
 

ُدردانه کاروان خورشید
hمعارف  حضرت رقیه)س( دختر ســه ساله امام حسین)ع(، در واقعه مروری بر زندگی کوتاه حضرت رقیه 

عاشورا حضور داشت که پس از روز دهم محرم، همراه با دیگر اسیران 
کربال توســط سپاه یزید به شام برده شد و پس از تحمل سختی های 
فراوان، در آغازین روزهای ماه صفر به شــهادت رســید.مادر حضرت 

رقیه)س( از بانوان بزرگ و با فضیلت اسالم به شمار می آید. بنا به گفته 
شــیخ مفید در کتاب االرشاد، کنیه ایشان بنت طلحه است. بر اساس 
نوشــته  های بعضی کتاب  های تاریخی، نام مادر حضرت رقیه)س(، اّم 

 ............ صفحه های 4و5اسحاق است که همسر...
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گفت وگو با ماه چهره خلیلی، بازیگر نقش اصلی سریال »مرضیه« در قالب یک نمایشگاه از آثار هنری ارائه می شود  عضو شورای سیاسی انصاراهلل در گفت وگو با قدس:

 :jامام رضا
به دیدن همدیگر 
روید تا یكدیگر 
را دوست داشته 

باشید و دست هم 
را بفشارید و به 

هم خشم نگیرید. 
بحاراالنوار،

ج78،ص 347 
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 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب: قاطعانه می گویم که آمریکا و اروپا تا آخر در این فشار حداکثری شکست خواهند خورد 

ایران مقتدر؛ مفهوم جدید قدرت
چرا کارگران تجمع را 

برای حل مشکالت صنفی 
انتخاب می کنند؟

حرف حساب 
راه ناحساب

 سیاست   فرید زکریا که به عنوان یکی از مشهورترین چهره های مدافع لیبرال دموکراسی 
در جهان شــناخته می شــود، در یکی از تازه ترین مقاالت خود مانند بسیاری از تحلیلگران 
از طیف های گوناگون، معتقد اســت ایاالت متحده هر روز بیشتر از جایگاه سابقش در نظام 
بین المللــی فاصله می گیرد. او می پرســد: با افول قدرت آمریکا، آیا شــاهد زوال امپراتوری 
ایده هایش هم خواهیم بود؟ اما او تنها کســی نیســت که این نظر را دارد. امروزه بسیاری از 
نویسندگان و روشنفکران جدید معتقدند قدرت آمریکا که پس از 1945 به گونه ای افسانه ای 
افزایش یافته بود، با سرعت رو به کاهش می رود و عمالً قرن آمریکا که روزی »هنری لوس« از 

آن نام برده بود، خیلی زودتر از آنچه تصور می شد...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید رضا قزوینی غرابی

شماری از شهرهای عراق از جمله بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوبی این 
کشور در دو روز اخیر بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی به معضل بیکاری و مشکالت 
معیشتی بود. در جریان این اعتراضات دو نفر کشته و ۲۰۰ تن دیگر از جمله 4۰ 
نیروی امنیتی زخمی شدند.  اعتراضات اخیر از چند منظر قابل تأمل است. هیچ یک 

از احزاب و جریان های عراقی مسئولیت...

ناآرامی های اخیر عراق
از کجا آب می خورد؟

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه ۲

 اقتصاد  تجمع، اعتراض و اعتصاب در سه چهار 
سال اخیر به شــیوه های اصلی جامعه کارگری 
برای طرح مطالبات و مشــکالت و دستیابی به 
خواســته های صنفی تبدیل شــده است.هر از 
چندی اعتراضات درون کارخانه ای و یا خیابانی 
کارگران شــرکت های بــزرگ و کوچک، نوپا و 
باســابقه به تیتر اصلی رسانه های کشور تبدیل 
می شود که صرف نظر از نام بنگاه و کارخانه، وجه 
اشتراکی به نام مطالبه حقوق اولیه قانونی دارد 
و ورود دســتگاه قضایی به این موضوع را توجیه 
می کند. نبود امنیت شغلی، معوق شدن حقوق 
و دستمزد و شــکاف روز افزون بین دستمزد و 
هزینه های معیشت جزو دغدغه های اصلی جامعه 
کارگری در این سال هاست که به باور فعاالن این 
جامعــه، به خاطر ابهام قانونی و در مواردی خأل 
قانونــی، رخ داده و کارگران را به گروهی بی پناه 
و آســیب پذیر تبدیل کرده اســت تا جایی که 
کارگران به این باور رســیده اند که برای رسیدن 
به حقوق اولیه، چاره ای جز اعتراض و اعتصاب و 

چه بسا مواجهه با...

توضیحات رئیس جمهور 
و وزیر امورخارجه درباره 
طرح چهارماده ای فرانسه

موافقت بر کلیات 
اختالف بر سر 

عبارت ها

وزیر راه خبر داد

سرویس های 
فوق العاده هوایی

 و ریلی برای 
ایام اربعین

 ............ صفحه 7 ............ صفحه ۲

سفر به مشهد 
از همه شهرهای 

کشور ارزان تر 
است

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

برای کار محرمی 
طلبیده شدم

 واکنش کاریکاتوریست های ایرانی 
به جنایات حاکمان سعودی در یمن

تجاوز سعودی متوقف نشود 
عملیات سوم کلید می خورد

فراخوان مزايده نوبت اول 
دانشكده دندانپزشكى 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸

۰۸
۶۸
۰

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/۵ ( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن

︣︡ ۴ د︨︐﹍︀ه ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ٢٣٠/١٣٢ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ و ۴ د︨︐﹍︀ه ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ﹋︀﹝︍﹊️  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:︠ 
︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: از ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٠ ﹜︽︀️ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١۶

 ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ setadiran.ir︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹀﹥ ا︻﹑ن ︻﹞﹢﹝﹩︨   ︮﹤ ﹡ــ﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
آدرس 

︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ارز : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٣ ︋︺︡︸︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/١
﹡﹢ه ︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️

﹝︡ت ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١٢(دوازده) ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ از ︑︀ر ا︋﹑غ ﹇︣ارداد
۶٠ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ارز

﹢ا﹨︡ آ﹝︡  ︠﹏﹝︺ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋   ︫️︗ ︡﹠︀﹝﹡ ︉︧﹋ را ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ز ﹐زم ارز﹫︐﹞︡ا﹇﹏ ا ﹤﹋ ﹩﹡از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا
︫ــ︣ط ﹐زم ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋ ﹩﹞ ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︧ــ️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹋︀﹐ی ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫ــ︡ و در 

︮﹢رت ︻︡م ارا﹥ ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری و ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡، ︀︨︣ ﹝︡ارک وی ﹡﹫︤ ︋︣ر︨﹩ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
︎﹫︀م ﹝︣︡️ ﹝︭︣ف 

︋︀ ︑︣و﹢︗ ﹤﹁︣︮ ﹌﹠﹨︣﹁ ︕﹩ ، ︮﹠︺️ ︋︣ق را در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︀︎︡ار ︀ری ﹋﹠﹫﹛
۶١٨٠٨١ ﹩﹎روابط عمومى شركت برق منطقه اى سيستان و بلوچستان                                                                                                                                                                                                                                     م ا﹜︿:۵٢۵/︫﹠︀︨﹥ آ
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۶۷

۱

︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︋︣ق 
﹝﹠︴﹆﹥ ای  ︨﹫︧︐︀ن 

و ︋﹙﹢︧︐︀ن

آ﹎﹞ ︡︡﹝︑ ﹩﹙️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان( ﹡﹢︋️ دوم)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره: ٩٨٠١٧/١

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹟ 
                                                           ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ی ︣︠︡: ٩٧٠٠٠۴٩- ZVD-        ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫۴١٣۶

︣ا︳ و ﹝︪︭︀ت ذ﹏، ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥  ﹫︣از در ﹡︷︣ دارد ﹝︴︀︋﹅︫  شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى ﹝︧︐﹆︣ در︫ 
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨︣و︨︐︀ن و ︨︺︀دت آ︋︀د  ︠﹢د را از ︫︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه  و ︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه وا︗︡ ︫︣ا︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ︳︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ︦ از ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹇﹫﹅︫   ︎www.szogpc.com ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د︋ 
﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣︋﹢ط︋   ︋️︊︧﹡ ،︡﹠︫︀ ﹢ر︑﹫﹊﹥ ︑﹢ا﹡︑ ﹩︀﹫﹥ ﹋︀﹐ را دا︫︐﹥︋  ︀﹫﹟ ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩)، در︮  (در︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ر ار︨︀ل﹢﹞ا ﹟ا ﹤ ︀️ ﹁﹢ق ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و︋  ﹀﹥ اول︨  ︡ه وا﹇︹ در︮  ﹋︀﹐ و ︑︀﹝︲ ﹤﹫﹛ در︠﹢ا︨️︫ 
︀️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹫︊︀︫ــ︡.) ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹠﹩                          ﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩ در︨  ــ︣ح ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐: (︫ــ︣ح ﹋︀﹝﹏ ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐﹨︀︋   ︫-١

 ﹩﹡﹢﹫﹞︀﹋ ️︪︎
 ﹏︋︀﹇ ﹤﹨︀﹞ ﹤  ︨︀ ﹤﹨︀﹞ ︩  ︫﹩﹊﹡︀ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝︺︐︊︣︋   ︫﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ در ︡﹫︃︑ از ︦ ٢- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟:︎ 
 ️﹋︣ ﹥ ﹡︀م︫  ﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︬ ﹝﹫﹍︣دد)︋  ︑﹞ ︡︡︀ ر︨﹫︡ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ (︫﹞︀ره ︧︀ب ︗️ وار︤ و︗﹥︋ 

︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩ ا﹜︤ا﹝﹫︧️. ︋︣ه︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز ٩٨/٠٧/٢٣ ﹝﹫︊︀︫︡.  ︎︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ه ارز ٣- ﹝﹢︑ ️﹚﹏: آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ﹁︣﹝︀ی ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

۴- ار︨︀ل ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:
︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل)،  ︀﹋︀ت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫   ︎﹤ارا ﹤ ︡ه ﹝﹙︤م︋   ︫︡﹫︃︑ ︀ی︐﹋︣  ︫،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ا﹡︖︀م ارز ︦  ︎(١-۴

﹢رت ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ︱﹢ر در رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.  ︮﹟︀د ﹝︀﹜﹩ ︸︣ف ﹝︡ت ز﹝︀ن دو ﹨﹀︐﹥ ﹝﹫︊︀︫﹠︡. در ︾﹫︣ ا﹠︪﹫ ︎﹫︪﹠︀د ﹁﹠﹩ و︎ 
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣﹋︐︀، ا︻﹑م︠  ﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩︫  ︣ر︨﹩︎  ︦ از︋  ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩︎   ︎︩︀︪﹎ ۴-٢) ︑︀ر

.︡﹠︫︀  ︋(AVL) ︣انا ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫︡﹫︃︑ ︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹐زم ا︨️ در ﹜﹫︧️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد﹎︡﹠﹠﹋ ️﹋︣  ︫﹤﹫﹚﹋ -۵
﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ا﹜︤ا﹝﹫︧️. ︡ن ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات︋  ︣﹡︡ه︫  ﹢رت︋  ۶- در︮ 

.︡︀﹝﹡ ️﹁︀︣دا︠️ در  ︎︩﹫ ﹥ ﹝﹫︤ان ٢۵ در︮︡ ﹋﹏ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥︎  ︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ ︡ا﹋︓︣︋   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋   ︋-٧
﹢ا﹨︡  ︣﹡︡ه︠  ︀زر﹎︀﹡﹩ و ︲︣︉ ︑︃︔﹫︣ ۴٠ در︮︡ ﹝︀︨︊﹥ و ﹝﹑ک ︑︺﹫﹫﹟︋  ︡ه ︑﹢︨︳ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩︋   ︫﹤ا﹝︐﹫︀زات ﹁﹠﹩ ارا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︡ه︋  ٨- ﹇﹫﹞️ ︑︣از︫ 

︋﹢د.
﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︫  ︣ا︳ و ز﹝︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︑﹢︗﹥: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در︫ 

.︡﹫︀﹝﹡ ︀ره ٣٢٣١۴۴۴٧-٠٧١ ار︨︀ل﹝  ︫﹤ ﹢د را︋  ﹍﹫︣︡ و ﹝﹊︀︑︊︀ت︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١٣٨۴٠٢ و ٣٢١٣٨۴٣۶- ٠٧١ ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹢رت ︲︣ورت︋  در︮ 
  روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

/ع
۹۸

۰۸
۶۳
۸

شركت بهره بردارى نفت و گاز 
زاگرس جنوبى(سهامى خاص)

تسنیم: جانشــین فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه جبهه مقاومت آرامش را از دشمنان 
اسالم گرفته اند و دشمن از ترس خواب و خوراک ندارد، 
گفت: حزب اهلل و جبهه مقاومت در باالترین ســطح از 
اقتدار خود قرار دارند. سردار علی فدوی در آیین افتتاح 
۲4 واحد برای خانواده های شهدای مدافع حرم دلیجان 
با اشاره به پیِش رو بودن اربعین گفت: در این ایام دل ها 
همه کربالیی است و این روزها که عطر خوش پیاده روی 
اربعین در کشور پیچیده، فضای عمومی کشور را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. خداوند به شــهدای مدافع حرم 
عنایت های ویژه ای داشته؛ چراکه قدم برداشتن در این 
مسیر بسیار توفیق می خواهد و بسیاری از افراد نمی توانند 
در این مســیر قرار گیرند. جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر توجه به خانواده های 
شهدا و تالش برای رفع مشــکالت آن ها تصریح کرد: 
نباید نســبت به خانواده های شهدا غافل باشیم؛ چراکه 

خوشایند نیست خانواده شهیدی مشکالت اقتصادی و 
معیشتی داشته باشــد. وی عنوان کرد: شهدای مدافع 
حرم مجاهدین الی اهلل هستند؛ چراکه در دفاع از ارزش ها 
تا پای جان پای کار آمدند. شهدای مدافع حرم بشارت 
خداوند را به خوبی دریافت کردند و در راه عملیاتی کردن 
بشارت خداوند قدم برداشتند و آن ها در جهت رضایت 
و خشنودی خداوند حرکت کردند. امروز گام برداشتن 
برای دسترســی بهتر خانواده های شــهدا همان اجر و 

پاداش شهادت را دارد.

فارس: رئیس جمهور روسیه با اشاره به صحبت هایی که 
با همتای ایرانی خود داشــته، گفت: مدرکی برای مقصر 
دانستن ایران در حمله به پاالیشگاه آرامکو نیافته است. 
به نوشته خبرگزاری »اینترفکس« پوتین با اشاره به دیدار 
و گفت وگوهایی که با »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران 
داشته، تأکید کرد: مدرکی برای مقصر دانستن ایران در 
حمله به پاالیشگاه و میدان نفتی شرکت سعودی آرامکو 
نیست. وی با محکوم دانستن چنین حمالتی، جدا از اینکه 
چه کسی آن را انجام داده باشد، توضیح داد: روحانی دیروز 
به من اطمینان داد که ایران هیچ نقشــی در این حمله 
نداشته است. رئیس جمهور روسیه با ارزیابی اینکه ایران 
تمایل دارد روابط با آمریــکا را به حالت قبل از تنش ها 
بازگردانده و به نوعی عادی سازی کند، گفت: آمریکا اما 
بدون ارائه هیچ مدرکی، ایران را به دست داشتن در حمله 
به عربستان سعودی را متهم می کند. پوتین ضمن اشاره 
به شکست خوردن تالش های رئیس جمهور فرانسه برای 

برقراری دیدار بین روحانی و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک، افزود: تحریم ها علیه ایران به اقتصاد تمام جهان 
صدمه می زند و نتیجه آن افزایش قیمت ها در بازار جهانی 
انرژی می شود. وی با بیان اینکه روسیه با مقصر دانستن 
ایران در حمله به ســعودی ها مخالف اســت، زیرا هیچ 
مدرکی در این باره وجود ندارد، ادامه داد: هر کســی که 
این حمله را انجام داد، به هدف خود ]در افزایش قیمت 

نفت[ نرسید؛ زیرا این نوسان ها کوتاه مدت بود.

مهر: آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در جمع قضات 
دادگاه های اســتان تهران با قدردانی از تالش های 
قضات محاکم گفت: حکم متقــن در دادگاه زمینه 
را بــرای دادگاه تجدید نظر جهت تأیید حکم اولیه 
فراهم می کنــد و دادگاه تجدید نظر حکم متقن را 
تأیید می کنــد. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه 
حکم در دادگاه باید متقن صادر شــود، گفت: وقتی 
حکم متقن باشد، کار دادگاه تجدیدنظر، تأیید حکم 
خواهد بود. این نگاه که برخی ها می گویند ما حکم 
را می دهیم و بــا توجه به اینکه مرحله بعدی وجود 
دارد و بروید در مرحله تجدید نظر احقاق حق کنید 
به هیچ وجه درســت نیست. به همین منظور حکم 
باید به طور متقن و مستند مورد استفاده قرار گیرد. 
آیت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه دادگاه همان محلی 
است که باید فصل الخطاب باشد، گفت: این دادگاه 
اســت که باید حرف آخر را بزند، البته مقام عالی در 

تشخیص قضایی قطعاً رأی قضات است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به برخی اعتراضات صنفی گفت: فرق است 
بین کسی که حقوقش عقب افتاده و اعتراض می کند 
و کسی که سوار بر موج این خواسته به حق آن فرد 
می شود. فردی که در کار تولیدات است و حقوقش 
عقب افتاده اگر اعتراض می کند، قطعاً مشکل دارد 
و اخاللگر نیســت و باید بین این اعتراض که از نوع 

صنفی است با سایر موارد تفاوت قائل شد.

آیت اهلل رئیسی:پوتین دروغ آمریکا در مورد آرامکو را باور نکردسردار فدوی:

اعتراض برای حقوق عقب افتاده ، اخاللگری نیستمدرکی برای مقصر دانستن ایران نیستدشمن از ترس خواب و خوراک ندارد

سالم قانون به 
هموطنان جدید

شورای نگهبان تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را مشخص کرد

 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

موسوی: دبیرکل ناتو به جای دخالت در امور منطقه پاسخگوی آثار مخرب دخالت های این نهاد در خاورمیانه باشد   مهر: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران در خصوص اظهارات مداخله جویانه و اتهامات و ادعاهای دبیرکل ناتو در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای و توان دفاعی موشکی کشورمان اظهار داشت: دبیرکل ناتو به جای دخالت در امور 
منطقه، پاسخگوی آثار مخرب دخالت های این نهاد نظامی در خاورمیانه و غرب آسیا باشد که نتیجه ای جز کشتار غیرنظامیان، تقویت تروریسم، افزایش تولید مواد مخدر، ویرانی و افزایش ناامنی در پی نداشته است.

 سیاست/ بصیری   فرید زکریا که به عنوان 
یکی از مشهورترین چهره های مدافع لیبرال 
دموکراســی در جهان شناخته می شود، در 
یکی از تازه ترین مقاالت خود مانند بسیاری 
از تحلیلگران از طیف های گوناگون، معتقد 
است ایاالت متحده هر روز بیشتر از جایگاه 
سابقش در نظام بین المللی فاصله می گیرد. 
او می پرسد: با افول قدرت آمریکا، آیا شاهد 

زوال امپراتوری ایده هایش هم خواهیم بود؟
اما او تنها کســی نیست که این نظر را دارد. 
امروزه بسیاری از نویسندگان و روشنفکران 
جدیــد معتقدند قدرت آمریــکا که پس از 
1945 به گونه ای افسانه ای افزایش یافته بود، 
با ســرعت رو به کاهش می رود و عمالً قرن 
آمریکا که روزی »هنری لوس« از آن نام برده 
بود، خیلی زودتر از آنچه تصور می شــد رو 
به پایان اســت. در واقع آمریکا بیش از آنچه 
الزم بود پس از 11 سپتامبر از فنر جمع شده 
قدرت خود استفاده کرد و امروز آن فنر دیگر 
توان ســابق را ندارد، در واقع ایاالت متحده 
بیش از اندازه روی توان خود 
حساب کرده بود، ولی دقیقاً 
به خاطــر اتفاقــات رخ داده 
در جهان اســالم به خصوص 
در عراق و افغانســتان و بعد 
سوریه و چالش هایش با ایران 
چندهزار میلیارد دالر پول را 
از دست داد، بدون آنکه نتیجه 

درستی به دست آورد.

 آمریکا تنها یک قدرت نمایشی است
امروز آمریکا تنها یک قدرت نمایشــی است 
که بیشترین بودجه نظامی جهان را هزینه 
می کند، اما واقعیت آن اســت که این کشور 
دیگر توان عملیات تازه نــدارد و در واقع از 
پناهگاه خود که اســتفاده از قدرت دیگران 
برای ادامه حیات خود بود، بیرون آمده است.

خطوط قرمز آن توســط جمهوری اسالمی 
ایران تغییر کرده، مفهوم قدرت بدون رهبری 
مناسب را معنای تازه ای بخشیده است. اما از 
دیگر سو ایران دیگر کشور سال های آغازین 
انقالب نیست و حتی با چندسال پیش خود 

نیز متفاوت است.
مرکز توجــه و نفوذ در خاورمیانه اســت و 
حتی در اقتصاد هم آن قدر قدرتمند شده که 
تحریم های آمریکا نتوانست توقعات این کشور 
را برآورده کند و عمالً به گفته بانک جهانی، 
ایــران دوران پس از تحریم را آغاز کرده و به 

رشد اقتصادی دست خواهد یافت.

البته تحریم ها فشــارهای جدی را بر مردم 
وارد کرده اســت اما توقع آمریکایی ها برای 
فروپاشــی را برآورده نکــرد و حتی موجب 
اختالفات داخلی شدید بین حاضران در کاخ 

سفید شد.

 شرایط به هم ریخته در اردوگاه غرب
شرایط برای متحدان واشنگتن هم چندان 
خوشایند نیست. انگلستان درگیر برگزیت 
اســت و نیمی از کشــورهای اروپایی عضو 
اتحادیه با مشــکالت جدی دســت و پنجه 

نرم می کنند تا آنجا که حتی تحرک سیاسی 
آن ها نیز به نسبت گذشته به شدت کاهش 
یافته اســت و حتــی در همراهی یکدیگر 
 هم دچــار تردید یا اکتفا به صــدور بیانیه 
شده اند. در غرب آسیا آمریکا دچار شکست 
در سوریه، عراق و یمن شده و متحدانش نیز 
دریافته اند که واشنگتن توان حمایت جدی 
از آن ها را ندارد و به همین دلیل اســت که 
مخالفــان ایران به دنبال میانجی هســتند 
تا فشــار ناامیدی از آمریکا را کاهش داده و 
آینده مبهم خود را بیشتر به تاریکی فرو نبرند.
رژیم صهیونیستی هم دچار اختالفات داخلی 
شدید است و هنوز پس از چندماه نتوانسته 
به یک کابینه پایدار دولت دست پیدا کند و 
امروز بیش از آنکه مشغول حزب اهلل یا سوریه 
باشد، مشغول مشکالت داخلی است تا آنجا 
که حتی ترامپ هم به این نکته تلویحاً اشاره 
کرد. اینکه رهبر معظم انقالب دیروز تأکید 
کردند که آمریکا قطعاً از فشارهای اقتصادی 
طرفی نخواهد بست ناظر به همین موضوعات 
و اشــراف ایشان به مسائل داخلی و خارجی 
در حوزه های گوناگون است.  در واقع ایشان 
حتی موضوع تحریم ها را هم سبب پیشرفت 
جمهوری اســالمی ایران در اقتصاد درون زا 
و جدایی از وابستگی به نفت در کوتاه مدت 

دانستند.

 تغییر مفهوم قدرت
این یک حقیقت اســت که ایران توانسته 
است مفهوم قدرت در جهان را تغییر داده 
و شــرایط تازه ای را به وجود آورد که به 
راحتــی پهپاد آمریکایی را ســاقط کند، 
بدون آنکه این کشــور توان پاســخگویی 
داشــته باشــد یا ثابت کنــد دوران بزن 
دررو تمام شــده و در برابر کشتی توقیف 
شده ایرانی، کشــتی انگلیسی را متوقف 
کرده و به آن ها گوشــزد کنــد که وارد 
بازی آمریکایی ها نشــوند وگرنه باید توان 

سنگینی را بپردازند. 
این تاوان آن قدر زیاد است که تحلیلگران 
بین المللی می گویند هــر جنگ تازه ای 
توســط آمریکا با ایران شروع شود، قطعاً 
به پایان امپراتوری آن ختم خواهد شــد 
و این مهم ترین درس شــیعه در مقاومت 
و ایســتادگی همراه با تحرک و سازندگی 
اســت و با وجود اینکه مشکالت زیادی را 
هم تحمل کرده اســت، امــا اجازه نداده 
عــزت و امنیت مردمش بازیچه دســت 

غربی ها شود.

رهبر معظم انقالب: قاطعانه می گویم که آمریکا و اروپا تا آخر در این فشار حداکثری شکست خواهند خورد

ایران مقتدر؛ مفهوم جدید قدرت

 شــهیدان دفاع مقدس بــر این باور بودند که قدم بــه راهی می گذارند که 
پایان آن را به یقین می دانند، به همین دلیل شهادت را در ذائقه خود از عسل 
شیرین تر می دانســتند. شهید همت در شــلمچه می گفت: همیشه این گونه 
نیست، این سفره را جمع می کنند، تا باز است استفاده کنید. 09150000609

  قبض برق حذف شــده، بماند، گران هم شده!! دوسر سود شرکت برق. هر 
کس به طریقی برای فشار حداکثری بر مردم انقالبی! 09150007302

تنها شــبکه تلویزیونی خردســاالن آینده ســاز زیر هفت سال ایران، شبکه 
تلویزیونی )پویا( که فقط از ۸ صبح تا ســاعت 14 ظهر برنامه پخش می کند؛ 
یعنی کاًل ۶ ســاعت برنامه )مناســب( برای نوباوگان ایران پخش می شــود! 
درحالی که این قشــر از صبح تا شــب بالتکلیفند، نیمــی از آن ها مهدکودک 
می رونــد اما نیم دیگر از هیچ گونه آموزش و ســرگرمی )مناســبی( برخوردار 
نیســتند، تقاضا می شــود صدا و ســیما یک کانال مجازی برای شــبکه پویا 
اختصاص دهد و برای خردســاالن آینده ســاز برنامه های تولیدی تمام روز، 
مناســب حاوی آموزش های پیش دبســتانی و تربیتی تولیــد و پخش کند. 

09360006158
 مفســدان اقتصادی و اختالســگران باید گردن زده شــوند. آقای رئیسی 
مهره های اصلی باید جراحی شــوند که باز کار به مصلحت می کشد و قسر در 

می روند!!! 09120002002
 چرا تســهیالت برای انتقال و تغییر رشته دانشــجویان فقط برای فرزندان 
اعضای هیئت علمی رســمی دانشگاه ها وجود دارد مگر بقیه کارمندان دولت، 
مهندســان، پزشکان و بقیه مردم و مشــاغل زحمتکش جامعه آدم نیستند؟! 

09030001759
 نگفتیــم رئیس جمهــور در آمریکا اخــم  کند ؛ بلکه طبــق همون قواعد 
دیپلماســی که مدعی بلد بودنش هستند که بخشی از آن را اسالم ناب به ما 

امر کرده، در برخورد هاشون مالحظه کنند. 09190008895
  قابــل توجــه رئیس محترم و انقالبی قوه قضائیــه،  اطالعیه بانک مرکزی 
فروردین 97، میزان ارز نگهداری توســط هرشخص حداکثر 10 هزار یورو یا 
معادل آن به ســایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار 
هر شــخصی، براساس قانون برخورد خواهد شــد. طبیعتاً با کشف 200 هزار 
یورو در خانه نماینده مجلس باید مثل قاچاقچی ارز با ایشــان برخورد شــود. 

09150007864
 این بالتکلیفی 5هزارجوان پذیرفته شده آزمون استخدامی کادر اداری قوه 
قضائیه که دو سال منتظر جذب هستند را پیگیری کنید. زندگی خیلی برامون 

سخت شده. ممنون. 09350008626
 دزدها رو بگیر آقای رئیسی هرکی از هر طبقه هست. مردم گرسنه اند خسته 

شدند ندارند بخورند این همه ثروت مملکت کجا داره میره. 09150007302
 هشــدار آیت اهلل رئیســی: دســتتان را نه از مچ بلکه از بازو قطع می کنیم؛ 

منتظر باشید مفسدان اقتصادی. 09030001759

 اســناد جدید نشان می دهند عربستان ســعودی و امارات متحده عربی از یک 
گروه حامی فشــار علیه ایران حمایت مالــی کرده اند. پایگاه خبری »لوبالگ« بر 
اســاس ایمیل هایی که به دستش رســیده، گزارش داده البی ضدایرانی »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« )یوانی( از دشمنان منطقه ای ایران مانند عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی درخواســت کمک مالی کرده اســت. لوبالگ به نشستی 
کــه به تازگی البی یوانی علیه ایران برگزار کرده، اشــاره کرد و نوشــت »مایک 
 پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا یکی از کســانی بوده که در این نشســت شــرکت 

کرده است.

 سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی گفت: بعضی از 
دســتگاه ها آیین نامه داخلی دارند و ما نمی توانیم برای اداره آن ها قانون تصویب 
کنیم؛ یعنی اگر ما ورود کنیم، قطعاً خالف قانون اساســی اســت. به طور مثال 
ما نمی توانیم برای اداره شــورای نگهبان یا شــورای عالی امنیت ملی که اسناد 
طبقه بندی شــده و تمام مباحث آن محرمانه اســت، تعیین تکلیف کنیم. تمام 
بحث های امنیت کشــور در این ســازمان مطرح می شــود، پــس باید گفت این 

سازمان ها هم باید به طرح شفاف سازی آرای نظام تقنینی عمل کنند؟

 ســرگئی الوروف روز چهارشنبه با اشاره به اینکه منطقه غرب آسیا به یک میدان 
پرخطر تبدیل شده است، تأکید کرد ابتکار عمل ایران درباره صلح و امید در تنگه هرمز 
باید مورد توجه قرار بگیرد. ابتکار ایران درباره خلیج فارس توسط حسن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. وزیر خارجه روسیه 
در ادامه گفت آمریکا تمام تالش خود را به کار گرفته است تا ایران را وادار به تسلیم 
کند.  وی همچنین اعالم کرد ایران و روســیه در حال آماده شدن برای برگزاری یک 

رزمایش ضدتروریستی در اقیانوس هند هستند. 

 به گفته خبرگزاری فارس کاظم جاللی، نماینده مردم تهران در مجلس در آبان ماه 
به عنوان سفیر ایران عازم روسیه خواهد شد. پیگیری های این رسانه حاکی از این است 
که استوارنامه جاللی به امضا رسیده است. براساس این گزارش، حضور کاظم جاللی 
در سفارت ایران در روسیه منوط به رأی  آوری استعفای این نماینده پارلمان در صحن 

مجلس است.

وزیر کشور در پاسخ به قدس آنالین:
ابطال مصوبه هیئت وزیران برای تعیین محل تجمعات با 

شکایت هیچ ارگانی نبود
آرش خلیل خانه: عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت  
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنالین 
در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره 
لغو مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین 
مکان مشخص برای تجمعات و این که ورود 
دیوان با شــکایت نهاد یا دســتگاهی بوده 
است؟، گفت: ما این مصوبه را که در دولت داشتیم برای ساماندهی بوده؛ چراکه اصل 
41 قانون اساسی این اجازه )تجمع( را داده، اما باید با مجوز از وزارت کشور باشد. هر 
جایی هم نمی توان تجمع برگزار کرد، وزارت کشور چند نقطه را در تهران مشخص 
کرد و در بقیه استان ها هم تعیین آن را به عهده شورای تأمین استان ها گذاشت. وی 
تأکید کرد: این مصوبه برای ساماندهی و برای کمک به کسانی که می خواهند حرفشان 
را بزنند، بســیار خوب است. به لغو صورت گرفته اعتراض و پیگیری خواهیم کرد و 
ان شاءاهلل توجیه خواهیم کرد که حتماً با این طرح موافقت کنند.  شکایت برای لغو این 

مصوبه از سوی نهادی نبوده است، بلکه افرادی از آن شکایت کردند.

ربیعی:
رئیس جمهور هیچ نقشی در کاهش حکم حبس برادرش 

نداشته است
 علی ربیعی اعمال فشــار از سوی دولت و نقش روحانی در کاهش حکم 
حبس حسین فریدون به پنج ســال را رد کرد و گفت: اصالً این حرف را 
کســی باور می کند که دولت فشار بیاورد بگوید هفت سال را بکنید پنج سال. این 
حرف از بنیان دروغ است. وی افزود: رئیس جمهور به هیچ وجه در این فرایند دخالت 
نداشته است و هیچ بحثی را هم مطرح نکرده، تصمیمی است که قوه قضائیه گرفته 
است و امیدواریم که این تصمیم منصفانه باشد. وی گفت: حکم داده شده و به آن 
احترام گذاشته می شود و هیچ مشکلی نیست، پرسش مهم این است که چرا محتوای 
پرونده در سایت هایی می رود که عالمت غلط داده می شود که بعضی ها باید پاسخگوی 

این روند باشند.
سخنگوی دولت درباره کارگران هپکو گفـت: بگذارید نقدی به سخنان رئیس سازمان 
صداوسیما داشته باشم، هیچ وزیری از طرح مسئله کارگران نه گله کرده و نه شکایت 
داشته است و من به عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحال هستم که مسائل تولید 
و کارگری مورد نقد قرار بگیرد، منتها اگر روی خصوصی سازی عالمت داده می شود 

آدرس درست بدهند و خصوصی سازی را به یک شخص برنگردانند.

مقاومت یعنی خنثی کردن 
اثر تحریم ها

»تحریم هــا برای ما یک موهبت اســت 
اگر درســت اســتفاده کنیم«. این جمله 
شــاید چنــدان خوشــایند برخی ها که 
عالقه خاصی به غرب دارند نباشــد؛ چرا 
که آن ها تمایلی به ایستادگی و مقاومت 
ندارند و فکر می کنند با مذاکره و تعامل 
می شود مشکل کشور را با غرب حل کرد، 
اما واقعیت آن اســت که اساساً غرب و به 
با ما موضوع  خصوص آمریکا مشــکلش 
تحریم و موشک نیســت. آن ها می دانند 
ما بمــب هســته ای نخواهیم ســاخت؛ 
چون رهبری در میان شــیعیان مهم تر از 
محاسبات ســاده زمینی است و رهبری 
هم گفته انــد که ما بمب اتــم را حرام 

می دانیم.
تنها نگرانــی آن ها قدرت ایســتادگی و 
گسترش نفوذ اسالم و تکثیر تفکر شیعه 
در جهان است. تفکر شیعه تفکر مقاومت 
اســت، اما مقاومت به معنای ایستادن و 
عدم تحرک نیست و این همان مسئله ای 
اســت که تحریم ها را برای ما تبدیل به 

یک موهبت می کند.
سردار سالمی پیشتر در جمع فرماندهان 
عالی ســپاه به نکته زیبایی اشــاره کرده 
اســت. او با اشــاره به اینکه مقاومت نه 
به معنای برداشتن تحریم، بلکه برداشتن 
اثر تحریم اســت اظهار داشــته اســت: 
مقاومت فعــال، حرکــت اقتدار آفرین و 
قدرت زا اســت که موجب منزوی شدن 

دشمن می شود.
مســئوالن ما امروز وظیفه دارند موضوع 
ایستادگی و مقاومت را به صورت قوانین 
اجرایی و عملی به دســتگاه های مختلف 

ابالغ کنند. 
کار،ایمــان،  ایســتادگی  فرهنــگ  در 
نخســت  اولویت های  امید  و  بهــره وری 
هســتند. برای این منظــور باید مراقب 
فرهنگ مصرف زدگــی و طلبکارانه غربی 
بود که به وسیله رسانه های آن ها به مردم 
ما القا می شــود، به نحوی که آن ها حتی 
میــل چیزهایی که مردم خودشــان هم 
ندارنــد را در ملت ما زنده نگه می دارند و 
با ایجاد یأس و ناامیدی، آن ها را از کار و 

عدم وابستگی به نفت دور می کنند.
از ســوی دیگر برخی ها هم به اشــتباه 
فکر می کنند، ایســتادگی همان ریاضت 
اقتصــادی و حرکــت نکردن اســت تا 
گرسنه نشــویم. آن ها تصور می کنند در 
برابر حمله دشــمن باید فقط صبر کرد و 
امیدوار بود تا دشمن به هر دلیلی از حمله 
دست بردارد و ما را به حال خودمان رها 
کند یا دوباره کســی پیدا شود که بتواند 
با مذاکره نظر شــیطان را تغییر داده و او 
را بــه خرید نفت از مــا و برقراری رابطه 
مالــی و دیپلماتیک راضی کند. در حالی 
که در فرهنگ شیعه، مقاومت به معنای 
حرکــت امیدبخش و حملــه قاطعانه به 

دشمن است.
این دشــمن ممکن اســت تــوان حمله 
ظاهری داشــته باشــد، اما قطعــاً توان 
مقاومت نــدارد و خیلی زودتــر از آنکه 
تصورش را بــرای مردم خــودش ایجاد 

کرده فروخواهد پاشید. 
البته حمله به دشــمن تنهــا به معنای 
حملــه نظامــی نیســت، بلکــه باید در 
شــاخه های مختلــف او را مــورد هجوم 
قرار داد. بایــد اقتصاد خود را قوی کنیم 
و بــا کاهش وابســتگی ضربــه محکمی 
بــه قدرت آفنــدی او وارد کنیم. باید در 
حوزه سرمایه اجتماعی با امیدآفرینی در 
میــان مردم و توجه به مشــکالت آن ها، 
نگاهشان را از لشــکر دشمن برداشته و 
بــه توان داخلی معطوف کنیم. باید رعب 
و وحشــت هیاهوی رسانه ای دشمن را از 
دل مردم بیرون کــرده و ثابت کنیم که 
آن هیکل تنومند فقط جنجال اســت و 
از درون دچار پوکی استخوان شده است.
بله تحریم ها برای ما نعمت اســت؛ چون 
میل بــه حرکــت و ایســتادن را در ما 
تقویت خواهد کرد و مســئوالن هم اگر 
به مردم  مانــدگاری  می خواهند خدمت 
کننــد، باید بــه جای تالش بــرای رفع 
تحریم هــا به دنبال تالش بــرای رفع اثر 
آن ها برای همیشــه باشند و این ممکن 
نیســت مگر آنکه همزمان و در گام های 
موازی، وابستگی ما در حوزه های مختلف 
به جبهه دشــمن کاهش پیدا کرده و با 
ســرمایه گذاری در حوزه هــای گوناگون 
به خصوص حوزه های علمی، وابســتگی 
دشمن به خود و ترس او را افزایش دهیم. 
بــه عنوان مثــال اگر با ســرمایه گذاری 
روی کشــف داروها یا فناوری های جدید 
بتوانیم دست به اختراعات و نوآوری های 
تازه بزنیم، قطعاً وابســتگی دشمن به ما 
افزایــش پیداخواهد کرد، امــا تا زمانی 
که منتظریــم آمریکایی ها با برداشــتن 
تحریم هــا دوبــاره به ما اجــازه مصرف 
فناوری های خودشــان را بدهند، نه تنها 
راه به جایــی نخواهیم بــرد بلکه دچار 

انحراف جدی هم خواهیم شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود بصیری

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

رهبر معظم انقالب: 
عالج مشکالت 
اقتصادی، تکیه 
به امکانات و 
توانایی های داخلی 
است

بــــــــرش

خروج سرمایه از کشور، بهانه برخورد نکردن با فساد در صورت تقابل با آمریکا، در کنار ایران می ایستیم
سیاســت: »بهاء االعرجی« معــاون وقت 
»حیدر العبادی« نخست وزیر پیشین عراق از 
جمهوری اسالمی ایران حمایت کرد. وبسایت 
خبری »براثا« عراق، دیروز به نقل از االعرجی 
گزارش داد: »اگر ایران با آمریکا روبه رو شود، 
در کنار ایران قــرار خواهیم گرفت«. وی در 
ادامه گفت : »ایران از ســایر ]کشورها[ به ما 
نزدیک تر است، اشتراکاتش با ما بیشتر است 
و موضعش در قبال ما، شرافتمندانه بود«. این 
مسئول پیشین عراق بر این باور است دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در 
برابر ایران شکست خورده است و نمی تواند 
با آن مقابله کند. االعرجی خاطرنشان کرد: 
»اگر درگیری بین این دو )ایران و آمریکا( در 
منطقه رخ دهد، جمهوری اسالمی، ]منافع[ 
آمریکا در منطقــه را نابود خواهد کرد«. وی 
همچنین عنوان کرد که رئیس جمهور آمریکا 
در تمامی طرح های خود در منطقه شکست 
خورده است. این مســئول عراقی در بخش 
دیگری از اظهارات خود به مســئله بمباران 
مواضع الحشد الشعبی )بسیج مردمی( عراق 

پرداخت. االعرجی در این باره گفت که آمریکا 
اطالع داشته است رژیم صهیونیستی مواضع 
الحشد را بمباران  کرده است؛ مسئله ای که 
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، رسماً 
آن را اعــالم کرد. وی بر این باور اســت که 
»انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر 
خوب بوده، ولی نقصی که امروز وجود دارد، 
به خاطر عبدالمهدی نیســت، بلکه معلول 
فراکسیون های سیاسی است«. این دیپلمات 
عراقی در پایان خاطرنشــان کرد که مواضع 
عبدالمهدی سبب شــده نزد آمریکا، نیروی 
مطلوبی نباشد و این کشور از روز نخست از 

عبدالمهدی حمایت نکرد.

سیاست: مراسم افتتاحیــه نخســتین دوره 
تخصصی مبارزه با مفاســد اقتصادی به همت 
قرارگاه ملی مبــارزه با مفاســد اقتصادی در 
ســالن بصیرت النه جاسوسی ســابق آمریکا 
برگزار شــد. به گزارش فارس علیرضا زاکانی، 
نماینده اســبق مجلس شورای اسالمی در این 
مراســم گفت: برخی از افراد در جامعه فساد را 
بد نمی بینند و مقداری میل کردن بیت المال را 
برای جلوگیری از حیف ها و فرصت ها می دانند 
و برخی از تکنوکرات ها می گویند اگر 10 درصد 
هم از منابع میل شد، اما چون جلوی حیف ها 
و فرصت ها گرفته می شود، ایراد ندارد و عده ای 
هم می گویند فساد مانند گریس در داخل موتور 
می ماند که چرخ های اقتصادی را به حرکت در 
می آورد و باید چشم به روی فساد ببندیم و الکی 
گیر ندهیم، اما در نظام اســالمی کوچک ترین 

فساد هم قابل پذیرش نیست.
وی گفت: عده ای می گفتند فساد به دو بخش 
کبیر و اکبر تقســیم می شــود و حتی یکی از 
رؤسای قوا در جلسه غیرعلنی مجلس می گفت 
چرا این قدر دنبال فساد در داخل کشور هستید. 

فساد این افراد بزرگ است اما بزرگ ترین فساد 
این است که اگر با این ها برخورد شود، ناراحت 
می شوند و سرمایه هایشــان را از کشور بیرون 

می برند.
به گفته زاکانی، مثالً نقش طبری و دانیال زاده 
چه بود، یکی از قوه قضائیه و یکی از دولت بود 
که به هم سرویس می دهند. مثالً یک شرکت 
فوالدی را به دانیال زاده می دادند و او می گفت 
5 هزار کارگر دارم؛ بنابراین به او پول می دادند 
و به جای اینکه صرف فوالد و یا کارگران کند، 
در فرمانیه تهران برج می ساخت و برج به طبری 
می دادند. اکنون دو برج فرمانیه دست کیست؟ 

و از آن طرف طبری هم به او سرویس می داد.

 سیاست  نشریه پالیتیکو روز سه شنبه در گزارشی به نقل از برخی 
مقامات فرانسوی مدعی شد حسن روحانی و دونالد ترامپ هفته 
گذشته در نیویورک بر سر توافق چهاربندی ارائه شده توسط مکرون 
برای برقراری مذاکرات میان ایران و آمریکا به توافق رسیده بودند. 
منابع مدعی شــدند با اینکه ایران و آمریکا بر سر انجام مذاکرات 
توافق کرده بودند، اما اصرار روحانی برای برداشته شدن تحریم های 
آمریکایی علیه ایران سبب شد تا دیداری میان مقامات دو کشور 
انجام نگیرد. در این سند آمده بود که ایران باید بپذیرد »هرگز به 
سالح هسته ای دست نخواهد یافت«، »به تمام تعهدات هسته ای 
خود عمل می کند« و »بر ســر چارچــوب بلندمدت فعالیت های 

هسته ای خود مذاکره کند«. 
این ســند همچنین از ایران می خواست تا از »ستیزه جویی  خود 
دست بکشد و از طریق گفت وگو صلح و ثبات را در منطقه حفظ 
کند«. هرچند در این سند به صراحت ازبرنامه موشکی ایران سخنی 
به میان نیامده است، اما رسانه های غربی گفت وگوهای منطقه ای 
را تلویحاً به معنی مذاکرات موشکی قلمداد کرده اند. این ادعا روز 

گذشته با توضیحات روحانی و ظریف همراه بود.

 روایت جدید روحانی از سفر به نیویورک
روحانی در جلســه هیئت دولت با اشــاره به دســتاوردهای سفر 
نیویورک خود گفت: خیلی ها تالش کردند که مذاکراتی در سطح 
سران 1+5 در سازمان ملل تشــکیل شود و ظاهرش این بود که 
بگویند ما مخالفیم و شرکت نمی کنیم تا همه تقصیرها به گردن 
ملت ایران بیفتد. این گونه وانمود می کردند که آمریکا حاضر است، 
پس بنشینید و مذاکره کنید. یکی از رهبران اروپا می گفت همه ما 

در نیویورک جمع هستیم، این بهترین فرصت تاریخی است.

 کلیات طرح فرانسه می توانست مورد قبول باشد
روحانــی ادامــه داد: رئیس جمهور فرانســه بــرای بار دوم  
طی 24 ســاعت با مــن مالقات کرد و این طــرح را به من 
ارائــه کرد. من گفتم کلیت این طــرح از نظر ما مورد قبول 
اســت، اما عبارت های آن را قبول ندارم؛ چون عبارت هایش 
نادرست اســت. رئیس جمهور فرانسه گفت وزرای خارجه با 
هم بنشــینند و با هم به نتیجه برسند و آن عبارت به عنوان 

مبنای مذاکره ما باشد.

 ظریف: حاوی دیدگاه ما نیست
 ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی نیز با اشاره به طرح چهار ماده ای 
رئیس جمهور فرانســه تصریح کرد: طرح چهار ماده ای که مکرون 
داده اســت، طرحی است که از زبان ایشــان مطرح شده و حاوی 
دیدگاه های ما نیســت. ما کامالً مشــخص کرده ایم که جمهوری 
اســالمی ایران به دنبال سالح هسته ای نیست. ظریف با تأکید بر 
مشــخص بودن مواضع ایران گفت: مواضع ایــران در طرح چهار 
ماده ای مکرون درست مطرح نشده است. الزم است این مذاکرات 
ادامه یابد تا آنکه موضوعات به صورت دقیق مطرح شود. ما تماس ها 
را ادامه می دهیم. تماس با فرانســه را داریم. شــخص مکرون این 
موضوع را با عالقه دنبال کرده است. وی ادامه داد: وزیر امور خارجه 
فرانسه با عالقه پس از خروج مکرون از نیویورک، یک دور مذاکره 
مجدد را که دومین دور مذاکرات وزرای امور خارجه بود، مطرح کرد. 

ایشان هم عالقه مند به دنبال کردن موضوع است.

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

بازتاب

دولت
توضیحات رئیس جمهور و وزیر امورخارجه درباره طرح چهارماده ای فرانسه

موافقت بر کلیات، اختالف بر سر عبارت ها

سیاست داخلیسیاست خارجی
زاکانی در دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردمعاون نخست وزیر سابق عراق: 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار فرماندهان 
سپاه پاســداران، سپاه را نهادی پرافتخار و رشــدیابنده در مسیر تعالی و پیشرفت 
خواندند و با بیان توصیه هایی بســیار مهم افزودند: آمریکایی ها خیال می کردند با 
تمرکز بر فشار حداکثری بویژه در زمینه  اقتصادی، می توانند ایران را به نرمش 

و زانو درآورند اما خودشان دچار زحمت و مشکل شده اند.
ایشان با اشاره به تالش ناکام اخیر آمریکایی ها برای ایجاد و القای حالتی حتی 
نمادین از شکست ایران افزودند: آن ها برای وادار کردن رئیس جمهور کشورمان 
بــه مالقات، به التماس هم افتادند و رفقای اروپایی را هم به کمک خواســتند، 
اما نتوانســتند و تا این ساعت فشــار حداکثری شکست خورده و بنده قاطعانه 
می گویم که تا آخر هم در این فشــار حداکثری شکســت خواهند خورد. رهبر 
انقالب با تأکید بر ادامه یافتن مســیر عزت و اقتدار جمهوری اسالمی افزودند: 
ســلطه گران به گفته  خودشان می خواهند ایران به کشوری عادی یعنی منطبق 
با ســازوکار نظام سلطه تبدیل شــود، اما جمهوری اسالمی از آغاز شکل گیری 
خود با نظام سلطه مقابله کرده و از این پس نیز مطلقاً تسلیم زورگویان جهانی 

نمی شود و راه انقالبی گری و مقابله با سلطه گران را قطعاً ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به موضوع هسته ای گفتند: کاهش تعهدات 
هسته ای که مسئولیت آن بر عهده  سازمان انرژی اتمی است، باید همان گونه که دولت 
اعــالم کرده با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا به نتیجه  مطلوب 

برسد و قطعاً هم به نتیجه خواهد رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در زمینه  مســائل اقتصادی نیــز تأکید کردند: عالج 
مشــکالت اقتصادی، تکیه به امکانات و توانایی های داخلی است. ایشان با اشاره 
به امکانــات خوب داخلی، گفتند: برخی ها قباًل پیش بینی می کردند که ســال 
9۸ سال مشکالت بســیار شدید اقتصادی باشــد، درحالی که اکنون مسئوالن 
کشــور خبر از یک رشد اقتصادی نســبی در ۶ ماهه  اول سال می دهند. رهبر 
انقالب اســالمی افزودند: البته وضع زندگی و معیشــت مردم سخت است، ولی 
اگر حرکتی قوی و پیگیر و مجاهدانه انجام گیرد، قطعاً به تدریج وضع معیشتی 

مردم نیز بهبود خواهد یافت.

 قاطعانه می گویم که آمریکا و اروپا تا آخر 
در این فشار حداکثری شکست خواهند خورد



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

کسب مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن کرواسی توسط قاری آستان قدس رضوی  آستان: مسابقات بین  المللی قرآن کرواسی در حالی به اتمام رسید که هادی اسفیدانی در رشته قرائت 
تحقیق مقام نخست این مسابقات را کسب کرد. بیست وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم کرواسی از چهارم تا ششم مهرماه در مرکز اسالمی شهر زاگرب، پایتخت این کشور برگزار شد و هادی اسفیدانی 

از قاریان آستان قدس رضوی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در رشته قرائت تحقیق بود.محمد خاکپور نیز در این دوره از مسابقات مقام دوم رشته حفظ کل قرآن کریم را به خود اختصاص داد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  hویژه برنامه های شهادت حضرت رقیه 
در حرم رضوی برگزار می شود 

آســتان: معاون تبلیغات اســامی 
آســتان قــدس رضوی گفــت: ویژه 
برنامه های شهادت حضرت رقیه)س( 
در دو نوبــت در رواق امام خمینی)ره( 

حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
حجت االســام والمســلمین حسین 
برنامه های  ویژه  افزود:  شــریعتی نژاد 

شــهادت مظلومانه طفل سه ســاله حضرت اباعبداهلل الحســین)ع(، حضرت 
رقیــه)س( در روز های پنجشــنبه و جمعــه 11 و 12 مهــر در دو نوبت در 
حرم مطهر رضوی برگزار می شــود.وی ادامه داد: این برنامه ها در شب و شام 
شــهادت حضرت رقیه)س( از ساعت 1۷:۳۰ تا 2۰ در رواق امام خمینی)ره( 
و ســاعت 15 در رواق حضرت زهرا)س( ویژه بانوان برگزار می شــود. معاون 
تبلیغات اســامی آســتان قدس رضوی خاطرنشــان کرد: در این برنامه ها 
حجت االسام والمســلمین محمد وحیدی در شب شهادت و حجت االسام 
والمسلمین ماندگاری در شام شهادت حضرت رقیه)س( سخنرانی می کنند و 
در ادامه مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( جعفر مائکه، جواد 
غفاریان و محمد گابگیر به مرثیه سرایی و عزاداری می پردازند. حجت االسام 
والمسلمین شریعتی نژاد تصریح کرد: ویژه برنامه های حلقه معرفت نیز در این 
روز به مناسبت شهادت حضرت رقیه)س( با موضوع تاریخ کربا و حضور این 

بانوی سه ساله برگزار خواهد شد.

مدیرعامل این بیمارستان فوق تخصصی خبر داد 
 بهره برداری از طرح توسعه اتاق عمل کودکان 

در بیمارستان رضوی
 آســتان: مدیرعامل این بیمارستان 
فــوق تخصصــی از بهره بــرداری از 
طرح توســعه اتاق عمــل کودکان در 

بیمارستان رضوی خبر داد.
دکتر رضا ســعیدی با بیــان اینکه با 
اجرای طرح توسعه این اتاق های عمل 
توانستیم استانداردهای بهتری را برای 

این فضا اجرا کنیم، ادامــه داد: در حال حاضر، 9 اتاق عمل دیگر برای انجام 
اعمال جراحی روی بزرگســاالن در بیمارستان رضوی در دست ساخت است 
که در دو ماه آینده به بهره برداری می رســد و با اجرای آن، این مرکز می تواند 
به عنوان یک مرکز بســیار بزرگ در منطقه برای اعمال جراحی مطرح شود.

دکتر سعیدی اظهار کرد: در اتاق های عمل کودکان عاوه  بر اینکه باید نمای 
کودکانه در نظر گرفته شــود، باید فضایــی را برای حضور والدین و همراهان 
فراهم کرد؛ به همین خاطر الزم بود تا فضای خاصی را برای این مســئله در 

بیمارستان رضوی اختصاص دهیم.
وی همچنیــن تصریح کرد: ســال گذشــته در بیمارســتان رضوی 9 تخت 
مراقبت هــای ویژه کودکان)PICU( احــداث و همچنین یک بخش داخلی 
و جراحــی کودکان با ظرفیت حدود 15 تخــت راه اندازی و حدود 12 تخت 
مراقبت ویژه نوزادان همچنان در این مرکز فعال اســت و این اتاق های عمل، 

فضای کامل و خوبی را برای درمان بیماری های کودکان فراهم کرده است.

 مدیر مرکز نسخ خطی سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی خبر داد

 خریداری یک هزار و 200 نسخه خطی 
در 6 ماهه نخست سال جاری

آســتان: مدیر مرکز مخطوطات ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی از خریداری بیش از یک هزار و 2۰۰ نسخه خطی در 6 

ماهه نخست سال 98 توسط این مرکز خبر داد.
علی سوزنچی با اعام این خبر به خبرنگار ما گفت: این تعداد نسخه خطی از 
طریق قیمت گذاری خریداری شده و به مجموعه نسخه های خطی این سازمان 

افزوده شده است. 
ســوزنچی این موفقیت را مرهون حمایت های تولیت آستان قدس رضوی و 
رئیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی دانست 
و گفت: در سال 9۷ در مجموع 2۷۰ نسخه خریداری شد که 6 ماهه نخست 
سال جاری نســبت به کل سال گذشته افزایش پنج برابری را در غنی کردن 
آرشیو نسخه های خطی به همراه داشته است.وی همچنین به آمار نسخه های 
اهدایی توسط واقفان اشاره کرد و گفت: در 6 ماهه نخست 48۰ نسخه نیز به 

صورت اهدایی به این مجموعه اضافه شده است. 

 توزیع 200 بسته نوشت افزار
 بین دانش آموزان محروم ایرانشهر 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان 
از توزیع بسته های نوشت افزار و لباس مدرسه ویژه دانش آموزان مناطق محروم 

شیعه و سنی شهرستان ایرانشهر توسط خادمیاران رضوی خبر داد.
دادخدا خدایار در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: همزمان با بازگشــایی مدارس 
و آغاز ســال تحصیلی جدید 2۰۰ بسته کیف، نوشت افزار و 5۰ دست لباس 
فرم مدرسه به همت کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان ایرانشهر بین 

دانش آموزان محروم شیعه و سنی این شهرستان توزیع شد.
وی افــزود: این اقدام توســط خادمیاران رضوی با هــدف کمک به تحصیل 
دانش آموزان نیازمند شیعه و سنی در روستاهای محروم و دورافتاده شهرستان 

ایرانشهر صورت گرفت.
مدیر نمایندگی آســتان قدس با دعوت از خیــران و خادمیاران رضوی برای 
کمک به برطرف شــدن موانع ادامه تحصیل دانش آموزان شهرستان ایرانشهر 
ادامه داد: با توجه به اینکه بیشــتر مدارس روســتاهای دورافتاده شهرستان 
ایرانشــهر بدون آب و برق اســت، از خیران و خادمیاران امام رئوف)ع( انتظار 
مــی رود در زمینه تجهیز هر چه بیشــتر مدارس مناطق محروم مســاعدت 

بیشتری انجام دهند.

 اجرای مدیریت بهینه باغبانی 
برای تولید محصوالت باکیفیت 

کشاورزی  سازمان  مدیرعامل  آستان: 
و موقوفات چناران زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی از اجرای مدیریت بهینه 
اصول باغبانی با هدف تولید محصوالت 

باکیفیت توسط این مجموعه خبر داد.
غامرضا باقرزاده با اشــاره به کیفیت 
میوه های تولیدی در این باغات تصریح 

کرد: با توجه به شــرایط آب و هوایی مطلوب بهاره، انجام روش های باغداری در 
فصل زمســتان و بهار و همچنین اجرای مدیریت بهینه اصول باغبانی در سطح 
باغات، محصوالتی مانند ســیب، گابی، آلبالو و هلو از کیفیت بســیار مطلوبی 

برخوردار بوده که اذعان خریداران خود گواه این ادعاست.
تمامی محصوالت به صورت سردرختی و با برگزاری جلسات مزایده از طریق درج 
آگهی در روزنامه و همچنین اطاع رسانی محلی، به خریداران منطقه چناران و 

مشهد به فروش رسیده است.
وی با اشاره به استفاده حداقلی از سموم و کودهای شیمیایی در باغات سازمان 
کشــاورزی و موقوفات چناران گفت: یکی از روش های مدنظر بخش کشاورزی 
مؤسســه، تولید محصوالت با کمترین تیمار سمپاشی و استفاده از محصوالت 

کودی از شرکت های ایرانی دانش بنیان با ماده مؤثره غالباً آلی بوده است.
باقرزاده ادامه داد: اســتفاده از کودهای مذکور با رویکرد تولید محصوالت سالم 
موجب شده تا تمامی میوه های تولیدی در باغات با کمترین میزان مصرف کود و 
سم به دست مصرف کنندگان برسد که یکی از نقاط قوت محصوالت این مجموعه 

به شمار می رود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   
فرمانده یگان حفاظت آستان قدس رضوی 
فعالیت های انجام شده در مدت یک سال 
گذشته و از زمان تشکیل این یگان تاکنون 

را تشریح کرد.
ســردار ســرتیپ  دوم پاســدار علی اکبر 
افراسیابی در آستانه سیزدهم مهرماه، روز 
نیروی انتظامــی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس گفــت: مأموریت این یــگان برابر 
اباغ ستاد کل نیروهای مسلح، صیانت و 
حفاظت از اماکن، زیرســاخت ها و اماک 
آســتان قدس رضوی و انجام بخشــی از 
وظایف انتظامی و حفاظتی نیروی انتظامی 

جمهوری اسامی ایران)ناجا( است.
وی دربــاره چگونگی ایجاد و تأســیس 
ایــن یگان اظهــار کرد: یــگان حفاظت 
آســتان قدس رضــوی بر اســاس ماده 
۳5 قانون توسعه کشــور که به تصویب 
رســید،  اســامی  شــورای  مجلــس 
تشــکیل شــد که در آن ماده قانونی به 
ســازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی 
می دهد  اجازه  غیردولتی)خصوصــی(  و 
برای رفع نیازهای حفاظتی با هماهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد 

و راه اندازی یگان حفاظتی اقدام کنند.
این مقام مســئول ادامــه داد: بر همین 
اساس، آستان قدس رضوی در سال 1۳95 
از وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی 
درخواست تشکیل این یگان برای استفاده 
از ظرفیت های قانونی و انسجام بخشی در 
امــور حفاظتی را می کند که پس از انجام 
مراحــل قانونی در تاریخ هفتم شــهریور 
اختصاصی  تشــکیل  1۳9۷ دستورعمل 
این یگان توسط رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح به آستان قدس رضوی اباغ شد.
سردار افراســیابی یادآور شد: پس از این 
مرحله، در تاریخ نهم آبان ماه سال گذشته 
با حضور تولیت وقت و ســردار فرماندهی 
ناجــا، فرمانده این یگان منصوب و پس از 
معرفی، به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

 این یگان در حوزه اســتحفاظی 
آستان قدس رضوی چه می کند؟ 

وی به جایگاه این یگان در مجموعه آستان 
قدس اشــاره و خاطرنشان کرد: این یگان 
بــه عنوان ضابط خاص قضایــی در حوزه 
استحفاظی آســتان قدس رضوی بوده و 
بخشی از مأموریت های ناجا را انجام می دهد.

فرمانــده این یگان اضافه کــرد: به عنوان 
مثال، مسئولیت حفاظت از اماکن، نهادها 
و ســازمان ها در کشور به عهده ناجاست و 
در اماکن و ساختمان های اختصاصی مانند 
آســتان قدس رضوی به عهــده این یگان 
اســت مگر آنکه در موارد الزم، این یگان 
درخواست همکاری از نیروی انتظامی نماید 
که البته در سلسله مراتب نیروهای مسلح 
این یگان زیرمجموعه ناجا به شمار می رود 
و یا بــه عبارت دیگر این یگان از بخش ها، 
مجموعه هــا و واحدهــای آســتان قدس 
رضوی اســت که زیر نظر مستقیم تولیت 

آســتان قدس رضوی و با رعایت ضوابط و 
دستورعمل های ناجا فعالیت می کند.سردار 
افراسیابی متذکر شد: این یگان در سلسله 
مراتب نیروهای مسلح بوده و اختیارات آنان 
توسط ستاد کل نیروهای مسلح به باالترین 
مقام و شخص مســئول در هر سازمان و 
نهاد تفویض می شود و این تفویض اختیار 
قابل واگذاری به شــخص دیگری نیست و 
به همین دلیل این یگان زیر نظر مستقیم 
تولیت محترم آستان قدس رضوی فعالیت 

می کند.

 چرا آستان قدس رضوی به سراغ 
تشکیل یگان حفاظت رفته است؟ 

ســردار افراسیابی در پاســخ به موضوع 
محاســن و مزیت های تشکیل این یگان 
اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های 
قانونی به عنوان ضابط خاص قضایی یکی 
از مهم ترین محاسن و مزیت های تشکیل 
این یگان به شــمار می رود به این معنی 
که افراد تحت امــر این یگان با فراگیری 
و گذراندن آموزش های الزم، با هماهنگی 
دستگاه قضایی و دریافت کارت ویژه ضابط 
خاص قضایی، با سرعت عمل بیشتر و با 
صرفه جویی در وقــت و زمان، در هنگام 
مأموریت هــای محوله نســبت به انجام 

وظایف قانونی، اقدام می کنند.
وی ادامــه داد: انســجام، ســاماندهی و 
یکپارچگــی در انجام امــور حفاظتی در 
زمینه حفظ و صیانــت از اموال، اماکن و 
دارایی های آســتان قدس رضوی با توجه 
شــرکت ها،  ســازمان ها،  گستردگی  به 
مؤسســه ها، کارخانجات، اماک، اراضی 
و... متعلق به این نهاد مقدس در کشور و 
جلوگیری از اقدامات جداگانه و... از دیگر 

مزیت های تشکیل این یگان است.
برخورداری نیروهای تحت امر این یگان 
از لبــاس واحد و یک شــکل و امکانات و 
تجهیزات الزم، در کنار برخوردار شــدن 
از آموزش هــای الزم و مورد نیاز از دیگر 

مواردی بود که فرمانده این یگان به آن ها 
اشاره کرد.

این مقام مسئول همچنین به پشتیبانی از 
نیروهای این یگان در حین انجام مأموریت 
اشاره و تأکید کرد: چنانچه نیروهای این 
یگان در هنــگام انجام وظایف محوله در 
اثر بروز حوادث و سوانح، کشته، مجروح 
و یا مصدوم شوند، در چارچوب آیین نامه 
و ضوابط موجود، مصــداق موارد مربوط 
بــه شــهادت و ایثارگری قــرار خواهند 
گرفت و حمایت هــای الزم نیز از آنان به 
عمل خواهد آمد.سردار افراسیابی درباره 
شــاخص های تأمین نیروی انســانی در 
این یــگان نیز گفت: این شــاخص ها با 
لحاظ نمودن شاخص های مربوط به نوع 
مأموریت، وظایف، فعالیت و گستره حوزه 
استحفاظی توســط آستان قدس رضوی 
تهیه و پس از تأیید نیروی انتظامی، افراد 

واجد شرایط به کارگیری می شوند.

 این یگان در یک  سال گذشته چه 
فعالیت هایی داشته است؟ 

فرمانده یــگان حفاظت آســتان قدس 
رضوی به فعالیت های یک ســال گذشته 
این یگان مربوط به بازه زمانی اول مهرماه 
سال گذشته تا ابتدای مهرماه سال 98 در 
حوزه استحفاظی آســتان قدس رضوی 

اشاره کرد. 
ســردار افراســیابی گفت: رفع تصرف از 
اراضی و اماک آســتان قــدس رضوی 
در بیش از 9۰ هکتــار، ترمیم دیوارهای 
اراضی و اماک آستان قدس رضوی برای 

انجام بهتر و بیشتر مراقبت های حفاظت 
فیزیکی در بیش از 2هزار و 5۰۰ مترمربع، 
گشت زنی و حفاظت از بیش از 68۰ پاک 
موقوفه در اراضی متعلق به آستان قدس 
رضوی، اخطار به متصرفان اراضی آستان 
قدس رضــوی در بیــش از 5۰۰ مورد، 
دیوارنویســی اراضی آستان قدس رضوی 

در جهت آگاه سازی عمومی 
مردم به میزان بیش از ۳4۰ 
انجــام حفاظت  مترمربع، 
فیزیکی و مراقبت های ویژه 
در بیــش از ۳۰۰ مکان از 
اماکــن و اماک متعلق به 
آستان قدس رضوی و... از 
جمله فعالیت  هایی اســت 
که این یگان در یک سال 

گذشته انجام داده است. 
وی افــزود: در حال حاضر 
بیش از 5۰ تیم گشــتی، 
اقدامات مربوط به صیانت و 

حفاظت از اماک و اراضی آســتان قدس 
رضــوی را به صورت شــبانه روزی انجام 

می دهند.
وی در پاسخ به پرسش مبنی بر چگونگی 
مراحل رفع تصرف از اراضی آستان قدس 
رضوی تصریح کرد: در مرحله نخســت 
چنانچه این یگان با مواردی در حین وقوع 
تصــرف در اراضی آســتان قدس رضوی 
روبه رو شــود، بدون درنگ و فوت وقت، 
از ادامــه تصرف ممانعت بــه عمل آورده 
و اقدامــات الزم برای رفــع تصرف انجام 

می شود.
ایــن مقــام مســئول اضافه کــرد: در 
صورتــی که تصرف هــای انجام شــده 
مســبوق به ســابقه بوده و درگذشــته 
انجام گرفته باشــد، ابتدا با اخطار کتبی 
بــه متصرفان و در صــورت عدم حصول 
نتیجه، نســبت به طرح دعوا و پیگیری 
 مراحل دیگــر از ســوی مراجع قضایی، 

اقدام می شود.

 در حال حاضر 
بیش از 50 تیم 

گشتی، اقدامات 
مربوط به صیانت و 
حفاظت از امالک 

و اراضی آستان 
قدس رضوی را به 

صورت شبانه روزی 
انجام می دهند

بــــــــرش

پیگیری پرسش های مردمی در گفت و گوی اختصاصی قدس با فرمانده یگان حفاظت آستان قدس رضوی

 با هوشــمند کردن پله برقی های حرم حافـظان وقـف
از جملــه پارکینگ ســه، در مصرف برق 

صرفه جویی می شود.
09150007712

 مراسم نماز جماعت رواق امام خمینی)ره(
خیلی طول می کشد. زائران در پشت درهای 
بســته این رواق در صحــن جامع رضوی 

منتظر می مانند. 
09190009924

 از اقدام آســتان قدس رضوی به خاطر 
تشــرف زائران زیــارت اولی بــه حرم امام 

رضا)ع( صمیمانه تشکر می کنیم. 
لطفاً در این زمینه به محرومان و مستضعفان 

استان های مرزی کشور بیشتر توجه کنید.
09150002549

 لطفاً در مورد تکریــم زائران در مبادی 
ورودی حــرم مطهر امام رضا)ع( به ویژه در 

قسمت بانوان بیشتر تذکر داده شود.
09330000500

 پیشــنهاد می شــود موقــع اقامه نماز 
جماعــت در حرم مطهر امام هشــتم)ع(، 
بعضی از درهای حرم مطهر که دارای آینه 
است و زائران تصویر خود را در آن می بینند 
موقع نماز با یک پارچه، تیره و کدر شود تا 
از نظر شرعی مشکلی برای نماز زائران پیش 
نیاید؛ مانند ورودی کفشــداری۷ به رواق 
دارالذکر که درهای چوبی دارای آینه است.

09380002882

 مسئوالن برای تأمین پارکینگ فکری 
بکنند. حیف اســت مؤمنان پیش از زیارت 
کامشــان تلخ شــود و با اعصاب خراب به 

زیارت مشرف شوند.
09380004723

حمایت خادمیاران از 58 هزار 
خانواده محروم مازندرانی

آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در مازندران گفت: خادمیاران 
 رضــوی در 6 ماهه نخســت امســال به 
58 هــزار و 25 خانــوار محروم اســتان 
مازنــدران بــه ارزش ۷ میلیــارد و 21۳ 
میلیــون و 8۳۰ هزار تومــان کمک های 

خدماتی، رفاهی و درمانی کردند.
محمداســماعیل امامزاده با بیان اینکه در 
قالب طرح خادمیاری امــام رضا)ع( بیش 
از 24۰هزار نفر از سراســر کشور از طریق 
سامانه آســتان قدس ثبت نام شدند، افزود: 
16هزار نفر از این تعداد، مازندرانی ها هستند 
که با نام نویســی در این سامانه به نیت امام 
مهربانی هــا حضرت ثامن الحجــج )ع( به 

محرومان استان خدمت می کنند.
نمایندگی آســتان قدس  مســئول دفتر 
رضوی در مازندران با بیان اینکه خادمیاران 
این اســتان در حدود 2۷ کانون تخصصی 
ساماندهی می شــوند، اضافه کرد: در حال 
حاضــر افزون  بر 5۰۰ کانــون تخصصی و 
محلی در استان فعال هستند که خادمیاران 
در ایــن کانون ها با محوریــت خدمت به 
محرومــان و به نیت امــام رضا)ع( فعالیت 

می کنند.
وی اظهار کــرد: خادمیاران مازندرانی در 6 
ماه نخست سال 98 به 58هزار و 25 خانوار 
به ارزش ۷میلیارد و 21۳میلیون و 8۳۰هزار 

تومان کمک کردند.
امامزاده با اشــاره به اینکه این مبلغ کمک 
خادمیاران شامل کمک مالی نقدی و تأمین 
اقام مورد نیاز زندگی محرومان بوده است، 
خاطرنشان کرد: خدمت به محرومان استان 
به همت خادمیاران افتخاری آستان قدس 
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 

6۰۰درصد افزایش داشته است.
وی میــزان جمع آوری نــذورات در 6 ماهه 
نخست امســال را 119میلیون و 5۰ هزار 
تومــان اعام کرد و یادآور شــد: در 6 ماهه 
نخســت ســال 9۷ رقم کمک خادمیاران 
اســتان مازندران به محرومان یک میلیارد 
و 269میلیــون و 14۰هــزار تومان بود که 
در 6 ماهه نخســت امسال به 6برابر افزایش 
پیدا کرد.امامزاده به تهیه و توزیع 11 هزار 
و 9۷ ســبد کاال با هزینه 2 میلیارد و 296 
میلیون تومان بین محرومان اســتان اشاره 
کرد و افزود: 6 ماه نخست امسال برای 225 
نوعروس به ارزش 658 میلیون و 5۳۰ هزار 

تومان جهیزیه تهیه شد.
 وی با بیــان اینکــه خادمیــاران افتخاری 
حضــرت رضا)ع( برای یک هزار و 1۰5 بیمار 
نیازمند به ارزش 492 میلیــون و 4۷۰ هزار 
تومــان دارو تهیه کردنــد، گفت: همچنین 
مقدمات اعزام یک هــزار و 195 زائراولی به 
مشهد مقدس در 6 ماه اول امسال فراهم شد.

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 

آستان: مدیــر عامل شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس 
رضــوی گفت: در دو فصل ابتدایی ســال جاری حدود 2 هزار 
و 15۰ مترمربع فرش دستباف توسط این شرکت تولید شده 

است.
غامرضا باغشنی در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: در 6 ماه 
نخست سال 1۳98 مساحت 2هزار و 1۰۰ مترمربع قالی ۳۰ 
رج و 48 مترمربع قالی 4۰ رج که مورد نیاز حرم مطهر حضرت 

رضا)ع( است، تولید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرارداد تولید فرش این شرکت 
با سازمان مرکزی آستان قدس برای تأمین فرش های دستباف 
حرم مطهر رضوی در مقایسه با سال گذشته افزایش نداشته، 

لذا میزان تولید مشابه دوره گذشته بوده است.
مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی با 
اشــاره به وجود 62 دار قالی در مجموع کارگاه های مشــهد و 
کاشــمر زیرمجموعه این شــرکت گفت: در حال حاضر 9 دار 
آهنی و 5۳ دار چوبی قالیبافی در کارگاه های این شــرکت در 

حال بهره برداری است.
وی ادامه داد: در 6 ماه نخســت امسال همچنین تعداد 2هزار 
تخته قالی ماشینی به مســاحت 12 هزار مترمربع در ابعاد 6 
متری خریداری شــده و در حرم مطهر رضوی مورد استفاده 

قرار گرفته است.
باغشنی از اشتغال 42۰ بافنده ماهر در کارگاه های شرکت تهیه 

و تولید فرش آستان قدس رضوی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
در سال جاری در کارگاه کاشمر 25۰ نفر و در کارگاه کنه بیست 
1۷۰ بافنده ماهر مشغول به کار هستند که بیشتر این افراد جزو 

زنان سرپرست خانوار هستند.
وی ادامه داد: با توجه به سختی کار بافندگی، هر بافنده به طور 
متوســط در هر سال حدود 12 مترمربع قالی دستباف نفیس 

تولید می کند.

تولید 2هزار مترمربع فرش دستباف توسط شرکت فرش آستان قدس
در 6 ماهه نخست سال جاری محقق شده است

خبر

راه های ارتباطی با یگان حفاظت آستان قدس رضوی وظایف یگان حفاظت آستان قدس رضوی چیست؟
فرمانده یگان حفاظت آســتان قدس 
رضوی بــه وظایف این یگان اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: وظایف این یگان در 
حوزه اراضی، اماکــن، اماک، دارایی و 
اموال متعلق به آســتان قدس رضوی 
اســت. بنا به گفته ســردار افراسیابی، 
وظایــف این یگان را می تــوان در این 

محورها خاصه کرد: 
- شناســایی متصرفان و رفع تصرف با 
هماهنگی مراجع قضایی و مســئوالن 
آســتان قدس رضــوی و در بعضی از 
موارد انتظامــی و حفاظت و صیانت از 
امــاک، اراضی و دارایی های آســتان 

قدس رضوی.
- تهیــه طرح هــا و دســتورعمل های 
حفاظتی، انتظامــی و امنیتی در حوزه 
اســتحفاظی آســتان قدس رضوی در 

کشور.
- انجام گشت زنی های مستمر و استقرار 
در هنگام لزوم در اماکن و اراضی مورد 

نظر در حوزه استحفاظی آستان قدس 
رضوی.

- تأمین امنیت و حفاظت اماکن و اموال 
و برقراری نظم در حوزه اســتحفاظی 
مربوط و با اولویت بهره گیری از سامانه 

هوشمند حفاظتی.
- پیشگیری و مقابله با هر گونه عوامل 
جرم و تهدیــد از جمله تخریب، ایجاد 
مزاحمت، سرقت، اخال در نظم، تصرف 

غیرقانونی و ممانعت از حق.
- انجام وظیفه قانونــی در مقام ضابط 

خاص قضایی در حدود وظایف محوله.
- انجام اقدامات الزم در صورت وقوع هر 
گونه تخلف، تعرض، تصرف و تجاوز به 
اماکن و اموال آستان قدس رضوی، در 

راستای حفظ اموال و دارایی ها.
- تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها 
و مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و سایر 
دســتگاه های مربوط به منظور اجرای 

بهینه وظایف و مأموریت های محوله.

فرمانــده یگان حفاظت آســتان قدس 
رضوی اظهــار کرد: چنانچــه مردم در 
اراضــی و زمین هــای موقوفه متعلق به 
آســتان قدس رضوی در شــهر مشهد، 
استان و کشور به مواردی همچون تجمع 
متکدیان، معتادان موادمخدر، افراد ولگرد 
و مشــکوک و... مواجه شدند، بافاصله 
ضمن اطاع دادن به این یگان، مراتب را 
به نزدیک ترین  پاسگاه یا کانتری نیروی 
انتظامی هم اطاع دهند تا اقدامات الزم 
انجام شــود.به گفته این مقام مسئول، 
همشــهریان و هموطنــان می توانند در 
طول شبانه روز از طریق راه های ارتباطی 
اعام شــده با این یگان ارتباط برقرار و 

موارد مورد نظر را اعام نمایند.
وی همچنیــن از تعامــل و همــکاری 
مســئوالن و مدیران قضایی، امنیتی و 
انتظامی، شورای حفظ حقوق بیت المال، 
رهنمودها و تدابیر تولیت آســتان قدس 
رضــوی، قائم مقــام تولیــت و مدیران 

ارشد این نهاد مقدس و نیروی انتظامی 
جمهوری اســامی ایران بــا این یگان 
در انجــام هر چه بهتــر وظایف محوله،  

سپاسگزاری کرد.
فرمانــده یگان حفاظت آســتان قدس 
رضوی ادامه داد: در همین راستا از عموم 
مردم تقاضا می شود در صورت مشاهده 
مــواردی که موجب تضییــع و نابودی 
حقوق موقوفات متعلق به آستان ملکوتی 
حضرت رضا)ع( می شود، ضمن هشدار و 
تذکر به متصرفان و تضییع کنندگان، از 
راه هــای ذیل موارد را به این یگان اطاع 

دهند:
- شماره تلفن گویای ۳۷122۷۰۷- ۰51 

و ۳۷12266۰- ۰51
- شــماره تلفن فرماندهی یگان: ۷۰6 و 

۰51 -۳۷122۷۰۳
- سامانه پیامکی این یگان: ۳۰۰۰۰8۰۰1

- ســایت یگان حفاظت آســتان قدس 
 http://hefa.razavi.ir :رضوی به نشانی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



معاون فرهنگی ستاد اربعین مطرح کرد
جزئیاتی از دیدار اخیر موکب داران 

عراقی با رهبر معظم انقالب
معارف: حجت االســام والمســلمین حمید 
احمدی در همایش بزرگ »اربعین و فرصت های 
تبلیغی« که در دانشــگاه باقرالعلوم)ع( برگزار 
شــد، به ارائه جزئیاتی از دیــدار موکب داران 
عراقی با رهبر معظم انقاب پرداخت و گفت: 
تمامی ســخنان رهبری این است که حضرت 
آیت اهلل العظمی سیستانی در عراق، محور است 
و باید تقویت شود؛ در دیدار اخیر موکب داران 
عراقی با رهبر معظم انقاب که رهبری از آن با 
عنوان »دیدار تاریخی« یاد کردند، هزار و 200 
نفر از موکب داران عراقی حضور داشتند که این 

حضور نتیجه درخواست مکرر عراقی ها بود. 
معاون فرهنگی ســتاد اربعین افزود: در برنامه 
تکریم موکب داران عراقی، از 700 موکب، هر 
موکبی که می رفتیم، بعد از تشکر از مردم ایران، 
ماقات با رهبری را خواستار می شدند که این 
مسئله باورکردنی نبود. این موضوع در این چند 
سال، خواسته ای همگانی بود که سبب انعکاس 
این خبر به رهبر معظم انقاب شد و این جمع 

خدمت رهبری رسیدند.
حجت االسام والمسلمین احمدی با اشاره به 
انعکاس دیدار موکب داران عراقی با رهبر معظم 
انقاب اظهار داشت: این دیدار، بسیار با برکت 
بــود و در عراق بازتاب باالیی داشــت، گرچه 
مخالفان سعی کردند با جنجال این مسئله را 

تخطئه کنند، اما بازتاب خوبی داشت.
وی گفت: در این دیدار هم رهبر معظم انقاب 
بر مرجعیت عظمای عراق تأکید داشــتند که 
باید احترام شوند و در عراق نباید کاری خاف 
نظر حضرت آیت اهلل سیســتانی انجام شود؛ به 
همین دلیل، تمام کارهایمــان را با دفتر این 
مرجع تقلید از طریق رایزنی و گروه های عراقی 

هماهنگ می کنیم.
معاون فرهنگی ستاد اربعین کل کشور تصریح 
کرد: به روحانیان توصیه می کنیم اگر در جمعی 
برای نماز جماعت، روحانی عراقی حضور دارد، 
حتماً وی را مقــدم بدارند چرا که او میزبان و 

تکریم ایشان الزم است.
وی گفــت: اســتقال عراق جدیــد مدیون 
مجاهدت های حضرت آیت اهلل سیستانی بوده 
و ایشان کانون همبســتگی این کشور مهم 

اسامی است. 

خبر

تمدن پژوهی؛ مطالعات مفهومی 
تمدن اسالمی

معارف: »تمدن پژوهی؛ مطالعات مفهومی تمدن 
اسامی« کتابی است از سیدحسین حسینی که 
با همکاری محمدعلی توانا، علی ذوعلم، حبیب 
زمانی، اسماعیل نرماشــیری، حبیب اهلل بابایی، 
قدرت اهلل قربانی و علیرضا سمیعی منتشر شده 
است. این کتاب که توسط انتشارات جامعه شناسان 
روانه بازار نشر شــده، بخش های زیر را دربردارد: 
»تمدن پژوهی؛ ضرورت ها و مفهوم یابی«، »روش 
تحلیل مؤلفه های مفهومی تمدن«، »آسیب شناسی 
مطالعات تمدن اسامی«، »جهش تمدنی ایرانیان«، 
»نوسازی تمدن اسامی«، »تحلیل معرفتی ماهیت 
پاسخگویی تمدن اســامی به نیازهای انسان«، 
»الهیات معطوف به تمدن«، »جایگاه اسامی سازی 
علم در بازسازی تمدن اسامی« و »ریشه یابی و 

چالش نسبت جهانی سازی با تمدن اسامی«.
در مقدمه این کتاب آمده اســت: »شاید انسان 
تنها موجودی است که در گستره حیات بی کران 
از نوع خاص حیات تمدنی برخوردار اســت و یا 
حداقل آن است که با ساختارهایی ویژه، حیات 
تمدنی وی از ســایر موجــودات متمایز و جدا 
می شود. انسان در بستر تمدن می زاید، در بستر 
تمدن می پوید و در بستر تمدن می میرد؛ یعنی 
تولد و پیدایش، رشد و پویش و مرگ و پیرایش 
وی قرین با حیات تمدنی او است و با این همه، در 
چارچوب تنگ و حصار حیات تمدنی، از حیات 
تمدنی نیز سخن می راند و پیوسته و فراخناک 
در بستر تمدن می پژوهد. بدین سان آن را بنیاد 
می نهد؛ با عنصر کار و تاش، آن را می کاود؛ با 
عنصر تحقیق و پژوهش و اینک در عصر نو اما، 
آن را ویرانه می سازد؛ با عقل نوبنیاداندیش خود! 
تمامی این انگاره های خرد و کان، زیبا و زشت، 
برجذابیت و حساســیت و به ضرور، بر اهمیت 
مباحث و مطالعات تمدن پژوهــی می افزاید و 
البته در زمانه حال نیز مــا را بیش از پیش به 
سوی خود فرامی خواند. عنصر دانش پژوهی در 
هر عرصه ای از جغرافیای پُرافسوِن انسانِی بشر 
دیــروز و امروز که ما را به نگاه و گام هایی نوین 
و متعالی پیش بَرد، دامنه حیات تمدنی انسان 
را شکوفاتر خواهد کرد تا انساِن فردا در فردایی 
بهتر، از آفرینه های آفرینش برخوردار گردد، صد 
البته مشروط بر این آگاهِی بلند که به مرزهای 
َفرازنای زماِن حیات تمدنی و رازهای ماندگاری 

آن نیز واقف باشیم«. 

 معارف  حضرت رقیه)س( دختر سه ساله امام حسین)ع(، در واقعه 
عاشورا حضور داشت که پس از روز دهم محرم، همراه با دیگر اسیران 
کربا توســط سپاه یزید به شام برده شد و پس از تحمل سختی های 

فراوان، در آغازین روزهای ماه صفر به شهادت رسید.

 مادر 
مادر حضرت رقیه)س( از بانوان بزرگ و با فضیلت اســام به شــمار 
می آید. بنا به گفته شــیخ مفید در کتاب االرشــاد، کنیه ایشان بنت 
طلحه است. بر اساس نوشته  های بعضی کتاب  های تاریخی، نام مادر 
حضرت رقیه)س(، اّم اسحاق است که همسر امام حسن مجتبی)ع( 
 بوده و پس از شــهادت ایشــان، به وصیت امام حســن)ع( به عقد 
امام حسین)ع( درآمده است. در زمینه تاریخ والدت ایشان در منابع 

مختلف سخنی به میان نیامده است. 

 اثبات وجودش
بعضــی از مورخان دربــاره وجود تاریخی حضرت رقیه)س( ســعی 
 در شــبهه پراکنی دارند، اما نام حضــرت رقیه)س( در میان فرزندان 
امام حسین)ع( در کتاب ها و متون قدیمی آورده شده است. در منابع 
بســیاری نام حضرت رقیه)س( وجود دارد و عاوه بر این، معجزات و 
کرامات فراوان این دختر ســه ساله امام حسین)ع(، دلیلی محکم بر 

اثبات وجود ایشان است.
در کتاب کامل بهایی نوشــته عاءالدین طبری )قرن ششم هجری( 
قصه دختری چهار ســاله که در ماجرای اســارت در خرابه شام در 
کنار ســر بریده پدر به شهادت رسیده، آورده شده است. در آن عصر 
انــدک بودن امکان نگارش و تعدد فرزندان امامان، همچنین اختناق 
حکومت بنی امیه که سیره نویسان را در کنترل خود داشته اند، موجب 
شده بســیاری از ماجراهای زندگی امامان در پشت پرده باقی بماند. 
گاهی نیز بر اثر همنام بودن چند شــخص در یک خاندان، موجبات 
اشتباه در تاریخ فراهم شــده و همین مطلب، امر را بر تاریخ نویسان 
اندک آن عصر، با امکانات محدودی که داشــتند مشکل کرده است. 
گاهــی بعضی دختران دو نام داشــته اند و به همین احتمال حضرت 
رقیه)س( را فاطمه صغری)س( می خواندند و شــاید همین موضوع 
سبب غفلت از نام رقیه)س( شــده باشد و ممکن است فاطمه، اسم 

اصلی و رقیه، لقب باشد.

 نام 
رقیه از »رقی« به معنی باال رفتن و ترقی گرفته شــده اســت. گویا 
این اســم لقب حضرت بوده و نام اصلی ایشــان فاطمه بوده اســت؛ 
زیــرا نام رقیه در شــمار دختران امام حســین)ع( کمتر به چشــم 
 می خورد و به اذعان برخی منابع، احتمال اینکه ایشان همان فاطمه 
 بنت الحســین)ع( باشــد، وجود دارد. در واقع، بعضــی از فرزندان 
امام حسین)ع( دو اسم داشته اند و امکان تشابه اسمی نیز در فرزندان 

ایشان وجود دارد. 
دو خطاب از امام حســین)ع( در کربا در مصادر شیعی آمده است 
کــه یکی از دختران حرم خود را با نام رقیه)س( این گونه صدا زده 
اســت: »یا اختاه یا ام کلثوم، و انت یا زینب و انت یا رقیه و انت یا 
فاطمــه و انت یا رباب« و در خطاب دوم آمده اســت: »یا ام کلثوم 
و یــا ســکینه و یا رقیه و یا عاتکه و یا زینــب یا اهل بیتی علیکن 

منی السام«.

 اسارت 
حضرت رقیه در واقعه عاشورا حدود سه یا چهار سال داشت که پس 
از شهادت امام حســین)ع( و یارانش در عصر عاشورا به همراه دیگر 
زنان بنی هاشــم توسط سپاه یزید به اسیری رفت. او همراه با کاروان 
اســرا، ابتدا به کوفه برده شــدند و پس از آن به سمت شام حرکت 
نمودند و معروف است که همراه با دیگر اسرا، اسارت را در خرابه های 

شام سپری می کرد.

 خواب پدر
عصر روز سه شــنبه در خرابه در کنار حضرت زینب)س( نشسته بود. 
جمعی از کودکان شــامی را دید که در رفت و آمد هستند. پرسید: 
»عمه جان! اینان کجا می روند؟« حضرت زینب)س( فرمود: »عزیزم 
این ها به خانه هایشان می روند.« پرسید: »عمه! مگر ما خانه نداریم؟« 
فرمودند: »چرا عزیزم، خانه ما در مدینه است« تا نام مدینه را شنید، 
خاطــرات زیبای همراهی با پدر در ذهن او آمد و بافاصله پرســید: 
»عمه! پدرم کجاســت؟« فرمود: »به ســفر رفته.« طفل دیگر سخن 
نگفت، به گوشــه خرابه رفته زانوی غم بغل گرفت و با غم و اندوه به 

خواب رفت. پاسی از شب گذشت. ظاهراً در عالم رؤیا پدر را دید.

 سر مطهر
سراسیمه از خواب بیدار شد، مجددا سراغ پدر را از عمه گرفت و بهانه جویی 
نمود، به گونه ای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل خرابه به شیون و ناله 
پرداختند. خبر را به یزید رســاندند، دستور داد سر بریده پدرش را برایش 
ببرند. رأس مطهر سیدالشهدا را در میان َطَبق جای داده، وارد خرابه کردند 
و مقابل این دختر قرار دادند. سرپوش طبق را کنار زد، سر مطهر سیدالشهدا 
را دید، سر را برداشت و در آغوش کشید. بر پیشانی و لب های پدر بوسه زد 
و آه و ناله اش بلندتر شد، گفت: »پدر جان چه کسی صورت شما را به خونت 
رنگین کرد؟ پدر جان چه کســی رگ های گردنت را بریده؟ پدر جان »َمن 
َذالَّذی أَیَتَمنی علی ِصَغِر ِســِنِّی« چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ پدر 
جان یتیم به چه کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ پدر جان کاش خاک را بالش 

زیر سرم قرار می دادم، ولی محاسنت را خضاب شده به خونت نمی دیدم«. 

 شهادت
دختر خردســال حسین)ع( آن قدر شــیرین زبانی کرد و با سر پدر ناله 
نمود تا خاموش شــد. همه خیال کردند به خواب رفته. وقتی به سراغ او 
آمدند، از دنیا رفته بود. شبانه غسال آوردند، او را غسل دادند و در همان 

خرابه مدفون نمودند.

 غسل
هنگامی که زن غســال بدن حضرت رقیه)س( را غســل می داد، ناگاه 
دست از غسل کشید و گفت: »سرپرست این اسیران کیست؟« حضرت 
زینب)س( فرمود: »چه می خواهی؟« زن گفت: »این دختر به چه بیماری 
مبتا بوده که بدنش کبود اســت؟« حضرت زینب)س( در پاسخ فرمود: 
»ای زن! او بیمار نبوده اســت؛ ایــن کبودی ها آثار تازیانه ها و ضربه های 

دشمنان است«.

 سنگ نوشته 
در کتاب المنن، باب دهم نقل شده است: »نزدیک مسجد جامع دمشق 
بقعه و مرقدی وجــود دارد که به مرقد حضرت رقیــه)س( دختر امام 
حســین)ع( معروف است. روی سنگ واقع در درگاه این مرقد اینچنین 
نوشته شده است: هَذا الَبیُت بُقَعه ُشرَِّفت بِاِل النَِّبی صلی اهلل علیه و آله 
هید علیه السام ُرَقیَّه سام اهلل علیها. این خانه مکانی  و بِنُت الُحَسیِن الشَّ
است که به ورود آل پیامبر)ص( و دختر امام حسین)ع( حضرت رقیه)س( 

شرافت یافته است«.
 

 آب گرفتگی قبر
مرحوم آیت اهلل حاج میرزا هاشــم خراسانی، در کتاب منتخب التواریخ 
می نویسد: سّید ابراهیم دمشقی، سه دختر داشت و اوالد ذکور نداشت. 
شبی دختر بزرگ ایشــان، رقیه بنت الحسین)س( را در خواب دید که 
فرمود: »به پدرت بگو به والی بگوید میان قبر و لحد من آب افتاده و بدن 
من در اذیت اســت، بیایید و قبر و لحد من را تعمیر کنید«. دخترش به 
عرض سید رساند و سید از ترس حضرات اهل تسنن به خواب ترتیب اثر 
نداد. شب دوم دختر دوم و شب سوم دختر سوم، بدون ترتیب اثر تا شب 
چهارم خود سید این ماجرا را در خواب دید. بنا بر این صبح روز بعد، سید 
نزد والی شــام رفت، والی با علما و صلحای شام پس از غسل و پوشیدن 
لباس های نظیف و پس از نبش قبر توسط همین سید، سه روز مشغول 

به تعمیر قبر شدند.
سید در طول این سه روز فقط در اوقات نماز این بدن مطهر را که کفن 
آن سالم بود در مکان نظیفی می گذاشت و پس از نماز دوباره او را در بغل 
می گرفت و گریه می کرد. از کرامت حضرت رقیه)س( این بود که ســید 
ابراهیم در این ســه روز نه احتیاج به آب و غذا پیدا کرد و نه محتاج به 

تجدید وضو شد و مدتی بعد صاحب فرزند پسری شد.

 شفای مارگزیدگی
مرحوم آیت اهلل ســید هادی خراسانی نیز در کتاب معجزات و کرامات 
می نویسد: روی پشت بام خوابیده بودیم که مار دست یکی از خویشاوندان 
ما را گزید. وی مدتی مداوا کرد ولی ســودی نداشت. در آخر، جوانی به 
نام ســید عبدالحسین نزد ما آمد و گفت: »کجای دست او را مار گزیده 
است؟« هنگامی که محل مارگزیدگی را به او نشان داد بافاصله دستی به 
آن موضع زد و به کلی محل درد خوب شد، سپس گفت: »من نه دعایی 
دارم و نه دوایی، فقط کرامتی است که از اجداد ما رسیده است، هر سمی 
که از زنبور یا عقرب یا مار باشــد اگر آب دهان یا انگشت به آن بگذاریم 
خوب می شود و دلیل این امر، این است که جد ما در شام موقعی که قبر 
شریف حضرت رقیه)س( را تعمیر می کردند جد من بدن مطهر حضرت 
رقیه)س( را سه روز روی دست گرفت تا قبر شریف را تعمیر کردند و از 

آنجا این اثر در خود و اوالدش نسل بعد از نسل مانده است.

h مروری بر زندگی کوتاه حضرت رقیه

ُدردانه کاروان خورشید

برپایی همایش دیدگاه های علوم قرآنی آیت اهلل فاضل لنکرانی  ایکنا: حجت االسالم سیدمحمدحسین عظیمی فر، مدیر مرکز تخصصی تفسیر مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( گفت: کسانی که دنبال تحصیل معرفت قرآنی هستند باید جایگاه زمانی و مکانی نزول را یادآور باشند، زیرا کسانی که به 
ظاهر هستند، ولی خودشان نیستند و معرفت الزم را ندارند، شایسته دریافت این معنا نیستند. وی اظهار کرد: سایر علوم، نظریه پردازی دانشمندان علوم هستند، ولی قرآن عین علم و کالم خداست و اگر بتوانیم آن را دریافت کنیم نظریه دریافت نکرده ایم که در آن تردید باشد، بلکه قرآن عین علم 

و درمان و سخن تردیدناپذیر و حالل مشکالت امروز جامعه بشری است و ضعف ماست که نتوانسته ایم آن را به مردم منتقل کنیم. وی در پایان گفت: در این مرکز نخستین همایش ملی را ۳۰ آبان سال جاری با عنوان »بررسی دیدگاه های قرآنی آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی« برگزار می کنیم.

حوزه های علمیه مروج راهپیمایی اربعین باشند   رسا: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در همایش »نقش روحانیت در حماسه اربعین حسینی« در مدرسه فیضیه قم بیان داشت: در فرهنگ سازی حضور در راهپیمایی اربعین حسینی، روحانیت وظیفه ای سنگین بر عهده دارد. وی 
در ادامه با بیان اینکه حوزه های علمیه باید مروجان راهپیمایی اربعین حسینی باشند، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاه شنیده می شود مدرسه علمیه ای در زمان راهپیمایی اربعین تعطیل نیست و حتی به طالب برای حضور در راهپیمایی اربعین اجازه نمی دهند. من در زمان جنگ تحمیلی در بین رزمندگان 
حضور داشتم و باحال و هوای جبهه و شب های مناجات آن دوره آشنا هستم، پس از جنگ مانند آن روزها را در هیچ مکانی به جز راهپیمایی اربعین ندیدم. راهپیمایی اربعین حسینی ادامه راه کربالست، این راه در دل انسان انقالبی ایجاد می کند که این شور معنوی در هیچ مکانی یافت نمی شود.

کتابخانه

 با تکیه بر بیانیه گام دوم

راهبردهای تقویت معنویت اسالمی 
یکی از شــاخص هایی که رهبر انقاب در بیانیه گام دوم به عنوان 
راهبرد و سیاســت کان جمهوری اسامی ایران مطرح فرمودند، 
مقوله »معنویت« است. در همین راستا ایشان در بخشی از بیانیه 
گام دوم می فرمایند: »انقاب اسامی عیار معنویت و اخاق را در 
فضای عمومی جامعه به گونه ای چشمگیر افزایش داد. این پدیده 
مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه 

و پس  از پیروزی انقاب، بیش  از هر چیز رواج داد...«.
اما معنویت در جهان امروز چه جایگاهی دارد؟ حقیقت این است 
که معنویت، گمشــده قرن حاضر اســت و جامعه صنعتی زده و 
تکنولوژیکال بشری در قرون اخیر بیش از گذشته به جای پرداختن 
به این نیاز مهم بشــری، به اهداف پیشــرفت اقتصادی و فناوری 

پرداخته است.
رهبر معظم انقاب، در بیانیه گام دوم به درستی به این ضرورت که 
نیاز بشر امروز است، پرداخته اند و انقاب اسامی را احیاگر معنویت 

در دنیای نوین معرفی کرده اند.
قاعدتاً این بشر نمی خواست به راه حل اساسی روی بیاورد، بلکه 
می خواســت به گردن کشی و طغیان خود که ناشی از پیشرفت 
صنعتی بــود، ادامه دهد و به جریان هــای انحرافی روی آورد. 
بنابراین معضل کنونی بشر در حیطه معنویت است. بشر امروزی 
به دنبال راه های خروج از این مشکل است و اندیشمندان زیادی 
در غــرب به این موضــوع پرداخته اند کــه نتیجه این تاش ها 
ایجاد مباحث مهمی با نام »اخاق حرفه ای« شــد که امروز در 

دانشگاه ها تدریس می شود. 
در فضای نبود معنویت حقیقی، معنویت های شیطانی شکل گرفت 
که گرچه به شکل مقطعی و مجازی به نیاز بشر پاسخ می دهد اما 
اصالت ندارد. در واقع این معنویت ها در تاش هســتند به عنوان 
مسکن و مخدر عمل کنند تا انسان به صورت موقت آرام بگیرد، اما 

در نهایت این آرامش مقطعی است و ماندگاری ندارد.
در معنویت هــای نوپدید افراد به ظاهر به شــادکامی، شــادابی و 
بی خیالی می رســند، اما ایــن معنویت کاذب، آن ها را به شــدت 
مسئولیت گریز بار می آورد. او را تنها به درون خودش توجه می دهد 
و از دیگران غافل می سازد. این افراد »به خودت برس و از دیگران 
فارغ باش« را شــعار خود انتخاب کردند و بــه جای خداباوری و 
خدامحــوری، به خودمحوری و انســان محوری روی آورده اند؛ در 
حالی که انســان جزئی از هستی است. معنویت اصیل و حقیقی 
انسان را مسئولیت گرا و متعهد بار می آورد. در معنویت های دروغین 
که انســان محور است، همه باید در خدمت انسان باشند، بنابراین 
این معنویت به راحتی کوه، دریا و محیط زیســت را آلوده و نابود 
می کند؛ چراکه تنها خود را محور توجه قرار داده است و همه چیز 

را برای خود می خواهد.
لذت گرایی و شــادکامی این نوع معنویت بر پایه مسائل جنسی و 

مادی اســت که به عنوان هدف برای مخاطب مطرح می شود. این 
نوع معنویت ذهن بشــر را درگیر لذت های جنســی کرده و آن را 
مهم ترین مســئله او عنوان می کند تا به این وسیله ذهن جامعه 
را از هدف اصلی منحرف ســازد و یک شادکامی کاذب را به افراد 

تزریق کند. 
رهبران جریان های معنویت های نوپدید، افراد را به روی آوردن به 
شادی های بی هدف تشویق می کنند که با ارزش های فرهنگ ایرانی 
اسامی ما ســازگاری ندارد. این بی توجهی به ارزش های انسانی، 
معنوی، ملی و اخاقی و جایگزین کردن ارزش های غیرواقعی در 
بعضــی از معنویت   ها موجب جابه جایــی ارزش ها و هدف ها برای 
انسان می شود که ممکن است منجر به نابودی وی شود. چنانکه 
طبق آمار، بسیاری از خودکشی ها در نتیجه همین پوچ گرایی انسان 

عصر جدید است.
در معنویت های دروغین ســعی می کنند انســان را به گونه ای 
پرورش دهند که فقط نقاط قوتش را ببیند؛ به گونه ای که گویا 
هیچ نقطه ضعفی ندارد؛ مسئله ای که نتیجه آن غرور، ایستایی 
و درجا زدن آدمی در امور معنوی است. در حالی که در معنویت 
اسامی، محاسبه، ارزیابی، مراقبه و حتی محاکمه نفس از خود 
یکی از مسائل مهم و اساسی در تربیت انسان است که به تعالی 
روح انســان و رفع نقطه ضعف هــا و تبدیل آن ها به نقطه قوت 

فرد منجر می شود.
در این میان عالمان دینی به عنوان ســدی در برابر معنویت های 
نوپدید مطرح می شــوند، زیرا انسان ها را به خدامحوری و بندگی 
خدا توجه می دهند. از این رو اســت که رهبری در بیانیه گام دوم، 
معنویت برخاســته از عقانیت را به عنوان محور پیشرفت انقاب 
و حرکت پیش رو مطرح می ســازند. انسان تا در حریم و حصاری 
از معنویت قرار نگیــرد، نمی تواند حرکتی الهی کند که ندای آن 
»الی ربهم یرجعون« اســت و این نقطه تمایز تمدن اسامی نوین 
در مقابل تمدن شیطانی غرب است که بر محور غرور برخاسته از 
رفاه و شادی های ظاهری انسان شکل گرفته است و ندای »انا ربکم 

االعلی« فرعونی سر می دهد.

یادداشت 

تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش هفتم

حوزه علمیه باید نرم افزار تمدن اسالمی را تولید کند

معارف: بدون شــک راهکار تولید و بســتر ایجاد علوم انســانی 
اســامی، حوزه های علمیه هستند که با تربیت افراد مجتهد، این 
کار تخصصی را عهده دار شــوند؛ زیــرا نوآوری و تولید با همکاری 
مجتهدان علوم دینی و متخصصان رشــته های دانشگاهی در این 
عرصه ها میسر خواهد شد؛ یعنی با اینکه قوام و موتور محرک آن 
به دست مجتهدان حوزه علمیه اســت اما رسیدن به مطلوب در 
سایه کار جمعی شــدنی خواهد بود. به همین دلیل رهبر انقاب 
بر ضرورت همکاری مشــترک و همفکری تأکید فراوان کرده اند؛ 
»یکی از عیوب کار ما اهل حوزه، همیشه انفرادی کار کردن بوده؛... 
درحالی که در دنیا - به خصوص دنیای غرب- این جوری نیست؛ آنجا 
کارهای مشترک، زیاد انجام می گیرد... خب، پیدا است که این جور 
کار کردن آثارش خیلی بهتر و بیشــتر است... ما احتیاج داریم به 
اینکه از محصول افکار یکدیگر اســتفاده کنیم؛ یعنی اآلن کسانی 
هستند، دارند کار می کنند، تاش می کنند این عناصر را پیدا کنید، 
این مراکز را پیدا کنید و با این ها همکاری کنید، از تجربه هایشان 

استفاده بشود؛ این ها کار کرده اند«.
نکته اساسی، حرکت حوزه های علمیه به سمت مجتهدپروری است؛ 
زیرا موتور پیشران تمدن اسامی، تربیت مجتهد است تا شخص 
پس از رسیدن به اجتهاد و پی بردن به اهمیت علوم انسانی، وارد 
در این عرصه شده و نر م افزار تمدن اسامی را تولید نماید و ااّل اگر 
مجتهدان متخصص در این حوزه کار نکنند از عملکرد آن ها علوم 
انسانی اسامی و متعاقباً تمدن اسامی به وجود نمی آید. در واقع 
تا نظامات و سیستم های اجتماعی و برنامه ریزی ها اسامی نشود، 
هیچ گاه جامعه، اسامی نمی شود؛ زیرا نظام های اجتماعی و علوم 
انسانی مانند ریلی هستند که سایر علوم، تولیدات و تصمیم گیری ها 

روی آن به مثابه واگنی قرار می گیرند. 

 علوم انسانی  رایج 
ماهیتًا معارض با حرکت نظام اسالمی است

متأسفانه خروجی حوزه های علمیه در زمینه برنامه های اجتماعی 
به قدری ضعیف است که سبب حرکت جامعه به سمت جداانگاری 

دین از سیاســت می شود؛ زیرا حوزه های علمیه هنوز وارد عرصه 
تولید نرم افزار ســاخت تمدن اسامی نشده اند؛ علت آن هم این 
است که مبنای حوزه های علمیه مجتهدپروری و تولید متخصص 
در علوم انسانی اسامی نیست. حاصل نبود مجتهدان علوم انسانی 
اسامی در حوزه ها این می شود که اکنون برنامه اجرایی اقتصادی 
برای اجرای اقتصاد اسامی وجود ندارد؛ برنامه آموزشی حوزه برای 
وزارت علوم به منظور برنامه تربیتی در کودکستان تا دبیرستان و 
دانشگاه تبیین نشده است؛ برنامه عملیاتی اجرایی درباره سندها 
و قوانین تصویب شده، از سوی حوزه تنظیم نشده است. در واقع 
حوزه علمیه در بســیاری از عرصه ها جز یکسری کلیات چیزی 
برای عرضه کردن ندارد که البته آن کلیات هیچ گاه سبب اسامی 
شدن جامعه  نمی شــود؛ اگر حوزه های علمیه و مجتهدان تربیت 
شده در آن،  به جامعه اســامی برنامه حرکت ندهند، مسئوالن 
مرتبط در ســازمان های مختلف برنامه های آماده شده در غرب را 
اجرا می کنند. به همین دلیل رهبر معظم انقاب بارها و بارها در 
دو دهه اخیر تأکید کرده اند که علوم انســانی در دانشگاه های ما 
غیراســامی و وارداتی اســت و زمینه بی دینی و دوری از خدا و 
اهل بیت)ع( را در جامعه فراهم نموده است. »ما علوم انسانی مان بر 
مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اســامی بنا شده است. 
علوم انســانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی بر 
فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. 
خوب، این نگاه، نگاه غلطی اســت؛ این مبنا، مبنای غلطی است. 
این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه ای، بدون اینکه هیچ گونه 
فکر تحقیقِی اسامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می آوریم 
توی دانشگاه های خودمان و در بخش های مختلف این ها را تعلیم 
می دهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن 
باید پیدا کرد. یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی این اســت... 
اگر این شــد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحبنظران در 
علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای 
رفیعی را بنا کنند«؛ »این علوم انســانی ای که امروز رایج اســت، 
محتواهایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اســامی 
و نظام اســامی است؛ وقتی این ها رایج شــد، مدیران بر اساس 
آن ها تربیت می شــوند؛ همین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، 
در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، 
امنیت، غیره و غیره قرار می گیرند. حوزه های علمیه و علمای دین 
پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسامی را در این زمینه 
از متون الهی بیرون بکشند، مشــخص کنند، آن ها را در اختیار 
بگذارند، برای برنامه ریزی، برای زمینه ســازی های گوناگون. پس 
نظام اسامی پشتوانه اش علمای دین و علمای صاحبنظر و نظریات 
اسامی است؛ لذا نظام موظف به حمایت از حوزه های علمیه است، 

چون تکیه گاه اوست«.
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 حجت االسالم سیدهادی سیدوکیلی، مدرس حوزه و دانشگاه  حجت االسالم محمدحسن وکیلی

ع ۹
۸۰
۸۶

۸۱

فراخوان مزايده
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد دو ︾︣﹁ــ﹥ را ︗ــ️ ﹁ــ︣وش 

︨﹫︧ــ︐﹛ ﹨ــ︀ی ا﹞︍﹙﹠ــ️ و ــ﹉ ︾︣﹁﹥ را ︗ــ️ ﹁︣وش 
︑︖﹫︤ات د﹡︡ا﹡︍︫︤ــ﹊﹩ در دا﹡︪ــ﹊︡ه د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ از 
 ﹤︋ ﹏﹞ ︮ــ﹢رت ا︗︀ره  ﹤︋  ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ا﹡︖ــ︀م ﹅︣︵
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤اــ︡ه ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۵، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه  ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه   ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ - ا︋︐︡ای  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︧︀︋︡اری  دا﹡︪ــ﹊︡ه ﹝︢﹋﹢ر

︦ دا﹡︪﹍︀ه  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︣د ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -︎ 
٩٨/٧/١١ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٨
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/٧/٢٩ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︐︀ب ﹝︪︀ور
 ︡︣ ︣ ا︨ــ︀س آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥︠  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣دارد︋ 
︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀ور ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ﹝︪︀ور ذ︭﹑ح ︗️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︑﹢﹜﹫︡ و 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀﹐ ا﹡﹢اع ﹜﹢﹜﹥ ، ︫﹫︣ آ﹐ت ، ا︑︭︀﹐ت و ︑︖﹫︤ات آب و ﹁︀︲﹑ب ا﹇︡ام 
﹡﹞︡︋ . ︡︀﹟ ﹝﹠︷﹢ر از ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور وا︗︡ ︮﹑﹫️ و دارای ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ︡︣  ︠️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ ︀﹥ ﹨︀ د︻﹢ت︋  ︋︀زر︨﹩ ﹁﹠﹩ ﹋﹙﹫﹥︎ 
︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ ، د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ و  ﹝︪︡،︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟،﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶،︫ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀  ︨︀
︫︡︀  ︋﹩﹞١٣٩٨/٧/١٧ ️ ︀︽﹛ ﹩﹎درج آ از ︑︀ر : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️ ﹁︀در ︀ر︑
︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ارز︀︎ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٨/١ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥   ︠، ︪︡﹞ : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞
.︪︡﹞ ︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹋︣﹞

︀︫︡ و ﹝︡ت ﹇︣ارداد  ﹢رت  QCBS( ﹋﹫﹀﹫️ و ﹇﹫﹞️ ) ﹝﹩︋   ︮﹤ روش ا﹡︐︀ب ﹝︪ــ︀ور︋ 
﹉ ︨︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹨︤﹠﹥ دو ﹡﹢︋️ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ﹝︪︀ور ﹝﹠︐︉ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . ٩٨٠۶۵۶۴٩  
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

( ﹝︣﹋︤ ار︑︊︀︵︀ت ﹝︣د﹝﹩ و ا﹝︡اد آب : ١٢٢)

ع ۹
۸۰
۸۶

۵۳

/ع
۹۸

۰۸
۶۴

۷

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى ( به صورت فشرده) 
خريد، نصب و راه اندازى پرده مقاوم در برابر حرارت و دود پروژه پاركينگ مجد مشهد

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ﹨︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد ︋︀ ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︋﹥ ︮﹢رت ﹁︪︣ده) 
︻﹞﹙﹫ــ︀ت ︣︠ــ︡، ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی«︎︣ده ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت و دود ︎︣وژه ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹝︖︡» در ︫ــ︣ ﹝︪ــ︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨ــ﹠︀د 

﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥، ﹨﹞﹥ روزه از ﹝﹢رخ ١٣ ︑︀ ١٨ ﹝︣ ﹝︀ه در ︨︀︻︀ت اداری 
﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران٧ ﹝︣ا︗︺﹥  ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹙﹢ار︎   ︋،︡ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹝︪ــ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  از ٧:٣٠ ا﹜﹩ ١۴︋ 

︀ً ﹝﹙️ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︑︀ر٢۵  ﹝︣ ﹝︀ه ٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹠﹝︲ .︡﹠﹠﹋

/ع
۹۸

۰۸
۶۴

۲

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى ( به صورت فشرده)
خريد و راه اندازى سيستم تهويه پاركينگ و مديريت دود با فن هاى كالس f300 پروژه هاى مجد و آزادى 

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ﹨︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد ︋︀ ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︋﹥ ︮﹢رت ﹁︪︣ده) 
 ︣︎︣وژه ﹨︀ی ﹝︖︡ و آزادی» در ︫ــ fدود ︋︀ ﹁﹟ ﹨︀ی ﹋﹑س ٣٠٠ ️︣︡﹞ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ و ﹤﹢︑ ﹜︐و راه ا﹡︡ازی « ︨﹫︧ــ ︡︣︠ ︀ت﹫﹚﹝︻

﹝︪︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥، ﹨﹞﹥ روزه از ﹝﹢رخ ١٣ ︑︀ ١٨ ﹝︣ ﹝︀ه در ︨︀︻︀ت اداری 
﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران ٧﹝︣ا︗︺﹥  ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹙﹢ار︎   ︋،︡ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹝︪ــ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  از ٧:٣٠ ا﹜﹩ ١۴︋ 

︀ً ﹝﹙️ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︑︀ر٢۵  ﹝︣ ﹝︀ه ٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹠﹝︲ .︡﹠﹠﹋

︣ه ︋︣داری و ﹡﹍︡ا︫️ و ︑︺﹞﹫︣ات ︑︖﹫︤ات و «آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای» ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︋ 
︑︃︨﹫︧︀ت و ا︋﹠﹫﹥ ︗︀﹍︀ه ﹨︀ی CNG  ﹝︣آوران و د︠﹞﹥

 ١ـ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه: ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ︋︣ه ︋︣داری و ﹡﹍︡ا︫️ و ︑︺﹞﹫︣ات ︑︖﹫︤ات و ︑︃︨﹫︧︀ت و ا︋﹠﹫﹥ ︗︀﹍︀ه ﹨︀ی CNG  ﹝︣آوران و د︠﹞﹥. 
﹥ ︧︀ب   ︋︤رت وار﹢  ︮﹤ ﹥ ﹝﹫︤ان ﹝﹠︡رج در ︗︡ول ذ﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ﹢رت ﹝﹆︴﹢ع︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️︫  ︍︣ده︫  ٢ـ ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع︨ 

٢٠٩١۵٢٠٠٧١ ︋︀﹡﹈ ︑︖︀رت ︫︣داری ︤د و ︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧︀ب ﹝︢﹋﹢ر و ︀ اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹩ ﹡︀م ︋︀︫︡.
ـ ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه (︗︀﹍︀ه ﹝︣آوران و د︠﹞﹥) :  ٧٢٫١٧٢٫١٠۶ ر︀ل ( ﹨﹀︐︀د و دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ١٧٢ ﹨︤ار و ١٠۶ ر︀ل )

﹫︪﹠︀دی ﹋﹏ ا︗︀ره ︋︀ی ١٢ ﹝︀﹨﹥ ︗︀﹍︀ه ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥  ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︨︍︣ده ا﹡︖︀م ︑︺︡ات: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات در ﹨﹠﹍︀م ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹝︺︀دل ١٠٪  ﹝︊﹙︼︎ 
︋︀﹡﹊﹩ ﹉ ︨︀﹜﹥ و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ و ︑︱﹞﹫﹟ ﹍﹡ ﹟︧︡اری ︑︖﹫︤ات و︑︃︨﹫︧︀ت و ا︋﹠﹫﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ ﹁﹆︣ه  ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹉ ︨︀﹜﹥  و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ و ﹉ ﹁﹆︣ه ﹉ در 

...︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︤د  ︋﹥ ︫︣ح ذ ︣داری︫ ﹤︗و
ـ ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ (︗︀﹍︀ه ﹝︣آوران و د︠﹞﹥):   ۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل) و ﹝︊﹙︼ ﹉:  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (٣٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)

︍︣ده ︧﹟ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات و ︑︱﹞﹫﹟ ﹍﹡ ﹟︧︡اری ︑︖﹫︤ات و ︑︃︨﹫︧︀ت  ︀ و ﹝︊﹙︼︨  ︀︣ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︊﹙︼ ا︗︀ره︋   ︨︀ ︣وش ﹎︀ز  در ﹨︣ ز﹝︀ن و﹁ ️﹝﹫﹇ ︩رت ا﹁︤ا﹢ در ﹨︣︮ 
 ﹤﹡︀﹞︣﹞  ﹤﹡︀︠︣﹫︋د ﹤ ﹫︪﹠︀دات︋   ︎﹜﹫﹚︧︑ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ر  .︫︡︀  ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠٧/١١ ا︨﹠︀د: ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د از ︑︀ر ﹏﹢︑ و ︡︣  ︠️﹚﹞    .️﹁︀ ︡﹨ا﹢  ︩︠و ا︋﹠﹫﹥ ا﹁︤ا
︀︻️ ١٢ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٩ در د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️   ﹫︪﹠︀دات در︨  ︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥︎  ︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ﹝﹩︋  ︣داری ︑︀︎  اداره ︣ا︨️︫ 

 .︣︲︀ ︡هع ﹝︤ا﹢︲﹢﹞ ﹤﹝︠︣آوران و د﹞  CNG ︀ی ︻︣︲﹥ ﹎︀ز﹨︀﹍︀︗ :ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹏﹞     .︤د ﹝﹀︐﹢ح ﹝﹩ ︫﹢د ︣داری︫ و ا﹇︐︭︀دی ﹩﹛︀﹞
 www.yazd.ir ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︣︡ ا︨﹠︀د،︋   ︠️︗ ﹤︗و ︤از وار ﹏︊﹇ ️︧︀ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.yazd.ir  . ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹝﹩︋  ︣داری ︤د︋   ︫️︀ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د:︨ 

﹥ ا︨︐︣داد ا﹟ و︗﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد.  ︣داری ﹡︧︊️︋  ﹠︡ و وار︤ و︗﹥،︫   ︋﹟ا ️︀︻در︮﹢رت ︻︡م ر .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞و ️﹁︀ا︨﹠︀د را در
︀︣ ا︵﹑︻︀ت و  ︀﹡﹈ ︑︖︀رت︨  ــ﹞︀ره ٢٠٩١۵٢١٠٠٠ ﹡︤د︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ﹢رت وار︤ ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤ ﹇﹫﹞️ و ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د ۴٠٠٫٠٠٠ر︀ل (۴٠٠ ﹨︤ار ر︀ل)︋ 
︍︣ده ﹨︀ی  ﹢د،︨  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤ ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.     ︋ 

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹝︡وش و﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹈︭﹩ و  ﹡︷︀︣ آن ﹝︴﹙﹆
 .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده ﹨︀ی آ ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن اول ︑︀ دوم﹎︡﹡︣  ︋﹤︙﹡︀﹠

︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︀﹡︀︐︨︀ی ﹝︣ا﹋︤ ا︣دار ︣داری ︤د ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣وط و ︑﹊︀﹜﹫︿︫  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀د︋  ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه و دادن︎ 

۶١٧٩٠٠ ﹩﹎︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                                                                                                      ︫﹠︀︨﹥ آ︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︻ ﹤︋ ﹩﹎︀پ و ﹡︪︣ آ ﹤﹠︤﹨ 
︣داری ︤د   ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏︫   ﹝︣︡️ ار︑︊︀︵︀ت و ا﹝﹢ر︋ 

/ع
۹۸

۰۸
۶۴

۹

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︎ــ︥و ۴٠۵ ﹝︡ل 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ــ﹥︫  ١٣٨٨ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉︋ 
 12488213832 ١۴۶و١١ اــ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︋ــ﹥   NAAM01CA0AE856574 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢ر﹢︨﹢﹞ ﹤︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت  و  ﹝︱ــ︣ی  ،︨ــ﹠︡  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︨ــ﹠︡  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ــ﹢اری ︗ــ﹉ ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌︨  ︠ــ﹢دروی︨ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩۴٣د٣٩ اــ︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAK- ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   HFC4GA31DF3036577

﹢︫ــ﹢د  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹀️ ﹡︀︮︣ی︫   ︋SH7315FB112784
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸

۰۸
۶۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︠︀﹡ــ﹛ ﹝︧ــ︀ ﹎ــ﹢درزی ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ 
﹋︀رت  ١٣٩٣/١٢/١︨ــ﹫﹛   ــ︀ر︑ در   ١٣۶٠۶٣۴٧۴۶
︡ه ا︨️  ﹞︀ره ٠٩٣٩٣٨۵٩٠٢٩ ﹝﹀﹆﹢د︫   ︫﹤ ا︣ا﹡︧﹏︋ 
﹜︢ا از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده 
﹫﹍︣د ﹇︀﹡﹢﹡﹩ دارد و در  ــ﹞︀ره︎  ــ﹫﹞﹊︀رت و︫   ︨﹟از ا

︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹫﹍﹫︣ی ﹝﹆︐︱﹩ ا﹡︖︀م︠   ︎﹩︀︱﹇ ︹︗︣ا﹞

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝ــ︡ل  ︎︥و︎ــ︀رس  ︨ــ︊︤  و︋ــ︣گ  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︨ــ﹠︡ 
︫ــ﹞︀ره  ١٢٨ی٩۵   ١٢اــ︣ان  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره    ٨٩
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   naan01ca3ae552627 ︫︀︨ــ﹩ 
١٢۴٨٩١٠۵٨٢١ ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ﹞﹫︡ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸

۰۸
۶۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️  ︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ،︫  ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ،︋ 
(︋︣گ ︨ــ︊︤ ) ︨﹢اری ︎︣اGTX ︀︊︮ ︡ ﹝︡ل ١٣٨٠ ︋﹥ 
︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ٧٣٩ ه ٩٩ا︣ان ١٢ ︋﹥  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 S١۴١٢٢٨٠٧٠٣۴۵٠٠٢٣١٣٩٩ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ٩
︋﹠ــ︀م ﹝︧ــ﹟ ︮︊ــ﹢ری ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸

۰۸
۶۶
۹

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︨ــ﹫︡ ﹞﹫︡ ﹝﹢︨ــ﹢ی و﹁︀  ﹝︀﹜ــ﹉ ︠﹢دروی 
﹞︀ره  ︣︋︀﹡﹩ ۵٢ ا︣ان ٧٩١ ج ١۵︫  ﹞︀ره︫   ︫﹤ ︎﹫﹊︀ن ︋ 
︋︡﹡﹥٠٠٧٩۵١٢۵٨٧  و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٩١١٢٧٩٠٧۴٨۴  
︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫️ ا﹜﹞︓﹠﹩ 
 ︦﹋︣﹨  ﹤︙﹡︀﹠ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا
﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد  ︸︣ف ﹝︡ت  اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد︠ 
١٠روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫︣﹋️ ا︣ان 
︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︀ــ︡ . ︡︋﹩ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︭ــ︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر 

︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی 
︎︣اــ︡ ﹝︡ل ١٣٧٧ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 00074576 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ۶۵ اــ︣ان  ۵۶٢ص٢٨ 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S1442277146503 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ 
ا︧︀ن ا﹝﹫︣ا﹁︱﹙﹩ ﹇﹠︀ت ︨︀﹝︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸

۰۸
۶۴
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸

۰۸
۶۱
۴

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى  يك مرحله اى
 ﹏ذ  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︫ اداره ﹋﹏ راه و
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡رج در﹠﹞

 ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
 ︣︀︨ ا︨﹠︀د از ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir ︋﹥ آدرس 

﹝﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︋﹥ ر︀ل

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

 ٩٨/٣٣
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم ﹝﹢ر︑︣︋️ ︗︀م-
 ٠٠٠+٨٠ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹏︮︀﹁︡ ︀ن﹝︣﹁
ا﹜﹩ ٠٠٠+٨٤(︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹇︴︺﹥ ٤)و 

︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ و ︑﹊﹞﹫﹏ ︻﹞﹙﹫︀ت را﹨︧︀زی 
در﹝︡وده رو︨︐︀﹨︀ی ﹝﹢﹝﹟ آ︋︀د-﹋︐﹥ 

︫﹞︪﹫︣ ︫︨︣︐︀ن ﹁︣﹞︀ن

١٢٠/١٥٩/٤٣٤/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٧٢

ر﹡ــ﹌   ١٣٨٣ ﹝ــ︡ل  ︎︣اــ︡  ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٩٨ب٢۴ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   00993739 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٧۴
S1412283372693 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁︀︵﹞﹥ ︗﹫︣وز ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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آ﹎︢︎ ﹩︣ه ﹡﹢︨ ﹩︧︀م ︫︣﹋️ ز︻﹀︣ان ﹎﹙︊︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩۶٩
 ﹡︷ــ︣ ︋ــ﹥ ا﹠﹊﹥ ︵︊﹅ ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙ــ︼ ۶٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رــ︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 
٧۵٫۶٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل و ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ︨ــ︀م از ١٠٠ ︨ــ﹛۶٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋﹥ ١٢٠ ︨ــ﹛ ۶٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل 
︫ــ︡ه ﹝ــ﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ . ﹜︢ا ︋﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝﹙️ داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︸ــ︣ف ﹝︡ت ۶٠ روز از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ︗︢︎ ️︣ه 
﹞︀ره  ﹡﹢︧ــ﹩ ︨ــ︀م ︗︡︡ ︋﹥ ︋︀﹡﹉ ︨ــ﹫﹠︀ ︫ــ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ﹝︭﹢ص︫ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︤١-٣٨١٠١٢۴-١٣-٣١٧ وار
︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا﹡︭︣اف از ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ︋﹢ده و ﹅ ︑﹆︡م در ︢︎︣ه ﹡﹢︨ ﹤︋ ﹩︧︀﹝︡ار د﹍︣ وا﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ . ︋︣ای 

︨︀م ︗︡︡ ا﹝︐﹫︀ز ︠︀︮﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪︡ه ا︨️ ﹝︊﹙︼ ا︨﹞﹩ ︨︀م ﹨﹞︀ن ﹝︊﹙︼ او﹜﹫﹥ ︺﹠﹩ ۶٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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آگهى احضار متهم 
ــه 980412 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب بوشهر متهم اقاى  به موجب پرونده كالس
ــن جوكار به اتهام ضرب  ــماره ملى 3490494601 و حس محمدرضا جليم كن فرزند مصطفى به ش
ــد به  ــين مومنى تحت تعقيب مى باش ــكايت اقاى امير حس و جرح عمدى و تهمت و افتراء موضوع ش
ــرر يك ماه پس از تاريخ  ــابى در وقت مق ــار و ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از بزه انتس ــرده اخط نامب
ــيدگى و اتخاذ  ــى حاضر گردد در صورت عدم حضور غيابا به موضوع رس ــار اگهى در اين بازپرس انتش
تصميم خواهد شد اين اگهى به تجويز ماده 174 قانون ائين دادرسى كيفرى براى يك نوبت در يكى 

از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج  مى گردد. م الف:833  آ-9808648
يوسف مختارى –بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب بوشهر 

برگ اخطاريه
ــيدى  ــان عبدالرش ــارت الكترونيك سندباد2-احس ــواوران تج ــركت ن ــونده: 1-  ش ــام اخطاريه ش ن

3-محمدخاموشى        
حوزه نخل تقى نيروى انتظامى

ادرس: مجهول المكان 
محل حضوردادگاه: شوراى حل اختالف  شعبه نخل تقى

وقت حضور:98/8/11  شنبه  ساعت :10 صبح
ــما مبنى بر مطالبه وجه . لطفا در وقت  ــكايت اقاى عادل مختارى   از ش علت حضور: در خصوص ش

مقرر حاضر شويد. تاريخ انتشار: 98/7/11 آ-9808651
شعبه 2 حوزه قضائيه عسلويه

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــرى FHONRZNCAN 9 مورخ  ــر وكالتنامه با كد رهگي ــه آقاى محمد نعيمى براب ــر به اينك نظ
1398/02/10 از سركنسولى جمهورى اسالمى ايران در استانبول بوكالت از طرف آقاى صادق نعيمى 
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به  ــتناد 2 برگ فرم استش باس
ــاع از ششدانگ اعيان يك باب  ــند مالكيت چهار دانگ مش ــت س اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهد كه متعلق به  ــى از 1849 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش ــماره پالك 25434 فرع ــان به ش آپارتم
ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت  ــد به علت س نامبرده ميباش
ــماره دفتر امالك الكترونيك 139620306003005692 بنام آقاى صادق نعيمى  نامبرده در ذيل ش
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى  ــماره چاپى 072432 د 94 صادر گرديده اس ــند به ش ثبت و س

ندارد............
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9808627 م.الف 127
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

آگهى دعوت از مجاورين
ــب درخواست آقاى مصطفى ترشيززاد احد از مالكين شش دانگ يك قطعه دالستان پالك 287  حس
ــند  ــه بردارى و صدور س ــهد، مبنى بر نقش فرعى واقع در اراضى عنبران پالك 21- اصلى بخش 6 مش
مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم مالك مبنى بر عدم دسترسى به مجاورين، بدين وسيله در اجراى 
كد 914 م.ب. ثبتى و بخش نامه شماره 90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالك 
ــاير مالكين مشاعى پالك به آدرس: عنبران 20 كه  ــور، بدين وسيله به اطالع مالكين مجاور و س كش
عبارتند از: پالكهاى 286 فرعى و 292 فرعى و 289 فرعى و بازه مى رساند، نماينده و نقشه بردار اين 
ــنبه مورخ 1398/7/23 در محل وقوع پالك جهت معاينه محل و  ــاعت 9 صبح روز سه ش اداره در س
نقشه بردارى حضور خواهند يافت، شايسته است مالكين و متصرفين فعلى پالك هاى مجاور در روز و 
ساعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در محل حضور يابند، عدم حضور مانع 

از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9808628 م.الف 128
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 100668 مورخ 1395/03/26  ــدم برابر وكالتنامه ش ــه اينكه آقاى مصطفى عليجانى مق ــر ب نظ

دفترخانه 61 مشهد بوكالت از طرف خانم اشرف حيدرى زاد باستناد 
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  2 برگ فرم استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ اعيان يك باب آپارتمان به شماره پالك 13858 
ــهل انگارى  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش فرعى از 5057 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش
مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 249962 
ــماره چاپى 799521 الف 81 صادر  ــند به ش دفتر 1379 صفحه 23 بنام هادى نيك فرجام ثبت و س
ــند قطعى 202396 مورخ 1386/02/27 دفترخانه 3 مشهد  ــت سپس مع الواسطه برابر س گرديده اس
بنام خانم اشرف حيدرى زاد منتقل شده است سپس برابر سند رهنى 202403 مورخ 1386/02/27 
دفتر 3 مشهد در رهن شركت مالى و اعتبارى بنياد قرار گرفته است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى 

ندارد............
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم  اعتراض بدون ارائه س

آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9808629 م.الف 129
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتى احدى از ورثه مرحوم سكينه خالقى شيروان فرزند رمضان به شماره  نظريه اينكه آقاى جليل بهش
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت  ــهاديه گواهى ش ــتناد دوبرگ استش ــنامه951به اس شناس
ــند مالكيت ششدانگ يك  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س س
ــالك 1195،1196و1197  اصلى  واقع در قطعه يك  ــماره  پ ــه دربند دكان بش قطعه زمين محل س
ــعدى  كه متعلق به مورث ايشان مى باشد بعلت      مفقود  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان س ش
ــماره چاپى 677858ذيل   ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بش ــت با بررس ــده اس ش
ــليم گرديده است   لذا به استناد تبصره  ــماره ثبت 8725نام نامبرده صادروتس صفحه 120دفتر67وش
يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نسبت به 
ــد بايستى ظرف  ــندمالكيت نزد خود مى باش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س 10روز ازتاريخ انتش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون  ــليم نمائيدبديهى اس اداره تس
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد.9808635
تاريخ انتشار:98/07/11

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گرديده اينك برحسب 
ــمت از  ــتند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود يك قس ــت واصله مس درخواس
ــرح زير:پالك16 اصلى  واقع درقزيه دوين  ــالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به ش ام
ــيروان بخش5قوچان پالك 211فرعى آقاى مهدى روحانى وغيره ششدانگ يك قطعه باغ  قطعه 2 ش
ــد لذا بموجب ماده 14قانون  ــاعت 9قبل از ظهر انجام خواهد ش ــنبه  98/08/04س ميمى در روز   ش
ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين شماره هاى فوق الذكر  بوسيله اين آگهى اخطار ميگردد كه 
در روز و ساعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يانماينده قانونى 
ــند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارشده  آنها درموقع مقررحاضرنباش
ــبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان  ــدواعتراضات مجاورين نس ازطرف مجاورين تحديدخواهدش
ــى روزا تاريخ تحديد  ــد مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس ــه در موقع مقررحاضر نبوده ان ــالك ك ام
ــن تكليف پرونده هاى معترض  ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيي ــدود پذيرفته خواهدش ح
ــت اعتراض  ــراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعت ــت ازتاريخ تس ثبتى ،معترضين ميبايس
ــليم  ــى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين اداره تس ــالح قضايى تقديم وگواه ــه مراجع ذيص ــود را ب خ

نمايد.9808636
تاريخ انتشار:98/07/11

صمد ابراهيم زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت  ــب در خواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت از امالك  ــتند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس واصله مس
ــاعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به  واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در س

شرح ذيل آگهى مى گردد:
پالك 24-اصلى كالته مرادآباد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

ــده 20 فرعى از 24- اصلى آقاى منصور ثنائى مقدم ششدانگ يك باب  پالك772 فرعى مجزى ش
منزل واقع در خيابان كارگر 11 انتهاى كوچه حاشيه خيابان 24 مترى

تاريخ تحديد 1398/08/11
ــيله اين  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانندو چنانچه  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضوربهم رس آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س
ــند مطابق ماده 15  ــا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــر يك از صاحبان امالك و ي ه
قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات 
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند  مجاورين نس
ــت از  مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9808639
تاريخ انتشار1398/07/11

ناصر حسن زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000480
-98/7/7  هيئت اول / دوم كالسه   موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى  فاقد س
ــادره از تربت جام در يك باب  ــنامه 5 ص ــماره شناس آقاى غالم محمد نعيمى فرزند غالمرضا به ش
ــاحت 328,75 متر مربع پالك  4 فرعى  فرعى از 3 - اصلى  اصلى مفروز  و مجزى  منزل  به  مس
ــمى آقاى امير كريمى  ــهد خريدارى از مالك رس ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس ش
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــت. لذا به منظور اطالع عم تيمورى  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش ش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه 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.9808645
تاريخ انتشار نوبت اول:98/7/11
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/7/28

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 3698 به شرح دادخواست به كالسه  ــنامه ش ــورى داراى شناس نظر به اينكه آقاى عليرضا آش
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  3/980238ح از اين ش
ولى محمد آشورى به شناسنامه 33 در تاريخ 1398/6/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  كبرى آشورى فرزند عطاء اهللا ش ش 34 متولد 1330/11/2 صادره از تايباد همسر متوفى 

2- مسعود آشورى فرزند ولى محمد ش ش 971 متولد 1360/6/30 صادره از تايباد فرزند متوفى 
3- ياسين آشورى فرزند ولى محمد ش ش 460 متولد 1363/5/20 صادره از تايباد فرزند متوفى 

4- ياسر آشورى فرزند ولى محمد ش ش 972 متولد 1364/8/6 صادره از تايباد فرزند متوفى 

5- مرتضى آشورى فرزند ولى محمد ش ش 0740066511 متولد 
1369/7/5 صادره از تايباد فرزند متوفى 

ــادره از تايباد فرزند  ــد 1356/3/16 ص ــد ولى محمد ش ش 3698 متول ــورى فرزن ــا آش 6- عليرض
متوفى 

7- سعيد آشورى فرزند ولى محمد ش ش 283 متولد 1358/1/4 صادره از تايباد فرزند متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808646 
تاريخ انتشار : 1398/7/11 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شماره پرونده: 139804007141000555/1
شماره بايگانى پرونده: 9800624

شماره ابالغيه: 139805107141002940
تاريخ صدور: 1398/07/06

آگهى ابالغ اجرائيه چك كالسه 139804007141000555
بدين وسيله به آقاى حيدر رمضانى راستى نام پدر: خداوردى تاريخ تولد: 1364/01/01 شماره ملى: 
ــانى : بجنورد- كالته آذرسا(متن سند) كالته آذرسا-  ــماره شناسنامه: 31 به نش 0829847820 ش
ــمت راست- پالك2(اظهارى) ابالغ مى شود كه تعاونى اعتبارى ثامن االئمه خراسان  كوچه آخر- س
ــماره 590763 عهده بانك ملى جهت وصول مبلغ 125/000/000 ريال(  ــمالى به استنادچك ش ش
يكصد و بيست و پنج ميليون ريال) طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
ــماره بايگانى 9800624 در اداره اجراى اسناد رسمى  ــه 139804007141000555 و به ش كالس
بجنورد تشكيل گرديده و طبق گزارش مورخه 98/05/19 و 98/05/30 مامور ابالغ، نشانى شما به 
ــرح متن سند شناسايى نگرديده و ابالغ واقعى به شما در نشانى اظهارى نيزميسر نگرديده است؛  ش
لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 98/8237 مورخه 1398/07/03 طبق ماده 18 
ــار محلى آگهى مى  آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به  ــوب مى گردد نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9808655
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي

 و ساختمان هاي فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 98/552 مورخ04/18/ 98 هي برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف  ــند رسمي مس ــاختمان هاي فاقد س اراضي و س
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مختار جهاني اسد فرزند عزت اهللا بشماره شناسنامه 12103 صادره 
ازاسدآباد درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه و محوطه ي متصل به آن به مساحت 422/78 
ــطه از  ــدآباد بلوار جانبازان خريداري  با واس ــمتي از پالك 1831 اصلي واقع دراس متر مربع در قس
مالك رسمي آقاي ورثه مرحوم رمضان قهرماني محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتي كه اش در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــاي مدت مذكور و عدم وصول  ــت در صورت انقض ــود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي اس خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 262)آ-9808654
تاريخ انتشار اول  98/07/11
تاريخ انتشار دوم  98/07/26

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول) ︫︣﹋️ آر︗ ︀︩ ︫︣ق(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۴۵۶۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٠٠٠٠٨٨٣٨
︣﹎︤ار   ︋️﹋︣  ︫﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏﹞ ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٧/٢٣ در﹢﹞ ﹤︊﹠ ــ﹥︫  ︺︡از ︸︣ روز︨  ــ︀︻️ ١۵︋  ︀ص) راس︨   ︠﹩﹞︀︣ق(︨ــ  ︫︩︗ ︀ــ︣﹋️ آر ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 

﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر︋  ︣﹋︀ء د︻﹢ت︋  ﹝﹫﹍︣دد. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︫ 
 ︀ر︑ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ︀ل ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩)︨  ــ﹢د و ز︀ن(︮  ﹥ ١٣٩٧/١٢/٢٩ و ︧︀ب︨   ︋﹩︐﹠﹞ ــ︀ل ــ︣﹋️         - ︑︭﹢︉ ︑︣از ﹡︀﹝﹥︨  ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫   ︨︡︡﹝︑ - :﹤د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ

﹩﹎درج آ ️︗ ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹡︐︪︀ر︐﹡︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ - ا︐﹡ر- ا﹢﹋︢﹞
﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آز﹝﹢ن دا﹡︀ ︎﹑︨︐﹫﹉ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶٩٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣٩٨۵٩١٠
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٨٠١۶۵٨١︋   ︫﹤ ــ︡ : - آ﹇︀ی ا﹝﹫︡ ﹋﹢︫﹊﹩︋  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ا︤دی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵١٣٩۵۴٨٨۵٢ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ﹇︡رت ا﹜﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ﹝︴﹙﹅ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ۴١٧٢۶۴۶۵٨١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝﹞﹢د ﹝︺︭﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٨٩٣٠٢٢۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل 
 ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︨ــ﹀︐﹥، ︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ،﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︫ــ︣﹋️ از︺︑ ︀دار و︋ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ﹤﹫﹚﹋ - ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
﹝︡︣ه ﹝︐﹀﹆︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝ ﹏﹞︀︻ ︣︡︀ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝﹠﹀︣دا ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹫︊︀︫︡. - ︨︀را ﹝︀﹁﹩ راد ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ١٢٩٠۶٩٧۴٢۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹝︧ــ︺﹢د ︠﹢︫ــ﹠﹢د ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴١٧٢٠۵٩۴٩١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 

 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡︀ی ︫︣﹋️ ا﹨ ﹩﹎آ ︪︣﹡ ️︗ ـ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س .︡﹡︫︡
︖️ ا﹜﹥ ﹇﹙﹩ ︑︊︀ر

 ︨︣︎︨︣️ اداره ︔︊️ ︫︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡︀︐︨︫︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︑︣ان ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری (۶١٧٨٨٨)

/ع
۹۸

۰۸
۶۶
۳

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︑︣ا﹋︐﹢ر ٣٩٩ ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝ــ︤ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩٢ک١۵ اــ︣ان ١٢ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   YAW2389C ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
︧ــ﹟  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   N3HKTAA5DFHQ01013
ــ︀﹇︳  ﹝﹞︡﹡﹫ــ︀ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ، ︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ، ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
 ﹤ ︊︤ ) ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ︙︀﹜︡ارآ﹝﹫﹊﹢  ﹝︡ل ١٣٨۵︋  (︋︣گ︨ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر   ︫ ﹤ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ٧٩٧ع٢۴ ا︣ان ١٢︋ 
 NA2A2JSD46A000132  ﹩︨︀︫ ٠١١۶٠٠۴٠ و ︫﹞︀ره
︋﹠︀م ﹞﹫︡ ︻︧ــ﹍︣ی ︵︊︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨ــ︊︤ )و﹋︀رت ︎﹑ک ︠ــ﹢درو وا﹡️ 
﹫ــ﹊︀ن ︑﹫︌ OHV1600 ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌  ︨﹫︧ــ︐﹛︎ 
︨﹀﹫︡ ︫﹫︣ی ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١١۴٨٨٠۶٩٨٢۵ ︫﹞︀ره 
NAAA36AA8AG880751  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک    ︫︀︨ــ﹩ 
٩۵٧ج۴١ ا︣ان ٩۵ ︋﹠︀م  ︡﹝﹞︧﹟ ︋﹞︍﹢ری ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ 

/ع
۹۸

۰۸
۶۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

  SLX ۴٠۵ ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٢ ا︣ان ١٧١ ق ٧٣ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAAM31FC4EK885018   و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر       
 ﹩﹛ــ︡ ︻︊︡ا﹝﹞ 139  ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ آ﹇ــ︀یB0072278

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

/ع
۹۸

۰۸
۶۷

۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rقولنامه، نقش اول ماجرای زمین خواری است
زمین خواری یکی از پدیده های مخرب در عرصه اقتصادی در جامعه اســت. این 
پدیده به دلیل ضعف قوانین ثبت و مالکیت کشور رخ می دهد. ابعاد زمین خواری 
بسیار گسترده است، به طوری که تنها در 6 ماهه نخست امسال 11 هزار میلیارد 

از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران، کشف شد.
با وجود برخوردهای قاطع اما زمین خواری نه تنها متوقف نشده، بلکه در سال های 
اخیر مســئله دیگری به نام کوه خواری را نیز باید به آن اضافه کرد. زمین خواری 
به شــدت در کشور مشــکل ایجاد کرده که باالترین مقام کشوری یعنی رهبر 
معظم انقالب نیز وارد شــده و حتی در مواردی مانند روستای خوش آب  و هوای 
زیارت در شهرستان گرگان، به طورمستقیم وارد شده و دستور رسیدگی سریع به 

زمین خواری ها در این روستا و منطقه را دادند.
پس از این دستور بود که مدیر کل منابع طبیعی گلستان از تشکیل 70 پرونده 
تنها در مورد اراضی ملی خبر داد. 70 پرونده زمین خواری تنها در یک روســتای 
نه چندان بزرگ، تعداد قابل توجهی است. در واقع این تعداد مصداق مشت نمونه 
خروار است. وقتی در یک روستای کوچک به این میزان زمین خواری رخ می دهد 
پس در شهرهای بزرگ چه اتفاقی می افتد؟ بررسی آمارها نشان می دهد تنها در 
ســال 95 به میزان 2.5 برابر کشورهای قطر و بحرین یعنی 385 هزار هکتار از 
اراضی ملی از چنگ زمین خواران درآمده است. از سوی دیگر رفع تصرف این میزان 
از اراضی ملی حدود 97 هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور تراشیده است. این 
ارقام نجومی فقط برای سال 95 هستند. اگر سال های دیگر را هم محاسبه و به این 

ارقام اضافه کنیم، بی تردید به ارقام نجومی تری خواهیم رسید.

 زمین خواری 11 هزار میلیاردی در 6 ماهه نخست سال 98
جدیدترین آمار زمین خواری مربوط به 6 ماهه نخست سال جاری است. اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه درباره میزان زمین های رفع تصرف شده در 20 استان در 
6 ماهه نخست امســال گفت: »در حوزه بازگشت اراضی به بخش های مختلف، 
نهاد های متولی زمین و مسکن )منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط 
زیست، اوقاف و...( موفق شدیم در سال 98 مساحتی بیش از 178 هزار هکتار از 
اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را در مورد 20 استان به سازمان های متولی 
زمین و مســکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن افزون بر 11 هزار میلیارد برآورد 

می شود، گزارش 10 استان دیگر هنوز واصل نشده است«.

 قولنامه، نقش اول زمین خواری است
پــس از ذکر این ارقام نجومی حال باید دید چگونه در کشــور به این وســعت 
زمین خــواری اتفــاق می افتد؟ برای این کار به نظر می رســد ابتــدا باید روش 
زمین خــواران را بدانیم. برای تصاحب یک زمین، زمین خواران ابتدا ملک دلخواه 
خود را که عموماً در مناطق خوش آب و هواست، انتخاب می کنند؛ بعد دور آن را 
دیوارکشی می کنند. در مراحل بعدی اقدام به ساخت وساز در محدوده دیوارکشی 
می کنند. این درحالی است که تمام مراحل به دور از چشم حاکمیت رخ می دهد. 
مرحله اصلی پس از ساخت وســاز است و زمین خواران برای رسیدن به سود باید 
بتوانند ویالی ساخته شده را بفروشند. برای اینکه مرحله آخر نیز از چشم حاکمیت 
پنهان بماند باید به جای فروش رسمی و ثبت در دفترخانه با روش دیگری ملک 
خود را به فروش برسانند. در این مرحله قانون یک راه جلو پای زمین خواران قرار 
می دهد و آن هم اعتبار اسناد غیررسمی)قولنامه ای( است. از آنجا که معامالت انجام 
شده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی شوند، حاکمیت نیز از آن ها مطلع 
نمی شود. بنابراین افراد زمین خوار به راحتی می توانند امالکی را که تصرف کرده اند 

به وسیله این اسناد به فروش برسانند.
افراد سودجو با راهکار قانونی اعتبار قولنامه می توانند به راحتی اقدام به زمین خواری 
کنند. دلیل تداوم این پدیده با وجود برخوردهای قضایی نیز همین مسئله است. 
بنابراین تا معضل مالکیت در کشور حل نشود و ثبت رسمی تنها معیار و مالک 
انتقال مالکیت اموال غیرمنقول نشود، برخوردهای قضایی با پدیده زمین خواری 
مانند آب در هاون کوبیدن است. از این رو بی اعتباری اسناد غیررسمی در مقابل 
اســناد رســمی از طریق اصالح قانون ثبت، اصلی ترین راه حل ریشه ای پدیده 

زمین خواری است.

چرا کارگران تجمع را برای حل مشکالت صنفی انتخاب می کنند؟

حرف حساب، راه ناحساب
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  تجمع، اعتراض و 
اعتصاب در سه چهار سال اخیر به شیوه های 
اصلی جامعه کارگری برای طرح مطالبات و 
مشکالت و دستیابی به خواسته های صنفی 
تبدیل شده است.هر از چندی اعتراضات درون 
کارخانه ای و یا خیابانی کارگران شرکت های 
بزرگ و کوچک، نوپا و باسابقه به تیتر اصلی 
رسانه های کشور تبدیل می شود که صرف نظر 
از نام بنگاه و کارخانه، وجه اشــتراکی به نام 
مطالبه حقوق اولیه قانونی دارد و ورود دستگاه 
قضایی به این موضوع را توجیه می کند. نبود 
امنیت شغلی، معوق شدن حقوق و دستمزد و 
شکاف روز افزون بین دستمزد و هزینه های 
معیشت جزو دغدغه های اصلی جامعه کارگری 
در این سال هاســت که به باور 
فعاالن ایــن جامعه، به خاطر 
ابهام قانونی و در مواردی خأل 
قانونــی، رخ داده و کارگران را 
به گروهی بی پناه و آسیب پذیر 
تبدیل کرده است تا جایی که 
کارگران به این باور رسیده اند 
که بــرای رســیدن به حقوق 
اولیه، چــاره ای جز اعتراض و 
اعتصــاب و چه بســا مواجهه 
 بــا نیروهای امنیتــی ندارند.

 دست کارفرما 
برای اخراج نیرو باز است

علی دهقان کیا، فعال 
کارگــری در توضیح 
مشــکالت  مهم ترین 
به  کارگــری  جامعه 
نبــودن  مشــخص 

مصادیق در مشاغل دائمی، فصلی و مقطعی 
اشاره می کند و به خبرنگار ما می گوید: مطابق 
تبصره 2 مــاده 7 قانون کار باید ماهیت این 
مشاغل به تفکیک مشخص می شد، اما وزارت 
کار این ابهام را رفع نکرده و دســت کارفرما 

برای اخراج نیروی کار باز است.
به گفته وی اخراج 20 نفر از کارگران هفت تپه 
از ابتدای مهر ماه هم با توجه به این خأل قانونی 
اتفاق افتاده و حتی اداره کار هم نمی تواند در 

این زمینــه از کارگر حمایــت کند، چرا که 
قرارداد 6 ماهه بســته شده است؛ حال آنکه 
اگر در اواســط قرارداد 6 ماهه کارگری اخراج 
می شــد امکان دفاع قانونی از حقوق او وجود 

داشت. 

 کارگر از حاشیه استقبال نمی کند
به گفته یکی دیگر از فعاالن کارگری، نخستین 
عامل در ایجاد اعتراضات کارگری در چند سال 
اخیر، خصوصی سازی ناقص و واگذاری بنگاه ها 
به نااهالن اقتصادی و غیرمتخصصان اســت؛ 
همان هایی که تنها به دنبال سود و طی کردن 
یک شبه راهی 100 ساله هستند و نظارت و 

بازرسی درستی بر کار آن ها نمی شود.
اولیاء علــی بیگی به 
می گوید:  ما  خبرنگار 
کارفرمایان،  نگاه  این 
پرداخــت بــه موقع 
انجام  و  کارگر  حقوق 

تکالیف قانونــی را از اولویت خــارج کرده و 
زمینه ســاز اعتراض یا اعتصــاب کارگران در 
کارخانه و یا خیابان شده؛ این در حالی است 
که کارگران به دنبال کار و دریافت حقوق خود 
هستند و از حاشیه استقبال نمی کنند، به ویژه 
آنکه حتی پیش از نوسان های شدید اقتصادی، 
با حقوق های حداقلی توان اداره معیشت خود 
را نداشتند.  وی ادامه می دهد: این اعتراضات 
به معنی نبود راه قانونی برای طرح مطالبات 
بحق کارگران نیســت. برای نمونــه اگر در 

شیوه واگذاری شرکت ها و تعهدات خریداران 
بازنگری شود و کارفرما با اجرای درست قانون 
تا پنج سال بعد از تحویل بنگاه اجازه تعدیل 
نیرو و اخراج کارگر را نداشــته باشد، بخشی 
از اعتراضات وجود نخواهد داشــت. این فعال 
کارگــری اضافه می کند: در مــواردی مانند 
اعتراضات اخیــر هفت تپه در ظاهر کارگران 
باید از قانون تمکیــن کنند، چرا که کارفرما 
اجازه داشته قرارداد به پایان رسیده 6 ماهه را 
تمدید نکند، اما باید دید آیا آن شغل ماهیت 
موقت و 6 ماهه داشــته و یا مستمر است و 
اینکه اگر کارگر در آن شــغل دارای ماهیت 
دائم، سابقه دارد و تخلفی هم مرتکب نشده، 

کارفرما نمی تواند قراردادش را تمدید نکند.
علی بیگی با ابراز خرسندی از اینکه تعدادی از 
کارگران اخراجی هفت تپه به کار برگشته اند، 
ادامه می دهد: متأســفانه نه در مجلس و نه 
در دولــت اراده ای برای رفــع این ضعف ها و 
ابهام های قانونی وجود ندارد و فرصت طالیی 
برای اصالح قانون کار در گذشته، از دست رفته 
است. ضمن اینکه در دولت قبل پیش نویسی 
تهیه شد که در آن تبصره یک ماده 7 قانون 
کار که مهم ترین وظیفــه وزارت کار، یعنی 
تنظیم روابط کار و تعیین مدت قراردادهای 
موقت را حذف کردند که این حذف، مفهومی 
برای مشــاغل دائم باقی نگذاشــته و امنیت 
شغلی کارگر را هدف گرفته است. علی بیگی 
معتقد است، عالوه بر ابهام زدایی از قوانین و 
مقررات داخلی کار در کشور باید توصیه های 

سازمان جهانی کار هم اجرایی شود، چرا که 
ایران جزو 50 کشور اول جهان است که به این 
سازمان پیوسته است.  وی می گوید: بر اساس 
توصیه های سازمان جهانی کار، در روابط کار، 
فرد مالک نیســت بلکه شــغل مالک است 
و شــغلی که سه سال تداوم داشته و ماهیت 
متوالــی دارد، قراردادش باید دائم باشــد، اما 
متأسفانه در ایران کارگری با 20 سال سابقه، با 
قرارداد موقت کار می کند که این یعنی ضعف 
قانون جدی است و کارگر تا وقتی که مجلس 
و دولت برای اصالح و شفاف سازی قوانین کار 
قدم برندارند، راهی جز تجمع و تحصن برای 

رسیدن به حق خود نمی بیند.

 معیشت کارگر در سیاست گذاری 
دولت ها جایی ندارد
حمید حاج اسماعیلی، 
کارگــری  فــعـــال 
دیگــری هم به وجود 
شــکاف جــدی بین 
دســتمزد کارگــران 

و هزینه های معیشــت اشــاره می کند و به 
خبرنگار ما می گوید: در چند سال اخیر روند 
خصوصی سازی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین 
تأثیر را بر جامعه کارگری گذاشــته و برنامه 
دقیقی هم برای جبران این تأثیر اجرا نشده 
است. به همین دلیل دســتمزد کارگران در 
برابــر تورم قدرتی نــدارد و نیازهای ضروری 
زندگی کارگران بدون پاســخ باقی مانده و با 
خصوصی سازی های ناقص، سرعت بیشتری 
گرفته است، چرا که حتی شرکت های باسابقه 
از قبیــل هپکو، ارج، آزمایش و هفت تپه یا به 
ورشکستگی رسیده اند و یا در بحران دست و 
پا می زنند و نمی توانند مطالبات اولیه کارگر 
را محقق کننــد. وی با بیان اینکه دولت ها و 
مجالــس در سیاســت گذاری و برنامه ریزی، 
کارگــران را جدی نگرفته انــد، می گوید: در 
قانون اصــل 44 حقوق کارگــر جایی ندارد 
و تشــکل های کارگری قوی و کارآمدی در 
کشور وجود ندارد که در مواقع لزوم با دولت 
و مجلس رایزنی کنند و آسیب پذیری جامعه 

کارگری را کاهش دهند.

دریافت مالیات از ثروتمندان 
برای برقراری عدالت اجتماعی

در تمام دنیا دریافت مالیات از ثروتمندان با هدف 
برقراری عدالت اجتماعی و به حداقل رســاندن 
فاصله طبقاتــی و زدودن فقــر از جامعه دنبال 
می شود تا مبالغ دریافت شده به عنوان یارانه به 
فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی پرداخت شود. در 
ایران اما نه تنها موضوع دریافت مالیات از اقشار 
پردرآمد به صورت جدی دنبال نمی شود که فرار 
مالیاتی قابل توجهی گزارش می شود و تبعیض و 
فقر بیشتری را در جامعه رقم زده است. پرداخت 
یارانه با فروش پول نفت نیز چندان گرهی از کار 
فقرا نگشوده؛ سهل انگاری و بی تدبیری مسئوالن 
ورق را به گونه ای رقــم زده که به جای دریافت 
مالیات از ثروتمندان و پرداخت به فقرا، ثروتمندان 

همانند فقرا سهم برابری از یارانه داشته اند.
 به جای آنکه دولت ها برنامه ریزی، قانون و مقررات 
و تصویب و تدوین قوانین را به ســویی هدایت 
کنند که با گرفتن مالیات از برخورداران جامعه، 
فقرا قادر به ادامه زندگی با کرامت باشــند، اما نه 
تنها این طرح منجر به چنین موضوعی نشده بلکه 
دولت ها تا کنون با روش ها و بهانه های گوناگون 
از حذف یارانه ثروتمنــدان خودداری می کردند. 
بدیهی است در صورتی که حذف یارانه ثروتمندان 
به درستی و براساس آمارهای درست اجرا شود، 
بودجه باقیمانده از حذف دهک های پردرآمد در 
شرایط اقتصادی کنونی که بیکاری و رکود بیداد 
می کند باید تنها و تنها بــه دهک های پایین و 

کم برخوردار جامعه داده شود. 
کمک به دهک های کم درآمد یا سه چهار دهک 
پایین جامعه موضوعی اســت که دولت باید به 
طور جدی به آن ورود کند؛ چرا که تورم، گرانی، 
بیکاری و درآمدهای ناچیز مســائل و مشکالت 
معیشتی بسیاری را برای خانواده های کم درآمد 
ایجاد کرده است. حذف یارانه ثروتمندان هر چه 
زودتر باید در دستور کار قرار گیرد تا با اختصاص 
بودجــه حذفی به خانواده های کم درآمد و بدون 
درآمد، فشــار تورمی ماه ها و سال های گذشته تا 
حدی جبران شــود. بدیهی است در این شرایط 
اقتصادی و معیشــتی، بودجــه حاصل از حذف 

پردرآمدها باید در این حوزه به کار گرفته شود.

متأسفانه نه در مجلس 
و نه در دولت اراده ای 
برای رفع این ضعف ها 
و ابهام های قانونی 
وجود ندارد و فرصت 
طالیی برای اصالح 
قانون کار در گذشته، 
از دست رفته است

بــــــــرش

حتماً از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم  اقتصاد: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق طبیعی کارگر است که وقتی دستمزد دریافت نمی کند، اعتراض کند، 
گفت: ما حتماً از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم. وی با بیان اینکه به مسئوالن قوه قضائیه و امنیتی نوشته ایم به هیچ عنوان نباید به مسائل کارگری که به خاطر عدم پرداخت دستمزد ایجاد می شود، 
جنبه امنیتی داده شود، اظهار کرد: این مسائل اقتصادی است و حتی اجتماعی هم نیست و باید در سطح مسائل اقتصادی کنترل شود. این حق طبیعی کارگر است که وقتی دستمزد دریافت نمی کند، اعتراض کند.
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یادداشت

 مرتضی افقه
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

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

برابر راي ش ماره 139860306015004235و 139860306015004239 الى 139860306015004243 – 23 
ــند رسمي مستقر  ــاختمانهاي فاقد س و 1398/06/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــنامه  ــكن به شناس ــك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- آقاي خليل برش ــي حوزه ثبت مل ــد ثبت در واح
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 327 كدملي 0749869267 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ش
مساحت 6332,97 مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــكن كالته ء به شناسنامه  ــمتى از پالك 2- آقاي عبدالكريم برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 3 كدملي 0732262356 صادره تربت جام فرزند مصطفي در يكدانگ مش ش
مساحت 6332,97  مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــنامه  ــكن كالته ئي به شناس ــمتى از پالك 3- آقاي نوراحمد برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 11 كدملي 0749553162 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ش
ــاحت 6332,97 مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد  مس
ــكن به شناسنامه شماره 2773  ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك 4- آقاي نعمت برش ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ به مس ــاع از شش ــادره كاريز فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ــي 0748701125 ص كدمل
ــان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــماره 277 اصلي واقع در خراس 6332,97 مترمربع پالك ش
ــنامه شماره 773 كدملي  ــكن به شناس ــمتى از پالك 5- آقاي جليل برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش قس
ــدانگ يك قطعه باغ به مساحت  ــدانگ شش ــاع از شش 0749411449 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش
ــان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملى تايباد از محل  ــماره 277 اصلي واقع در خراس 6332,97 مترمربع پالك ش
ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك 6- آقاي رحمت برشكن كالته ئي به شناسنامه شماره 2771  ــمتى از مالكيت مش قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ به مس ــاع از شش ــادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ــي 0748701109 ص كدمل
ــماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  6332,97 مترمربع پالك ش
ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمتى از مالكيت مش قس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مي توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807884
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

غالمرضا آقازاده  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139460306015004817- 1394/10/16 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه 0740048058 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب  ــول بشماره شناس آقاى عبدالناصر مختارپور فرزند غالم رس
منزل به مساحت 150 متر مربع پالك 606 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از 
محل قسمتى از مالكيت غالم موال بابائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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. 9807885
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002554- 1398/03/19 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عبداله سرخ آبادى به شناسنامه شماره 8076 كد ملى 0748420363 صادره تايباد فرزند قربانعلى در 
ــماره 2300 فرعى بجاى 504 فرعى از 250  ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 176,25 مترمربع پالك ش شش
ــمتى از مالكيت سهم االرثى آقاى  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك محرز گرديده  ــاعى بانو رضوان نورانى و قس ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس غالمرضا نورانى و از محل قس
ــخاص نسبت  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــت خود را به  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9807886
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

مهدى حسين زاده  /  كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015006762- 1397/07/10 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عبدالودود تيموريان نصرآباد به شناسنامه شماره 7710 كد ملى 0748416714 صادره تايباد فرزند ولى محمد 
ــماره 215 فرعى از 251 اصلى واقع در  ــاحت 328,27 مترمربع پالك ش ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس در شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاع عبدالوهاب عزيزى 
و ولى محمد تيموريان نصرآباد و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807887
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

مهدى حسين زاده   / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603002271مورخ 1398/04/26 هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 403صادره از رشت در قريه الكان در سه دانگ  ــماره شناس ــمى فرزند على به ش آقاى هادى طاهرى مقدم تخس
ــدانگ  يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 762/70 متر مربع پالك فرعى 3372 از اصلى  ــاع از شش مش
ــمى خانم اعظم نيك نژاد  ــت خريدارى از مالك رس 38 مفروز مجزى از پالك 72 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است .
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2924  آ-9807888
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 11 /1398/07 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603002270مورخ 1398/04/26 هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2صادره از رشت در قريه الكان در سه دانگ  ــماره شناس ــن به ش خانم حاجيه مهدى نژاد بلگورى فرزند غالمحس
ــدانگ  يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 762/70 متر مربع پالك فرعى 3372 از اصلى  ــاع از شش مش
ــمى خانم اعظم نيك نژاد  ــت خريدارى از مالك رس 38 مفروز مجزى از پالك 72 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است .
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2922  آ-9807889 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 11 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى 

 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002309  ـ  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق و س
ــاختمانهاى  1398/05/28  هيئت اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه  4 و شماره ملى 0652479367 نسبت  خانم طاهره چاحوضى  فرزند غالمرضا  بش
ــمتى ازپالك  4383 ـ  ــاحت 101/65  مترمربع قس ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل  مس به  شش
ــت لذا به منظور  ــمى محرز گرديده اس اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت محمد على محتش
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.9807834
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/11

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9603828
ــود تاريخ تولد:  ــام پدر: محم ــارتى ن ــيد بش ــه 9603828 خانم مهش ــب پرونده اجرايى كالس بموج
ــماره ملى: 3674196379 شماره شناسنامه: 10656 جهت وصول يكصد و چهارده  1366/06/31 ش
ــرح: 1- كبرى بيكلرى  ــيدزاده دلوئى بدين ش ــيدعلى س ــكه بهار آزادى عليه: ورثه مرحوم س عدد س
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0919393403 ش ــن تاريخ تولد: 1321/08/20 ش دلوئى نام پدر: حس
ــماره ملى:  ــين تاريخ تولد: 1312/12/19 ش ــيدزاده دلوئى نام پدر: سيدحس ــداله س 39 2- سيداس
ــيدزاده دلوئى توسط قيم قانونى آقاى  ــماره شناسنامه: 1120 3- سيداميرعلى س 0918840775 ش
ــداله سيدزاده دلوئى نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد: 1393/09/13 شماره ملى: 0981045121  سيداس
ــماره شناسنامه: 0981045121 4- سيدالياس سيدزاده دلوئى توسط قيم قانونى آقاى سيداسداله  ش
ــماره ملى: 0928317341 شماره  ــيدعلى تاريخ تولد: 1385/07/28 ش ــيدزاده دلوئى نام پدر: س س
شناسنامه: 0928317341 5- سيدامين سيدزاده دلوئى توسط قيم قانونى آقاى سيداسداله سيدزاده 
ــماره ملى: 0927109476 شماره شناسنامه:  ــيدعلى تاريخ تولد:  1383/03/19 ش دلوئى نام پدر: س
ــند ازدواج شماره 14018 تاريخ 1382/05/25 دفترخانه ازدواج شماره  0927109476 به استناد س
ــان رضوى مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالسه فوق در  ــهد استان خراس ــهر مش 11 ش
ــعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد تشكيل و پس از ابالغ اجرائيه به مديونين به  اداره اجراى ش
ــتانكار طى وارده 17997- 1396/09/05 ششدانگ پالك ثبتى 14974 فرعى  ــت وكيل بس درخواس
ــيدزاده دلوئى در قبال 114 عدد سكه  ــهد به مالكيت مرحوم سيدعلى س از 184 اصلى بخش ده مش
ــمى دادگسترى وارده به شماره 5226-  ــت كه برابر گزارش هيئت كارشناسان رس بهار آزادى بازداش

:1398/02/09
ــدانگ يك واحد آپارتمان  ــه پرونده 9603828 مبنى بر ارزيابى شش ــى كالس در اجراى امر كارشناس
ــالك ثبتى 14974 فرعى از 7476 فرعى از  ــاحت 83/72 مترمربع واحد اول تفكيكى داراى پ به مس
ــهد به نشانى اعالمى بلوار صياد شيرازى- صياد  980 فرعى از 356 فرعى از 184 اصلى بخش ده مش
شيرازى 46- پالك 10/1 طبقه اول شمالى ملكى ورثه مرحوم سيدعلى سيدزاده دلوئى باتفاق نماينده 

دادستانى عمومى و انقالب مشهد از محل فوق بازديد و پس از بررسى موضوع نتايج اعالم ميگردد:
ــده و واحد مورد ارزيابى (پالك  ــكلت فلز و نماى سنگ و در 6 واحد ساخته ش ــاختمان بصورت اس س

فوق) واقع در شمال طبقه اول يكى از آن واحدها مى باشد و داراى قدمتى حدود ده سال است.
ــى شده)- پذيرايى (كف سراميك و  ــراميك و بدنه نقاش واحد آپارتمانى فوق داراى دو خواب (كف س
ــراميك و بدنه كاشى و پانل گچ نقاشى شده- كابينت اسكلت  ــپزخانه (كف س بدنه كاغذ ديوارى)- آش

فلز و نما ام دى اف مى باشد- سرويس و حمام (كف سراميك و بدنه كاشى) مى باشد.
گرمايش بخارى و شومينه و سرمايش كولر آبى و همچنين داراى آب- برق- گاز مستقل است. داراى 

پايانكار 10/9693- 1383/04/22 مى باشد. محل در اجاره است و با محل مطابقت دارد.
ــاخت- عرض ممر  ــاحت- نوع س ــه موقعيت مكانى- مس ــوق با توجه ب ــان ف ــدانگ آپارتم ارزش شش
دسترسى- ميزان بر دسترسى- قدمت بنا- ميزان سهم العرصه و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى از جمله 
ــاس ميانگين نظرات هيئت كارشناسى به  ــه با نرخ معامالت امالك مشابه و براس عرف محل و مقايس

مبلغ 3/900/000/000 ريال (سه ميليارد و نهصد ميليون ريال) تعيين و برآورد مى گردد.
ــتأجر ميباشد و  ــماره 32176- 1398/06/23 ملك در تصرف مس برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش
ــتأجر آپارتمان را به مبلغ پنجاه ميليون تومان رهن و ماهيانه يكصد هزار تومان اجاره نموده اند و  مس

تاريخ انقضاى قولنامه 1399/02/15 مى باشد.
ــماره  ــش وارده به ش ــهد ناحيه ش ــئول بايگانى حوزه ثبت ملك مش حدود اربعه ملك طبق اعالم مس

18399- 1398/04/17 بدين شرح مى باشد:
ــانتيمتر (8/33 مترمربع) پنجره و ديوار و لبه تراس به فضاى  ــماالً بطول هشت متر و سى و سه س ش
ــانتيمتر (9/60 مترمربع) ديوار بديوار پالك باقيمانده جنوباً  ــصت س ــرقاً بطول نه متر و ش خيابان ش
بطول هاى پنج متر و بيست سانتيمتر (5/20) مترمربع و يك متر و بيست سانتيمتر (1/20 مترمربع) 
ــانتيمتر (3/13 مترمربع) ديوار اشتراكى با واحد  ــه متر و سيزده س ــرويس پله و س درب و ديوار به س
ــانتيمتر (1/80 مترمربع) ديوار بديوار 979 فرعى و برابر  ــتاد س مجاور جنوبى غرباً بطول ده متر و هش

اعالم واحد ثبتى وارده بشماره 18399- 1398/4/17 پالك ثبتى مذكور بازداشتى ديگرى ندارد.
ــمتى از طلب  ــدانگ پالك ثبتى در قبال قس ــتانكار و هزينه ها مقدار شش كه با توجه به مطالبات بس
ــغ 156/000/000 ريال حق مزايده و  ــد ضمناً مبل ــه مبلغ 3/900/000/000 ريال مزايده خواهد ش ب
ــر به مبلغ 195/000/000 ريال ميباشد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده  نيمعش
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر  ــد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ 3/900/000/000 ريال از س مزايده ميباش
ــعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار  ــنبه مورخه 1398/8/21 در محل ش در روز سه ش
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
ــا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــهردارى و غيره ت ــتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش و يا حق اش
رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول 
خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده 
ــمى مشهد  ــناد رس برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس

شعبه دوم اجراى ثبت برگزار مى گردد. آ- 9808630 م.الف 130
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092002594/1
ــيدحميد سيدى نيك نام پدر: سيدحسن  ــيله به وراث مرحوم سيدحسن سيدى نيك (1- س بدينوس
تاريخ تولد: 1340/08/06 شماره ملى: 0933628269 شماره شناسنامه: 2976 به نشانى: مشهد بلوار 

معلم سيدمرتضى 20 پالك 291
2- بى بى زهرا بريدسيدى نيك نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1340/01/04 شماره ملى: 0849651352 

شماره شناسنامه: 1 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيدمرتضى 20 پالك 291
3- سيداحمد سيدى نيك نام پدر: سيدحسن تاريخ تولد: 1346/06/20 شماره ملى: 0930719001 

شماره شناسنامه: 71936 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيد مرتضى 20 پالك 291
ــيدعلى سيدى نيك نام پدر: سيدحسن تاريخ تولد: 1356/09/10 شماره ملى: 0932240623  4- س

شماره شناسنامه: 60749 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيدمرتضى 20 پالك 291
ــماره ملى: 0930719018  ــن تاريخ تولد: 1348/05/05 ش ــيدى نيك نام پدر: حس 5- اكرم بريدس
ــيدمرتضى 20 پالك 291) اعالم مى گردد  ــماره شناسنامه: 71937 به نشانى: مشهد بلوار معلم س ش

پالك ثبتى 23801 فرعى از 182 اصلى بخش 10 مشهد
متعلق به شما در قبال طلب خانم فاطمه پورعلى دوغ آبادى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1332/03/17 
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه  ــماره شناسنامه: 203 بازداش ــماره ملى: 0702299421 ش ش
ــما نسبت به مورد بازداشت  ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش
ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه....... چاپ..... منتشر 

گرديده است. آ- 9808631 م.الف 131
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9703497
بموجب پرونده اجرايى كالسه 9703497 خانم مريم حميدى نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1358/06/17 
ــماره ملى: 0827981007 شماره شناسنامه: 20748 جهت وصول يكصد و چهارده عدد سكه بهار  ش
ــكوئى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1352/06/17 شماره شناسنامه:  آزادى عليه آقاى بابك قهرمانى اس
4660 به استناد سند ازدواج شماره 71 تاريخ 1385/05/17 دفترخانه ازدواج شماره 116 شهر مشهد 
ــتان خراسان رضوى مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالسه فوق در اداره اجراى شعبه  اس
دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد تشكيل و پس از ابالغ اجرائيه به مديون در تاريخ 1397/07/25 
به درخواست وكيل بستانكار طى وارده 25590- 1397/07/14 ششدانگ اعيان پالك ثبتى 11139 
فرعى از 235 اصلى بخش نه (يازده هزار و يكصد و سى و نه فرعى از دويست و سى و پنج اصلى بخش 
ــكه بهار آزادى بازداشت كه برابر گزارش  ــهد به مالكيت مديون در قبال 114 عدد س ــهد) مش نه مش

كارشناس رسمى دادگسترى وارده به شماره 40313- 1397/10/02:
ساختمان مزبور داراى آسانسور با نماى سنگ و مشتمل بر طبقات زيرزمين بصورت پاركينگ و روى 
ــد  پاركينگ در همكف يك واحد و طبقات اول تا چهارم و هر طبقه دو واحد و جمعاً 9 واحد مى باش
ــده است. اين واحد سه خوابه و داخل يكى از  ــوم غربى روى همكف واقع ش و واحد مزبور در طبقه س
ــراميك و حمام بين خوابها و سرويس بهداشتى در  ــتر، داراى آشپزخانه اپن، كف س خوابها حمام مس
ابتداى ورودى و ديوار كاغذ ديوارى و سنگ تزئينى و داراى سقف كاذب و نورپردازى شده و سيستم 
ــرمايش كولرگازى و گرمايش پكيج و رادياتور مى باشد. اين آپارتمان داراى يك سرى انشعابات آب  س
ــاكن بودند. لذا ارزش اين آپارتمان جهت  و برق و گاز مجزا بوده و در زمان بازديد خواهان در ملك س
برگزارى مزايده، با توجه به موقعيت ملك و موارد ذكر شده و وضعيت بازار معامالت و در نظر گرفتن 
ــادل نهصد و پنجاه ميليون  ــت به مبلغ 9/500/000/000 ريال مع ــع موارد مؤثر در تعيين قيم جمي

تومان برآورد و اعالم مى گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 40898- 1397/10/05 در زمان بازديد محل در تصرف بستانكار بود.

ــماره  ــه وارده به ش ــهد ناحيه س ــئول بايگانى حوزه ثبت ملك مش حدود اربعه ملك طبق اعالم مس
31717- 1398/06/17 بدين شرح مى باشد:

ــماالً در چهار قسمت كه قسمت سوم آن غربى است. بطولهاى (1/20) يك متر و بيست سانتيمتر،  ش
ــى و دو سانتيمتر، (0/25) بيست و پنج سانتيمتر، (3/42) سه متر و چهل و دو  ــه متر و س (3/32) س
سانتيمتر، اول ديواريست دوم ديوار و پنجره است سوم ديواريست، چهارم ديوار و پنجره است اول تا 
چهارم به فضاى معبر مجاور شرقاً رد يازده قسمت كه قسمتهاى چهارم و دهم آن شمالى قسمت هاى 
ــت. بطولهاى (6/55) شش متر و پنجاه و پنج سانتيمتر  ــتم آن جنوبى اس ــم و هش دوم و پنجم و شش
ــى و چهار  ــانتيمتر (0/34) س ــانتيمتر (1/90) يك متر و نود س ــت و چهار س (1/24) يك متر و بيس
ــانتيمتر (1/55) يك متر و پنجاه و پنج  ــانتيمتر (0/50) پنجاه س ــانتيمتر (0/75) هفتاد و پنج س س
سانتيمتر (0/20) بيست سانتيمتر (2/35) دو متر و سى و پنج سانتيمتر (1/85) يك متر و هشتاد و 
ــانتيمتر (8/80) هشت متر و هشتاد سانتيمتر اول ديواريست مشترك دوم تا ششم ديواريست  پنج س
هفتم درب و ديوار است هشتم تا دهم به راه پله مشاعى يازدهم به آپارتمان مسكونى قطعه 7 جنوباً 
در دو قسمت بطولهاى (1/50) يك متر و پنجاه سانتيمتر (5/85) پنج متر و هشتاد و پنج سانتيمتر 
ــه فضاى حياط خلوت غرباً بطول  ــت، اول و دوم ب ــم ديوار جلوى بالكن، دوم ديوار و پنجره اس اول ني

(20/60) بيست متر و شصت سانتيمتر، ديواريست به فضاى ملك مجاور
ــدانگ از پالك ثبتى 11139  ــاع از شش ــتانكار و هزينه ها مقدار دو دانگ مش كه با توجه به مطالبات بس
ــغ 3/166/666/666 ريال مزايده  ــمتى از طلب به مبل ــهد در قبال قس فرعى از 235 اصلى بخش نه مش
خواهد شد ضمناً مبلغ 126/666/667 ريال حق مزايده و نيمعشر به مبلغ 158/333/333 ريال ميباشد 
ــدار فوق از مبلغ  ــد و مزايده بمق ــه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش ــق تبصره ماده 121 آئين نام ــه طب ك
3/166/666/666 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1398/9/25 در محل شعبه 
دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى 
ــت و  ــده بعهده برنده مزايده ا س ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از  هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد ش
ــمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت  تعطيل رس

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ- 9808632 م.الف 132
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه 2 همدان برابر  ــى مصدق به مهر دفترخان ــهاد محل ــليم دوبرگ استش ــم مينوش خزاعى  با تس خان
ــدانگ  پالك   ــند مالكيت شش ــت كه س ــى اس ــخ 98/7/7 مدع ــه تاري ــماره 98/15996- ب وارده ش
ــماره دفتر امالك الكترونيكى  ــزى از 10 اصلى واقع درحومه  بخش يك ذيل ش ــى ومج 28938 فرع
139720326001019361 به علت سهل انگارى مفقود گرديده ونزد كسى در بيع شرط نيست  لذا 
به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بدينوسيله آگهى مى شود تا هركسى مدعى انجام معامله و 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشاراين آگهى طى مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد 
و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبى خود را تسليم نمايد 
ــيدن اعتراض و يا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت  درصورت انقضاء مدت واخواهى و نرس

ارائه نگردد سند المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 1055)  آ- 9808626
رئيس اداره ثبت اسناد امالك منطقه 1 شهرستان همدان- على زيورى حبيبى
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 پنجشنبه 11مهر 1398 4 صفر 1441 3 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9078 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 کنکور با ساماندهی جدید سال 1400 به صورت پایلوت اجرا می شود ایرنا: ابراهیم سوزنچی کاشانی، معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
سیاست های ساماندهی کنکور تا پایان امسال مشخص و سازمان های ذی ربط مکلف می شوند که برای آزمون سال 1400 این سیاست ها را به صورت پایلوت عملیاتی کنند. وی یادآور شد: در حال حاضر حدود 8۵درصد 

ظرفیت دانشگاه ها خارج از کنکور پذیرش می شود ولی مشکل هنوز در جایی که همه برای تصاحب صندلی های آن، خود را به آب و آتش می زنند، حل نشده است.

وزیر راه خبر داد
سرویس های فوق العاده هوایی  و ریلی برای ایام اربعین

خلـیل خـانـــه:      آرش 
محمد اســامی، وزیــر راه و 
شهرســازی از تخصیص سرویس های 
فوق العاده هوایی و ریلی و تخصیص 8 
هزار و 200 دســتگاه اتوبــوس برای 
جابه جایی زائران در ایام اربعین به مقصد 

پایانه های مرزی خبر داد.
وی گفت: برای ایام اربعین هم ضمن در نظر گرفتن پروازهای فوق العاده هوایی و 
سرویس های فوق العاده راه آهن، 8 هزار و 200 دستگاه اتوبوس نیز برای حمل و 
نقل زائران پیش بینی شده است. عاوه بر این از نیروهای مسلح هم کمک خواسته 

شده که اتوبوس هایشان را در خدمت حمل و نقل زائران قرار دهند.
اسامی با بیان اینکه وسایل نقلیه مناسب در پایانه شلمچه، زائران را از ایستگاه 
راه آهن به مرز منتقل می کنند، گفت: سازمان هواپیمایی کشور با همه پروازهای 
شرکت ها موافقت کرده و هیچ شرکتی نبوده که پرواز فوق العاده ای بخواهد و به 
او مجوز داده نشده باشد. وی ادامه داد: در بحث تردد جاده ای با تاش همکاران، 
راه های مواصاتی بهسازی شده به خصوص محور جاده ایام به مهران چهار خطه 
شده است که به جز ۱0 کیلومتر آن، بقیه مسیر زیر بار ترافیکی رفته و همچنین 
پارکینگ هایی در مهران، چذابه و سایر نقاط مهم مرزی برای افرادی که با خودرو 

شخصی می روند، در نظر گرفته شده است.
اســامی خاطرنشان کرد: به لحاظ امکانات، فضا و گیت های عبور و مرور در 
ترمینال ها و پایانه ها امکانات بیشــتری نســبت به سال های گذشته تدارک 
دیده شــده است. جاده ها نیز بهسازی شــده هر چند نمی توان امسال را با 
ســال های گذشته مقایسه کرد اما پیش بینی شده تعداد زائران خیلی بیشتر 
باشــد. امیدواریم امسال مردم با شرایط و تسهیات بهتر و بیشتر از این ایام 

استفاده کنند.
وزیر راه و شهرســازی در پایان گفت: خدمات ما بــرای یک دوره ده روزه پیک 
ستاد اربعین مدیریت می کند. اگر تشخیص بدهند که باید تمدید شود همکاری 

می کنیم. نرخ بلیت ها هم برای رفاه زائران ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

توضیحاتی درباره صدور برگ تردد زائران اربعین
ایسنا: حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد 
اربعین توضیحاتی دربــاره برگ تردد 

زائران اربعین ارائه کرد.
وی با بیان اینکه هماهنگی تردد با برگ 
تردد به جای ویــزا در مواردی صورت 
گرفته اســت، گفت: این به معنای این 
نیست که کسی برای گرفتن گذرنامه 

ثبت نام نکند. کسانی که گذرنامه شان تاریخ ندارد باید ثبت نام کنند. توافق شده 
پلیس برای صدور برگ تردد مجوز داشته باشد؛ با دولت عراق هماهنگ کردیم 
اگر نیروی انتظامی فرصت نداشت گذرنامه را تمدید یا صادر کند، فعاً برگ تردد 
را صادر کند تا مردم به سفر اربعین برسند. بعد در زمان مناسب گذرنامه به منزل 

آنان ارسال می شود.

اعزام 2 هزار زائر اولی در ایام اربعین به عتبات
مهر: مدیرعامل بنیاد احســان از اعزام 
2هزار زائراولی در ایام اربعین به عتبات 
عالیات خبر داد و گفت: تا پایان ســال 

۵هزار زائراولی اعزام خواهند شد.
سیدامیرحســین مدنی افزود: در ایام 
اربعین اعــزام درمانگاه های ســامت 
احسان، اعزام کاروان های فرهنگی، ارائه 

خدمات غذایی و همچنین اعزام زائراولی ها از اقداماتی است که انجام می شود. در 
این ایام یک میلیون آب معدنی برای زائران اربعین در نظر گرفته شده که در ۱۱ 

ایستگاه مستقر ستاد اجرایی می توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای با حوزه علمیه قم، تعدادی از طاب و روحانیون 
حــوزه، خدمات فرهنگی مورد نیاز زائــران را ارائه خواهند کرد و همچنین پنج 

خودرو سیار در بخش خدمات فرهنگی در نظر گرفته شده اند.
مدنی از برپایی مراسم پرده خوانی در چندین ایستگاه خبر داد و گفت: همچنین 

در حوزه مخابراتی و بانکی نیز تسهیاتی برای زائران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در بخش ســامت در هفت نقطه کاروان های ما مســتقر هستند که 
خدمات تخصصی و درمانی به زائران ارائه می دهند. مدنی گفت: توان اســکان و 

پذیرایی یک میلیون نفر را در ایام اربعین خواهیم داشت.

فرایند خروج مشموالن وظیفه از کشور در اربعین
فارس: رئیس سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی، فرایند خروج مشموالن 
وظیفه از کشــور در اربعین حسینی را 

تشریح کرد.
ســردار تقی مهــری گفــت: تمامی 
مشموالن غیرغایبی که تمایل به شرکت 
در پیاده روی معنوی اربعین حسینی را 

دارند، می توانند بدون پرداخت وثیقه، مجوز خروج از کشور را دریافت کنند.
وی گفت: خروج مشــموالن از کشــور به منظور ســفر زیارتــی کربای معا 
برای دانش آموزان، دانشــجویان، طاب حوزه علمیــه و دارندگان برگ آماده به 
خدمــت بدون غیبــت در بازه زمانی 7 مهر تا ۱0 آبان ماه ســال جاری با ثبت 
 کدملی و کد ســخا از طریــق درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی به نشــانی

 www.epolice.ir امکان پذیراست.
ســردار مهری بیان کرد: دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت در صورتی 
که تاریخ بازگشت به کشور آنان، یک ماه پیش از تاریخ اعزام به خدمتشان باشد، 

می توانند به صورت اینترنتی درخواست خود را ثبت کنند.
این مقام ارشــد انتظامی اظهار کرد: آن دســته از مشموالن غیرغایبی که برای 
معافیت پزشــکی، کفالت و یا موارد خاص اقدام کرده اند و درخواســت آنان در 
ســامانه وظیفه عمومی در حال بررسی است، می توانند برای خروج از کشور در 
این ایام، از تسهیات فوق بهره مند شوند. وی اذعان کرد: مشموالن واجد شرایط 
قانون جریمه که حداقل نیمی از مبلغ جریمه را پرداخت کرده و اقســاط معوقه 
ندارند نیز می توانند در این ســفر معنوی شرکت کنند. سردار مهری بیان کرد: 
دارندگان معافیت موقت پزشــکی و کفالت نیز تا یک ماه پیش از اتمام معافیت 

موقت می توانند برای خروج از کشور اقدام کنند.

رئیس بسیج زنان کشور خبر داد
 حضور بانوان بسیجی به عنوان مبلغین مذهبی 

در اربعین ۹۸
مهر: رئیس بسیج زنان کشور از حضور 
بانوان بسیجی به عنوان مبلغین مذهبی 

در موکب های ایرانی خبر داد.
مینــو اصانــی گفــت: بــر اســاس 
برنامه ریزی هــا و همکاری هــای انجام 
شــده، در هر یک از موکب های ایرانی 
مستقر در کشــور عراق، یکی از بانوان 

بسیجی به عنوان مبلغ اســامی نیز حضور خواهد داشت. این بانوان به عنوان 
مشاوران مذهبی و خانواده برای پاسخ دهی به پرسش های اعتقادی و خانوادگی 

در موکب ها حضور خواهند داشت.
وی بــا بیان اینکه تاکنون حدود بیش از ۳هزار نفر از بانوان بســیجی برای این 
منظور نام نویسی کرده اند، تصریح کرد: با همکاری بسیج طاب، بسیج فرهنگیان 
و دیگر نهادهای بسیجی، بانوان متقاضی هر شهر به پایگاه های همان شهری که 
قصد برپایی موکب در عراق را داشته باشد معرفی و در موکب ها حضور می یابند.

اصانی از برپایــی موکب های این نهاد در مرزهای ایران و عراق خبر داد و بیان 
کرد: سازمان بسیج زنان در مرزهای مواصاتی کشور نیز برای پذیرایی از زائران 
به ویژه زائران خارجی دیگر کشورها از جمله پاکستان و افغانستان موکب خواهد 

داشت. به عاوه در این موکب ها نمایشگاه های عفاف و حجاب نیز برپا می شود.
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دستچین

پزشکان آبرویی شیشه ای دارند
ایسنا: دکتر محمــد طالب پور، رئیس بیمارستان سینا و عضو 
ائتاف بین المللی جراحان الپاروســکوپی معتقد اســت: حرفه 
پزشکی باتاقی شیرین است با درآمدی باال که هدف شاغان آن 
به ویژه در بخش دولتی نیست و پزشکان آبرویی شیشه ای دارند؛ 
چراکه در معرض قضاوت همگان هستند و بر همین اساس هم 

آبروی خود را برای پول، هزینه نمی کنند. 

المپیادی ها جای کسی را نمی گیرند
ایلنا: عنایت ساالریان، معاون باشگاه دانش پژوهان جوان درباره 
نحوه جذب مدال آوران نقره و برنز در دانشگاه های برتر کشور گفت: 
سهمیه مربوط به نقره و برنز که مصوبه شورای هدایت استعداد 
درخشــان وزارت علوم می شــود، مازاد بر سهمیه ثابت سازمان 
سنجش است. بنابراین المپیادی ها جای کسی را نمی گیرند و این 

سازمان جا برای اضافه کردن این المپیادی ها دارد.

اسراف در تجهیزات مدارس 
مهر: مهراهلل رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس می گوید: ما تجهیزات را تحویل ادارات آموزش و پرورش و 
مدارس می دهیم ولی خوب نگهداری نمی شوند. مثاً نیمکتی که 
قرار است پنج سال یا ۱0 سال عمر مفید کند، زود خراب می شود یا 
تخته روی نیمکت خراب می شود و به جای تعویض آن تخته، کل 

میز و نیمکت را دور می اندازند.

مسکن ۳۰ متری، جوانان را به تجردگرایی سوق می دهد
خانه ملت: محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران 
مجلس می گوید: راهبرد تولید مساکن ۳0متری در تضاد با تشکیل 
خانواده در کشــور است. بر اساس سیاست های جمعیتی، دولت و 
حکومت باید زمینه را برای تشــکیل خانواده و فرزندآوری زوجین 
فراهم کنند، اما برنامه وزارت راه و شهرســازی افراد را به ســمت 

تجردگرایی سوق می دهد.

داروهای 6 میلیونی سرطان را به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم
ایلنا: محمد مخبر، رئیس ستاد اجرای فرمان حضرت امام)ره( با 
بیان اینکه با تولید دو دارو در نوع ضدسرطان که اواخر سال 97 
وارد بازار شد، حدود ۱40 میلیارد تومان از جیب بیماران سرطانی 
کمتر خرج شــد، گفت: قیمت داروهای ضدسرطان که حدود 6 

میلیون تومان بود را به ۳00 هزار تومان رسانده ایم. 

شورای  عالی سالمندی داریم که هیچ زمانی تشکیل نشد!
برنا: امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس می گوید: باید قوانین 
درست و مشخصی برای احقاق حقوق سالمندان وجود داشته 
باشد البته در کشور شــورای  عالی سالمندی داریم که هیچ 
زمانی تشــکیل نشــد. متأسفانه مســئوالن برای شانه خالی 
کردن از مسئولیت هایشان، عاقه دارند تمام وظایف را گردن 
خانواده بیندازند؛ خانواده ای که حتی در مســائل مالی خود 

درمانده است.

حوادث

رئیس پلیس راهور ناجا:
هزینه سوانح ترافیکی در ایران 

ساالنه 5 میلیارد تومان است 
 ایرنا   رئیس پلیس راهــور ناجا گفت: هزینه 
سوانح ترافیکی در ایران ساالنه ۵ میلیارد تومان 
است. سردار ســیدکمال هادیان فر افزود: ساالنه 
۵۵میلیون نفر بر اثر وقوع تصادفات رانندگی در 
جهان مصدوم و معلول و ۱.۳ میلیون نفر جان خود 
را از دســت می دهند. رئیس پلیس راهور گفت: 
هزینه های سوانح ترافیکی در کشورهای پیشرفته 
6۳4 هزار میلیارد دالر و در ایران ۵ میلیارد تومان 
است. سردار هادیان فر ادامه داد: با توجه به توسعه 
تردد، دیگر روش سنتی در برقراری نظم و امنیت 
مؤثر نیست و امروز کشورهایی که از روش مدرن 
و نوین استفاده می کنند، شاهد کاهش تصادفات 
بوده انــد. وی توضیح داد: پلیــس ترافیک برای 
برقراری نظم و کاهش تصادفات، برنامه هایی داشته 
که از جمله آن ها حرکت بین خطوط، ساماندهی 
تردد عابران، آمــوزش فرهنگ صحیح رانندگی، 
ساماندهی موتورسیکلت  ســواران و ساماندهی 

همیاران پلیس است.

بهداشت و درمان

پاسخ مدیرعامل بیمه سالمت به یک پرسش
چرا برخی مراکز درمانی دفترچه 

»بیمه سالمت« را قبول نمی کنند؟
 فــارس    طاهر موهبتــی، مدیرعامل بیمه 
سامت گفت: اینکه برخی اوقات اعام می شود 
که دفترچه بیمه سامت توسط مراکز خصوصی 
پذیرفته نمی شود که این اتفاق معموالً مربوط 
به بیمه رایگان است، بیمه شدگان رایگان طبق 
قانون )بند الف تبصره ۱7( فقط باید به بخش 
دولتی مراجعه کنند به این دلیل که بر اساس 
قانون ما مکلف شدیم افرادی که از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار نیستند را زیر پوشش بیمه 
قرار دهیم. وی با بیان اینکه بیمه سامت از پنج 
صندوق برخوردار اســت، توضیح داد: صندوق 
بیمه رایگان با بخش خصوصی قرارداد نمی بندد، 
بیمه رایگان معطوف بــه گروه های نیازمندی 
اســت که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند. 
با وجود این موضوع، پرداخت های ما نسبت به 
برخی بیمه ها که ۱۵ماه بدهی دارند بهتر است؛ 
به طــوری  که بدهی خرداد ما به مراکز درمانی 

پرداخت شد و تیرماه نیز پرداخت خواهد شد.

آموزش

مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد
۱۶ تا ۱۹ هزار نیروی نهضتی 

پشت صف استخدام
 میــزان   رئیس نهضت ســوادآموزی درباره 
آخریــن وضعیت ابــاغ آیین نامه اســتخدام 
معلمان حق التدریس، معلمان پیش دبستانی و 
نهضتی ها گفت: این آیین نامه هنوز به استان ها 
اباغ نشده است. شــاپور محمدزاده افزود: بر 
اساس این آیین نامه تعدادی از پیش دبستانی ها 
و جامانده های حق التدریس ها بر اساس بند یک 

مصوبه شهریور97 مجلس استخدام می شوند. 
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: بند دوم که 
حوزه نهضت است شامل دو گروه آموزشیاران 
و آموزش دهنده هاســت که این دو دسته باید 
در آزمونی شــرکت کنند و در صورت قبولی 
استخدام می شوند. رئیس نهضت سوادآموزی 
همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد 
نیروی نهضتی در صف استخدام هستند؟ گفت: 
۱6 تــا ۱9 هزار نیروی نهضتــی داریم که در 
صورت اباغ موافقت ســازمان برنامه و بودجه 

می توانند استخدام شوند.

خانه و خانواده

رئیس فراکسیون جوانان عنوان کرد
ناتوانی وزارت ورزش و جوانان 

در حوزه جوانان
 میزان    رئیس فراکســیون جوانان مجلس 
شورای اســامی گفت: وزارت ورزش و جوانان 
همه مأموریت های خودش در حوزه جوانان را 
جامه عمل نپوشــانده و تنها یکسری اقدامات 
را انجام داده است. سیدفرید موسوی گفت: از 
همان روز اولی که ادغام وزارت ورزش و جوانان 
اتفاق افتاد متأســفانه حوزه جوانان در حاشیه 
موضوعات ورزشی قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
موضوعات مرتبط با حوزه جوانان بخشی نیست 
که تنها یک وزارتخانه متولی آن باشــد، افزود: 
در حال حاضر وزارتخانه ها و متولیان زیادی در 
زمینه اشتغال و ازدواج جوانان در کشور وجود 
دارند که البته هماهنگی و همسویی بین این 
فعالیت ها به چشم نمی خورد. رئیس فراکسیون 
جوانان مجلس افزود: البته شورای عالی جوانان 
هم نتوانست به آن اهداف اصلی دست پیدا کند 
بر همین اســاس ما مجدداً پیگیر این موضوع 

بودیم که سازمان ملی جوانان احیا شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور:
 ساعت کاری معلوالن شاغل 

۱۰ ساعت در هفته کم می شود 
 ایسنا   رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به 
منظور بهره  مندی کارمندان دارای فرد معلول در 
خانواده از کاهش ساعت کار، دستورعمل اجرایی 
مربوط تهیه و برای اجرا اباغ شــده اســت.وحید 
قبادی دانا،  در ادامه به مهم ترین اقدامات پنج ماه 
نخست امسال در راستای اجرای قانون اشاره کرد 
و گفت: تعمیم پرداخت کمک هزینه معیشت در 
بعد خانــوار برای ۱87هزار فــرد دارای معلولیت، 
تعمیم پرداخت کمک هزینه شهریه دانشگاه  های 
غیردولتــی به فرزندان دانشــجوی افــراد دارای 
معلولیت، برنامه  ریزی برای پرداخت ودیعه مسکن 
به ۳هزار فرد دارای معلولیت بخشی از این اقدامات 
هستند. رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین 
برنامه  ریزی برای پرداخت کمک هزینه خرید لوازم 
ضــروری برای 4هزار و 800 فرد دارای معلولیت و 
هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 
۵4۳ فرد دارای معلولیت برای مشاغل آموزشی را از 

دیگر اقدامات مهم پنج ماه نخست امسال دانست.

تا اربعین حسینی

 گروه جامعه/ محمود مصدق  پس از گذشت 
۱۱ ماه از روزی که محمد شــریعتمداری، وزیر 
رفاه از تصویب الیحه اصاح قانون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان غیر ایرانی خبر داده بود، دیروز عباســعلی 
کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان توییتی 
را منتشــر کرد که از تأیید این الیحه در شورای 

نگهبان حکایت می کرد.
شــریعتمداری در روز تصویب الیحه گفته بود: 
این الیحه اقدامی بااهمیت برای برخورداری این 
کــودکان از حقوق اجتماعی، حــق اقامت پایدار 
آن ها، رفع تبعیض بین این کودکان و ســایران، 
افزایش علقه این افراد و ســرزمین مادری است. 
پیش از این؛ قانون مدنی کشورمان، تنها خون پدر 
را برای انتقال ذاتی تابعیت به فرزند به رســمیت 
می شناخت و مادران ایرانی حق نداشتند به  محض 
تولد کودک، تابعیت خــود را به او منتقل کنند 
و فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی تنها پس از سن ۱8 سالگی می توانستند 

تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.
حال با تأیید این الیحه از ســوی شورای نگهبان 
ضمن اینکــه ایران از جرگه هفت کشــوری که 
حق انتقال تابعیت را تنهــا برای پدر قرار داده اند 
خارج می شود، بیش از یک میلیون نفر از فرزندان 
زنانی که با مــردان خارجی ازدواج کرده اند نیز از 
باتکلیفی درمی آیند و به عنوان شهروند ایران از 

حمایت های قانونی برخوردار خواهند شد.

 مشکل امنیتی حل شد
این الیحه آخرین بار؛ پــس از نقدهای مختلف 
روی آن، بیســت و چهارم تیر امســال به صحن 
علنــی پارلمان رفته بود تــا وکای ملت پس از 
رفع ایرادهای شورای نگهبان به ویژه دغدغه های 
امنیتی، آن را اصاح کرده و دوباره به این شــورا 

ارسال کنند.
مشــورت های پیاپی نمایندگان، این الیحه را به 
این شــرح اصاح کرد: »فرزندان حاصل از ازدواج 
شــرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا 
بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، 
قبل از رســیدن به سن ۱8 سال تمام شمسی به 
 درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل 
امنیتی )به  تشخیص وزارت اطاعات( به تابعیت 

ایران درمی آیند.
فرزندان مذکور پس از رســیدن به سن ۱8 سال 
تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، 
می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت 
نداشتن مشــکل امنیتی )به  تشــخیص وزارت 
اطاعات( به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ 
به اســتعام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه 
ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است 

نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی 
در صورت نداشتن مشکل امنیتی )به  تشخیص 
وزارت اطاعات( اقدام کند«. کمیســیون قضایی 
مجلس نیز چندی بعد در هفدهم شهریور نحوه 

تابعیت فرزندان مادران ایرانی را تعیین کرد. 
با مصوبه این کمیسیون در ماده واحده اصاحی 
قانون پس از عبارت »درخواســت مــادر ایرانی« 
عبارت »در صورت نداشــتن مشکل امنیتی )به 
تشــخیص وزارت اطاعــات و اطاعات ســپاه 

پاسداران(« اضافه شد.
بنابراین بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون، 
فرزنــدان حاصــل از ازدواج مــادر ایرانی و پدر 
غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی طبق 
تشخیص وزارت اطاعات و سازمان اطاعات سپاه، 

تابعیت ایرانی می گیرند.
نمایندگان مجلس پس از سرکشی به حوزه های 
انتخابیه خود این الیحه را در دســتور کار جلسه 
علنی خود قرار دادند و سرانجام دوم مهر ماه امسال 
آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصاح کردند.

در این اصاحیه تأیید اطاعات سپاه نیز به شروط 
دریافت تابعیــت فرزندان زنان ایرانــی و مردان 

خارجی افزوده شد.
حال با تأیید شــورای نگهبان، صدها هزار نفر از 
فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند 
به عنوان شــهروند ایران، از حمایت های قانونی 
برخوردار خواهند شــد. باید دید در ادامه این راه 
و در فرایند اجرا، آیا این قانون خواهد توانســت 

توقعات این جامعه انبوه را برآورده سازد. 

 بی هویتی یعنی استعداد تخلف داشتن
رضایــی،  حمیدرضــا 
پژوهشگر اجتماعی با اشاره 
به اینکه تأیید این مصوبه 
توسط شــورای نگهبان از 
لحاظ اجتماعی،  اقتصادی و 

امنیتی  تأثیرات مثبتی را به دنبال دارد، می گوید: 
برای مثال از بعد اجتماعی و امنیتی، فردی که فاقد 
هویت باشد مستعد هر تخلف یا جرمی است. او به 
مثابه خودرویی است که شماره پاک ندارد؛ اما اگر 
فرد دارای هویت باشد قطعاً کمتر در معرض این 

آسیب قرار خواهد گرفت. 
رضایی با اشــاره به اینکه ایران جزو 7 کشــوری 
بود- لبنان، قطر، سومالی، ایران، سوازیلند، برونئی 
و کویت- که تابعیت از طریق خون مادر به فرزند 
منتقل نمی شد، می گوید: بنابراین با مصوبه جدید 
این مشــکل برطرف شده و این موضوع را باید از 
لحاظ بین المللی نیز مسئله ای مثبت قلمداد کرد.  

 توجه به حقوق زنان
مقــدم،  قرائــی  امــان اهلل 
جامعه شــناس در خصوص 
تأییــد این مصوبه به قدس 
نهایی  تصویــب  می گوید: 
الیحه یاد شده و تبدیل آن 

به قانون در واقع نشــان از توجه بیشتر به حقوق 
زنان جامعه دارد. البته به نظر من اعطای چنین 

حقی به زنان یک ضرورت بود.

وی در ادامه تأکید می کند: مصوبه یاد شــده از 
بُعد اقتصادی نیز تأثیرات مثبتی به دنبال خواهد 
داشت؛ چرا که رشد زاد و ولد در ایران به شدت 
کم شــده، آمار ازدواج ها کاهش یافته است و از 
سوی دیگر، با رشد سریع پدیده سالمندی مواجه 
هســتیم بنابراین نیاز به فرزندآوری در کشــور 
افزایش یافته و این مصوبه در این زمینه تأثیرات 

مثبتی به دنبال دارد.
البته این استاد دانشگاه مصوبه یاد شده را خالی 
از ایراد  نمی داند و معتقد است: از لحاظ فرهنگی 

ممکن است فرزندان این گونه خانواده ها به نوعی
-نه خیلی زیاد- دچار تعارض فرهنگی شوند. 

 پیوست فرهنگی می خواهیم
علیرضــا شــریفی یزدی، 
روان شناســی  دکتــرای 
اجتماعــی نیــز ضمــن 
خرســندی از تأییــد این 
الیحه از ســوی شــورای 

نگهبان، در همین خصوص می گوید: خوشبختانه 
با تصویب قانون جدید، جدایی و تبعیضی که بین 
زنان و مردان ایرانی در خصوص تابعیت فرزندان 
در قانون کشورمان بوده از بین می رود. نخستین 
فایده قانون جدید این است که وقتی زنان ایرانی 
با مردان خارجی ازدواج می کنند این امر ســبب 
می شــود به دلیل تأثیرپذیری فرزندان از مادران 
خود، ما راحت تر هویت ایرانی اسامی خویش را 
به این گونه فرزندان منتقل کنیم؛ حتی اگر آن ها 

در خــارج از مرزهای ما زندگی کنند و این خود 
ُحسن بزرگی است.

نکته دوم این اســت که به دنبال مهاجرت اتباع 
بعضی از کشــورها به ویژه افغانســتان، عراق و 
پاکستان به ایران، شاهد ازدواج های زیادی از زنان 
ایرانی با مردان این کشورها در طول 40 سال اخیر 
بوده ایم؛ اما فرزندانی که از آن ها متولد شــده اند، 
ســردرگم هستند. خیلی از آن ها فاقد شناسنامه 
هستند که خوشــبختانه با تأیید این الیحه گره 

همه این مشکات باز می شود. 
وی اضافــه می کند: در حال حاضــر بین 4 تا 7 
میلیون ایرانــی در خارج از مرزهای ایران زندگی 
می کننــد که خیلی از آن ها با اتباع کشــورهای 
دیگر ازدواج می کنند که با این قانون مشــکات 
آن ها هم رفع می شــود.  وی البته معتقد است: 
مصوبه جدید ممکن است مشکاتی را نیز داشته 
باشد، چه بسا اگر به اندازه کافی به دوتابعیتی ها یا 
دوملیتی ها هویت ملی جامعه مبدأ  تزریق نشود، 
ممکن است از شناســنامه یا هویت ایرانی برای 
خدمت به دیگران سوء استفاده کنند. بنابراین به 
نظرم می رسد حال که قرار است آن ها را به عنوان 
شهروندان ایرانی بپذیریم حتماً باید یک پیوست 
فرهنگی برای آن ها تدوین کنیم تا بر اساس آن، 
این شــهروندان جدید را تحت پوشش آموزه ها، 
روش ها و هنجارهای ایرانی قرار دهیم؛ اگر چنین 
نکنیم و آن ها را به حال خودشان رها کنیم ممکن 

است در آینده مشکل ساز شوند.

 به یکدیگر اعتماد داشتیم اما...
محمدکاظم کاظمی، شاعر 
افغانستانی مقیم ایران نیز 
تصویب این قانون را موضوع 
مبارکی می داند و می گوید: 
با ایــن گام، جمع زیادی از 

کسانی که به طور طبیعی فرزندان ایران محسوب 
می شوند از لحاظ قانونی نیز می توانند دارای هویت 

ایرانی شوند و به زندگی خود ادامه دهند. 
 وی با اشــاره به اینکه ازدواج های زیادی که 
بین زنان ایرانی با مردان افغانستانی یا عراقی 
صورت گرفته، حاصل اعتمــاد این جوامع به 
یکدیگر اســت، می افزاید: این موضوع نشــان 
می دهــد که چقدر مردم این کشــورها با هم 
مشــترکات فرهنگــی و اجتماعــی دارند اما 
تاکنون به دلیل مشــکات قانونــی فرزندان 
این گونه زوج ها، ایرانی شــناخته نمی شدند و 
آنــان باید برای دریافت شناســنامه و زندگی 
به کشــور پدری شان برمی گشــتند حال آنکه 
مادرانشان ایرانی اند و بیشتر آن ها هم در خاک 
این کشــور به دنیا آمده انــد و به همین دلیل 
بیشــتر به اینجا تعلق خاطــر دارند. از این رو 
مصوبــه اعطای تابعیت به فرزندانی که از زنان 
ایرانی متولد می شــوند عمًا یکی از مهم ترین 
مشکات فرزندان این کشور را برطرف کرده و 
آنــان هم می توانند از این پس از لحاظ قانونی 
از تمام حقوق و مزایایی کــه هر ایرانی دارد، 

برخوردار شوند. 

شورای نگهبان تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را مشخص کرد

سالم قانون به هموطنان جدید
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 ال اله اال اهلل الملک 
الحق المبین

روند محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد آغاز شد

قوز باال قوز »نتانیاهو«
  جهان   بدبیاری های نخست وزیر رژیم صهیونیستی انگار تمامی 
ندارد. در حالی که بنیامین نتانیاهو پس از واگذاری دور دوم انتخابات 
در فلسطین اشغالی به حزب رقیب، در پیشبرد مذاکرات برای تشکیل 
کابینه ائتالفی نیز ناکام مانده و به طور کامل درمانده اســت، وکالی 
وی روز گذشــته برای ارائه توضیحات درباره ســه پرونده فساد علیه 
او در دادگاه حاضر شــدند. نتانیاهو که تاکنون با توسل به حربه های 
سیاسی توانسته صدور رأی در خصوص پرونده های فساد مالی خود را 
به تعویق بیندازد، اکنون وارد آخرین دور از جلسات دفاعیه خود شده 
است. به نوشته وبگاه روزنامه »گاردین« این جلسات دادگاه که پیش از 
جلسه اصلی قرائت کیفرخواست از سوی دادستان کل برگزار می شود، 
چهار روز به طول می انجامد و قرار است پشت درب های بسته نتیجه 
تحقیقات سه ساله پلیس درباره فساد مالی، کالهبرداری و خیانت در 

امانت نتانیاهو را مشخص کند. 
جلسه مقدماتی، شامل احضاریه دادگاه برای نتانیاهو نیست، بلکه به 
وکالی او آخرین فرصت را می دهد تا دادستانی کل را قانع کند پرونده 
را مختومه اعالم کرده یا محکومیت ها را تقلیل دهد. به نوشته روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص، ۱۲ وکیل مدافع وظیفه دفاع از نتانیاهو را در 
خصوص اتهاماتی چون فســاد مالی، دریافت رشوه و سوء استفاده از 
قدرت در برابر ۲۰ نماینده قضایی برعهده خواهند داشــت. از طرفی 
قرار بود دیروز شخص نتانیاهو به دادگاه احضار شود که با فشار برخی 

نمایندگان پارلمانی، این مسئله چهار روز به تعویق افتاد.
قرار است در جلسه اخیر دادگاه، پرونده فساد »۴۰۰۰« بررسی شود. 
این پرونده متعلق به اعطای تســهیالتی از ســوی نتانیاهو به مالک 
شرکت بِِزک در مقابل دریافت پوشش خبری مناسب از نخست وزیر 
در پایگاه خبری صهیونیستی واال اســت. همچنین قرار است اوایل 
هفته آینده یعنی در روزهای یکشــنبه و دوشنبه جلسات رسیدگی 
به پرونده های فساد نتانیاهو ازسرگرفته شــود و در آن به دو پرونده 
فســاد» ۱۰۰۰« )هدایایی که نتانیاهو و خانواده اش از افراد ثروتمند 
دریافت کرده اند( و» ۲۰۰۰« )مذاکرات نتانیاهو و مالک روزنامه یدیعوت 
آحارونت( رسیدگی خواهد شد. نتانیاهو در چهار پرونده فساد شامل 
۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از 

قدرت و خیانت است.
فرایند بررسی جرایم نتانیاهو در دادگاه می تواند ماه ها یا حتی سال ها 
طول بکشد، اما به این دلیل که  بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، 
نخست وزیری که در حال محاکمه در دادگاه است تا زمان محکومیت 
نهایی نیازی به استعفا ندارد، احتمال کنار گذاشته شدن وی به دلیل 
این پرونده های فســاد پایین اســت. با این حال »آویخای مندلبیت« 
دادستان کل رژیم صهیونیســتی و دایره تحقیقات پلیس این رژیم 

خواستار محکومیت  نتانیاهو شده اند. 
جلســه دادگاه در حالی برگزار می شــود که پس از شکســت اخیر 

نتانیاهو در انتخابات، شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش 
کرد که وی در صدد اســت به شرط تبرئه شدن از اتهامات، از صحنه 
سیاسی کناره گیری کند. نتانیاهو سخت نگران است که ناکامی اش در 
تشکیل کابینه موجب شود در تصویب قانونی شکست بخورد که مانع 
محاکمه اش در ارتباط با پرونده های فساد شود. گفتنی است در بیست 
و دومین انتخابات کنیست که سه شنبه ۱۷ سپتامبر )۲۶ شهریور( 
برگزار شــد، ائتالف آبی و سفید به رهبری بنی گانتز، رئیس پیشین 
ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۳ کرسی را کسب کرد و 
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نتوانست بیشتر از ۳۲ کرسی به دست 
آورد، همین امر موجب شد، هیچ حزبی نتواند اکثریت قاطع کنیست 
را به دست آورد و تشکیل کابینه دهد. تشکیل کابینه در سرزمین های 
اشغالی نیازمند به دست آوردن دست کم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ 
کرسی کنیست؛ یعنی نصف به اضافه یک است و چنانچه این تعداد 

کرسی به دست نیاید، کابینه ائتالفی تشکیل نمی شود.

اسپوتنیک: یک زن ایتالیایی در جریان حضور 
وزیرخارجه آمریکا در این کشــور در اعتراض 
به سیاست های اقتصادی واشنگتن یک تکه از 
پنیرهای گران قیمت تولید کشورش را به عنوان 
هدیه به مایک پمپئو داده و از او خواست تا آن را 

برای دونالد ترامپ ببرد.
یورونیوز: دیوان عالی فرانســه ارجاع پرونده 
تخلفات مالی رئیس جمهوری سابق این کشور 
به دادگاه کیفری را مورد تأیید قرار داد تا زمینه 
حضور وی در دادگاه فراهم شود. نیکال سارکوزی 
در این پرونده به اســتفاده از منابع غیر قانونی 
مالی برای پیشــبرد کارزار تبلیغاتی انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است.

القدس العربی: »جری ماتیوز ماتجال« ســفیر 
آفریقــای جنوبی در ســازمان ملل که رئیس 
دوره ای شورای امنیت در ماه اکتبر است، تأکید 
کرد که این سازمان از سال ۱۹۴۸ تاکنون حتی 
یک قطعنامه مربوط به فلسطین و اشغالگری 

رژیم صهیونیستی را اجرا نکرده است.
رویترز: پلیس واتیکان در ادامه تحقیقات درباره 
فساد مالی به دفتر چند نهاد عالی یورش برده و 

اسناد و مدارکی را ضبط کرد.
النشره: رســانه های الجزایر گزارش دادند که 
نیروهای این کشــور یکــی از نمایندگان زن 
پارلمان فرانسه که در تظاهرات دانشجویی این 

کشور مشارکت داشته را بازداشت کرده اند.
ســی ان ان: کی یف در قراردادی متفاوت از 
آنچه در پرونده اوکراین گیت ذکر شده، با خرید 
۱۵۰ فروند موشک ضد تانک »جاولین« از آمریکا 

به ارزش ۳۹ میلیون دالر موافقت کرده است.
االخبار: هشــت نظامی ارتــش لبنان قصد 
داشــتند در رابطه بــا دوربینی کــه رژیم 
صهیونیستی در مرز لبنان کار گذاشته بود، 
وارد عمل شــوند که در پی انتشار گاز سمی 

دچار حالت  تنگی نفس شدند.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو: 
  بن سلمان در سودای 

برکناری پدر بیمار خود است
فارس: روزنامه لوفیگارو فرانســه با توجه به 
تحــوالت اخیر در عربســتان نوشــت که این 
رویدادها، سبب شده است ولیعهد سعودی به 
فکر کنار زدن پدر بیمارش حتی قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا باشــد. این روزنامه 
مطرح فرانســوی در ادامه می آورد: محمد بن 
سلمان شــاهزاده جوان و بی پروای سعودی به 
لطف حمایت های محکم پدرش »ســلمان بن 
عبدالعزیز« و دونالد ترامپ توانســت خود را از 
مخمصه قتل »جمال خاشقچی« نجات دهد،اما 
حمالت تالفی جویانه یمنی ها به تأسیســات 
نفتی آرامکو عربستان »ضربه سختی« به اقتصاد 
سعودی زد و چهره »پادشاهی امن« را متالشی 
و ولیعهد آن را ضعیف نشــان داد. این روزنامه 
فرانسوی درباره عملیات زمینی اخیر نیروهای 
یمنی علیه ارتش سعودی و نیروهای تحت امر 
این ارتش )عملیات نصر من اهلل( نیز نوشــت: 
یمنی ها گفته انــد ۲۰۰ تن از نیروهای منصور 
هادی که مورد حمایت ریاض بودند را کشته و 
۲هزار تن از آن ها را به اسارت گرفته اند که اتفاقاً 
در بین آن ها سرباز سعودی نیز هست، این حمله 
»سیلی محکم جدیدی« است به صورت محمد 
بن سلمان. از سوی دیگر اصالحات بن سلمان 
در حمایت از زن، به سرکوب و بازداشت فعاالن 
حقوق زنان در این کشــور انجامیده و اقدامات 
مستبدانه ولیعهد، تجار سعودی را نگران کرده 

است.

 »الفغم« چرا ترور شد؟
لوفیــگارو به ترور »عبدالعزیــز الفغم«، نگهبان 
شخصی پادشاه ســعودی در روزهای اخیر نیز 
اشــاره کرده و تصریح کرد: این گونه حوادث، 
به شایعات و گمانه زنی در داخل سعودی دامن 
می زند. بر اساس یادداشت این رسانه فرانسوی، 
اقدام بن سلمان در ایجاد تغییر در ریاست دیوان 
پادشاهی در تابستان گذشته در کنار این ترور، 
دلیل دیگری اســت بر اینکه ولیعهد به دنبال 
برکناری پدر هشتادوســه ســاله بیمار خود از 

قدرت است.
بر اساس این گزارش، حوادث متشنج و تحوالت 
اخیر بار دیگر ســبب شده اســت که حرف و 
حدیث ها در مورد سناریو بن سلمان برای عزل 
پدرش از قدرت بیشتر شود؛  چرا که ولیعهد به 
این نیاز دارد، آن هم قبل از شکســت احتمالی 
ترامپ در انتخابات پیش رو )نوامبر ۲۰۲۰(، در 
مقابل یک نامزد دموکرات که مخالف ائتالف با 
او )بن سلمان( است. لوفیگارو نوشت، تحوالت 
اخیر موضع و موقعیت بن سلمان را ضعیف کرده 
اســت، از این رو، او به دنبال طرحی است و به 
نظر می رسد که ریاض به تازگی به صورت جزئی 
با پیشــنهادی که انصاراهلل یمن ارائه کرده اند، 

موافقت کرده است.

 امارات هم به بن سلمان بی اعتماد است
این روزنامه در پایان می نویسد که حتی امارات، 
متحد سعودی در جنگ علیه یمن، هم اکنون 
در توانایی ولیعهد در اداره و رهبری عربســتان 

سعودی شک دارد.

 منابع رسانه ای عراق خبر دادند
تداوم ناآرامی ها در میدان 

نیروی هوایی بغداد
مهر: منابع عراقی از ادامه ناآرامی ها در پایتخت 
عراق و اســتفاده نیروهای ضد شــورش این 
کشور از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان 
خبر دادند. نیروهای امنیتی تالش کردند که 
مانع از رسیدن تظاهرات کنندگان به میدان 
التحریــر که کانون تظاهرات روز سه شــنبه 
بود و ورودی منطقه ســبز بغداد محســوب 
می شــود، شــوند. شایان ذکر اســت که در 
جریان ناآرامی های روز سه شنبه دو نفر کشته 
و ۲۶۳ نفــر دیگر زخمی شــدند. به دنبال 
تظاهرات، شورای امنیت ملی عراق به ریاست 
عادل المهدی نخست وزیر این کشور، جلسه 

فوری و فوق العاده برگزار کرد.

ناآرامی های اخیر عراق از کجا آب می خورد؟
شماری از شهرهای عراق از جمله بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوبی این 
کشور در دو روز اخیر بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی به معضل بیکاری و مشکالت 
معیشتی بود. در جریان این اعتراضات دو نفر کشته و ۲۰۰ تن دیگر از جمله ۴۰ نیروی 

امنیتی زخمی شدند. 
 اعتراضات اخیر از چند منظر قابل تأمل است. هیچ یک از احزاب و جریان های عراقی 
مسئولیت صدور فراخوان برای شرکت در این تظاهرات ها را به عهده نگرفته و گروه هایی 
از جملــه جریان صدر که معموالً آغازگر چنین تظاهرات هایی بودند، اعالم کردند در 
آن شــرکت نخواهند کرد. از مدت ها پیش دعوت هایی در فضای مجازی به خصوص 
فیسبوک برای این تظاهرات شده بود، اما متولیان اصلی آن ناشناس بودند. با این حال 
همزمانی این رویداد با دو تحول دیگر در عراق جای این تردید را می گذارد که احتماالً 
این تظاهرات هشداری به دولت عبدالمهدی است. نخست سفر او به چین و تفاهمات 
اقتصادی که با نارضایتی آمریکا مواجه شد و دیگری اعالن مسئولیت رژیم صهیونیستی 
در حمله به مقرهای حشد که یک روز پیش از تظاهرات دیروز توسط عبدالمهدی انجام 

شد. به نظر می رسد نمی توان این موارد را تصادفی دانست.
این تظاهرات می تواند توطئه ای از سوی ایاالت متحده و هشداری به دولت عبدالمهدی 
باشــد که هرگونه فاصله گیری از محور آمریکا و همپیمانان راهبردی اش مانند رژیم 
صهیونیستی می تواند بر امنیت و ثبات عراق اثرگذار باشد. پس دور از انتظار نیست که 
اگر دولت در بغداد اقداماتی مغایر با تمایالت آمریکا داشته باشد، ابزار تروریسم مورد 
استفاده دوباره قرار بگیرد. حتی اگر با قطعیت بگوییم که عامل خارجی در تظاهرات 
اخیر عراق و بغداد نقش داشته، یک موضوع را نمی توان نادیده گرفت و آن این است که 
بستر مورد استفاده این نا آرامی ها انتظارات منطقی مردم است. فساد گسترده، بیکاری، 
وضعیت نامطلوب خدماتی مانند برق و... سبب نارضایتی مردم شده و همین موضوع 
مورد توجه عوامل داخلی و خارجی برای بهره برداری و ســوار شدن بر موج اعتراضات 
می شود. دولت عبدالمهدی که تاکنون کارنامه ناموفقی داشته باید بتواند اقدامات جدی 

در این خصوص انجام دهد.

یمن در کانون توجهات جهانی
صابر گل عنبری،  تحلیلگر مسائل منطقه درکانال تلگرامی اش طی یادداشتی تحلیلی 
به تشــریح اوضاع منطقه پرداخته و نوشت: تا یک سال پیش سوریه کانون توجهات 
منطقه ای و جهانی بود، اما رفته رفته به دالیل داخلی و منطقه ای متعددی جای خود را 
به یمن داد؛ در حالی که سوریه با توجه به مجاورتش با رژیم اسرائیل از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بود، اما یمن هم به دلیل همسایگی با عربستان و جنگ پیدا و پنهان میان 
ریاض و تهران به همان اندازه اهمیت دارد و در شرایط کنونی نیز در سایه تنش های 

یک سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام به دالیلی این اهمیت مضاعف است. 
اگر به تحوالت و بحران های منطقه، نه در قالبی مجزا، بلکه در یک بسته تحلیلی در دو 
چارچوب، یکی تنش میان ایران و آمریکا و دیگری رقابت و نزاع میان سه محور ترکی 
ایرانی ســعودی به ویژه دو محور اخیر بنگریم، یمن امروز از اهمیت کارکردی بزرگی 
برخوردار اســت و فعالً به عنوان بزرگ ترین اهرم فشار جبهه ایران در تقابل با آمریکا 
و محور عربســتان مطرح است. البته در این میان، تحوالت یمن برای محور ترکیهـ  
قطر نیز فارغ از اهمیت نبوده وچنان با آب و تاب عملیات های مهم جنبش انصار اهلل 
)حوثی ها( را پوشــش می دهند که کامالً ریاض را نزد افکار عمومی عربی تحت فشار 
قرار داده اند. البته این پوشــش گسترده رسانه ای هم با رعایت یک نوع فاصله از ایران 

انجام می شود. 
این مسئله هر چه بیشتر اشتباهات راهبردی عربستان در منطقه و اتکای سیاست های 
آن بر زر و زور قبیله ای و بدون دوراندیشــی را نمایان تر می ســازد. در واقع اگر بحران 
مربع عربی با قطر نبود سیاست غول رسانه ای قطر در قبال تحوالت یمن دچار چنین 
شیفت پارادایمی نمی شد. این رسانه ها قبل از این بحران در همان چارچوب سیاست 
ائتالف عمل می کردند؛ اما امروزه با تمرکز بر اوضاع انسانی ناگوار یمن و تحوالت جنگ 
و عملیات های حوثی ها کامالً سیاست منطقه ای ریاض و ابوظبی را به چالش می کشند. 
اما در این میان، آنچه بیش از گذشته یمن را کانون توجهات جهانی قرار داده است، 
حمالت فزاینده یمنی ها به عربســتان و مراکز حساس آن است؛ حمالتی که در یک 
سال اخیر در یک تحول معنادار همپای افزایش تنش میان آمریکا و ایران شدت یافته 
است.  در این راستا هم پس از حمالت »بی سابقه« به تأسیسات نفتی آرامکو در بیست 
و سوم شهریور و قطع نیمی از صادرات نفت ریاض، در روزهای اخیر نیز حوثی ها اعالم 
کردند که یک عملیات بزرگ و راهبردی تحت عنوان »نصر من اهلل« را در محور نجران 
علیه نیروهای عربستانی و نیروهای یمنی همپیمان با ریاض انجام داده اند و در آن سه 
تیپ نظامی را ساقط و ۳۵۰ کیلومتر مربع را آزاد کرده و ۲۰۰ نفر را کشته و حدود ۲ 

هزار نفر از جمله چندین نظامی و افسر سعودی را اسیر کرده اند.
اینکه چنین حمله ای پس از حدود پنج سال از آغاز جنگ یمن انجام می شود، در حد 
خود گویای یک نکته کلیدی است؛ اینکه این جنگ در هدف خود برای پایان دادن به 
سلطه حوثی ها، نه تنها ناکام مانده، بلکه عربستان یک بار دیگر و برای هفتمین بار در 
طول هشت دهه گذشته در باتالق یمن گرفتار شده است؛ همان اتفاقی که در دهه ۶۰ 
میالدی قرن گذشته هم افتاد و جمال عبدالناصر رهبر ناسیونالیسم عربی گفت یمن را 

به باتالقی برای آل سعود تبدیل می کند. 
اما پرســش این اســت که این حمله چرا یک ماه پس از انجام آن اعالم می شود؟ 
یک پاســخ احتمالی می تواند این باشــد که اعالم آن پس از طرح پیشنهاد آتش 
بس از جانب صنعا، تالشی برای اثبات این است که این پیشنهاد از موضع ضعف 
نبوده اســت.  به نظر جنگ یمن به یک دردسر بزرگ برای ریاض تبدیل شده که 
اگر بخواهد در چنین شرایطی به این جنگ پایان دهد، هم شکست بزرگی نه تنها 
در برابر حوثی ها، بلکه در برابر ایران تلقی می شود و هم به نوعی پذیرش تحمیلی 
واقعیتی به نام یک دولت شــیعی همپیمان ایران در سرزمینی است که عربستان 
آن را حیاط خلوت خود می دانست.  از این رو، پایان یکطرفه جنگ یمن از جانب 
عربســتان زیاد محتمل نیست؛ مگر اینکه هم ریاض و هم واشنگتن متفقاً به این 
جمع بندی برســند که بخواهند با یک آتش بس، یک اهرم فشــار را از ایران در 
تنش های برآمده از سیاســت فشار حداکثری بگیرند. به هر حال سرنوشت جنگ 
یمن امــروز با آینده یک تنش بزرگ تر میان ایران و آمریکا گره خورده اســت و 
جهت این تنش اســت که سرنوشت منطقه و بحران های پیچیده و چند الیه آن 

را مشخص خواهد کرد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰۸۷ -۳۷۶۸۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱۸۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲۵۸۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷۶۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸۲   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 گام تازه برای احیای مذاکرات در سالگرد قتل خاشقچی صورت گرفت  بوریس سرشاخ با اروپا
طرح برگزیتی جانسون 

»نخوانده« رد شد
انتقاد تند سازمان دیده بان 

حقوق بشر از ریاض
 هیئت طالبان برای رایزنی 

درباره صلح به پاکستان می رود
ایرنا: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
درحالی برای رونمایی از پیشــنهاد جدید 
برگزیتی خود آماده می شــود که ظاهراً آن 
مقداری که از ســوی رسانه ها به بیرون درز 
کــرده به مذاق مقامات اتحادیه اروپا خوش 
نیامده؛ چرا که از هم اکنون می گویند: اگر 
پیشنهاد آخر لندن این است، جوابی نخواهد 
داد. پیشتر روزنامه »تلگراف« گفته بود طرح 
جدید به ایرلند شــمالی مجــال می دهد 
دست کم تا ۲۰۲۵ در بخش عظیمی از بازار 
واحد اروپایی شریک باشد، اما باید همزمان 
با سایر بخش های انگلیس از اتحادیه گمرکی 

اروپا خارج شود.

تابناک: سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره 
به کارشکنی عربستان در روند پرونده قتل 
خاشــقچی به افزایش اقدامات سرکوبگرانه 
آل ســعود علیه معارضان و خفه کردن هر 
صدای مخالفــی پرداخــت. در بیانیه این 
سازمان آمده است: مقامات سعودی ضمن 
مخالفت در همکاری با گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور مربوط به اعدام های خودسرانه 
و بدون حکم قضایی، در پرونده خاشــقچی 
مانع تراشی می کنند. ریاض  باید به جامعه 
بین المللی اطمینان دهد که به اقدامات خود 
علیه روزنامه نگاران و معارضان پایان خواهد 

داد و زندانیان را آزاد خواهد کرد.

تسنیم: همزمان با سفر »زلمای خلیل زاد« 
نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان که 
شامگاه سه شنبه وارد اسالم آباد شد، هیئت 
طالبان نیز به پاکستان سفر می کند. سهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
گفت: این هیئت بــه رهبری مال برادر به 
پاکســتان سفر کرده و قرار است در مورد 
موضوعات مهم با مقامات این کشور رایزنی 
کند. این اقدام درحالی انجام می شود که۹ 
دور مذاکره میان طالبان و هیئت آمریکایی 
به جایی نرسیده تا جایی که پس از کشته 
شــدن یک سرباز آمریکایی در حمله این 

گروه ترامپ گفت و گوها را متوقف کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   کره شــمالی تنهــا یک روز پس از 
اعــالم قصد خود برای آغــاز دوباره مذاکرات 
با آمریکا اقدام به شــلیک پرتابه ای که گمان 
می رود موشک باشــد کرده است.  در همین 
راستا گارد ســاحلی ژاپن در بیانیه ای تأکید 
کرد کره شمالی اقدام به پرتاب شیئی ناشناس 
کرده که گمان می رود موشک بالستیک باشد.  
خبرگزاری رویترز نوشته پس از دیدار »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا و »کیم جونگ 
اون«، رهبر کره شمالی در منطقه غیرنظامی 
دو کره در ماه ژوئن، این نهمین بار اســت که 
کره شمالی اقدام به آزمایش موشکی می کند. 
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تازه ترین 
آزمایش موشکی کره شمالی از پیونگ یانگ 
خواست از اقدامات تحریک آمیز پرهیز کرده 
و به مذاکرات هســته ای با واشــنگتن پایبند 
بماند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز به شدت 
اقدام کره شــمالی را محکوم و آن را به مثابه 
نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 

متحد تلقی کرد. 
گفتنی است گفت وگوهای میان واشنگتن و 
پیونگ یانگ بر سر برنامه موشکی و هسته ای 
کره شــمالی از زمــان دیــدار ترامپ و کیم 
در مــاه فوریــه در ویتنام متوقف شــده، اما 
پیونگ یانگ سه شنبه اعالم کرد از شنبه هفته 
بعد مذاکرات با واشــنگتن درباره این موضوع 
را از ســر خواهد گرفت. کره شمالی می گوید 
تا زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه خود 
بــرای براندازی نظام حاکــم در پیونگ یانگ 
پایان ندهد، از برنامه موشکی و هسته ای خود 

عقب نشینی نخواهد کرد.

خبر

موشک پرانی پیونگ یانگ ادامه دارد
با وجود اعالم آمادگی برای گفت و گو با آمریکا

 باشــگاه خبرنــگاران  رئیس جمهور 
دمدمــی مــزاج آمریکا در جلســه ای که 
ماه مارس در دفتر کارش در کاخ ســفید 
برگزار شــد، ابتدا پیشنهاد داد در صورتی 
که مهاجران غیرقانونی به ســمت سربازان 
مرزی ســنگ پرتاب کردند سربازان نیز به 
ســمت مهاجران تیراندازی کنند و بعد از 
آنکه متوجه شــد این کار غیرقانونی است، 
پیشنهاد شلیک گلوله به سمت پای آن ها 
را مطرح کرد، با این حال مشاوران ترامپ 
بــه او گفتند کــه این راهکار هــم قانونی 
نیســت. دونالد ترامپ که به دنبال یافتن 
راهکارهــای جدید برای جلوگیری از ورود 
پناهجویان به آمریکاســت در یکی از این 
پیشــنهادها به مشاورانش دستور داده مرز 
۲هزار مایلی با مکزیک را تا ظهر روز بعد به 

طور کامل ببندند.
ولی مشــاوران او گفتند که این حکم هم 
سبب گیرافتادن توریست های آمریکایی در 

مکزیک یا سرگردان شدن دانش آموزان در 
هر دو سوی مرز و یا ایجاد بحران اقتصادی 
بــرای هر دو کشــور می شــود. ترامپ در 
طرحی دیگر ســاخت یک دیــوار مرزی با 
گودالــی پر از مار و تمســاح را ارائه کرده 
و یــا نصب نیزه هایی با قابلیت فرورفتن در 
بدن انسان روی این دیوارها را مطرح کرد. 
دونالد ترامپ از ابتدای ورود به کاخ ســفید 
اتخاذ  مهاجرستیزانه  همواره سیاست هایی 
کرده است و قصد دارد به منظور جلوگیری 
از ورود افراد به آمریکا در مرز این کشور با 

مکزیک دیوار بسازد.

خبر

ترامپ: به مهاجران شلیک کنید!
ادامه سیاست های مهاجرستیزانه رئیس جمهور آمریکا

تجاوز سعودی متوقف نشود عملیات سوم کلید می خورد
 جواد فراهانی  چند روز پیش یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن اعالم کــرد ارتش و کمیته های 
مردمی این کشــور در عملیاتی تحت عنوان »نصر من اهلل« پس از 
گذشت ۷۲ ساعت از آغاز عملیات، نیروهای ائتالف متجاوز سعودی 
در نجران را به محاصره خود در آوردند. یحیی سریع گزارش داد که 
در این عملیات حدود ۵۰۰ نیروی دشمن کشته و زخمی شدند و 
بیش از ۲هزار نفر از آنان به اسارت در آمدند. عالوه براین نیروهای 
یمنی صدها خودروی زرهی و مقادیر زیادی ســالح از دشمن به 
غنیمت گرفتند. رســانه های دشمن پس از اعالم این خبر سعی 
کردند با طرح ادعاهای بی اساس این گونه جلوه دهند افرادی که در 

فیلم نشان داده می شوند نظامی نیستند و فیلم جعلی است. 

 »نصر من اهلل« عجز و ناتوانی سعودی را نشان داد
عضو شــورای سیاســی انصاراهلل یمن در 
گفت وگو با قدس ضمن رد شواف تبلیغاتی و 
رســانه ائتالف غربی - عربی، در ارتباط با 
اهمیت عملیات »نصر مــن اهلل« در معادله 
جنگ گفت: اهمیت این پیروزی به افزایش 
قدرت ارتش و کمیته های مردمی یمن و تغییر موازنه در معادله 
جنگ بر می گردد. حزام االســد افزود: عالوه براین عملیات اخیر 
مرحله عجز و ناتوانی دشمن متجاوز سعودی را به نمایش می گذارد 
و از نظر ژئوپلتیک در منطقه ای انجام شــده است که بین یمن و 
عربستان قرار دارد و مساحت زیادی آزادسازی شده است. این سه 
تیپ دشمن که منهدم شد، متشکل از تکفیری ها و مزدورانی بود 
که تحت فرماندهی مســتقیم وزارت دفاع سعودی اداره می شد و 

تعداد آن ها بســیار زیاد بود.عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن در 
پاسخ به کسانی که ادعا می کنند اسرای نشان داده شده در فیلم 
نظامی نیستند، و فیلم منتشر شده جعلی است، تصریح کرد: تصاویر 
به وضوح واقعیت را نشــان می دهد؛ خودروهای زرهی، تانک ها، 
تجهیزات نظامی و مقادیر بســیار زیاد ســالح و نیز فرماندهان و 
افســرانی که در فیلم نشان داده می شــود همه و همه به خوبی 
مشخص است که تجهیزات دشمن سعودی است و آن کسی که 
باید بداند چه ضربه سنگینی را دریافت کرده به خوبی می داند و 
تنها با طرح ادعاهای بی اساس به دنبال باال بردن روحیه سربازان 
خود و ظاهر نشدن در موضع ضعف است، ولی میدان جنگ تعیین 

کننده است.

 سعودی پرونده اسرا را دستمایه باج خواهی قرار ندهد
وی در ادامه تأکید کرد: ما با اســرای دشمن مطابق با معیارهای 
اسالمی، اخالقی و انسانی عمل خواهیم کرد و از دشمن سعودی 

انتظار داریم پرونده اسرا را دستمایه باج خواهی های سیاسی قرار 
ندهد؛ چراکه این یک موضوع انسانی است و از اختالفات سیاسی 
جداست.  بنابراین حتماً باید در چارچوب تبادل و توافقات صورت 
گرفته عمل کند. حزام االســد با اشاره به اینکه نیروهای یمنی در 
عملیات آرامکو و عملیات نصر من اهلل توانمندی و قدرت خود در 
بازدارندگی دشمن متجاوز و تغییر معادله جنگ به نفع یمن را به 
اثبات رســانده اند، گفت: چنانچه سعودی از مسئولیت خود شانه 
خالی کند قطعاً عملیات ســومی در راه است و هر عملیات جدید 

نسبت به عملیات پیشین کوبنده تر و زیانبارتر خواهد بود.

  اتهام زنی ریاض به تهران برای راضی کردن اربابان 
 عضو شورای سیاسی انصاراهلل در ارتباط با اتهام سعودی علیه ایران 
گفت: از آنجایی که ایران همیشه در قبال مسائل امت اسالمی به 
ویژه مظلومیت ملت یمن مواضع محکمی را اتخاذ و از آن حمایت 
می کند، عربســتان می کوشــد با اتهام زنی به ملت و حکومت 
جمهوری اسالمی ایران، اربابان آمریکایی خود را علیه ایران به اقدام 
وادار کنــد، وگرنه آن ها به خوبی می دانند که حمله به آرامکو در 
پاسخ به ادامه تجاوزگری های خودشان انجام شد و اراده مجاهدان 
یمنی این پیروزی بزرگ را رقم زد. حزام االســد در پاسخ به این 
پرسش که آیا عربســتان نامه ای مشابه نامه ای که برای ریاست 
جمهوری ایران ارسال کرده برای مقامات یمنی نیز فرستاده است 
یا خیر گفت: عربستان با ارسال نامه به دنبال فریبکاری و خریدن 
زمان است. پیام مهمی که عربستان باید ارسال کند، توقف جنگ 
و محاصره یمن است که هنوز به طرح رئیس شورای عالی سیاسی 

یمن برای آتش بس پاسخی نداده است.

گفت و گو
 عضو شورای سیاسی انصاراهلل در گفت وگو با قدس:

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید رضا قزوینی غرابی تحلیلگر ارشد مسائل عراق

annotation@qudsonline.ir

تحلیل

 صابر گل عنبری

بدون تیتر

بازتاب

 سرگئی الوروف وزیــر خارجه روسیه با اعالم اینکه یمن با 
فاجعه انسانی مواجه است، اظهار داشت :خاورمیانه به میدانی 

برای تجارب خطرناک تبدیل شده است.

دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری تالش 
دموکرات های کنگره این کشور برای استیضاح وی را »کودتا« 

خواند.

محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالــی انقالب یمن در 
پستی توییتری ضمن انتقاد از ادامه فروش تسلیحات کانادایی 
به عربســتان به حالت سخره آمیز تأکید کرد: ما حاضریم با 
کانادا در خصوص خودروهای زرهی به ویژه خودروهای زرهی 

منهدم شده به دست نیروهای انصاراهلل رایزنی کنیم.

 انعکاس
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2111/53

22/3923/12 4/054/38

17/1317/46

5/296/01

17/3118/04
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