑﹊﹞﹫﹏ ︗︡اره 
ــ﹞︀﹜﹩ را   ︫︡﹠︋︣﹝﹋ ﹏  ︎︰︣︺︑ ︨ــ︀زی ﹋︀ل ︻﹫︡﹎︀ه و
︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۶/٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋ــ﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︡ 
️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥  ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︫ــ︣﹋
ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ 
 ️︗ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︊︤وار  ︣داری︨   ︫️︀  ︨﹤  ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.sabzevar.ir آدرس ﹤︋
︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ۵٠٠/٠٠٠/٣١٢ 
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ ︀ل ︋﹥ ︮﹢رتر
﹫︪﹠︀د﹨︀  ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎   ︨ ً︀ ﹠﹝︲
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ﹝︐ــ︀ر ا︨ــ️. آ﹞ ﹟︣︠﹙ــ️︫ 
️ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن  ﹋︀︎ ﹏﹢︑
︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٣ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨︀︻️ ١٢ 
︀ز﹝︀ن   ︨﹏﹞ ︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١۴ در﹊ روز ︣︸

︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. ︻﹞︣ان︋ 
︀ز﹝︀ن  ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 
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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 rسرمایه گذاری دو سر برد با عبور از خام فروشی
با وجود پیشــرفت جمهوری اسالمی ایران در عرصه های علمی، نظامی و فناوری و 
کسب رتبه های بین المللی، کشورمان در بحث خام فروشی برخالف کشورهای صاحب 
نفت براســاس روش سنتی عمل می کند. رویه خام فروشی نفت در سال های اخیر، 
مقبول کشورهای نفت خیز نیست، چرا که ارزش افزوده آنچنانی برای اقتصاد کشور به 
دنبال ندارد. مسئوالن صاحب اندیشه در این حوزه با استفاده از تکنولوژی های به روز 
و بهره مندی از فناوری های نوین، خام فروشــی را تبدیل به احسن کرده و با ارتقای 
ارزش افزوده و تولید کاالهای مورد نیاز داخل و خارج، ثروت بیشتری خلق می کنند؛ 
در حالی که در ایران همچنان شاهد تحمیل ضرر و زیان های ناشی از خام فروشی بر 

اقتصاد کشور هستیم. 
تداوم خام فروشی عالوه بر تهدید اقتصاد امروز، فرصت های طالیی پیش روی آیندگان 
و نســل های آتی ایران اسالمی را با تهدیدات جدی مواجه می کند. با آنکه تحریم ها 
در برخی موارد مانع واردات تکنولوژی ها و دستگاه های به روز شده اند، اما استفاده از 
متخصصان و کارشناسان و اختصاص بودجه تحقیق و پژوهش های مربوط، در این امر 
بسیار ضروری است. اهتمام به جلوگیری از خام فروشی و تبدیل آن به تولید و ایجاد 
ارزش افزوده فرصتی طالیی پیش روی اقتصاد کشور است که می تواند تولید را هدفدار 
کرده و مانع از حراج ثروت ملی شود. در فرصت استثنایی خودکفایی ناشی از تحمیل 
تحریم های ظالمانه، عبور از روش های سنتی و شیوه هایی که ما را از دنیای متمدن 

عقب نگه داشته، بسیار ضروری است.
رهبر معظم انقالب از دهه های گذشته تا کنون با تأکید بر عدم تکیه بر منابع مالی 
نفتی و بستن در چاه های نفت، موضوع تکیه بر سایر توانایی های کشور را به دولتمردان 
تذکر داده اند؛ متأســفانه دولت های گذشته و دولت آقای روحانی فرصت های زیادی 
را از دســت داده اند؛ فرصت هایی که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار می گرفت 
منجر به تولید محصوالت متعددی می شــد که شکوفایی اقتصاد کشور را به دنبال 
داشــت. اصالح زیرساخت های الزم در عبور از خام فروشی و ساخت، تولید یا واردات 
فناوری های الزم و بهره مندی از علم و دانش نخبگان ایرانی و دانشمندان جوان، رموز 
عبور از پیچ گنگی است که اقتصاد کشور را در تالطم قرار داده است. بی تردید در مسیر 
عبور از خام فروشی نیازمند هزینه کردهای قابل توجهی هستیم که هزینه بری پرفایده 
و پرسودی را به دنبال خواهد داشت؛ از این منظر هر گونه سرمایه گذاری در این حوزه 

به نفع ایران و ایرانی خواهد بود.

استقرار ۱۷ جایگاه سیار سوخت رسانی در مرزها
مهر: سرپرست مدیریت عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از استقرار 
۱۷ جایگاه ســیار عرضه سوخت در خروجی های مهم استان های مرزی غرب کشور 
به منظور سوخت رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد. محمدرضا مظلومی گفت: 
مرز خســروی، مهران، چذابه و شلمچه چهار نقطه مرزی کشور هستند که در اعزام 
مسافران نقش مهمی دارند. در مرز خسروی پنج دستگاه جایگاه سیار، در مرز مهران 
یک جایگاه ثابت و هفت دســتگاه جایگاه سیار، در مرز چذابه و شلمچه هر کدام دو 

جایگاه و یک جایگاه سیار نیز در خرمشهر در نظر گرفته شده است.

4هزار و 800  مراجعه برای اعتراض به قطع یارانه نقدی
فارس: سخنگوی ســتاد اجرایی تبصره 
۱4 قانون بودجه 98 گفت: 4هزار و 800  
مراجعه به دفاتر پیشخوان برای اعتراض به 
عدم تخصیص یارانه نقدی صورت گرفت. 
حسین میرزایی با اشاره به بررسی پرونده 
افرادی که پیامک عــدم تخصیص یارانه 
نقدی دریافت کرده اند، اظهار کرد: برخی 
از معترضان تلفنی یارانه شان حذف نشده و به دلیل اختالل ایجاد شده در حساب های 
بانکی که از طرف ســازمان هدفمندســازی یارانه ها بوده پیامک واریز یارانه دریافت 
نکردند. تعداد این افراد 2هزار و ۷50 مورد بوده است. کمتر از 200 هزار خانوار واجد 

تخصیص یارانه یکصد و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی نیستند.

سهم نهادهای غیر دولتی از ثروت ملی چقدر است؟

90 درصد کیک اقتصاد روی میز دولت
 اقتصاد/ زهرا طوسی  اظهاراتی مبنی بر وجود 
60 درصــد ثروت ملی در اختیار چهار نهاد ســتاد 
اجرایــی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آســتان قدس و 
بنیاد مستضعفان، توسط بهزاد نبوی، پیر اصالح طلبان 
گرچه تازه بیان شده، اما تکرار مطلبی است که یک 
جریان فکری افزون بر دو دهه اســت بیان می کنند 
تا اهداف سیاســی را با بهانه های اقتصادی نشــانه 
بگیــرد. نگاهی به نقــش قرارگاه خاتــم در اجرای 
پروژه های کالن نفتی و عمرانــی در دهه اخیر و یا 
اقدامات ستاد اجرایی در فقرزدایی و آستان قدس در 
محرومیت زدایی تأیید می کند که اگر منابعی وجود 
دارد، برای کشور هزینه می شود، حال آنکه این آمار 

نیز از اساس نادرست است.
این جریان مدعي است دولت کنترلي بر اقتصاد ندارد 
و همه اشــکال سرمایه را در انحصار نهادهاي موازي 

می داند. اما آیا این گزاره صحیح است؟ 

 اختالف 10 برابری دارایی دولت
 نسبت به نهادهای غیردولتی

میرهادی رهـگشـا، کارشناس 
اقتصــادی و عضــو شــبکه 
مقاومتی  اقتصاد  تحلیلگران 
در گفت و گو با خبرنگار ما با 
تکیه بر محاسبات انجام شده، 

دربــاره قیاس دارایی دولــت و این چهار نهاد تأکید 
می کند که شاخص میزان دارایی دولت با اختالف ۱0 

برابری از نهادهای غیردولتی جلوتر است. 
به گفتــه وی، حجم دارایی هــای دولت مهم ترین 
معیاری است که می توانیم با آن نقش آفرینی دولت 
در اقتصاد را با چهار نهاد یاد شده مقایسه کنیم. دولت 
از دو سال پیش طرح مولدسازی دارایی ها را با هدف 
تأمین منابع مالی پایدار و استفاده بهینه از تمام ابعاد 
دارایی های دولت در دســتور کار قرار داد تا بتواند از 
این مسیر از امالک و مستغالت بدون استفاده خود به 
درآمدزایی برسد، آن زمان در هم اندیشی برای طرح 
مولد سازی دارایی ها طبق اعالم معاون وزیر اقتصاد، 
اندازه دارایی های دولت و تمامی زیرمجموعه های آن 
افزون بر ۱8 هزار هزار میلیارد تومان ذکر شــد که 
بیش از ۱4 برابر نقدینگی موجود در کل کشور بود و 
در آن نشست ذکر شد که این یک برآورد حداقلی از 

دارایی های دولت است. 
وی می افزایــد: اگر بخواهیم این رقم دارایی را در دو 

ســال اخیر با نسبت افزایش تورم حداقل 20 درصد 
به روزرســانی کنیم و به عبارتی سالی یک پنجم هم 
به آن بیفزاییــم، حدود 25 هزار هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که تقریباً ۱0 برابر نقدینگی کل کشــور 
اســت. این رقم یک طرف مقایســه اســت که اگر 
بدهی های دولــت که کمتر از یک هزار هزار میلیارد 
تومان است نیز از آن کسر شود باز هم تغییر جدی در 
دارایی های دولت ایجاد نمی شود و دولت حداقل 24 

هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد. 
وی ادامه می دهد: آخرین صورت منتشــر شــده از 
دارایی بنیاد مستضعفان در سال 94 چیزی در حدود 
56 هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم هم اکنون 
سه برابر هم شده باشد ۱50 هزار میلیارد تومان است 
که در مقایسه با دارایی های هزار هزار میلیاردی دولت 
عددی نیســت. برای برآورد کل دارایی های ســتاد 
اجرایــی فرمان امام به عنوان یک عدد تقریبی قابل 
قبول به آماری که خبرگــزاری رویترز از برآورد کل 
دارایی های ستاد اجرایی در سال 20۱۳ منتشر کرده 
بود، استناد کردیم که در این گزارش کل دارایی های 
ستاد اجرایی کمتر از ۱00 میلیارد دالر تخمین زده 
شــده بود. اگر این عدد را با نرخ امروز حساب کنیم 
هزار هزار میلیارد تومان می شود. درباره آستان قدس 
هم باید گفت کل دارایی این نهاد نمی تواند بیشتر از 
5 درصد اقتصاد کشور باشد و این یک رقم باالست 
که ما در نظر گرفتیــم. در مجموع می توان گفت با 
احتساب تقریب های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، 
مجموع دارایی های همه نهادهای عمومی غیردولتی 
کمتر از یک دهم دارایی های کل دولت اســت.عضو 
شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تأکید می کند: 
بدین ترتیب باید گفت که دولت همه کاره است ولی 
اگــر نمی تواند از ظرفیت دارایی ها و ابزارهای قدرتی 

خود به درستی استفاده کند، حرف دیگری است.

 شرکت شستا 20 برابر سازمان اقتصادی 
آستان قدس

دارایی های آستان قدس نیز با استناد به صحبت های 
مرتضی فیروزآبادی، معــــاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی این آســتان در قیاس با ســــازمان های 
دیگر بســیار کم ارزیابی می شــود. فیروزآبادی در 
گفت و گو با خبرنگار ما تاکید می کند که شــرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( نزدیک به 
20 برابر سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی است 

و برخی شرکت های پتروشیمی و نفت و گاز هم به 
تنهایی 20 برابر بخش اقتصادی آستان قدس هستند. 
به گفته وی کافی است سایت ۱00 شرکت برتر کشور 
را مشاهده و اعداد و ارقام را با سامانه شفافیت آستان 
قدس مقایســه کنید و متوجه خواهید شد که ابعاد 

مالی آستان قدس آن طور که تصور می شود، نیست.

 دارایی پنج نهاد کمتر از 9 درصد 
دارایي هاي دولت

تحلیلگر  شــاکری،  مجید 
یادداشتی  در  نیز  اقتصادی 
اگر چه  یــادآور می شــود 
بــرآوردی از کل دارایی های 
درباره  امــا  نداریم  دولــت 

اموال غیرمنقول دولت گــزارش وزارت اقتصاد و 
دارایی)مختوم به 96/۷/۳0( در پروژه شناســایی 
اموال دولت، عدد کل دارایی های غیرمنقول را ۱8 
هزار و ۳۷2 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. 
بدیهی است که این عدد شامل سایر اشکال دارایی 
دولت)سهام بانک ها، سهام شــرکت های دولتی، 

شرکت ملی نفت و مانند آن( نمی شود.
وی می گوید: کل دارایی های بنیاد به استناد صورت 
مالی تلفیقی حسابرسی شــده سال 96، 6۳ هزار 
میلیارد تومان است. اما درباره موارد دیگر به خصوص 
بزرگ ترین آن ها یعنی ستاد اجرایی دسترسی به 
اطالعات بسیار کم است و ناچار به استفاده از منابع 
خارجی هستیم. یک اشکال اتکا به منابع خارجی 
تمایل آن ها به بیش برآورد نقش و عدد دارایی های 
این نهادهاســت، ولی با این وجود تنها منابع قابل 
اتکا فعالً همین منابع خارجی هستند. رویترز یک 
برآورد نســبتاً متأخــر)20۱۳( از کل دارایی های 
ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده که به دلیل 
دالری)و نه ریالی( بودن کمابیش برای ســال 96 
هم قابل اتکاســت یا دست کم راهنماست. رویترز 
عــدد این دارایی را 95 میلیــارد دالر)به نرخ دالر 
مهر 96( کمتر از 400 هزار میلیارد تومان، درنظر 
می گیرد. با وجود آنکه به طور قطع سه بنیاد تعاون 
دیگر یک به یک بسیار کمتر از ستاد اجرایی است، 
از همین عدد برای ارزش دارایی آن ها در مهر 96 
استفاده می کنیم، یعنی فرض می کنیم هر یک از 

آن ها 400هزار میلیارد تومان ارزش دارند. 
درباره آستان قدس یک استماع مشخص و نسبتاً 

اخیر در کنگره آمریکا وجود دارد که عدد مستغالت 
آن را 20 میلیارد دالر ذکر می کند. اگرچه شــکل 
غالب دارایی آستان قدس مستغالت است اما فرض 
می کنیم آستان قدس دقیقاً به اندازه امالک، دارایی 
منقول دارد )که باز بیش برآوردی شــدید است( 
بنابراین کل دارایی آستان قدس 40 میلیارد دالر 
یا ۱60 هزار میلیارد تومان در مهر ۱۳96 اســت. 
البته یک اشــکال جدی در اینجا وجود دارد و آن 
اینکه دارایی آستان قدس به دلیل محدودیت های 
وقف نامه ها محدودیت تخصیصی دارد و نمی توان 
آن را به سادگی با بقیه موارد جمع بست، اما از این 

محدودیت عبور می کنیم.
پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی های 6 نهاد 
فوق )که در آن بسیار بیش برآورد شده( و تقسیم 

آن بر دارایی های نامنقول در اختیار 
قوه مجریه، نســبت بدست آمده 
برابر با ۱0 درصد اســت. حال اگر 
این نسبت را برای کل دارایی های 
در اختیــار قوه مجریه محاســبه 
کنیــم )یعنی شــرکت ملی نفت، 
بانک های دولتــی و... را بیفزاییم( 
بی تردید نســبت دارایی های 6 )و 
نه حتی چهار( نهاد اصلی اقتصادی 
حاکمیتی بسیار کمتر از ۱0درصد 
دارایی هــای در اختیار قوه مجریه 
است. واضح اســت که با توجه به 
یکسان تحت تأثیر قرار گرفتن این 

دارایی ها با تورم و عدم تغییرات ساختار از ۱۳96 
تاکنون، این برآورد نســبی اکنون در سال ۱۳98 
هم صادق اســت، بنابرایــن اگر حتی هیچ بخش 
خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی های 
نهادهای برشمرده شده به کل دارایی های موجود 

در اقتصــاد ایران هرگز نمی توانــد از یک یازدهم 
بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی 

عمیقاً غلط است.

 لزوم تجمیع دارایی دولت 
در قالب صندوق ثروت ملی

هــدف از ایــن محاســبه، نشــان دادن کوچکی 
دارایی های حاکمیتی نیست بلکه نشان دادن بزرگی 
دارایی های در اختیار قوه مجریه است. مولد سازی 
دارایی های قوه مجریه )حتی دارایی های کارکردی و 
مرتبط با وظایف روزانه قوه مجریه( از مواردی است 
که ادبیات وسیعی برای آن در جهان وجود دارد. یک 
راه حل قابل توجه تجمیع این دارایی ها در قالب یک 
صندوق ثروت ملی حصارکشی 
شــده از دخالت های سیاسی 
و تعیین بــازده هدف برای آن 
است، به نحوی که آحاد جامعه 
با اطــالع از ابعــاد ارزش این 
گنج پنهــان )تعبیری که دتر 
و فولستر از دارایی های دولتی 
دارند( به مطالبه افزایش بازده 
این دارایی ها بپردازند. میانگین 
بازده ســاالنه این نوع دارایی ها 

در دنیا حدود ۳.5درصد است.
فرض کنیم تنها یک درصد بازده 
ساالنه هدف گذاری شده بود و 
کل دارایی های دولت همین ۱8 
هــزار هزار میلیارد تومان و نه بیش از آن بود، در آن 
صورت ۱80 هزار میلیارد تومان درآمد ســاالنه قابل 
هدف گذاری از مولد سازی دارایی های دولتی می بود. 
خوشبختانه رگه هایی از آن در طرح اصالح ساختار 

بودجه سازمان برنامه آمده است. 

 اگر حتی هیچ بخش 
خصوصی هم وجود 
نداشته باشد، نسبت 
دارایی های نهادهای 
برشمرده شده به کل 
دارایی های موجود 
در اقتصاد هرگز 
نمی تواند از یک 
یازدهم بیشتر باشد

بــــــــرش

بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تأمین می شود     تسنیم:  نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری سال آینده بدون وابستگی 
به منابع نفتی تأمین خواهد شد. وی گفت: براساس تصمیم گیری انجام شده، منابع نفتی فقط به طرح های عمرانی اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت به تملک دارایی های 

سرمایه ای تبدیل خواهد شد. وی افزود: برای جایگزین کردن منابع نفتی چند پیشنهاد ارائه شده که یکی از آن ها حذف یارانه پنهان حامل های انرژی است و دیگر استفاده از درآمدهای مالیاتی است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی

شماره پرونده: 139304006091000609/1        شماره بايگانى پرونده: 9301456
شماره ابالغيه: 139805106091005672          تاريخ صدور: 1398/06/28

آگهى ابالغ ارزيابى دوم كالسه 9301456
ــماره 5296 (به عنوان راهن) ابالغ  ــيله به آقاى مجيد سامانى فرزند حسن به شناسنامه ش بدينوس
ميگردد كه در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9301456 مطروحه در شعبه اول اجراى ثبت مشهد 
له: بانك پاسارگاد عليه: شما و شركت صنايع بهداشتى پرى ناز طوس تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
ــهد به مبلغ  ــى و دو اصلى بخش نه مش ــت و س ــت و هفت هزار و پانصد و هفت فرعى از دويس بيس
ــت ميليون ريال (9/200/000/000 ريال) ارزيابى گرديده است چنانچه به مبلغ  نه ميليارد و دويس
ــتناد ماده 101- آيين نامه اجراى ثبت ظرف مدت پنج روز از تاريخ  فوق الذكر اعتراضى داريد به اس
ــى به  ــه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ هفده ميليون ريال بابت هزينه كارشناس ــالغ اخطاري اب
ــارج از مهلت مقرر يا بدون  ــد ضمناً به اعتراض خ ــعبه تحويل دهي ــاب به اين ش صورت على الحس

پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9808282م.الف 797
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000250      تاريخ ثبت: 1398/06/25
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــتناد اسناد رهنى 10135- 10130- 10132 دفترخانه 210 مشهد اجرائيه تحت  بانك ملت به اس
كالسه هاى 9501989- 9501992- 9501994 در قبال مبلغ 1/671/228/274 ريال عليه طوبى 
ــماره ملى  ــنامه 336 صادره طبس ش ــماره شناس ــى فرزند على تاريخ تولد 1363/05/15 ش اخالق
ــنامه 177  ــماره شناس ــول صالح زاده فرزند محمد تاريخ تولد 1338/07/08 ش 0839560011، بت
ــماره ملى 0839455186 و على اخالقى فرزند ذبيح اله تاريخ تولد 1333/01/02  صادره طبس ش
ــماره ملى 0839438079 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در  ــماره شناسنامه 22 صادره طبس ش ش
ــمى، الزم االجراء و  ــناد رس مورخ 1395/06/09 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 40916 فرعى از 182 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 6873 قطعه 3 بخش 10 مشهد ملكى على اخالقى فرزند ذبيح اله تاريخ تولد 
ــنامه 22 صادره طبس شماره ملى 0839438079 به آدرس مشهد: بلوار  1333/1/2 شماره شناس
پيروزى- پيروزى 81- شهيد برسالنى 18 روبروى بوستان بنفشه- پالك 139 طبقه دوم واحد ضلع 
ــخصات و توصيف  ــمالى به مبلغ 5/150/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش ش

اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــاحت عرصه 330 مترمربع با حاشيه ورودى  ــمالى به مس ــناد ابرازى ملك فوق در پالك ش طبق اس
ــت. آپارتمان طبق گواهى  ــده اس ــى به ملك با عرض 12 متر واقع ش بعرض 11 متر با معبر دسترس
ــاحت 76/73 مترمربع در طبقه دوم با كاربرى  ــماره 705698 مورخ 1392/11/8 به مس پايانكار ش
مسكونى كه 1/5 مترمربع آن تراس مسقف بوده و انبارى به مساحت 1/5 مترمربع و پاركينگ شماره 

3 با قدمت شش سال احداث شده است. حدود ملك (عرض 11 متر، طول 30 متر) مى باشد.
ــناد و مدارك ابرازى مطابقت داشته و در تصرف مالك بوده  ــده با اس حدود اجمالى ملك معرفى ش

و تحت اجاره قرار دارد.
مشخصات فنى ساختمان:

ــنگ تراورتن تركيبى با پنجره هاى  ــاختمان س ــكلت فلزى و نماى س ــاختمان احداثى اس ــازه س س
ــد. واحد آپارتمانى فوق االشاره شامل دو اطاق خواب، هال و  ــه دو جداره مى باش آلومينيومى و شيش
ــپزخانه اوپن با كابينت MDF هود و گاز روكار و سرويس  ــقف، آش ــاده در س پذيرايى با گچبرى س
ــويى و حمام مستقل مى باشد. كف پذيرايى و اطاق هاى خواب سراميك و بدنه ديوارها  توالت دستش

گچ و كاغذ ديوارى مى باشد. سيستم سرمايشى كولر آبى و گرمايشى پكيج و رادياتور است.
ــتقل مى باشد. مجتمع  ــعابات منصوبه واحدهاى مجتمع آب و برق و گاز هر كدام يك امتياز مس انش
ــور و آيفون تصويرى و درب روالپ براى پاركينگ  ــتم اعالم و اطفاء حريق و آسانس مجهز به سيس

مى باشد.
ــاره واقع در طبقه دوم با توجه به اسناد مالكيت، موقعيت  ــدانگ واحد آپارتمانى فوق االش ارزش شش
ــكل هندسى، تراكم متوسط ملك، ابعاد  ــاحت و ش ملك، نوع كاربرى و تعداد واحدهاى مجتمع، مس
و حاشيه، طراحى و نورگيرى فضاها، قدمت و كيفيت بنا؛ عرض خيابان دسترسى، تأمين پاركينگ، 
ــتقل و مقايسه با امالك مشابه در منطقه و با احتساب ساير جهات  ــور، انشعابات منصوبه مس آسانس
ــته باشد  ــت وجود داش ــى بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديونى كه ممكن اس مؤثر در امر كارشناس
ــارد و صد و پنجاه ميليون) ريال برآورد  ــاً به مبلغ ميانگين 5/150/000/000 ريال (پنج ميلي جمع

و كارشناسى مى گردد.
حدود اجما لى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

ــرقى، قسمت پنجم آن غربى، است. اول ديواريست  ــماالً: در شش قسمت، كه قسمت سوم آن ش ش
بطول (4/25) چهار متر و بيست و پنج سانتيمتر به فضاى ملك مجاور دوم ديواريست بطول (1/00) 
يك متر به فضاى ملك مجاور سوم نيم ديوار جلوى بالكن بطول (1/50) يك متر و پنجاه سانتيمتر 
به فضاى نورگير مشاعى چهارم ديوار و پنجره است بطول (1/25) يك متر و بيست و پنج سانتيمتر 
ــانتيمتر به  ــت بطول (1/50) يك متر و پنجاه س ــاعى پنجم ديوار و پنجره اس به فضاى نورگير مش
ــت بطول (4/40) چهار متر و چهل سانتيمتر به فضاى ملك  ــاعى ششم ديواريس فضاى نورگير مش
ــش متر و چهل سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه  ــرقاً: ديواريست بطول (6/40) ش مجاور ش
ــوم آن شرقى، است.  ــمت س ــمت، كه قس ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد جنوباً: در چهار قس
ــانتيمتر به آسانسور دوم درب و ديوار است بطول  ــت بطول (1/70) يك متر و هفتاد س اول ديواريس
ــانتيمتر به راهرو سوم ديواريست بطول (1/65) يك متر و شصت  ــه متر و هفتاد و پنج س (3/75) س
و پنج سانتيمتر به راهرو چهارم ديواريست مشترك بطول (5/45) پنج متر و چهل و پنج سانتيمتر 
ــت متر و پنج سانتيمتر به درز انقطاع مورد  ــت بطول (8/05) هش به آپارتمان قطعه 4 غرباً: ديواريس

تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرارداد.
ــت بطول (1/25) يك متر و بيست و پنج  ــماالً: ديواريس ــاحت 1/5 به حدود اربعه: ش انبارى به مس
سانتيمتر به ملك مجاور شرقاً: ديواريست بطول (1/20) يك متر و بيست سانتيمتر به ملك مجاور 
ــت و پنج سانتيمتر به انبارى قطعه 2 غرباً: درب و  ــت بطول (1/25) يك متر و بيس جنوباً: ديواريس

ديوار است بطول (1/20) يك متر و بيست سانتيمتر به محوطه مشاعى
پاركينگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه:

ــماالً: در سه قسمت، اول خط فرضى است بطول (50/0) پنجاه سانتيمتر به محوطه مشاعى دوم  ش
ــانتيمتر به انبارى قطعه 6 سوم خط فرضى است  ــت بطول (2/05) دو متر و پنجاه س خط فرضى اس

بطول (2/45) دو متر و چهل و پنج سانتيمتر به راه پله مشاعى
ــاً: خط فرضى به  ــانتيمتر به ملك مجاور جنوب ــت بطول (2/50) دو متر و پنجاه س ــرقاً: ديواريس ش

محوطه مشاعى بطول (5/00) پنج متر به پاركينگ قطعه 4
غرباً: خط فرضى است بطول (2/50) دو متر و پنجاه سانتيمتر به محوطه مشاعى.

ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مستأجر مى باشد و حدود ملك 
ــماره 139885606272004867- 1398/06/25 دفتر  ــا واقع تطبيق ملك موصوف برابر نامه ش ب
ــدانگ بمبلغ مورد ارزيابى  ــتى مى باشد. مزايده بصورت شش ــتى داراى 2 فقره بازداش امالك بازداش
شده در قبال مبلغ 5/150/000/000 ريال در روز سه شنبه 1398/08/21 از ساعت 9 الى 12 ظهر 
ــهد واقع در مشهد- خيابان پاسداران 3/1- اداره اجراى- شعبه  ــعبه اول اجراى ثبت مش در محل ش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــناد رهنى) ش اول (اس
ــاعت مقرر  ــده روز بعد در همان محل و در س ــه مزاي ــمى مصادف گردد جلس مزايده با تعطيل رس
ــر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير  ــد و مبالغ نيم عش برگزار خواهد ش
ــد.  ــم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش ــاى قانونى اع هزينه ه

آ-9808284 م.الف 798
مسئول شعبه اول اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

شماره مزايده: 139804306091000244      تاريخ ثبت: 1398/06/20
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9706478
بانك ملت به استناد اسناد رهنى 152129- 96/10/27 دفترخانه 4 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى 
ــن رضايى فرزند محمد تاريخ تولد  9706478 در قبال مبلغ 3/581/396/960 ريال عليه اميرحس
ــى 0945417225 ((بدهكار)) و  ــماره مل ــهد ش ــنامه 2080 صادره مش ــماره شناس 63/06/29 ش
ــنامه  ــماره شناس ــمس الدين تاريخ تولد 1315/01/01 ش ــم بتول وكيل زاده ميرعالئى فرزند ش خان
ــى 0778515753 ((راهن)) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ  ــماره مل 7577 صادره درگز ش
ــناد رسمى الزم االجراء و تقاضاى  1397/09/18 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
ــالك ثبتى 41119 فرعى از 18998 فرعى از  ــدانگ پ بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش
ــده هزار و نهصد و نود و  ــهد (چهل و يك هزار و يكصد و نوزده فرعى از هج ــش 9 مش ــى بخ 4 اصل
ــهد) ملكى خانم بتول وكيل زاده ميرعالئى به آدرس بلوار  ــت فرعى از چهار اصلى بخش نه مش هش
ــى- خيابان مهدى 21- پ 21 طبقه اول به مبلغ 8/400/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت  فردوس

يافته كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــاحت  ــهم العرصه به مس ــكونى 4 واحدى با س ملك مورد تعرفه يك باب آپارتمان از مجموعه مس
ــتان قدس رضوى) و اعيان به مساحت 161 مترمربع شامل يك  66/71 مترمربع از عرصه وقف (آس
ــده داراى آجر سفال بوده و كف  ــد. ملك تعرفه ش ــه خوابه، در طبقه اول مى باش ــكونى س واحد مس
پذيرايى و نشيمن سنگ، سقف و ديوار رنگ، كابينت آشپزخانه چوبى، سرمايش كولر آبى و گرمايش 
ــال و انشعابات برق، آب، گاز مى باشد.  ــد. ساختمان داراى قدمت حدود 22 س بخارى گازى مى باش
همچنين حدود اجمالى و مشخصات ملك مورد تعرفه با اسناد ملكى ابرازى مطابقت دارد و در زمان 

بازديد ملك در تصرف و مورد بهره بردارى مالك مى باشد.
ــاير عوامل  با عنايت به در نظر گرفتن موقعيت مكانى، حدود اربعه، قدمت بنا، تحقيقات محلى و س
ــدانگ ملك مورد تعرفه با كليه امتيازات و انشعابات در حال حاضر  ــى ارزش شش مؤثر در كارشناس

مبلغ 8/400/000/000 ريال (هشت ميليارد و چهارصد ميليون ريال) برآورد مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

ــت به فضاى خيابان شرقاً: بطول 13/66 متر ديوار به ديوار  ــماالً: بطول 12 متر پنجره و ديواريس ش
اعيان محمدرضا مرتضى نيا

ــت به  ــت به فضاى حياط غرباً: اول بطول 4/5 متر ديواريس ــاً: بطول 12 متر پنجره و ديواريس جنوب
ــمت بطولهاى 3/48 و 0/46 و 2/20 و 0/46 و 1/91 و 2/22 متر درب و  ــش قس اراضى دوم در ش

ديواريست به پلكان مشترك سوم بطول 4/90 متر ديواريست به اراضى امير خيرخواه
ــد و حدود ملك  ــك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش مل
ــتى،  ــماره 139885606004007544 دفتر امالك بازداش با واقع تطبيق دارد موصوف برابرنامه ش
ــده در قبال مبلغ  ــورد ارزيابى ش ــدانگ بمبلغ م ــورت شش ــد. مزايده بص ــتى مى باش ــد بازداش فاق
ــى 12 ظهر در محل  ــاعت 9 ال ــنبه مورخه 1398/08/18 از س ــال در روز ش 8/400/000/000 ري
شعبه اول اجراى ثبت مشهد- واقع در مشهد- خيابان پاسداران- نبش پاسداران 3/1- اداره اجراى 
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــناد رسمى (رهنى) ش اس
ــه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر  ــمى مصادف گردد جلس روز مزايده با تعطيل رس
ــر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير  ــد و مبالغ نيم عش برگزار خواهد ش
ــد.  ــم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش ــاى قانونى اع هزينه ه

آ-9808288 م.الف 799
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306091000153        تاريخ ثبت: 1398/04/11
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
بانك ملت به استناد اسناد رهنى 13071- 13072- 13073- 18/7/94 232 دفترخانه 232 مشهد 
ــه هاى 9706420- 9706419- 9706418 در قبال مبلغ 1/771/081/844  ــه تحت كالس اجرائي
ــنامه 26998 صادره قوچان شماره  ــماره شناس ريال عليه احمد بوكان تاريخ تولد 1340/01/01 ش
ــنامه 0922025649  ــماره شناس ــى 087026968 و فرزين بوكان تاريخ تولد 1371/06/25 ش مل
صادره مشهد شماره ملى 0922025649 فرزاد بوكان فرزند احمد تاريخ تولد 1369/06/29 شماره 
شناسنامه 0921142463 صادره مشهد شماره ملى 0921142463 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه 
ــط متصدى وقت گواهى مى گردد و در پايان مهلت  در مورخ 1397/08/30 كه صحت ابالغ آن توس
ــمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده  ــناد رس مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
ــدانگ پالك ثبتى 8433/87590 فرعى از 4 اصلى بخش 9 مشهد ملكى احمد بوكان  تماميت شش

ــماره شناسنامه 26998 صادره قوچان شماره ملى 0870269682 به  تاريخ تولد 1340/01/01 ش
ــال ارزيابى و قطعيت يافته  ــه مبلغ 30/500/000/000 ري ــى 40- پالك 18 ب آدرس فرامرز عباس
ــى به شماره وارده 16870-  ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس كه حدود و مش

1397/12/03 بدين شرح ميباشد:
ــكونى در دو طبقه با موقعيت شمالى، عرصه آن  ــاختمانى است با كاربرى مس ــده س پالك تعرفه ش
ــاحت 290 مترمربع موقوفه آستان قدس رضوى مى باشد و بر اساس گواهى مورخ 94/5/18  به مس
ــهد داراى اعيانى به مساحت 353 مترمربع شامل طبقه همكف يك واحد  ــهردارى منطقه دو مش ش
ــكونى هر  ــكونى و 18 مترمربع پاركينگ و طبقه اول يك واحد 173 مترمربع مس 162 مترمربع مس
واحد داراى سه خواب با كف سراميك، آشپزخانه با كف سراميك و كابينت چوبى، شيرآالت موجود 
ــرقت،  ــه كاغذ ديوارى و رنگ روغن، دربهاى ضد س ــراميك، بدن ــوب، هال و پذيرايى با كف س مرغ
سيستم گرمايش رادياتور و پكيج سيستم سرمايش كولر آبى داراى آيفون تصوير اسكلت ساختمان 
نيمه فلزى با سقف ضربى و آهن نماى ساختمان سنگ مى باشد ساختمان فوق داراى قدمتى بيش 
ــده مى باشد. طبقه اول در حال حاضر در تصرف مالك و طبقه همكف در  ــال و بازسازى ش از 30 س

اختيار مستأجر مى باشد و حدود اجمالى ملك در حد عرف مورد قبول مى باشد.
ارزيابى

با توجه به مراتب فوق و مشخصات ذكر شده و موقعيت محل و با عنايت به مساحت عرصه و اعيان 
و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ميزان ارزش بخصوص مكانيت نوع دسترسى به ملك مصالح بكار 
رفته و مقايسه با موارد مشابه و با فرض عدم بدهى احتمالى در شرايط حاضر شش دانگ ساختمان 
فوق به مبلغ 30/500/000/000/000 ريال (سه ميليارد و پنجاه ميليون تومان) ارزيابى مى گردد.

حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى به شرح ذيل مى باشد:
شماالً: بطول 10 متر ديواريست به اراضى باقيمانده شرقاً: بطول 29 متر ديوار به ديوار مجاور
جنوباً: بطول 10 متر ديواريست به خيابان غرباً: بطول 29 متر ديواريست به اراضى باقيمانده

ــك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى در طبقه اول در تصرف مالك و طبقه  مل
ــماره  ــع تطبيق ملك موصوف برابرنامه ش ــد حدود ملك با واق ــتأجر مى باش ــف در تصرف مس همك
ــتى داراى فاقد بازداشتى مى باشد.  139858606004007493- 1398/06/17 دفتر امالك بازداش
ــده در قبال مبلغ 30/500/000/000 ريال در روز  ــدانگ بمبلغ مورد ارزيابى ش مزايده بصورت شش
شنبه 1398/08/11 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان- 
ــناد رهنى) كوچه ثبت شروع و به  ــداران 3/1- اداره اجراى اسناد رسمى (اس ــداران- نبش پاس پاس
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف  باالترين قيمت پيش
ــاعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغى بابت نيم  ــه مزايده روز بعد در همان محل و در س گردد جلس
عشر اجرايى و مبلغى بابت حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و 

نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ-9808292 م.الف 800
مسئول شعبه اول اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

شماره مزايده: 139804306091000113      تاريخ ثبت: 1398/03/26
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9100392 
ــهد  ــماره 166113 مورخ 1384/04/05 دفترخانه 71 مش ــند رهنى ش ــتناد س ــينا به اس بانك س
ــش  ــتاد و ش ــه 9100392 در مورخه در قبال 186/309/463 (يكصد و هش اجراييه اى تحت كالس
ــه ريال) عليه آقاى محمدمهدى افرند فرزند  ــصت و س ــيصد و نه هزار و چهارصد و ش ميليون و س
عبداهللا به شماره شناسنامه 3054 (بعنوان بدهكار و راهن) صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 
1394/4/12 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى 
بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ اعيان مسكونى پالك ثبتى سيزده هزار و بيست و 
يك (13021) فرعى از دو هزار و صد و پنجاه و دو (2152) فرعى از پنج اصلى بخش نه (9) مشهد، 
ــمت راست پالك 9 به  ــتغيب 2، اولين كوچه س ملكى آقاى محمد مهدى افرند واقع در خيابان دس
ــصت ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته است  ــيصد و ش مبلغ 3/600/000/000 ريال معادل س

توصيف اجمالى ملك طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل مى باشد.
ــدانگ يكباب آپارتمان كه عرصه آن موقوفه گوهرشاد آغا مى باشد،  ــت شش مورد ارزيابى عبارت اس
اعيان به مساحت 101/81 (صد و يك مميز هشتاد و يك) مترمربع داراى كاربرى مسكونى مى باشد 
و در روز ارزيابى ملك مزبور در تصرف مديون در طبقه دوم شرقى) شامل پذيرايى باكف سراميك، 
ــتى سيستم سرمايش آن  ــرويس بهداش ــپزخانه اپن با كابينت فلزى، حمام و س دو اتاق خواب، آش
كولرآبى و گرمايش آن بخارى گازى، نماى آن سيمانى طرح رومى و سازه آن تمام اسكلت فلزى با 
ــت. با توجه به موقعيت مكانى ابعاد هندسى، مساحت و قدمت بنا، امتيازات، ارزش  ــقف ضربى اس س
ــى جمعاً برابر مبلغ 3/600/000/000 ريال معادل  ــابه و ساير عوامل مؤثر كارشناس روز امالك مش
ــصت ميليون تومان تعيين و اعالم مى گردد. حدود اجمالى ملك موصوف به شرح ذيل  ــيصد و ش س

مى باشد:
ــمت اول و دوم بطولهاى 2 متر و 3/1 متر ديوار و پنجره به فضاى حياط خلوت  ــه قس ــماالً: در س ش
سوم بطول 4/35 متر ديواريست به فضاى اعيان مجاور. شرقاً: بطول 17/10 متر ديواريست به فضاى 
ــمت بطول هاى 1/80 متر و 0/70 متر و 4/5 متر پنجره و ديوار به  ــه قس اعيان مجاور. جنوباً: در س
فضاى صحن حياط. غرباً: در پنج قسمت اول بطول 3/70 متر ديواريست اشتراكى با طبقه دوم غربى 
پالك 13020 فرعى دوم الى چهارم بطول هاى 1/75 متر و 4/8 متر و 2/2 متر درب و ديواريست به 
ــتراكى پنجم بطول 7/8 متر ديواريست اشتراكى با پالك 13020 فرعى. حقوق ارتفاعى:  راه پله اش
ــت برابرنامه شماره 139885606003008055  رعايت قانون و مقررات تملك آپارتمانها الزامى اس
ــتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ  ــتى فاقد بازداش مورخه 98/6/27 دفتر امالك بازداش
ــنبه مورخه 1398/8/14 از ساعت  ــده در قبال مبلغ 3/600/000/000 ريال در روز سه ش ارزيابى ش
ــهد واقع در خيابان پاسداران نبش  ــناد رسمى مش ــعبه رهنى اجراى اس 9 الى 12 ظهر در محل ش
ــعبه رهنى) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــداران 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى (ش پاس
ــمى مصادف گردد جلسه مزايده روز بعد در  واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نيم عشر اجرايى و حق مزايده زايد بر مبلغ مزايده 
ــاده 121 بعهده برنده مزايده  ــاى قانونى اعم از معلوم و يا نامعلوم طبق تبصره 6 م ــاير هزينه ه و س

مى باشد. آ-9808294م.الف 801

شماره مزايده: 139804306092000149
تاريخ ثبت: 1398/05/31
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال منقول پرونده اجرايى كالسه 94/92/1849
بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق خانم سارا آرين منش نام پدر: اسحق تاريخ تولد: 1357/03/04 
ــيصد و چهارده عدد  ــنامه: 35924، جهت وصول س ــماره شناس ــى: 0680351450 ش ــماره مل ش
ــهد تاريخ  ــين محل صدور: مش ــانى زاده نام پدر: غالمحس ــكه بهار آزادى عليه آقاى مجيد خراس س
ــماره 16435 تاريخ  ــند ازدواج ش ــتناد س ــماره ملى: 0933002157 به اس تولد: 1345/11/20 ش
ــان رضوى شهرستان مشهد  ــهر مشهد استان خراس ــماره 11 ش 1385/08/11 دفترخانه ازدواج ش
ــعبه دوم اداره اجراى  ــه فوق در اداره اجراى ش ــه صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالس ــادرت ب مب
ــكيل و اجرائيه در تاريخ 1394/09/05 به مديون ابالغ شده است. سپس  ــمى مشهد تش ــناد رس اس
ــتانكار طى وارده 11044- 1394/09/24 خودرو وانت دوكابين مزدا 2600 بى مدل  به تقاضاى بس
1991 به شماره انتظامى 755 ل 94 ايران 12 متعلق به مديون در قبال 10 عدد سكه بهار آزادى 
ــت و توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى كه طبق گزارش كارشناس رسمى وارده به  بازداش

شماره 23156- 1398/05/08:
نوع خودرو: وانت مزدا دو كابين 2600- مشكى رنگ- مدل 1991

شماره موتور: 3568 شماره شاسى: 218801 شماره انتظامى: 755 ل 94 ايران 12
نام مالك: مجيد خراسانى زاده

ــت (طبق  ــخ 1396/08/13 در پاركينگ ده غيبى توقيف بوده اس ــودرو از تاري ــت خودرو: خ وضعي
اظهارات مالك پاركينگ) و به علت توقف طوالنى مدت نياز به سرويس و تعمير موتور و باترى دارد. 
ــپر جلو- رنگ دار بودن بدنه و سقف- پوسيدگى درب و كابين  ــتى س ــتيك ها 20 درصد- شكس الس

عقب- فاقد بيمه (بعلت توقف خودرو)
قيمت كارشناسى: دويست و پنجاه ميليون ريال (250/000/000 ريال) معادل بيست و پنج ميليون 

تومان
ــغلى  ــودرو هزينه هاى خالفى، پاركينگ، بيمه (و جرايم آن) و ماليات ش ــح: از مبلغ قيمت خ توضي

(شامل وانت بارها) كسر گردد.
طبق گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 22553- 1398/05/06 در زمان بازديد خودروى مذكور در 

محل پاركينگ ده غيبى به نشانى جاده نيشابور- پاركينگ ده غيبى قرار داشت.
كه پس از قطعيت ارزيابى در روز يكشنبه مورخ 1398/08/26 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه 
مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ ده غيبى از مبلغ پايه 250/000/000 ريال شروع 
و به باالترين مبلغى كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزينه هاى قانونى حق حراج 
ــر به مبلغ 12/500/000 ريال طبق مقررات از خريدار وصول  به مبلغ 15/000/000 ريال و نيمعش
ــمى در ساعت تعيين  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس خواهد ش

شده برگزار مى گردد. آ-9808295 م.الف 802

شماره پرونده: 139804006092001964/1
شماره بايگانى پرونده: 9803116

شماره ابالغيه: 139805106092010512
تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092001964/1
ــنامه 527 با كدملى  ــماره شناس ــه وراث مرحوم مهدى مهدوى پور فرزند غالم به ش ــيله ب بدينوس
ــماره ملى:  ــخ تولد: 1350/06/08 ش ــدر: مهدى تاري ــدوى پور نام پ ــين مه 6506486415 (حس

0941820580 شماره شناسنامه: 400
ــى: 0942034589                 ــماره مل ــدى تاريخ تولد: 1361/07/14 ش ــور نام پدر: مه ــن مهدوى پ - محس

شماره شناسنامه: 3316
ــى: 0941840131                  ــماره مل ــخ تولد: 1353/02/31 ش ــام پدر: مهدى تاري ــور ن ــاز مهدوى پ - مهن

شماره شناسنامه: 180
ــى: 0933669526                  ــماره مل ــدى تاريخ تولد: 1350/11/23 ش ــور نام پدر: مه ــه مهدوى پ - فاطم

شماره شناسنامه: 7508
ــى: 6439713833                  ــماره مل ــد: 1327/05/21 ش ــخ تول ــدر: نوروز تاري ــم زاده نام پ ــاور رحي - خ

شماره شناسنامه: 676
ــى: 0933777434                  ــماره مل ــد: 1359/11/09 ش ــدى تاريخ تول ــور نام پدر: مه ــرا مهدوى پ - زه

شماره شناسنامه: 3419535
ــى: 0941990151                  ــماره مل ــد: 1360/06/10 ش ــدر: مهدى تاريخ تول ــور نام پ ــره مهدوى پ - زه

شماره شناسنامه: 3585
ــى: 0937555223                  ــماره مل ــد: 1330/01/14 ش ــدر: مهدى تاريخ تول ــور نام پ ــك مهدوى پ - مل

شماره شناسنامه: 725
ــماره  ــماره ملى: 0941846105 ش - رضا مهدوى پور نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1353/10/05 ش

شناسنامه: 777
ــى: 0934413134                  ــماره مل ــدى تاريخ تولد: 1342/09/05 ش ــور نام پدر: مه ــد مهدوى پ - محم

شماره شناسنامه: 1186
ــى: 0930662377                  ــماره مل ــد: 1344/11/17 ش ــدى تاريخ تول ــام پدر: مه ــى مهدوى پور ن - عل
شماره شناسنامه: 66287 اعالم مى گردد سه دانگ مالكيت مرحوم از پالك 17622 فرعى از 233 

اصلى بخش 9 مشهد
ــذا طبق ماده 87 آئين نامه  ــت گرديده ل ــما در قبال طلب خانم مريم پورهمتى بازداش متعلق به ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ-9808297م.الف 803
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تحریم »دارو« را به فرصت تبدیل کردیم  ایسنا: دکتر شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ضمن انتقاد از ادعای آمریکایی ها مبنی بر تحریم نبودن دارو و غذا، گفت: به دروغ می گویند 
دارو و غذا تحریم نیست، اما در عمل برخی شرکت ها به دلیل تحریم نه به ما دارو می دهند و نه مواد اولیه. البته به لطف خدا دست اندرکاران حوزه دارو، تحریم ها را به فرصت بدل کردند. در حال حاضر در صنعت 

داروسازی بیش از 100 شرکت دارویی ما داروی شیمیایی تولید می کنند و در صنعت بسته بندی در برخی موارد به خودکفایی 100درصدی رسیده ایم.

یک دندان از جمجمه نوجوان پرتغالی خارج شد!
مهر: پزشکان پرتغالی از سر نوجوانی 
چهارده ساله یک دندان خارج کردند. 
این نوجــوان ۱۲ روز پیــش در یک 
مسابقه فوتبال گاز گرفته شده بود. در 
نهایت سی تی اسکن او نشان داد یک 
دندان در جمجمه اش گیر کرده است.

به گزارش دیلی میل، روز مسابقه این 
نوجوان پس از آنکه توسط یکی از بازیکنان گاز گرفته شد و به دلیل یک زخم 
پنج ســانتیمتری در سمت راست سرش به بیمارستان مراجعه کرد. پزشکان 

پس از بخیه زدن زخم، او را مرخص کردند.
او پنج روز بعد به دلیل تب، خواب آلودگی و احساس ضعف به بخش اورژانس 
بیمارســتان محلی مراجعه کرد. زخم او دوباره تمیز و پانسمان شد. همچنین 
پزشــکان برای رفع تب او آنتی بیوتیک تجویز کردند. اما ســه روز بعد دوباره 
نوجــوان به اورژانــس مراجعه کرد و از درد و خارج شــدن چرک از زخمش 

شکایت داشت.
پزشــکان با مشاهده تورم در محل زخم او را بستری کردند. چهار روز پس از 
 بستری بهبودی در وضعیت او حاصل نشد و به همین دلیل برای او سی تی اسکن
تجویز شد.پس از بررسی پزشــکان متوجه شدند جسم خارجی در جمجمه 

نوجوان یک دندان است. 
جراحان در یک عمل جراحی، دندان را از زخم ســر او خارج کردند. به گفته 
پزشکان این عمل جراحی بسیار پیچیده بود. دو روز پس از این عمل جراحی 

نوجوان از بیمارستان مرخص شد.
ترزا بریتو و همکارانش در بیمارستان دی سائو برنادو این رویداد پزشکی را در 

ژورنال BMJ Case Reports منتشر کردند. 

هر 10 دقیقه یک جرم سایبری در استرالیا رخ می دهد
فارس: در اســترالیا هــر ۱0 دقیقه 
گزارشــی در مــورد وقــوع یک جرم 
سایبری ثبت می شود، امری که نشان 
می دهد سوءاستفاده از اینترنت در این 
کشور روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش خبرنگار زددی نت براساس 
گزارش مرکز امنیت سایبری استرالیا، 

در این کشور هر ۱0 دقیقه یک بار گزارشی در مورد وقوع یک تخلف سایبری 
منتشر می شــود. اما به نظر می رســد تعداد رویدادها و تخلف های واقعی در 
این حوزه بیشــتر از این رقم است، ولی همه تخلفات سایبری در استرالیا به 
طور رســمی گزارش و ثبت نمی شــوند.بخش زیادی از این گزارش ها مربوط 
به کالهبرداری های مالی در فضای مجازی و ســرقت پول هســتند و میزان 
خســارت های به بار آمده از این طریق رو به افزایش بوده و به میلیاردها دالر 

استرالیا می رسد.
با توجه به اینکه برخی مردم در اســترالیا تمایلی به گزارش کالهبرداری های 
ســایبری ندارند و این موضوع را جدی نمی گیرند، بیم آن می رود که هکرها 
بارها و بارها از اطالعاتی که از آن ها در دســترس دارند، سوءاستفاده کنند. از 
همین رو پلیس اســترالیا به شهروندان این کشور توصیه کرده که به محض 

اطالع از وقوع جرمی سایبری در فضای مجازی موضوع را گزارش کنند.
بر اساس بررسی های دولت این کشــور در سال ۲0۱۷ جانیان سایبری ۲.3 
میلیارد دالر اســترالیا به مردم این کشــور خســارت زدند و 53 هزار و 4۷4 

گزارش وقوع جرم سایبری هم در این کشور به ثبت رسید.

حرمت مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در اسالم 
امروزه شــاهد بیشــترین تنوع در مواد مخدر و روانگردان هستیم به همین 
دلیل اســت که نگرانی از این موضوع جهانشمول، مبارزه با این پدیده شوم 
را بــه ضرورتی بین المللی تبدیل کرده اســت و از اصول پذیرفته شــده در 
سیاست های تقنینی بیشتر کشورها ایجاد محدودیت قانونی در مقابل اعمالی 
است که در مقابل آزادی بشر تضمین کننده سالمت و امنیت فردی و جمعی 
باشد. با استناد بر همین مهم اگر رفتاری با قانون رسمی یا معیار های عرفی 
یک جامعه مغایر باشــد یا به اخالق حســنه در جامعه خدشه وارد کند و یا 
بهداشت روانی و ســالمت جامعه را به مخاطره بیندازد مورد برخورد قانونی 

قرار می گیرد.
بنابراین با نگاهی به آسیب های مواد مخدر و روانگردان به عنوان صدرنشین 
آســیب های اجتماعی ، می توان تمامی مبانــی موجه ایجاد محدودیت های 

قانونی را در جرایم مرتبط با مواد مخدر احصا کرد.
انواع مواد مخدر و روانگردان ها به ســالمت انسان ها به صورت جدی آسیب 
وارد می کند و فرد در زمان اســتفاده به دلیل آثار ناشــی از مصرف آن دچار 
بی کفایتی در قبال مســئولیت های فردی و اجتماعی می شــود و همین امر 
موجب تخریب کانون خانواده،همسرآزاری، کودک آزاری، کودکان کار، ایجاد 

مزاحمت برای دیگران و بسیاری از آسیب های دیگر می شود.
با توجه به اینکه برخی از افراد جامعه از احکام فقهی و شــرعی در خصوص 
مصرف مواد مخدر بی خبر بوده یا به اشتباه تصور می کنند، شرع مبین اسالم 
در مقابل موضوع مواد مخدر یا روانگردان فاقد احکام اولیه الزم است، ضرورت 
دارد به برخی از احکام فقهی در خصوص مصرف این مواد اشاره کنیم و اصول 
فقهی- حقوقی آن را که بر اجتناب از آن تأکید دارد مورد واکاوی قرار دهیم. 
حرمت مصرف مواد مخدر و روانگردان ها  از آیه ۱95 ســوره مبارکه بقره که 
می فرماید: »با دســتان خویش خود را به هالکت نیفکنید«؛ قابل اســتنتاج 
اســت. زیرا ارتکاب به مصرف این مواد، فرد را دچار وابســتگی بدنی و روانی 
به مصرف و عوارض بســیار شدید آن می کند و پیامد آن چیزی جز تباهی و 

هالکت انسان به صورت خودخواسته نیست. 
به همین استناد بیان صریح آیه به انسان ها مبتنی بر اراده خود بر عدم ورود 
به موضوعاتی است که به انسان آسیب وارد می کند. عالمه طباطبایی نیز در 
تفسیر این آیه شریفه-در جلد یک صفحه 64- می نویسد: )آیه شریفه اطالق 
دارد و مقصــود نهی از ارتکاب هر عملی اســت که موجب هالکت و نابودی 

انسان شود(.
از احادیث متعددی برداشــت می شود پیامبر اســالم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
مصرف مواد مخدر و روانگردان را حرام اعالم نموده اند چنانچه رسول گرامی 
اســالم صلــی اهلل و علیه و آله فرمــوده اند: ال ضرر و ال ضرار فی االســالم 
یعنی در دین اســالم نه می شــود به خود ضرر وارد نمــود و نه به دیگران 
ضرر وارد ســاخت. »الضرر« یعنی انسان به خودش ضرر نرساند در حالی که 
فرجام مصرف مواد مخدر و روانگردان در مرحله نخســت آن ، آسیب به فرد 
مصرف کننده اســت زیرا مصرف این مواد اعتیادآور بوده و موجب اســتمرار 
زندگی متأثر از مصرف آن ماده اســت و در صــورت عدم تأمین مواد مخدر 
یــا روانگردان آثار نیاز بدن در پرخاشــگری، درد، کاهش تاب آوری و خروج 
از مســیر عادی زندگی مشهود می شــود و آثار مصرف نیز با توهم رفتاری و 

عدم کارایی فرد ناشی از نشئگی متجلی می شود و وجود ضرر حتمی است.
»الضرار« نیز به این معنی است که به دیگران ضرر وارد نکند یعنی هم فرد 
و هم جامعه نباید آماج اعمالــی قرار گیرند که موجب ضرر و زیان را فراهم 
آورد حال ضرر فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر آشــکار و فاحش است 
بــه طوری که ضمن حصول بیماری های جســمی و روانی از این مواد مخدر 
و روانگردان، بســیاری از جرایم خشن، قتل، سرقت و... نیز دارای منشأ جرم 
در مصرف مواد مخدر هســتند به طوری که به عنوان مثال قتل هایی که در 
ســال های اخیر اذهان عمومی را تشــویش نموده و موجب اندوه عظیم در 
جامعه شــده متأثر از مصرف مواد مخدر و روانگردان گزارش شــده اند لیکن 
اگــر در جامعه به اطرافیان توجه کنیم به وضوح آثــار اعتیاد را در معتادان 
متجاهر درک خواهیم کرد و پرواضح اســت که اعتیاد به افراد و جامعه ضرر 
وارد مــی نماید بنابراین همین اصل حقوقی ضرورت اجتناب از مصرف مواد 
مخدر را جدا از مبانی اولیه اشــاره شــده بیان می کند و الزم است به غیر از 
مقابله و مبارزه حاکمیت با این پدیده شوم همه آحاد جامعه در مقابل اعتیاد 
به موادمخدر و روانگردان به حکم اینکه نباید راهی برای ضرر رسیدن و ضرر 
رســاندن وجود داشته باشد مشــارکت نموده و برای مصونیت از این آسیب 

اجتماعی یکدیگر را یاری کنند.

 جامعه/ محمود مصدق  بازنشستگی و کمبود 
معلم دغدغه اصلی نظام آموزش و پرورش است. 
پرورش  و  آموزش   در  نفر  3۲0هزار   ،99 سال  تا 
بازنشسته خواهند شد و بر همین اساس به 300هزار 
معلم نیاز است که با روند فعلی پذیرش اندک در 
اختصاص یافته  سهمیه های  و  فرهنگیان  دانشگاه 
به آموزش  و پرورش در آزمون های استخدامی به 
زحمت می توان کسری معلم را پاسخ داد. آن  طور 
که مسئوالن این وزارتخانه می گویند تنها در دوره 
ابتدایی ۱03هزار و 380 نفر کمبود معلم وجود دارد 
که اگر بتوان ساالنه 30هزار معلم را تربیت و جذب 

کرد شاید بتوان این کمبودها را جبران نمود. 
وزارت آمــوزش و پرورش تاکنون با تدابیری چون 
اســتفاده از نیروهای حق التدریس، خرید خدمات 
آموزشــی، جذب نیرو از محل ماده ۲8 و برگزاری 
آزمون اســتخدامی به مقابله با چالش یاد شــده 
پرداخته اســت اما بســیاری از این نیروها حتی با 
وجود گذراندن دوره های آموزشــی از کیفیت الزم 
برای تدریــس دانش آموزان برخوردار نیســتند و 
این همان نکته اساســی اســت که دانش آموزان و 

والدینشان را نگران می کند.
حال پرسش اساسی این است وقتی دولت و مجلس 
از ضرورت کیفیــت آموزش می گویند تا چه زمان 
می توانیــم دلمان را به تأمیــن معلم از محل ماده 
۲8، جذب حق التدریســی ها و... خوش کنیم؟ چرا 
نمی توان سهم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید 
رجایی که مســئولیت تأمین نیروی انسانی وزارت 
آموزش و پــرورش را به عهده دارنــد در پذیرش 
دانشجو افزایش داد تا مشکل کمبود معلم با کیفیت 

علمی سریع تر برطرف شود. 

 بضاعت ما همین تعداد است
دکتر حسین خنیفر، رئیس 
دانشــگاه فرهنگیان به این 
پرســش ما این گونه پاسخ 
می دهــد: این موضــوع به 
بودجــه  و  زیرســاخت ها 
برمی گردد وگرنه دانشــجویان بیشــتری پذیرش 
می کردیم.وی با اشاره به حمایت های سازمان امور 
اداری و استخدامی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت آموزش و پرورش برای افزایش ظرفیت این 
دانشگاه در دو سال اخیر می گوید: اگر این حمایت ها 

در  پذیرش  نمی توانســتیم  نبود 
ســطح حداکثری داشته باشیم. 
یعنی بضاعت موجــود ما جذب 

حدود ۲3هزار نفر است. 
وی تصریح می کند: زیرساخت ها 
چندان درست نیســت و فضای 
آموزشــی الزم را نداریم. در سال 
۱390 از 400 مرکز تربیت معلم 
30۲ مرکز تعطیل شد و فقط 98 
مرکز باقی ماند که از این تعداد 64 

مرکز پردیس است. در واقع یک مرتبه سه چهارم 
فضای موجود آموزشــی ما حذف شد. در حالی که 
تعداد دانش آموزان و نیاز کشور به معلم کم نشده 
اســت. اتفاق بدتر این بود که ســال 9۱، ۲۱هزار 
دانشــجو پذیرش کردیم اما پس از آن تا سال 96 
پذیرش دانشجو در این دانشگاه روند کاهشی داشته 
است. یعنی سال 9۲ تعداد پذیرش ها به ۱6هزار نفر 
و سال های بعد هم به ترتیب به ۱3، 9 و 3هزار نفر 
کاهش یافت. روند ریزشــی که موجب شد کمبود 
معلم در کشــور خود را به مانند یک دره و شکاف 

بزرگ نشان بدهد. 
وی عــدم جذب دانشــجو به تعداد مناســب در 
دانشــگاه فرهنگیان و بحــث بودجه را مهم ترین 

عامل کمبود معلم در کشــور 
می خوانــد و می گویــد: بــه 
هر حــال از ســال 9۷ برنامه 
افزایش پذیرش دانشــجو در 
این دانشــگاه در دســتور کار 
قرار گرفت و بر اساس آن سال 
دیدیم ۲5هزار  وقتی  گذشته 
این  جای خالی داریــم همه 
فضاها را پر کردیــم و از ماده 
۲8 کمــک گرفتیم و ظرفیت 
را کامل کردیم. امســال هم چون ۲0هزار نفر از 
دانشگاه فرهنگیان دانش آموخته شدند و در بعضی 
از استان ها نیز ساختمان ها و کالس های جدیدی 
ایجاد و یا بازسازی کردیم توانستیم حدود ۲۱هزار 
دانشــجو پذیرش کنیم. در واقع در دو سال اخیر 
از حداکثر ظرفیت موجود برای جذب دانشــجو 
اســتفاده کردیم. منتها نیاز کشور به معلم خیلی 
زیاد است یعنی حداقل ۱00هزار نفر کمبود معلم 

داریم که باید این کمبود رفع شود. 
وی می گوید: عالوه بر کمبود فضاهای آموزشــی 
موضــوع تأمین بودجه و اختصــاص ردیف بودجه 
برای جذب دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیان هم 
مطرح است. به هرحال ما وارث روشی هستیم که 

ادعا می کنند بــه آن ها ردیف و بودجه برای جذب 
دانشجو نداده اند. البته ما هم چنین ادعایی داریم که 
اگر ردیف و بودجه کافی- دو برابر بودجه امســال- 
بدهند فضاهای خالی دانشگاه های آزاد و پیام نور را 
اجاره می کنیم و این گونه دانشــجویان بیشتری را 
جذب می کنیم تا در کمتر از دو سال مشکل کمبود 
معلم برطرف شود. وی همچنین از برنامه ریزی این 
دانشگاه برای تأمین کف نیاز آموزش و پرورش به 
معلم تا ســال ۱40۱ خبر می دهد و می گوید: اگر 
بتوانیم در دو ســال آینده ۱00هزار دانشجو جذب 
کنیم مشکل حل خواهد شــد و از بحران کمبود 

معلم عبور خواهیم کرد.

 افزایش ظرفیت به صالح نیست
محمــد مهدی نــژاد نوری، 
معاون سابق آموزشی وزارت 
علوم نه تنها افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشــجو توســط 
دانشگاه فرهنگیان و شهید 
رجایی را در شرایط فعلی ممکن نمی داند بلکه اساساً 

ایجاد ظرفیت بیشتر را برای کشور مفید نمی داند.
مهدی نژاد نوری با تأســف از اینکه وزارت آموزش 
و پرورش با موجی از بازنشســتگی مواجه اســت، 

می گویــد: این روند باید تدریجی باشــد. یعنی به 
گونه ای طراحی شــود که مثالً اگر ســالی ۲5 یا 
50هزار نفر از این سیســتم بازنشسته می شوند به 
همان تعداد هم وارد شوند در حالی که اکنون مثاًل 
یکمرتبه در مدت یک سال ۲00هزار نفر بازنشسته 
می شــوند و در پنج ســال بعد کســی بازنشسته 

نمی شود.
وی با اشاره به پیوسته بودن جذب دانشجو توسط 
دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی می افزاید: فرض 
کنیم دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی ظرفیت 
خود را به ۱00هزار نفر در سال برسانند، سال اول 
و دوم جذب این تعــداد نیرو در آموزش و پرورش 
به خوبی انجام می گیرد اما ســال ســوم ۱00هزار 
دانش آموخته این دانشگاه بیکار می مانند و آموزش 
و پــرورش توان جذب آن هــا را ندارد. ما این مدل 
جذب را در دانشــگاه نفت و نیروهای مسلح داریم. 
یعنی دانشــجو از این مراکز دانش آموخته می شود 
اما جذب نمی شود. بنابراین باید توجه کنیم که اگر 
دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی یکمرتبه ظرفیت 
ورودی خود را افزایش دهند بعداً مشکل ساز خواهد 
شد. پس دوراندیشی ایجاب می کند تا ظرفیت این 
دانشگاه ها چندان افزایش نیابد. در واقع باید تالش 
شود تا سهمیه ورودی این دانشگاه ها تقریباً روندی 

ثابت داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد تناسب و موازنه بین 
ورودی و خروجی معلمان از نظام آموزش و پرورش 
می افزایــد: وزارت آموزش و پــرورش حاال به این 
قطعیت رسیده است که برای دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی آن قدر سهمیه بگیرد که بتواند آن ها 
را جــذب کند و از آن طرف هــم این وزارتخانه به 
هنگام بازنشستگی آن ها دچار کمبود معلم نشود. 
در واقع با یکسان شدن ورودی و خروجی معلم از 
این سیستم وضعیت پایدار می شود و این موضوع 
اصلی ترین عاملی است که سهمیه پذیرش دانشجو 
توسط دانشــگاه های یاد شــده یکمرتبه افزایش 
نمی یابد. ضمن اینکه این دانشگاه ها در حال حاضر 
از لحاظ زیرســاختی مثل برخورداری از فضاهای 
آموزشی، تجهیزات آموزشی و اعضای هیئت علمی، 
ظرفیت الزم را برای جذب بیشــتر دانشجو ندارند. 
هرچند اگر هم زیرســاخت های الزم را هم داشته 
باشند باز به صالح کشور نیست ظرفیت بیشتری 

ایجاد کنند. 

موج بازنشستگی و نبود معلمان کیفی به دغدغه مهم نظام آموزش و پرورش تبدیل شده است

روزگار کمـبود آموزگار

اگر بتوانیم در 
دو سال آینده 

100 هزار دانشجو 
جذب کنیم از 

بحران کمبود معلم 
عبور خواهیم کرد

بــــــرش

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

دستچین

من به شما قول می دهم؛ شما هم قول بدهید
ایرنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییتر 
خطاب به دانش آموزان نوشت: من همسن شما بودم نمی دانستم 
وزیر می شوم. شما در آینده وزیر و رئیس جمهور می شوید. ...من 
به شــما قول می دهم لحظه ای از تالش دست نکشم. شما هم 
قول بدهید که بهتر از ما درس بخوانید که عاشق ایران باشید که 

استقالل کشور را حفظ کنید.

برای اجرای قانون جامع معلوالن پول می خواهیم
مهر: محمد نفریه، معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی 
می گوید: بــرای اجرای قانون جامع معلــوالن ۱۲ هزار و 500 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که فقط یک هزار و ۱00 
میلیارد تومان مصوب شده که البته تاکنون اعتباری داده نشده 

اما قول داده اند تا یک ماه آینده اعتبار آن تأمین می شود.

۱۰ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج پلمب می شوند
مهر: مدیر کل بورس و اعزام دانشــجویان به خارج از پیگیری 

پلمب ۱0 مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج خبر داد.
ابراهیم حاجی زاده گفت: ۱۱5 مؤسســه اعزام دانشجو دارای 
مجوز در ســال های اخیر به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی 
لغو مجوز شــده اند.در یک ماه گذشته نیز هفت مؤسسه فاقد 
مجوز و یکی از مؤسســه های دارای مجوز به دلیل تخلف؛ لغو 

مجوز و پلمب شدند.

دانش آموزان محروم  هم می توانند پیشرفت کنند
میزان: حجت االسالم ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
کتاب های درسی گفت: این ادعا که بچه های مناطق محروم از 
دسترسی به رشته های خوب محروم اند حقیقت ندارد و بسیاری 
از کسانی که در رشته های کنکور رتبه های خوبی بدست می آورند 
از همین بچه های مناطق محروم هستند. بچه های محروم هم 
می توانند همپای ســایر دانش آموزان مناطق مرفه پیش بروند.

قانونی که پنج سال اجرا نشده است
فارس: محمد حاتمی، رئیس ســازمان نظام روان شناســی و 
مشــاوره می گوید: مجلس تصویب کرده کسانی که می خواهند 
گواهی نامه  رانندگی بگیرند تســت سالمت روان بدهند اما پنج 
ســال از این مصوبه می گذرد و نیروی انتظامی آن را اجرا نکرده 
در حالی شــاید ۷5درصد از مرگ و میــر و تصادفات به خاطر 

حواس پرتی و مسائل روانی باشد.

۴۵ هزار تن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی در سال
میزان: علی باقرزاده، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با بیان اینکه کاغذ های استفاده شده در کتاب های درسی از بهترین 
کاغذ های دنیاست، گفت: همه 45 هزار تن کاغذ و حدود 500 تن 
مرکبی که ساالنه مصرف می کنیم برای بهبود وضعیت کتاب های 
درسی به لحاظ شکلی است. برای کوچک سازی کتاب های درسی 

مؤلف باید نظر دهد و امری سلیقه ای نیست.

برخی خودروها در ۴۵ ثانیه سرقت می شوند!
ایرنا: سردار محسن حســن خانی، رئیس پلیس آگاهی نیروی 
انتظامی با انتقاد از ایمنی نداشتن برخی خودروها گفت: برخی 
از خودروها توسط سارقان در 45 ثانیه یعنی کمتر از یک دقیقه 
سرقت می شــوند. چرا باید ایمنی خودرو این گونه باشد که به 
راحتی کاپوت خودرو و صندوق عقب خودرو باز شود و سارق به 

راحتی کامپیوتر خودرو را سرقت کند.

انتقاد از برخی شیوه های کسب درآمد در غارها
ایسنا: کیومرث کالنتری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: غارها در گذشته محلی امن و مناسب برای 
زندگی انسان بودند. برخی غارها در حال حاضر آثار طبیعی ملی 
هستند اما متأسفانه برخی افراد ناآگاه به دنبال کسب درآمد از 
غارها با تغییر ساختار آن و نورپردازی در غارها هستند و نظارتی 

هم روی عملکرد آن ها نمی شود.

ساخت بیمارستان سلول درمانی متوقف شد
ایرنا: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشــگاهی گفت: ساخت 
بیمارســتان ســلول درمانی متوقف شده اســت؛ ساخت این 
بیمارستان »زمانبر« بوده و به سرمایه زیادی نیز نیاز دارد. شهردار 
وقت هنگام کلنگ زنی این بیمارستان قول داده بود هزینه ها را 
تأمین کند اما با توجه به مشکالت مالی کار ساخت آن متوقف 

شد و در حد کلنگ زنی باقی ماند.

علم و فناوری

یک مسئول معاونت علمی بیان کرد
 تازه ترین آمار بازگشت 
دائمی نخبگان به کشور

مهر: معاون مرکز تعامالت بین الملل معاونت 
علمی در خصوص آخریــن وضعیت نخبگان 
ایرانی غیرمقیم گفت: تاکنون یک هزار و ۲80 

نفر از آن ها به صورت دائم بازگشته اند.
ســیدعلی حســینی افزود: تاکنــون 4هزار و 
۷80 نفر از متخصصان و ایرانیان خارج کشور 
پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت ارســال و در 
قالب ســخنرانی، پروژه موقت و پروژه خارج از 
کشور در ایران فعالیت کرده اند.حسینی گفت: از 
این تعداد یک هزار و ۲80  نفر به صورت دائم به 
کشور برگشته اند.وی با بیان اینکه این نخبگان 
در قالب شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ 
فعالیت می کنند، گفت: تاکنون 93 استارتاپ 

توسط این نخبگان راه اندازی شده است.
حسینی گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان، 
همکاری با این شرکت ها، تدریس در دانشگاه ها 
و... از دیگر فعالیت نخبگان غیرمقیم ایرانی در 

کشور به شمار می رود.

بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:
هر سال ۲0 میلیون دفترچه 

بیمه چاپ می کنیم 
میزان: مدیر عامل ســازمان بیمه ســالمت از 
حذف کاربــرد دفترچه های کاغــذی درمان در 
آینده نزدیک خبر داد.طاهــر موهبتی در ادامه 
بــا بیان اینکه چیزی به نــام ادغام دفترچه های 
درمانی نداریم، گفت: وقتی سیستم الکترونیکی 
بر همه امور مسلط شود کد ملی افراد مالک قرار 
گرفته و خــواه ناخواه نقش دفترچه های کاغذی 
کاهش می یابد.وی همچنین با بیان اینکه حذف 
دفترچه های کاغذی به این زودی از فرایند درمان 
کار ســختی اســت، افزود: باید جایگزینی برای 
دفترچه هــای کاغذی در صورت بــروز اختالل 
در سیســتم های الکترونیکــی دیده شــود این 
کاری است که بســیاری از کشور ها برای حذف 
دفترچه هــای بیمه کاغذی انجــام داده اند.مدیر 
عامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه سالی ۲0 
میلیون دفترچه چاپ می کنیم، خاطرنشان کرد: 
این میــزان چاپ دفترچه در نتیجه الکترونیکی 

شدن امور باید به هر ۱0 یا ۲0 سال برسد.

محیط زیست

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
به خاطر فشار مافیا از سالمت 

مردم عدول نمی کنیم
ایسنا: بهــرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون 
اصل 90 مجلس گفت: نباید به خاطر فشــار 

مافیای خودرو از سالمت مردم عدول کرد.
 پارســایی با اشــاره به نامه منتشــره از سوی 
ایران خودرو دیزل به معاون اول رئیس جمهور 
در خصوص حذف الزام نصب فیلتر دوده، گفت: 
درخواســت ایران خودرو دیزل برای موافقت با 
پیشنهاد حذف الزام نصب فیلتر دوده به بهانه 
تحریم ها علیه ایران در حالی است که 6 سال از 
فرصتی که به خودروسازها داده شده می گذرد 
و ما تنها یک سال و نیم است که درگیر تحریم 

شدیم.
وی همچنیــن افزود: آن ها بــه جای این نامه 
گســتاخانه و سوءاســتفاده از فضای تحریم 
باید بگویند در این 6 ســال چه کردند؛ به نظر 
می رســد اراده ای برای بــه روز کردن صنعت 
خودرو نیســت و دلیلش هم فضای انحصاری 

است که بر صنعت خودرو حاکم شده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد
تصویب آیین نامه های اجرایی 

حمایت از حقوق معلوالن تا 1۲ آذر
مهر: معاون اول رئیس جمهور بر تصویب 
آیین نامه های اجرایی قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن تــا ۱۲ آذرماه مصادف 
با روز جهانــی افراد دارای معلولیت تأکید 

کرد.
نخستین جلســه کمیته هماهنگی و نظارت 
بر اجرای قانون حمایــت از حقوق افراد دارای 
معلولیت با حضور معــاون اول رئیس جمهور، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 

بهزیستی با موضوع ماده 3۱ قانون برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه دستگاه ها 
باید مســئولیت خود را در قبال افــراد دارای 
معلولیت به خوبی انجام دهند، خواستار استفاده 

از ظرفیت خیران شد.
وی در ادامه همچنین گفت: ســازمان برنامه و 
بودجه در زمان تهیه الیحه بودجه به اعتبارات 
ویژه افراد دارای معلولیت در هر دستگاه توجه 

داشته باشد.

آموزش

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
نظام نمره دهی پایان نامه های 

دانشگاه آزاد تغییر کرد
مهر: رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی گفت: نظام 
نمره دهی از پایان نامه های دانشــجویان ارشد 

ورودی 95 به باال حذف شد.
محمدمهدی طهرانچی گفت: بر این اســاس 
نمره برای پایان نامه هــای ورودی 95 به باال 
حذف و به صورت کیفی محاســبه و ارزیابی 

خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد همچنین با بیان اینکه نمره 
پایان نامه در معــدل کل تأثیری ندارد، گفت: 
پایان نامه کاری اســت یا غیرقابل قبول یا قابل 

قبول با مرتبه های متوسط تا ممتاز.
وی همچنین گفت: اساساً نمره دهی صدم برای 
پایان نامه ها بی معناست؛ به طور مثال از نمره ۱9 

و ۲6 صدم چه تلقی می شود، داشت؟ 
طهرانچی ادامه داد: اجرای این شــیوه از نظام 
نمره دهی کیفی برای پایان نامه ها، همان چیزی 
است که در نظام نمره دهی دنیا وجود دارد و به 

آن استناد می شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر محمد ترحمی
 مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر
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با لغو  تعلیق پارلمان انگلیس درخواست ها برای استعفای جانسون افزایش یافت

رأی دیوان علیه حکم ملکه
  جهان  در اقدامی که می تواند تصمیم بوریس جانســون برای 
خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را با چالش زیادی مواجه سازد، 
دیوان عالی انگلیس اقدام نخســت وزیر این کشور مبنی بر تعلیق 
پارلمان با هدف اعمال نفوذ بر روند برگزیت را غیرقانونی و بدون 
اعتبار اعالم کرد. برپایه گزارش رسانه های انگلیس با توجه به این 
حکم 11 قاضی دیوان عالی، پارلمان قانوناً می تواند فوری کار خود 
را از ســر بگیرد و از تعلیق در آید. جانسون پیش از این به عنوان 
رئیس دولت از ملکه انگلیس خواســته بود جلسات پارلمان را به 
مدت پنج هفته یعنی از ۹ سپتامبر )1۸ شهریور( تا 1۴ اکتبر )22 
مهر( معلق کند که این درخواســت ششم شهریور ماه با موافقت 
ملکه الیزابت روبه رو شده بود. این اقدام ملکه اما با واکنش منفی 
بسیاری روبه رو شد؛ به طوری که بسیاری از سیاستمداران و مردم 
انگلیس آن را دور زدن قانون خوانده و بر مرگ دموکراسی در این 
کشور تأکید کردند. این اقدام جانسون که با همراهی ملکه همراه 
شد، راه را برای خروج بدون توافق از برگزیت باز می گذاشت؛ چرا 
که در این صورت نماینــدگان پارلمان انگلیس زمان کافی برای 
تصویب هرگونه مصوبه، که دولت را از خروج بدون توافق از اتحادیه 
اروپا بازمی دارد، نخواهند داشت. اکنون اما این رأی راه بازگشایی 
پارلمانی را هموار می کند که در آن حزب محافظه کارِ وابســته به 
جانسون فاقد اکثریت است. به این ترتیب، قانون گذاران انگلیسی 

فرصت به چالش کشیدن راهبرد جانسون که شامل خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا در مهلت ۳1 اکتبر می شود را خواهند داشت.
در پی اعالم حکم دیوان عالی بریتانیا بوریس جانســون اما گفته 
است از تصمیم خود برای تعلیق موقت پارلمان صرفنظر نمی کند. 
نخست وزیر انگلیس که برای شرکت در هفتاد و چهارمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، بار دیگر در 
جمع خبرنگاران گفت حاضر نخواهد بود، لغو تعلیق پارلمان پیش 
از مهلت فعلی برگزیت را کنار بگذارد. وی افزود: »من می گویم که 
پارلمان زمان زیادی برای بررسی دقیق توافقی )برگزیت( دارد که 

امیدوارم بتوانیم انجام بدهیم )به توافق برسیم(«.
این در حالی اســت که شخصیت های ارشد احزاب انگلیس ضمن 
استقبال از این تصمیم دیوان عالی، استعفای نخست وزیر را خواستار 
شدند. در همین راستا جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، اصلی ترین 
رقیب حزب حاکم محافظه کار انگلیس و ایان بلکفورد، عضو ارشد 
حزب ملی اسکاتلند تأکید کردند که بوریس جانسون هرگز توسط 
مردم )برای منصب نخست وزیری( انتخاب نشده بود و او باید کاری 
آبرومندانه انجام داده و استعفا دهد. اشاره این قانون گذاران به این 
واقعیت است که بوریس جانسون پس از ناکامی »ترزا می« رهبر 
ســابق حزب محافظه کار و  نخست وزیر سابق انگلیس در اجرای 
توافق برگزیت، توســط اعضای این حزب به عنوان رهبر جدید و 

نخست وزیر تازه انتخاب شــده بود. همزمان اعضای حزب کارگر 
انگلیس نیز به نفع راهبرد جرمی کوربین، رهبر این حزب در موضوع 
برگزیت رأی داده و از پیشنهاد وی برای برگزاری انتخابات پیش از 
تصمیم گیری در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا حمایت کردند. 
این تصمیم در گردهمایی ساالنه حزب که در شهر برایتون برگزار 

شد، اتخاذ شده است.
مخالفان برگزیت بدون توافــق از زمان تعطیلی پارلمان انگلیس 
تاکنون اقداماتی را در انگلستان و اسکاتلند برای به چالش کشیدن 
این اقدام جانســون انجام داده اند. مردم بریتانیا )انگلیس، ایرلند 
شمالی، اسکاتلند و ولز( سوم تیر ماه سال 1۳۹۵در یک همه پرسی 
به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرایند 
خروج تا پیش از ابتدای امســال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و 
بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس 
از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرایند منجر شد. تحلیلگران بر 
این باورند در صورتی که انگلیس بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا 
خارج شود، با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

ان بی سی نیوز: با خودکشی سه نظامی دیگر 
آمریکا متعلق به نــاو هواپیمابر »یو اس اس 
جورج دبلیو بوش« در روز های گذشته اینک 
نگرانی ها در این زمینه افزایش یافته و کار به 
جایی رسیده که ارتش این کشور جزواتی را 
برای ممانعت از این اقدام منتشر ساخته است.
العهد: بمباران یک منزل مسکونی در استان 
الضالع توسط جنگنده های ائتالف سعودی 

تاکنون 1۳ شهید برجای گذاشته است.
الجزیره: این رسانه  از نصب پوسترهایی علیه 
السیسی در برخی مناطق مصر و فیلتر شدن 
فیس بوک و توییتر از سوی مقامات قاهره و 
تدابیر شدید امنیتی و تفتیش تلفن های همراه 
عابران از سوی نیروهای امنیتی مصر خبر داد.

اســپوتنیک: »عمران خان« نخست وزیر 
پاکستان با انتقاد از »خط دیورند« )خط مرزی 
پاکستان با افغانستان( گفت: این مرز از سوی 
انگلیس تعیین شده، اما حقیقت آن است که 

هیچ مرزی در این منطقه وجود ندارد.
آسوشیتدپرس: وزارت خارجه استونی سفیر 
روسیه در این کشــور را در اعتراض به نقض 
حریم هوایی این کشــور احضار کرد. وزارت 

دفاع روسیه این ادعا را رد کرده است.
فرانس 24: یکی از اعضای مجلس ســنای 
هائیتــی برای پراکنده کــردن معترضان در 
محوطه بیرونی پارلمان این کشــور اقدام به 
تیراندازی کرد کــه در اثر این تیراندازی یک 

روزنامه نگار زخمی شد.

وزیر  باســیل،  جبران 
خارجــه لبنان کــه برای 
حضور در جلســات مجمع 
در  ملل  ســازمان  عمومی 

نیویورک اســت، ضمن خودداری از محکوم 
کردن حمله تالفی جویانه یمن به تأسیسات 
نفتی عربســتان، اعالم کرد حزب اهلل بخشی 
از جامعه لبنان بوده و ســازمانی تروریستی 

نیست.

عبدالســام«  »محمد 
سخنگوی جنبش انصاراهلل 
و رئیس هیئــت صنعا در 
مذاکــرات صلــح یمن به 

حمالت  ائتالف سعودی به دو استان عمران 
)شــمال غرب صنعا(  و حجه )شــمال غرب 
یمن( واکنش نشــان داد و آن را نشانه عدم 

تصمیم عربستان برای پایان جنگ برشمرد.

هشدار گوترش در آغاز هفتاد و 
چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل

 جهان تاب تبعات درگیری
 در خاورمیانه را ندارد

جهان: دبیرکل ســازمان ملل طی سخنانی 
در آغاز هفتاد و چهارمین نشســت ســران 
مجمع عمومی سازمان ملل که شب گذشته 
در مقر این ســازمان در نیویورک برگزار شد، 
با نگران کننده دانستن احتمال بروز درگیری 
نظامی در خلیج فارس، گفت: جهان تاب تبعات 
درگیری در منطقه را ندارد. آنتونیو گوترش در 
ادامه حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان 
را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: ما باید 
به سمت جلوگیری از درگیری تمام عیار در 
منطقه حرکت کنیم و به سمت تعقل برویم تا 
همه کشورها بتوانند در کنار هم بدون دخالت 
دیگــران زندگی کنند. به گفته گوترش، باید 
تالش کرد تا دنیا به ســمت نظام عدم اشاعه 

هسته ای حرکت کند.
دبیر کل ســازمان ملل در ادامــه افزود: ما در 
مقطعی حساس به سر می بریم و برای رویارویی 
با بحران ها الزم است تا به سمت دیپلماسی به 
پیش برویــم . در ادامه گوترش به کمک های 
انسان دوستانه سازمان ملل اشاره کرد و گفت: 
نصف کمک های انســان دوستانه در جهان از 
طریق ســازمان ملل انجام می شود و سازمان 
ملل سرپناه و دارو به مردم می رساند. گوترش 
همچنین به مسئله رقابت های تسلیحاتی در 
جهان اشــاره کرد و در این ارتباط گفت: برای 
مقابله با گســترش موشــک های بالستیک و 
هسته ای در حال تالش هستیم. خطرات بسیار 
جدی وجود دارد و من نگران این هســتم که 
دنیا تبدیل به دو قطب تسلیحاتی شود. »آنتونیو 
گوترش« همچنین درباره بحران سوریه گفت: 
پیشــرفت جدیدی در راهکار سیاســی برای 
بحران ســوریه و در راستای قطعنامه 22۵۴ 
حاصل شده اســت. با تمام طرف ها به توافق 
رســیدیم تا کمیته فراگیر، متعادل و معتبر 
برای ]بازنویسی[ قانون اساسی سوریه تشکیل 
شــود. گوترش در ادامه افزود: فرســتاده ویژه 
من به تازگــی پس از نهایی کــردن آخرین 
جزئیــات با دولت و معارضان ســوریه، از این 
کشور بازگشت. سازمان ملل امیدوار است که 
این کمیته در هفته های آینده در ژنو تشکیل 
 شود. دبیرکل سازمان ملل همچنین در انتهای

سخنان خود مســائل آب و هوایی، مهاجرت 
و تغییرات اقلیمــی را مورد توجه قرار داد و بر 
اهمیت توجه به این موضوعــات تأکید کرد.

 درتیراندازی یک پلیس افغانستان
۳ نیروی ناتو در والیت 

قندهار زخمی شدند
مهر: سه نظامی مأموریت حمایت قاطع 
ناتو در جریان حمله یکی از سربازان پلیس 
افغانســتان زخمی شــدند. حادثه زمانی 
روی داد که کاروان نیروهای اشــغالگر در 
حال عبور از میدان هوایی والیت قندهار 
بود که هدف تیراندازی این نیروی پلیس 
قرار گرفت. بر اساس بیانیه صادره از سوی 
مأموریت حمایت قاطع، سرباز مهاجم در 
تیراندازی متقابل نیروهای ناتو کشته شده 
اســت. این اقدام در حالی است که در پی 
افزایش حمالت طالبان و کشته شدن یک 
نظامــی آمریکایی در یکی از این حمالت 
دونالــد ترامپ مذاکره با ایــن گروه را به 

حالت تعلیق درآورده است.

 

ضربه ای که سودان به ائتاف سعودی زد
الوقت: بررســی تحوالت اخیر در یمن در سایه حمالت اخیر نیروهای مقاومت 
این کشــور علیه تأسیسات نفتی عربستان و شوک بزرگی که یمنی ها به ریاض 
وارد آوردند، نشان می دهد که تحوالت این کشور وارد مرحله جدیدی شده است. 
مقام های ســعودی هنوز از شــوک این حمالت خارج نشده اند و مدام ایران را به 
دست داشــتن در این حمالت متهم می کنند؛ چرا که در باور آن ها نمی گنجد 
مردم تحت محاصره یمن به این حد از فناوری نظامی و توانمندی تهاجمی برسند 

و بتوانند دو پاالیشگاه بسیار مهم شرکت آرامکو را هدف قرار دهند.
این در حالی است که مقام های سعودی به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
تالش می کنند اوضاع را کامالً عادی جلوه داده و از اهمیت این عملیات نیروهای 
یمنی بکاهند . این در حالی است که ابعاد این حمله به حدی است که به تازگی 
»مجتهد« افشاگر اســرار خاندان آل سعود بر کمبود سوخت در عربستان اشاره 

کرده است. 
محمد بن ســلمان همچنین دســتور داده در روزهای آینده، صــادرات نفت و 
فراورده های نفتی بر مصرف بنزین در داخل اولویت داده شود تا از این طریق، این 
ادعای کذب خود را که توانسته  است خرابی وارده بر پاالیشگاه های نفت سعودی 

را به دنبال حمله یمنی ها بر طرف کند، به اثبات برساند.
اما ضربه دیگری که به تازگی به عربستان و مشخصاً به ائتالف متجاوز سعودی در 
یمن وارد آمده تصمیم سودان برای خروج از باتالق یمن است؛ به طوری که چند 
روز پیش منابع آگاه از خروج تعدادی از عناصر سودانی از ساحل غربی یمن خبر 
دادند. این منابع تأکید کردند که دو گردان از عناصر ســودانی وابسته به ائتالف 
سعودی ساحل غربی یمن را ترک کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای سودانی 
ساحل غربی یمن در نزدیکی استان الحدیده را به مقصد پایگاه »عصب« در اریتره 

)شرق آفریقا( ترک کرده اند.
خروج سودان از ائتالف ســعودی در کنار کاهش تعداد نظامیان اماراتی شرکت 
کننده در این ائتالف و خروج از بخش هایی از یمن سبب شده تا ائتالف عربستان 
علیــه یمن بیش از پیش تضعیف شــود؛ گرچه در حال حاضر نیز بســیاری از 
کشورهای عربی که از ابتدا حضور و مشارکت خود را در ائتالف مذکور اعالم کرده 
بودند، عمالً مشارکت فعالی در این ائتالف ندارند و بازیگران اصلی این صحنه تنها 

عربستان و امارات است.
فشارهای بین المللی نیز علیه ائتالف متجاوز سعودی افزایش یافته است؛ چرا که 
جنبش انصاراهلل یمن که به تازگی وارد مرحله تعیین شرط برای متجاوزان شده از 
طرح توقف حمالت به یمن در ازای توقف حمالت به عربستان خبر داده و سازمان 
ملل نیز از این طرح استقبال کرده است. اعالم هر گونه مخالفت از سوی عربستان 

با این طرح می تواند یک بحران بین المللی برای ریاض به وجود آورد.
در هر صورت باید گفت که بررسی تحوالت یمن نشان دهنده آن است که ائتالف 
ســعودی از یک سو با کاهش فعالیت شرکت کنندگان این ائتالف و بعضاً خروج 
آن ها رو به رو اســت و از ســوی دیگر شدت گرفتن حمالت یمنی ها که تا قلب 
عربستان و شریان نفتی این کشور پیش رفته، سبب شده تا مسئوالن نظامی این 
ائتالف بیش از پیش سردرگم شوند؛ اقدام انصاراهلل در خصوص انداختن توپ در 
زمین عربستان در سایه ارائه طرح پیشنهادی برای توقف حمالت متقابل نیز این 

ائتالف را با بحران جدیدی رو به رو کرده است.
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  رئیس حزب لیبیایی:   وقتی منامه کاسه داغ تر ازآش می شود  رئیس مجلس ترکیه خبر داد
آنکارا از روسیه جنگنده 

سوخو 57 می خرد
حضور وزیر خارجه بحرین در 

گردهمایی یهودیان آمریکا!
امارات 74 میلیون دالر در 

جنگ لیبی هزینه کرد
ایسنا: رئیس مجلــس ترکیه از احتمال 
خرید جنگنده های روســی ســوخو ۵7 
توســط این کشــور خبر داد. »مصطفی 
سنتاپ« با اعالم این مطلب افزود: چرا که 
نه؟ مطمئناً هر کشوری به صنایع دفاعی 
نیــاز دارد و اگر الزم باشــد ترکیه از آن 
استفاده می کند. به یاد داشته باشید که 
این موضــوع در خصوص اس ۴00 انجام 
شــد. رجب طیب اردوغان هم پیشتر به 
احتمال خریــد این جنگنده های روس از 
سوی ترکیه اشاره کرده بود. موضوع خرید 
تجهیزات پیشرفته نظامی ساخت روسیه از 
سوی ترکیه به تازگی به موضوعی چالشی 

میان واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است.

 باشگاه خبرنگاران: خالد بن احمد آل خلیفه
وزیــر خارجه بحرین در حاشــیه چهل و 
هفتمین نشســت های مجمــع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک در گردهمایی 
اعضای کمیته یهودیان آمریکا حضور یافته 
و ســخنرانی کرد. در این نشست اعضای 
کمیته یهودیان آمریکا از وزیرخارجه بحرین 
بــه دلیل »نقش این کشــور در خصوص 
صلح« قدردانی کردند! اقدام اخیر منامه در 
حالی است که پیش از این نیز حضور یک 
هیئت صهیونیست در بحرین با اعتراضات 
گسترده روبه رو شــده و مردم این کشور 
سیاست آل خلیفه در تالش برای نزدیکی 
به رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بودند.

فارس: »عیســی عبدالمجیــد« رئیس 
حــزب »الکونغرس التباوی« در جلســه 
شورای عالی حقوق بشــر در ژنو با اشاره 
به حمایت های امــارات از جنگ در لیبی 
گفت این کشور 7۴ میلیون دالر در جنگ 
علیه طرابلس هزینه کرده است. وی افزود 
که امارات این مبلغ را در بخش تبلیغاتی 
و کمک نظامی به شبه نظامیان وابسته به 
ژنرال خلیفه حفتر،انجام داده است. گفتنی 
است از زمان آغاز حمالت نیروهای شرق 
لیبــی به فرماندهی »خلیفــه حفتر« به 
طرابلس پایتخت این کشور، امارات از این 
نیروها حمایت های مالی و تسلیحاتی به 

عمل آورده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل  بدون تیتر

 انعکاس

 جهان دیــدار اخیر رهبران حزب لیکود و ائتالف خبر
ســفید آبی که در حضور رئیس رژیم صهیونیستی 
با هدف تشکیل کابینه این رژیم برگزار شد، بدون 
نتیجه پایان یافت. »بنی گانتز« رهبر ائتالف آبی و 
سفید پس از این دیدار در بیانیه ای خطاب به حزب 
خود به طور ضمنی هرگونه ائتالف با نتانیاهو را رد 
کرد. گانتز برای نخستین بار پس از انتخابات هفته 
گذشــته سرزمین های اشغالی، اعالم کرد این حق 
آن هاست که گزینه نخست تشکیل کابینه در این 
رژیم باشند. در این میان برخی مسئوالن حزب آبی 
و سفید نیز در گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت 
نتانیاهو را فریبکار خوانده و اعالم کردند وی به دنبال 
آن اســت که ســومین دور از انتخابات زودهنگام 
برگزار شــود. نتانیاهو چند روز پیش با انتشار یک 
پیام ویدئویی، ضمن پذیرش شکســت در تشکیل 
ائتالف راست گرا، از گانتز دعوت کرد تا با هم مالقات 
جدی برای تشکیل کابینه فراگیر داشته باشند. گانتز 
اما پیشنهاد رهبر حزب لیکود مبنی بر نخست وزیری 

چرخشی و ائتالف برای کابینه فراگیر را رد کرد.
برخی گزارش ها حاکی است، در صورتی که نتانیاهو 
و گانتز تشکیل کابینه وحدت ملی را نپذیرند، رووین 
ریولین رئیس رژیم صهیونیستی تا چهارشنبه هفته 
آینده ممکن اســت مأموریت برای تشکیل کابینه 

ائتالفی را به تعویق بیندازد. هر فردی که توســط 
ریولین مأمور تشکیل کابینه شود، 2۸ روز برای این 
کار مهلت خواهد داشت. در صورتی که این فرد در 
این مدت موفق نشود، فرصتش 1۴ روز دیگر تمدید 
می شود و در صورت ناکامی، ریولین پس از رایزنی 
با نمایندگان کنیست، فرد دیگری را برای این کار 

معرفی می کند.
برای اینکه ائتالف های نتانیاهو یا گانتز حائز اکثریت 
الزم جهت معرفی شدن برای تشکیل کابینه شوند، 
به حمایت آویگدور لیبرمن رهبر حزب »اســرائیل 
بیتونا« با هشت کرسی نیاز دارند. لیبرمن که از سوی 
رسانه های صهیونیستی به عنوان عامل سرنوشت ساز 
در تشکیل کابینه و تعیین نخست وزیر لقب گرفته، 
پیشتر تلویحاً اعالم کرده که تمام تالشش را می کند 
تا نتانیاهو را از رهبری حزب لیکود به زیر کشیده و 

مانع تشکیل ائتالف او شود.

خبر

دیدار گانتز و نتانیاهو بدون نتیجه پایان یافت
 اختاف میان سران صهیونیست و ادامه بحران تشکیل کابینه

جهان: در پی انتشار اخباری مبنی بر گفت وگوی 
تلفنــی »دونالد ترامپ« با »والدیمیر زلنســکی« 
همتای اوکراینــی وی و اعمال فشــار بر مقامات 
کی یِف برای انجام تحقیقات پیرامون »جو بایدن« 
نامزد دموکرات انتخابات آمریکا و پســر وی )هانتر 
بایدن(، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که تهدید 
دولت اوکراین به قطع کمک نظامی آمریکا از سوی 
او صحت ندارد. ترامپ در حاشیه هفتاد و چهارمین 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطاب به 
خبرنگاران گفت: »من نگفتم که تو باید این کار را 
انجام دهی یا من به تو کمک )نظامی( نخواهم کرد«.
ترامپ اندکی بعد خاطرنشــان کرد که »حتی اگر 
]مقامات[ اوکراین را تحت فشــار می گذاشــتم، 
احتماالً اقدامی مناسب بود«- اما بار دیگر تأکید کرد 
که او این کار را نکرده است! ترامپ در این باره گفت: 
»من به هیچ وجه آن هــا ]دولت اوکراین[ را تحت 
فشار نگذاشــتم. می توانستم این کار را بکنم. فکر 
می کنم که اگر این کار را می کردم، احتماالً اقدامی 
مناســب بود. اما من این کار را نکردم. من به هیچ 

وجه فشاری بر آن ها وارد نکردم«.
گفتنی است که متعاقب انتشار گزارش هایی مبنی 

بر اعمال فشــار ترامپ بر رئیس جمهور اوکراین در 
گفت وگوی تلفنی روز 2۴ ژوئیه و تالش مذبوحانه 
وی بــرای وادارســازی مقامات کی یــف به انجام 
تحقیقات در خصوص اتهامات فساد »هانتر بایدن« 
پسر جو بایدن که عضو هیئت مدیره یک شرکت گاز 
اوکراینی اســت، گمانه زنی ها در خصوص احتمال 

استیضاح ترامپ به شدت قوت گرفت.
 بر اساس این اطالعات ترامپ در این تماس تلفنی  
هشت بار به زلنسکی گفته است با رودی جولیانی 
وکیل وی برای انجام ایــن تحقیق همکاری کند. 
ترامپ اصرار داشــته اســت که بداند آیا بایدن به 
عنوان معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما 
از مقامش برای فشار به اوکراین سوء استفاده کرده 

است یا خیر.

خبر

ترامپ اتهام تهدید اوکراین به قطع کمک نظامی را رد کرد!
در واکنش به رسوایی اخیر خود
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