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یـــادداشــت  روز
 مهدی فضائلی

آخرین روزهای سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس را سپری می کنیم.هفته دفاع 
مقدس تمام می شود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد! دفاع مقدس بدون تردید از 
اثرگذارترین مقاطع چهار دهه گذشته است. دفاع مقدس یادآور »جنگ جهانی« علیه 
نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران است و اگر هیچ رویداد دیگری جز دوران هشت 

سال دفاع مقدس نبود، همین هشت سال...

راز تالش نفوذی ها 
برای حذف نام شهیدان

رئیس اداره ارتباطات و همکاری های بین الملل این آستان خبر داد 

پذیرایی آستان قدس از50 هزار زائر افغانستانی اربعین

 سیاســت   در حالی که سیاست های 
خصمانــه ســردمداران آمریکایــی علیه 
کشــورمان بعد خروج از برجــام هر روز 
ابعاد جدیدی به خــود می گیرد، مقامات 
اروپایــی نیز همچنان در ادامه سیاســت 
یک بام و دو هــوای خود در این رابطه در 
حالی که از یک سو همچنان بر پایبندی 
ایران به برجام تأکید دارند، از سوی دیگر 
عمالً دوشادوش واشــنگتن قرار گرفته و 

در راســتای رفع تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان هیچ کاری نمی کنند. این سیاست 
اروپا اما در چند ماه گذشته با پاسخ قاطع 
ایران مواجه شــده، به طوری که تهران در 
راســتای افزایش فشــار بر بروکسل برای 
روشــن کردن موضع خود درباره برجام و 
رفع تحریم های اعمالی علیه کشــورمان 
تاکنون در سه گام تعهدات برجامی خود را 
کاهش داده است. این بی عملی اروپا بارها با 

انتقاداتی از سوی مقامات کشورمان روبه رو 
شــده، به طوری که رهبــر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار اخیرشان با منتخبان ملت 
در مجلس خبرگان، بار دیگر هشدار دادند 
که هیچ امیدی به اروپا نبوده و مســئوالن 
کشــور باید به کلی از اروپایی ها قطع امید 
کــرده و بــه ظرفیت های داخل چشــم 
بدوزند. حضرت آیــت اهلل خامنه ای صبح 
روز پنجشنبه در دیدار منتخبان ملت در 

مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع 
از شرایط کشور با تأکید بر اینکه راه تعامل 
و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از آمریکا 
و رژیم صهیونیستی بسته نیست، افزودند: 
اما به هیچ وجه نباید به کشــورهایی که 
پرچم دشمنی با نظام اسالمی را در دست 
گرفته انــد و در رأس آن هــا آمریکا و این 
چند کشور اروپایی، اعتماد شود؛ زیرا آن ها 

صریحاً با ملت ایران...

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 2

رئیس جمهور 
ترکیه:

به خرید نفت 
و گاز از ایران 

ادامه می دهیم

قدس همزمان با ادعای اعزام 
نظامیان بیشتر به خاورمیانه 

سرنوشت ناو آمریکایی را 
رصد می کند

»لینکلن« دقیقًا  
کجاست ؟

 قدس وعده ها و تهدیدهای اخیر غربی ها را بررسی می کند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

 

اگر کوتاه بیاییم دیگر روی خوش نخواهیم دید
 معارف  در تمام تاریخ بشــری و مکاتب الهی، مبارزه بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی ائمهb در برابر حکومت های ظالم در گفت وگو با حجت االسالم دکتر سلیمانی امیری

بین حق و باطل وجود داشــته و تمام انبیا و امامان با 
باطل مبارزه می کردند. مبارزاتی که همیشه پیروز نهایی، 

 ............ صفحه 4حکومت اسالمی بود...

10 12 7
تیم ملی امید در گروه ازبکستان، چین و کره جنوبی حرف های شنیدنی مریم کاظم زاده 

نخستین عکاس زن دفاع مقدس از هشت سال مقاومت
وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس:

:jامام صادق
آزاده در هر حال 
آزاده است، اگر 

مصیبتی بدو رسد 
بر آن مصیبت 

شکیب ورزد و 
اگر مصائب پیاپی 
بر او فرو ریزد او 

را نشکند... 
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مجیدی: کتمان نمی کنم   
گروهمان سخت است جنگ، دوربین، زن

حذف کنکور 
مشروط است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
خدمات عمومى واحدهاى تابعه

دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۷
۰

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︡﹝︀ت  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︠   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز

:︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ︣︀ری ز﹊﹡︀﹝﹫︎
︳ ا﹡︐﹆︀ل ︀ه ︗﹞ ﹤︋ ︡︡︀زن ︎﹠︕ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹝﹢︗﹢د  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٨ ١- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩  ︫︣﹠︀ران –︠ 

٢- ︵ــ︣ح دــ﹢ار ︨ــ︀زی و ﹀︀︸ــ️ ︑︁︨﹫︧ــ︀ت ا﹡︐﹆ــ︀ل آب ︋ــ﹥ ︫ــ︣ ﹁﹫ــ︰ ا︋ــ︀د- او﹜﹢ــ️ ا︗︣اــ﹩ ︨ــ︀ل١٣٩٨ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٩

︀ل ١٣٩٨   ︨﹩ا︗︣ا ️﹢﹛او(CNG) ︀ز﹎ ︌﹝ ︳ ا﹡︐﹆︀ل از ﹝﹫︡ان ﹝︺﹙﹛ ︑︀︎  ︣﹎︪️ از﹝︤ن ٢٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ و︠   ︋︳  ︠-︤︡﹡︀  ︫︣ ٣- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٧

︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︋︀ی ︎︦ ﹝︤ن ︋﹫︧️ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ︗︀ده ا︨﹀︣ا﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴۶ ۴- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩ ︫︣ ︨︊︤وار –︠ 
︣وژه ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹪ ︋﹥ ︫︣﹇︡﹝﹍︀ه (︨︀︠️ ﹝︤ن١٠٠٠﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹪ ︗︡︡) او﹜﹢️ ا︗︣ا﹪ ︨︀ل ١٣٩٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵٠  ︎ -۵

۶-  ا︗︣ای ︋︪﹩ از ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب ︠︴﹢ط ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫︣ ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵١
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉  ︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و 
︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︋﹩﹞ ٩٨/٠٧/.. ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀در

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋   ︎﹩﹞﹢﹝︻
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١١ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨  و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩) ︫﹞︀ره (۴٠٢٢/١٣٩٨)
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: شركت گاز استان خراسان رضوى

︪︡﹞ ﹩﹡︀︨ر ﹝﹠︴﹆﹥ ۵ ﹎︀زر﹢︐﹠﹋ ︰﹢︺︑ ︣ه ︋︣داری و ا﹝︡اد، و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت، ﹎︀ز︋︀﹡﹩، ر﹁︹ ﹡︪︐﹩ و︋ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢- ﹝﹢︲﹢ع
٣- ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن: ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥

ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر
ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩

︀︨ -۴︣ ︫︣ا︳: ا﹜︿- ارا﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩
︀زر﹎︀﹡﹩ ﹥ د﹁︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و︋  ب- ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹠︡ر︗︀ت آن در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋ 

﹞ -۵﹙️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩: از ︑︀ر٩٨/٠٧/٠۶  ﹜︽︀️ آ︠︣ و﹇️ اداری ٩٨/٠٧/١٣
۶- ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ﹋︀ر︋︣﹎︀ و ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩: ︑︀ آ︠︣ و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨

٧- ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ و ︑﹢﹏ ﹋︀ر︋︣﹎︀ و ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: د﹁︐ــ︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در 
︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن           ︩، ︗﹠︉ ﹝︖︐﹞︹ آ︋﹩ ﹡﹍﹫﹟، ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت ﹋︀﹐ی︫  ــ﹁ ︡﹫﹞﹫︡ه، ﹋﹠︀ر ﹎︢ر آ︀︨︪ــ﹍︀ه ﹁﹫︀ض︋  ﹝︪ــ︡- ﹝﹫︡ان︫ 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٨- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︴︀︋﹅ ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹨﹫﹞ ️︐︣م وزــ︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︋︺︡ی آن 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ آ﹎﹩، ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــWWW.nigc-khrz.ir ️︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ︋﹢ده و در 

.︡︣﹫﹍︋ رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟: ٣٧٠٧٢٨٢٢- ٠۵١ ︑﹞︀س﹢︮
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

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

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۸
۴۳
۰

 سیداحمد موســوی: رئیس جمهــور ایاالت 
متحده که فرصت خود را برای انتخاب مجدد در 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار اندک می بیند نه فقط در 
عرصه سیاســت خارجی با شکست مواجه شده است بلکه 
چالش های داخلی گاه و بیگاهی که به واسطه افشاگری های 
رسانه های داخلی آمریکا گریبانگیر او شده عرصه را بیش از 
پیش بر وی تنگ تر کرده است.  در جنوب شرق آسیا مذاکره 
او با رهبره کره شمالی که در راستای خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره آغاز شده بود درحالی متوقف شده است که 
تنها عایدی ترامپ از این مذاکرات فقط یک عکس مشترک 
با کیم جونگ اون بود؛ در خاورمیانه مذاکرات با طالبان به 
بهانه کشته  شدن یک نظامی آمریکایی در حمالت اخیر این 
گروه متوقف شده و مذاکره با چین نیز که قرار بود خروجی 
آن یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ تجاری بین پکن 
و واشنگتن باشد به بن بست رسیده است. به این فهرست باید 
عدم توفیق در مواجهه با ایران، کوبا، ونزوئال و حل مســئله 

فلسطینیان را هم اضافه کنیم.

  چالش جدید داخلی
جدیدترین و شاید بتوان گفت داغ ترین چالش داخلی که 

ترامپ با آن مواجه شــده است به واسطه افشاگری روزنامه 
واشنگتن پســت و نیویورک تایمز رخ داد. این رســانه های 
آمریکایــی به نقل از یک منبــع اطالعاتی فاش کردند که 
رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی که در ماه جوالی 
با والدمیر زلینسکی، همتای اوکراینی خود برقرار کرده از 
او خواســته است که درباره پســر جو بایدن، معاون سابق 
باراک اوباما تحقیقاتی را آغاز کند. در حال حاضر و با اثبات 
درخواست ترامپ از رئیس جمهور اوکراین، او برای دومین بار 
متهم به تبانی با یک دولت خارجی برای پیروزی در انتخابات 
شده است. بر اساس اعالم نانسی پلوسی، رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا فرایند اســتیضاح رئیس جمهور 

آمریکا آغاز شده است.
دکتر حیدرعلی مسعودی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه 
شهید بهشتی در این ارتباط به قدس آنالین گفت: در واقع 
ترامپ می خواهد از این موضوع به عنوان ابزار و کارت بازی 

برای کوبیدن »بایدن« در انتخابات آینده استفاده کند.
بنابراین چیزی که اکنون مطرح است این است که ترامپ 
متهم به سوء اســتفاده از قدرت خود برای انجام یک عمل 
غیرقانونی اســت و آن کمک گرفتن از قدرت های خارجی 

برای دخالت در مسائل سیاست داخلی آمریکاست.
از منظر سران دموکرات به ویژه »نانسی پلوسی«- که معتقد 
بود ترامپ را باید در انتخابات شکست دهیم نه در مبارزات 
سیاسی و مسائلی در قالب استیضاح- طرح موضوع استیضاح 
می توانســت به تحریک بدنه اجتماعــی طرفداران ترامپ 
بینجامد و احتمال انتخاب مجــدد او را افزایش دهد. حال 
به نظر می رسد اتهام جدید متوجه ترامپ یعنی سوءاستفاده 
از قدرت و کشاندن قدرت های خارجی به مسائل سیاست 
داخلی و رقابت های سیاســی در داخل آمریکا بهانه خوبی 
است که بدنه دموکرات ها توانسته اند سران دموکرات را برای 
اجرای طرح استیضاح راضی کنند و کمیته قضایی مجلس 

نمایندگان، فرایند تحقیق و تفحص را در ارتباط با استیضاح 
آغاز کرده اند.

  بعید است فرایند استیضاح به جایی برسد
مســعودی افزود: فرایند نهایی استیضاح در مجلس سنای 
آمریکا رقم خواهد خورد و با توجه به اینکه جمهوری خواهان 
اکثریت ســنا را در اختیار دارند و با توجه به اظهارنظرهای 
جمهوری خواهــان در حمایت از ترامپ به نظر نمی رســد 
دنبــال کردن فرایند اســتیضاح از طــرف دموکرات ها به 
سرانجام مدنظر آن برسد. از سویی دیگر، رویکردی که در 
این رابطه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تمایل و اســتقبال 
ترامپ برای دوقطبی ســازی جامعه به خصوص در ارتباط 
با فســاد نخبگان حاکم در ســاختار آمریکاست. این نکته 
مهمی است و برخالف گزارش های سالیانه مالیاتی، ترامپ 
به سرعت متن مکالمه را منتشر می کند که نشان می دهد 

عدم مقاومت در برابر انتشار محتوای این مکالمه حاکی از 
اهداف تبلیغاتی و رسانه ای ترامپ برای جلب افکار عمومی و 
تحریک بخش های خاموش و خاکستری جامعه است که در 

آینده برای انتخابات تصمیم گیری خواهند کرد.
مســعودی تأکید کرد: این اتفاق را می تــوان در دو حوزه 
بررســی کرد؛ تبعات حقوقی و تبعات سیاســی. به لحاظ 
مســائل حقوقی نزدیکان ترامپ و »ویلیام بار« دادســتان 
کل آمریکا که ســابقه طرفداری از او دارند، گفته است که 
بر اســاس فایل صوتی منتشر شده، ترامپ جرم مشخصی 
مرتکب نشده است و این مسئله نشان از این دارد که احتماالً 
به لحاظ حقوقی دست رئیس جمهور آمریکا و قوه مجریه در 
فرایند احتمالی استیضاح بازتر خواهد بود و به احتمال زیاد 
حتی اگر این موضوع نهایی و به سنا فرستاده شود به لحاظ 

حقوقی آسیب چندانی متوجه ترامپ نخواهد کرد. 
نکته دوم از جنبه حقوقی وجــود اکثریت جمهوری خواه 

در سنای آمریکاســت که طرح استیضاح از طرف کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان تصویب شــده و پس از ارسال 
رسمی به ســنا در یک فرایند استیضاح فرضی تبدیل به 
دادگاهی خواهد شد که ترامپ باید آنجا از خود در برابر طرح 
شکایت سناتورهای مختلف دفاع کند. با توجه به اینکه برای 
پذیرش استیضاح و عزل رئیس جمهور نیاز به رأی دوسوم 
سناتورهاست بعید است این مسئله تحقق یابد. اما در ارتباط 
با تبعات سیاسی باید بگوییم، ترامپ درصدد ایجاد دوقطبی 
بین خودش با بایدن است. با توجه به این نکته که »بایدن« 
نماد و شخصیت متعلق به جریان دموکرات در آمریکاست 
شکل گیری این دوقطبی به ترامپ در پیروزی در انتخابات 
کمک خواهد کرد؛ گرچه ترامپ باید ناکارآمدی ها و اتهامات 
موجود را پاسخ دهد و آن ها را جبران کند اما اجماالً وجود 

دوقطبی بایدن- ترامپ برای او بسیار مهم است. 
نکته بعــدی اینکه به جریان افتادن اســتیضاح احتمالی، 
می تواند از جهت برقراری ارتباط و تماس بیشــتر از طریق 
رسانه ها با بدنه اجتماعی کمک مهمی به حساب آید و از این 
طریق موضوعات مختلف در رابطه با فساد نخبگان دموکرات 
را برمال کند و این مسئله به تحریک بیشتر بدنه اجتماعی 

و تمایل آن ها به انتخاب مجدد ترامپ کمک خواهد کرد. 

استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جریان افتادن روند استیضاح رئیس جمهور ایاالت متحده:

ترامپ از دو قطبی سازی در جامعه و انتخابات آمریکا استقبال می کند 

معادله  پیروزی
انتشار عکسی که واکنش 

رسانه های صهیونیستی را درپی داشت

 ............ صفحه 2

 رهبر معظم انقالب: به اروپایی ها مطلقاً نمی شود اعتماد کرد
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روزنامـه صبـح ایـران

حضرت آیت اهلل خامنه ای: نام شهید بر فراز کوی ها و برزن ها موهبتی است که باید ادامه یابد   سیاست: رهبر معظم انقالب اسالمی پیامی به  مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان 
و ایثارگران، صادر کردند. در این پیام آمده است: یاد و نام شهیدان مایه  سربلندی ملت و نشانه  راه به سوی پیروزی است. همه وظیفه داریم نام های نورانی شهیدان را تکریم کنیم و عظمت جایگاه آنان را در یادها 

ماندگار سازیم. افتخاری است برای کوی ها و برزن ها که نام شهید و عنوان شهادت بر فراز آن ها بدرخشد. این موهبت هم اکنون در سراسر کشور وجود دارد و باید ادامه یابد.

 سیاســت   در حالی که سیاســت های 
خصمانه سردمداران آمریکایی علیه کشورمان 
بعد خروج از برجام هر روز ابعاد جدیدی به 
خود می گیرد، مقامات اروپایی نیز همچنان 
در ادامه سیاست یک بام و دو هوای خود در 
این رابطه در حالی که از یک ســو همچنان 
بر پایبندی ایــران به برجــام تأکید دارند، 
از ســوی دیگر عمالً دوشــادوش واشنگتن 
قــرار گرفته و در راســتای رفع تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان هیچ کاری نمی کنند. 
این سیاســت اروپا اما در چند ماه گذشته با 
پاسخ قاطع ایران مواجه شده، به طوری که 
تهران در راســتای افزایش فشار بر بروکسل 
برای روشن کردن موضع خود درباره برجام 
و رفع تحریم های اعمالی علیه کشــورمان 
تاکنون در ســه گام تعهدات برجامی خود 
را کاهش داده اســت. این بــی عملی اروپا 
بارها با انتقاداتی از سوی مقامات کشورمان 
روبه رو شده، به طوری که رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار اخیرشان با منتخبان ملت 
در مجلس خبرگان، بار دیگر هشدار دادند که 
هیچ امیدی به اروپا نبوده و مسئوالن کشور 
باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرده و به 

ظرفیت های داخل چشم بدوزند.

 اروپا شریک دزد و رفیق قافله
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز پنجشنبه 
در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان 
ضمن ارائه تحلیل جامع از شــرایط کشور با 
تأکید بر اینکــه راه تعامل و مذاکره با هیچ 
کشوری به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بسته نیست، افزودند: اما به هیچ وجه نباید به 
کشورهایی که پرچم دشمنی با نظام اسالمی 
را در دست گرفته اند و در رأس آن ها آمریکا 
و این چند کشور اروپایی، اعتماد شود؛ زیرا 
آن ها صریحاً با ملت ایران دشمنی می کنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
انگیزه های دشمنی اروپایی ها 
با جمهوری اســالمی تفاوت 
اصولی با دشمنی آمریکا ندارد، 
گفتند: اروپایی ها در ظاهر به 
عنوان میانجی وارد می شوند و 
حرف های طوالنی هم می زنند، 
اما همه آن ها پوچ است. ایشان 
با اشاره به عملکرد اروپایی ها 
بعد از توافق هسته ای و عمل 
نکردن به وعده ها و همچنین 
نحوه عملکرد اروپا بعد خروج 
آمریکا از برجام و اعمال ظالمانه تحریم های 
ثانویه افزودند: اروپایی ها با وجود وعده های 
خود، عمالً به تحریم های آمریکا پایبند ماندند 
و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم 
بعید است کاری برای جمهوری اسالمی انجام 
دهند؛ بنابراین باید به کلی از اروپایی ها قطع 
امید کرد. ایشــان خاطرنشان کردند: رفت و 
آمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقاً 

نباید به آن ها امید داشت و اعتماد کرد.

 به اروپا اعتمادی نیست
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با اشــاره به 
عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات یازده گانه 
خود افزودند: همان افرادی که مذاکره کردند، 
اکنون می گویند اروپایی هــا به هیچ یک از 
تعهــدات خود عمل نکرده اند و این موضوع، 

قوی تریــن دلیل بر این اســت که در هیچ 
مسئله ای نباید به آن ها اعتماد کرد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به پیشرفت های 
نظــام اســالمی در عرصه هــای گوناگون 
خاطرنشان کردند: البته وظایف سنگینی بر 
عهده همه است؛ زیرا مشکالت مختلفی در 
عرصه های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و 
دشمن نیز به شدت در زمینه نفوذ و اقدامات 
فرهنگی فعال است، اما اگر مسئوالن مالک 
کار خود را عدم اعتماد به دشمن قرار دهند، 
قطعاً می توان در مقابل توطئه ها ایســتاد و 
آن ها را خنثی کرد. ایشان در ادامه به ارزیابی 
وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آمریکا 
و اروپا پرداختند و گفتند: آمریکا که دشمن 
اصلی ماســت، امروز منفورتریــن دولت در 
دنیاســت و اروپایی ها نیز خودشان در حال 
اعتراف به ضعف ها و افول قدرتشان هستند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان یکی 
از سران اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد افزودند: این مقــام اروپایی صراحتاً و 
با اســتدالل به افول تمدن غرب اذعان کرد، 
البته در همین شــرایط ضعــف نیز خوی 
استکباری خود را فراموش نمی کنند. رهبر 
انقالب اسالمی به آمارهای مراکز بین المللی 
درخصوص بدهی های کشــورهای معروف 
اروپایی اشــاره کردند و گفتند: مشــکالت 
اقتصــادی ایــن کشــورها جدی اســت و 
گرفتاری های سیاسی انگلیس و فرانسه نیز 
در مقابل چشم همگان است؛ بنابراین باید از 

این موقعیت استفاده کرد.

 حمایت از نیروهای وفادار به انقالب 
و معتقد به استقالل کشور 

آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش دشمن 
برای تأثیرگذاری بر فهــم و ادراک تصمیم 
سازان، تصمیم گیران و آحاد مردم به منظور 
القای »نمی توانید« و »نمی شــود« گفتند: 
برخالف تالش دشمن برای منحرف کردن 
فهم و اِدراک مردم و مسئوالن از واقعیت های 
کشور و تعریف منافع و مصالح ملی براساس 
اهداف خود، ظرفیت ها و توانایی های کشور 
به گونه ای است که همه گره های اقتصادی 
و مشکالت معیشتی با تدبیر و با پیگیری و 
مشورت درست، قابل حل شدن هستند. رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در کنار این 
موضوع، »حمایت از نیروهای وفادار به انقالب 
و معتقد به استقالل کشور« ضروری است و 
نباید با برچسب هایی همچون تند و افراطی 
این نیروهای پر انگیزه را از میدان خارج کرد، 
افزودند: نیروهای مؤمن و انقالبی که مجموعه 

عظیمی از مــردم را در برمی گیرند، باید در 
همه جا و در مقابل تعرض ها حمایت شوند 
و امکان حضور آن ها در مراکز حساس فراهم 
شود؛ چرا که آن ها همان کسانی هستند که 
در قضیــه ۹ دی ۸۸ و یا در قضایای ســال 
۹۶ با آن حرکت عظیم وارد میدان شــدند 
و دشــمنان را ناکام گذاشتند. ایشان اتحاد 
مردم با یکدیگــر را مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: اتحاد نیروهای انقالب نیز بسیار مهم 
است و اختالف سالیق افراد با یکدیگر نباید 

به مخالفت و معارضه منجر شود.

 اتحادیه  اروپا: ممکن است از برجام 
خارج شویم

اظهارات روشنگرایانه رهبر انقالب در افشای 
ماهیــت و خباثــت ذاتــی دول اروپایی در 
حالی است که تنها چند ساعت پس از این 
ســخنان روزنامه گاردین در گزارشی اعالم 
کرد که اتحادیه  اروپا ممکن اســت از برجام 
خارج شــود. این روزنامه نوشــت: اتحادیه 
اروپا به ایران هشــدار داده است در صورتی 
که تهران به تهدیدهایش مبنی بر برداشتن 
گام هــای برجامی بعدی خــود عمل کند، 
ممکن است بروکســل از برجام خارج شود. 
به گزارش گاردین، طرف های اروپایی برجام 
بدون اشــاره به یک و نیم سال انفعال خود 
در برابر خصمانــه ترین بدعهدی آمریکا در 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل  به صورت »خصوصی« به ایران هشدار 
داده اندکه در صورتی که ایران به تهدیدهای 
خود مبنی بر برداشــتن گام های بعدی در 
کاهش تعهداتش عمل کنــد، اتحادیه اروپا 
مجبور خواهد بــود خروج از برجــام را در 
ماه نوامبر آغاز کند. این در حالی اســت که 
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین اعالم کرد: 
مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران 
به احتمال زیاد در اوایل ماه نوامبر سال جاری 

میالدی اجرا خواهد شد. 

 روحانی: باز هم تعهداتمان را 
کاهش می دهیم

این گزارش گاردین در حالی منتشر می شود 
که پیش از این حجت االسالم و المسلمین 
روحانــی در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
ای بی سی نیوز آمریکا هشدار داده بود که در 
سایه بی عملی اروپا در کاهش تحریم های ضد 
ایرانــی باز هم تعهداتمان را کاهش خواهیم 
داد. رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره تحریم های ضد ایرانی دولت آمریکا، 

اظهارداشــت: دولت آمریکا باید فکر کند در 
دوره ای که تحریم های شدیدی را علیه ایران 
اعمال کرده، چه سودی برده است؟ این اقدام 
آمریکا به ضرر خود آمریکا، کشورهای طرف 
تجاری ما و مردم ایران است و از سوی دیگر 
با اعمال این نوع از تحریم ها علیه مردم، دست 

به تروریسم اقتصادی زده است.
روحانــی با بیان اینکه تحریم هــا، بیماران، 
کودکان و همه مردم را تحت فشار قرار داده و 
صریحاً می گویم که این نوع تحریم نمی تواند 
ادامه پیدا کند و آثارش بســیار خطرناک و 
مخرب خواهد بود، گفت: آمریکا فکر می کرد 
که با اعمــال تحریم، مردم ایــران را علیه 
حکومت و دولت تحریک می کند، اما امروز 
کامالً روشن شده که مردم با کمال هوشیاری 
می دانند که مقصر اصلی آمریکاست و دولت و 

حکومت ایران هیچ گونه تقصیری ندارد.
روحانی اضافــه کرد: البته مردم در فشــار 
زندگی خواهند بود، اما آنچنان اقتصاد ایران 
خودش را با تحریــم جدید آمریکا منطبق 
کرده که در ســه ماهه اخیر، مســیر رشد 
اقتصادی آغاز شــده اســت،در حالی که در 
ماه های قبل رشد اقتصادی منفی بود. رئیس 
جمهور در پاسخ به پرسشی در زمینه برجام 
اظهارداشت: در برجام یک تعهد هفت جانبه 
داشــتیم و این تعهد تنها تعهد هفت جانبه 
هفت کشور با هم نبود و حتی شورای امنیت 
سازمان ملل هم آن را تأیید کرد. کسی که از 
برجام خارج شد و این توافق را متزلزل کرد، 
دولت آمریکا بود و این کار آمریکا بر خالف 
تعهد دولت این کشور و همچنین برخالف 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
بود. روحانی خاطرنشان کرد: در مقابل اقدام 
آمریکا ما یک ســال صبــر کردیم، با وجود 
اینکــه اروپایی ها به ما گفته بودند ما غیبت 
آمریکا را در این توافــق جبران می کنیم و 
بعد چون هیچ کاری نتوانستند انجام دهند، 
اعالم کردیم که تعهدات خودمان را بر اساس 
همین توافق کاهش می دهیم، چون در بند 
۲۶ و ۳۶ این توافق آمده که اگر طرف مقابل 
تعهداتش را کاهــش دهد، طرف دیگر حق 
دارد تعهدات خودش را کاهش دهد. بنابراین 
ما در سه مرحله تعهدات خودمان را کاهش 
دادیــم و تا دو ماه دیگر اگر آن ها به تعهدات 
خودشان عمل نکنند،  باز هم تعهداتمان را 

کاهش می دهیم.
روحانی اضافه کرد: با وجود کاهش تعهدات، 
امــا نظــارت آژانس بر تمــام فعالیت های 
هسته ای مان وجود دارد و بنابراین آن هایی 
که ادعــا می کننــد، ایران دنبال ســالح 
هسته ای است نادرست می گویند. به دلیل 
اینکه اگر کشــوری می خواهد دنبال سالح 
برود، نظارت کامل آژانس را نمی پذیرد. ما 
نظارت آژانــس را در این مدت کم نکردیم 
بلکه یک مقدار فعالیت هایمان را بیشــتر 
کردیم. رئیس جمهور تصریح کرد: در روند 
برجام آنچه به اروپا مربوط می شود این است 
که تعهدات خــودش را اجرا کند، اینکه با 
آمریکا حرف می زنیم یــا نمی زنیم به ما و 
آمریکا مربوط می شود. ممکن است روزی 
تصمیم بگیریم با هم حرف بزنیم و ممکن 
است تصمیم بگیریم با هم حرف نزنیم. اما 
اروپایی ها در برجام متعهد هســتند و باید 

تعهدات خودشان را انجام دهند.

قدس وعده ها و تهدیدهای اخیر غربی ها را بررسی می کند

آمریکا و اروپا؛ جفت پوچ

مســئوالن شهرداری و بقیه سازمان ها با نام شــهید و شهدا بازی نکنید. از 
خشــم مردم و خانواده شهدا بترسید، خیلی پادرازی کنید قلم پایتان را قطع 

خواهند کرد! 09150009211
دانش آموزان  آینده سازان  کشورند ولی  کاغذ و دفتر گران  را نمی توانند بخرند 
و حتــی  خدای  نکرده  خطر تــرک  تحصیل  وجود دارد و باید دولت   ســهمیه  
کاغذ برخی  را قطع  کند و آن  ســهمیه  را در روســتاها  و حاشــیه  شهرها بین 
 دانش آموزان  مســتضعف  توزیع  کند چون  خطر بیســوادی  نوجوان ها از خطر 

آمریکا بیشتر است. یک  معلم. 09150002986
ایــران از هر نظر کاال و موادغذایی و ســرمایه و پول وزارتخانه کمبود ندارد 
فقط باید مسئوالن پاسخگو و مجری صحیح قانون داشته باشد. 09150000210

در فراینــدی تلــخ و به صــورت هدفمنــد بنگاه های ســودده دولتی را به 
ورشکســتگی می کشــانند و زیر قیمت واگذار می کنند تا یک عده را ثروتمند 
و کمر کارگر و رونق تولید را بشــکنند. خصوصی ســازی در مورد شرکت های 
زیا ن ده دولتی باید صورت بگیرد اما در سال های اخیر سازمان خصوصی سازی 
دســت روی شرکت های سود ده کشور گذاشته است! نیاز به تحقیق و تفّحص 

جدی و بازرسی است. 09150009890
ما ایرانی ها به میهمان نوازی معروف، اما در ســمینار ثبت جهانی آثار میراث 
فرهنگی، گردشگری در همدان، ابتدا از مونسان، وزیر گردشگری و همراهانش، 
پذیرایی شــام شــد و با تأخیر از خارجی ها و این کارها سابقه ما در احترام به 

میهمان را بر باد می دهد.   09360005568
تو صنف ســاختمان از آهن فروش و کاشی فروش و مصالح فروش و... اکثراً 
درخواســت می کنند به فالن شماره کارت )غیر اســم خودشان و معموالً هم 
خانم ها( وجه خدمات واریز شــود که به نوعی تعمداً فرار از مالیات و عوارض 
محسوب می شود، شایسته است به تناسب درآمدی که این صنف دارد، مالیات 

مربوطه نیز دریافت شود. 09150002995  
هر کیلــو رب با گوجه کیلویی۱۵۰۰ تومانی نهایتاً ۶ هزار تومن می شــود، 
البتــه کارخانجات هر کیلو گوجه را به قیمــت ظالمانه۳۰۰ تا  ۵۰۰ تومان از 
کشــاورزان بیچاره خریداری می کنند و در نتیجه باید ۲ هزار تا۲ هزار و۵۰۰ 
تومان و با هزینه جانبی تا ۶هزار تومان بفروشــند! که البته کارخانجات رب و 
کنســانتره رب ها را با قیمت های تخیلی۲۵ هزار تومن می فروشند! حاال سؤال 
اینجاست که چرا سازمان تعزیرات حکومتی قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی 
را۱۶ هزار تومان اعالم کرده است!؟ مگرنه اینکه این سازمان وظیفه حمایت از 
مصرف کننده و مبارزه با گران فروشی را دارد؟ این نمونه ای از خروارها شاهکار 

سازمان تعزیرات حکومتی است! 09360006158
تا وقتی که مافیای فاسد و دسیسه ساز ثروت و قدرت و ظلم با ابزارهای ارعابگرانه 
و بــا ادعاها و ظواهــر ریاکارانه همه جا رخنه کرده و طبقــات ضعیف جامعه رابه 
نفــع غارتگران موجه نما آزار می دهند این ملــک روی آرامش نخواهد دید. نفرین 

بر ستمگران آه مظلومان دامن آلوده ریاکارشان راخواهد گرفت. 09190007927

انتشار عکسی که واکنش رسانه های صهیونیستی را درپی داشت
معادله پیروزی

سیاست: انتشار عکســی از مقــام معظم 
رهبری در کنار سید حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان و ســردار قاسم سلیمانی، 
بازتاب گســترده ای در رســانه های رژیم 

صهیونیستی داشت. 
رژیــم  تلویزیــون  کانــال ۱۲  مجــری 
صهیونیستی: به این عکس نادر که ایران آن 
را منتشر کرد نگاه کنید. سید حسن نصراهلل، )آیت اهلل( خامنه ای و سلیمانی در کنار 
یکدیگر ایستاده اند و همانطور که می بینید می خندند. نام این عکس هم »معادله 
پیروزی« است. دیگر شــبکه رژیم صهیونیستی: این عکس در ۲4 ساعت گذشته 

منتشر شد و در خاورمیانه از توجه گسترده برخوردار شد.

 نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو«
از بندر عباس خارج شد

فارس: نفتکش »اســتنا ایمپرو« متعلق به شرکت انگلیسی استنا ایمپرو شدند 
که چندی پیش توســط ایران توقیف شده بودحرکت خود را به سمت آب های 
بین المللی  آغاز کرد. خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« نوشــت: استنا ایمپرو که 
برای نخســتین بار از زمان توقیف شدنش توسط ایران مختصات مکانی خود را 
منتشر می کرد، از بندر عباس خارج شده است. بر این اساس، شرکت اطالعاتی 
»مارین تَرفیک« با استفاده از داده های ماهواره ای گزارش داد که نفتکش استنا 
ایمپرو دیروز برای نخســتین بار بعد از توقیف، سیگنال هایی فرستاده که نشان 
می دهد این بندر را ترک کرده است. خبرگزاری »رویترز« نیز مدعی شد استنا 
ایمپرو پس از به راه افتادن و خروج از بندرعباس، مقصد جدیدی را برای خود 
تعیین کرده و آن »بندر رشید« واقع در شهر »ابوظبی« در کشور امارات عربی 
متحده اســت. بر پایه اعالم روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ۲۸ تیرماه یک فروند نفتکش  انگلیسی با نام استنا ایمپرو هنگام عبور 
از تنگــه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به 
درخواست سازمان بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان شناوری 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. پس از توقیف این نفتکش انگلیسی، 
 رونــد قضایی تخلفات و نقض قوانین بین المللی دریایی اســتنا ایمپرو در ایران 

آغاز شد.

 حرکت خاورمیانه 
در راستای هم افزایی دولت ها 

منطقه مــا بر خالف سیاســت آمریکایی ها و 
اروپایی ها که در دهه  های گذشته مبنی بر تفرقه 
و چند دســتگی و تجزیه و آشــوب و رقابت و 
جنگ و درگیر کردن ملت ها با یکدیگر در پیش 
گرفتند، خوشبختانه به سمت یکپارچه سازی 
می رود و در واقع ملت ها و دولت های منطقه آرام 
آرام به سمت وضعیت متفاهم و هم افزا حرکت 
می کنند. این وضعیت کنونی منطقه، نشــانه 
مبارکی و بر خالف تبلیغاتی اســت که توسط 
آمریکا درباره منطقه خاورمیانه می شــد. آن ها 
در تبلیغات خود می گفتند منطقه خاورمیانه 
منطقه  بحران و درگیری اســت، ابر بحران در 
منطقه جابه جا می شــود، اما از منطقه بیرون 
نمی رود و از گوشه ای به گوشه دیگر نقل مکان 
می کند و دائماً در حال بارش باران های سیاه در 

این منطقه است.
آمریکایی ها در اسنادی که منتشر می کردند از 
جمله سند ۲۰۳۰ که ۶ نهاد اطالعاتی آمریکا 
منتشــر کرد، تصویر آشــفته ای از کشورهای 
منطقه ارائه کرده بودند. از جمله درباره عراق در 
سند ۲۰۳۰ آوردند که ما یک عراق فروپاشیده 
داریم و یک دولت فرســوده و منحل و هرج و 
مرجی در اینجا حاکم خواهد بود و کانون بحران 
خواهد شد. اما امروز پس از حدود ۱۰ سال که 
ســند ۲۰۳۰ آمریکایی ها منتشر شده است و 
تا وعده آمریکایی ها هم حدود ۱۰ ســال مانده 
است، می بینیم که منطقه به سمت آرامش در 

حرکت است.
عراق ۲۰۰۳ را مشــاهده می کنید که توسط 
آمریکایی ها اشــغال شده و یا پیش از آن عراق 
سال های ۱۹۹۰ را نگاه کنید که فالکتی بر عراق 
حاکم اســت و آمریکایی ها و اروپایی ها با ملت 
عراق، قانون نفت در برابر غذا را دنبال می کنند 
و در مقطعی دیگر ما شاهد حضور جریان غرب 

ساخته تروریسم در عراق بودیم.
امــا امروز عراق دولت باثبات و منتخبی دارد و 
مردم پای صندوق های رأی می آیند و هر چهار 
ســال یک بار این امکان برای آن ها فراهم است 
که دولت بهتری را سر کار بیاورند و تمام اقوام و 
مذاهب در عراق می توانند موقعیت خودشان را 

در فضای جدید تحکیم کنند.
در ســطح منطقه ای هم روابط رو به گسترش 
ایــران و عــراق از یک طــرف و روابط عراق و 
ترکیه از طرف دیگر و عراق و ســوریه از سمت 
دیگر و ارتباط عراق و دیگر کشورهای منطقه 
و کشورهای همسایه در حال گسترش است و 
امروز عراقی ها احساس می کنند در یک حزب 
قوی منطقه ای قرار گرفته اند که اگر مورد تجاوز 
واقع شوند، دولت ها و ملت هایی هستند که به 
کمک آن ها می آیند و بحران را از آن ها برطرف 
می کنند و خودشــان هم دارای توانمندی های 
ذاتی هســتند کــه می توانند در کنــار ارتش 
رسمی شــان گروه های کارآمــد مردمی مانند 

حشد الشعبی یا بسیج مردمی را داشته باشند.
بنابراین امروز هراس گذشــته در عراق وجود 
نــدارد و ملت عراق احســاس می کنند هم در 
داخل توانمند هســتند و هم در منطقه یار و 
یاور دارند. این وضعیت به ما می گوید، جمهوری 
اســالمی ایران آغاز ثبات دهی در منطقه بود. 
نخست ایران بود که ثبات پیدا کرد و فروپاشی 
نظام دو قطبی نه تنها آثــار منفی در ایران بر 
جای نگذاشت، بلکه نقطه اوجی برای جمهوری 
اسالمی ایران شد و این وضعیت را ایران توانسته 
در سطح منطقه توسعه دهد و امروز ما با یک 

جبهه ای در منطقه مواجه هستیم.
اکنون فقط بحث ایران نیست، بلکه جبهه ای از 
اقیانوس هند تا دریای مدیترانه وجود دارد که در 
حال توسعه است و ما در سطح آمریکای التین 
هم شــاهد دو رگه هایی هستیم که استقالل 
طلبانه با انگیزه های رها شدن از سیطره آمریکا و 
غرب حرکت می کنند و روابط بسیار مستحکمی 
با جمهوری اسالمی ایران دارند. به دلیل همین 
انگیزه ها و روابط است که امروز آمریکایی ها حتی 
در آمریکای التین نمی توانند با وجود تبلیغات و 
هزینه زیادی که بــه کار می برند، دولتی را در 
نیکاراگوئه، ونزوئال و پرو سرنگون کرده و دولتی 

وابسته به خودشان را سر کار بیاورند.
خبر
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یادداشت

 سعداهلل زارعی
کارشناس مسائل خاورمیانه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 اروپایی ها در ظاهر 
به عنوان میانجی 
وارد می شوند و 
حرف های طوالنی 
هم می زنند، اما 
همه آن ها پوچ 
است
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یادداشت روز

 مهدی فضائلی

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

خبر

رئیس جمهور ترکیه: 
 به خرید نفت و گاز 

از ایران ادامه می دهیم
باشگاه خبرنگاران: رجب طیب اردوغان در 
هنگام بازگشــت از سفر خود به نیویورک برای 
شــرکت در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، تأکید کرد با وجود 
تحریم های آمریکا، آنــکارا به خرید نفت و گاز 
طبیعی از ایــران ادامه خواهد داد. بر اســاس 
گزارش راشاتودی، رئیس جمهور ترکیه با تأکید 
برای اینکه قطع خرید نفت و گاز از ایران برای 
ما غیر ممکن است، اظهار داشت: آنکارا عالقه ای 
به قطع روابط با جمهوری اسالمی ایران ندارد. 
آمریکا از سال گذشته در تالش بوده تا صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند. این بخشی از کارزار 
فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران است که 
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران در 
۱۸ اردیبهشت ۹7 آغاز شده و آمریکایی ها هدف 
خود از آن را دستیابی به توافقی جدید با تهران 

عنوان کرده اند.

گفتمان
قالیباف:

 عمق استراتژیک ما 
قلب مردم است

فــارس: عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت 
نظامی ما عمق استراتژیک ما نیست، 
عمق اســتراتژیک ما قلــب مردم 
اســت، گفت: تحول در نظام اداری 
و اجرایی، مدیریت نسل چهارمی، 

جوان نوگرا و نواندیش را نیــاز دارد. محمدباقر قالیباف که در 
همایش بصیرتی حماسه مقاومت یادبود سردار شهید چراغچی 
سخن می گفت، افزود: بزرگ ترین فلسفه زندگی ما حق و باطل 
است، معیار حق و باطل امامت و والیت است، معنی زندگی ما 
جز این چیز دیگری نیســت، امام)ره( نیز بر اساس همین باور 
غریبانه یک تنه به میــدان رفت، چون یقین و اعتقاد قلبی به 

سنت های الهی داشت.
قالیباف با اشــاره به سنت امداد الهی و با بیان اینکه ما آمادگی 
آغاز جنگ را نداشــتیم، اظهار کرد: همیــن مردم با هدایت و 
فرماندهی امام)ره( و اعتماد و اعتقادی که امام به مردم داشت، 
پیروز شدند، امام و امت هر دو به سنت های الهی اعتقاد داشتند 
و در مقابل دشــمن ایستادند و نگذاشتند نظام اسالمی از بین 
برود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: آمریکایی 
که تا سوریه، عراق و یمن آمد اکنون کجاست؟ ببینیم جمهوری 
اسالمی اکنون کجاست؟ آن ها به دنبال براندازی نظام اسالمی 
بودند، در کشــوری که انگلیس برایش شــاه تعیین می کرد، 
می بینید که در حادثه اخیر تجاوز آمریکا با تجهیزاتی پاســخ 
گرفتند که دنیا متحیر شد، حتی اگر کشورهای دیگر نیز این 
تجهیزات را می داشتند، شجاعت زدن آمریکا را نداشتند. قالیباف 
ادامه داد: اساس انقالب ما همیشه مردم بوده اند، قدرت نظامی ما 
عمق استراتژیک ما نیست، عمق استراتژیک ما قلب مردم است. 
وی با بیان اینکه جوان ها پیشرو هستند، عنوان کرد: تردید نکنید 
که این مردم با جوان هــای آن مقطع تا اینجا افتخار آفریدند، 
جوان نواندیش، استقالل طلب و مبتکر است، جوان با زمان رشد 

می کند و به روز است، اهل محافظه کاری نیست و پاک است.

سیاست خارجی
معاون وزیر امور خارجه مطرح کرد

تأکید تهران بر توقف سیاست فاجعه بار 
هسته ای واشنگتن

صدا و سیما: معاون وزیر خارجه 
ایران با هشــدار نســبت به اجرای 
سند »بازبینی وضعیت هسته ای« 
آمریکا و همچنین خروج این کشور 
از پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد گفت: ایــن روند فاجعه بار 

باید متوقف شود.
غالمحسین دهقانی در سخنرانی خود در جلسه عالی رتبه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت بزرگداشت روز بین المللی 
امحای کامل سالح های هسته ای که همزمان با برگزاری اجالس 
مجمع عمومی در شهر نیویورک برگزار شد، خلع سالح هسته ای 
و ایجاد جهان عاری از این ســالح ها را ضرورتی دانست که باید 
مدت ها پیش تحقق می یافــت و بر حمایت ایران از این آرمان 
تأکید کرد. به گفته دهقانی، دور جدید مســابقه تســلیحاتی 
هسته ای و مسابقه مدرن سازی سالح های هسته ای روندهای 

نگران کننده ای هستند که بقای نوع بشر را تهدید می کند.
وی افــزود: خروج ایاالت متحده آمریکا از معاهده برجام، مثال 
دیگری از سیاست های غیرمسئوالنه این کشور است که صلح 
و امنیــت بین المللی را تضعیف می کند و در عین حال، خروج 
آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد وخامت اوضاع 
را تشدید کرده است. وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور کنونی 
ایاالت متحده به دنبال دستیابی به سالح های هسته ای بیشتری 
اســت »تا در نوک قله باشد«، برنامه گســترده مدرن سازی 
زرادخانه های هســته ای آمریکا و توسعه سالح های هسته ای 

کوچک با آستانه استفاده پایین تر را نمونه بارز آن دانست.
دهقانی با اشاره به سند موسوم به »بازبینی وضعیت هسته ای« 
)NPR( ســال ۲۰۱۸ آمریکا که نقش سالح های هسته ای در 
راهبردهــای آن افزایش یافته و نیز از ســرگیری آزمایش های 
انفجاری هسته ای را توصیه می کند، آن را هشداردهنده دانست. 
وی گفت: این روند فاجعه بار و سیاست های غیر مسئوالنه باید 

متوقف شوند.

دفاعی - امنیتی
وزیر دفاع: 

 با قطع خام فروشی نفت تبدیل 
به یک قدرت اقتصادی خواهیم شد

فارس: وزیر دفاع گفت: دشمنان 
بدانند چند ســال آینده با قطع 
خام فروشــی نفــت و تحول در 
حــوزه اقتصــادی، توطئه هــای 
آنان در این جنگ ناخواســته و 
ظالمانه با شکست مواجه خواهد 

شــد و ان شاءاهلل همانند قدرت دفاعی تبدیل به یک قدرت 
اقتصادی نیز می شویم.

امیر سرتیپ حاتمی اتکای به خود و ظرفیت های درون را 
از دســتاوردهای دوران دفاع مقدس برشمرد و ادامه داد: 
محدودیت های ســخت دوران جنگ تحمیلی و در ادامه 
تحریم های همه جانبه نظام استکبار علیه ملت ایران و به 
خصوص بخش های نظامــی، تهدید را برای ما به فرصتی 
مبدل ساخت که بتوانیم با شناخت سرمایه های ارزشمند 
انسانی خود با حرکت در لبه فناوری، به بالندگی، شکوه و 

سطح بسیار مطلوبی از پیشرفت های دفاعی دست یابیم.
امیر حاتمــی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران در 
ســایه تدابیر نورانــی رهبر معظم انقالب بــا توانمندی 
نیروهای مسلح و مجموعه صنعت دفاعی نقش مؤثری را 
امروز در نظام بین الملل ایفا می کند، افزود: دشمنان پس 
از ناکامی در جنگ سخت و نظامی، امروز در تقابل تمام 
عیار جنگ اقتصادی با ایران اســالمی هستند؛ اما بدانند 
تا چند ســال آینده با قطع خام فروشی نفت و تحول در 
حوزه اقتصادی، توطئه های آنان در این جنگ ناخواسته 
و ظالمانه با شکســت مواجه خواهد شــد و ان شــاءاهلل 
هماننــد قدرت نظامی تبدیل به یک قدرت اقتصادی نیز 
می شویم. وی با بیان اینکه ملت ایران با تأسی از نهضت 
عاشــورا هیچ گاه زیر بار ذلت نخواهد رفت، خاطرنشــان 
ساخت: دشمنان بدانند ملت بزرگ ایران  مشق مقاومت 
و ایستادگی و عزت را از حماسه ماندگار کربال فرا گرفته 

اند.

راز تالش نفوذی ها برای حذف نام شهیدان
آخرین روزهای سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس را سپری می کنیم.هفته دفاع 

مقدس تمام می شود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد!
دفاع مقدس بدون تردید از اثرگذارترین مقاطع چهار دهه گذشته است. دفاع مقدس 
یادآور »جنگ جهانی« علیه نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران است و اگر هیچ رویداد 
دیگری جز دوران هشت سال دفاع مقدس نبود، همین هشت سال برای اثبات عنایت 
خدای متعال به این انقالب و امدادهای آشــکار و غیبی او برای حفظ انقالب کفایت 
می کرد! چگونه می شود حدود 4۰ کشور شامل ابرقدرت ها و همه قدرت های بزرگ 
و کوچک جهانی و منطقه ای با آخرین تجهیزات اطالعاتی و نظامی و حمایت کامل 
سیاسی و اقتصادی در یک طرف جمع شوند و نتوانند بر طرف دیگر که کشوری تازه 
انقالب کرده، فاقد نیروی مسلح آماده، تحت محاصره شدید اقتصادی و نظامی و بی بهره 
از حمایت کشوری مؤثر بوده، غلبه کنند و سرانجام مجبور به عقب نشینی کامل از تمام 
اراضی اشغال شده شوند؟چگونه می شود کشور حمله کننده متجاوز شناخته شود و 

موظف به پرداخت خسارت گردد؟
دفاع مقدس یک رویداد تمام شــده نیســت که بخواهیم بــه آن فقط نگاه تاریخی 
داشته باشــیم، بلکه رویدادی است که در همین امروز و فردای ما نیز آثارش آشکار 
و قابل مشاهده است. باور به »مقاومت« به عنوان یک نظریه تضمین کننده استقالل 
و پیشرفت کشــور پس از خود انقالب اســالمی، مرهون دوران دفاع مقدس است. 
»خودباوری« و اعتماد به نفسی که سر منشأ تمامی دستاوردهای دفاعی و غیردفاعی 
کشور اســت از ثمرات و برکات دوران دفاع مقدس است. و عدم جرئت دشمن برای 
تکرار تجاوز نظامی به ایران اسالمی نیز نتیجه تجربه ای است که از دوران دفاع مقدس 

بدست آورده است.
دشمن در محاسبات خود حتماًً این نکته را در نظر دارد که، کشوری که در نخستین 
سال های انقالبش و در شرایطی که ثبات سیاسی الزم را نداشته و منافقین تروریست 
داخل کشــور را ناامن کــرده بودند و گروهک ها برخی مناطــق مرزی و به خصوص 
کردستان را به آشوب کشیده بودند و اقتصاد کشور بدترین شرایط را تجربه می کرد و 
حتی به سیم خاردار نیاز داشت و برای وارد کردنش تحت محاصره بود، توانست علیه 
جبهه ای گسترده از دشمنان ایستادگی کند و عقب ننشیند حتماً و به طریق اولی امروز 
که ثبات سیاســی و انسجام درونی اش مثال زدنی است، نفوذ منطقه ای اش غیرقابل 

تردید است و توان دفاعی اش لرزه بر اندام دشمن انداخته، غیرقابل شکست است.
زنده نگه داشتن دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، برای تداوم انقالب و 
تضمین پیشــرفت های بیشتر کفایت می کند و این است سر و راز تالش نفوذی های 
دشمن برای به فراموشی سپردن آن دوران؛ هر روز به شکلی و امروز با حذف نام مقدس 

و مبارک »شهید« از کوی و برزن!



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 6 مهر 1398 28 محرم 1441 28 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9073 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

دیدار قائم  مقام تولیت آستان قدس با خانواده شهیدان ربانی و رضایی  آستان: قائم  مقام تولیت آستان قدس رضوی همزمان با هفته دفاع مقدس به دیدار خانواده های معظم شهیدان حسن رضا 
ربانی و محمد رضایی رفت.مصطفی خاکسار قهرودی چهارشنبه شب با حضور در منزل شهید حسن ربانی، ضمن دیدار با خانواده این شهید واالمقام آستان قدس رضوی، از ایثار و صبر خانواده معزز این شهید تجلیل 

کرد.وی در ادامه در منزل شهید محمد رضایی حاضر شد و با خانواده این شهید بزرگوار نیز دیدار و گفت وگو کرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 مزار شهدای مدفون در حرم مطهر رضوی 
با حضور تولیت آستان قدس غبارروبی شد 

 jطنین »با نوای کاروان« در بارگاه حضرت رضا

قدس- احمد فیاض: مزار شهیدان مدفون در حرم مطهر رضوی با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی غبارروبی و عطرافشانی شد.

همزمان با هفته گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛ غبارروبان خادم امام رضا)ع( به همراه 
تولیت آستان قدس و با حضور فرمانده مرزبانی کل کشور، قبور مطهر شهدای مدفون 

در صحن های مطهر رضوی را غبارروبی و عطرافشانی کردند.
به گزارش خبرنگار قدس؛ در آخرین پنجشنبه ماه محرم و در روز »شهیدان، جانبازان، 
آزادگان و فخرآفرینان« از هفته دفاع مقدس؛ حجت االسالم والمسلمین احمد مروی؛ 
تولیت آســتان قدس رضوی به همراه مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت، 
مدیران ادارات آستان قدس رضوی، فرمانده کل مرزبانی کشور، شماری از خادمان، 
ایثارگــران، رزمندگان و زائران و مجاوران امام رضا)ع( با حضور بر بیش از 600 مزار 
شهدای هشت سال دفاع مقدس- مدفون در صحن های جمهوری اسالمی، قدس و 

آزادی- قبور این اسطوره های شجاعت و ایستادگی را عطرافشانی و گلباران کردند.
در ادامــه و در محفل معنوی که در صحن آزادی حرم مطهر رضوی برگزار شــد؛ 
حاضران با شــعارهای »لبیک یا حسین« و استماع وصیت نامه شهید مدافع حرم، 
حســین محرابی که توسط دختر شهید قرائت شــد؛ با آرمان های شهدای انقالب 
اســالمی و نهضت مقاومت تجدید میثاق دوباره کردنــد.در این آیین روحانی که 
شماری از فرماندهان عالی نظامی و انتظامی نیز حضور داشتند؛ فرمانده کل مرزبانی 
کشور سخنرانی کرد.پایان بخش مراسم؛ مداحی و مرثیه سرایی حاج صادق آهنگران و 
اجرای مداحی های حماسی هشت سال دفاع مقدس مانند »با نوای کاروان بار بندید 
همرهان« و »الله خونین من ای تازه جوانم شــهید« بود که در صحن های مطهر 

رضوی نیز پخش شد و حال و هوای خاصی به مراسم بخشید.
گفتنی اســت؛ بهشــت ثامن االئمه)ع( صحن جمهوری حرم مطهر رضوی، مدفن 
شهدای عاشورای حسینی و شــهدای فاجعه مناست و بیش از 580 شهید دوران 
دفاع مقدس و شــهدای حج تمتع سال 66 در بهشت ثامن االئمه)ع( صحن آزادی 
آرامیده اند. همچنین بهشت ثامن االئمه)ع( صحن قدس نیز مدفن 20 شهید دفاع 

مقدس است که در این مراسم عطرافشانی و غبارروبی شد.

 اطعام 500 نفر از نیازمندان گلستانی 
با مشارکت خادمیاران رضوی

آستان: همزمان با ایام محرم حسینی، مراسم عزاداری و اطعام دهی محرومان شهر 
کالله گلستان برگزار شد.آیین اطعام دهی به 500 نفر از خانواده های کمیته امداد و 
بهزیســتی در مسجد صاحب الزمان)عج( شهر کالله با همکاری خادمیاران رضوی 
و خیران محلی برگزار  شــد.این برنامه با برگزاری نماز جماعت، مراســم عزاداری 
برای سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، زیارت امین اهلل، مداحی، 
سخنرانی حجت االسالم کشیری؛ امام جمعه شهرستان کالله و با همکاری خادمیاران 

رضوی شهرستان کالله برگزار شد.
گفتنی اســت، در پایان این برنامه 200 پرس غذای بســته بندی شده نیز توسط 

خادمیاران رضوی در بین خانوارهای نیازمند منطقه توزیع شد.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
همکاری های  و  ارتباطات  اداره  رئیس 
پذیرایی  از  رضوی  قدس  آستان  بین الملل 
این آستان مقدس از 50هزار زائر افغانستانی 

اربعین خبر داد. 
محمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
جمال زاده گفت: پیش بینی می شــود در 
ایام اربعین حســینی بیش از 50هزار زائر 
افغانستانی از مرز دوغارون وارد جمهوری 
اسالمی ایران شده و پس از زیارت بارگاه 
ملکوتی حضرت رضــا)ع( برای حضور در 
رویداد بین المللی مراسم پیاده روی اربعین 

حسینی عازم کشور عراق شوند.
وی افزود: از سوی آستان قدس رضوی 
بــرای این زائــران در مشــهد مقدس 
خدماتی از جمله اســکان، بهره مندی از 
غذای متبرک مهمانســرای حرم مطهر 
رضوی، برگــزاری برنامه های فرهنگی و 

مذهبی و... تدارک دیده شده است.
وی تصریح کرد: ایــن زائران همچنین 
پس از پایان مراســم اربعین حســینی 
در مســیر بازگشت به کشــور خود که 
معمــوالً با دهه آخر مــاه صفر مصادف 
می شود، برای حضور در مراسم عزاداری 
اکرم)ص(،  رســول  ایام رحلت حضرت 
مجتبی)ع(  امام حسن  شهادت حضرت 

و شهادت حضرت امام رضا)ع(، مجدداً با 
ورود به ایران اسالمی، به بارگاه ملکوتی 
حضرت ثامن االئمه)ع( مشرف می شوند.

 میزبانی مردمی از زائران اربعین 
با هماهنگی آستان قدس رضوی 

جمال زاده  والمســلمین  حجت االسالم 
اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه افزایش 
20درصدی حضور این زائران و تشــرف 
آنان از این مرز نســبت به سال گذشته 
از هیئت ها و تشکل های مردمی دعوت 
می شــود برای برپایی مواکــب در مرز 

دوغارون و خدمات رسانی به این زائرین 
امام حســین)ع( و امام رضا)ع( اهتمام 

ورزند.
ارتباطــات و همکاری های  اداره  رئیس 
بین الملل آستان قدس رضوی همچنین 
گفت: عالقه مندان، خیران و نیکوکارانی 
که تمایل به میزبانی و پذیرایی از زائران 
بین المللی در هنگام تشــرف به مشهد 
مقدس را دارند، می توانند با استفاده از 
اینترنت و تلفن همراه خود، از طریق کد 

دستوری #8* اقدام نمایند.
رئیس اداره تبلیغات و دبیر ستاد اربعین 

شهرســتان تایباد نیز از افزایش حضور 
زائران افغانســتانی در آیین راهپیمایی 

اربعین خبر داد. 
حجت االســالم علی اصغر علی پور گفت: 
با توجه به دالیل مختلف امسال حضور 
زائران افغانستانی نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته و این حجم 
بیشــتر زائــر، ضــرورت 
افزایش  را  خدمات رسانی 

داده است. 
اربعیــن  ســتاد  دبیــر 
شهرســتان تایبــاد ضمن 
تشکر از تالش های آستان 
تکریم  در  رضــوی  قدس 
زائران افغانســتانی اربعین 
آســتان  افزود:  حســینی 
قــدس رضــوی حضــور 
گســترده تری نســبت به 
سال گذشته در نقطه صفر 
مــرزی دوغــارون در ایام 
حضور زائران اربعین دارد. 

پیش بینی  می شود روزانه 3هزار و 500 
تا 4هزار زائر در قالب کاروان های اربعین 
با گذشــتن از مرز دوغارون وارد کشور 
شده و پس از زیارت بارگاه منور رضوی، 

به سمت غرب کشور راهی شوند.

از هیئت ها و 
تشکل های مردمی 

دعوت می شود 
برای برپایی مواکب 
در مرز دوغارون و 
خدمات رسانی به 

 این زائران 
 امام حسین)ع( 
و امام رضا)ع( 

اهتمام ورزند

بــــــــرش

رئیس اداره ارتباطات و همکاری های بین الملل این آستان خبر داد 

 اگر ممکن است برای صندلی هایی که پذیرایی آستان قدس از 50 هزار زائر افغانستانی اربعین 
مخصوص کم توانان و سالمندان است، جایی 
برای گذاشتن ادعیه هم تعبیه شود که این 
عزیــزان بتوانند هم نمــاز بخوانند و هم از 

ادعیه استفاده نمایند.
09150009448

 در پاسخ به خواننده ای که نوشته بود مردم 
دوست دارند کنار ضریح مطهر عکس بگیرند 
و خواسته بود تا چاره ای اندیشیده شود، باید 
بگویم در اطراف حرم آتلیه برای عکاســی و 

مونتاژ عکس در ضریح مطهر وجود دارد.
09150000497

 در برخی قفسه های کتابخانه گوهرشاد 
چینــش نامنظم کتاب ها بــه وضوح دیده 
می شود که اصالً شایسته کتابخانه بزرگ و 

مجهز گوهرشاد نیست. 
09300008107

 بیشتر زائران را بخش آسیب پذیر و قشر 
متوسط به پایین کشور تشکیل می دهند اما 
واحدهای تجاری نزدیک حرم در گران فروشی 
و اجحاف در حال مسابقه هستند؛ تازه جدا از 
هزینه های اسکان که در حسینیه های اطراف 
حرم گران تر از هتل 5ستاره است. این گونه 
گرانی های افسارگسیخته در درازمدت تعداد 
زائر و زمــان ماندگاری آن ها را کمتر خواهد 
کرد. امیدواریم فردی از مســئوالن اســتان 
خراســان رضوی متوجه این فاجعه بشود و 

جلو گران فروشی را بگیرد.
09360006158

 اگر آســتان قدس می توانســت برای 
اشــتغال جوانان چاره ای بیندیشد و مشهد 
شهر بدون فرد بیکار بود، الگویی برای تمام 

شهرهای ایران می شد. 
09030000084

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 

بسیج ظرفیت ها برای پذیرایی از زائران پیاده دهه آخر صفر
آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
در همایش سراسری مدیران کاروان های زیارتی پیاده حضرت 
رضا)ع( از آمادگی کامل و بســیج تمامی ظرفیت های آستان 
قدس رضوی برای خدمت رســانی به زائران پیاده بارگاه رضوی 

در ایام آخر صفر خبر داد.
حامد صادقی در همایش سراسری مدیران کاروان های زیارتی 
پیاده حضرت رضا)ع( که صبح دیروز در فرهنگســرای زیارت 
مشهد برگزار شد، گفت: سیاست راهبردی آستان قدس رضوی 

حمایت از حرکت های خودجــوش مردمی با انگیزه های الهی 
است. نمونه این حرکت را نیز می توان در جمعیت خدمتگزاران 

زائران پیاده حضرت رضا)ع( دید.
وی با تأکید بر آمادگی کامل آستان قدس رضوی برای برپایی 
مراسم دهه آخر صفر گفت:  تمام توان و ظرفیت آستان قدس 
رضوی برای خدمت رسانی به زائران در طول سال به خصوص 

ایام شهادت امام رضا)ع( بسیج شده است.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی ادامه 

داد: ما خادم زائران امام رضا)ع( هستیم و تمام ظرفیت های این 
آستان مقدس از جمله خدمه و نیروها به میدان آمده اند تا چه 
در طول مســیر، چه در داخل شهر مشهد و چه در داخل حرم 
مطهر رضوی برای افزایش آسایش،  امنیت و معنویت زائران به 

خصوص زائران پیاده ایام دهه آخر صفر تالش کنیم.
در حاشــیه این همایش سرپرســت معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی از فرایند نام نویسی و خدمات جمعیت 

خدمتگزاران زائران پیاده حضرت رضا)ع( بازدید کرد.

خبر
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی تأکید کرد 

صدای مردم 

خـــبر

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︣وش ﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن (﹡﹢︋️ دوم)
 شـركت شهاب يار در ﹡︷︣ دارد ﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن ︠﹢د وا﹇︹ در ︑ ︫︣︣ان ، ︠﹫︀︋︀ن ﹁︫︣︐﹥ ، 
 ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا ﹤ ︡ه در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه را︋  ــ︣ا︳ و ﹝︪ــ︭︀ت ذ﹋︫︣   ︫︀ ﹫︡ار︋  ︠﹫︀︋︀ن︋ 
︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ آدرس ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٩ ︗︀ده ﹝︭﹢ص 
﹋︣ج ︗﹠︉ ︫ــ︣﹋️ ︫ــ︀ب ︠﹢درو از ︑︀ر ٩٨/٧/٧ ﹜︽︀️ ٩٨/٧/٩ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣︡️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︡ه را در︤ا﹞ ︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک﹞ ️﹋︫︣
 ️︀︽﹛ ٩٨/٧/١٠  از ︑︀ر ( ︡هدر ﹝︤ا ️﹋︫︣ ﹟﹫﹝︱︑ ﹏﹞︀︫) ︿﹛ا ️﹋︀︎ ﹏﹢︑ ﹏﹞ و ١ - ︑︀ر
ــ︡ه در  ﹥ آدرس ذ﹋︫︣  ــ︣﹋️︋  ︀زر﹎︀﹡﹩︫   ︋️︣︡﹞ ︣︐﹁د ﹤ ٩٨/٧/١۴ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری︋ 

﹁﹢ق ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︀د ﹇﹫﹞️ ) از ︑︀ر﹠︪ــ﹫ ︀﹋️ ب (︫ــ︀﹝﹏ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︤ا︡ه و︎   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ٢ - ︑︀ر
 ﹤ ــ︣﹋️︋  ︀زر﹎︀﹡﹩︫   ︋️︣︡﹞ ︣︐﹁ــ﹥ د ٩٨/٧/١٠ ﹜︽︀ــ️ ٩٨/٧/١۴ از ︵︣ــ﹅ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︱﹢ری︋ 

آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ﹁﹢ق ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹏﹞ در ︊ ــ︀︻️ ١١︮  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٧/١۶ راس︨  ــ﹥︫  ︀﹋︀ت در روز︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋٣ - ︑︀ر

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹋︫︣
۴ - ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ۵ در︮︡ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی ︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ 
در ﹝︤ا︡ه ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹡﹆︡ا ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ︫﹞︀ره ١٠۴٠٣۵۵۵٨ 
 ﹉ ︡﹠︋ ︤ی را ︋︪︣حو ر︨﹫︡ وار ︤︣ک ︾︣ب (﹇︡س) ﹋︡ ١٠۴٠ وار︤د ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫ــ︺︊﹥ ︫ــ﹡

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ﹏﹢︑
︋ - ۵︀ی ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ دو︧️ ﹨︤ار ر︀ل ( ٢٠٠،٠٠٠ ر︀ل ) ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ﹝︊﹙︼ ﹝︢﹋﹢ر را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ٢١۴٨۵٠٢١٧٨۴٩٠٠١ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹡︤د 
︋︀﹡﹉ ا﹇︐︭︀د ﹡﹢﹟ ︫︺︊﹥ ︮﹠︺︐﹍︣ان ﹋︡ ٢١۴ وار︤ و ﹁﹫︩ وار︤ی را در ﹨﹠﹍︀م در︀﹁️ ا︨﹠︀د 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ﹩﹡︀﹎︋︀زر ️︣︡﹞ ︣︐﹁د ﹏﹢︑ ︡هو ﹝︡ارک ﹝︤ا

/ع
۹۸
۰۸
۴۲
۴

فراخوان مزايده نوبت اول
 اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ، ︑︺︡ادی از ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی 
﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️  ﹢د را︋   ︩︫︠﹢  ︎️︑ ︀م﹫  ︠﹩د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︀ر﹢︗﹢﹞
از ︮﹠︿ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︀ دارای ﹋︀رت ︮﹠︺︐﹍︣ی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︊︔ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹑︊﹇ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡ه ﹎︣ان︤ا﹞ . ︡︀﹝﹡ ا︗︀ره وا﹎︢ار ﹤︋ ﹩︧﹝︫ ︨︀ل ﹉ ︡ت﹞ ︋︣ای www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹛دو

﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ︫﹠︀︨﹥ ﹋︀ر︋︣ی و ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡ .
.︡﹠︀﹝﹡ ︀د ا︻﹑م︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹢د را در ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ﹫︪﹠︀دی︠   ︎️ ﹝﹫﹇ ، ﹏﹞ ︡ ︀زد ︦ از︋  ️ ا︨﹠︀د ،︎  ﹁︀در ﹟﹝︲ ︡  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری ( ︨︀︻️ ١۴:١۵) روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/٩
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، وا︡ ا﹝﹢ر  ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋، ︪︡﹞ : ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹏﹞-

﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١-٠۵١ ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥︫ 
- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان : ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ، ︎﹠︕ در︮︡( ۵ در︮︡ ) ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ️﹁︀در ﹏﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋١٣٩٨/٧/١۶ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︫﹤ ــ︀︻️ ١۴:١۵) روز︨  ︀︀ن و﹇️ اداری (︨   ︎︀︑ : ︀﹨ ️ ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞  ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ -
. ︫︡︀ ︀﹝︀﹡﹥  ︨︐︀د ﹝﹩︋  ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨ 

︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏  ︀︻️ ١٢:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/١٧ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣︡️ و︎  ︀﹋︀ت︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋︀ر︑  -
﹝﹩ ︋︀︫︡ .                                                                                                                                                        ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶١٢١٠۴/ م ا﹜︿۵٠۴٠

 (( ﹜﹫︧️ ︾︣ف ، ﹝︪﹞﹢ل ﹝︤ا︡ه))
قيمت پايه براى يك سال (ريال)نشانىحدود مساحت(متر مربع)نام غرفهرديف 

450,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام12/50غرفه عكاسى1

72,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام9/50غرفه صنايع دستى2

120,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام24غرفه صنايع دستى ارمغان3

150,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام27غرفه چايخانه 4

168,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام22غرفه گالرى فيروزه 5

26,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام10غرفه فروش كتاب 6

348,000,000نيشابور ، خارج مجموعه خيام28/50غرفه فيروزه فروش 7

360,000,000نيشابور ، خارج مجموعه خيام112غرفه فيروزه تراشى8

ع ۹
۸۰
۸۴
۲۸

﹢اری ﹋︀ر ﹡﹫︧︀ن  ﹢دروی ︨   ︠️﹫﹊﹛︀﹞ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
︎︀︑︣ول ٢درب ر﹡﹌: ﹝︪﹊﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل: ١٣٧٢  ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک: ٣٢ - ۵۶١ ب ۶۴ و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
  PNK15Z209216: ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره  Z 24010396Z:
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︗﹢اد ︠﹢ر︫ــ﹫︡ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ری ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫﹍︣دد.  /ع
۹۸
۰۸
۴۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
︎︣اــ︡ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶١٨ه٩٩ ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1943091 
 ︡﹫︨ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ S1412286084459 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره
︻﹙﹩ ﹝﹢︨﹢ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۴۱
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
︎ــ︥و۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ︋ــ︥ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١٢ اــ︣ان  ۵٩۶ق١٩  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
ــ﹥  ︀︨ــ﹩ 0083016028︋  ــ﹞︀ره︫  12483038028 و︫ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︧ــ﹍︣ ︑︣ا︋﹩ ﹇︣﹇ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۴۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  را﹡﹠ــ︡﹎︀ن  ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡  ﹋︀رت 
١٧۶٠٩٢٠﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ا﹇︀ی ا﹞︡ ﹝﹞﹢دی ︫ــ﹫︣ 
آ︠﹢﹡︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٨٨٩٨٢٠٢۵٢  ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۸
۴۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋﹥ ﹡︀م ﹝︖﹫︡ ﹡﹢ری ﹁︣ز﹡︡ 
﹁︐︺﹙ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴٣٨٠١١۵٢۶٧ ﹝︀︫ــ﹫﹟ 
︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای_ آ︋ــ﹩ _ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل 
 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٧٧٢٣۴٠ و︫   ︫﹤  ︋١٣٨۵
S١۴١٢٢٨۵٢٧٧۶٠٧ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از درج ا︻︐︊︀ر 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۸
۴۲
۲
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 ﹤ ــ︥و ٢٠٧I ﹝︡ل ١٣٩٠︋  ــ﹢اری︎  ﹢درو ︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
︫ــ﹞︀ره  ︎﹑ک ١٢ اــ︣ان ٣۴٩ ه ۶۶ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAAR13- ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و    ١۵٢٩٠٠٠٣٧۵۶
FEXBJ982599  ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م دار︫ــ﹫﹠﹊︀ دو﹜️ ︠﹢ا﹨﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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 ﹩
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︋︣گ ︨ــ︊︤ و ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠﹢دروی ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︡ل 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٨٢ع١٢   ︫﹤ ١٣٨٣ ر﹡﹌ زرد رو︾﹠﹩︋ 
ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12483174268 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 83252150 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹇︀︨ــ﹛ ︻﹙﹩ ︗︀ن ︎﹢ر 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹁︣زاد 
 ︪︡﹞ ︧ــ﹟ ش ش ١۶۶٧ ︮︀دره از﹞ ︡﹡ر ﹁︣ز﹢︎
︀دره  در ﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ﹡︣م ا﹁ــ︤ار︮ 
از وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٢۵۶٧ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
را  ﹝ــ︡رک  ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
︋ــ﹥  ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر  ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︋ــ﹥ 
﹝︖︐﹞ــ︹  ︎︥و﹨ــ︩  ︋﹙ــ﹢ار  ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر  ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر اداره 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  ا﹝ــ﹢ر 
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ وا︡﹨︀ی  ﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر︠ 

 ︩  ︋ ﹤ ﹢د را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋  ︑︀︋︺ــ﹥︠ 
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٣، از در ﹤︋
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀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 ﹝︊﹙︼ ٢٫٣٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹤ ﹫︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ر﹁︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋  ️ ا﹝﹢ر︎  ︣︡﹞  ︧︀︋︡اری
︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ ︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی  ﹫رو︋︣وی ︫ــ-︪︡ــ﹞ : ﹩﹡︀︪﹡

دا﹡︪﹍︀ه - ︵︊﹆﹥ اول  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

 ﹤﹚﹠﹞ ️﹋︣  ︫﹩﹛︀﹝︐︀ران ا﹊﹡︀︐︧ آ﹎﹩ د︻﹢ت از︋ 
﹞︀ره ︔︊️ ٢۶١۶   ︫﹤ ︀ ﹝﹞  ️﹫﹛﹢︧︡ود︋  ﹝︀︨﹥ ﹋︀ر︋ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٨١٠٩٠ (﹡﹢︋️ دوم)
︫﹞︀ره   ﹤﹞︀﹡ ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  ﹤﹊﹠ا  ﹤︋  ︣︷﹡
 ١٣٩٨/٠٢/٢٨ ﹝﹢رخ   ١٣٩٨٠٢٥٠٠٠٥١١٦٢٣
و   ٩٦٠٩٩٧٧٥٨٠٠٠٠٥٧٨ ︫﹞︀ره  داد﹡︀﹝﹥  و 
 ﹩﹞﹢﹝︻ داد﹎︀ه   ١٧  ﹤︊︺︫  ٩٧٠٩٩٧٧٥٨٠٠٠٠٣٧٧
 ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩﹠﹫﹝︠ ︀م﹞ا  ﹩︀︱﹇ ︹﹝︐︖﹞ ﹩﹇﹢﹆
از  ︮︀دره   ٩٧٠٩٩٧٧٦٠٨١٠٠٩٢٩ ︫﹞︀ره  داد﹡︀﹝﹥  و 
︠︣ا︨︀ن  ا︨︐︀ن   ︣︷﹡  ︡︡︖︑ داد﹎︀ه   ٣١  ﹤︊︺︫ ︨﹢ی 
ا﹡﹑ل   ﹩﹎آ و  ﹎︣د︡ه   ﹏﹠﹞ ﹝︢﹋﹢ر   ️﹋︫︣ ر︲﹢ی 
آن در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٢٥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
﹝﹢رخ  ﹇︡س  ︨︣ا︨︣ی  ا﹐﹡︐︪︀ر   ︣﹫︓﹋ روز﹡︀﹝﹥  در 
 ٢٢٥ ﹝︀ده  ا︗︣ای  در  ا︨️  ﹎︣د︡ه   ︪︣︐﹠﹞  ٩٨/٤/٣
︧︐︀﹡﹊︀ران ا︻﹛ از  ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥︋ 
 ️﹋︫︣ ﹤﹫﹚︻ ﹩︊﹚︵ ︀ ︀︻اد ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا
﹝﹠﹙﹥ ﹁﹢ق ﹋﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ دار﹡︡ د︻﹢ت 
 ︡ا﹋︓︣ ︫︩ ﹝︀ه از ︑︀ر ︣ف ﹝︡ت︸ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋
 ️﹋︫︣  ﹤﹫﹀︭︑  ︣︡﹞  ﹤︋  ﹩﹎آ  ️︋﹢﹡ او﹜﹫﹟  ا﹡︐︪︀ر 
آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹡﹫︤اری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٤٠٢٨١٦٣٥ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︪︡ ﹝﹆︡س ︋﹙﹢ار 
و﹋﹫﹏ آ︋︀د – و﹋﹫﹏ آ︋︀د ٣٤  ︡﹫︫︣ا︾︙﹩ ١ ︎﹑ک ٥١ 
ا︵﹑︻﹫﹥   ﹟ا  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹝︣ا︗︺﹥   (﹤﹫﹀︭︑  ﹏﹞  ﹩﹡︀︪﹡)
در ︨﹥  ︑︖︀رت  ﹇︀﹡﹢ن   ﹩﹑︮ا  ﹤﹐ ﹝︀ده ٢٢٥  ︋︣ا︋︣ 
و  ﹋︪﹢ر  ر︨﹞﹩  روز﹡︀﹝﹥  در  ﹝︀ه   ﹉  ﹤﹚︮︀﹁  ﹤︋  ️︋﹢﹡
روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ﹝﹠︐︪︣ و ا︻﹑م ﹝﹫︡ارد 
 ︪︣﹡  ︀ر︑ از  ﹝︀ه   ︩︫ ︡ا﹋︓︣   ️︫︢﹎ از   ︦︎  ﹤﹋
او﹜﹫﹟ ا﹎﹩ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ اد︻︢︎ ﹩︀︣﹁︐﹥ ﹡﹫︧️ و ︠︐﹛ 

︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︋︀ ا︐︣ام ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹝︀︨﹥ ﹋︀ر︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹡﹫︤اری 
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حجت االسالم دکتر حمید پارسانیا :
تمدن اسالمی نمی تواند بر مبنای 
تقسیم بندی غربی از علم و عقل 

استوار شود
ایکنا: انقالب اسالمی، انقالب فرهنگ و تمدن 
اسالمی، تکبیر و توحید بود و پس از دو یا سه 
قــرن هجوم فرهنگ غرب بر این کشــور، این 
انقالب نقطه عطفــی در برابر این فرهنگ بود؛ 
قاعدتــاً یکی از وجوه تمایــز فرهنگ و تمدن 
اســالمی اگر اصلی ترین نگوییم نحوه رویکرد 
فرهنگ اسالمی به عقل و عقالنیت است. اگر 
انقالبی در برابر این ســلطه جهانی و گسترش 
نفوذ سیاسی این عالم شکل گرفته و قرار است 
به هویت فرهنگی و تاریخی خود بازگردد باید 
مبتنی بر عقالنیت خود شــکل بگیرد و بتواند 
این عقالنیت را در نهادهای علمی و سازمان های 
اجتماعی خود نهادینه کند؛ بنابراین اگر دنبال 
تداوم انقالب در ۴۰ سال دوم هستیم ابتدا باید 

هویت خود را روشن کنیم.
اگر انقالب به برکت قیام مردم، ســاختارهای 
دنیای سیاســی مــدرن را به هــم ریخت باید 
ساختارهای معرفتی جهان مدرن را هم به هم 
بریزد و ســاختارهای متناســب با خود ایجاد 
کنــد؛ فرهنگ و تمدن اســالمی بر محوریت 
توحید اســت، بنابراین نمی توانــد بر مبنای 
تقســیم بندی غربی از علم و عقل استوار شود. 
اگر تمدنی فرهنگ خود را از دست بدهد، جسم 
بدون روح است؛ در سطوح عقالنیت ابتدا باید 
عقالنیت متعالی شــکل گرفته و به دنبال آن 
ساختارهای متناســب با نظریات ایجاد شود، 
البته فعالیت های اجتماعی به گونه ای اســت 
که فرهنگ آن در میان مردم پذیرفته شــود؛ 
لذا سطوح عقالنیت باید نوعی تحقق فرهنگی 
پیدا کند تا به نتیجه برســد. معرفت و نظریه 
باید در حوزه فرهنگ عمومی و در میان مردم 
جامه عمل و تحقــق به خود بگیرد و در میان 
مردم نهادینه شــود و ساختارها متناسب با آن 
تنظیم شود؛ فقه حکومتی مدیریت این کار را 
بر عهده دارد که یک الیه آن اســتنباط قواعد 
کلی را دارد، ولی تا بخواهد به قلمرو اجرا برسد 
نیازمند دانش های دیگری است؛ یعنی فاصله 
میان فقه و قانون، ســطحی از عقالنیت است 
که نیازمند ســاختارهای خود و نظام تعلیم و 
تربیت مخصوص به خود است و سیستم بیرونی 

نمی تواند متولی آن باشد.

خبر

 اسماعیلیون و مغول 
و خواجه نصیرالدین طوسی

معارف: کتاب »اســماعیلیون و مغول و خواجه 
نصیرالدین طوسی« تألیف مورخ عرب، سیدحسن 
امین عاملی، فرزند عالمه سیدمحسن امین عاملی 
است که توسط مهدی زندیه به فارسی ترجمه 
شــده و از سوی انتشارات مؤسسه دائرةالمعارف 
فقه اســالمی براســاس مذهب اهل بیت)ع( در 
اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. امروز را در 
تقویم، به عنوان ســالروز سقوط خالفت عباسی 
ثبت کرده اند و شاید مطالعه این کتاب در شناخت 
تحوالت و عناصر تأثیرگذار در واپسین سال های 

حکمرانی عباسیان خالی از لطف نباشد.
مؤلف در بخش آغازین کتاب حاضر، به معرفی 
ابتدایی خواجه نصیرالدین طوســی، تاریخ تولد 
و وفــات، زادگاه، اســتادان و آثــار او می پردازد. 
سید  حســن امیــن در بخش بعدی، بــا عنوان 
»اقدامات خواجه برای حفظ اسالم« از ارتباط وی 

با مغوالن و اسماعیلیان صحبت می کند. 
ارتباط خواجه نصیرالدین طوســی از یک سو با 
اسماعیلیه در اثر پناهنده شدن وی به قالع آن ها 
و از ســوی دیگر با مغول ها در اثر راه یافتن او به 
دربار هالکوخان و به دنبال شکست اسماعیلیان، 
موجب شده استاد امین، بخش دیگری از کتابش 
را به عنوان »اســماعیلیان« اختصاص دهد. او با 
اســتناد به منابع اصلی تاریخی، نشان می دهد 
خواجه نصیرالدین طوســی نــه تنها آنچنانکه 
ابن تیمیه ادعا کرده، وزیر و مشاور اسماعیلیان 
نبوده، بلکه اساساً اسماعیلی نبوده است و دوم، 
اســماعیلیان خود یکی از اهــداف مغول ها و از 
نخستین قربانیان آن ها بوده اند، نه هادی آن ها به 

قتل خلیفه عباسی و براندازی عباسیان.
مؤلف در آخریــن بخش از این کتاب، به ارتباط 
خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی در سقوط 
بغداد می پردازد و گفتار نویسنده ای را که با استناد 
به عبارات »حبیب السیر« و رشیدالدین فضل اهلل 
همدانی گفته است: »حادثه بغداد بنا بر مشاوره 
خواجه نصیرالدین طوسی از یک سو و وزیر مکار 
)ابن علقمی( که راه را برای حمله مغول ها هموار 
ساخت از سوی دیگر، اتفاق افتاد« به نقد می کشد 
و با اســتفاده از کتاب »الحــوادث الجامعة« که 
نویسنده اش معاصر آن حوادث بوده است، ثابت 
می کند زمام امر ســپاه خلیفه اساساً در دست 
ابن علقمی نبوده، بلکه ابن علقمی کسی بوده که 

توطئه مسئول سپاه را به اطالع خلیفه رساند.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  در تمام تاریخ بشــری و مکاتب 
الهی، مبارزه بین حق و باطل وجود داشــته و تمام انبیا و امامان با باطل 
مبارزه می کردند. مبارزاتی که همیشه پیروز نهایی، حکومت اسالمی بود، 
زیرا شــرک، باطل و اسالم، حق اســت. به گواه تاریخ، این نبرد شیوه ها و 
وجهه های متفاوتی داشته است؛ گاهی به انجام مذاکره و صلح و گاهی به 
نبرد ختم می شــد، مانند ماجرای صلح حدیبیه، صلح امام حسن)ع( و یا 
قیام عاشورا و مذاکره امام حسین)ع( با جبهه کفر و یا اتفاقاتی که در زمان 

سایر ائمه)ع( افتاد.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم جامعه امروز ما چگونه برخورد کردن با 
دشمنان اسالم و انقالب است، با حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی امیری، 
محقق و پژوهشگر، اســتاد حوزه و دانشگاه، دکترای تاریخ اسالم و عضو 
هیئت علمی مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به گفت وگو 
پرداختیم. او از مالک  و مبنای مذاکره با معاندان و شرایط انجام مذاکره در 

اسالم سخنانی شنیدنی دارد.

 در شرایطی مذاکره وظیفه شرعی است
حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی امیری در ابتدا و در بیان معنای مذاکره 
می گوید: مذاکره معانی متعددی دارد که یکی از آن ها دعوت است. سیره 
همه پیامبــران، دعوت مردم به دین و دینداری بوده اســت. آن ها حتی 
سالطین جور را دعوت کرده و برای پذیرفتن دین با آن ها مذاکره می کردند. 
ِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَک  ُسوُل بَل همچنانکه در آیه 67 سوره مائده آمده است: یَا أَیَُّها الَرّ
ِمن َرّبَِّک، آن چیزی که از طرف پروردگار به تو ابالغ شد، به مردم برسان. 
در این مذاکره مردم برای حقانیت دین دلیل  خواسته و حضرت معجزاتی 

آورده و استدالل می کردند.
او اضافه می کند: چند بار در قرآن مجید آمده اســت حضرت موسی)ع( 
با فرعون مذاکره کــرد. مذاکره به معنای دعوت او به دین که چرا خدای 
یکتا را پرســتش نمی کنی و بنی اسرائیل را برده خود نکن. این سبکی از 
مذاکره است که نظام جمهوری اسالمی با تمام دنیا دارد. امام خمینی)ره( 
گفتند: انقالب اسالمی مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم 
به پرچمداری حضرت حجت)عج( است. امام اظهارنظر می کرد و دشمنان 
هم پاسخ می دادند و از دیپلمات ها، نمایندگان سیاسی و چهره های فرهنگی 
توضیحاتی درباره انقالب اسالمی و ابعاد آن می خواستند. کاری که همان 
دعوت و تبلیغ اســت و نه تنها کاری خوب که حتی گاهی اوقات وظیفه 

شرعی است.

 در اسالم به رفتار مسالمت آمیز با سایر مذاهب توصیه شده است
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به نوعی 
دیگر از مذاکره اشــاره کرده و توضیح می دهد: این شیوه از مذاکره یعنی 
با مردمانی که همسایه و مخالف ما هســتند، دین و مرامی دیگر داشته 
و با آن ها هم عقیده نیستیم، روابط مسالمت آمیزی داشته باشیم. به طور 
نمونه رسول خدا)ص( پس از فتح مکه مردم را به دین اسالم دعوت کرد، 
اما عده ای نپذیرفتنــد. حضرت)ص( با آن ها مذاکره کرد و با هم پیمان و 

معاهده صلح بستند که مسیحیان نجران دین خود را داشته باشند، ولی 
به مسلمانان جزیه و خراج دهند، مسلمانان هم امنیتشان را حفظ کرده و 

زندگی به دور از اضطراب را برای آن ها فراهم کنند.
دکتر سلیمانی امیری یادآور می شود: این معنای مذاکره هم به معنای رفتار 
مسالمت آمیز داشتن با سایر مذاهب، همسایگان و... در اسالم وجود دارد؛ 
ْشُد ِمَن الَْغی، اکراهی در  آنجا که آمده است: ال اِْکراه فِی الّدیِن َقْد تََبیَن الُرّ
دین نیست، هیچ کسی را اجبار نمی کنیم. یعنی همه را دعوت می کنیم، 

اگر نپذیرفتند، مذاکره کرده و پیمان روابط مسالمت آمیز را امضا می کنیم.
او با اشاره به نوع سوم مذاکره می گوید: شیوه دیگر، مذاکره با افرادی است 
که دشمن اســالم و نظام اسالمی بوده و به دنبال براندازی نظام هستند. 
این جریان در تاریخ و در مقابل رهروان اهل بیت)ع( به نام جریان زرساالر 
برانداز وجود داشته است. جریانی که در دنیا به جز زر به چیز دیگری اعتقاد 
نداشت و دنبال براندازی حکومت اسالمی و اسالم بود. انحصارطلب بود و به 
صورت حزبی عمل می کرد. برنامه ریزی و توطئه گری می کرد و حیات خود 

را در نابودی اسالم می دید.

  صلح حدیبیه یکی از شگفتی های تاریخ اسالم است
این پژوهشــگر دینی تأکید می کند: اصل رفتار اهــل بیت)ع( با جریان 
زرساالربرانداز، چالش بود و تنها در موارد استثنایی که خطر نابودی اسالم 
وجود داشــت با آن ها سازش می کردند. مذاکره کردن با این جریان یعنی 
امتیاز دادن به آن ها، زیرا آن ها از مذاکره به عنوان ابزاری برای امتیازگیری 
استفاده می کردند. در طول تاریخ اسالم این جریان در بنی امیه و در رأس 

آن معاویه و بعد افرادی مانند یزید و عبدالملک تجلی داشت. اهل بیت)ع( تا 
توانستند با آن ها جنگیدند و مراقب بودند در حکومت و جامعه اسالمی نفوذ 

نکنند، اما چند بار هم با آن ها مذاکره کردند.
ســلیمانی امیری به صلح حدیبیه اشــاره کرده و یادآور می شود: در صلح 
حدیبیه قبایل عرب آمادگی پذیرش اســالم را پیدا کــرده بودند ولی از 
ابَرقدرت بنی امیه می ترسیدند. رســول خدا)ص( با این صلح نامه در سال 

ششم هجری آزار دشمنان را از آن ها برداشت.
این استاد تاریخ اسالم تصریح می کند: صلح حدیبیه یکی از شگفتی های 
تاریخ اســالم و از نشانه های خرد سیاسی و الهی رسول خدا)ص( است که 
تأثیر شــگرفی در روند توسعه دین اسالم داشت. اقدامی که با وجود ظاهر 
سازش گونه اش، اسالم را گسترش داد و نظام شرک را منهدم کرد. ابوسعید 
خدری، یکی از صحابه رسول خدا)ص( نقل می کند، در فاصله میان صلح 
حدیبیه با فتح مکه که چند ماه بیشــتر نبود، آمار ایمان آورندگان بیش از 

تعداد ایمان آورندگان از آغاز بعثت تا پیش از صلح حدیبیه بوده است.

 پیام خون شهدا در زمان امام حسین)ع( دریافت می شد
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی)ره( اضافه 
می کند: نمونه دیگر مذاکره با کفار، ماجرای حکمیت در اواخر جنگ صفین 
است. در لشــکر امام علی)ع( عده ای از جنگ خسته شده و عده ای هم از 
منافقان بودند که با معاویه هماهنگ شده و اصرار بر صلح داشتند. اما امام 
علی)ع( بر این باور بود که با قدری مقاومت بیشتر، پیروز می شویم، اما اگر با 
فشار حداکثری معاویه امتیاز بدهیم باید همیشه امتیاز دهیم. امام علی)ع( 

با اکراه این صلح را پذیرفت، زیرا اگر این کار را نمی کرد حکومت اسالمی از 
بین می رفت. او با یادآوری صلح امام حسن)ع( نیز می گوید: امام حسن)ع( 
می خواست جنگ با معاویه ادامه پیدا کند ولی یارانش متفرق و چند دسته 

شدند تا حدی که دیگر حضرت با آن لشکر نمی توانست بجنگد. 
او احساس کرد اگر بجنگد همه شیعیان کشته شده و پیام خون شهیدان 
هم به نسل  های بعدی منتقل نمی شــود، زیرا معاویه خدعه گر بود و این 
قیام را به عنوان شــورش جلوه می داد. هنوز ماهیت بنی امیه برای جامعه 

فاش شده نبود.
دکتر سلیمانی اضافه می کند: در زمان امام حسین)ع( ماهیت بنی امیه فاش 
شــده بود. او رسماً گفته بود که من برای اجرای دین نیامده ام و به دنبال 
حکومت هستم. او فشار و ظلم زیادی به مردم و شیعیان روا کرد تا حدی 
که همه متوجه شده بودند معاویه آدم فاسدی است و آمادگی قیام در جامعه 
پیدا شــد. هر چند کوفیان وفا نکردند، اما این بار پیام خون شهدا توسط 
جامعه دریافت می شد، زیرا مردم به ماهیت پوشالی یزید آگاه شده بودند و 

همه این موارد سبب شد امام حسین)ع( قیام کند.

  اگر ملت ایران کوتاه بیاید دیگر روی خوش نخواهد دید
او بیان می کند: مذاکره در اسالم فضیلت است. همزیستی مسالمت آمیز 
با ســایر مذاهب و مخالفان در صورتی که درصــدد توطئه و براندازی 
نظام اسالمی نباشند در اســالم ممدوح و مذاکره با دشمنی که دنبال 

براندازی نظام اسالمی است و قدرت دارد، مذموم 
اســت. ضمن اینکه در اسالم اصل بر تقابل است 
نه تعامل، مگــر در موارد اســتثنایی زیرا تعامل 
با دشــمن به معنای نفوذ او و زمینه سازی برای 
ســلطه بخشیدن اســت. هرگز با چنین دشمنی 
نباید مذاکره و همزیستی مسالمت آمیز کرد، مگر 

بر او مسلط بود.
سلیمانی در پایان تصریح می کند: در زمانه امروز، 
آمریکا مصداق جریان زرســاالر برانداز است. او 
دشمن ایمان مسلمانان است و طی سال ها پس 
از پیروزی انقالب اســالمی مرتب دنبال توطئه، 
برنامه ریــزی و عملیات تشــکیالتی علیه نظام 
اسالمی اســت. او از راه های نظامی، فرهنگی و 
اقتصادی کشور اسالمی ما را زیر فشار قرار داده 
که جنگ اقتصادی او هنــوز ادامه دارد. به نظر 
می رسد اکنون به نقطه حساس تاریخ رسیده ایم. 
دشــمنی که از روزنه اقتصادی هنــوز امید به 
پیروزی دارد را باید با مقاومت و ایستادگی خود 

ناامید کنیم. اگر شــرایط حســاس تاریخی را درک نکرده و ایستادگی 
نشان ندهیم، شکست بزرگی در پیش خواهیم داشت. همچنانکه رهبر 
معظم انقالب فرمودند: ملت ایران تســلیم بشود ایران و ملت ما دیگر 

روی خوش و آسایش و آرامش را نخواهد دید.

بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی ائمهb در برابر حکومت های ظالم در گفت وگو با حجت االسالم دکتر سلیمانی امیری

اگر کوتاه بیاییم دیگر روی خوش نخواهیم دید

توفیق عبودیت از بزرگ ترین نعمت های الهی است      حوزه: حجت االسالم نظری منفرد با اشاره به ضرورت انس انسان با دعا در زندگی گفت: زندگی بدون دعا در حقیقت یک زندگی بی فایده و عین ممات است؛ ذکر خداوند و قرائت ادعیه حکم اکسیژن برای انسان را دارد و 
زندگی بدون اذکار، یک زندگی ظلمانی است، اگر چه انسان در رفاه و آسایش هم باشد اما روی آرامش را نخواهد دید. امام سجاد)ع( در روایتی از بزرگ ترین نعمت الهی که زبان است سخن می گویند و سفارش می کنند باید این زبان دائم به ذکر خداوند مشغول و شاکر درگاه الهی باشد. 

توفیق عبودیت و ذکر خداوند از بزرگ ترین نعمت های الهی است. مصرف کردن نعمت ها در مسیر نادرست نشانه کفران نعمت است و زوال نعمت را در پی خواهد داشت؛ عملکرد انسان نسبت به نعمات الهی می تواند تعیین کننده عزت یا ذلت شود.

دنیاپرستی انسان را به خروج از دین می کشاند    رسا: آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار در آیین آغاز سال تحصیلی مدرسه فقهی آل یاسین قم گفت: علم نافع این است که انسان، خدا را بشناسد و معرفت  اهلل پیدا کند، اگر معرفت انسان افزایش پیدا کند بسیاری از 
فضائل را به دنبال خود خواهد آورد. علم ضروری دیگر برای انسان، شناخت توانایی ها و به کارگیری درست آن هاست؛ شناخت توانایی ها و ظرفیت ها، شناختن خدا را در پی دارد و انسان را به بنده شکور تبدیل می کند. انسان دارای نفسی است که به اندازه ای می تواند اوج بگیرد که 

متصل به معدن عظمت شود. انسان همچنین باید آنچه سبب خروج او از دین می شود را بشناسد و مراقبت کند که در مسیر صحیح حرکت داشته باشد؛ دنیاپرستی انسان را به خروج از دین می کشاند.

کتابخانه

اصل رفتار اهل بیت)ع( 
با جریان زرساالر 

برانداز، چالش بود و 
تنها در موارد استثنایی 
که خطر نابودی اسالم 

وجود داشت با آن ها 
سازش می کردند

بــــــرش

  درس هایی از عاشورا

دنیای امروز به جهان بینی »ما رأیُت ااّل جمیالً« نیاز دارد
ما در حوزه طراحی سیستم ها براساس جهان بینی اسالمی خوب 
عمل نکردیم. ثمره عبودیت، خلقیات نیکو است که در سیره امام 
ســجاد)ع( این مورد به وضوح دیده می شــود. شخصی نزد امام 
سجاد)ع( آمد و شروع به فحاشی، ناسزا و دشنام گویی کرد؛ امام در 
پاسخ سکوت کرد. او فحش هایش را داد و سپس رفت. افراد حاضر 
نزد امام بســیار ناراحت شدند و درخواست کردند پاسخی دهند 
که امام فرمودند: »الَْکاِظِمیَن الَْغْیَظ َوالَْعافِیَن َعِن الَنّاِس َواهللُ یُِحُبّ 
الُْمْحِسِنیَن؛ خشم خود فرونشانند و از )بدِی( مردم درگذرند و خدا 

دوستدار نیکوکاران است«.
امام ســجاد)ع( در ادامه این واقعه به اطرافیان خود فرمودند: اگر 
دوســت دارید رفتار من با این فرد را مشــاهده کنید، همراه من 
شــوید. ایشان به در خانه آن فرد رفتند، زمانی که او جلو در آمد، 
فرمودند: آن زمان عصبانی بودی و فرصت نشد صحبت کنیم، آیا 
نیاز و مشکلی داری؟ من کاری برای شما می توانم انجام دهم؟ آن 
فرد زمانی که مشاهده کرد امام باوجود داشتن قدرت باال و حتی 
همراهانی که امکان مقابله دارد، اما باز هم با معرفت و مهربانی با 
او برخورد می کنند، پشیمان شد و به دست و پای حضرت افتاد 

و عذرخواهی کرد.

  ایمان فعال، انسان را به حرکت وامی دارد
حضور 1۰ روزه امام ســجاد)ع( در واقعه عاشورا و صحرای کربال 
بسیار ویژه بود. رهبر معظم انقالب در این خصوص فرمودند: امام 
ســجاد)ع( را نباید در این واقعه، فردی منفعل معرفی کرد. ما دو 
نوع ایمان داریم یک نوع فعال و یک نوع راکد، ایمان فعال انسان 
را به حرکت وامی دارد اما ایمان راکد کاری انجام نمی دهد، ازاین رو 
خداوند برای چنین افرادی می فرماید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا آِمُنوا؛ ای 

کسانی که ایمان آورده اید، ایمان واقعی بیاورید«.
گام  دوم واقعه عاشــورا درست پس از پایان این واقعه و در همان 
روز آغاز شــد. اگر پیام عاشورا توســط امام سجاد)ع( و حضرت 
زینب)س( به ما نمی رســید، چگونه با خبر می شدیم؟ مگر دیگر 
بخش های تاریخ را دچار انحراف نکردند؟ عاشورا منحرف نشد زیرا 
امام سجاد)ع( روشنگری و تنویر افکار کردند و اتفاق را آن طوری 
که بود، اعالم کردند. معتقدیم اگر حقیقت آشــکار شــود، مردم 

می پذیرند، زیرا فطرت همه انسان ها پاک است.

  جهان بینی عاشورا
در جهان بینی عاشورا، دو حالت وجود داشت که می گفت اگر به ما 
حمله کنید و پیروز شویم که پیروزیم؛ اما اگر حمله کنید و مغلوب 
شویم، باز هم ما پیروزیم، زیرا هر آنچه از دوست رسد، نیکوست. 
به همین دلیل حضرت زینب)س( فرمودند: »ما رایُت ااّل جمیالً« و 
وجود این جهان بینی برای دنیای امروز بسیار مهم و ضروری است.

زمانــی که در نیوزیلنــد برای کار تبلیغ حضور داشــتم، رئیس 
بیمارستانی در آن کشور، نامه ای به من نوشت که یکی از راه های 
درمان بیماری بر اســاس تحقیقات، ارتباط با معنویت است و بنا 
دارند مرکز معنوی در بیمارســتان خود ایجــاد کنند، از این رو 
درخواســت همکاری از ما به عنوان نماینده مسلمانان داشت. در 
نیوزیلند درمجموع معتقدان به 9 دین حضور داشتند که همگی 
تصمیم گرفتند در راه اندازی این مرکز مشارکت کنند، ما نیز به 
عنوان نمایندگان مسلمانان هم سنی و هم شیعه مشارکت کردیم.
در روز افتتاحیه بنا بود نماینــدگان این 9 دین، در هفت دقیقه 
به سخنرانی بپردازند. من تصمیم گرفتم در این سخنرانی هفت 
دقیقه ای، دعای پانزدهم صحیفه سجادیه امام سجاد)ع( را برای 
مخاطبان بخوانم که امام در بخشی از آن می فرمایند: »اَللَُّهمَّ لََک 
الَْحْمُد َعلی  ما لَْم اََزْل اَتََصرَُّف فیِه ِمْن َســالَمِة بََدنی، َو لََک الَْحْمُد 
َعلی  ما اَْحَدثَْت بی ِمْن ِعلٍَّة فی َجَســدی، َفما اَْدری، یا اِلهی، اَیُّ 
ْکِر لََک؟ َو اَیُّ الَْوْقَتْیِن اَْولی  بِالَْحْمِد لََک، بارخدایا،  الْحالَْیِن اََحقُّ بِالشُّ
تو را ســپاس بر نعمت تندرستی بدن که همواره و پیوسته از آن 
برخوردار بودم و ســپاس تو را بر آن بیماری که در جسمم پدید 
آورده ای،  ای خدای من نمی دانم که کدام یک از این دو حال برای 
شکر به درگاهت سزاوارتر است و کدام یک از این دو وقت، حمد تو 
را شایسته تر؟« پس از قرائت این دعا، تمام سالن روی پا ایستادند 
و تشــویق کردند. این جهان بینی ماست که می تواند زندگی ها را 

متحول کند.
این مدل رفتار مانع از این طالق های امروزی می شــود. صحیفه 
ســجادیه روشــنگری می کند هر آن چیزی که از خدا برســد، 
نیکوست و باید راضی و شکرگزار آن باشیم و رسانه ها وظیفه دارند 

این پیام را به انسان ها برسانند.
خداوند در قرآن کریم می فرمایــد: »إِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم، هر 
آن کس خدا را یاری کنــد، خداوند او را یاری خواهد کرد« و این 
رمزی بود که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس به کار بستند و 
با تأسی به امام حسین)ع( و علی بن الحسین)ع( توانستند پیروز 

این نبرد نابرابر باشند.

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش چهارم

افزایش بصیرت مردم به سمت نگاه تمدنی

معارف: »دانش آشــکار ترین وسیله عزت و قدرت یک کشور 
اســت«؛ یکی از دالیل رهبر معظــم، برای مقدم کردن بحث 
»علــم و پژوهش« بر »معنویت و اخــالق« در بیانیه گام دوم 
انقالب، زمینه سازی برای تمدن اسالمی است. وجه مشترک 
تمدن اسالمی و غیراسالمی، اساس و پایه بودِن علم و پژوهش 
است که اسالمیت تمدن بر معنویت و اخالق سوار است. برای 
ســاخت تمدن اسالمی باید علم و پژوهش همراه با خالقیت 
باشد؛ زیرا علم و پژوهش نماد خالقیت و تولید است. جامعه 
اسالمی مانند هر تمدنی برای رشد، نیازمند دانش خالق است 
تا به جای خریداری دانش از دیگران، دانش بنیان بوده و علم و 
پژوهش از درون جامعه اسالمی بجوشد نه آنکه آن را از بیرون 

به امت اسالمی دیکته نمایند. 
علم پایه پیشــرفت همه جانبه یک کشور است؛ زیرا موفقیت 
و قدرت بر دوش علم ســوارند به همین دلیل باید کشورهای 
اسالمی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت نمایند. علم و دانش و 
فناوری برای یک ملت مایه اقتدار است. کسی که این قدرت 
را پیدا کند، دســت برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت 
علمی را بدســت آورد، زیردست باقی می ماند و دیگران بر او 
دست برتر را خواهند داشت. حکومتی که دارای علم و اقتدار 
حاصل از دانش باشد، می تواند بر محیط جهان حکم فرمایی 
کرده و اهداف خود را پیاده نماید؛ زیرا دانش مایه قدرتمندی 
و قدرت نمایی اســت؛ اما در مقابل حکومتی که مالک علم و 

دانشی نباشد،  تحت حکمرانی دیگران خواهد بود.
»روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش 
خود بود که توانســت برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 2۰۰ 
ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان های اخالقی و 
اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از 
کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آن ها را به دست گیرد«. 
ریشه پیشرفت دنیای غرب و کشورهای غیراسالمی در مسائل 
تمدنی، آغاز حرکت علمی از دوران رنســانس است که عقبه 
این رشد سیاســی و اجتماعی را برای آنان رقم زد. از زمانی 

که دانشــمندان آن ها فعال شده و به تولید علم روی آوردند، 
حکومتشان آغاز شد، بر خالف تصور برخی که گمان می کنند 
ثروت و قدرت ســبب تسلط آن ها بر دیگر کشورهای جهان 
شــده است؛ در واقع اندیشــه و دانش سبب تولید تجهیزات 

نظامی و تشکیل نظام های اقتصادی کالن برای آنان شد.

 راهبرد اصلی تمدن اسالمی درآینده نزدیک 
تولید افراد دارای دانش خالق است

برتری تمدن غرب بر تمدن اسالمی در مقطعی کوتاه، به دلیل 
رشد دانش آن ها بود و این مطلب نقطه آغازین در این رقابت 
غلبه تمدنی است؛ بنابراین سرمایه گذاری اولیه در حوزه های 
کالن و ُخرد ابتدا باید بر مســئله علم و پژوهش انجام شود. 
راهبرد اصلی تمدن اســالمی در ۴۰ ســال آینده تولید افراد 
دارای دانش خالق است که زمینه ساز تولید سرمایه،  تجهیزات 
نظامی،  نظام اقتصادی قدرتمند و دیگر جهات تمدنی می شوند.

»وظیفه ما این اســت که کشور را هم نیرومند کنیم، هم مقاوم 
کنیم؛ قدرت کشور را باال ببریم و آن را مقاوم سازی کنیم. قدرت 
کشــور چه جوری باال می رود؟ عناصر اقتدار برای کشــور چه 
چیزهایی اســت؟ یکی  ایمان اسالمی است، ایمان دینی است. 
ایمان دینی جزو مهم ترین عناصر مقاومت و تحرک این کشور 
اســت؛ یکی از عوامل قدرت، حرکت سریع علمی است«؛ البته 
منظور از کسب دانش، چنبره زدن بر قدرت و استثمار و تصاحب 
به ناحق حقوق دیگران نیست بلکه باید با الگوگیری از آن ها،  در 
راستای رسیدن به اهداف حکومت اسالمی گام بلندی برداشت.

»ما به سوءاســتفاده از دانش مانند آنچــه غرب کرد توصیه 
نمی کنیم اما موکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش 
در میان خود اصرار می ورزیم«؛ جوشاندن چشمه دانش یعنی 
خالقیت در علم و تولید فناوری های جدید به نحوی که وامدار 

علوم دیگران نباشیم. 
یکی از معضالت جامعه فعلی ایران عدم نگاه کالن در تحلیل 
وضعیت جامعه اســت. به طور مثال اگــر چگونگی وضعیت 
مملکت اسالمی از مردم عوام پرسیده شود، عموماً با یک نگاه 
بســیار سطحی اوضاع کشــور را با قیمت خشکبار و تره بار و 
افزایش نرخ ارز می سنجند و اگر نگاه دقیق تری داشته باشند، 
آمار اختالس ها و حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی را 
نیز به آن اضافه می کنند؛ در حالی که یکی از دروس بســیار 
مهم »بیانیه گام دوم انقالب« افزایش بصیرت مردم به سمت 
نگاه تمدنی اســت. ارزش های جامعه ای که نگاه تمدن سازی 
دارد با قیمت میوه و تره بار و نرخ ارز دیگر کشــورها محاسبه 
نمی شود؛ بلکه زیرســاخت های اصلی در نگاه تمدنی، علم و 

فناوری و مسئله بسیار مهم امنیت است. 
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تاريخ ثبت: 1398/02/24
تاريخ واقعى انجام مزايده:

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه هاى 9301044- 9301299

ــورخ 1392/1/22  ــند رهنى 179980 مورخ 1392/8/4 و 177986 م ــتناد س ــامان به اس بانك س
دفترخانه 51 مشهد اجرائيه كالسه هاى 9301044 و 9301299 در قبال مبلغ 720/000/000 ريال 
ــت ميليون ريال) و مبلغ 1/500/000/000 ريال (يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون  (هفتصد و بيس
ريال) عليه آقاى سيدمحمد جواد اسفنديارى فرزند سيدجعفر به شماره ملى 0932013821 شماره 
ــترى خانم فاطمه السادات اسفنديارى فرزند سيدمحمد  ــنامه 37677 (مشترى و راهن) و مش شناس
ــيدمحمد على اسفنديارى فرزند سيدمحمد جواد به  ــماره ملى 0925781460 و آقاى س جواد به ش
ــمعيل كدملى 0940646641 (بعنوان  ــى 0920432824 و خانم منصوره امرالزمان فرزند اس كدمل
ــدگان) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در تاريخ 1393/12/14 و در پايان مهلت هاى مقرر در  وام گيرن
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ  ــناد رس آئين نامه اجراى مفاد اس
اعيان مسكونى پالك 2890 فرعى (دو هزار و هشتصد و نود فرعى) تفكيكى و مجزى شده از 2883 
ــه فرعى) از 188 اصلى (يكصد و هشتاد و هشتاد و هشت  ــتاد و س ــتصد و هش فرعى (دو هزار و هش
اصلى) بخش 9 مشهد طبقه اول غربى كه عرصه آن استيجارى آستان قدس برابر با سند اجاره شماره 
66295 مورخ: 91/12/1 دفترخانه 75 مشهد مى باشد به نشانى: مشهد- عشرت آباد- خ هاشمى نژاد- 
خ اسدى طوسى- پالك 8/1 طبقه اول غربى به مبلغ 3/200/000/000 ريال (سه ميليارد و دويست 
ــرح ذيل  ــناس به ش ــت كه ارزيابى آن طبق گزارش كارش ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته اس
ــده از 2883  ــد پالك ثبتى 2890 فرعى از 188 اصلى قطعه دو تفكيكى مفروز و مجزى ش مى باش
ــاحت آپارتمان طبق سند 116/85 مترمربع كه مقدار 8/1 مترمربع تراس  ــهد مس فرعى بخش 9 مش
ــقف عرصه زمين 366/12 مترمربع ابعاد زمين حدود 17 متر در حدود 22 متر كدنوسازى ملك  مس
ــهد- كاربرى مصوب مسكونى تراكم  ــهر مش 0- 0- 0- 20-  34- 1- 3 طرح تفضيلى طاش مركز ش
ــت 3  ــمالى و 4 مترى غربى و بن بس ــه نبش جنوبى عرض معبر 10 مترى ش زياد- موقعيت زمين س
مترى جنوبى حدود اربعه شماالً بطول 16/70 متر به خيابان 10 مترى- شرقاً به ديوار بطول 22/34 
متر به پالك مجاور- جنوباً به طول 17/70 متر به پالك مجاور و بن بست 3 مترى غرباً بطول 21/40 

متر به معبر 4 مترى- پايان كار شماره 3/18395 مورخ: 1382/10/7
ــماره آخرين گواهى 200044676 مورخ 91/10/19 ملك بصورت ساختمانى است قديمى ساز با  ش
ــاحت 366/12  ــال و عرصه اى موقوفه به مس ــى س ــكلت نيمه فلز و دو طبقه با قدمتى بيش از س اس
ــه واحد، همكف يك واحد و حياط جنوبى و انبارى و سرويس) و  ــامل س ــنگ ش مترمربع با نماى س
ــته) كه در حال حاضر بعنوان مهمانسرا در حال بهره بردارى  طبقه اول (دو واحد بصورت طرح شكس
ــت به مساحت 116/85 مترمربع  ــد آپارتمان مورد نظر با پالك ثبتى فوق الذكر آپارتمانى اس مى باش
ــواب و حال با كف  ــامل دو خ ــدود 95 مترمربع) ش ــهم العرصه ح ــه اول غربى (با س ــع در طبق واق
ــراميك- كابينت فلزى- طاق ضربى- ديوارها نقاشى- پنجره فلزى كف  ــپزخانه با كف س موكت و آش
ــتم سرمايش كولر آبى با انشعابات آب و برق و گاز  ــتم گرمايش بخارى- سيس حياط موزاييك- سيس
مشترك- يك كنتور آب و يك كنتور گاز و دو كنتور برق و تنها پاركينگ موجود نيز مشاعى است. با 
توجه به موقعيت مكانى و ابعاد و برملك و عرض معبر و دو نبش بودن و كيفيت و قدمت ساختمان 
ــى) و با در نظر گرفتن جميع عوامل مؤثر در  ــرايط زمانى (وضعيت كنونى بازار در يوم كارشناس و ش
ارزش موضوع و فارغ از هرگونه ديونى كه ممكن است داشته باشد ارزش ششدانگ پالك فوق به نظر 
و تشخيص اين هيئت مبلغ 3/200/000/000 ريال (سيصد و بيست ميليون تومان) تعيين مى شود. 

حدود اربعه ملك عبارت است از:
شماالً در پنج قسمت كه قسمت چهارم آن شرقى قسمت دوم آن غربى است اول ديواريست به طول 

ــه فضاى خيابان به طول  ــرفتگى ب ــر به فضاى معبر مجاور دوم ديوار و پنجره بصورت پيش 4/12 مت
ــوم ديوار است پيشرفتگى به طول 2/55 متر به فضاى معبر مجاور چهارم ديواريست به  0/50 متر س

طول 0/87 متر به فضاى معبر مجاور.
ــمت سوم آن جنوبى است اول ديواريست به طول 2/09 متر به راه پله  ــرقاً: در پنج قسمت كه قس ش
مشاعى دوم درب و ديواريست به طول 1/27 متر به راه پله مشاعى سوم ديواريست مشترك به طول 
ــكونى قطعه 3 چهارم ديواريست مشترك به طول 10/09 متر به آپارتمان  0/17 متر به آپارتمان مس

مسكونى قطعه 3 پنجم ديواريست مشترك به طول 2 متر به آپارتمان مسكونى قطعه 3.
جنوباً در 3 قسمت كه قسمت دوم غربى است اول نيم ديوار جلوى بالكن به طول 4/05 متر به فضاى 
حياط مشاعى دوم نيم ديوار جلويى بالكن به طول 2 متر به فضاى حياط مشاعى سوم ديوار و پنجره 

است به طول 4/05 متر به فضاى حياط مشاعى.
ــوق ارتفاعى: رعايت قانون  ــول 13/32 متر به فضاى معبر مجاور حق ــت به ط غرباً ديوار و پنجره اس

تملك آپارتمانها الزامى است 
ملك موصوف برابر با نامه شماره 139885606271006171 مورخه 98/7/2 دفتر امالك بازداشتى 
ــاهده نگرديد. مزايده به صورت ششدانگ از  ــابقه بازداشتى مش ــماره 8389- 98/7/3 س وارده به ش
ــح الى 12 ظهر در  ــاعت 9 صب ــنبه مورخه 1398/7/29 از س ــده در روز دوش مبلغ مورد ارزيابى ش
ــعبه رهنى واقع در  خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1  ــمى مشهد ش ــناد رس محل اداره اجراى اس
ــناد رسمى (شعبه رهنى) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد.  اداره اجراى اس
ــعاب و يا حق اشتراك  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش الزم به ذكر اس
ــهردارى  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــد به عهده برنده مزايده  ــده باش ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل  ــترد خواهد شد و نيم عش مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.  ــمى گردد مزايده روز بعد ادارى بعد از تعطيلى در همان س رس

آ- 9808373
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306003000667 مورخ 1398/04/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين  برابر رأى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــهد ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا ذاكرى زارچ فرزند محمدعلى  مش
ــدانگ اعيان يك باب منزل به مساحت 155 مترمربع  ــنامه 82 صادره از يزد در شش ــماره شناس بش
ــيخ 8 سمت چپ پالك 42  ــهد واقع در بلوار قرنى 6 دكتر ش ــمتى از پالك 5 اصلى بخش 9 مش قس
ــت. لذا به منظور اطالع  ــاد محرز گرديده اس ــان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه گوهرش اعي
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9808356 م.الف 200
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/21
كفيل ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- عباس جهانى فر

باسمه تعالى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804021657000087/1

ــين ش ش / كد ملى 0839916469/1708 اعالم  ــيله به آقاى ايمان حقيقيان فرزند حس بدين وس
ميگردد كه 

ــتناد چك شماره 1398/05/27-911019  ــين  به اس آقاى محمد جواد احمديان فرزند محمد حس
ــعبه طبس درخواست صدور اجرائيه عليه شما جهت وصول مبلغ 40,000,000 ريال  بانك ملى ش
ــعبه اجراى اين اداره صادر گرديده است نظر به  ــه  9800107 در ش را نموده و اجرائيه تحت كالس
اينكه برابر گزارش مامور ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديده لذا به استناد مواد 18 و 19 

آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به شما ابالغ 
ــوب وظرف مدت ده روز پس از  ــده  محس ــار اين اگهى ابالغ ش مى گردد كه اجرائيه از تاريخ انتش
ــار  اين آگهى عمليات اجرايى ادامه خواهد يافت و جز اين آگهى آگهى ديگرى منتشر نخواهد  انتش

شد.9808418

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002373 ـ  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق و س
ــاختمانهاى  1398/06/16  هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــالمى فرزند سيد محمدرضا  بشماره شناسنامه 482 و شماره ملى 0651667021   خانم فاطمه اس
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مشجر به مساحت 303/5 مترمربع بپالك 45 فرعى از 
581 اصلى  بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى حسن بهدانى محرز گرديده است . لذا به منظور 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  صدور س
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808416
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002246 ـ  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق و س
ــاختمانهاى  1398/05/23  هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 

ــنامه 564 و شماره ملى 5239359271  نسبت  ــماره شناس آقاى نعمت اهللا آذرى  فرزندمحمد بش
ــمتى ازپالك 1396ـ  اصلى از محل  ــاحت 140/96  مترمربع قس ــدانگ يكباب منزل به مس به شش
مالكيت اقاى محمد على اشرفيان محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين  ــته باش اعتراضى داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808411
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى سندى رسمى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- برابر راى شماره 139860327006000385مورخه 98/6/27هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى شهرستان طارم  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــيد رضابه ش ــوى محمدى فرزند س ــيد رضا موس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
شناسنامه 2970 صادره از طارم به شماره ملى 5399880784در شش دانگ يك باب ساختمان به 
ــاحت173/55 مترمربع پالك 2905 فرعى مفروز و موضوعى شده از پالك 146 اصلى واقع در  مس

شهر آب بر انتقال مع الواسطه  و خريدارى از مالك رسمى حبيب خالقى محرز گرديده است
2- برابر راى شماره 139860327006000386مورخه98/6/27 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردر واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات 
ــماره شناسنامه  ــيد عبداهللا به ش ــفيعى فرزند س ــا ش ــيده پريس مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س
ــك باب عمارت به  ــش دانگ ي ــماره ملى  539006388در ش ــادره از طارم به ش 539006388ص
ــالك 146 اصلى واقع در  ــده از پ ــاحت 9702 متر مربع پالك 2508 فرعى مفروز و مجزى ش مس
ــهر آب بر انتقال مع  الواسطه و خريدارى از مالك رسمى قنبر روحانى محرز گرديده است لذا به  ش
ــخاص  ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند در شهرها از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
ــتا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  ــتاها از تاريخ الصاق  آگهى در روس اولين آگهى و در روس
ثبت محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
ــت را به اداره ثبت محل تحويل نمايند  را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات س ــت در صورت انقضاى م بديهى اس

صادر خواهد شد9808408
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/7/6
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/21

 سيد رضا شفيعى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︣︠︡( ﹡﹢︋️ دوم)
 ﹅︣︵ و از ﹏︤د را ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ﹩︊﹫﹋︣︑ ﹏﹊﹫ط ︋﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨ــ﹢︋︣﹞ ︡︣︠ شـركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت

 .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

 ︡﹫﹛﹢︑ ﹩︭︭︑ ︀در﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︣︀ی ز︐﹋︣ ﹑﹫️ از︫   ︮︡﹫︀︑ ﹩﹨او﹜﹫﹥:﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا ︳ای       ۴-︫︣ا   ﹤﹚︣﹞ ٣-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت:︻﹞﹢﹝﹩ دو
️ ﹨︀ی ︨︀ز﹡︡ه ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹋︫︣ ︀ ︣﹫﹡ا﹢︑ ️﹋︫︣ ︀ ﹩︑︣ار ︣وی ︋︣ق﹫﹡

︐︀د   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤ ︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡ ︋   ︫﹟︡︗وا:﹤﹡︀﹞︀ ۵-ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر١٣٩٨/٠٧/٠۶  ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠٧/١٠      ﹡-۶﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و۵٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار  WWW.SETADIRAN.IRآدرس ﹤︋

٧-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠   ٨-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︐︀د ا﹡︖︀م︠   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀ت از﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑-٩

ــ︣ق ︤د،                                                                                    ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ ــ﹏ و) ــ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙ــ﹢ار دا﹡︪ــ︖﹢، ﹋﹢ــ﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪ــ﹍︀ه︎  ١٠-﹡︪ــ︀﹡﹩ و ︫ــ﹞︀ره ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ﹎︢ار:ــ︤د،︋ 
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡وا

︺︡ از   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫ ︍︣ده و︎  ﹫︪﹠︀دات ﹝︪ــ︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤ ︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟︋  ١١-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫ 
﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارموضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهرديف

خريد لوازم يدكى مولدهاى نيروگاه سيكل تركيبى يزد 198200/112098004211000021
650,000,000 ريال 

(ششصد و پنجاه ميليون ريال)

298200/122098004211000022
خريد لوله  هاى دفنى برج خنك  كن مولد بخار S1 نيروگاه 

سيكل تركيبى يزد
250,000,000 ريال 

(دويست و پنجاه ميليون ريال)

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

/ع
۹۸
۰۸
۳۴
۹

شماره مزايده: 139804306092000103        تاريخ ثبت: 1398/04/12
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده 9701365
ــهد خانم حميده صادقى نام پدر:  ــعبه دوم اجرا ثبت مش ــه فوق ش در خصوص پرونده اجرائى كالس
ــماره شناسنامه: 463 به استناد سند  ــماره ملى: 0791940292 ش محمد تاريخ تولد: 1350/1/1 ش
نكاحيه به شماره 8972- 1386/1/13 دفترخانه ازدواج 105 مشهد جهت وصول مهريه به تعداد 80 
ــه 9701365 عليه ورثه مرحوم  ــكه طالى تمام بهار آزادى طرح قديم اجرائيه اى تحت كالس عدد س
ــماره ملى 5729686072 (على اجاللى فرزند حجى محمد به شناسنامه 16  غالم رضا اجاللى به ش
ــه در تاريخ 1397/4/3 ابالغيه از طريق  ــنامه 12) صادر ك و زهرا صاحبى فرزند محمدرضا به شناس

روزنامه آگهى و صحت ابالغ گواهى شده است.
1- بنا به درخواست بستانكار وارده بشماره 25166- 1397/7/11 نسبت به بازداشت مالكيت مرحوم 
ــهد در قبال 41 عدد سكه  غالمرضا اجاللى در پالك ثبتى 18257 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش
تمام بهار آزادى اقدام گرديد. بموجب استعالم جريان ثبتى وارده بشماره 8908- 9398/2/26 پالك 
ــتى ديگرى ندارد. بموجب گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 50199 – 1397/12/11  ثبتى بازداش
ــت پالك 18257 فرعى از 232 اصلى بخش نه از حيث تصرفات در تصرف بستانكار  ــده اس اعالم ش
ــترى وارده بشماره 2073-  ــناس رسمى دادگس ــد و طبق گزارش كارش خانم حميده صادقى ميباش
ــوص ارزيابى پالك ثبتى 18257 فرعى از 17718 فرعى از 232 اصلى بخش  1398/1/22- در خص
9 مشهد به نشانى مشهد گاراژدارها- كوشش 16 كوچه بن بست سمت راست پالك 3/189 بازديد و 
معاينه محلى به عمل آمد و نظريه ارزيابى به شرح ذيل به استحضار ميرساند: شش دانگ اعيان يك 
باب منزل پالك ثبتى 18257 فرعى از 17718 فرعى از 232 اصلى واقع در بخش نه به شماره ورقه 
ــت ملك فوق  ــند صادر گرديده اس مالكيت 94/د 70419 به مالكيت آقاى غالمرضا اجاللى ثبت و س
داراى 84/5 مترمربع عرصه آستان قدس واقع در انتهاى كوچه بن بست با عرض 1/2 متر با طول 12 
متر با حاشيه 1/6 متر در ضلع غرب به كوچه بن بست قرار دارد ملك يك واحد مسكونى در همكف 
با مساحت تقريبى 72 مترمربع قديمى ساز با ديوار باربر و سقف ضربى با نماى سيمان و پنجره هاى 
ــپزخانه اپن كابينت فلزى پذيرائى و يك خواب با گرمايش بخارى گازى سرمايش كولر آبى  فلزى آش
ــد پايانكار ارائه نگرديد در حال حاضر با توجه به  و داراى زيرزمين انبارى حدود 15 مترمربع ميباش
ــال و جميع عوامل  ــاخت و قدمت بنا بيش از 35 س ــاحت عرصه اوقافى نوع س موقعيت مكانى مس
ــدانگ اعيان منزل فوق با تأسيسات موجود بدون محاسبه هرگونه ديون احتمالى به  مؤثر ارزش شش
ــناد جهت پايه مزايده به مبلغ 2/200/000/000  ــرايط انتقال اس ــخاص حقيقى يا حقوقى و با ش اش
ريال (دو ميليارد و دويست ميليون ريال) ارزيابى و اعالم ميگردد حدود ثبتى پالك با محل مطابقت 

دارد و منزل مسكونى ورثه ميباشد.
ــپس برابر استعالم دفتر امالك به شماره وارده 8908- 1398/2/26 مقدار مالكيت 6 دانگ پالك  س
ــده و حدود برابر شماالً ديوار  ــتى فوق به نام مديون غالمرضا اجاللى فرزند على ثبت ش مورد بازداش
ــت و سى و دو اصلى شرقاً ديواريست بطول  ــانتيمتر به دويس به ديوار بطول 9/70 نه متر و هفتاد س
8/80 هشت متر و هشتاد سانتيمتر به 232 اصلى جنوباً ديوار به ديوار به طول 9/75 نه متر و هفتاد 
ــماره 5147 فرعى غرباً در دو قسمت اول ديواريست بطول 7/25 هفت متر و  ــانتيمتر به ش و پنج س
بيست و پنج سانتيمتر به 232 اصلى دوم درب است بطول 1/60 يك متر و شصت سانتيمتر به كوچه 
عمومى به شماره چاپى سند 070419 به شماره دفتر الكترونيك 139520306003030638 ثبت 
ــهم بندى مأمور اجرا وارده بشماره 16546-  ــت با توجه به قطعيت ارزيابى و با توجه به س ــده اس ش
ــدانگ پالك ثبتى فوق الذكر در قبال طلب بستانكار از مبلغ 2/200/000/000 ريال  1398/4/9 شش
ــد به فروش خواهد رسيد و مبلغ 110/000/000  ــته باش مزايده و به باالترين قيمت كه خريدار داش

ريال بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 88/000/000 ريال بابت حق مزايده ميباشد.
ــماره 25170- 1397/7/11 نسبت به بازداشت پالك ثبتى  ــت بستانكار وارده بش 2- بنا به درخواس
ــكه  ــهد مالكيت غالمرضا اجاللى در قبال تعداد 39 عدد س 19133 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش
ــخ استعالم وارده بشماره 12465- 1398/3/18 پالك  طالى تمام بهار آزادى اقدام گرديد. برابر پاس
ــماره وارده 1397/12/1-  ــزارش مأمور اجرا به ش ــتى ديگرى ندارد. بموجب گ ــى مذكور بازداش ثبت
ــهد از حيث تصرفات در  ــت پالك 19133 فرعى از 232 اصلى بخش نه مش ــده اس 50189 اعالم ش
تصرف همسر مرحوم (غالمرضا اجاللى) خانم زهرا صاحبى ميباشد و برابر گزارش كارشناس رسمى 
ــماره 2072- 1398/1/22- در خصوص ارزيابى پالك ثبتى 19133 فرعى از  ــترى وارده بش دادگس
ــهد گاراژدارها- خيابان دهستانى بين دهستانى 11 و 13  ــهد به نشانى مش 232 اصلى بخش 9 مش
ــتحضار مى رساند:  ــرح ذيل به اس پالك 59 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه ارزيابى به ش
ــى واقع و در بخش نه به  ــاب منزل پالك ثبتى 19133 فرعى از 232 اصل ــش دانگ اعيان يك ب ش
ــماره ثبت 110571 دفتر 565 صفحه 279 به شماره دفترچه مالكيت 406943 به مالكيت آقاى  ش
ــتان  ــت ملك مذكور داراى 200 مترمربع عرصه آس ــند صادر گرديده اس غالمرضا اجاللى ثبت و س
ــرقى به خيابان ده مترى و شامل يك واحد مسكونى در همكف  ــيه 10 متر در ضلع ش قدس با حاش
با مساحت تقريبى 120 مترمربع قديمى ساز با ديوار باربر و سقف ضربى با نماى سنگ و پنجره هاى 
فلزى و آلومينيوم آشپزخانه اپن كابينت فلزى پذيرائى و دو خواب با گرمايش بخارى گازى سرمايش 
ــه نگرديد در حال  ــد پايانكار ارائ ــى و داراى زيرزمين و انبارى (حدود 20 مترمربع) ميباش ــر آب كول
ــاخت و قدمت بنا (بيش از 35 سال)  ــاحت عرصه اوقافى نوع س حاضر با توجه به موقعيت مكانى مس
ــدانگ اعيان منزل مذكور با تأسيسات موجود بدون محاسبه هرگونه  و جميع عوامل مؤثر ارزش شش
ــناد جهت پايه مزايده به مبلغ  ــرايط انتقال اس ــخاص حقيقى يا حقوقى و با ش ديون احتمالى به اش
9/200/000/000 ريال (نه ميليارد و دويست ميليون ريال) برآورد و پيشنهاد مى گردد. حدود ثبتى 

پالك با محل مطابقت دارد و منزل مسكونى ورثه ميباشد.
ــپس برابر استعالم دفتر امالك به شماره وارده 16265- 1398/6/5 مقدار مالكيت 6 دانگ پالك  س
ــده و حدود برابر شماالً اول به  ــتى فوق به نام مديون غالمرضا اجاللى فرزند على ثبت ش مورد بازداش
ــرقاً بطول 10 متر  ــوم بطول 20 متر ش ديوار اعيان على اصغراهللا بيگى دوم به على اكبر تمام چى س
درب و ديواريست به خيابان جنوباً بطول 20 متر ديوار به ديوار اعيان 6529 فرعى على اكبر خوشى 
ــند 406943 در صفحه  ــماره چاپى س ــاً بطول 10 متر ديوار به ديوار اعيان عليرضا عليپور به ش غرب

279 دفتر امالك 565 ثبت شده است.
ــماره 16546- 1398/4/9  ــهم بندى مأمور اجرا وارده بش با توجه به قطعيت ارزيابى و با توجه به س
ــدانگ پالك ثبتى موصوف در قبال طلب بستانكار به  ــهم شش ــاع از 600 س ــهم مش ميزان 149 س
ــته باشد به  ــيد به باالترين قيمت كه خريدار داش مبلغ 2/284/666/617 ريال به مزايده خواهد رس

ــر دولتى و مبلغ 91/386/665 ريال  ــيد و مبلغ 114/233/331 ريال بابت نيم عش فروش خواهد رس
ــد لذا مزايده پالك ثبتى 19133 فرعى به مبلغ 2/284/666/617 و مزايده  بابت حق مزايده ميباش
ــنبه مورخ  ــالك ثبتى 18257 فرعى به مبلغ 2/200/000/000 ريال از طريق مزايده در روز دوش پ
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل خيابان امام خمينى 28 اداره اجراى ثبت مشهد  1398/8/20 س
به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد به فروش خواهد رسيد كه حق مزايده و نيم عشر عالوه بر 
ــى كه طبق تبصره 6 ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى آب برق گاز و بدهيهاى  ــغ ارزياب مبل
ــده اعم از اينكه رقم قطعى آنها  ــهردارى و كليه بدهيهاى مربوطه تا تاريخ مزاي ــى و عوارض ش ماليات
ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد  ــده يا نشده بعهده برنده مزايده اس معلوم ش
ــاعت تعيين شده برگزار  ــمى در س همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس

مى گردد. آ- 9808338 م.الف 100

شماره پرونده: 139404006091000954/1       شماره بايگانى پرونده: 9403382
شماره ابالغيه: 139805106091005262          تاريخ صدور: 1398/06/16
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9403382

ــى 0940693402 و متولد:  ــه كدمل ــيدهادى ب ــد تقى رفيعى فرزند س ــه آقاى محم ــيله ب بدينوس
1350/04/10 (به عنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى و شرطى: شماره سند: 194766، تاريخ 

سند: 1392/09/12، بانك مربوطه: تعاونى اعتبارى عسگريه
ــه 9403382 عليه شما صادر نمود  ــگريه اجرائيه اى تحت كالس ابالغ مى گردد كه تعاونى اعتبار عس
ــت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به  و چون برابر گزارش مأمور پس
ــند مذكور به موضوعات الزم االجرا: 33/960/000/000  ــما بابت س ــما ابالغ ميگردد كه بدهى ش ش
ــه ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال) تا تاريخ تقاضا مى باشد و خسارت تأخير و  ــى و س ريال (س
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18- آئين نامه اجراى  س
مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه 
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز  ــده محس ابالغ ش
ــدانگ  ــت از: شش از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــد، طبق  ــهد مى باش يك زمين با پالك ثبتى 70164 از 69993 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش
مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

آ- 9808339 م.الف 101
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره آگهى: 139803906091000156      تاريخ آگهى: 1398/06/20
شماره پرونده: 9100400609100506

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه اجرائى 9101300

ــند رهنى 183107 مورخ 1390/2/25 دفترخانه 69  ــه اعتبارى ملل (عسكريه) به استناد س مؤسس
ــغ 1/480/000/000 ريال (يك ميليارد و  ــه 9101300 در قبال مبل ــهد اجرائيه اى تحت كالس مش
ــماره ملى  ــجاد ايران منش فرزند محمدمهدى به ش ــتاد ميليون ريال) عليه آقاى س چهارصد و هش
ــيداحمد به  ــتانى فرزند س ــينى گلس 0946187118 به عنوان (بدهكار) و خانم بى بى عزت پورحس
ــالغ اجرائيه مورخ 1392/02/05  ــى 0931489806 به عنوان (راهن) صادر كه پس از اب ــماره مل ش
ــمى الزم االجراء و تقاضاى مؤسسه مبنى بر  ــناد رس در پايان مهلت هاى مقرر در آئين نامه اجراى اس
ــط مديون  ــا توجه به وضعيت مالكيت پالك مورد نظر و تصرف كامل ملك توس ــى و مزايده، ب ارزياب
ــدانگ پالك ثبتى بيست و شش هزار و يكصد و نوزده فرعى از پانزده هزار و يك فرعى  تماميت شش
ــهد به مالكيت بى بى عزت پورحسينى گلستانى به نشانى مشهد- خيابان  از چهار اصلى بخش نه مش
ــغ 6/500/000/000 ريال  ــوم به مبل ــالل آل احمد- نبش جالل آل احمد 9، پالك 45 طبقه س ج
ــخصات ملك بدين  ــال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش ــارد و پانصد ميليون ري ــش ميلي (ش

شرح مى باشد:
شماالً: در پنج ضلع به طول هاى چهار و نود صدم، نيم متر، شش و شصت و پنج صدم، هشتاد و پنج 

صدم و دو نه صدم متر ديوار و پنجره به فضاى خيابان.
ــان و ديوار به ديوار منزل  ــت به فضاى خياب ــرقاً: اول به طول نه و پنجاه و پنج صدم متر ديواريس ش
ــت به طول هاى هشتاد صدم و هشتاد  ــه ضلع كه اول جنوبى و سوم شمالى اس ــزاوار و دوم در س س
ــوم به طول چهار و شش متر ديوار به  ــتراكى، س ــتاد صدم متر ديوار و پنجره به پالك اش صدم و هش

ديوار منزل سزاوار
ــراس و فضاى حياط و فضاى  ــصت صدم متر درب و ديوار و پنجره به ت ــيزده و ش ــاً: به طول س جنوب

خيابان.
غرباً: اول به طول شش و پنجاه و پنج صدم متر ديوار و پنجره به فضاى خيابان- دوم در هفت ضلع 
ــمالى و پنجم و هفتم جنوبى است به طول هاى يك و يكصدم و دو صدم و  ــوم ش كه اضالع اول و س
چهار و چهارصدم و دو متر و چهار و چهار صدم و بيست صدم متر يك و يك دهم متر درب و ديوار 
به راهرو راه پله اشتراكى سوم به طول هاى چهار و هشتاد و پنج صدم و نيم متر ديوار پنجره به فضاى 

خيابان. رعايت قانون تملك آپارتمانها الزامى است.
ــاحت دويست و  ــدانگ يك واحد آپارتمان به مس ــت از تماميت شش ــده عبارت اس محل ارزيابى ش
ــخ استعالم شهردارى به شماره 11/52851 ش،  ــى صدم مترمربع و بر اساس تصوير پاس هجده و س
ــاحت سيصد و پنج و يك صدم مترمربع كه موقوفه آستان قدس رضوى مى باشد،  عرصه ملك به مس
ــرى و از غرب به خيابان  ــمال به معبر 15 مت ــكونى و با تراكم زياد بوده كه از ش ــرى مس داراى كارب
ــخصات  ــد و لذا حدود اربعه با مش ــرق و جنوب به پالك هاى مجاور محدود مى باش 35 مترى و از ش
ــكونى به صورت چهار واحد و در چهار طبقه با سقف طاق  ثبتى تطبيق دارد. در اين عرصه بناى مس
ــال احداث گرديده كه شامل طبقات همكف، اول، دوم و سوم مى باشد.  ضربى با قدمتى حدود 25 س
ساختمان فاقد آسانسور است، نماى ساختمان آجر سفال و پنجره هاى به كار رفته در آن آلومينيوم 
ــت و كف اتاق ها و هال و پذيرايى  ــه اتاق خواب اس ــد. آپارتمان مورد نظر داراى س يك جداره مى باش
ــى مى باشند سيستم سرمايشى كولر آبى و سيستم گرمايشى آن بخارى گازى  موكت و ديوارها نقاش
ــاختمان، موقعيت و دسترسى و ساير عوامل مؤثر در  ــخصات فنى س ــت با توجه به قدمت بنا، مش اس
ــش ميليارد و پانصد  ــاختمان، ارزش آپارتمان مذكور در حدود 6/500/000/000 ريال (ش ارزيابى س
ــماره 139885606004005669 مورخ  ــتى طى ش ميليون ريال) برآورد مى گردد و برابرنامه بازداش

1398/05/07 به شماره وارده 6023 مورخ 1398/05/08 داراى يك فقره بازداشتى مى باشد.
ــنبه مورخ 1398/07/30 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در  ــدانگ در روز سه ش مزايده به صورت شش
ــداران نبش پاسداران 3/1 شعبه اسناد  ــهد واقع در خيابان پاس ــعبه اول اداره اجراء ثبت مش محل ش
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد  ــناد رسمى مشهد ش رهنى اداره اجراى اس
در ضمن نيم عشر اجرائى و حق مزايده زائد به مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد. چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل 

رسمى بود روز بعد از آن مزايده انجام خواهد شد. آ- 9808340 م.الف 102
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092005089/1      شماره بايگانى پرونده: 9708421
شماره ابالغيه: 139805106092010609         تاريخ صدور: 1398/07/01

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092005089/1
بدينوسيله به آقاى اميد نيكو نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1371/02/17 شماره ملى: 0921814933 
ــوارى پژو 405 مدل 1390 به شماره  ــنامه: 0921814933 اعالم مى گردد خودرو س ــماره شناس ش

انتظامى 74- 451 س 65
متعلق به شما در قبال طلب خانم يگانه احمدى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع  ــما اخطار ميش مراتب بش
ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتشر گرديده است.  ــت و ترتيب اثر داده نميش اس

آ- 9808341 م.الف 103

شماره پرونده: 139804006092002687/1         شماره بايگانى پرونده: 9804234
شماره ابالغيه: 139805106092010612           تاريخ صدور: 1398/07/01

دفترخانه ازدواج 22 و طالق 87 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804234

ــماره ملى:  ــد: 1370/01/01 ش ــن تاريخ تول ــين كارى نام پدر: غالمحس ــه آقاى حس ــيله ب بدينوس
ــه 9804234 كه برابر  ــكار پرونده كالس ــنامه: 0922176485 بده ــماره شناس 0922176485 ش
ــند ازدواج  ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ــند ش گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن س
ــماره 1390/10/03- 15935 بين شما و خانم انسيه بلوچى ثانى تعداد 154 عدد سكه تمام بهار  ش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس آزادى بدهكار مى باش
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ  ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــناد رس آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت  ــوب اس اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق  به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9808342 م.الف 104

شماره پرونده: 139804006092001447/1     شماره بايگانى پرونده: 9802296
شماره ابالغيه: 139805106092010621         تاريخ صدور: 1398/07/01

اخطاريه ماده 101- اموال منقول
ــماره ملى:  ــى زحمتكش نام پدر: غالم محمد تاريخ تولد: 1353/06/15 ش ــيله به آقاى عل بدين وس
ــنامه: 17161 اعالم ميگردد در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق،  ــماره شناس 0934232334 ش
ــه مورخ 1398/06/30 مأمور اجرا و طبق نظريه كارشناس رسمى/ارزياب خودرو پژو  برابر صورتجلس
ــماره انتظامى 12- 442 ن 29 جمعاً به مبلغ 500/000/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا  پارس به ش
چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ 
انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال 
ــتمزد  ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس به دفتر اين اجرا تس

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9808343 م.الف 105

شماره پرونده: 139804006092002525/1      شماره بايگانى پرونده: 9803977
شماره ابالغيه: 139805106092010636         تاريخ صدور: 1398/07/01

دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9803977

ــماره ملى:  ــى تاريخ تولد: 1332/11/12 ش ــاهى نام پدر: مهرعل ــيله به آقاى احمد ايرانش بدين وس
ــود كه خانم حجيه خان گمنام نام پدر: ابراهيم  ــنامه: 43 ابالغ مى ش ــماره شناس 4172418465 ش
ــماره ملى: 0935558659 شماره شناسنامه: 224 جهت وصول مهريه  تاريخ تولد: 1340/05/19 ش
350/000 ريال (سيصد و پنجاه هزار ريال) با محاسبه نرخ روز 215/148/290 ريال به استناد سند 
ــند: 1360/05/13 دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره  ــماره سند: 8580، تاريخ س ازدواج: ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه ش ــهد استان خراس ــهر مش 80 ش
9803977 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/2 مأمور پست محل اقامت مديون 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــد، لذا بنا به تقاضاى بس ــند شناسايى نش ــرح متن س به ش
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808345 م.الف 106

شماره پرونده: 139804006092002813/1      شماره بايگانى پرونده: 9804438
شماره ابالغيه: 139805106092010643        تاريخ صدور: 1398/07/01

دفترخانه ازدواج شماره 94 و طالق شماره 1 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1341/06/14 ش ــد تاريخ تول ــام پدر: احم ــودى ن ــيله به آقاى محمد اس ــن وس بدي
ــمت صنعتى شرقى نام پدر:  ــود كه خانم حش ــنامه: 662 ابالغ مى ش ــماره شناس 0938588109 ش
ــنامه: 1191 جهت  ــماره شناس ــماره ملى: 0943175364 ش مرتضى تاريخ تولد: 1345/09/28 ش
ــه مبلغ 1/229/418/803  ــال 97 ب ــول 4/000/000 ريال (چهار ميليون ريال) مقوم به نرخ س وص
ــند ازدواج: شماره سند: 3939، تاريخ سند:  ــند ازدواج شماره س ــتناد مهريه مندرج در س ريال به اس

ــتان خراسان رضوى.  ــماره 1 شهر مشهد اس ــماره 94 و طالق ش 1365/02/14 دفترخانه ازدواج ش
ــكيل شده و  ــه 9804438 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــند شناخته نشده، لذا بنا به  ــرح متن س ــما به ش طبق گزارش مورخ 98/6/20 مأمور، محل اقامت ش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  تقاضاى بس
ــن آگهى كه روز ابالغ  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اي ــى آگهى مى ش ــار محل كثيراالنتش
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9808346 م.الف 107
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره  ــهيال پيران باس خانم س
ــند مالكيت چاپى 755607 دودانگ مشاع از ششدانك يكقطعه زمين  ــيده مدعى است كه س 6 زاهدان رس
ــهر زاهدان خيابان 10  ــتان ش ــاختمان پالك 22710/1431-اصلى  واقع در بخش يك بلوچس در حال س
ــوختگى از بين رفته كه  ــعبه ازبلوار جمهورى  مورد ثبت  65162 صفحه 76 دفتر 353 بعلت س مترى منش
درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى 
ــى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود  ــود تا چنانچه كس مى ش
مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ــيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت  باين اداره اعالم و رس
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد . شناسه: 

1460747  تاريخ انتشار:98/07/06  آ-9808387
حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 11745-97/3/12 دفترخانه 75 زاهدانوكيل مالك خانم  آقاى جواد رضوان مهر بموجب وكالتنامه ش
ــتناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره  ــيركوهى  باس محدثه ش
ــيده مدعى است كه سند مالكيت 796604ب95  ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى  75 زاهدان رس
ــتان شهر زاهدان جانبازان 24 مورد ذيل دفتر امالك  پالك 11919/150-اصلى  واقع در بخش يك بلوچس
ــند مالكيت  ــت صدور س ــى 139720322001001843 بعلت جابجايى ازبين رفته كه درخواس الكترونيك
ــى  ــود تا چنانچه كس ــتناد ماده 120 آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى ش المثنى نموده لذا مراتب باس
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين 
ــند معامله باين اداره اعالم و رسيد  ــند مالكيت يا س آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س
ــند ارائه  ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس

نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف:494  آ-9808388
تاريخ انتشار:98/07/06 شناسه: 1453461

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهى دعوت افراز
چون آقاى عباس بهره  فرزند يوسف احدى از مالكين مشاعى پالك 925 فرعى از 9- اصلى واقع   در بخش 
2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 8475- ز  مورخ 1398/5/13 تقاضاى افراز سهمى خود 
را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر 
ــى ندارد و آدرس آنها مشخص  ــاعى دسترس ــته كه به ديگر مالكين مش ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير 
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد  ــاع و كس مالكين مش
تا در ساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخ 1398/8/22 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
ــر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع  ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز براب رس

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:819   تاريخ انتشار : 1398/7/6 آ-9808389
مهدى پهلوانروى   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى عليرضا دهمرده  فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 662فرعى از يك اصلى واقع   در 
بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9915- ز  مورخ 1398/6/7 تقاضاى افراز سهمى 
خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده 
ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از  ــناد رس ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس نمى باش
ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
آيد تا در ساعت 8 صبح روزدوشنبه مورخ 1398/8/6 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
ــر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع  ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز براب رس

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:842  تاريخ انتشار :  1398/7/6 آ-9808390
مهدى پهلوانروى   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

شماره نامه: 1398025001898274  شماره پرونده: 9209985129200396
شماره بايگانى پرونده: 962382  تاريخ تنظيم: 1398/07/01

شعبه 2 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)   به: آگهى مزايده

آگهى مزايده
ــمند مدل 82 به  ــوارى س ــه 384 خودرو س ــه محكوميت آقاى على اكبر ملك زاده در پرونده كالس ــر ب نظ
ــماره موتور 8211565 توقيف گرديده و  ــماره پالك 497/12 ص 36 و شماره شاسى 82214097 و ش ش
ــت كه در تاريخ 98/7/17 ساعت 10 صبح در محل شعبه  به مبلغ 150/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط. 1  مزايده اجراى احكام كيفرى مش

(دفتركل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. آ- 9808353
قيمت پايه 150/000/000 ريال مى باشد.

داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 6 مهر 1398 28 محرم 1441 28 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9073 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

یک اشتباه محاسباتی
امیر خانی: برخی از ما وقتی ماشینمان از 20 میلیون به 40 میلیون برسد، احساس 
می کنیم پولدارتر شده ایم، درحالی که اگر وضعمان بدتر نشده باشد، حداقل هیچ فرقی 
در میزان ثروت ما ایجاد نشــده است؛ چون زمانی ثروتمندتر می شویم که بتوانیم با 
40 میلیون تومانی که از فروختن ماشین بدست می آوریم، وسیله ای بهتر بخریم. این 
مسئله درباره مسکن و وسایل منزل و... هم صدق می کند. تازه در چنین حالتی، اگر 
قبالً می توانستیم مثالً با 20 میلیون تومان پول بیشتر، ماشین بهتری بخریم، حاال 
به دلیل گرانی، فاصله ما با آن بیشتر می شود و مثالً آن ماشین هم از 40 میلیون تومان 

به 80 میلیون تومان رسیده است. یعنی فاصله ما با او دو برابر شده است!

  هزینه و فایده داشتن یک پراید چقدر است؟
اول از همه باید حواستان به »هزینه فرصت« باشد؛ یعنی اگر این ماشین را نمی خریدید، 
بهترین جایی که می توانستید پولتان را هزینه کنید، کجا بود و چقدر به شما عایدی و 
سود می داد؛ مثالً اگر قیمت پراید شما 30 میلیون تومان باشد، شما می توانستید این 
پول را در جایی دیگر مثل پول پیش خانه صرف کنید و ماهانه مبلغ 600 تا 800 هزار 
تومان از اجاره تان کم کنید؛ پس یعنی هزینه فرصت داشتن یک پراید 30  میلیونی، 
حداقل 600هزار تومان و معادل درآمدی اســت که شما از آن چشمپوشی کرده اید. 
هزینه فرصت برای هر کس باتوجه به وضعیت اقتصادی و انتخاب هایش، می تواند مقدار 

متفاوتی باشد.
نکته دوم »هزینه اســتهالک« است. هر وسیله ای عمر مشخصی دارد؛ حتی اگر هیچ 
وقت هزینه ای بابت تعمیرات آن نپردازیم؛ مثالً اگر یک یخچال 10میلیون تومانی، 
10 ســال برای شما کار کند و بعد کنارش بگذارید، سالی یک میلیون تومان هزینه 

استهالک یخچال را پرداخته اید. )10 میلیون تومان در 10 سال(
پس شما با داشتن ماشین پراید، عالوه بر هزینه فرصت، حداقل هزینه های زیر را هم 

خواهید داشت:
اگر هزینه نگهداری و اســتهالک قطعات ماشــین )تعویض روغن، تعمیر و تعویض 
قطعات مصرفی و...( در ســال فقط یک میلیون و 200 هزار تومان باشد)که بیشتر 

است!( ماهیانه 100هزار تومان هزینه استهالک دارید.
هزینه ماهیانه بیمه با تخفیف کامل! ۵0هزار تومان؛ )سالی 600هزار تومان(

هزینه سوخت را هم فرض کنیم ماهی 100هزار تومان شود.
در بهترین حالت پراید 30 میلیون تومانی )بدون تصادف و مشکالت موتوری ناگهانی 
و...( حداقل ماهی 900هزار تومان )روزی 30هزار تومان( برایتان هزینه می تراشــد. 
)هزینه فرصت+بیمه+استهالک+سوخت( درضمن افت قیمت ماشین نسبت به مدلش 
را در این محاسبه لحاظ نکردیم. حاال باید فواید داشتن ماشین را لیست کنید. کرایه 
مسیرهایی که هر روز با ماشین شخصی می روید را به نرخ تاکسی های شهری حساب 
کنید تا کرایه هایی که پرداخت نمی کنید را بدست بیاورید. با این محاسبات، می توانید 
مقایسه کنید که هزینه های داشتن پراید نسبت به فایده اش چقدر است. با توجه به 
مثال، اگر روزانه بدون ماشین، با هزینه کمتری از 30 هزار تومان می توانید به مقصد 
و اهداف خود برســید، ضرر داشتن ماشین برای شما بیشتر از فایده آن است؛ البته 

می تواند برعکس هم باشد.
بعد از این تمرین، شما هم سعی کنید برای خریدهای مهمتان این جدول را پر کنید:

کف قیمت در بازار کجاست؟

خودروهای خارجی خریدار ندارند
  اقتصاد/فرزانه غالمی  بازار خودروهای 
داخلی و وارداتی از ابتدای تابســتان امسال 
تاکنون دستکم 40 درصد کاهش قیمت به 
خود دیده اســت و آن طور که رئیس اتحادیه 
دارندگان نمایشــگاه و فروشــندگان خودرو 
روایت می کند، نبود مشــتری در بازار خودرو 
به ویژه خودروهای لوکس وارداتی، روند کاهش 
قیمــت در این گروه از خودروها را تشــدید 
کرده است. سعید مؤتمنی کاهش نوسان های 
ارزی، وجود خودرو به انــدازه تقاضای بازار، 
افزایش نظارت ها بر عملکرد خودروســازان و 
نمایندگی ها، افزایش عرضه و نبود انگیزه برای 
سوداگری که خودرو را از کاالیی مصرفی به 
کاالیی سرمایه ای در میان مردم تبدیل کرده 
بود، آرامش و ثبات را به بازار برگردانده و این 

آرامش می تواند ادامه دار باشد.
وی بر این باور اســت که انحصار در فروش و 
شیطنت خودروسازان داخلی و 
فروش مدیریت شده خودرو در 
نمایندگی ها که تریبون رسمی 
خودروســازان و تعیین کننده 
قیمت پایه برای بازار هستند، به 
پایان رسیده و کشف چندین 
پارکینگ  در  خــودرو  هــزار 
قیمت  اختالف  خودروسازان، 
کارخانه و بــازار را به حداقل 
رســانده و حتی قیمــت بازار 
برخی خودروهای مونتاژی به 

کمتر از قیمت کارخانه کاهش یافته است.
اظهارات این فعال بازار خودرو در شــرایطی 
است که واردات خودرو همچنان ممنوع است 
و بر همین اساس وی پیش بینی می کند اگر 
همین امروز واردات آزاد شــود، شیب کاهش 
قیمت خودروهای داخلــی و خارجی که در 

حال حاضر مالیم است، تندتر خواهد شد.

 خارجی های چند صد میلیونی 
خریدار ندارند

به گفته مؤتمنی، تولیدات بنز از قبیل کالس 
E200 تولید سال 2016 در 6 ماه گذشته به 
طور متوسط کاهشی 600 میلیون تومانی را 
به خود دیده است؛ همچنین دیگر خودروهای 

لوکــس وارداتــی تولیــد 2018 مانند رنو 
تلیسمان، تویوتا هایلوکس، پورشه ماکان، کیا 
سراتو، اپتیما، سوناتا هیبرید بین 8۵ تا 200 

میلیون تومان کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه در یک ســال گذشته تحت 
تأثیر نوسان های ارزی، برخی خودروها چند 
صد میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند، 
ادامه می دهد: ســال گذشته در چنین روزی 
دالر 14هزار و 800 تومــان و یورو 17 هزار 
تومان بود و با توجه به کاهش محسوس نرخ 
ارز در روزهای اخیــر، خودروهای خارجی از 
قبیل ســراتو که تا 4۵۵ میلیون تومان رشد 
قیمتی داشــت، امــروز 320 میلیون تومان 
شده، اما مشــتری برای خرید این خودروها 
وجود ندارد. مؤتمنــی ادامه می دهد: کرمان 
خودرو هشت ماه خودرو اکسنت مونتاژی را 
به بــازار تحویل نداد. قیمت این خودرو اما از 
380 میلیون تومان آن زمان به 2۵۵ میلیون 
تومان کاهش یافته است. این داستان در مورد 
ســانتافه، النترا، هایما و جک S5 هم صدق 
می کند. سانتافه ابتدای امسال یک میلیارد و 
180 میلیونی شده بود اما امروز 7۵0 میلیون 
تومانی شــده. النترا به 4۵3 میلیون تومان، 
هایما از 400 به 263 میلیون و جک از 400 
به 263 میلیون تومان کاهش یافته اســت. 
بر اســاس اظهارات رئیس اتحادیه دارندگان 
نمایشگاه و فروشــندگان خودرو، هم اکنون 

قیمت رنو کولیوس به کمتر از 7۵0 میلیون 
تومان، توســان به حدود 6۵0 میلیون تومان 
و کیا اسپورتیج به 680 میلیون تومان کاهش 

یافته است.

 داخلی ها همچنان در محاصره حباب
به گفتــه وی در گروه خودروهــای داخلی 
همچنان حباب قیمتی بیشتری وجود دارد. 
مؤتمنی ادامه می دهد: قیمت خودرو 2008 
مونتاژی ایران خودرو از 470 میلیون تومان 
در ابتدای سال به 296 میلیون تومان، پراید 
111 و 131 هم با 7 و 6 میلیون تومان کاهش 
قیمت به 4۵ و 40 میلیون تومان کاهش یافته 
اســت. همچنین چانگان بــه 170 میلیون 
تومان، تیبا صنــدوق دار 49 میلیون تومان، 
 پژو 40۵ دوگانه ســوز72 میلیــون تومان، 
206 تیــپ 2، 76 میلیــون و تیپ ۵ به 93 

میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

  قیمت خودرو می تواند ۶ درصد 
دیگر کاهش پیدا کند

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
با اشــاره به اینکه در تعطیالت تابســتانی، 
خودروســازان با تکمیــل خودروهای ناقص 
و عرضــه آن در بازار نقش مهمی در کاهش 
قیمت داشتند، می گوید: اما با این حال هنوز 
بازار امکان کاهش قیمت تا 6 درصد دیگر را 

دارد. همچنین برخورد قوه قضائیه با متخلفانی 
کــه در حوزه خودروســازی اخــالل ایجاد 

می کردند، در کاهش قیمت مؤثر بوده است.
به گفته وی، قیمت تمام شده پراید حدود 39 
میلیون است که با احتساب 9 درصد مالیات 
ارزش افزوده و هزینه های شــماره گذاری به 
حدود 42 میلیون می رسد که این قیمت به 

قول معروف کف قیمتی برای پراید است.
محمدرضــا نجفــی منش، رئیــس انجمن 
تخصصــی صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان نیز می گوید: افزایش قیمت خودرو 
ناشــی از حبابی بود که در بازار به وجود آمد 
و اکنون با تخلیه این حباب، قیمت ها واقعی 
شده و قیمت کارخانه و بازار خودرو در چند 

هفته آینده به هم نزدیک می شوند.

 کاهش قیمت  با ورود قوه قضائیه 
فرهاد به نیا، رئیس انجمن قطعه ســازان نیز 
تغییر و تحول مدیریتی در کارخانجات بزرگ 
خودروسازی کشور، ورود بهنگام قوه قضائیه 
به بحران صنعت خودروســازی و برخورد با 
متخلفان و همچنین عرضه خودروهای کف 
کارخانه را از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش 
قیمت خودرو می داند. وی معتقد است، برای 
ادامه دار بودن کاهش قیمت خودرو باید عرضه 
ادامه داشته باشد و برای عرضه بیشتر نیاز به 
فعالیت قطعه سازان است که در شرایط فعلی، 
بدهی خودروســازان به قطعه سازان موجب 
شــده انگیزه تولید قطعه پایین بیاید. رئیس 
انجمن قطعه ســازان تأکید می کند مدیران 
شرکت های خودروسازی هنوز برنامه ای برای 
پرداخت معوقات قطعه ســازان ارائه نداده اند. 
قیمت مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع 
یکــی از مشــکالت اصلی تولید محســوب 
می شود، اما از سوی دیگر باید توجه داشت که 
پرداخت نکردن معوقات مطالبات قطعه سازان 
سبب می شود آن ها انگیزه کارشان را از دست 
بدهنــد. وی به میزان بدهی خودروســازان 
به قطعه سازان اشــاره کرد و گفت: 20 هزار 
میلیارد طلب قطعه ســازان از دو خودروساز 
بزرگ کشور است، اما تاکنون راهکار اجرایی 

برای پرداخت آن اعالم نشده است.

الزام بانک ها به ارائه ماهانه 
تراکنش ها به سازمان مالیاتی 

تسنیم: مدیــر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی،گفت: 
سیســتم بانکی کشــور باید هر مــاه اطالعات 
تراکنش های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی 
ارســال کند. هــادی خانی گفت: پیــش از این 
تراکنش های بانکی به صورت ســالیانه دریافت 
می شد، اما بر اساس این قانون، امکان دسترسی 
ماهیانه به اطالعات تراکنش های بانکی فراهم شد.

تدوین نقشه راه تنظیم بازار 

ایسنا: مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به دستور رهبر معظم 
انقالب در خصوص تهیه نقشه راه برای تنظیم 
بازار کشــور، گفت: این نقشــه راه و الزامات 
اجرایی آن تهیه و به مقامات ذی صالح ارسال 
شده اســت. در این ســند توجه به معیشت 

عمومی در اولویت قرار دارد .

کاهش قیمت گوشت گوسفندی
مهر: رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی با بیان 
اینکه قیمت این نوع گوشــت در بازار، بین 4 تا 
۵ هزار تومان کاهش یافته اســت، گفت: عرضه 
فراوان و بیش از تقاضــای دام در بازار، دلیل این 
مسئله اســت. علی اصغر ملکی ادامه داد: در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه برای 
مصرف کنندگان، بین 98 تا 100 هزار تومان است.

افزایش نظارت ها 
بر عملکرد 
خودروسازان و 
نمایندگی ها باعث 
آرامش و ثبات در 
بازار خودرو 
شده است

بــــــــرش

شرایط ارزی، با ثبات و ذخیره کاالهای اساسی مطلوب است    فارس: همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دشمنان به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد ایران بود نرسیدند، گفت: باوجود 
تمام تحریم ها و فشارهای وارد شده، در حال حاضر شرایط ارزی با ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده است به سایر اولویت ها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه 

اولویت اصلی بانک مرکزی تأمین ارز کاالهای اساسی و دارو است، تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده، ذخیره کاالهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.

اقتصاِدِ خانه

خبر

خبر

بهترین انتخاب های جایگزین فایده ها هزینه ها

ادامه رونق کنونی بورس تا انتخابات امسال 
نود اقتصادی: مرتضی شــریفیان، کارشناس بازار سرمایه گفت: به دنبال تحوالت 
سیاسی اخیر از جمله حادثه آرامکو در عربستان و تحریم بانک مرکزی ایران از سوی 
آمریکا، شاهد آن بودیم که بازار سرمایه به روند رشد خود ادامه داد و واکنش خاصی 
نســبت به این تحوالت از خود بروز نداد. پیش بینی می شود رونق در بازار سرمایه تا 
پایان سال ادامه پیدا کند. ضمن اینکه ما اواخر سال جاری انتخابات مجلس را پیش 
رو داریم که طبق یک روال همیشــگی، این بازار تا زمان انتخابات مورد حمایت قرار 

گرفته و داغ باقی خواهد ماند.

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى مياندرود

ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390,9,20  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى مياندرود مورد رس ــه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــى ك ــالك متقاضيان ،ام

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شهرياركنده پالك اصلى 29 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 900.60 متر  ــبت به شش ــيدمحمد پيرى زيركوهى نس 15 فرعى س
مربع خريدارى بدون واسطه از عذرا سرگزى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 243.71 متر  ــبت به شش ــيدمحمد پيرى زيركوهى نس 15 فرعى س
مربع خريدارى بدون واسطه از عذرا سرگزى مالك دستدارمى.

16 فرعى احمد يوسفى نيا نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 452.55 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از صفدر يوسفى نيا مالك دستدارمى.

16 فرعى احمد يوسفى نيا نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 246.09 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از صفدر يوسفى نيا مالك دستدارمى.

16 فرعى رضا مالدار بادلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 401.05 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از برابر رأى 900836-08/03/91 مالك دستدارمى.

ــاحت 137.89 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــفى نيا نس ــهناز يوس 16 فرعى ش
خريدارى بدون واسطه از حاج حسين نادرى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 124.57 متر مربع خريدارى  ــبت به شش 82 فرعى ليال صداقت نس
بدون واسطه از غالمرضا خيارى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 209.44 متر مربع  ــرمى نس 1025 فرعى نجمه راضى اس

خريدارى بدون واسطه از سلمان مظلومى زيدى مالك دستدارمى.
ــت اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 184.37 متر  ــن رنج دوس 1251 فرعى حس

مربع خريدارى بدون واسطه از قاسم رنج دوست اسرمى مالك دستدارمى.
1313 فرعى على محمدپور اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1016.82 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از اسداله محمدپور اسرمى مالك دستدارمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 237.91 متر  ــرمى نس 1385 فرعى عادل محمدجانى اس

مربع خريدارى بدون واسطه از يوسف محمدجانى اسرمى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 298.03  ــن ورداسى الليمى نسبت به سه دانگ مشاع از شش محس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از وارثى حاج رجبعلى ورداسى الليمى مالك دستدارمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 349.05 متر مربع خريدارى بدون  ــوركى آزاد نس منير س
واسطه از حسين سوركى آزاد مالك دستدارمى.

مهرداد سمسكنده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 15666.86 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از مهرداد سمسكنده مالك دستدارمى.

نرجس ورداسى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 298.03 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از محسن ورداسى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در بادله پالك اصلى 48 بخش 4
591 فرعى هاجر صفرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 210.33 متر مربع خريدارى 

بدون واسطه از طاهره محكم كار بادله مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در انجيل نسام پالك اصلى 50 بخش 4

مائده جعفرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 605.90 متر مربع خريدارى بدون واسطه 
از فاطمه صفرى تنها امامى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4
ــير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر  ــوركى نسبت به پنج دانگ و هفده س اميد لطفيان س

سهم وقف به مساحت 336.99 متر مربع خريدارى بدون واسطه از صغرى عباس زادگان سوركى مالك دستدارمى.
ــاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر سهم  ــير و دوازده مثقال مش ــبت به پنج دانگ و هفده س پدرام مظاهرى نس
ــركت تعاونى فجر مياندورود مالك  ــويه ش ــطه از هيئت تس ــاحت 219.38 متر مربع خريدارى بدون واس وقف به مس

دستدارمى.
ــوركى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر  ــين اخوت س حس

سهم وقف به مساحت 179.20 متر مربع خريدارى بدون واسطه از گلعلى اخوت سوركى مالك دستدارمى.
خليل عزيزى دنگسركى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر 

سهم وقف به مساحت 125.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حاج محمد اسديان سوركى مالك دستدارمى.
محمدرضا عباسيان نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر سهم 

وقف به مساحت 185,68 متر مربع خريدارى بدون واسطه از منصوره عباسيان مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4

ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 315.48  ــبت به سه دانگ مش احمدعلى غالمى دارابى نس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از معصومه حبيبى مالك دستدارمى.

حسين آهنگر دارابى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 180.00 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از على آهنگر دارابى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 999.95 متر مربع خريدارى  ــين رمضانى دارابى نسبت به شش حس
بدون واسطه از حاج رضاعلى رمضانى مالك دستدارمى.

محمدحسن غالمى دارابى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 315.48 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از معصومه حبيبى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در ماكران پالك اصلى 6 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 193.95 متر مربع خريدارى  ــتمى اله خيلى نسبت به شش اميد رس

بدون واسطه از جانعلى فالح پور دنگسركى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در برگه پالك اصلى 11 بخش 9

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 842.00 متر مربع خريدارى  ــفنديارى كالئى نس رقيه اس
بدون واسطه از حسين اسفنديارى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 678.00 متر مربع خريدارى  ــفنديارى كالئى نسبت به شش رقيه اس
بدون واسطه از حسين اسفنديارى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9
باباعلى رئيسى آتنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 804.35 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

باباعلى رئيسى آتنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 253.48 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

ــاحت 1611.85 متر مربع خريدارى بدون  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش جليل عبدى نس
واسطه از رحيمه خورشيدى مالك دستدارمى.

على اكبر خورشيدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 360.40 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

ــاحت 321.20 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــيدى ميانائى نس على همت خورش
خريدارى بدون واسطه از وراث مرحوم مشهدى حسينعلى خورشيدى مالك دستدارمى.

ــاحت 201.33 متر مربع خريدارى  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش فضه كريمى ولوجائى نس
بدون واسطه از رضا عرب خزائلى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در عزت الدين و اناردين پالك اصلى 17 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 متر  ــاناز فريدنى راد نسبت به دو دانگ مشاع از شش س

مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
عبداله زارعى اسفندانى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
كوروش فريدنى راد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
ــند رسمى و ماده 13 آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته  ــار آگهى، راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اش ــتاها عالوه بر انتش روس
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  ــت ب ــه دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس ب
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى 
كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب 
را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و 

فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9807701
م.الف: 98/40/9549

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,06,23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,07,06

على اكبر نوريان اسرمى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى/ برابر راى شماره 139860308001002350 هيات اول /  و ساختمانهاى فاقد سند رس
دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــميه  ــد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س ــى حوزه ثبت ملك بيرجن ــد ثبت در واح
ــنامه 1 صادره از خوسف در ششدانگ يك باب ساختمان  ــماره شناس مرغى   فرزند على   بش
ــمتى از پالك 1396 اصلى  واقع در خراسان جنوبى بخش  ــاحت 94. 79 مترمربع قس به مس
ــتگردى  محرز گرديده  ــين دس دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد حس
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9807498
تاريخ انتشار نوبت اول :20. 06. 1398/تاريخ انتشار نوبت دوم: 06. 07. 1398

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره 139860308001002347 هيات اول / دوم  
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه بالمعارض متقاضى خانم مريم صحرا  ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكان واح
ــين  فرزند غالم  بشماره شناسنامه323 در ششدانگ يك دربند مغازه به مساحت 48/34  نش
ــان جنوبى بخش دو  ــمتى از پالك 4537 فرعى از 1554  اصلى واقع در خراس مترمربع قس
حوزه ثبت ملك از محل مالكيت آقاى حسن شكروئى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص
شد.9807513/تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/20/تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/06

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002348 هيات اول  ــند رسمى/برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س و س
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد 
ــيد محمد   بشماره شناسنامه 280 در ششدانگ يكباب ساختمان به  ــينى  فرزند س على حس
ــان جنوبى بخش دو  ــمتى از پالك 1396 اصلى  واقع در خراس ــاحت 71/5 مترمربع قس مس
ــت لذا به  ــتگردى  محرز گرديده اس حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد دس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9807514/
تاريخ انتشار نوبت اول :20. 06. 1398/تاريخ انتشار نوبت دوم: 06. 07. 1398

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139860306015003912- 1398/05/30 هي ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شعيب بهجتى به شناسنامه شماره 0740119400 
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس ــى 0740119400 صادره تايباد فرزند گل محمد در شش ــد مل ك
ــماره 525 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد  160,66 مترمربع پالك ش
ــمتى از پالك محرز  ــولى و قس ــمتى از مالكيت خانم گلجان رس حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس
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.9808396 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139860306015003913- 1398/05/30 هي ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــولى جوزقانى به شناسنامه شماره 11  تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گل جان رس
كد ملى 0749510064 صادره تايباد فرزند محمود در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 105,53 
ــهد حوزه  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 525 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس متر مربع پالك ش
ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808397
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139860306015004310- 1398/06/30 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكيلى به شناسنامه شماره 1025 كد  ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امين اش
ملى 0748792971 صادره تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به 
مساحت 218,88 مترمربع پالك شماره 28 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت نورالدين معصومى و اباذر غفارى و قسمتى 
از پالك (مقدار 18,88 متر مربع از محل مالكيت نورالدين معصومى و مقدار 200 متر مربع از محل 
مالكيت اباذر غفارى) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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. 9808398
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى 
ــناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته  ــمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اس يا رس
ــار و محلى)  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــه پرونده 157-98خانم مريم طاهرى فرزند مختار درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  1-كالس
منزل مسكونى به مساحت 162متر مربع قسمتى ازپالك شماره 352و353 فرعى از2 اصلى مزرعه 

حصارخريدارى از مالك رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــاع از  ــه دانگ مش ــه پرونده 159-98 آقاى حامدرمضان زاده هژبر فرزند رمضانعلى  درس 2-كالس
ــماره352و353فرعى از  ــاحت 162 متر مربع قسمتى از پالك ش ــدانگ يك باب منزل به مس شش

2اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك دربند  ــى اكبرصناعت گراول فرزندقربان   در شش ــده 129-98 آقاى عل ــه پرون 3-كالس
ــمتى از پالك شماره 2734 فرعى وقسمتى از پالك شماره  ــاحت 60/60متر مربع قس مغازه  به مس
ــمى ازذيل مالكيت رسمى متقاضى واز  2638فرعى از13 اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رس

ذيل مالكيت شهردارى شيروان 
ــميرا صناعت گر اول فرزند على اكبر در  ششدانگ يك دربند  ــه پرونده 128-98  خانم س -4كالس
ــكونى به مساحت33/99متر مربع قسمتى از پالك شماره 2734 فرعى وقسمتى از پالك  مغازه مس
ــى اكبرصناعتگر  ــمى ازمالكيت عل ــات وحومه خريدارى از مالك رس ــى باغ ــى از 13اصل 2638فرع

وازمالكيت شهردارى شيروان
ــدانگ يكباب  ــين  در  شش ــه پرونده 228-98  آقاى اميد رمضانى مقدم  فرزند محمدحس 5-كالس
ــاحت232/80متر مربع تمامى  پالك شماره 5606 فرعى وقسمتى ازپالك  ــكونى  به مس منزل مس
ــاركى  ــمى ازمالكيت على اصغرش ــى مزرعه حصارخريدارى از مالك رس ــى از2 اصل 352و353فرع

وازتمامى مالكيت خانم نرگس پيراتى
ــه پرونده 195-98  آقاى محموداحمديانفرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل مسكونى   6-كالس
به مساحت 103/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 363 فرعى از 1 اصلى سه يك آب خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت آقاى جليل عظيميان
ــه پرونده 221-98 آقاى ملك حسن عامرى فرزند براتعلى در ششدانگ يك باب منزل به   7-كالس
ــماره 441 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از  ــاحت  239  مربع قسمتى از پالك ش مس

مالك رسمى از   مالكيت طاهره ستارزاده احدى ازورثه ابوالقاسم ستارزاده
ــه پرونده 152-98خانم گلناز نوذ رى فرزندحسن درششدانگ يك باب منزل مسكونى به   8-كالس
ــماره 7 فرعى از5اصلى ميرزابيگ خريدارى از مالك  ــاحت 373/73مترمربع قسمتى از پالك ش مس

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

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/07/06                                                           آ-9808393

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/21
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــيدطالب بشماره شناسنامه194به استناد دوبرگ  ــيدفرج اله فتح الهى فرزند س نظريه اينكه آقاى س
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به  ــهاديه گواهى ش استش
ــدانگ پالك 5 فرعى از898اصلى  واقع  ــند مالكيت شش اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
ــد بعلت  ــان مى باش ــفا  كه متعلق به ايش ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان ش در قطعه يك ش
ــماره  ــند مالكيت آن بش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س ــت با بررس ــده اس نامعلومى مفقود ش
ــليم گرديده  ــماره ثبت42626بنام نامبرده صادروتس چاپى 578343ذيل دفتر184صفحه319 بش
ــماره 12048-98/04/20دررهن بانك ملت قرارگرفته است   ــندرهنى ش ــت سپس به موجب س اس
ــب يك نوبت آگهى ومتذكر  ــك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مرات ــتناد تبصره ي لذا به اس
ــندمالكيت نزد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ميگردد  هركس نس
خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت 
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  يا س
مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.آ-9808394
تاريخ انتشار: 98/07/06

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 6 مهر 1398 28 محرم 1441 28 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9073 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بهره برداری از 14 هزار واحد مسکن برای خانواده های دارای دومعلول تا پایان سال  تسنیم: سیدپرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به افزایش کمک مالی بنیاد مستضعفان به طرح 
ساخت مسکن خانواده های دومعلول گفت: بنیاد مستضعفان برای سرعت گرفتن طرح مسکن دومعلول و با توجه به تورم اخیر؛ تعهد مالی خود نسبت به این طرح را دوبرابر کرده است و به امید خدا مرحله نخست این 

طرح شامل 14هزار واحد مسکن برای خانه دار شدن خانواده های دارای دومعلول و بیشتر تا پایان سال به پایان می رسد.

نام نویسی اتباع غیر ایرانی  برای سفر به اربعین از امروز
منصور حاجی، سرپرست اداره کل امور 
اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری 
تهران می گوید: از امروز شنبه اتباع مجاز 
افغانستانی و عراقی می توانند نسبت به 

نام نویسی در سفر اربعین اقدام کنند.
او در پاســخ به خبرنــگار فارس، مبنی 
بر اینکه چه برنامه ای بــرای اعزام اتباع 

خارجی از جمله کشور افغانستان و عراق به سفر اربعین دارید، گفت: در این خصوص 
تدابیر الزم اتخاذ شده است و اتباع افغانستانی باید به دفاتر کفالت و اتباع عراقی نیز 
باید به اداره کل اتباع مراجعه کنند که از شنبه ششم مهر نحوه نام نویسی آن ها و 

دریافت روادید در مکان های اعالم شده آغاز می شود.

برخورد با تخلفات احتمالی اتوبوس ها 
»پلیس با هماهنگی راهداری با اتوبوس هایی که بخواهند به صورت خودسرانه اقدام 
به سوار کردن زوار به صورت دربست و اخذ کرایه های سنگین کنند برخورد خواهد 
کرد«؛ این مطلب را سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راه راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی به خبرنــگار انتظامی فارس گفته و در خصوص آخرین تمهیدات 
پلیس راه در طرح اربعین حسینی اظهار داشته است: 5هزار مأمور پلیس راه از 17 
تا 29 مهر در آماده باش کامل در سه استان هدف- کرمانشاه، ایالم و خوزستان- و 

استان های منتهی به استان های هدف حضور فعال خواهند داشت. 
به گفته وی، حدود 200 تیــم از مأموران پلیس راه برای انجام مأموریت در طرح 

پیاده روی زائران اربعین حسینی پیش بینی  شده اند. 
ســردار سیدتیمور حسینی گفت: در استان های لرستان، همدان، مرکزی و قم که 
استان های هم  مســیر و پرتردد در دسترســی زائران به استان های هدف هستند 
امکانات پلیس راه را مســتقر و تقویت کرده ایم تا زائــران بتوانند در کمال نظم و 

انضباط و آرامش به استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان برسند. 
وی در پاســخ به دیگری درخصوص ســاماندهی اتوبوس ها به خصوص در هنگام 
بازگشت زائران اربعین از مرزها به داخل کشور اعالم کرد: امسال قرار شد در پایانه 
برکت در شهر مهران دفاتر تعاونی مستقر شود تا این دفاتر نظارت بر امر مسافرگیری 
و نرخ اتوبوس ها داشــته باشند؛ پلیس راه نیز بر عملکرد اتوبوس ها نظارت کرده تا 
از اقدام خودسرانه اتوبوس ها در سوار کردن دربست مسافران یا دریافت کرایه های 
سنگین برخورد کند؛ در این موضوع نیز با راهداری هماهنگی کامل شده تا بتوان 

برخی مواردی که زائران در سال های گذشته با آن مواجه بودند را مرتفع کرد. 

افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پارکینگ های مرزی 
معــاون  جانشــین  دیگــر  ســوی  از 
هماهنگ کننده ناجــا در گفت وگویی با 
افزایش  از  باشــگاه خبرنگاران  خبرنگار 
۳0درصدی ظرفیت پارکینگ های مرزی 
خبر داده اســت. سرتیپ پاسدار محسن 
فتحی زاده گفت: به مســئوالن حاضر در 
مــرز جنوبی کشــور تأکیداتی مبنی بر 

افزایش ۳0درصدی ظرفیت پارکینگ ها را داشته و در برخی نقاط مرزی نیز با توجه 
بــه حجم زائران، ایــن رقم تا 50درصد نیز افزایش خواهد یافــت.وی ادامه داد: در 
تمام نقاط مرزی پارکینگ های بزرگی تمهید شــده اســت، از این رو از هموطنان 
می خواهیم تا خودرو های خود را در کوچه پس کوچه های شهر های مرزی و در نقاط 
متفرقه و کور پارک نکنند.جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا درباره کنترل فردی 
زائران در هنگام خروج از مرز نیز گفت: هموطنان بدانند که مســئوالن کشور عراق 
بر اســاس مقرراتی که دارند برخورد های سفت و سختی را خواهند داشت، بنابراین 
ناجا با اجــرای طرح های خود با خروج افراد بدون مجوز از کشــور برخورد خواهد 
کرد.سردار فتحی زاده اظهار کرد: طرح های کنترل جمعیت از مبدأ در ایستگاه های 
بازرســی نقاط مرزی به صورت ویژه اجرا خواهد شد، در نزدیکی مرز های کشور در 
گلوگاه ها چندین الیه کنترل جمعیت و نظارت بر خروج زائران را اجرا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت و زیرســاخت های مــرزی از لحاظ فنی افزایش پیدا 
کند، گفت: پارسال در هر ساعت 10هزار زائر به کشور برگشتند و در مرز مهران نیز 
رکورد بازگشــت 2۴0هزار زائر به کشور در سامانه ورود به کشور ثبت شد، در زمان 
بازگشت راهپیمایان اربعین، تیم های تقویتی به مرز ها اعزام خواهند شد.وی افزود: 
پیش بینی ما این است که دست کم ۳ میلیون زائر ایرانی برای شرکت در راهپیمایی 
اربعین امسال به کشور عراق خواهند رفت و ما نیز برای سقف بیش از ۴ میلیون نفر 

تمهیدات و برنامه در نظر گرفتیم.

 آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 
یا آزمون زبان انگلیسی؟!

آزمون  در  طیرانــی:  جامعه/اعظم 
کارشناســی ارشــد رشــته های علوم 
پزشکی در سال های اخیر سقفی برای 
زبان تعیین نشده بود. به عنوان نمونه در 
سال های گذشته مهم نبود داوطلب چه 
درصدی از درس زبان را کسب کند، اما 
در حال حاضر عالوه بر اینکه کل آزمون 

کارشناسی ارشد سقف مشــخص دارد برای نخستین بار سقفی در درس زبان 
تعیین شده است و داوطلب باید 25درصد کل نمره زبان را کسب کرده باشد. 

به طــوری که نمره حد نصاب دروس تخصصی و زبان در آزمون ارشــد وزارت 
بهداشت98 به بعد، بر اساس مصوبه اخیر مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم 
پزشکی مشــخص و قرار شد کنکور کارشناسی ارشد پزشــکی از سوی مرکز 
سنجش وزارت بهداشت برای دروس تخصصی نمره ۳0درصد )به صورت میانگین 
برای کل دروس تخصصی( و برای درس زبان انگلیسی نمره 25درصد لحاظ شود.
به این ترتیب از ســال بعد فقط شــرکت کنندگانی در آزمون کارشناسی ارشد 
علوم پزشــکی می توانند انتخاب رشته کنند که درصد الزم یا حد نصاب نمره را 
در درس های تخصصی و درس زبان عمومی کســب نمایند. در غیر این صورت 

کارنامه ای برای افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکنند صادر نمی شود.
البته کســب ۳0درصد برای دروس تخصصی به این معنی نیســت که کسی با 
کمتر زدن یک درس- کمتر از ۳0درصد- از بازه رقابت حذف می شود، بلکه این 
افراد با باالتر زدن دروس دیگر می توانند این کاستی را جبران کنند به طوری که 
میانگین دروس این افراد از ۳0درصد کمتر نشود. از سوی دیگر نمره زبان آن ها 

نباید کمتر از 25درصد باشد.
همچنین حتی داوطلبانی که قصد استفاده از سهمیه استعداد درخشان و یا 
رزمنــدگان را دارند باید حدنصــاب دروس تخصصی و درس زبان عمومی را 

کسب کنند. 
یکی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشــد وزارت بهداشت در همین خصوص 
می گوید: بر اســاس مصوبه سال گذشته شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
برای کنکور ارشد دانشگاه علوم پزشکی ســال98 اگر در این آزمون حد نصاب 
نمره های دروس تخصصی داوطلبی به ۳0درصد رسیده باشد و یا حتی باالتر از 
۳0درصد باشــد، در صورتی که زبان انگلیسی او کمتر از 25درصد باشد نه تنها 

رتبه و تراز بلکه کارنامه هم نخواهد داشت. 
وی با بیان اینکه اغلب داوطلبان شهرستانی دسترسی به کالس های زبان ندارند 
و یا امکان شرکت در این کالس ها برای آن ها مقدور نیست، می افزاید: نباید معیار 
علمی داوطلبان رشته های غیرتخصصی زبان را بر اساس نمره زبان محاسبه کرد.

وی که در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت داوطلب رشته فیزیک پزشکی 
بوده اســت، ادامه می دهد: سال گذشته داوطلبانی که موفق به کسب رتبه 50 
شــدند غیرمجاز به انتخاب رشته اعالم شدند، اما امســال با اجرای این مصوبه 
داوطلبانی با رتبه های 80 نیز فقط به دلیل اینکه تراز آن ها در زبان انگلیســی 
باال بوده مجاز به انتخاب رشــته شــده اند و در واقع این قبیل مصوبه ها عدالت 
آموزشی را در این وزارتخانه زیر سؤال می برد. زیرا آزمون کارشناسی ارشد وزارت 
بهداشــت را به آزمون زبان انگلیسی تبدیل کرده است و اگر داوطلبی در دروس 
تخصصی ضعیف باشــد اما درصد زبان انگلیسی او باالی 25باشد در این آزمون 

موفق خواهد شد. 
به گفته وی، اگر برای سایر داوطلبان نیز کارنامه صادر شود می توانند در تکمیل 
ظرفیت این آزمون شــرکت کنند و یا حداقل این مصوبه را برای سال های بعد 

اصالح کنند و درس زبان را به عنوان معیار صدور کارنامه در نظر نگیرند.

پیش  سال  یک  خلیل خانه   آرش  جامعه/   
در همین روزها بود که سیدمحمد بطحایی؛ وزیر 
پیشین آموزش و پرورش در سیزدهمین همایش 
از  آموزشی  رسانه های  و  مواد  مؤلفان  از  تجلیل 
دایه های مهربان تر از مادری گفت که برنامه رسمی 
درسی مدارس را به شدت در معرض تهدید قرار 
کمک  کتاب  های  فراوان  حجم  اینکه  و  داده اند 
آموزشی و جزو ه های آمادگی کنکور به شدت برنامه 

درسی و کتاب ها را تهدید می کند.
بطحایــی گفته بــود وقتی تبلیغــات حجیم این 
مؤسسه های خصوصی را می بینیم به نظر می رسد 
نوعی لجبازی وجود دارد و کتشــان را درآورده اند 
برای مبارزه بــا آموزش و پرورش. وی آنجا اعتراف 
کــرد که هنوز زورمان به مؤسســه های خصوصی 
در دوره متوسطه نرسیده است و هنوز درآمدهای 
میلیاردی آن ها از قبل کنکور و دانش آموزان حاصل 

می شود.
او حتی در صفحه مجازی خود که 12 دی ســال 
گذشته منتشــر کرد با کنکور خداحافظی کرد و 
نوشت: »امروز چهارشنبه ساعت۶:۳0 صبح جلسه 
تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد. 
ورود بــه 85درصد ظرفیت دانشــگاه ها نیازی به 
شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا 
ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی مالک عمل است. از 
همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشــکرم. 

خداحافظ کنکور!«. 
نه تنها بطحایی که وزیران پیش از او نیز یک راه از 
میان بردن این مافیا را در حذف و یا اصالح کنکور 

جست وجو می کردند.

 تربیت تست زن های مضطرب
موضوعی که حاال محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش نیز بــر آن تأکید جدی دارد. او 
در 12شهریور امسال وقتی در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی دیدگاه های خود را تشریح می کرد 
نقبی هم به رونق بازار کاســبان کتاب های کمک 
آموزشــی و کالس های کنکــور زد و با بیان اینکه 
15هزار میلیارد تومان در قالب کالس های کمک 
آموزشی، انتشار و فروش کتاب های کمک آموزشی، 
کالس های کنکور، کالس خصوصی و هزینه هایی 
که خود مردم می پردازند هزینه می شود تأکید کرد 

که این حجــم بزرگ نقدینگی 
به اهداف آموزشــی ما خدمتی 

نمی کند.
به گفتــه او این حجــم بزرگ 
نظــام  خروجــی  اقتصــادی، 
آموزشــی ما را که دانش آموزان 
هستند به جای اینکه تبدیل به 
شهروندی مستقل و مشارکت جو 
و دارای عادات و رفتار مناســب 
کند، تست زن بار می آورد و یک 
اضطراب مدام را به آن ها تحمیل 

می کند.
حاجی میرزایی در آن جلسه با 
تأکید بر اینکه کنکور باید اصالح 
شــود و تأثیر معدل در پذیرش 
دانشگاه ها باید افزایش پیدا کند، 
گفت: سال هاســت در آموزش و 
دارایی های  مدیریت  در  پرورش 

آموزش نه به عنوان فروش دارایی ها بلکه به عنوان 
اهرم قرار دادن دارایی ها برای حل مسائل آموزش و 
پرورش و توسعه آموزش کیفی استفاده می شود و 

من اقتصاددانانی را که تحول خواه 
هســتند و در آغاز مسئولیت اگر 
مورد اعتماد دوستان قرار بگیرند 
برای ایــن کار مأمور خواهم کرد 
و بــه اقتصاد آمــوزش و پرورش 

سامانی خواهم داد.

  کنکور تمامی نظام آموزش 
ما را گروگان گرفته است

خبرگزاری ها چند روز پیش این 
موضوع را که »نمی توانیم کنکور 
را برداریم« به نقل از وزیر آموزش 
و پرورش منتشر کرده بودند آن 
هم با تأکید وی بر اینکه باید در 
کنار متقاضیان کنکور متقاضیان 
دیگــری را تربیــت کنیــم که 
جهتگیری تعلیم و تربیت را به 

سمت خود جهت دهد.
اما حاجی میرزایی در گفت وگوی اختصاصی با ما با 
بیان اینکه این خبر به درستی منعکس نشده بود، 
اظهار می دارد: حذف کنکور قانون است و باید اجرا 

شود اما باید زمینه های اجرای آن را فراهم کرد. در 
اینجا باید پرسید چرا تاکنون دو قانون تصویب شده 

اما اجرا نشده است.
وی اضافه می کند: ما اشــکاالتمان منحصراً به این 
موضوع برنمی گردد که کنکور را حذف کنیم بلکه 
باید ببینیم چه چیــزی را می توانیم جایگزین آن 
کنیم. در حال حاضر در انتهای آموزش ما مقوله ای 
به نام کنکور قرار گرفته که تنها معیار سنجش است 
و شــما در همین فرایند تحصیلی هر گونه تحولی 
را بخواهید ایجاد کنید آنچه در بخش انتهایی آن 
سنجیده می شود همان معیارهای کنکور است که 
من معتقدم تمامی نظام آموزش ما و اهداف نظام 

تربیتی مان را گروگان گرفته است.

 راه مقابله چیست؟
وی بــا تأکید بر اینکه بــدون تردید کنکور پدیده 
خوبی نیست و باید با آن مقابله کرد، در بیان اینکه 
راه مقابله چیست می گوید: باید متقاضیان دیگری 
بتوانند در پایان خط قرار بگیرند یعنی باید صنعت 
بگوید من در پایان خط متقاضی دیپلمه های شما 
هستم و با برگزاری دوره ای خاص می توانم آن ها را 

به کار بگیرم.
بخش کشاورزی نیز بر همین اساس آمادگی خود 
را اعالم کند. حوزه سالمت نیز با توجه به نیازهای 
روز، آمادگی خود را برای پذیرش دانش آموختگان 
این حوزه نشان دهد. خالصه آنکه همه بخش های 
اقتصادی و اجتماعی، داوطلب افرادی باشند که 
تحصیالت متوســطه آموزش و پــرورش را طی 
کرده انــد. وقتی مــا این پایان را بــه این صورت 
طراحی نمی کنیم در عمل تنها یک پایان مقابل 
همه قرار می گیرد و در این حالت همه می خواهند 
در کنکور شرکت کنند حال آنکه قرار نیست همه 
مدرک لیســانس و فوق لیسانس یا دکترا بگیرند. 
کشور به تکنســین هایی نیاز دارد که فاصله بین 
تحصیالت عالــی و تحصیالت ابتدایی را تکمیل 
کند و در خدمت توسعه کشور قرار بگیرند. برای 
پیشرفت کشور یک سال آموزش عمومی یک نفر، 
ارزش افــزوده بیشــتری دارد از اینکه یک دکترا 
اضافه کند. بازده خصوصی دکترا بیشــتر است؛ 
اما آموزش عمومی بازده عمومی اش بیشتر است. 
بنابراین ما باید به سمت آموزش عمومی گرایش 

پیدا کنیم.
حاجی میرزایــی نیز بخش عمــده ای از آنچه بر 
سر نظام آموزشــی آمده است را ناشی از کنکور و 
تبلیغات مؤسســه های کنکور می داند و می گوید: 
سازمان پژوهش و برنامه و آمــوزش و پــرورش و 
بخش های مربوط بارهــا اعالم کرده اند که تمامی 
ســرفصل هایی که دانش آمــوزان بایــد در دوره 
تحصیلی  شــان ببینند در کتاب های درسی آن ها 
پیش بینی شده اســت. تمامی آموزش های پایانی 
که آموزش و پرورش و یا سازمان سنجش آموزش 
کشــور برگزار می کند منحصراً بر اساس محتوای 
کتاب های درسی مدارس است بنابراین دیگر نیازی 
نیست که دانش آموزان به کتاب های کمک آموزشی 
دیگر مراجعه کنند. به دلیل مراجعه دانش آموزان و 
خانواده های آن ها به ایــن کتاب ها، بازار و اقتصاد 
پررونقی است که باید آن را از میان برداشت. من از 
سازمان صدا و سیما نیز خواهش کرده ام که مجالی 
به تبلیغ این مؤسسه ها ندهند چون در بسیاری از 
موارد کمکی به پیشرفت تعلیم و تربیت نمی شود و 
در نهایت همان محتوای کتاب های درسی با زبان 

دیگری منتقل می شود.

وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس می گوید نهادهای دیگری باید دیپلمه ها را جذب کنند

حذف کنکور مشروط است

کشور به 
تکنسین هایی نیاز 
دارد که فاصله بین 
تحصیالت عالی و 

تحصیالت ابتدایی 
را تکمیل کنند و 

در خدمت توسعه 
کشور قرار بگیرند
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۹ هزار میلیارد خرج کردیم تا دریاچه ارومیه خشک نشود
ایسنا: عیســی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست با بیان 
اینکه تاالب ها قربانی زیاده خواهی های ما هســتند، گفت: همه 
تاالب های ما غیر دو ســه مورد همــه از بین رفته بودند. 9هزار 
میلیارد تومان خرج کردیم تا توانستیم جلو خشک شدن دریاچه 
ارومیه را بگیریم، برای جلوگیری از خشک شدن این دریاچه باید 

شهر تبریز تخلیه می شد که صدها میلیارد دالر هزینه داشت.

غیردولتی ها شهریه های ۳۰ و ۴۰ میلیونی نگیرند
ایسنا: مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره 
به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درخصوص شهریه های ۴0 
میلیونی مــدارس غیردولتی گفت: آقایونی که مصاحبه می کنند 
هنوز یک مصداق به ما نداده انــد. با حرف و حدیث و مصاحبه و 
ســخنرانی که نمی شود؛ یک مورد را گزارش بدهند. مدارس حق 

ندارند شهریه های باالتر از مصوب و ۳0 و ۴0میلیونی بگیرند.

ورود مجلس به مسئله پسماندها
خانه ملت: مهرداد بائوج الهوتی، رئیس فراکســیون مدیریت 
شهری و روستایی مجلس گفت: ۶0 تا ۶5 هزار تن پسماند داریم 
بیش از 90درصد آن به صورت علمی امحا نمی شوند و 10درصد 
آن طبق روش های قدیمی دنیا به کود تبدیل می شود. با توجه 
به تهدیدات ســرطان باید هزینه هایی که صرف درمان سرطان 

می شود صرف پیشگیری از آن شود.

با مدارک غیرواقعی می خواستند وارد دانشگاه شوند
مهر: دکتر باقر الریجانی، معاون آموزشــی وزارت بهداشت گفت: 
ورود دانشجو به دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع عمومی صرفاً 
از طریق کنکور و با کد اعالمی سازمان سنجش صورت می گیرد. 
پس امکان ورود افراد بدون این وجود ندارد. برخی افراد با مدارک 
غیرواقعی قصد ورود به دانشگاه های علوم پزشکی کشور را داشتند 

که با اقدامات هوشمندانه ای، این افراد معدود شناسایی شدند.

کشور در آینده در حوزه علوم پایه دچار بحران می شود
ایرنا: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد گفت: در 
بررسی های جامع مشخص شده کشور در آینده در حوزه علوم 
پایه حتی در دانشــگاه های دولتی و بدون شهریه دچار بحران 
می شــود. در تمام کشورها شغل پژوهشگری وجود دارد که در 
کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود، باید به شغل پژوهشگری 

برای علوم پایه مشروعیت بخشید. 

حذف واژه شهید از برخی کوچه ها عمدی بود
آنا: بیژن نوباوه، عضو ســابق شورای اســالمی شهر تهران در 
خصوص حذف واژه شــهید از برخی کوچه هــا و خیابان های 
پایتخــت اظهار کرد: به  نظر من چنین اتفاقاتی برخالف ادعای 
مدیران شهرداری ســهل انگاری نبوده، بلکه یک اتفاق عمدی 
است که ریشه در تفکر سکوالر دارد و از سوی کشورهای غربی 

برنامه ریزی می شود.

دانشگاه آزاد به مصوبات شورای سنجش احترام بگذارد
ایسنا: دکتر خدایــی، دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
با تأکید بر اینکه دانشــگاه آزاد به مصوبات شورا احترام بگذارد، 
گفت: انتظار می رود این دانشگاه قانون را رعایت کرده و به جای 
فرافکنی، براساس قانون از شورای سنجش و پذیرش درخواست 
مجوز تکمیل ظرفیت نماید و مطالب حاشــیه ای در خصوص 

سازمان سنجش و آموزش کشور را در رسانه ها مطرح نکند.

»تعطیلی پنجشنبه ها«هنوز در کمیسیون اجتماعی
خانه ملت: سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: طرح تعطیلی پنجشنبه ها با هدف تحکیم بنیان خانواده ها 
به مجلس ارائه شده که یکی از اهداف این طرح کاهش آلودگی 
هوا بوده اســت؛ این طرح هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس 
باقی مانده اســت. اراده ای در مجلس نمی بینم که بخواهد وارد 

مبحث آلودگی هوای تهران و کالنشهرها شود.

نقص قانون نصب پایانه های فروشگاهی 
خانه ملت: سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
با اشاره به قانون نصب پایانه های فروشگاهی بیان کرد: متأسفانه 
این قانون ظرفیت اجرایی باالیی ندارد و تنها در صورتی می تواند 
مفید باشــد که تمامی اصناف از پایانه های فروشگاهی استفاده 
کنند اما زمانی که این موضوع تبدیل به استثنا برای یک صنف 

خاص شود بدون شک راه گریز از آن نیز پیدا خواهد شد.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت و درمان خبر داد
کاهش یک درصدی واردات 

دارو در دو سال آینده 
باشگاه خبرنگاران جوان: سعید نمکی، وزیر 
بهداشــت گفت: با توجه به محدودیت واردات 
دارو و تجهیزات پزشکی با همت جوانان ایرانی 
شــرکت های دانش بنیان توانســته اند دارو و 
تجهیزات پزشــکی مورد نیاز را تولید کنند به 
همین دلیل واردات کاال های مشابه تولید داخل 

را ممنوع کرده ایم.
نمکی تأکید کرد: امیدوارم در دو تا ســه سال 
آینده با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
بهداشت و درمان در زمینه رفع نیاز های داخلی 
کشور و تولید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز 

فعالیت بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کنیم.
امیــدوارم در دو ســال آینــده واردات دارو به 
میزان یک درصد کاهش پیدا کند، زیرا ۳درصد 
دارو های وارداتی در حــدود یک میلیارد دالر 
برای کشــور هزینه در بردارد و باید تمام سعی 
و تالش خود را انجــام دهیم تا واردات دارو به 

کشور کاهش پیدا کند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس فراکسیون حمایت از معلوالن مجلس: 
اعتبارات اجرای قانون حمایت 

از حقوق معلوالن تأمین شد
خانه ملت: رئیس فراکسیون حمایت از معلوالن 
مجلس شورای اســالمی، از دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای تأمین اعتبارات اجرای 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن خبر داد.
زهرا ســاعی گفت: ما در کمیســیون اجتماعی 
برای تخصیص بخشــی از درآمد حاصل از قطع 
یارانه های پردرآمدهــا که در یکی از تبصره های 
قانون هدفمنــدی یارانه ها وجــود دارد، تالش 
کردیم تا تأمیــن اعتبارات بــرای اجرای قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن نیز در کنار زنان 
سرپرست خانوار لحاظ شود.به دنبال پیگیری ها، 
در نهایت هفته گذشته قرار شد وزیر رفاه دستور 
قطعی برای عملیاتی شدن این قانون را صادر کند 
که نویدی برای جامعه معلوالن خواهد بود.وی از 
رئیس سازمان بهزیستی خواست برای هزینه کرد 
این میــزان اعتبارات، افرادی کــه دارای درصد 
معلولیت باالتری هســتند و خانواده های دارای 

چند معلول را در اولویت قرار دهد.

ارتباطات و فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعالم کرد
قطع بیش از 1۳4 هزار خط 

تلفن همراه به دلیل مزاحمت
فارس: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون بیش 
از 1۳۴هزار خــط تلفن همراه به دلیل مزاحمت 
پیامکی قطع شدند.ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی، اقدام به قطع خط های تلفن 
همراه از اپراتورهای مختلف کرده که پیامک هایی 
ارسال می کنند و برای مشــترکین تلفن همراه 
مزاحمت ایجاد می کنند. این آمار به صورت روزانه 
در ســایت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
براساس  می شود.همچنین  به روزرسانی  رادیویی 
گفته پیمان قره داغی، مدیر کل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی از 29 شــهریور تا 2 مهر ســال جاری 
۶7درصد از سیم کارت های کشف شده مربوط به 
تخلف در حوزه پیامک های انبوه تبلیغاتی مزاحم 
مربوط به سیم کارت های اپراتور ایرانسل، 22درصد 
اپراتور رایتل، 9درصد اپراتور همراه اول و 2درصد 

اپراتورهای مجازی تلفن همراه است.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داد
اجرای طرح خشونت زدایی 
همه جانبه از محیط مدارس

ایسنا: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: یکی از برنامه های امسال ما طرح 
خشــونت زدایی همه جانبه از محیط مدارس با 

تأکید بر کرامت انسانی دانش آموزان است.
رضوان حکیــم زاده افزود: ایــن آموزش ها در 
گذشته نیز وجود داشته اما بسته توانمندسازی 
به صورت دائمی در دســتور کار است تا سند 

تحول بنیادین در کف مدرسه ها اجرایی شود.
وی گفــت: بیــش از 1۴میلیــون و ۶00هزار 
دانش آمــوز در مقاطــع تحصیلــی مختلف 
نام نویسی کرده اند که 8میلیون و 170هزار نفر 
از این تعداد متعلق به مقطع ابتدایی است ضمن 
اینکه حدود 1,5 میلیون کالس اولی داریم که 

برای بار اول وارد مدرسه می شوند.
وی افــزود: مــا در تالشــیم تــا بــه جــای 
حافظه محــوری، دانش آموزان را با مهارت های 
زندگی آشنا کنیم و مدرسه مکانی برای با هم 

زیستن باشد.

خانه و خانواده

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد
 قیمت واکسن آنفلوانزا

در سال جاری
ایسنا: رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو 

قیمت واکسن آنفلوانزا را اعالم کرد.
دکتر علی واشقانی گفت: زنان باردار،  افراد باالی 
۶0 سال، کارکنان بخش های بهداشت و درمان به 
ویژه افرادی که در تماس مستقیم با بیماران مبتال 
به آنفلوانزا قــرار دارند، مبتالیان به بیماری های 
مزمــن ریوی و قلبــی- عروقــی، مبتالیان به 
بیمارهای مزمن کلیوی، کبدی، عصبی، خونی و 
اختالالت متابولیک، کــودکان بین ۶ تا 59 ماه 
و... توصیه می شود که واکسن آنفلوانزا را تزریق 
کنند.وی افزود: کودکانی که زیر ۶ ماه هســتند 
و افرادی که به  واکســن آنفلوانزا یا ترکیبات آن 
واکنش های شدید آلرژیک یا تهدیدکننده حیات 
نشان داده اند، نباید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.

واشــقانی گفت: واکسن چهارظرفیتی امسال با 
قیمت ۴1هزار و 500 تومان عرضه می شــود و 
قیمت نوع سه ظرفیتی واکسن آنفلوانزا ۳5 هزار 

و 800 تومان است.

تا اربعین

یک انتقاد؛ یک پیشنهاد
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»ژاک شیراک« رئیس جمهور 
سابق فرانسه درگذشت

شیراک  ژاک  مرگ  فرانسه  خبرگزاری 
سن  در  کشور  این  سابق  جمهور  رئیس 
شیراک  کرد.  اعالم  را  سالگی  هشتادوشش 
که در نوامبر 1932 در شهر پاریس به دنیا 
آمده بود، در کارنامه سیاسی خود سمت های 
ریاست جمهوری فرانسه )1995 تا 2007(، 
و   1988 تا   1986( فرانسه  نخست وزیری 
1974 تا 1976(، شهرداری پاریس )1977 
 )1974( فرانسه  کشور  وزارت  1995(و  تا 
را برعهده داشته است. وی از جمله معدود 
سیاستمداران اروپایی بود که با تجاوز نظامی 
ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا به کشور 
عراق در سال 2003 )1382( مخالفت کرد. 
شیراک البته 17 سال پیش یک بار توانسته 
بود از خطر مرگ فرار کند. او در چهاردهم 
جوالی 2002 درجشن روز ملی فرانسه هدف 

شلیک قرار گرفت اما جان سالم به دربرد.

 ولیعهد سعودی پذیرفت
  که در قتل »خاشقچی«

 مسئول است

فارس: »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
برای نخســتین بار در گفت وگو با شــبکه 
آمریکایــی »پی بــی اس«، اذعان کرد که او 
نیز در قتل »جمال خاشــقچی« روزنامه نگار 
منتقد عربســتانی در کنســولگری ریاض 
مسئول محسوب می شود.بر پایه این گزارش، 
محمد بن ســلمان تاکنون به صورت آشکارا 
درباره قتل این منتقد سعودی در کنسولگری 
عربستان در استانبول سخنی به میان نیاورده 
بود. بــا این حال، آژانــس اطالعات مرکزی 
آمریکا یا همان )ســیا( و برخی از دولت های 
غربی اعالم کرده بودند که محمد بن سلمان، 

دستور قتل خاشقچی را صادر کرده بود. 
محمد بن سلمان به »مارتین اسمیت« مجری 
شــبکه »پی بی اس« درباره قتل خاشــقچی 
گفــت: »این )قتــل( در زمان مســئولیت 
مــن انجام گرفت. من تمامی مســئولیت را 
می پذیرم؛ زیرا در دوره مســئولیت من انجام 

گرفته است«.
با این حال به نظر نمی رسد منظور بن سلمان 
این باشد که او مسئولیت مستقیم قتل را بر 
عهــده می گیرد، بلکه منظور وی از بیان این 
جمالت این است که وی چون مسئول امور 
در عربستان ســعودی بوده، باید از تصمیم 
به قتل خاشــقچی مطلع می بــوده و از آن 
جلوگیری می کرده است. عربستان سعودی 
کــه در ابتدا هرگونه مشــارکت در قتل این 
روزنامه نگار منتقد عربستانی را انکار می کرد، 
در ادامه پذیرفت که این قتل توســط عوامل 

سرکش سعودی انجام گرفته است. 

پاکستان، ترکیه و مالزی 
 شبکه تلویزیونی

 راه اندازی می کنند
باشگاه خبرنگاران: پاکستان، ترکیه و مالزی 
برای مقابله با اسالم هراسی، شبکه تلویزیونی 
راه اندازی می کنند. »عمران خان« نخســت 
وزیر پاکســتان در حســاب توییتر خود در 
این باره نوشــت: این تصمیم پس از دیدار با 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
و »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی اتخاذ 
شده اســت. وی در ادامه نوشت: این شبکه 
تلویزیونی برای جلوگیری از اشاعه تصویرهای 
غلط علیه مسلمانان افتتاح می شود. عمران 
خان با تأکید بر اینکه اســالم هیچ ارتباطی 
با تروریســم ندارد، افــزود: این حقیقت را با 

استفاده از رسانه اثبات می کنیم.

 واکنش »السیسی« 
به اعتراضات ضد دولتی در مصر

مردم نگران هیچ چیز نباشند!
العالم: رئیس جمهور مصر که به تازگی از سفر 
خود به نیویورک بازگشــته است، در سخنانی 
به برگزاری تظاهرات هــای ضد دولتی در این 
کشور واکنش نشــان داد. عبدالفتاح السیسی 
گفت: همگان باید بدانند که ملت مصر هوشیار 
شده است و می داند که چگونه واقعیت تحریف 
می شود. السیسی از مصری ها خواست نسبت 
به هیچ چیز نگران نشــوند. این در حالی است 
که مصر در روزهای گذشــته شاهد برگزاری 
تظاهرات بی سابقه ای علیه السیسی بوده است. 

 در میان تهدید طالبان، مردم افغانستان 
برای تعیین رئیس جمهور پای صندوق های رأی می روند

»دولت ساز« یا »بحران ساز«؟
پای  امــروز  افغانســتان  مردم  جهان: 
صندوق هــای رأی می روند تــا از میان 
15 نامزد، رئیس جمهوری کشورشان را 
انتخاب کنند. 9 میلیون و 600 هزار نفر از 
مردم افغانستان واجدین شرایط رأی دهی 
در انتخابات پیش رو هستند. این در حالی 
است که بیش از 8 میلیون نفر از مردم در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 2014 شرکت کرده بودند. هرچند وزارت دفاع 
افغانســتان از برگزاری این انتخابات در 34 والیت خبر داده است، اما کمیسیون 
مستقل انتخابات اعالم کرد که در برخی از والیات تحت کنترل طالبان رأی گیری 
نخواهد شد. بر اساس آمار غیر رسمی در والیاتی نظیر سرپل، جوزجان، فاریاب، 
بغالن، قندوز، هرات، هلمند، تخار، غور و بادغیس بیش از 40 شهرســتان تحت 

کنترل طالبان بوده و بیش از 100 شهرستان نیز با خطر طالبان مواجه است. 
همچنین یک ســوم از مراکز انتخاباتی نیــز به دلیل وجود خطر طالبان فعالیت 
نخواهند کرد. گروه طالبان با صدور بیانیه ای هشــدار داده که مصمم است روند 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مختل و نیروهای امنیتی و مراکز رأی دهی 

را مورد حمله قرار دهد.
 در این بیانیه از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به عنوان »پروسه آمریکایی« 
یاد شــده و آمده است که: این »پروسه جعلی« با هدف فریب دادن مردم، افتراق 
افکنی، برانگیختن تعصبات و اختالفات و تحقق اهداف اشغالگران به راه انداخته 
می شود. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان در واکنش به هشدار 
گروه طالبان به بی بی سی گفت: گفته های طالبان تبلیغات منفی است. ما به هیچ 
تروریستی اجازه نمی دهیم که این پروسه تاریخی را مختل بسازد. حدود 72 هزار 
نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تاأمین امنیت انتخابات پیش رو 

مأمور شده اند. 

  رقابت ۱۵ نامزد
در این دوره از رقابت ها تیم »دولت ســاز« به رهبری محمد اشــرف غنی رئیس 
جمهوری فعلی و »صلح و اعتدال« به رهبری عبداهلل عبداهلل رئیس شورای اجرایی 
افغانستان در بین 15 نامزد با توجه به جلب حمایت سران اقوام متعدد این کشور 
بیش از همه شانس پیروزی دارند. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار، نخست وزیر 
سابق افغانســتان و رحمت اهلل نبیل، وزیر سابق اطالعات نیز از رقبای سرشناس 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل به شمار می روند. گفتنی است اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در مورد تقسیم حاکمیت و تشکیل 

دولت اتحاد ملی به توافق رسیده بودند.
 بسیاری از شخصیت های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزای، رئیس جمهور 
سابق این کشور پیش از این با اشاره به مخالفت بخشی از جریان های مردمی با 
برگزاری انتخابات در مقطع کنونی که تهدیدات طالبان وجود داشــته و از سوی 
دیگر بسیاری از مردم به سبب ناامنی موجود امکان شرکت در انتخابات را ندارند 
و همچنین با اشاره به احتمال بروز تقلب سازمان یافته و گسترده خواستار تعویق 
انتخابات شــده و معتقد بودند برگــزاری این رقابت در مقطع کنونی می تواند به 

مشکالت کشور دامن بزند.

نگرانی سازمان ملل از افزایش آمار تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان

تسنیم: دفتــر نمایندگی ســازمان ملل 
متحد در افغانستان »یوناما« با انتشار بیانیه 
ای نگرانی عمیق خود را از افزایش شــمار 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز کرده 
و مجدداً تأکید کرد تمامی گروه های درگیر 
در جنگ باید برای حفظ جان غیرنظامیان 
تالش کنند.در این بیانیه بدون اشاره به 18 
ســال مداخله اشغال گرانه آمریکا در افغانستان آمده است: طالبان در 17 سپتامبر 
جاری مسئولیت حمله انتحاری در گردهمایی انتخاباتی در والیت پروان را برعهده 
گرفتند. در این حمله 30 غیرنظامی کشــته و 51 تن دیگر زخمی شــدند. بیانیه 
مذکور در ادامه می افزاید: در حمله این گروه در 19 سپتامبر در زابل 25 غیر نظامی 
کشته و 93 تن دیگر مجروح شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن هر گونه 
حمالت غیرمســئوالنه تأکید کرد کسانی که موجب تلفات می شوند باید در مورد 

آن ها تحقیقات شفاف صورت گیرد.

 کنگره آمریکا با فروش ۳۲ جنگنده اف-۳۵
 به لهستان موافقت کرد

مهر: وزیر دفاع لهستان در پیامی توییتری اعالم کرد کنگره آمریکا موافقت کرده 
است تا 32 فروند از جدیدترین جنگنده نسل پنجم اف-35 را به لهستان بفروشد. 
ماریوس بالسژاک در این خصوص افزود: این یکی از آخرین مراحل پیش از انعقاد 
قرارداد است، اما پایان کار ما نیست. ما برای رسیدن به بهترین قیمت ممکن قاطعانه 
مذاکره خواهیم کرد. ماریوس بالسژاک پیش از این گفته بود که انتظار دارد قیمت 
این هواپیماها برای لهستان به میزان قابل توجهی پایین تر از مبلغ 6/5 میلیارد دالر 
اعالم شــده در ابتدا باشد و با قیمتی که بلژیک این جنگنده ها را خریداری کرد، 
مطابقت داشته باشد. پنتاگون پیشتر گفته بود که وزارت امور خارجه آمریکا فروش 
32 فروند هواپیمای نظامی اف-35 لهستان را به ارزش 6/5 میلیارد دالر تصویب 
کرده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که مقامات روسیه بارها نسبت به 

اقدامات نظامی آمریکا در اروپای شرقی و بیخ گوش آن ها هشدار داده اند.
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 ایرنا   وزیر دفاع ژاپن بدون اشــاره به اقدامات 
تحریک آمیــز آمریــکا ادعا کــرد: خطر چین 
برای منطقه بزرگ تر از ســالح های هســته ای 
کره شمالی است! تارو کانو، وزیر دفاع ژاپن ادعا 
کرد که ارزیابی های امنیتی نشــان می دهد که 
خطر چین برای منطقه شــرق آســیا بیشتر از 
خطر سالح های هسته ای کره شمالی شده است. 
وزیر دفاع ژاپن در یک نشســت خبری در این 
خصوص گفت: واقعیت این اســت که چین به 
سرعت در حال افزایش هزینه های نظامی خود 
است. استقرار تجهیزات نظامی هوایی و دریایی 
چیــن در غرب اقیانــوس آرام و از طریق تنگه 
تسوشیما در دریای ژاپن با سرعت بیشتری در 
حال انجام اســت. ژاپن به بهانه مقابله با قدرت 
هســته ای کره شــمالی، در هفت سال گذشته 

بودجۀ نظامی خــود را 10 درصد افزایش داده 
و تجهیزات نظامی بســیاری از جمله جنگنده 
الکهید و موشــک های رهگیــری آمریکایی را 

خریداری کرده است.
 در مقابل چین نیز بودجه ارتش خود را از سال 
2018 میــالدی به میزان 7/5درصد باال برده و 
به حدود 177 میلیارد دالر رسانده که سه برابر 

بودجه نظامی ژاپن است. 

خبر

ژاپن: خطر چین بزرگ تر از سالح هسته ای کره شمالی است! 
بدون اشاره به اقدامات تحریک آمیز آمریکا در منطقه

اخبار اخبار

به چند  ماجرا   جهان/ مهدی خالدی   
ماه پیش و هنگامی که جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی سابق آمریکا،دوشنبه ششم ماه 
بیانیه کوتاهی  اردیبهشت(  می  2019 )16 
منتشر و درآن اعالم کرد واشنگتن به ادعای 
او برای  »مقابله با رفتار های نگران کننده ایران« 
ناوگروهی با پیشقراولی ناو هواپیمابریو اس اس 
آبراهام لینکلن را از کانال سوئز به خلیج فارس 
گسیل خواهد کرد، باز می گردد. این هنگام 
شروع دوره ای از تنش میان آمریکا و ایران 
بود که با حمالت مشکوک به چهار نفتکش 
در نزدیکی بندر فجیره امارات کلید خورده 
و با انهدام پهپاد-RQ4 گلوبال هاوک 130 
میلیون دالری آمریکا در آب های جنوبی ایران 

به اوج خود رسید.
به دنبال انتشــار این خبر عکس هوایی از ناو 
آبراهام لینکلن که بر روی عرشــه آن عبارت 
»READY NOW–اکنون آماده باشید«نوشته 
شده، منتشر شد و در پی آن بازار گمانه زنی ها 
داغ و بسیاری رسانه ها قریب الوقوع بودن جنگ 
میان ایران و آمریکا را تیتر نخست خود کردند. 
اگرچه این شایعه به سرعت رد و مشخص شد 
که این تصویر مربوط به ســال 2002 است. 
هیاهوی خبری پس از اعالم حرکت این ناو نیز 
به سمت خاورمیانه همان گونه که به سرعت 
منتشر شده و فضای رسانه ای دنیا را پر کرده 
بود، به همان ســرعت هم محو و از رسانه ها 
رنگ بربســت؛ چرا که مقامات آمریکایی که 
میلی به رویارویی بیشتر با ایران نداشتند، خبر 
عدم ورود این ناو به خلیج فارس را اعالم کردند. 
اکنون و در میــان اوج گرفتن دوباره تنش ها 
در پی حمله منحصر به فرد نیروهای مقاومت 
یمن به تأسیسات نفتی عربستان و اتهام زنی 
دوباره آمریکا و سعودی به ایران در این رابطه و 
در پی آن اعالم مقامات ایاالت متحده مبنی بر 
تصمیم دوباره کاخ سفید در اعزام 200 نظامی 
)به عربستان( و یک ناو دیگر به خلیج فارس، 
می خواهیم به این موضــوع بپردازیم که چه 
بر ســر آبراهام لینکلن آمد که حاال مقامات 
آمریکایی در حرکتی کامالً نمایشی و تنها با 
هدف دوشیدن بیشــتر ریاض از اعزام دوباره 
تجهیزات نظامی به خلیج فارس خبر می دهند؟

 آبراهام لینکلن در یک نگاه
 USS( نــاو هواپیمابــر آبراهــام لینکلــن
Abraham Lincoln( که به اسم شانزدهمین 
رئیس جمهور آمریکا نام گذاری شــده، نامی 
آشنا در خاورمیانه است. ناو مذکور در یازدهم 
نوامبر ســال 1989 کار خود را آغاز کرد. این 
کشــتی جنگی به عنوان یک نــاو هواپیمابر 
کالس 5 دسته بندی می شــود که حدود 6 
هزار پرســنل را در خود جای می دهد. طول 
آن کمتر از 333 متر و عرض آن در پهن ترین 
نقطه حدود 77 متر اســت. این ناو تاکنون 
هفت بار به خلیج فارس اعزام شــده است. در 
جریان عملیات طوفــان صحرا در اوایل دهه 
1990 که با هــدف بیرون رانــدن عراق از 
خاک کویت انجام شد، این ناو برای عملیات 
شناســایی عازم منطقه شــد. در سال های 
1992، 1995 و 1998 و 2000 هم آبراهام 
لینکلن برای شرکت در عملیات »نظارت بر 
جنوب« به خلیج فارس رفت. بار دیگر این ناو 
در اواخر سال 2002 و در آستانه حمله آمریکا 
و متحدانش به عراق که در ماه مارس 2003 

آغاز شد، به منطقه آمد. 
آخرین مأموریت این نــاو در خلیج فارس به 
ســال 2012 برمی گــردد. در آن زمان ایران 
به دلیل برنامه هسته ای با تحریم های نفتی 
آمریکا و اروپا روبه رو بود و همزمان تنش میان 
ایران و آمریکا بر ســر تنگه هرمز باال گرفته 
بود. بررسی امکانات آبراهام لینکلن با ناوهای 

همسطحش نشان می دهد تفاوت خاصی 

در فهرست تجهیزات آن ها وجود ندارد، اما نوع 
تبلیغات درباره ورود اخیر این ناو به خاورمیانه 
نشان می داد قرار است افکار عمومی کشورمان 
و به دنبال آن رســانه ها و مســئوالن، از این 

حضور احساس ترس کنند. 

 ناوی که نیامده برگشت!
هیاهــو و تهدیــدات پوشــالی ضــد ایرانی 
رســانه های اردوگاه سعودی – صهیونیستی 
در پی انتشار خبر اعزام این ناو به خاورمیانه 
و کوبیــدن آن ها بر طبل جنگ در حالی بود 
که هنوز پای آن به خلیج فارس باز نشده بود 
مقامات ایاالت متحده پا پس کشیده و اعالم 
کردند آبراهام لینکلن وارد این منطقه نخواهد 
شد. علت انصراف از ورود این ناو به خلیج فارس 
جلوگیری از افزایــش تنش ها با ایران عنوان 
شده بود. این خبر در حالی اعالم شده که این  
نــاو در آن هنگام به نزدیکی های تنگه هرمز 
رسیده بود. همزمان با اعالم خبر حرکت ناو 
آبراهام لینکلن به ســمت خاورمیانه مقامات 
آمریکایــی از اعزام چهار بمب افکن راهبردی 
بی 52 به پایگاه العدید در قطر نیز خبر داده 
بودند. جالب تر آنکه این بمب افکن های آمریکا 
هم که با هیاهوی بســیار وارد منطقه شدند، 
یواشکی و اواسط مرداد در میان سکوت خبری 

به سرعت این پایگاه را ترک کردند!

  ترس از موشک های آماده ایرانی
بی بی ســی همان زمان در گزارشی درباره 
علت عدم عبور ناوگروه آمریکایی از تنگه هرمز 
نوشــت: »دولتمردان آمریکا تصمیم گرفتند 
مدتــی ناو گروه را دور از تنگه هرمز نگه دارند 
تا از برد موشــک های ضد کشتی بالستیک 
خلیج فــارس و ضد رادار هرمز نیروی هوافضا 
و دریایی ســپاه دور باشــد. همزمان روزنامه 
فرامنطقه ای رأی الیوم نیز در مطلبی نوشت: 
تصمیم واشنگتن در دور نگاه داشتن ناوهای 
هواپیمابر و عدم استقرار آن ها در خلیج فارس 
نشان می دهد که سرویس اطالعاتی نظامی 
این کشور به قدرت موشک های ایرانی اطمینان 
دارد .این روزنامه افزود: تصمیم اخیر پنتاگون 
سیاسی یا نظامی است. اگر تصمیم سیاسی 
باشد نشــان می دهد آمریکا از تشدید تنش 
نظامی اجتناب کرده  و به عدم وجود احتمال 
جنگ واقف اســت و بــود و نبود ناو لینکلن 
هیچ تأثیری روی این تصمیم ندارد. اگر هم 
نظامی باشد نشان دهنده آن است که مقامات 
واشنگتن به واسطه قدرت نظامی ایران به این 
درک رسیده اند که به هر طریق ممکن از ورود 
به مرحله تقابل نظامی با تهــران خودداری 
کننــد تــا در دامی که رژیم صهیونیســتی 
و ســعودی برای آن ها پهن کــرده، نیفتند.

»لینکلن« کجایی؟!   دقیقًا کجایی؟
در پــی اعالم انصراف اعزام آبراهام لینکلن به 
خلیج فارس ابزار تهدید آمریکا علیه جمهوری 

اســالمی ایران به سوژه طنز مردم کشورمان 
تبدیل شد. آبراهام لینکلن آمد؛ آبراهام لینکلن 
نیامد؛ آبراهام متوقف شد؛ آبراهام ادامه داد... 
انگار با ایــن بچه بازی جدیــد می خواهند 
کشــور بزرگی مثل ایران را بترسانند. ایران 
بیدی نیســت که با این بازی بچه ترســانک 
شما ترســیده و به خودش بلرزد. این ها طنز 
نوشته هایی بود که فضای مجازی کشورمان 
را پر کرده بود. تعداد دیگری از کاربران نیز در 
واکنشی طنزآمیز تصویری از این ناو را برای 
فروش منتشر کرده و در توضیح آن نوشتند: 
»فروش اقســاطی ناو آبراهام لینکلن )با پای 
خودش آمده خلیج فارس(، دست خانم فرمانده 
بوده که اقیانوش هند را می رفته باال و پایین، 
تا حاال خشکی ندیده و کف آن آفتاب نخورده 
)تا سپاه با موشک نزده قابل فروش است(«.

ناوگروِه  پر سروصدای آمریکا کجاست؟
بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شده 
توســط نیروی دریایی ایاالت متحده که 
موقعیت تقریبی ناوگروه های این کشــور 
در اقصی نقــاط جهان را نشــان می دهد، 
آماری که از ماه گذشته میالدی )آگوست( 
منتشــر شــده، موقعیت مکانی ناوگروه 
آبراهــام لینکلن در آب هــای بین المللی 
دریای عربی یعنی هزاران کیلومتر دورتر 
از آب های سرزمینی ایران ذکر شده است. 
این گزارش مدعی شده است که ناو آبراهام 
لینکلن در منطقه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا 
)AOR( در حــال پشــتیبانی از عملیات 
دریایی است تا از ثبات و امنیت دریایی در 
منطقه مرکزی اطمینان یابد. خبرگزاری 
اسپوتنیک روســیه نیز در گزارشی اعالم 
کرده است که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
که با هدف ایجاد فضای روانی علیه ایران 
در منطقه حضــور دارد در فاصله حدوداً 
400 تــا 600 مایلــی تنگــه هرمز لنگر 
انداخته است. در ادامه گزارش اسپوتنیک 
آمده است: آمریکا این ناو را برای ایجاد جو 
روانی بر فضــای خلیج فارس در ماه می به 
این آبراه بین المللی فرستاد .اگرچه آبراهام 
لینکلن برای جلوگیری از افزایش تنش ها 
میان ایران و آمریکا در فضای تنگه هرمز 
قرار نگرفته، اما همین حضور سبب افزایش 
تنش ها شــده است. بر اســاس اطالعات 
منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا 
موقعیت یواِس اِس باکِســر ) اِل اِچ دی-4( 
)USS Boxer (LHD-4(( که یک کشــتی 
جنگی آمریکایی پشتیبانی با قابلیت حمل 
بالگرد است که طول آن 844 فوت )257 
متر( است نیز محدوده اقیانوس هند و در 
حال حرکت به سمت تنگه هرمز ذکر شده 
است. این ناو قرار است جایگزین ناو یو اس 

اس کیرسارج در خلیج فارس شود.

شکست از دشمن فرضی!
حاال که در مورد ویژگی ها و موقعیت کنونی ناو 
آبراهام لینکلن مطلع شدید، بگذارید کمی هم 
از شــیرین کاری های این ناو در همین مدت 
کم حضورش در منطقه بگوییم! جالب توجه 
آن است که حتی همین حضور نمایشی ناو 
آبراهام لینکلــن در آب های منطقه هم برای 
آمریکا کم هزینه نبوده و مشــکل ساز شده 
است. در راستای همین مسئله بود که منابع 
مطلع نظامی از بــروز حادثه برای تعدادی از 
جنگنده ها و هواپیماهای مســتقر دراین ناو 
هواپیمابر حاضر در آب های منطقه خبر دادند. 
وبگاه »میلیتری« روز سه شنبه )29 مرداد( به 
نقل از »مرکز امنیت دریایی آمریکا« نوشت: 
در جریان این حادثه که نهم اوت )جمعه 18 
مرداد( رخ داد، یک فروند هواپیمای هشــدار 
ســریع » ای-2 دی هاوک آی«  با منحرف 
شدن از مسیر اصلی فرود، با دو فروند اف-18 
ســوپر هورنت برخورد کرده و قطعاتی از این 
هواپیما به دو فروند اف-18 دیگر در عرشه ناو 
هواپیمابر مذکور برخورد می کند. در گزارش 
این مرکز میزان خســارت وارده به ارزش 2 
میلیون دالر یا بیشتر برآورد و تأکید شده که 
چهار جنگنده  آسیب دیده اند. این در حالی 
اســت که ارتش آمریکا27 تیــر نیز با صدور 
بیانیــه ای اعالم کرده بــود یکی از نظامیان 
مســتقر روی عرشــه ناو هواپیمابر »آبراهام 
لینکلن« به دریا ســقوط کرده و از سرنوشت 

وی خبری در دست نیست! 

ترامپ، ایران و نسخه کره شمالی
نحوه اقدام آمریکا در اعــزام ناوگروه آبراهام 
لینکلن به خلیج فارس بسیار شبیه کاری بود 

که این کشور دو سال پیش در 
آب های ساحلی شبه جزیره 
کره انجــام داد. ترامپ در 
نهم آوریــل 2017 به ناو 
هواپیمابر یو اس اس کارل 
وینسون و چندین کشتی 
به  عزیمت  دستور  جنگی 
را  این شبه جزیره  آب های 
 داد و بعد هم ناو هواپیمابر
یو اس اس رونالد ریگان و ناو 
هواپیمابریو اس اس نیمیتز 

هم به آن پیوستند. تجمع سه ناو هواپیمابر 
به اندازه کافی اتفاق عجیب و کمیابی بود که 
آمریکا بمب افکن هــای B1 با قابلیت حمل 
تسلیحات هسته ای را بر فراز شبه جزیره کره به 
پرواز درآورد. آن هنگام بحث و نظر ها از وقوع 
جنگی قریب الوقوع بین کره شمالی و آمریکا به 
شدت مطرح بود، به خصوص اینکه هم ترامپ 
و هم کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی، با 
لفاظی های آتشــین علیه یکدیگر مستقیماً 
تنــش موجود را تشــدید می کردنــد. تمام 
این ماجرا از اواخر همان ســال رو به سردی 
گذاشت تا اینکه با دیدار ترامپ و کیم اون در 
دوازدهم ژوئن 2018 ناگهان همه چیز تغییر 
کرد و آمریکا نه تنها تمام آن نمایش قدرت را 
کنار گذاشت، بلکه مانور ساالنه با کره جنوبی 
را هم معلق کرد. بنابراین اعزام ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن به خلیج فارس تنها نسخه ای 
بسیار ضعیف از کاری بود که ترامپ دو سال 
پیش از این در کره شمالی انجام داد و معلوم 
بود کــه در پس این نمایش نمی تواند عزمی 
برای درگیری داشته و تنها به دنبال مذاکره 
با مقامات کشورمان است؛ همان گونه که چند 
هفته بعد حضور شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
و گفت و گوهای چند باره امانوئل مکرون رئیس 
جمهور فرانســه با مقامات کشورمان که به 
نیابت از آمریکا صورت می گرفت، این مسئله 

را آشکار و عیان ساخت.

 علت انصراف از 
ورود ناو آمریکایی 

آبراهام لینکلن 
به خلیج فارس 

جلوگیری از افزایش 
تنش ها با ایران 
عنوان شده بود

بــــــــرش

آگهی مناقصه 
سازمان عمران وتوسعه حریم حرم حضرت رضا )ع( در نظر دارد تهیه 
و تحویل 524 دس��ت لباسکار زمستانی با پارچه زرین پود 100 درصد 
کتان و 567 دس��ت لباسکار تابس��تانی با پارچه کجراه زرین پود 300 
گرمی و 175 عدد کاپش��ن بهاره تاسیساتی ضد آب با آستر درجه یک 
و 424 عدد کاپش��ن زمستانی با الیه آس��تر و پشم شیشه و کمرکش 
و کاله دار را از طری��ق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از متقاضیان 
م��ی توانند تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1398/7/13 ضمن 
مراجع��ه ب��ه س��ایت اینترنتی اس��تعالم ه��ا و مناقصات ب��ه آدرس :      
نسبت  تلفن051-31305243   http://sem.aqr-harimeharam.org

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
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قدس همزمان با ادعای اعزام نظامیان بیشتر به خاورمیانه سرنوشت ناو آمریکایی را رصد می کند

ً»لینکلن« دقیقا  کجاست ؟
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