
 

یاد شهیدان، جهت بخش است
 سیاســت  طی ماه های اخیر اقدامات مشــکوکی در زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره  6هزارو200 شهید استان مرکزی:

برچیدن نام و یاد شــهدا از حافظه تاریخی شهرها انجام شد که 
ادامه مسیری بود که از سالیان قبل با تخریب نمادهای مزار شهدا 

 ............ صفحه 2شروع شده بود و در آخرین مرحله...

12 10 2
»سیزده پنجاه و نه« مستندی درباره ناگفته های جنگ مجیدی رفت تا استیلی یا نمازی 

سکاندار تیم امید شوند؟ 
آیت اهلل علم الهدی:

  :jامام صادق
سه چيز است 

كه همه مردم به 
آن ها نياز دارند: 

امنيت، 
عدالت و آسايش.  
تحف العقول ص 320

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 13 مهر 1398 6 صفر 1441 5 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9079  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   1000 تومان 
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 ............ صفحه 7

 گزارش قدس از این روزهای عراق 

کارشناسان از ضرورت 
آموزش های کاربردی 

در دانشگاه ها می گویند

برای دانشگاه ها 
نقشه 

معارف اسالمی 
تدوین کنیم

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مسعود بصیری

هفته گذشته درفضای مجازی فیلمی به دستم رسید که متعلق به مردم هند بود. 
در این ویدئوی کوتاه، مردم هند به زیارت جایی می رفتندکه معتقد بودند در این 

مکان مرد مقدسی از مسلمانان به نام »حسین« حاجات مردم را برآورده می کند.
روحانی ای که روی فیلم توضیح می داد، می گفت در روز عاشورا بیش از 100 هزار 

هندی که نه مسلمان هستند و نه قبله مسلمین را...

عراق بیدار است 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه های 4، 8و9

 جامعه  جامعه برای نهادینه کردن ارزش ها و 
هنجارهای مورد نیاز خود عالوه بر نهاد خانواده به 
تربیت نسلی در نظام آموزش رسمی نیاز دارد که 

ضمن یافتن پرسش های...

تصمیم ایتالیا برای تحریم 
یک شرکت هواپیمایی ایران 

با فشار آمریکا

کفگیر تحریم 
به ته دیگ 

رسید

مسیر درست جبران 
کسری بودجه

 کدام است؟

آینده  فروشی
یا مبارزه با 

فرار مالیاتی
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

قافله خادمان اربعین حسینی  
با بدرقه تولیت آستان قدس رضوی 

راهی عتبات عالیات شد 

از مشهدالرضا
تا مشهدالحسین

 ............ صفحه 3

نیروهای مردمی  
جعبه سیاه دفاع مقدس هستند تیشه به ریشه فرهاد

دفاع مقدس 
سراسر »راهبرد مقاومت و عزت« است
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     تاريخ تحويل چغندر 
كارخانه قند چناران

شرح در صفحه 8
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️︧﹡ ﹩﹞﹢﹝︻ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀د︻﹢ت ︋﹥ ارز ﹩﹎آ
 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/١٣٢/١   (﹡﹢︋️ اول)

اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟  ︗﹠﹢ب ︫ــ︣ق در ﹡︷︣  دارد ︋﹠︀︋︣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋﹠︡ ج ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری 
 ︣د︻﹢ت ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ز ️︗ ︳︣ان وا︗︡ ︫ــ︣ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︭︀ت ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ارز﹇︀﹠﹞

 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹩﹊︣︐﹊﹛︣ق ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ و ا︋﹠﹫﹥ و ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ا  ︋ ﹤﹊︊ ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری︫   ︫-١

︀︠︐﹞︀ن و ︑︀︨﹫︧︀ت  ︀ی وا﹍﹡ ︡︡اری و  ︑︺﹞﹫︣ ︨  ︣ا︨︀س ﹁︀رس︋  ︣آورد: ١٨/١٩٩/٩٨۵/٧۶۴ ر︀ل︋   ︋﹏﹋ ︼﹚︊﹞ -٢
راه آ﹨﹟  در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ا︋﹠﹫﹥ ،︑︀︨﹫︧︀ت ︋︣﹇﹩ و ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︨︀ل ١٣٩٨

٣-﹝︡ت و ﹝﹏ ا︗︣ا: ﹝︡ت ا︗︣ا ١٢ ﹝︀ه ︋﹢ده و ﹝﹏ ا︗︣ا ︵︊﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣ ر︑︊﹥ ۴ در ر︫︐﹥ ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ و ر︑︊﹥ ۴  ︊︐︺﹞ ️ ﹫﹑ ️ ﹨﹞︤﹝︀ن دارای ﹎﹢ا﹨﹩︮  ︧︀︊﹫﹞ ︀ن در ﹁︣ا︠﹢ان﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹋︣  ︫-۴

.︡﹠︫︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ری از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹩﹠﹝ا ︣ ︊︐︺﹞ ️ ﹫﹑ ︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹫﹟ دارای ﹎﹢ا﹨﹩︮  ر︫︐﹥ ا︋﹠﹫﹥︋ 
﹞ -۵﹙️ و ﹡﹢ه  در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴:٠٠ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
٩٨/٧/٢٢ ︋ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.setadiran.ir    و ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ 
۵٠٠،٠٠٠ ( ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار) ر︀ل ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︊︀ ir٧١٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۶۴٠٠۴٠٠۵٧۴٧ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹠︀م ︧︀ب ︫︣﹋️ 
 ﹅︣︵ ٢۵۵٠۶۴٠۶٣٢٨٠۵٠٠٨٨۵١٣٢٣٣٩٨٠٧١٠٠  از ︤︣ان - درآ﹝︡ و ︫﹠︀︨ــ﹥ وارری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗  ﹟﹨راه آ
﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ا︮﹏  ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹇︡ام و ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︀﹁️ ﹡﹞︀﹠︡ ﹐زم︋  ﹜﹫﹠﹉ ﹝︣︋﹢ط در︨ 

﹁﹫︩ وار︤ی ︋ ﹩︐︧︀︋﹞︣اه ا︨﹠︀د ︑﹢﹏ ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹎︣دد.
﹋﹙﹫﹥ ﹁︣آ﹠︡ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︖︤ ︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ا﹜︿ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︱︀﹝﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ﹝︢﹋﹢ر ا﹡︖︀م ﹝﹫︢︍︣د ﹜︢ا  ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

.︡﹠︀﹝﹡  ا﹇︡ام ︀﹡︀ی  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩،  ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︠︢  آ︱﹞ا
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ رخ ٩٨/٨/١٢ از﹢﹞ ﹤︊﹠︪﹊ ١۴:٠٠ روز ️︻︀ ︡ه:︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ۶- ﹝﹙️ و ﹡﹢ه ار︨ــ︀ل ا︨ــ﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
﹁ــ﹢ق ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︀︊︧ــ️ ﹉ ﹡︧ــ﹥ از ا︨ــ﹠︀د را ︋︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ︋ــ﹥ اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟ ︗﹠﹢︋︪ــ︣ق 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ﹤﹡︀︠︣﹫︋د-
٧- ﹨ ﹤﹠︤︀پ و ﹡︪︣ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.

٨- ﹇﹫﹞️ ﹨︀ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ  ﹋﹫﹀﹫️ ارا﹥  ﹎︣دد.
٩-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︲﹞︀﹡️ ﹨︀ی ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹫︊︀︫︡ و ︋﹥ در︠﹢ا︨️  ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇  ︣﹍د
︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ، ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹋︀﹝﹏ را ﹋︧︉ ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡ ︗️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

۶١٩۴٧۴﹩﹎م ا﹜︿ : ۵۳۱/︫﹠︀︨﹥ آ 
︋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡ .                                                            

اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟ ︗﹠﹢ب ︫︣ق 

وزارت راه و ︫︨︣︀زی
︫︣﹋️ راه آ﹨﹟

︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟ ︗﹠﹢ب ︫︣ق

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/۵ ( ﹡﹢︋️ دوم)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢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

: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀ه در﹢﹡
 setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑  ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹩﹞﹢﹝︻ ا︻﹑ن ﹤﹀︮ ﹤︋ ﹤︺︗︣ا﹞

︑︀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

/ع
۹۸
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︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︋︣ق 
﹝﹠︴﹆﹥ ای  ︨﹫︧︐︀ن 

و ︋﹙﹢︧︐︀ن

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۷

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم) 
﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد﹨﹀️ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ را از ︵︣﹅  ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡.

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ﹥ وب︨  ــ﹠︊﹥ ٩٨/٧/١٨ ︋   ︫︡ه ︑︀ ︑︀رــ︣﹋️ در ﹝︤ا  ︫︳ــ︣ا ︣﹎﹥ ﹨︀ی︫  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
 و ︑︀ ︑︀ر www.setadiran.ir ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ) ︋ــ﹥ آدرس و Qazvin.frw.org.ir
 ️﹋︀  ︎﹉ ــ︡ه را درــ︣﹋️ در﹝︤ا  ︫﹟﹫﹝︱︑  ️﹋︀ ︀ر﹎ــ︢اری و︎  ــ︐︀د ︣ان︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه را در︨  ٩٨/٧/٢٨  ﹝ــ︡ارك ﹐زم︫ 
ــ﹞︀﹜﹩- ﹝︖︐﹞︹ ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩   ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫  ــ︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اــ﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤وــ﹟ :︠  ︨︣︋︧ــ︐﹥  ﹐ک و﹝ــ︫︣ 
 . ( ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︊ ﹝﹢ر︠﹥ دو︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٧/٢٩  ا﹡︖︀م︠   ︮٩ ️︻︀  ︨  www.setadiran.ir ﹤﹡︀﹞︀ــ ﹫︪ــ﹠︀دات در︨   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ــ).︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑
︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨﹠︀د  ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان︋ 
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ( ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) در︀﹁️ و  ار︨︀ل ﹡﹞︗  . ︡﹠︀️ ︋︀زد︡ (︑︀ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢۵ )   ︠﹢درو﹨︀ در 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ادارات ︹﹝︐︖﹞ ، ﹩﹛︀﹝︫ ︀︋︀ن ﹡﹢اب﹫︠ : ﹟١۴/٠٠  ︋﹥ آدرس: ﹇︤و ️︀︽﹛  اداره ﹋﹏ در ︨︀︻︀ت اداری از ︨︀︻️ ٨/٠٠ ﹏﹞
 ﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

سازمان جنگلها، مراتع
 وآبخيزدارى كشور

اداره كل منابع طبيعى و
 آبخيزدارى استان قزوين

مدلشماره شاسى / تنهشماره انتظامىنوع موتورسيكلترديف
1284NDEPO13691384الف942مزدا1
"   "1284NDEPO00268الف875"   "2
"   "14310878الف889پيكاپ3
114113601385الف352"   "4
13HOO1511384الف113نيسان5
"   "11S1412284576250الف738پرايد6
"   "1111302684الف712پژو پارس7

︫﹞︀ره  ٩٨/١٢۴٢٠/٩٢ - ١٣٩٨/٧/٧

فراخوان مزايده نوبت دوم 
دانشكده دندانپزشكى 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸

۰۸
۶۸
۰

j

j

 آیت اهلل سیستانی خواستار اصالحات واقعی در عراق شد
 79 درصد از توییت ها از سوی کاربران سعودی بوده

j اجتماع شیعه، سنی، یهودی و مسیحی با نام حسین 
 دوباره پای سعودی ها در میان است



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 13 مهر 1398 6 صفر 1441 5 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9079 

روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده نیروی زمینی ارتش: پهپادهای ارتش امنیت زائران اربعین را تأمین می کنند   ایلنا: امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید این نیرو 
در جمع خبرنگاران گفت: پهپادها، بالون ها و کوادکوپترهای نیروی زمینی ارتش امسال نیز به سیاق سال های گذشته در تأمین امنیت زائران اربعین حسینی به کارگیری خواهند شد. وی افزود: امروز در شرایطی قرار 

داریم که برای دفاع از کیان جمهوری اسالمی ایران باید علم آنچه را که در چرخه های دفاعی به آن نیازمند هستیم، در کشور بومی کنیم؛ چرا که ممکن است در روز حادثه ضربات جبران ناپذیری بخوریم.

 سیاســت  طی ماه های اخیر اقدامات 
مشــکوکی در زمینه برچیدن نــام و یاد 
شهدا از حافظه تاریخی شهرها انجام شد 
که ادامه مسیری بود که از سالیان قبل با 
تخریب نمادهای مزار شهدا شروع شده بود 
و در آخرین مرحله به حذف نام شهید از 

تابلوهای شهری رسید.
این اقدام در حالی است که به لحاظ هویتی 
کشوری همانند ایران که با 
شعار جمهوری اسالمی، هم 
استکبار شرقی و هم استکبار 
غربی را نفی کرده بود، بیشتر 
از هر کشــوری به روحیه و 

هویت مقاومت نیاز دارد. 
از این روست که رهبر معظم 
انقالب برجســته شدن هر 
چه بیشــتر یاد شهیدان و 
جانبــازان دفــاع مقدس را 
روحیه بخش، امید بخش و 

جهت بخش خوانده اند.
رهبر معظم انقالب به عنوان 
یکی از پرچمداران زنده نگه 
داشتن یاد شهدا همواره بر 
این موضوع تاکید کرده اند و 
اخیرا نیز در دیدار دست اندرکاران کنگره  
۶هزارو200 شــهید استان مرکزی که در 
تاریخ ۸ مهر ۹۸ برگزار شــده بود، مجدد 
بر حفظ و برجسته سازی یاد شهدا تاکید 
کردند. بیانات ایشــان  صبح پنجشنبه در 

محل این همایش در اراک منتشر شد. 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، 

با تأکیــد بر لزوم جمــع آوری خاطرات 
گرانبهای پدران، مادران و همسران شهدا 
افزودند: شهادت، موهبت و امتیازی است 

که خداوند متعال نصیب این برجستگان 
کرده اســت و شــرح حــال و زندگانی 
شــهیدان، جانبازان و رزمندگانی که در 

این مسیر درخشــان قرار دارند، سراسر 
درس، و نشان دهنده  مراتب باالی معنوی 

آنان است. 
رهبــر انقــالب اســالمی برجســته تر و 
درخشــنده تر شــدن یــاد شــهیدان را 
امیدبخــش و جهت بخش  روحیه بخش، 
خواندند و خاطرنشــان کردنــد: از جمله 
مــواردی کــه بایــد در ثبــت خاطرات 
خانواده های شهدا موضوع سؤال و بررسی 
قرار بگیرد، انگیزه هــای آنان از موافقت با 
حضور فرزندان و همسرانشــان در میدان 

جهاد در راه خداست.

 رضای الهی 
و سیدالشهدا انگیزه شهیدان

ایشــان انگیــزه  شــهیدان از جهاد را 
کســب رضای الهی و ذکر و نام حضرت 
سیدالشــهدا )ع( برشــمردند و گفتند: 
نبایــد اجازه داد این حقایِق برجســته، 
کهنه و فراموش شــود و یا مجالی برای 
انکار آن ها به وجــود آید، همچنان که 
امــروز برخی افــراد، پــاره ای از بّینات 

انقالب را صراحتاً انکار می کنند.

 نباید برگزاری کنگره 
را پایان کار تلقی کرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برگزاری 
این گونــه اجتماعات و گردهمایی ها نباید 
پایان کار تلقی شــود، بلکه باید به مثابه 
آغاز راه در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با 

معارف انقالب و دفاع مقدس باشد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره  6 هزارو200 شهید استان مرکزی:

یاد شهیدان،  جهت بخش است

 تشــکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اشتباه دولت و مجلس است! بزرگ 
کردن دولت در شرایط بحران اقتصادی کاری خطاست موازی کارهای دولتی باید 
درهم ادغام و وزارتخانه های جدید باید وظایفی ضروری و جدید داشــته باشــند! 

09190004590
 امکانات کشــور به جای اینکه خرج زنان شود، خرج بهره  برداری های سیاسی از 
مســائل زنان می شود. اهداف و سیاســت  گذاری  های مقام معظم رهبری در حوزه 
خانواده در دستور کار سازمان ها قرار نگرفته و برنامه عملیاتی برای آن تعریف نشده 
است و نظارتی بر کار دستگاه ها وجود ندارد! که منجر به افزایش سن ازدواج، طالق 

و آشوب در زندگی های خانوادگی شده است. 09030001759
 قطع یارانه مال کســانی اســت که حقوق هنگفتی می گیرند... نه انســان های 

مستضعف. 09350004292
 در این چند سال اخیر نانوایی های بسیار زیادی دایر شده که به قول خودشان آزاد 
پز هستند و آرد را به قیمت آزاد تهیه می کنند و اکثراً شاطرها و کارگرانشان هم جوان 
هستند. حال سؤال این است چطور برایشان نمی صرفد که با این همه مشکالت که 

می فرمایند باز ادامه کار می دهند! حتماً فدایی مردم هستند؟ 09150001600
 تیتر عراقچی خبر ندارد من یهودی ام! نظرم را جلب کرد. از قول وندی شــرمن 
نویسنده کتاب )بدون هراس( و )مسئول تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ در سال های 
دولت اوباما( نوشــته اســت: هنوز هم عراقچی عید کریسمس برایم کارت تبریک 
می فرستد )گویا خبر ندارد من یهودی هستم و نه مسیحی(. واقعاً چشممان روشن، 
نماینده مجلس شــورای اســالمی مان با زن اجنبی بی حجاب سلفی می گیرد، در 
حالی که معمم اســت )چه تفاهمی( آقای نماینده خوب بود حداقل لباستو عوض 
می کردی، آخه شماها برای ترویج دین و حجاب معمم شدید نشدید؟ آقای عراقچی 
میشــه ضرورت ارسال کارت را برای مردم بگید، باید ششدانگ حواست به مذاکره 
می بود که چنین کاله گشادی سرمان نگذارند، نه به این فرعیات. 09390002323

  امیدواریم رئیس قوه قضائیه در مورد اجرای قانون جهادی عمل کنند. مهم ترین 
آن ها ۱ -پاکسازی راهروهای دادگستری های سراسر ایران از رشوه گیران 2 -اجرای 

عدالت و اجرای قانون که تاکنون اتفاق نپذیرفته.  09350002256
  گرچه دولت مدعی است سه گام در جهت ملی کردن صنعت هسته ای برداشته، 
اما )البته اگر راست باشد!( باز هم میزان درصد غنی سازی هسته ای ما بسیار کمتر 
از میزان غنای مورد نیاز برای استفاده در زیردریایی ها و ناوشکن های کشور است، با 
توجه به تحریم های امپریالیسم آمریکا، از امکان سوختگیری در کشورهای ثالث هم 
محروم شدیم. الزم  است حداقل درصد غنی سازی ها را به مرز ۵0 درصد که مورد 
نیاز برای اتمی کردن سوخت شناورهای دریایی و اقیانوسی است برسانیم تا در این 

زمینه راهبردی هم خودکفا شویم. 09360006158

 به گزارش فارس، به نقل از تایمز، اطالعات به دســت آمده نشــان می دهد دولت 
انگلیس برای پرداخت ۱/2۵ میلیارد پوند غرامت مصالحه شــده به بانک ملت از یک 
کشور ثالث استفاده کرده است تا بتواند تحریم های آمریکا را دور بزند. بانک ملت که 
دولت ۱7 درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک 
در ســال 200۹ از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد؛ چرا که این 
تحریم ها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع می کرد و از هرگونه تعامل 

مالی این بانک با دیگر شرکت ها جلوگیری می کرد.

 ســازمان انرژی اتمی در پی بیانات رهبر معظم انقالب در بیانیه ای اعالم کرد این 
ســازمان ضمن ادامه کاهش تعهدات برجامی، به فعالیت هــای علمی و راهبردی و 
دســتیابی به توانمندی های جدید در چارچوب قوانین ملی و تعهدات پادمانی ادامه 

می دهد.

 فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی سیل زده در کشور 
گفت: ســهم سپاه پاسداران 20 هزار واحد مسکونی تعریف شده که تاکنون ۳ هزار و 

۵00 مورد تحویل داده شده و مابقی نیز در دست اجراست.

 رئیس قوه قضائیه در نشســت با فرماندهان ارشــد نظامی استان هرمزگان بر 
اینکه دریا و محیطش را برای قاچاقچیان ناامن و به قول همکارانتان قرمز کنید، 
تأکید کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت اهلل رئیسی با حضور در نشست 
فرماندهان ارشد نظامی اســتان هرمزگان با بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی 
کشــور در واردات و صادرات اســت، گفت: چشم گمرک همیشــه باید مثل آن 
مأمــوری که در برج دیده بانی مرزبانی می کند، باز باشــد و بــه عنوان یک برج 

دیده بانی در حوزه اقتصادی عمل کند.

 »ایرج مسجدی« سفیر ایران در عراق ضمن دیدار با مقام های منطقه کردستان عراق 
در اربیل، در کنفرانس »استراتژی دولت اقلیم کردستان )عراق( به منظور برقراری ثبات 
در عراق و منطقه« شرکت و در حاشیه این سفر با شبکه کرد زبان »روداوو« مصاحبه 
کرد. وی در این مصاحبه اعالم کرد تهران از تقویت روابط دولت مرکزی عراق با دولت 

منطقه کردستان این کشور حمایت می کند.

 بنیامین نتانیاهو در بحبوحه شــدت گرفتن بحث ها درباره ناکامی او برای تشکیل 
کابینه در فلسطین اشــغالی و صدور حکم پرونده فسادش، شامگاه پنجشنبه درباره 
عواقب تشــکیل نشدن »کابینه فراگیر« در رژیم صهیونیستی هشدار داد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که با دو بحران تشکیل کابینه و پرونده فساد مواجه است، می گوید 
این رژیم برای مقابله با چالش های امنیتی برآمده از ایران به تشکیل »کابینه فراگیر« 

نیاز دارد.

واشنگتن پست خبر داد
 دولت ترامپ ادعاهای او درباره تحریم ها علیه ایران

 را رد کرد
سیاست: دولت»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا ادعاهــای او و مقام های بلندپایه این 
کشور درباره اثرگذار بودن تحریم ها علیه ایران 
را نقض کرده اســت. روزنامه واشنگتن پست 
در گزارشــی روز پنجشنبه نوشــت: دولت 
ترامپ، تحریم ها را به یکی از »ســالح های« 
اصلی سیاست خارجی خودش تبدیل  کرده 
و مدعی شــده که از طریق آن ها فشارهای عظیمی روی کشورهایی مانند ایران و کره 
شمالی اعمال کرده است. با وجود این، مقام های دولت ترامپ در گزارشی که به تازگی 
توسط »دیوان محاسبات آمریکا« تهیه شده درباره اثرگذار بودن این تحریم ها در دستیابی 
به اهداف خودشــان ابراز تردید کرده اند. گزارش دیوان محاســبات آمریکا حاکی است 
سازمان های مجری تحریم ها با وجود رصد آثار اقتصادی تحریم ها، این مسئله را که آیا این 
تحریم ها در دستیابی به اهداف خود برای تغییر رفتار کشورها نیز موفق عمل کرده اند یا 
خیر، ارزیابی نکرده اند. روزنامه واشنگتن پست نوشته مقام های وزارتخانه های خزانه داری، 
خارجه و تجارت آمریکا به محققان دیوان محاسبات این کشور گفته اند ارزیابی مسئله 
دستیابی تحریم ها به اهداف خود با دشــواری های زیادی، از جمله متغیر بودن اهداف 
سیاست خارجی و دشوار بودن جدا کردن آثار تحریم ها مواجه است. واشنگتن پست نوشته 
این گزارش با سخنان ترامپ و سایر مقام های بلندپایه دولت او درباره اثرگذاری تحریم ها 

علیه ایران در تناقض است.

سی ان ان: 
جنگ با ایران فاجعه بار است

سیاست: شبکه »سی ان ان« در گزارشی ضمــن تأکید بر اینکه هرگونه جنگ احتمالی 
میان آمریکا و ایران فاجعه بار اســت و هیچ  برنده ای نخواهد داشت، ادامه داد تصمیمات 
اخیــر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خــودداری از اقدام نظامی علیه ایران، 
هوشمندانه و زیرکانه بوده است و از نظر اخالقی نمی توان آن را سرزنش کرد. این گزارش 
سپس در بخش بعدی به عملیات حمله تالفی جویانه ۱۴ سپتامبر )2۳ شهریور( ارتش 
یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی اشاره کرد و نوشت: باوجود آنکه برخی 
منابع اطالعاتی غرب و غرب آسیا ایران را به دست داشتن در این حمله متهم می کنند، اما 
هنوز آشکارا اعالم نکرده اند که ایران در حقیقت از داخل خاک خود به عربستان سعودی 
حمله کرده اســت. به نوشته سی ان ان، عدم اشاره مستقیم به ایران احتماالً با این هدف 

صورت می گیرد که فرصت برای دیپلماسی حفظ شود.

عراق بیدار است 
هفته گذشته درفضای مجازی فیلمی به دستم 
رسید که متعلق به مردم هند بود. در این ویدئوی 
کوتاه، مردم هنــد به زیارت جایی می رفتندکه 
معتقــد بودنــد در این مکان مرد مقدســی از 
مســلمانان به نام »حســین« حاجات مردم را 

برآورده می کند.
روحانــی ای کــه روی فیلم توضیــح می داد، 
می گفت در روز عاشورا بیش از ۱00 هزار هندی 
که نه مسلمان هســتند و نه قبله مسلمین را 
می شناسند، بیش از 200 کیلومتر برای زیارت 
این مــکان راه طی می کنند و از حســین)ع( 

حاجت می گیرند.
در گوشه دیگر دنیا در نیجریه هم در ایام اربعین 
میلیون ها انسان به عشق امام حسین )ع( پیاده 
مــی روند، در حالی که هیچ کــدام به قبر امام 
حسین)ع( نزدیک نیستند. با خودم اندیشیدم 
حسینی که می تواند این گونه قلوب مردم جهان 
اعم از مسلمان و غیر مسلمان را به خود نزدیک 
کند، آیا اجازه خواهد داد این شــور و احساس 
در درون مردم خاموش شــود و دستگاه های به 
ظاهر قدرتمند امنیتی جهان مانعی بر ســر راه 

پیاده روی اربعین ایجاد کنند؟
البته کــه این گونه نخواهد بود، امــا از این هم 
نباید غافل شــد که این دستگاه های شیطانی 
گویا دســتور کاری را تدوین کرده اند که به هر 
شکل ممکن اربعین را تحت شعاع قرار دهند یا 
اینکه دو ملت شــیعه ایران و عراق را از هم دور 
کنند. یک روز مــردم ایران را به بی اخالقی در 
عراق متهم می کنند و یک روز مردم عراق را به 

بی اخالقی در ایران.
یک روز به بهانــه هزینه کردن ایران در عراق و 
سوریه عده ای را در ایران به خیابان می کشند و 
یک روز مردم عراق را به علت هزینه برای ایران 

وادار به درگیری و تظاهرات می کنند. 
این دستورکار آن هاســت و البته که از بعضی 
مشــکالت موجود در میان مسلمانان استفاده 
می کنند، اما مردم بیدار عراق باید بدانند که هیچ 
کس مشکالتشان را حل نخواهد کرد مگر عزم 
و اراده خودشان. عراقی ها ملتی بیدار و هوشیار 
هستند و اتفاقات اخیر هم گذرا خواهد بود؛ چون 
آن ها ثابت کرده اند که فریب دشــمنان قســم 
خورده خود را نخواهند خورد . همان ها که بیش 
از یک میلیون عراقی را در حمله به این کشــور 
قتل عام کردند یا آن هایی که داعش را به وجود 
آوردند و هزاران کودک عراقی را از نعمت پدر و 

مادر محروم کردند.
این ها امروز در ســفارتخانه هــای خود کمین 
نشســته اند که دوباره خون مردم مظلوم عراق 
را در شیشه کرده و ثروت عظیم آن را به غارت 
ببرنــد. ملت عراق باید از غربی ها و وابســتگان 
منطقه ای آن ها بپرســند شــما که امــروز در 
رســانه های خود مردم عراق را به ساقط کردن 
دولت و شورش تشویق می کنید و از آزادی دم 
می زنید، هنگامی که سر فرزندان ما را در اسپایکر 
می بریدند، کجا بودید؟ چرا بالگردهای شــما 
سران داعش را از صحنه های نبرد بیرون می برد 
و چرا به بهانه بمب شیمیایی که هرگز وجود آن 

اثبات نشد به کشور ما حمله کردید؟
بــدون شــک این روزهــا خواهد گذشــت و 
حســین)ع( دســت خود را از حمایت مردم 
مظلــوم عراق که عزت و شرفشــان را با خون 
پاک خود به دســت آورده اند، برنخواهد داشت 
و دوباره آرامش را بــه این مردم هدیه خواهد 
کرد، اما همــه مردم منطقه بایــد بدانند که 
دوســت واقعی آن ها خودشــان و حاضران در 
منطقه هســتند که باید با اتحاد و همراهی به 
کمک یکدیگر بروند و البته مشــکالت را نیز 
در نظر گرفته و در صــدد رفع آن ها برآیند.از 
سوی دیگر کسانی هم که با غربی ها همراهی 
کرده و برای حفظ موقعیت خود شرافتشان را 
به غربی ها فروخته اند، باید بدانند که به زودی 
وقت محاکمه و مجازات آن ها هم خواهد رسید 
و دیر نیســت که اعمالشان رسوا شده و مردم 
منطقــه که یکی یکــی پیروزی های جدیدی 
برای مسلمانان آن به دست می آورند، به عمق 

جنایات و خیانت هایی که کرده اند پی ببرند.
آنچه مســلم اســت عراق به روزهــای تاریک 
برنخواهد گشــت و ایــن را اول بایــد خائنان 

غرب گرای منطقه بدانند.
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موسوی: فرانسه در امور کشورمان دخالت نکندکفگیر تحریم به ته دیگ رسید
سیاست: در حالی کــه کفگیر آمریکایی ها 
در تحریم کشورمان به ته دیگ خورده است، 
آن ها تالش می کنند اخبار تحریم را به روز 
نگه دارند تا شاید این گونه القا شود که این 
تحریم ها مؤثر بوده اســت. به طور نمونه به 
تازگی »مایــک پمپئو«، وزیــر امور خارجه 
آمریکا کــه این روزها در بحبوحه اختالفات 
با کنگره این کشــور بر سر ارائه توضیحات 
در خصوص افتضاح موسوم به اوکراین گیت 
به ســر می برد، در ایتالیا خواستار ممنوعیت 
فعالیت خطوط هوایی ماهان ایران توســط 
رم شده اســت. به گزارش فارس به نوشته 
هافینگتون پست، او با طرح این ادعا که »ما 
باید در برابر تعرضــات ایران که تهدیدآمیز 
هستند، متحد باشــیم«، خواستار لغو مجوز 
فعالیت خطوط هوایی ماهان در ایتالیا شد.  
پس از فشــارهای آمریکا وزیر خارجه ایتالیا 
اعالم کرده به زودی یک شرکت هواپیمایی 

ایران را از دسترسی به کشورش منع خواهد 
کرد. پمپئو پنجشــنبه در دیدار با »لوئیجی 
دی مایــو«، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: از 
اینکه ایتالیایی ها در حال انجام بررسی های 
الزم برای تحریم دومین شرکت هواپیمایی 
بزرگ ایران هستند، خرسند است. پمپئو بر 
اساس متنی از سخنانش که روی وب سایت 
وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته، ادعا کرده 
ایتالیا تصمیم گرفته مجوز شرکت ماهان به 

ایتالیا را تمدید نکند. 

سیاست: دولت فرانسه پس از ناکام شدن طرح 
چهاربندی اش برای برقرار کردن مالقات میان 
رؤسای جمهور ایران و آمریکا بهانه جدیدی برای 
فشار علیه تهران پیدا کرده است. وزارت خارجه 
فرانسه پنجشــنبه در بیانیه ای مداخله جویانه 
از ایران خواســته شــهروندش به نــام »فریبا 
عادل خواه« را که در ایران بازداشــت شده، آزاد 

کند. 
ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مداخله 
جویانه ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه 
در خصــوص یکی از اتباع ایرانی گفت: تابعیت 
مضاعف اتبــاع ایرانی وفــق قوانین جمهوری 
اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده و خانم 
فریبا عادل خواه تبعه ایران محسوب و به عنوان 
یک ایرانی از تمامی حقوق شهروندی شناخته 
شــده برای اتباع ایرانی بهره مند است. موسوی 
بــا تأکید بر اینکه پرونده خانــم عادل خواه در 

چارچوب قوانین دادرسی عادالنه کشور با دقت 
توســط قوه قضائیه در حال رســیدگی است، 
مداخله وزارت خارجه فرانسه در  پرونده اتباع 
ایــران  را فاقد موضوعیــت و وجاهت خواند و 
افزود: این اقدام  نه تنها کمکی به حل موضوع 
نمی کند، بلکه منجر به پیچیده تر شدن روند 
دادرســی خواهد شد. ســخنگوی وزارت امور 
خارجه این اقــدام دولت فرانســه را به منزله 
مداخله در امور داخلی کشــورمان و غیر قابل 

پذیرش خواند.

تسنیم: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
نماز جمعه مشــهد در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشــت: 
یکی از مصادیق تقوا، غافل نبودن در زندگی است؛ جریان تقوا 
بــا یک اراده عمدی جدی مورد اجرا قــرار نمی گیرد و نیاز به 
زمینه هایی دارد که اراده برحســب آن ها شکل بگیرد. نماینده 
ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: خیلی از افراد هستند که 
تصمیم می گیرند معصیت صورت ندهند، اما نمی توانند گناه را 
ترک کنند؛ زیرا زمینه تقوا در آن ها نیست. یکی از مسائلی که 

تقوا را در انسان از بین می برد، مسئله غفلت است.

 شهید حججی نسخه جامع و کاملی 
از رزمنده هشت سال دفاع مقدس

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
ســالروز شروع جنگ تحمیلی جشــن گرفته می شود، گفت: 
هشت سال دفاع مقدس برای ما بنیان مقاومت و دفاع و راهبرد 
آموزشی ایجاد کرد؛ بعد از سه نسل یک تابلوی بسیار شفافی از 
رزمنده دفاع مقدس می بینید که شهید حججی است و نسخه 
جامع و کاملی از رزمنده هشت سال دفاع مقدس است. آیت اهلل 

علم الهدی افزود: دفاع مقــدس برای ما یک راهبرد مقاومت و 
عزت به ویژه برای نســل جدید اســت؛ شما برادر غیور نیروی 
انتظامی وقتی سالروز دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس را مردم 
شاهد هستند، می خواهند نمایه آن رزمنده راهبردساز هشت 
سال دفاع مقدس را در ایثارگری و فداکاری و از خودگذشتگی و 
دلیرمردی شما ایثارگر شاهد باشند. وی با اشاره به اینکه عزیزان 
نیروی انتظامی وارث رزمندگان دفاع مقدس هســتند، اظهار 
داشــت: این موقعیت خود را باید در عرصه مسئولیت و کاری 
حتماً احساس کنید؛ مردم ما هم باید به شما به همین چشم 
نگاه کنند؛ یعنی به چشم هشت سال دفاع مقدس؛ خوشبختانه 
پیرو مکتبی هستیم که سراپای این مکتب در بیش از هزار سال 

ماالمال از راهبرد مقاومت است. 
امام جمعه مشهدمقدس با اشاره به اینکه قیام سیدالشهدا)ع( 
طلیعه این مقاومت است، بیان کرد: امروز روز شهادت جانگداز 
حضرت رقیه)س( است؛ بخشی از برنامه انقالب کربال مبتنی بر 
ایشان است؛ در جریان کربال مصیبت که می خوانند صرفاً به آن 
توجه کرده اما از بیان بســیاری از واقعیت ها غفلت می کنیم و 

تحلیل الزم نیز بعضاً ارائه نمی شود.

 جوانان در راهپیمایی اربعین شرکت کنند
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: مصائب را عنوان می کنیم و صرفاً 
بر نقطه عاطفی تکیه می کنیم، اما تحلیل ارائه نمی کنیم؛ امروز 
بعد از ۱۴00 ســال ما دنباله رو این بزرگواران هستیم و تمام 
این ها واقعیت و راهبردســاز است. راهپیمایی اربعین امسال با 
توجه به تسهیالت بیشــتری که فراهم شده، جوانان ما سعی 

کنند در این راهپیمایی شرکت کنند.
وی افزود: جمعیت امســال بیش از همه سال خواهد بود و 
موکب ها نیز باید افزایش یابد و به آن ها کمک شود؛ شمایی 
کــه نذر امام حســین)ع( و نذر اطعام داریــد، این نذورات 
بهترین مورد مصرفش ســتاد بازســازی عتبات است که به 

موکب ها برسد.

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

بازتاب

نماز جمعه

آیت اهلل علم الهدی:

دفاع مقدس، سراسر »راهبرد مقاومت و عزت« است

سیاست خارجیسیاست خارجی
بهانه جدید فرانسه برای جوسازی ضد ایران پس از ناکامی طرح چهاربندیتصمیم ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران با فشار آمریکا

ما به یاد شهدا و جانبازان نیاز داریم
ما به طور کلّی باید بدانیم آن کسانی که 
رفتند جهاد کردند و به شهادت رسیدند، 
افراد برجســته ای بودند؛ سّن کم و زیاد و 
مانند این ها فرقی نمی کند؛ اگر برجسته 
نبودنــد خدای متعال موهبت شــهادت 
را بــه آن ها نمی داد؛  وقتــی حاالتش را 
انسان مالحظه می کند، شرح حالشان را 
می خواند، اگر با دّقت نوشــته شده باشد، 
می بیند بله، نشانه های این برجستگی در 
حاالت او، در حــرکات او، در اظهارات او 
وجود دارد که انسان واقعاً گاهی متعّجب 

می شود از سطح حکمت باالی صاحبان 
این مرتبه  واال و برجسته؛ کلماتی که این ها 
می گویند، حرف هایی که این ها می زنند. 
البّته این مربوط به شهداســت؛ جانبازان 
هم یک فصل دیگری هستند، آن ها هم 
همین جور؛ رزمندگانی که این راه را گم 
نکردند و ادامــه می دهند این حرکت را، 
این جهت گیــری را، آن ها هم یک فصل 
جداگانه ای هستند؛ هر کدام از این ها یک 
فصلی اســت. ما نیاز داریم که یاد این ها 

روز به روز در کشور برجسته تر بشود.

نماز جمعه
آیت اهلل امامی کاشانی: 

حضور 20 میلیون نفر در راهپیمایی اربعین 
برای دشمن سنگین است

امامی  محّمــد  آیــت اهلل  مهر: 
نماز  خطبه هــای  در  کاشــانی 
جمعــه تهــران گفــت:  اینکه 
دشــمن متوجه اربعین و عراق 
شــده و ایجاد مزاحمت می کند 
بــرای این اســت کــه موضوع 

اربعین، برایشان سنگین است که 20 میلیون نفر، کمتر 
یا بیشتر به کربال بروند. وی افزود: مسائل و مشکالتی که 
به وجود آمده اســت با کمک خدا رفع خواهد شد و این 
جمعیت با قدرت و توان هرچه بیشــتر در اربعین حضور 
خواهنــد یافت و به قبر مطّهر سّیدالشــهدا پناه می برند. 
حادثــه اربعین، دنیــا را به خود متوجه کرد و دشــمن 

نمی خواهد این را ببیند.

 دفاعی-امنیتی
سردار سالمی:

 دشمن به ایران ورود کند
 خفه خواهد شد 

فارس: فرمانده سپاه بیان داشت: 
از زمانی کــه رهبر معظم انقالب 
بیــرق امــام راحل را در دســت 
گرفتند، توطئه دشــمنان شدت 
گرفت و از هیــچ توطئه ای علیه 
نظام دریغ نکردند، اما نصرت الهی 

در ۴0 ســال در جان رهبران ما نشســت و ما توانستیم در 
برابر دنیا ایستادگی کنیم. وی با اشاره به توقیف کشتی های 
نفتکش انگلیسی ادامه داد: کشتی هایشان را برای پشیمان 
کردنشــان می گیریم و هیچ غلطی نمی توانند بکنند. آن ها 
که می خواستند ما عقب نشینی کنیم، خود یکی یکی عقب 
نشســتند، در اینجا اکسیژن برای دشــمنان ایران نیست، 

دشمنی ورود کند اینجا خفه خواهد شد.

 اطالعاتی-امنیتی
رئیس سازمان اطالعات سپاه: 

طرح ترور قاسم سلیمانی در کرمان را 
خنثی کردیم

االســالم  حجــت  سیاســت: 
والمسلمین حسین طائب، رئیس 
گفت:  ســپاه  ســازمان اطالعات 
برخی  امنیتــی  »ســرویس های 
کشــورهای عربی و صهیونیستی 
برای ترور قاسم سلیمانی، فرمانده 

نیروی قدس سپاه، برنامه داشته اند که خنثی شد«. به گزارش 
صداوسیما وی افزود: تیم ترور در روزهای »فاطمیه«، محلی 
در کنار حسینیه پدر سلیمانی در کرمان خریده  بودند و در 
کانالی زیر  آن ۳۵0 تا ۵00 کیلو مواد انفجاری جا داده  بودند. 
به گفته وی قرار بوده وقتی سردار سلیمانی به رسم همه  ساله 
در تاســوعا و عاشورا برای عزاداری به این حسینیه می روند، 

آن ها این مواد را  منفجر کنند.

پوتین: 
روسیه می تواند شرایط 

همکاری میان ایران و 
عربستان را فراهم کند

رئیــس  پوتیــن،  سیاســت: والدیمیــر 
جمهور روســیه با تأکید بر لــزوم تمرکز بر 
حــل و فصل سیاســی بحران در ســوریه، 
درگیری های نظامی گســترده در سوریه را 
تمام شــده خواند و از مشــارکت کشورش 
بــرای کمک به همکاری ایران و عربســتان 
در مســائل منطقه گفــت. وی طی نطقی 
در کنفرانــس گفت وگوی بین المللی والدای 
دربــاره تحــوالت اوضاع در ســوریه گفت: 
»درگیری های نظامی گسترده در سوریه در 
حال حاضر به پایان رســیده اســت و به هر 
حال هیچ راه حــل نهایی از طریق عملیات 
نظامی با هر نتیجه ای حاصل نمی شــود. از 
همین رو هــم اکنون باید روی حل و فصل 
سیاســی کار کنیم. چیزی که ما با قاطعیت 

انجام خواهیم داد«. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 خدمات اجتماعی هیئت های خانگی بانوان به بانوان زائر در دهه آخر صفر   آستان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خدمات اجتماعی جلسه های خانگی زنانه به بانوان زائر 
در دهه آخر صفر تبیین شد. سرپرست این مرکز گفت: ایجاد ایستگاه های استقبال از بانوان زائر در محله، اسکان بانوان زائر در منازل شخصی، غذای نذری، تأمین اقالم خوراکی و... از جمله مصادیق مشخص شده 

در فهرست خدمات اجتماعی هیئت های خانگی بانوان است.فاطمه دژبرد یادآور شد: نقش آفرینی  بانوان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رویکرد کلی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پنجاه و پنجمین کتابخانه آستان قدس رضوی 
در اهواز افتتاح شد

آستان: ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی، پنجاه و 
پنجمین کتابخانه خود را در اهواز افتتاح 

کرد.
حجت االسالم سیدجالل حسینی، رئیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی پنجشنبه در مراسم 

افتتاح این کتابخانه ضمن قدردانی و تشــکر از حضرت آیت اهلل کعبی، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تالش دارد تا با اتصال کتابخانه 
اهواز به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی زمینه بهره مندی پژوهشگران، محققان، 
کتابداران و مؤلفان اهوازی را از 30میلیون منبع مطالعاتی موجود در این کتابخانه 

فراهم آورد.
وی همچنین ضمن دعوت از مجموعه داران برای در اختیار گذاشــتن منابع خطی، 
چاپ ســنگی و اسنادی به کتابخانه آســتان قدس رضوی این شهرستان آمادگی 
کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی را برای حفظ، صیانت و مرمت نســخه های 

دریافتی مردم این شهرستان اعالم کرد.
در این مراسم از سوی کانون پرورش فکری اهدای تعداد 2هزار جلد کتاب پرورش 
کودک و از سوی اداره کل کتابخانه های استان تعداد 9هزار کتاب گویا به این کتابخانه 

اهدا شد.
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان 20میلیون تومان برای خرید کتاب به این 
کتابخانه اهدا و اسناد سیصد ساله با موضوع تاریخ خوزستان از سوی آقای طرفاوی، 

واقف اسناد به این کتابخانه اهدا شد.
گفتنی اســت، کتابخانه اهواز که با همکاری مرکز علمی  فرهنگی امام حسین)ع( 
اهواز به بهره برداری رســید، با زیربنای بیش از 800 مترمربع، بیش از 12هزار جلد 
کتاب چاپی و 4میلیون کتاب الکترونیک را در اختیار دارد و با دارا بودن بخش های 
مختلفی همچون تاالرهای مجزای مطالعه آقایان و بانوان، تاالر اینترنت، تاالر کتابخانه 

الکترونیک و تاالر مطبوعات آماده خدمات دهی به گروه های سنی مختلف است.

 راه اندازی ایستگاه سیار اهدای خون 
در شرکت داروسازی ثامن

آستان: مسئول واحد ایمنی و بهداشت 
)HSE( شرکت داروسازی ثامن از اهدای 
خون 86 نفر از کارکنان این شــرکت در 
ایستگاه سیار مستقر در شرکت داروسازی 

ثامن خبر داد.
مصطفی علیــزاده گفت: این ایســتگاه 
اهدای خون با همکاری تیم ســیار اداره 

کل انتقال خون خراسان رضوی در قالب هشت تخت، روز گذشته از ساعت 9 تا 19 
در سالن همایش زنده یاد دکتر مولوی شرکت داروسازی ثامن برپا بود.

وی ادامه داد: تیم سیار اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در قالب 9 نفر شامل 
دو پزشک، دو کارشناس خون گیری، مسئول تیم، مسئول پذیرش و سه نفر نیروی 

خدماتی در شرکت داروسازی ثامن مستقر شدند.

نشست تعاملي دانشگاه امام رضا)ع( و شبكه بازار رضوي  
آستان: نخستین نشست تعاملي و علمي دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( و شبکه 

بازار رضوي به میزباني دانشگاه امام رضا)ع( در مشهد برگزار شد.
نخستین نشست از سلسله نشست هاي تعاملي و علمي مشترک دانشگاه بین المللي 
امام رضا)ع( و شبکه بازار رضوي با موضوع »توسعه روش هاي کسب و کار دیجیتال 
و هوش مصنوعي در کســب و کار« برگزار شد.این نشست، پنجشنبه 11 مهرماه از 
ساعت 9 تا 11 با حضور دکتر روح اهلل رحماني؛ معاون فناوري شرکت دیجي کاال و 
مهندس جاللي؛ رئیس شبکه بازار رضوي به میزباني دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( 

در پردیس اسرار واقع در خیابان اسرار انجام شد. 

 دومین دوره طرح »موزه و دانش آموز« 
در موزه ملی ملک آغاز شد

آســتان: دومین دوره طــرح »موزه و 
دانش آموز« توســط ســتاد گردشگری 
شــهرداری تهران در مــوزه ملی ملک 
نخســتین موزه وقفی- خصوصی کشور 

آغاز شد.
دومیــن دوره طرح مــوزه و دانش آموز 
مربوط به ستاد گردشــگری شهرداری 

تهران با همکاری مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک و اداره کل آموزش و پرورش 
شهر تهران همراه با انجام نخستین تور ویژه دانش آموزی صبح پنجشنبه در این موزه 
کلید خورد.سخنرانی غالمرضا خواجه سروی؛ مدیر عامل مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 
ملک و مهدی ســیف؛ رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران درباره ظرفیت های 
گردشــگری موزه ملی ملک برای دانش آموزان و معرفــی ویژگی های طرح موزه و 
دانش آموز، از جمله برنامه های مراســم افتتاح ایــن طرح بود که در آمفی تئاتر این 

مؤسسه در پایتخت برگزار شد.
در این طــرح، جمعی از دانش آموزان مدارس تهران در مقطع متوســطه دوره 
دوم در قالب دو گروه 40 نفره، از 15 مهر ســال جاری روزهای شنبه، دوشنبه 
و چهارشــنبه هر هفته)دختر و پســر به صورت یک هفته در میان( از ساعت 9 
تــا 11 و 11 تا 13 از موزه ملی ملک دیدن می کنند و از برنامه های متنوع این 
موقوفه در پاییز ســال جاری در پایتخت بهره مند می شــوند.این طرح با هدف 
فرهنگ سازی موزه گردی و گردشگری در جامعه، معرفی هر چه بیشتر موزه ملی 
ملک و گنجینه سه هزار ساله تاریخی آن، اشاعه فرهنگ و تاریخ اسالمی- ایرانی 
و ارائه آموزش های غیرمســتقیم به نوجوانان برگزار می شود.مؤسسه کتابخانه و 
موزه ملی ملک برای اجرای این طرح، سه بسته تور ویژه تهیه کرده بود که یکی 
از آن ها مورد موافقت ستاد گردشگری شهرداری تهران قرار گرفت.طرح موزه و 
دانش آموز ستاد گردشگری شهرداری تهران برای نخستین بار با همکاری موزه 
ملی ایران در ســال گذشــته اجرا شــده بود و در قالب آن، 2هزار دانش آموز از 
این موزه بازدید کرده بودند. تفاهم نامه همکاری در حوزه گردشگری شهری بین 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی 
در پایتخت و ستاد گردشــگری شهرداری تهران در اواخر سال 1397 منعقد شده 
است. ارائه خدمات گردشگری به شهروندان در قالب بازدید از موزه ملی ملک، یکی 
از موارد تفاهم نامه مذکور است که این موقوفه باید مقدمات آن را فراهم کند. به این 
 ترتیب این موزه محور طرح های توسعه تهران گردی شهرداری پایتخت به مدت یک 

سال قرار گرفته است.

واحد دام سبک کشت و صنعت سرخس توسعه می یابد
آستان: مدیر کشت و صنعت سرخس 
رضوی  کشاورزی  شرکت  زیرمجموعه 
گفت: درصدد هستیم تا واحد دام سبک 

این مجموعه توسعه داده شود.
حسین عرب محمدی گفت: این واحد 
ظرفیت نگهداری یک هزار و 500 رأس 
دام ســبک را دارد کــه در حال حاضر 

825 رأس دام در آن پرورش داده می شود.
وی ادامه داد: افزایش تعداد دام، برنامه ریزی برای ســاخت جایگاه مناســب به 
منظور جداسازی دام ها و انجام اقدامات تحقیقاتی، خرید دستگاه علوفه  خرد کن و 
آسیاب و... از جمله برنامه های در دستور کار در خصوص واحد دام سبک مجموعه 
به شــمار می رود.مدیر کشت و صنعت سرخس افزود: ساخت انبار برای ذخیره 
خوراک مصرفی ویژه زمستان در محل دامپروری نیز یکی دیگر از این برنامه ها را 

به خود اختصاص داده است.
وی گفت: 70 رأس بره پرواری نر به کشت و صنعت مزرعه نمونه در 6 ماه نخست 
سال جاری برای تأمین نیاز گوشت مهمانسرای حضرت رضا)ع( ارسال شده است. 

در  پنجشنبه  عصر  که  نسیمی  قدس    
صحن انقالب اسالمی بارگاه مطهر رضوی 
می وزید فقط یک صدا را در گوش زائران 
کرب  هوس  دارد  که  هر  می کرد:  زمزمه 
 و بال بسم اهلل. هر که دارد سر همراهی ما 
بسم اهلل. همین نوا که در گوش جان ها صدا 
 می کرد، حال و هوای دیگری به آیین بدرقه 
اربعین  خادمان  از  نفر   500 و  هزار  یک 

حسینی می  داد.
آیین بدرقه یک هزار و 500 نفر از خادمان 
اربعین حســینی عصر پنجشنبه با حضور 
مروی؛  احمد  والمســلمین  حجت االسالم 
تولیــت آســتان قدس رضــوی، مصطفی 
خاکســار قهــرودی؛ قائم مقــام تولیت، 
محمدرضا کالیی؛ شــهردار مشهد، جمعی 
از مسئوالن استانی، خادمان و زائران بارگاه 
منور رضوی در صحن انقالب اسالمی حرم 
مطهر امام رضا)ع( برگزار شد.این مراسم با 
مشارکت آستان قدس رضوی و هیئت های 
مذهبی و موکب داران استان خراسان رضوی 
در بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( 

برگزار شد.
مراســم بدرقــه کاروان اربعین حســینی، 
همچون ســال های گذشــته با مداحی و 
مدیحه ســرایی ذاکران اهــل بیت عصمت 
و طهارت)ع( آغاز شــده و ســپس خادمان 
بارگاه ملکوتی حضــرت ثامن الحجج)ع( با 
کسب اجازه از محضر ولی نعمتشان حضرت 
رضــا)ع(، در میان اشــک شــوق زائران و 
مجاوران بدرقه شده و آماده اعزام به کربالی 

معال شدند.
کاروان های اربعین حســینی با عبور از زیر 
قرآن کریم در صحن مطهــر امام رضا)ع(، 
مشتاقانه برای اعزام به کربال از ولی نعمتشان 
اجازه خواســتند و با اذن امام هشتم برای 
خدمت به زائران حســینی، عازم سرزمین 

عشق شدند.
در این مراســم که خادمان آســتان قدس 
رضوی، پزشکان بیمارستان سیار رضوی در 
کربال، پاکبانان و رانندگان سازمان اتوبوسرانی 
حضور داشتند، با بدرقه تولیت آستان قدس 
رضــوی عازم عتبات عالیات شــدند. آیین 
بدرقه خدام اربعین از طریق شبکه های یک، 
ســه، قرآن، افق، خراســان رضوی و شبکه 
جهانی امام رضا)ع( منعکس شد و خادمان 
و خدمتگزاران اربعین حســینی از مســیر 
 ایوان ساعت حرم حضرت رضا)ع( به سمت

عتبات عالیات بدرقه شــدند.در این مراسم 
معنوی حاج میثم مطیعی و جواد قربانپور 
از مداحــان و ذاکران اهــل بیت عصمت و 

طهارت)ع( به مرثیه سرایی پرداختند.

 راهپیمایی اربعین، نماد بیداری جهان 
اسالم برای تحقق آرمان های حسینی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی هم در 
آیین بدرقه یک هــزار و 500 نفر از خدام 
اربعین حسینی، راهپیمایی اربعین را نماد 
بیداری، بصیرت و اتحاد جهان اسالم برای 
تحقق آرمان های نهضت امام حســین)ع( 

دانست.
مصطفی خاکسار قهرودی گفت: خدمت به 
زائران اباعبداهلل الحسین)ع( که امسال برای 
سومین بار از سوی آســتان قدس رضوی 
شــکل می گیرد، بدون شک توفیق بزرگی 

است که باید قدر آن را دانست.
وی افزود: حضور شمار بسیاری از عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از هر قوم و 
ملیتی در مراسم جهانی راهپیمایی اربعین 
امام حسین)ع( نشان می دهد، امروزه جهان 
اسالم بیدار شــده و درس بزرگ عاشورا را 
فراگرفته  و این اعــالم آمادگی برای تحقق 

اهداف امام حسین)ع( است.
مصطفی خاکسار قهرودی راهپیمایی اربعین 
را نماد بیداری، بصیرت و اتحاد جهان اسالم 
برای تحقق آرمان های امام حسین)ع( دانست 
و افزود: تمام کســانی که در این مســیر گام 

برمی دارند و خدمتگزار زائران هســتند، باید 
بدانند جریانی را یاری می کنند که هدف نهایی 
آن همراهی با حضرت صاحب الزمان)عج( و 

تشکیل حکومت الهی است.
قائم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی با 
بیان اینکه تالش های ذلیالنه دشمن برای 
تفرقه افکنی میان مســلمانان نشان دهنده 
افزایش بصیرت جوامع اســالمی و به خطر 
افتادن منافع اســتکبار در منطقه اســت، 
گفت: حضور موکب داران اربعین حسینی در 
مشهد مقدس و ایران اسالمی و حضور آنان 
در حسینیه امام خمینی)ره( برای استماع 
بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی، 
حرکت بسیار ارزشــمندی بود که نشان از 
اتحاد، همدلی و انســجام ملت های ایران و 

عراق دارد.

 رفت و روب و نظافت معابر نجف اشرف 
امسال هم با پاکبانان مشهدی است 

شــهردار مشــهد نیز در این مراسم با بیان 
اینکــه امســال هم به لطف خــدا و دعای 
حضرت رضا)ع( خدمت به زائران اربعین را 
در نجف در دســتور کار قرار داده ایم، گفت: 
پاکبانان کاروان خدام الحسین)ع( امسال نیز 
نسبت به رفت و روب و نظافت معابر نجف 

اشرف اقدام خواهند کرد.
محمدرضا کالیی افزود: امســال همچنین 
اتوبوس های اعزامی اربعین دو برابر ســال 

گذشته زائر در نجف جابه جا خواهند کرد.

شــهردار مشــهد تأکید کــرد: پاکبانان و 
اتوبوســرانانی که امروز برای اذن خدمت به 
زائران حسینی به نجف و کربال خواهند رفت 
باید بدانند که بی دلیل انتخاب نشــده اند و 
حتماً توجه امام رضا)ع(، دعای مادر و پدر، 
رضایت شهروندان و خدمت خوب دلیل این 

انتخاب بوده است.
کالیی خاطرنشــان کرد: مبــادا که برویم 

و دســت خالی برگردیم و 
آن انرژی کــه باید بگذاریم 
نگذاریم، ان شــا ءاهلل با نیت 
و  کنیم  خالــص خدمــت 
رضا)ع(  حضرت  شــرمنده 

نشویم.
گفتنــی اســت، خادمان و 
آســتان قدس  بســیجیان 
رضوی با چهــار موکب در 
کاظمین  کربال،  شــهر  سه 
و ســامرا بــه زائــران پیاده 
خدمت رســانی  حســینی 
می کنند، همچنین پزشکان 
و پرستاران بیمارستان سیار 
رضوی در عمود 320 جاده 
نجف به کربال مستقر خواهند 

بود و خدمات رایگان پزشکی به زائران پیاده 
اربعین ارائه خواهند کرد؛ پاکبانان شهرداری 
مشــهد نیز وظیفه نظافت شــهر نجف و 
رانندگان اتوبوســرانی وظیفه حمل و نقل 

زائران را برعهده دارند. 
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 لطفاً تاریخ هجری قمری و مناسبت های 
دینی و مذهبی را در ســاعت های دیواری 
 الکترونیکی و دیجیتــال در حرم مطهر آقا 
امــام رضــا)ع( درج کنیــد تا زائــران از 

مناسبت های روز باخبر شوند. 
09150004026

 از اقدام های مدیران حرم مطهر، مسئول 
اماکن متبرکه، خادمان، کفشــداران و... در 
این روضه منوره و ملکوتی در تشــکیالت 
آستان قدس، سپاسگزاریم، خداوند به همه 
آنان قدرت و قوت انجام بیشتر خدمات به 

زائران امام رضا)ع( را عنایت فرماید.
09120003878

 لطفاً به بیماران سرطانی )سرطان خون، 
اســتخوان، ســرطان معده و...( نیز جهت 
تبرک و استفاده از غذای مهمانسرای آقا امام 
رضا)ع( سهمیه ای تعلق بگیرد. این مریضان 

واقعاً چشم انتظار این موضوع هستند.
09130007160

قدس: همه زائران و مجــاوران می توانند 
از طریق ســامانه نعیم رضوان، دعوت نامه 
مهمانســرای حرم مطهر رضوی را دریافت 

کنند.

 خاطــره خــوش جایگاه کبوتــران حرم
امــام رضا)ع(در داخــل صحن های حرم که 
برای بسیاری از زائران یادآور خاطرات خوش 
دوران کودکی اســت را دوباره راه بیندازید و 

زنده کنید.
09370005777

 کاغــذ بعضی از قرآن ها مانند قرآن های 
رحلی در حرم مطهر امام رضا)ع( نازک است 

و زود پاره می شود. لطفاً رسیدگی شود.
09030003003

اجتماع هیئت های آذری زبان 
  jدر حرم امام رضا

آســتان: نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه اردبیــل از اجتماع هیئت های 
آذری زبــان در حرم امام رضــا)ع( خبر داد 
و گفت: این اجتماع همه ســاله و همزمان 
با دهه آخر صفر به صورت باشــکوه برگزار 
می شود.آیت اهلل سیدحسن عاملی در دیدار 
با مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس اظهار 
کرد: مداحی مداحــان آذری زبان در کنار 
مداحان فارســی زبان عالوه بر اینکه شکوه 
و عظمت این اجتماع را دوچندان می کند، 
موجب همدلی و اتحاد زیر بیرق امام رضا)ع( 
می شود، این اجتماع باید با شکوه و عظمت 
خاصی در بارگاه شمس الشــموس حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( برگزار شود.
آیت اهلل عاملی خواســتار پخش و انعکاس 
برنامه هــای آســتان قــدس از کانال  های 
ماهواره ای شــد و تصریح کرد: برنامه های 
آستان قدس باید با چندین زبان عربی، اردو، 
استانبولی، روسی و اسپانیولی به صورت ویژه 
و همه جانبه برگزار شــود؛ چراکه استقبال 
شایانی از این برنامه ها در مناطق ذکر شده 

انجام می شود.
امام جمعه اردبیل گفت: برنامه های فرهنگی 
و مذهبی حرم مطهر رضوی ستودنی است و 
همه می خواهند این برنامه ها را دنبال کنند، 
فعالیت هایی که امروز نمایندگی های آستان 
قدس در تمامی اســتان های کشور انجام 

می دهند قابل قدردانی است.

اعزام زائران محروم شهر 
طبس به حرم مطهر رضوی

آستان: به همت کانون خادمیاران رضوی و 
مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان 
قدس رضوی، جمعی از زیــارت اولی های 
شهر طبس به مشهد مقدس اعزام و به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند.
مدیرعامل مؤسســه بقاع متبرکه و اماکن 
مذهبی آســتان قدس رضــوی گفت: در 
قالب طرح »مهر درخشــان« توسط کانون 
خادمیــاران رضوی در اســتان  خراســان 
جنوبی، 45 نفر از اقشار محروم شهر طبس 
که تاکنون موفق به زیارت حرم امام رضا)ع( 
نشدند شناســایی و در قالب یک کاروان 7 

مهرماه به مشهد مقدس اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدجواد 
رئوف ســیدنژاد افزود: این زائران ســه روز 
در زائرشهر رضوی به صورت رایگان اسکان 
داشتند و ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی 
و زیارت حضرت رضا)ع( از ویژه برنامه های 
فرهنگی آســتان قدس رضــوی از جمله 
حلقه های معرفتــی و کارگاه های مهارتی 

مباحث دینی نیز بهره مند شدند.

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 

و  حسینی  اربعین  آستانه  در  آستان    
به ابتکار مرزبانی دو کشور ایران و عراق، 
در  رضا)ع(  حضرت  ملکوتی  بارگاه  پرچم 

کربالی معال به اهتزاز درخواهد آمد.
همزمان با ایام اربعین و در راستای اتحاد 
دو کشور محب اهل بیت)ع( ایران و عراق، 
هنگ مرزی جمهوری اســالمی ایران در 
توافق با هنگ مرزی کشور عراق در قالب 
طرح فرهنگــی، معنوی »حــرم تا حرم«، 
قرار اســت پرچم متبرک بارگاه منور امام 
رئــوف)ع( را در روز اربعین حســینی در 

کربالی معال به اهتزاز درآورد.
ایــن پرچم متبرک پس از گذر از مرزهای 
کشورمان، توســط فرماندهی هنگ مرزی 
شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی 
تحویل فرمانده هنگ مرزی شهر پلدشت 

در استان آذربایجان غربی شد.
ســرهنگ بایرامی، فرمانــده هنگ مرزی 
شــهر پلدشــت در این باره به خبرنگاران 
گفت: این پرچم متبرک قرار است پس از 

آیین پرچم گردانی در هنگ  مرزی استان 
آذربایجان غربی از طریق مرز سردشت به 
مرزبانی کشــور عراق تحویل داده شود تا 
در روز اربعیــن در کربالی معال به اهتزاز 

درآید.
طــرح حرم تا حرم )مشــهد تــا کربال( با 
محوریت متبرک کردن پاسگاه های مرزی 
با پرچم حرم امــام رضا)ع( اجرا و در این 
طرح پرچم بــه تمام اســتان های مرزی 
منتقل می شــود و مرزبانان ایران اسالمی 
در نقاط صفر مرزی ایــن پرچم را زیارت 

می کنند.

 آســتان   همزمان با اربعین حســینی به 
 همت آســتان قدس رضوی، موکب حضرت 
حسین  بن  موسی  الکاظم)ع( 17 مهر در شهر 

کاظمین برپا می شود.
مدیرعامل مؤسســه بقاع متبرکــه و اماکن 
مذهبی آستان قدس رضوی گفت: این موکب 
به نام حضرت حســین  بن  موسی  الکاظم)ع( 
با همکاری ســتاد عتبات عالیــات در جوار 
مرقد مطهر امام موســی بن جعفر)ع( از 17 
مهر به مدت 11 روز در شهر کاظمین شارع 

صاحب الزمان)عج( مستقر می شود.
رئوف  والمسلمین محمدجواد  حجت  االسالم 
سیدنژاد با اشــاره به اینکه جمعی از خادمان 
آستان حضرت حسین  بن  موسی  الکاظم )ع( 
در این موکب به زائران سیدالشهدا)ع( و دیگر 
ائمه اطهار)ع( خدمت رســانی خواهند کرد، 
افزود: از ســوی آستان مبارک اقالم فرهنگی 
از جمله 500 جلد کتــاب دعا و ادعیه، مهر 
و جامهری، 8 هــزار کاربرگ معرفی حضرت 
حسین  بن  موسی  الکاظم)ع( به زبان عربی و 

فارسی، 8 هزار بسته نبات متبرک و 60 عدد 
کاور لباس برای اســتفاده نیروهای پذیرایی 
اهدا شده است.وی با اشاره به اینکه در موکب 
حضرت حســین  بن  موسی  الکاظم)ع( روزانه 
5هزار پرس غذا بین زائران توزیع می شــود، 
ادامه داد: این موکب با توزیع غذای گرم در سه 
وعده صبحانه، ناهار و شام، توزیع آب، کلوچه 
و برنامه های فرهنگی به زائران خدمت رسانی 
می کنــد و دارای غرفه های پاســخگویی به 
مسائل شرعی، فرهنگی، خیاطی، آرایشگری، 
پذیرایی و چادر اســکان است که روزانه برای 

2هزار نفر ظرفیت اسکان دارد.

خبرخبر

برپایی موکب حسین  بن  موسی  الکاظمjدر کاظمین پرچم بارگاه امام رضاj به مرز پلدشت رسید
مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی خبر داد در قالب طرح »حرم تا حرم«

آســتان: ارائه خدمات مطلوب به زائران نیازمند تجهیزات، 
زیرساخت های فنی مناسب و نیروی انسانی متخصص است.

خدام »مجموعــه کارگاه های اداره خدمــات فنی« که عموماً 
از کارشناسان و مهندســان رشته های فنی هستند با تواضع، 
مهارت خود را به پیشــگاه حضرت رضا)ع( تقدیم می کنند و 
خالصانه  تجربه ســال ها تالش خود را در راستای احیای اموال 
موقوفه با همکاران خود به اشــتراک می گذارند. برای آشنایی 
بیشتر با فعالیت های خادمان خدمات فنی حرم مطهر رضوی با 
محمد صدقی، مدیر روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی 

گفت وگو کردیم. 

 اداره خدمات فنی حرم مطهر چگونه شكل گرفت؟
سال های پیش از تأســیس اداره خدمات فنی، معاونت اماکن 
متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضوی درخواســت های 
فنی خود را به ســازمان عمــران حریم حرم مطهر رضوی که 
متولی بهره برداری و نگهــداری حرم و پیگیری امور فنی بود 
ارجاع می داد، اما با افزایش درخواست ها و طوالنی شدن روند 
رسیدگی به درخواست های فنی، کارگاه های فنی حرم مطهر به 

تدریج گسترش یافت. 
به طور کلی مهم ترین هدفی که از تأســیس این اداره مد نظر 

بوده به غیر اســتفاده از مهــارت نیروهای متخصص و مجرب 
در جهت ارائــه خدمات فنی مطلوب در حوزه اماکن متبرکه، 
صرفه جویی در هزینه تعمیرات و نیروی انسانی و صرفه جویی 
در وقــت و حذف هزینه ایاب و ذهاب برای انجام تعمیرات در 

کارگاه های خارج از مجموعه اماکن متبرکه است.

 در حال حاضر چه نوع خدماتی در این اداره ارائه می شود؟
مجموعه کارگاه های بخش فنی با هدف صرفه جویی در هزینه های 
اموال موقوفه و تسریع در تعمیرات تجهیزات اداری و آسایشگاهی 
تشکیل شد که وظیفه سرویس، نگهداری، تعمیر و تجهیز فنی 
در حوزه معاونت اماکن متبرکه را بر عهده داشــت؛ کارگاه هایی 
که خدماتی همچون انجــام امور الکترونیکی، برقی، مکانیکی، 
نقاشــی، تعمیرات صندلــی چرخدار، تعمیرات ماشــین های 
شست وشو، ماشین های زائربر، جوشکاری، سرویس و نگهداری 
ماشــین آالت شــامل مینی لودرهای »باب کت« و »توماس« و 
تراکتور برف روبی، کارواش، خیاطی، نجاری، تابلوســازی، نصب 
و تعویض یکسان سازی تمامی تابلوهای موقت اطالع رسانی در 
حوزه اماکن متبرکه، سازه های نمایشگاهی و... را انجام می دهند.

تعمیر روزانه بیش از 30 عدد از تجهیزات اداری و آسایشگاهی، 
سرویس و نگهداری و تعمیرات روزانه 20 دستگاه خودرو برقی، 

نصب و تعویض تابلوهای اطالع رسانی به تعداد تقریبی 200 عدد 
تابلو، نصب تابلوهای زیبانمایی بر دیواره های کارگاهی و تعویض 

بنرهای فرسوده از جمله فعالیت های این اداره است. 
 

 اداره خدمات فنی صرفــاً در جغرافیای حرم مطهر 
رضوی ارائه خدمات می کند؟ 

عمدتاً بلــه اما عالوه بر این، گاه نیــز در بیرون از حرم مطهر 
نیز ارائه خدمت می کنیم. مثالً ایستگاه خدمت رسانی فنی به 
زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر سابقه 10 ساله دارد و نخستین 
ایستگاه خدمات فنی زائران پیاده امام رضا)ع( توسط این اداره 
راه اندازی شد. ایستگاه خدمات فنی زائران پیاده امام رضا)ع( هر 
ســاله در کیلومتر3 جاده نیشابور برای خدمت به زائران پیاده 
راه اندازی می شــود و روزانه در دو محور نیشــابور و چناران با 
12 گشت سیار، تعمیرات فنی خودرو زائران را انجام می دهند 
به طوری که سال گذشته 60 مورد تعمیر خودرو، 150 مورد 
تعمیر صندلی چرخدار و تعمیر 7هزار جفت کفش انجام شد. 
ارائه خدمات فنی و تأسیساتی به دیگر موکب های خدمت رسان 
به زائران پیاده از دیگر اقدامات ایستگاه خدمات فنی خادمان 
افتخاری است که ســال گذشــته 16 موکب امام رضا)ع( از 

خدمات فنی این ایستگاه فنی در جاده ها بهره مند شدند.

خادمان فنی حرم چه می کنند؟
تشریح فعالیت های اداره خدمات فنی معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



سبک زندگی جزو  فرهنگ و 
جوهر تمدن است

وسائل: آیــت اهلل علی اکبر رشــاد در جلسه 
درس اخالق با موضوع »شرح خطبه متقین« 
در حــوزه علمیه امام رضــا)ع( گفت: خطبه 
متقین امیرمؤمنان امام علی)ع(  یک دستگاه 
ســبک زندگی و شخصیت شــیعه واقعی را 

تبیین می کند.
رئیس شــورای سیاســت گذاری حوزه های 
علمیه تهران افزود: سبک زندگی یک فرد در 
الیه های مختلف علم، عبادت، اندیشه، رفتار، 
مناسبات، حرکات و ســکانات او در اجتماع 
بروز و ظهور می کند که شئون و خصوصیات 

شخص را نشان می دهد.
آیت اهلل رشــاد با بیان اینکه سبک زندگی جزو  
فرهنگ و جوهر تمدن اســت که در تعابیر و 
اشکال مختلف تعریف می شود، اظهار کرد: اگر 
مقداری دقیق تر و عمیق تر به تمدن نگاه کنیم 
غالباً درباره تمــدن، صنعت و فناوری به ذهن 
خطور می کند، در حالی که تمدن نوعاً سبک 
زندگی، مناسبات اجتماعی و نظام های حاکم بر 

جامعه است.
رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تصریح کرد: هر گونه صنعت و فناوری در جامعه 
تحقق پیدا کند سبب شیوه خاصی از زندگی 
می شــود، امروز بسیار روشن است که غربی ها 
به ویژه آمریکا می خواهند سبک زندگی خود را 

به تمام دنیا تحمیل کنند.
وی افزود: کشورهای غربی به شدت امتناع دارند 
که ملت های دیگر از صنعــت و فناوری آن ها 
استفاده کنند، حتی اگر کشوری خود به فناوری 
دست یابد به لطایف الحیل سعی می کنند آن ها 
را ســرکوب و تا حد جنگ تهدید  کنند، کما 
اینکه درباره انرژی هسته ای کشورمان شاهد این 

ممانعت آن ها بودیم.
آیت اهلل رشــاد با تأکید بر اینکه جوهر تمدن، 
سبک زندگی اســت که به یک معنا برآیند و 
نماد دین هم است، ابراز کرد: از جمله نمودهای 
متقین قوت آن ها در دینداری است؛ هر انسان 
و موجودی نقطه قوتی دارد، قوت متقین را در 
ثروت، قدرت و بیان آن ها جســت وجو نکنید، 
نقطه قوت آن ها در دین است، آن ها بین دین و 
هر امر دیگری، دین را انتخاب می کنند. متقین 

هیچ چیزی را با دین خود عوض نمی کنند.

خبر

»زندگی به سبک جهادی« 
 براساس رهنمودهای 

رهبر معظم انقالب
معارف: کتاب »زندگی به سبک جهادی« تألیف 
حجت االسالم محمد تاجیک رستمی، شرحی 
مزجی است بر فرموده های رهبر معظم انقالب 
در زمینه جهاد و زندگی جهادی که در 6 فصل 
به بازشناسی تعریف جهاد در خانواده، دانشگاه، 

حوزه های علمیه و... می پردازد.
در مقدمــه این کتاب آمده اســت: »منظور از 
جهاد در اسالم فقط جنگیدن و به میدان جنگ 
رفتن نیســت، بلکه منظور از جهاد این است 
که انســان خود را همیشه در میدان حرکت و 
مبارزه با مانع ها و مانع تراش ها ببیند، احساس 
تکلیف کند، احســاس تعهد کند؛ پس معیاِر 
جهاد، شمشــیر و میدان جنگ نیست. معیار 
جهاد، همان چیزی اســت که امــروز در زبان 
فارســِی ما در کلمه  مبارزه وجود دارد. فالنی 
آدم مبارزی اســت؛ فالنی آدم مبارزی نیست. 
نویسنده  مبارز، نویسنده  غیرمبارز؛ عالِم مبارز، 
عالِم غیرمبارز؛ دانشــجوی مبارز و طلبه  مبارز، 
دانشــجوی غیرمبارز و طلبه  غیرمبارز. جامعه 
مبارز و جامعه  غیرمبارز. پس جهاد یعنی  مبارزه 
و قتال یک گوشه ای از جهاد است«. وجود جهاد 
و فرهنگ جهادی یکی از ضروریات جدانشدنی 
فرد و جامعه اســالمی است؛ زیرا موضوع جهاد 
و فرهنــگ جهادی تکمیل کننده اســالم ناب 
محمدی اســت و به فرموده امیرالمؤمنین)ع(، 
یکی از پایه های مهم و اساســی ایمان و طبق 
فرمایش قرآن کریم، جهاد مالک تمیز مؤمنان 
حقیقی از غیر اســت؛ زیرا »مؤمن حقیقی آن 
کســی اســت که ایمان را با جهاد و هجرت و 

نصرت همراه می کند«.
نویسنده این کتاب معتقد است »مفهوم شناسی 
واژه جهاد به این خاطر اهمیت دارد که تفاوت 
آن با تالش های بی نظم و بی برنامه مشــخص 
شــود و این موضوع نیاز به باز شناسی مفهوم 
جهاد در حوزه و دانشــگاه دارد«. به باور او »بر 
خالف تصور عــده ای که می پندارند واژه جهاد 
و ســبک زندگی جهادی در سال های اخیر به 
ادبیات رهبر انقالب واردشــده است، با بررسی 
فرموده های ایشــان درمی یابیم این موضوع از 
سال های ابتدایی انقالب مورد تأکید ایشان قرار 
داشــته است«. این کتاب از سوی نشر »شهید 

کاظمی« منتشر شده است.

ترویج فرهنگ قرآن و عترت، جوانان را از انحرافات حفظ می کند      رسا: آیت اهلل سبحانی با بیان اینکه دشمن در فضای مجازی ایمان، اخالق، عفت و حیای جوانان را هدف قرار داده است، گفت: ترویج فرهنگ قرآن و عترت، جوانان را از انحرافات حفظ می کند. آیت اهلل 
جعفر سبحانی از مراجع تقلید عصر دیروز در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاهیان گفت: هنگامی که به قرآن کریم که فعل خداوند است می نگریم، درمی یابیم که این کتاب آسمانی نیز همانند خالقش نامحدود است؛ قرآن کریم نهایت پذیر نیست، 
زیرا خداوند که خالقش است، محدودیت ندارد. آیت اهلل سبحانی با بیان اینکه قرائت قرآن کریم دریچه ای برای فهم آن است، اضافه کرد: در همه دانشگاه های کشور باید ماده ای وجود داشته باشد که دانشجویان پیش از فارغ التحصیل شدن، قرائت روان قرآن کریم را آموزش ببینند.

طالب به سخنرانی و تبلیغ دین توجه کنند     مهر: آیت اهلل العظمی سید محمد علی علوی گرگانی گفت: سخنرانی و تبلیغ دین باید مورد توجه طالب و روحانیون قرار گیرد. استاد سطوح عالی حوزه علمیه در جلسه درس اخالق خود با بیان اینکه انسان حیله گر رفیقی ندارد، افزود: 
شخص بداخالق مورد پذیرش مردم نیست و کسی وی را تحمل نمی کند. از کسی که ادب ندارد انتظار شرافت و بزرگواری و از کسی که صفت بُخل دارد انتظار کمک و صله ارحام نداشته باشید. وی امامت جماعت و پیشوای مردم در نماز جماعت شدن را بسیار باارزش دانست و افزود: 

طالب باید به پیشوا شدن در اقامه نماز جماعت توجه کنند، همچنین تبلیغ دین و سخنرانی نیز باید موردتوجه طالب و روحانیون قرار گیرد.
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معنویت در نگاه امام و رهبری، معنویت جهادی است
ابتدا باید تعریف درستی از معنویت ارائه دهیم. معنویت در زبان 
فارسی از »مینو« گرفته شــده و هر آن چیزی است که در برابر 
ظاهر قرار دارد؛ بنابراین در برداشت اول، معنویت به معنای وسیع 

کلمه مدنظر است.
در مرحله بعد ما برای معنویت اقســام هفت گانه ای را پیشــنهاد 
داده ایم؛ نخست معنویت تفننی یا شبه معنویت که از آن تعبیر به 
معنویت بازاری هم شــده است که قسمی است شبیه سازی شده 
برای ســرگرمی گروه هایی از مردم که می خواهند لذاتی از سنخ 

دیگر هم داشته باشند.
قسم دوم، معنویت انفســی گرایی است که در دوره جدید بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و به دنبال کشــف حقیقت در درون خود 
انســان است و از این طریق می  خواهد با کل هستی پیوند برقرار 
کند، این معنویت احتماالً الهام گرفته از ادیان شرقی هندی است.
نوع سوم، معنویت دینی اســت؛ این نوع از معنویت، فرا رفتن از 

مادیت و کسب قداست بر پایه مبانی دینی است. 
معنویت چهارم معنویت توحیدی اســت کــه فرا رفتن از مادیت 
در مســیر تقرب به خدا و کسب قداست، آن هم بر اساس مبانی 

توحیدی است.
پنجم معنویت اسالمی است که عبارت است از معنویت بر اساس 
تفسیری که در دین مبین اسالم در ابعاد فردی و اجتماعی وجود 
دارد و فرا رفتن از مادیت در مســیر تقرب به خدا بر اساس مبانی 
اســالم که از اعتقاد به خدای واحد، اعتقــاد به خاتمیت پیامبر 

گرامی اسالم)ص( و اعتقاد به معاد شکل می  گیرد.
معنویت ششــم معنویت شیعی است که مبانی عدل و امامت نیز 
به نوع قبلی معنویت اضافه می  شود و محور دینداری انسان مؤمن 
قرار می گیرد و تمام ابعاد زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی را 
شامل می شود؛ والیت در فرهنگ شیعی محوریت تام دارد و عمود 

خیمه دین محسوب می شود.
آخرین نوع معنویت هم معنویت شــیعی انقالبی بر اساس تفسیر 
حضرت امام)ره( است. این قید به این خاطر به تعریف قبلی اضافه 
می شود که نشان دهیم ما در زمان غیبت قائل به تعطیل بخشی 
از دین نیســتیم بلکه همه دین با محوریت امامت با حضور نایب 

امام ادامه پیدا می کند.
البته این نوع از والیــت معنوی الزاماً به معنای آن چیزی که در 
فرهنگ تصوف یاد می شــود نیســت، در این نگاه اصل و اساس 
پیشــرفت و تعالی معنوی، والیت اســت که اتصال به والیت اهلل 
دارد و در میادیــن فردی و اجتماعی حضور جهت دارد و زندگی 
انسان را به سمت عالم باال می کشاند و به همه رفتارهای او جهت 

می دهد.
مــا اعتقاد داریم آیاتی که در زمینه والیــت و امامت وجود دارد 
همچنــان ادامه دارد، از جمله اینکه جدا شــدن از والیت خدا و 

رسول و ولی که عاقبتی جز جهنم ندارد، امروز هم هست.
بنابرایــن معنویت در نگاه امام راحــل و رهبر معظم انقالب یک 
معنویت جهادی اســت. این معنویت بر بســتر مجاهدت حاصل 
می شــود، یعنی یک جهاد همه جانبه با جــان و مال برای خدا و 
تعالی و رسیدن به عالم قدس؛ این جهاد دقیقاً همان چیزی است 
که گفتیم در بحث معنویت بر محور خداست و سود نهایی نیز از 

آن همین فرد مجاهد است.
بالکشــی در این معنویت شرط فرارفتن از مادیت دانسته شده و 
خداوند به پیروان این نوع معنویت اســت که وعده بهشت داده؛ 
بــه همین دلیل می گوییم رزمندگان مــا در دوران دفاع مقدس 

یک شبه ره صد ساله را رفتند.
باید بدانیم اگر قله هایی از معنویت را در عرصه جهاد و دفاع و سایر 
موارد مثل لبنان، عراق و ســوریه شاهد هستیم که پر از عبور از 
جنبه های مادی است، امروز مدل ها و الگوهای خوبی پیش روی 
ما هســت که این مسیر را تسهیل کرده و نشان می دهد افزایش 

معنویت در جامعه شدنی است.
رهبر معظم انقالب هم در بخشی از بیانیه گام دوم از عبارت جهاد 
در بحث معنویت اســتفاده کرده اند که نشان می دهد معنویت و 

جهاد با هم رابطه تنگاتنگی دارند.
وظیفــه اصلــی حکومت دینی نیز تشــکیل دولت رفــاه و یک 
آسایشــگاه در این دنیا نیست، بلکه غایت حکومت دینی پروردن 
روح انسان هاســت، البته به تعبیر رهبر معظم انقالب این با زور و 

فرمان و دستور نمی شود، بلکه مکانیزم آن چیز دیگری است.
در این مســیر جریان هایی از جملــه اربعین، معنویت جهادی را 
گسترش می دهند. امروز فرصت های رشد معنوی زیادی از جمله 
اربعین، اعتــکاف، فعالیت های جهادی، مناطق عملیاتی جنوب و 
غرب و البته تبلیغ صحیح روحانیت و مسائل مختلفی وجود دارد 
کــه باید از آن ها به بهترین نحو اســتفاده کنیم؛ از جمله همین 
حادثه ســیل اخیر بود که فرصت خوبی پیش روی مردم فراهم 
کرد و در نگاه مردم به روحانیت و دین نیز تأثیر بســزایی داشت؛ 

چراکه خوشبختانه حوزویان در این جریان خوش درخشیدند.

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش هشتم

زندگی مؤمن، زندگی جهادی است

معارف: برای ایجاد تمدن اسالمی باید هر کسی در هر رشته  و 
مســئولیتی که فعالیت دارد، جهادی عمل کند و در تمام طول 
شبانه روز در حال کوشش، تالش و مبارزه به صورت جدی باشد؛ 
زیرا زندگی اسالمی مؤمن زندگی جهادی است که محصول آن 
تولید و نوآوری خواهد بود وگرنه از تکرار و ترجمه نمودن متون 
دیگران، علم ایجاد تمدن اسالمی به وجود نمی آید. امروزه جهاد 
مربوط به میدان جنگ ظاهری و در پشــت خاکریزها نیســت، 
بلکه هر مسئول غیوری باید به میدان دفاع از اسالم بیاید و بداند 
که اگر او مبارزه و تالش نکند و تیرهای دشمن را به جان نخرد، 
جامعه و نسل جوان حکومت اسالمی صدمه می خورد؛ این همان 
ضرورتی اســت که مرحوم آیت اهلل شــهید صدر و دیگر بزرگان 
با عناوین مختلف بر آن تأکید داشــتند که تشــکیل حکومت 
اسالمی و تحقق عینی تمدن اسالمی جز با یاریگری همه سویه 
اسالم شناســان و عالمان دینی مقدور نیست؛ طبیعی است باید 
زمینه ســازی بایســته برای این مهم در حوزه های علمیه انجام 
شــود و در بخش های گوناگون نیروهای شایسته، ژرف اندیش و 

آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی تربیت شوند.
حوزه های علمیه همچون هر نهاد علمی آموزشــی دیگر بلکه به 
خاطر اهمیت رســالتی که بر عهده دارند برای حفظ شکوفایی 
و بالندگــی خویش نیاز به اصالح و بازنگــری پیاپی دارند، زیرا 
برنامه ریزی تمدن اســالمی و دست یافتن به هدف های متعالی 
اســالم و حاکمیت بخشیدن دین خدا و اســتقرار نظام مقدس 
اسالمی در جهان مستلزم درگیری پیوسته مجتهدان و حوزویان 
با مسائل سیاســی و جریان ها و حاکمیت های غیر دینی است؛ 
»تبیین معرفت شناســی اسالم، تفکر اقتصادی و سیاسی اسالم، 
مفاهیــم فقهــی و حقوقی  کــه پایه های آن تفکــر اقتصادی و 
سیاســی را تشــکیل می دهد، نظــام تعلیم و تربیــت، مفاهیم 
اخالقی و معنوی و... همــه این ها باید دقیق، علمی، قانع کننده 
و ناظر به اندیشــه های رایج جهان آماده و فراهم شوند؛ این کار 
حوزه هاســت؛ با اجتهاد، این کار عملی اســت. اگــر ما این کار 
را نکنیم، به دســت خودمان کمک کرده ایــم به حذف دین از 

صحنه زندگی بشــر؛ به دست خودمان کمک کرده ایم به انزوای 
روحانیت؛ این، معنی تحول است. این حرکت نوبه نوی اجتهادی، 

اساس تحول است«.
البته ناگفته نماند که بسیاری از این امور در حوزه ها انجام شده، 
ولی این تازه آغاز راه اســت و تا به کمال رسیدن آن باید تالش 
مؤثــر ادامه پیدا نماید. چنانکه رهبری معظم در بیانیه گام دوم 
انقالب به آن اشاره فرمودند: »این راه طی شده با همه اهمیتش 
فقــط یک آغاز بوده اســت«. این بی توجهی به علوم انســانی و 
ضرورت آن برای ساختن تمدن اسالمی سبب شده اکنون برخی 
بپرســند چرا در این 40 ساله انقالب، حکومت اسالمی تشکیل 
نشده است؟ غافل از اینکه ایجاد یک تمدن جدید نیازمند تولید 
هویت تمدن در یک بازه طوالنی مدت است؛ بنابراین وظیفه هر 
جوانی اســت که به قدر توان و استعدادی که خداوند به او داده 
در راســتای احیای حق و شــریعت مقدس تالش کند تا زمینه 

ایجاد شریعت اسالمی در جامعه فراهم شود.

علمبدونمعنویتسرازبیراههدرمیآورد
معنویــت و اخالق هم باید به اندازه حرکــت پیش رونده مادی 
پیشــرفت کند؛ دل های مردم با خدا و معنویات آشــنا شــود؛ 
»اینجاست که آن خصوصیت استثنایی جامعه و تمدن اسالمی، 
خود را نشان می دهد؛ ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم«. 
ارزش جامعه اسالمی به همان پیوند و پسوند »اسالمی« است که 
تمــدن، حکومت و جامعه را معنادار می کند و گرنه اگر معنویت 
و اخالق زیربنای هر مجموعه ای قرار نگیرد، سبب سلب آرامش 
و دور شــدن مردم از مســیر ُقرب الهی می شــود. »معنویت به 
معنی برجســته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخالص، ایثار، 
تــوکل، ایمان در خود و جامعه اســت و اخالق به معنی رعایت 
فضیلت هایــی چون خیرخواهی، گذشــت، کمک بــه نیازمند، 
راســتگویی، شــجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیات 
نیکو اســت؛ معنویت و اخالق، جهت دهنــده همه حرکت ها و 

فعالیت ها ی فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است«.
»این همه پول، این همه ثروت، این همه علم، این همه فناوری، 
این همه ریزه کاری های گوناگون علمی در زندگی بشــر؛ بشــر 
احساس خوشبختی و عدالت و سعادت نمی کند و فقر ریشه کن 
نمی شود؛ این بر اثر کمبود معنویت است«؛ بنابراین از یک جهت 
بایــد گفت معنویت و اخالق بر علم و پژوهش مقدم اســت که 
بدون این صفات حســنه، علم و دانش سر از بیراهه در می آورد، 
اما از ســوی دیگر علم و پژوهش، زمینه ساز تمدن و سازنده قید 
اســالمی برای آن است. معنویت و اخالق به نوعی بر دوش علم 
سوارند و تا علم و پژوهش نباشد، معنویت معنادار نشده و راهکار 

اجرای معنویت در جامعه نیز فراهم نمی شود.

منبر
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 حجت االسالم والمسلمین هادی صادقی حجت االسالم محمدحسن وکیلی

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ﹝︤ر︻﹥ ︨︊︤ ا︧︀ن ︋︖﹠﹢رد
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٣٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣١۶٩٣۴

︀ رای ︑﹞︀م ا︻︱︀ی ︀︲︣ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢  ــ︡ : -︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
ق ا﹜︺︀ده ﹝︀ده ۶ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ (آدرس ︫︣﹋️ ) ︋﹥ ︫︣ح ذ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀﹁️: ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ، ︫︨︣︐︀ن ︋︖﹠﹢رد ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫︣ ︋︖﹠﹢رد، 
﹑ک ۴٧ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿- ﹋︡︎︧︐﹩: ٩۴١۵۶٩٣۵۴١ -︋︀ رای  ︤︋︧ــ︐﹩ ، ﹋﹢﹥ ش ︾﹑﹝﹫︀ن [︤︋︧ــ︐﹩١۴- ︨﹙﹞︀ن ٧] ، ﹋﹢﹥ ︨﹙﹞︀ن [︎︨︣ــ︐︀ر ٢] ،︎ 
︑﹞︀م ا︻︱︀ی ︀︲︣ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ ق ا﹜︺︀ده ا﹜︀ق ︋﹥ ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥( ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️) ﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ا﹜︀ق 

:﹏در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ذ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︪︢︠︀وره و ا﹞ ︀ت﹞︡︠ ﹤︣وش، ︑︀﹝﹫﹟، ︮︀درات، واردات، ارا﹁ ،︡︣︠ ،︡ی﹠︋ ﹤︐︧︋ ،︹ز﹢︑ ،︡﹫﹛﹢︑ :︡︣د﹎
﹠ــ︡ی٣- ﹡﹞ــ﹉ و ا﹁︤ود﹡ــ﹩ ﹨ــ︀                                                                     ︧ــ︐﹥︋  ︣﹡ــ︕٢- ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥︋  ︣﹝ــ︀،︋  ︀︾︊︀﹡ــ﹩، ﹎﹫︀﹨ــ︀ن داروــ﹩، ز︻﹀ــ︣ان و︠  ١- ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︭ــ﹢﹐ت ﹋︪ــ︀ورزی،︋ 
︪ــ﹊︊︀ر، ادوــ﹥، ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی، ︀ی و  ــ﹊﹑ت، آ︋﹠︊ــ︀ت و ﹡︊︀ت ۵- ︾﹑ت و ︊﹢︋︀ت،︠  ــ﹫︣﹠﹩ و︫  ۴- رو︾ــ﹟، ﹁ــ︣آورده ﹨︀ی آردی،︫ 
د﹝﹠﹢ش ﹨︀ ۶- ︨ــ﹢︾︀ت و ︮﹠︀︹ د︨ــ︐﹩ ٧- ا﹡﹢اع ﹝﹊﹞﹏ ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ٨- آ︋﹞﹫﹢ه (ا﹡﹢اع آ︋﹞﹫﹢ه، ﹡﹊︐︀ر، ︎﹢ره، ﹋﹠︧ــ︀﹡︐︣ه، ﹡﹢︫︀︋﹥ و ﹡﹢︫﹫︡﹡﹩ ﹨︀)                                        
٩- ﹜︊﹠﹫︀ت، ﹋﹠︧ــ︣و﹨︀ی ﹎﹢︫ــ︐﹩ و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫ــ︐﹩ ١٠- ﹋﹠︧ــ︣و﹨︀ی ︾﹫︣﹎﹢︫ــ︐﹩ ١١- ا︡اث ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ١٢- ︵︣ح و ا︗︣ا و                  

راه ا﹡︡ازی ︠︴﹢ط ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ١٣- ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ات و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ١۴- ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (۶١٩١٩١)

/ع
۹۸
۰۸
۷۰
۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آر﹝︀ن ︋﹠︀ی ︠︣ا︨︀ن 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢١٧ و 

١٠٩٨٠٠٨۵٨٧٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                         ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٨,٠۵,٢۶ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ﹝︣﹋︤ا︮﹙ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ 
 ︨︡︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︫ ، ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی
، ︋ــ︩ ﹝︣﹋ــ︤ی ، ︫ــ︣ ﹝︪ــ﹞ ،︡﹙ــ﹥ ﹡︖﹀﹩ ، 
 ، ︫﹫︡ر︲︀﹝﹫︣﹋﹩[︫ــ﹫︡﹁﹊﹢ری۶٠]  ︠﹫︀︋ــ︀ن 
︠﹫︀︋ــ︀ن ︫ــ﹫︡ ﹝﹫︣﹋ــ﹩ ١٢ [︫ــ︀﹇ ︡﹫﹞ــ﹩ ٧] ، 
︎﹑ک -١٢ ، ︵︊﹆﹥ دوم ، وا︡ ︫ــ︣﹇﹩ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ 
٩١٧٧٩٧٧۵۴٣ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

 .︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 
﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫﹫︣وان 

(۶١٩٢١١)
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑︺︀ون رو︨︐︀﹩ ر﹨︊︣ د﹨﹆︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٣٧٠١٠
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٢٧ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵۵۶,٩٠۵ ﹝﹢رخ ٩٧,٧,٢١ اداره ︑︺︀ون رو︨︐︫ ﹩︀︨︣︐︀ن ︠﹢اف ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ︨﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹎﹙︤ار ر︨﹢﹜﹩ ٠٧۶٩٧٣٣١٢٣ ︋︧﹞️ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹝﹫︣﹝﹞﹢د 
 ️ف درا﹢ر ︡﹝﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹩︪﹠﹞ ️﹝︧ ︧ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹁︱﹏ ا﹞ ︡﹝︐︀ری ٠٧۶٩٧۶۶٠۵۶︋  ــ﹠﹍︀﹡﹩ ٠٧۶٨٨۴٣٧۴١︋   ︨﹩﹛︀︮
ــ﹞️   ︨﹤ ︢︣ ﹡︪ــ︐﹫﹀︀ن ٠٧۶٩٧٧١٧١٨︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د دل︎  ٠٧۶٩٧۵١٨١۴ و ﹝﹞ــ︡ ﹝ــ︣ادی ٠٧۶٩٧۴٧۴٣۴︋ 
﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ٢ - ﹋﹙﹫﹥ ﹊︀ ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡اور ︋︀ ا﹝︱︀ء ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و﹜﹩ اوراق 

︻︀دی ︫︣﹋️ ﹁﹆︳ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︮︀در ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹝﹍︣ ﹝︣ا︨﹑ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋﹥ ︋︀﹝︱︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︠﹢اف (۶١٩٣١٧)
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١۴٠٠٨١٩٢٩٩٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ﹞︀ره ︔︊️ ۶٧۴٢۵︋   ︫﹤  ︋١٣٩٧,١٢,١٢ ︀ن در︑︀ر︐︨︀ ︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ر﹞︀ن ︑︖︀رت ا︣ا﹡﹫︀ن︋   ︋️﹋︣  ︫︦﹫︨︀︑
︔︊️ و ا﹝︱︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن ︋﹥ ︫︣ح ز︗ ︣️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ﹎﹩ ﹝﹫﹍︣دد. ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ :﹋﹙﹫﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ری و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︖︀ز دا︠﹙﹩ 
︀درات و  ︩ و ﹅ ا﹜︺﹞﹙﹊︀ری ﹋︀﹐ه و واردات و︮  ︣︡ و ﹁︣وش و︑﹢ز︹ و︎   ︠﹩︀در ﹩︀ر︗ــ﹩ ︑︖ــ︀رت ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖ــ︀ز ﹁︺︀﹜﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︖︀رت ز﹝﹫﹠﹩ ﹨﹢ا و︠ 
︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از  ︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از ﹝︣ا︗ــ︹ ذ︣︋︳ در︮﹢رت ﹜︤وم︎  ــ﹀︀رش ا﹝﹢ر ﹎﹞︣﹋﹩ در︮﹢رت ﹜︤وم︎   ︨️︊︔ ﹤ ا﹡︖ــ︀م ﹋﹙﹫ــ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋ 
︪﹞ ︣︡، ,﹁︣ودو︨﹩ ،  ︩ ﹝︣﹋︤ی ،︫   ︋، ︨︡︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ،︫  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨ــ︐︀ن︠   ︋️︊︔ ︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ : از ︑︀ر﹞ ︳︋︣︣ا︗︹ ذ﹞
 ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫ ﹤︀﹞︨︣ ٩١٨۵٣ ﹋︡︎︧︐﹩ ٩٩٣٣٧٧ ︡وا ، ︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵ ، ︪︡﹞ ﹟﹨۶ ، ︋﹙﹢ار ﹁︣دو︨﹩ ، ︎﹑ک ٠ ، ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری آ ︩︋ر﹢﹡︡﹫︫ ︀︋︀ن ︋︣ادران﹫︠
︻︊︀رت ا︨ــ️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹡﹆︡ی ﹝﹫︤ان ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از ︫︣﹋︀ آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ا﹞︡ ر﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٠۴٣٧٧ دار﹡︡ه ٩٨٠٠٠٠ ر︀ل               
︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ا     ً ر﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٩٢۶۶١ دار﹡︡ه ١٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ آ﹇︀ی ا︨︡ا     ً ا﹝﹫︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٩۴٣٧٨ دار﹡︡ه 
 ︦﹫ر ️﹝︨ ﹤︋ ︡ود و﹞︀﹡ ︡ت﹞ ﹤︋ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٠۴٣٧٧و ﹤︋ ﹩﹡︀﹝ر ︡﹝︣ه آ﹇︀ی ︨﹫︡ ا︡﹞ ️﹫﹨ ︀︱︻﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ا︀ل ︨ــ١٠٠٠٠ ر
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ا     ً ر﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٩٢۶۶١و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود آ﹇︀ی ا︨ــ︡ا     ً ا﹝﹫︣ی ︋﹥ 
︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏  ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋   ︨﹤ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا﹎﹫︣ ١١٧٨٩۴٣٧٨و︋ 
﹉ ، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀، ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری ︋︀ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ا︠︐﹫︀رات 

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. 
(۶١٩٣١٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری /ع

۹۸
۰۸
۷۱
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ رو︨︐︀﹩ ︨﹫﹞︣غ ︀ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٠٣٠۵٨٢
︨︣ــ︐︀ن   ︫﹩︀︐ــ﹞︀ره ۵٠۶,١٩,١۶٧٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,١۴ اداره ︑︺︀ون رو︨ــ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,١٩ و﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار﹎︣﹁️. ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ﹋﹞︀﹜﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٧۴٨٩٧۵١٣٠ و ︻﹙﹩ ︮︊﹢ری 
︋︡رآ︋ــ︀د ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣۴٣٩۶٩١۴ و ︾﹑﹝︺﹙ــ﹩ ا﹋︊ــ︣ی ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۵٧۴٩۶٢٣٠۵١ و ﹝﹞ــ︡ آ﹇︀︗︀﹡﹩ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۵٧۴٨٩٧۵٠٣٣ و ﹝﹞ــ︡ ︵︀﹨︣ی ﹋︡﹝﹙﹩ 
۵٧۴٩٠٠۶۵٧٣ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝﹞︡ ︫︣﹁﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٧۴٩۶١۶٩۶٧ و ︀︮ ﹟﹫︧︊﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٧۴٩٧٢٩۴٨۶ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ی 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ .  ︡﹝﹞﹢︨ــ﹀﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٧۴٩۶٨۴٩٩٧ و ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ︑︀︗﹫﹉ ﹋︡﹝﹙﹩ 
۵٧۴٩۶۴۵٧۴۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زر︨ــ︀ن ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ٩٢٧٠۶٢٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 

 . ️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا١٠۵٠٩۵٠٠٠٠ ر
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز︋︣︠︀ن (۶١٩٣١٩)

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۱

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۹

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبي (نوبت دوم)
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ﹏اداره كل  راه و شهرسـازى  خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

︀︧️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︋﹩﹞ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ︡ه︋  ﹢ا︨︐﹥︫  ︣ح︠   ︫﹤ ︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
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 آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ آو﹠﹩- ﹝﹫︡ان راه و ︫︨︣︀زی- رو︋︣وی ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ - ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٣٨٠٠٠دا︠﹙﹩ ٢۴۴
﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿  ــ︀ز﹝︀ن︮  ــ︴﹞ ︡﹫︣ی-︨  ︡﹝︀ت ا︨ــ︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن︫  آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣︠ 

ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠
 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 

س
/ ۹
۸۰
۸۷
۶۸

         ا︻﹑﹝﹫﹥ ︢︎︣ه ﹡﹢︨ ﹩︧︀م  ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫﹞︀ن ︾︣ب آ︨﹫︀ 
        (︨︀﹝﹩ ︻︀م) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧١٠٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢۵٠۴٣

︋ــ﹥ ا︵ــ﹑ع ﹝﹩ ر ︨ــ︀﹡︡ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︨ــ﹫﹞︀ن ︾︣ب آ︨ــ﹫︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︻ــ︀م) ، ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠١/١٩ و ﹝︖﹢ز ︫ــ﹞︀ره                        
ــ﹥ ﹝︊﹙ــ︼  ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙ــ︼ ١٫۵۴٢٫٨١۵٫٠٠٠٫٠٠٠ رــ︀ل︋   ︫﹤︀﹞︣ــ ــ︀دار ﹝﹆ــ︣ر ﹎︣دــ︨︡  ــ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋   ١۴٧-٩٧۴/۵٠٠٧٧٠  ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢١︨ 
 ︡︡︗ ︀ماز ︨ــ ﹜︀م، ︑︺︡اد ٣٨۵٫۶۴٧٫٧٠١ ︨ــ︨ــ ︡︣︠ ︡م﹆︑ ﹅ ا︨ــ︐﹀︀ده از ️︗ ــ️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه﹚﹞ ︀︋ــ︡. در ︩ــــ︀ل، ا﹁︤ا٢٫٠۵١٫٩۴٣٫٩۵٠٫٠٠٠ ر
︑﹢︨ــ︳ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ ﹎︣د︡ه ا︨ــ️. ︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹅ ︑﹆︡م ﹝︢﹋﹢ر و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹅ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥، ︑︺︡اد  
١٢٣٫۴٨١٫٢۴٩ ︨﹛ ١٠٠٠ ر︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه ︨︀﹝︡اران ︋︣ای ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره ١٣٩٨٣٠۴٠۶١٨۵٠١۵١٢۶ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠۴ 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد:
﹠︀︹ وا︋︧︐﹥ و  ︀درات ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ︑﹢﹜﹫︡ی و ﹋﹙﹫﹥︮  ــ﹫﹞︀ن ، واردات و︮  ︀درات و واردات︨   ︮، ︡﹠﹚︑︣ ــ﹫﹞︀ن︎  ــ︣﹋️: ا﹜︿ ) ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع︨  ١)﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️︫ 
 ﹟︐︋ ً︀ ︮﹢︭︠ ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ﹛︀︭﹞ ︣︀︨ و ( ا﹡﹢اع ︣︀︨ ا︻﹛ از ︎︣︑﹙﹠︡ و ) ︀ن﹝﹫︨ ︡﹫﹛﹢︑ ︣ه ︋︣داری از ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت︋ ︀ز ، ︑︃︨﹫︦ ، اداره و︖﹞ و ﹁︣وش ﹋︀﹐﹨︀ی ︡︣︠

 . ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹛︀︭﹞ ︣︀︨ ت ︋︐﹠﹩ و﹐﹢︭﹞ و
︣︡ ، ﹁︣وش ،︮︀درات و واردات ﹝︪︀وره در ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︀﹐ ﹝﹢اد و ﹝︭︀﹜ ︑﹢﹜﹫︡ی  ︀زر﹎︀﹡﹩ از ﹇︊﹫﹏︠  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و اداری و︋  ︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و︎  ب ) ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥︠ 

و ︀︨︣ ﹝﹢ارد ﹝︪︀︋﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢ی از ا﹡︀ء ︋︀ ︫︣﹋️ ار︑︊︀ط دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ . 
︀︠︐﹞︀ن و ﹝︧﹊﹟ ، ︑﹢﹜﹫︡ی و ︾﹫︣ ︑﹢﹜﹫︡ی ،  ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ،︨   ︨﹛︀︭﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︀ی︐﹋︣  ︫︣︀ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ در︨  ــ︣﹋︐︀ی︨  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︫  ج ) ا﹡︖︀م︨ 

دا︠﹙﹩ ︀ ︠︀ر︗﹩ . 
٢)﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ و ﹡︪︀﹡﹩ ︫︺︉ ︫︣﹋️ و ﹋︡ ︎︧︐﹩: ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ :  ﹝︪︡ ︠﹫︀︋︀ن ︨﹠︀︋︀د ︋﹫﹟ ۴٣-۴۵ ︎﹑ک ٣٧١ ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٨٣٩١٨١۶٩

︫︺︊﹥ (︑︣ان) : ︑︣ان ︠﹫︀︋︀ن ﹡﹙︧﹢ن ﹝︀﹡︡﹐(آ﹁︣﹆︀) ، ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹥ ︀رراه ︗︀ن ﹋﹢دک ، ﹋﹢﹥ ︨︍︣، ︎﹑ک ١۴، ︵︊﹆﹥ اول ﹋︡ ︎︧︐١۵١٨۶۴۴١٣۴﹩ 
٣)︨︣﹝︀﹥ ﹁︺﹙﹩ ︫︣﹋️: ١٫۵۴٢٫٨١۵٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل 
۴)﹝﹢︲﹢ع ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥: ا︮﹑ح ︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩  . 

﹞(۵﹏ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥: ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل ︫︡ه ︨︀﹝︡اران وآورده ﹡﹆︡ی 
۶)﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥: ۵٠٩٫١٢٨٫٩۵٠٫٠٠٠  ر︀ل .

٧)﹝︊﹙︼ ︨︣﹝︀﹥ ︎︦ از ا﹁︤ا︩: ٢٫٠۵١٫٩۴٣٫٩۵٠٫٠٠٠ ر︀ل،
٨)﹝︡ت ︫︣﹋️: ﹡︀﹝︡ود

٩)﹡﹢ع ︨︀م: ︨︀م ︻︀دی ︋︀﹡︀م ا︨️ و ︫︣﹋️ ﹁︀﹇︡ ︨︀م ﹝﹞︐︀ز ﹝﹫︊︀︫︡ .
١٠)ارزش ا︨﹞﹩ ﹨︣ ︨﹛: ١٠٠٠ ر︀ل 

١١)﹝︊﹙︼ ﹝︪︀ر﹋️ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ : ٣٨۵٫۶۴٧٫٧٠١٫٠٠٠ ر︀ل ،
، ﹜︨ ١٢٣٫۴٨١٫٢۴︀م ﹇︀︋﹏ ︻︣︲﹥ ︋﹥ ︻﹞﹢م :  ٩︨ ١٢)︑︺︡اد

: ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︭︀ت ا︻︱︀ی︪﹞(١٣
 ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا

﹩﹇﹢﹆
︫﹞︀ره ︔︊️ ا︫︀ص 

﹩﹇﹢﹆
︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ا︫︀ص 

﹩﹇﹢﹆ ︡ه﹠︀﹝﹡︀ره ﹡︀م ︎︡ر﹝︫
﹝﹢︸︿ و ︾﹫︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥

︿︸﹢﹞
︨﹞️ ︋﹥ ︵﹢ر 

 ﹏﹞︀﹋

 ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣
 ﹟۵٩٠٠٠۵٠١۴۴۶٣۴﹝︣︑︱﹩﹝﹠︭﹢ر ار︗﹞﹠︡ی ۴٨٣٠١۵١۴٠٠۵۴٣٢١۴٧︮﹠︺︐﹩ آر ︿︸﹢﹞ ︣﹫︾

                ︦﹫ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

 ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣
﹡︀︉ ر﹫︦  ︾﹫︣ ﹝﹢︸︿ ٢٨٨٠٨۵٩٣١٠٣۴۵︧﹟ ﹨︀دی ﹇︡﹞﹩ ٣٩٣٣٢٠١٠٣٢٠۴٣٠٢٨٢︑︖︀رت دا︑︀م 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

                ︀﹢︎ ️﹋︫︣
﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹝﹢︸︿ ١۶۴٣۶٣۶٢٠١۶٣٣١۶﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ﹝﹠︭﹢ر ار︋︀ب ا﹁︱﹙﹩ ︨٢٩۵٨٧١٠٣٨٠۴۴٨٣۶۶﹛ آ︨﹫︀ 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

 ﹌﹠︤﹫﹛ ️﹋︫︣
 ﹟︣﹁︣ه ︾﹫︣﹝﹢︸︿ ٢٠١٣٧٨١۵٢٨٣٨٣﹝︷﹀︣﹝﹠︭﹢ر ﹡︖﹀﹩  ١٩٧۴۴٩١٠١٠٢٣٩٣٠۶٧︎﹫﹞︀ن ﹋︀رآ︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻

              ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣
 ︶﹁︀ ﹤﹫﹠︋د ﹝︪﹀﹆﹩ ۴٢۵٢۶٧١٠٣٢٠٧٧٠١٣٠ا﹢﹝﹞ ︣ه ﹝﹢︸︿ ١١٣٧١٠٠٣۶٧۶٩٣٢٠︻︊︀س︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻

١۴)︫︣ا ︳︱﹢ر و ﹅ رأی ︀︮︊︀ن ︨︀م در ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ :
︀ً ︀ و﹋﹫﹏ ︀﹇ ︀﹛ ﹝﹆︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹡﹞︀﹠︡ه ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ︫ــ ︬﹆﹢﹇﹩ ، ︮︣ف ﹡︷︣ از  ︭︀م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︫ــ︊︀ن ︨ــ︀︮ ، ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹞︀︖﹞ ﹤﹫﹚﹋ در

︑︺︡اد ︨︀م ︠﹢د ︋﹥ ︫︣ط ارا﹥ ﹝︡رک و﹋︀﹜️ ︀ ﹡﹞ ﹩﹎︡﹠︀︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ . ﹨︣ ︨︀﹝︡ار ، ︋︣ای ﹨︣  ︳﹆﹁ ﹜︨ ﹉﹉ رأی ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ . 
١۵)﹝﹆︣رات ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ را︗︹ ︋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د، ︑︪﹊﹫﹏ ا﹡︡و︠︐﹥ و ︑﹆︧﹫﹛ دارا﹩ ︋︺︡ از ︑︭﹀﹫﹥:

﹨︣ ︨︀ل ︵︊﹅ ︑︭﹞﹫﹛ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ، ﹡︧︊️ ﹝︺﹫﹠﹩ از ︨﹢د ︠︀﹜︬ ︋﹫﹟ ︀︮︊︀ن ︨︀م ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد. و︲︹ ا﹡︡و︠︐﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︨﹢د ︠︀﹜︬ ︫︣﹋️ ﹝︴︀︋﹅ 

﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︑﹆︧﹫﹛ دارا﹩ ︋︺︡ از ︑︭﹀﹫﹥ ︋︀ ﹝︐︀︋︺️ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ .
١۶)︑︺︡اد و ا﹝︐﹫︀زات ︨︀م ﹝﹞︐︀ز ︫︣﹋️: ︫︣﹋️ ﹁︀﹇︡ ︨︀م ﹝﹞︐︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

١٧)﹝︊﹙︼ و ︑︺︡اد اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ﹇︀︋﹏ ︑︨ ﹤︋ ﹏︡︊﹛: ︫︣﹋️ ﹁︀﹇︡ اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ﹇︀︋﹏ ︑︨ ﹤︋ ﹏︡︊︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
١٨)﹝︊﹙︼ ︋︀ز︎︣دا︠️ ﹡︪︡ه اوراق ﹝︪︀ر﹋️:︫︣﹋️ ﹁︀﹇︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︊﹙︼ ︋︀ز︎︣دا︠️ ﹡︪︡ه اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢ ︣ا︨︀س︮  ــ︣﹋️︋  ︡﹨﹩ ﹨︀ی︫  ︡ه ا︨️: ︗﹞︹︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ️﹋︣ ــ︣﹋️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︊﹙︼ د﹢ن ا︫ــ︀ص ︔︀﹜︒ ﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳︫  ١٩)﹝︊﹙︼ د﹢ن︫ 
︫ــ︡ه ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧/٠٩/٣٠︋︡﹨﹩ ﹨︀ی ︗︀ری ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٫۴۵۴٫۵٩١ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل و ︋︡﹨﹩ ﹨︀ی ︾﹫︣ ︗︀ری ︋﹞︊﹙︼ ٧٫٣٨٣٫٨١۴﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل و ︗﹞︹ ﹋﹏ ︋︡﹨﹩ ﹨︀ 
︣﹋️ در ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︑︺︡ات   ︫١٣٩٧/٠٩/٣٠ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ︡ه  ︫﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢ ︣ا︨︀س ︀ددا︫️ ٢۶︮   ︋︫︡︀ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٨٫٨٣٨٫۴٠۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹝﹩︋ 

ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︀︋️ ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︣ ارداد﹨︀ی ﹝﹠︺﹆︡ه ﹝︊﹙︼  ٢٨٫٠٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
 ﹤ ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٠٢︋  ︀︀ن و﹇️ اداری روز︎  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٣ آ︾︀ز و ︑︀︎  ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ از اول و﹇️ اداری روز︫  ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩:︎  ٢٠)﹝︡ت︎ 

﹝︡ت ٢٠ روز ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
︑︢﹋︣: ︀﹞︨︣ ︿﹆︨ ﹤︙﹡︀﹠﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹇︊﹏ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︢︎ ️﹚︣ه ﹡﹢︧﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ و و︗﹢ه ﹝︣︋﹢︵﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ﹎︣دد، ︻﹞﹙﹫︀ت ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ﹝︐﹢﹇︿ ︠﹢ا﹨︫︡︡.

٢١)︡ا﹇﹏ و ︡ا﹋︓︣ ︨︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︢︎︣ه ﹡﹢︺︑ ︡︀︋ ﹩︧︡ ︫﹢د: ﹝︡ود︐﹩ ︋︣ای  ︡︣︠﹅ ︑﹆︡م و︗﹢د ﹡︡ارد. 
٢٢)﹝︪︭︀ت ﹝︐︺︢︎ ︡︣ه ﹡﹢︧﹩ و﹝﹫︤ان ︑︺︡ات آن : 

︡︺︐﹞ ︀م﹡﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫︡ات︺︑ ع ﹁︺︀﹜﹫️﹝﹫︤ان﹢︲﹢﹞

﹟︠︀ص︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺︐﹩ آر ﹩﹞︀︨︡م ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه﹆︑ ﹅ ︡︮︢اری١٠٠در﹎ ﹤︀﹞︨︣

٢٣)روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر: روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ری ﹋﹥ ا︵﹑︻﹫﹥ ﹨︀ وآ﹎﹩ ﹨︀ی ﹡︀︫︣ درآن ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹫︪﹢د روز﹡︀﹝﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ردر روز﹡︀﹝﹥ ︠︣ا︨︀ن و روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س  (︋︣ا︨︀س ﹝﹀︀د ﹝︀ده ١٧٧ ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ) ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹫﹍︣دد  .  

 :﹩︧﹢﹡  ︣ه︢︎ ﹩﹍﹡﹢﹍(٢۴
 ﹤﹊︊  ︫﹅︣︵ ــ︣﹋️ ︑﹞︀﹝︀ از  ︫﹟︀م ا ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩︨  ــ︣﹋️ ﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان ،︎  ــ﹫﹞︀ن ︾︣ب آ︨ــ﹫︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ) ﹡︤د︫  ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹︨  ﹥ ︔︊️ ﹡︀م︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
﹋︀ر﹎︤اری ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ . ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︣ای ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ﹋︀ر﹎︤اری ︻︱﹢ ﹁︣ا︋﹢رس 
︀︋️ ﹅ ︑﹆︡م ، ﹝︊﹙︼ ا︨﹞﹩  ︣دا︠︐﹩︋   ︎︼﹚︊﹞ ︣ ︀︧ــ️ ︻﹑وه︋  ︣︡اران ﹅ ︑﹆︡م ﹁﹢ق ﹝﹩︋   ︠︀﹠﹝︲ . ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︡︣ ــ﹀︀رش︠  ﹥ ارا﹥ ︑﹆︀︲︀ی︨  ا︣ان ﹡︧ــ︊️︋ 

﹨︣ ︨﹛ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︤ار ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︍︣داز﹡︡ . 
٢۵)﹝︪︭︀ت ︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ﹡︀︫︣ : ﹝︊︀﹜︼ در︀﹁︐﹩ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹎︤ار ﹡︀︸︣  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ز︣ وار︤ ﹎︣دد : 

 ٨٠۴ ︡﹋ ︪︡﹞ ︣ان ز﹝﹫﹟ ︫︺︊﹥ ︨︖︀د︤د ︋︀﹡﹉ ا﹡ ( ︀م︻ ﹩﹞︀︨ ) ︀﹫︨︧︀ب ︨︍︣ده ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ︋﹥ ︫﹞︀ره ٨٠۴٫٨۵۴٫١٢١١٠٫١ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫﹞︀ن ︾︣ب آ
 ﹜﹫﹚︧︑ ︪︡﹞ ︀ی﹨ ️ ٢۶)﹋﹙﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت و ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ︫ــ︀﹝﹏: ا︨︀︨﹠︀﹝﹥، ︵︣ح ا︻﹑﹝﹫﹥ ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ و آ︣︠﹟ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ اداره ︔︊️ ︫︣﹋
 ️︀︀م در د︨ــ️ ا﹡︐︪ــ︀ر در ︨ــ︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︔︊️ ︨ــ﹎ ،﹤︀﹞︨︣ــ ︩︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹫︗﹢︑ ︫︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹎︤ارش

ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس www.awcc.ir و ︨﹫︧︐﹛ ر︨﹞﹩ ﹡︀︫︣ان اوراق ︋︀دار  ︋﹥ آدرس www.codal.ir در د︨︐︣س ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 : ︫︡︀︊﹫﹞ ﹏︡اران ︋︀﹐ی ده در︮︡ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹞︀︨ ︭︀ت︪﹞(٢٧

در︮︡      ︑︺︡اد ︨︀م          ︫﹞︀ره ︔︊️  ︬︫﹆﹢﹇﹩            ﹡︀م ︨︀﹝︡ار

         ﹟۵٠٪٧۶٧٫۴٢۵٫٢١۵  ۴٨٣٠١۵                     ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺︐﹩ آر

                                        ︣︀︨-    ٧٧۵٫٣٨٩٫٧٨۵٪۵٠

                                                              ︹﹝︗  ١٫۵۴٢٫٨١۵١٠٠٪٫٠٠٠

 ﹩﹡︀︀︎ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز ︀︑ ︫︡ه ︡︺︐﹞ ( ︠︀ص ﹩﹞︀︨) ﹟︀م ︫︣﹋️ :︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺︐﹩ آر︨ ﹩︧﹢﹡ ︣ه︢︎ ﹏﹫﹝﹊︑ ه ︻﹞﹏ در︮﹢رت ︻︡م﹢﹡(٢٨
 . ︡︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام﹡︀﹞ ﹩﹇︀︋ ︡م﹆︑ ﹅ ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︧﹢﹡ ︣ه︢︎ ️﹚﹞

:﹜﹞ ︀ت﹊﹡
•﹝︮ ️﹫﹛﹢︧️ و ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی ا︵﹑︻︀ت ا︻﹑﹝﹫﹥ ︢︎︣ه ﹡﹢︻ ︣︋ ﹩︧︡ه ﹡︀︫︣ ا︨️.

•﹡︀︫ــ︣، ︫ــ︣﹋️ ︑︃﹝﹫﹟ ︨︣﹝ ،﹤︀︧︀︋︣س، ارزش ︀︋︀ن و ﹝︪︀وران ︧﹞ ،︫︣︀﹡ ﹩﹇﹢﹆﹢ل ︗︊︣ان ︧︠ــ︀رت وارده ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ارا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ا︔︣ ﹇︭﹢ر، 
︑﹆︭﹫︣، ︑﹙︿ و ︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹡︀﹇︬ و ︠﹑ف وا﹇︹ در ︻︣︲﹥ او﹜﹫﹥ ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ﹁︺﹏ ︀ ︑︣ک ﹁︺﹏ آن ﹨︀ ︋︀︫︡، ﹝︐︱︣ر ﹎︣د︡ه ا﹡︡.

︀دار و  ــ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︭ــ﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ر︻︀️ ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝︭﹢︋︀ت︨  ︀دار،︋  ــ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ــ︀دار ﹡︤د︨  •︔︊ــ️ اوراق︋ 
︫﹀︀﹁﹫️ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹢ده و ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ︑︃﹫︡ ﹝︤ا︀، ︑︱﹞﹫﹟ ︨﹢دآوری و ︀ ︑﹢︮﹫﹥ و ︨﹀︀ر︫﹩ در﹝﹢رد ︫︣﹋️  ﹨︀ ︀ ︵︣ح ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ اوراق ︋︀دار ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن 

.︫︡︀︋ ﹩﹝﹡
﹥ آدرس  ︀دار︋  ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹤  ︋ ً︀ ــ︡ه در ا﹟ ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹝︣ا︑︉ را ﹋︐︊ ﹢رت ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑﹙︿ از ﹝﹢ارد ︀د︫  •︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︮ 

.︡﹠︀﹝﹡ ار︨︀ل ︣ز
︑︣ان – ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹑︮︡را – ︫﹞︀ره ١٣ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار – اداره ﹡︷︀رت ︋︣ ا﹡︐︪︀ر و ︔︊️ اوراق ︋︀دار ︨︣﹝︀﹥ ای

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫﹞︀ن ︾︣ب آ︨﹫︀ (︨︀﹝﹩ ︻︀م ) 

        (︨︀﹝﹩ ︻︀م) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

︨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
۷۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︀︣︔ ︉ــ﹡︀︖﹠ت ا﹑﹫︭︑ ــ︀ن︀︎ ️ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹝﹢﹇ــ﹢﹎
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۵٩٠٣۴۶١٠٨   ︫﹤  ︋︡﹝﹞ ︣ی ﹁︣ز﹡︡ ﹐ل﹞︀︋
ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد 
ا︨ــ﹑﹝﹩ وا︡ ا︣ا﹡︪ــ︣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

︪︣﹡︣اا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ / ا

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣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

 ٣BKI︋︣گ ︨︊︤و︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢درو ﹝︤دا ︑﹫︌  ٣
﹝︡ل ٨۶ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹋︀ر︋﹠﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧٧ – ٢۴٧ ج ٩۶ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١٠۴۴١٠٣۵ و︫﹞︀ره 
NAGASXVCCIIA00125 ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه  ︫︀︨ــ﹩ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۸
۷۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩،︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی و ﹋︀رت 
︨ــ﹢︠️ ︠﹢دروی ︎︥و ۴٠۵ ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای 
﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٩۵ق٧١ ا︣ان ۴٢ ︫﹞︀ره 
-NAAM01 ﹩﹝﹢︑﹢ر 12489016777 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ

﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧ــ﹟ ︲﹞﹫︣ی ﹝﹀﹆﹢د   ︋CAXAR511268
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع

۹۸
۰۸
۷۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

همایش ملی »اربعین؛ نماد محبت ادیان الهی و مذاهب 
اسالمی به امام حســین)ع(« با حضور افرادی از مذاهب 
مختلف پنجشنبه در محل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی برگزار شد.
حجت االســالم مرویان حســینی، مدیرعامل بنیاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی درابتدای این همایش گفت: کلمه 

اربعین از جایگاه ویژه ای در اسالم برخوردار است.
وی تصریح کرد: بنا به فرموده امام حسن عسکری)ع( یکی از پنج 
نشانه مؤمن پایبند بودن به زیارت اربعین امام حسین)ع( است و در 
روایات نقل شده زائر پیاده اربعین حسینی هر قدمی که برمی دارد 
ثواب و حســنه ای برای او ثبت و گناهی از او پاک می شــود و خدا 

مقامی از مقام های واالی خود را به او هدیه می دهد.
حجت االســالم مرویان حسینی با اشاره به اینکه حضور در مراسم 
اربعین در حقیقت لبیک گفتن به دعوت قیام و نهضت عاشوراست، 
بیان داشت: مراسم اربعین فقط خاص مسلمانان نیست، بلکه امروز 
شاهد حضورمسیحیان، یهودیان، بودایی ها و سایر مذاهب در مراسم 
اربعین هستیم، زیرا امام حسین)ع( به عنوان نماد حق طلبی متعلق 
به همه ادیان الهی است. وی افزود: اربعین یک نماد بارز تمدنی در 
دنیای کنونی است، از این رو پیاده روی اربعین یک جلوه ارزشمند 
تمدنی است و به همین خاطر است که جریان استکبار رسانه هایشان 
را وادار می کنند این جریان را با سانسور خبری پوشش دهند و حتی 

سعی می کنند با شایعات و دسیسه، راه اربعین را مسدود کنند.

اربعین،دانشگاهاستکبارستیزیاست
در ادامه این همایش، حجت االسالم مهدی شریعت تبار، استاد حوزه 
و دانشگاه گفت: اربعین همیشه نماد رشد و بالندگی یک حقیقت 
اســت. وی تصریح کرد: اربعین، نماد محبت ادیان الهی و مذاهب 
اسالمی به امام حسین)ع( است و ارادت و عشق به امام حسین)ع( 
متعلق به همه بشریت و همه انسان های آزادی خواه است، زیرا این 
امام نماد ظلم ستیزی و عدالت است و امروز بشریت به این موضوع 

به شدت نیاز دارد.
حجت االسالم شریعت تبار افزود: در زیارت اربعین به صراحت بیان 
می شود امام حسین)ع( خون قلب خود، نزدیکان و حتی خون گلوی 
6 ماهــه خود را برای خدا و عدالت طلبی هدیه کرد که این موضوع 

رمز جاودانگی اربعین و نهضت امام حسین )ع( است.
وی با بیان اینکه هدف نهایی نهضت عاشــورا، خشنودی خدا و 
نیت خالص اســت، اظهار کرد: اربعین، دانشگاه و کالس درس 
استکبارســتیزی و آگاهی بخشــی در برابر نظام ســلطه است 
وعشق به امام حسین)ع( ریشــه در شعارهای ماندگار قیام او 
دارد، از ایــن رو اربعین جهانی شــده و به فرموده رهبر معظم 

انقالب جهانی تر خواهد شد.

امامحسین)ع(متعلقبههمهجامعهبشریاست
ســخنران بعدی این همایش ماموســتا ســید مصطفی خاتمی، 
امام جمعه شهرســتان اشنویه استان کردســتان بود که در ادامه 
اظهار کرد: گاه و بیگاه اهل ســنت از دو جهت مظلوم هستند، اول 
اینکه برخی افراد کــم مطالعه و کم تحقیق که به دنبال محاصره 
امام حسین)ع( هستند، می خواهند اهل سنت را از امام حسین)ع( 
و امام حسین)ع( را از اهل سنت دور کنند و دوم اینکه می خواهند 
یزید را به اهل سنت نسبت دهند که در پاسخ به این دو موضوع باید 
گفت امام حسین)ع( متعلق به همه جامعه بشری است و مختص 
یک دین و یا مذهب خاص نیست و ما اهل سنت به هیچ وجه راضی 
نیستیم یزید به اهل سنت نسبت داده شود، زیرا یزید نه متعلق به 

اهل سنت و نه متعلق به دنیای اسالم است.
وی تصریــح کــرد: از زمان حضرت آدم تاکنــون دو جبهه حق و 
باطل همیشه در مقابل هم ایســتاده اند و امروز شاهد هستیم که 
امام حســین)ع( مصداق واقعی )إن شــانئک هواالبتر( را به جهان 
معرفی کرد و امروز همگان شاهد هستند چه کسی و چه جبهه ای 
ابتر و ناقص است.ماموستا خاتمی افزود: پس از هزار و 400 سال در 
روز اربعین شهادت یکی از فرزندان رسول خدا، دلبستگان به جبهه 
حق، سواره و پیاده به سمت کربال حرکت می کنند تا حج به نوعی 
دیگر در اربعین تعبیر شــود. این در حالی است که دشمن درصدد 
بود صدای پیامبر و ندای حق را در نطفه خفه و خودشان را جاودانه 

کنند، اما نتیجه برعکس شد، به طوری که امروز همه جهانیان از امام 
حســین)ع(، هدف قیام او و حتی مکان دفن او آگاهی دارند، اما به 
ندرت کســی اطالع از مکان دفن یزید دارد و مرقد امام حسین)ع( 
امروز زیارتگاه میلیون ها حق طلب اســت، در حالی که قبر یزید به 
مزبله تاریخ تبدیل شده و تاریخ نشان داد که جبهه رحمانی در مقابل 
جبهه شیطانی به پیروزی می رسد. حق در برابر باطل همیشه پیروز 

بوده و خواهد بود.

امامحسین)ع(دردفاعازحقموسیگونهعملکرد
دکتر همایون سامه یح، رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز در ادامه این 
همایش گفت: به فرموده امام خمینی)ره( وحدت و اتحاد مسلمانان 

سبب قدرت گرفتن علیه دشمن و استکبار خواهد شد.
وی تصریح کرد: از نظر یهودیت فقط یهودی ها نیستند که به بهشت 
خواهند رفت بلکه هر کسی که انسانیت داشته باشد، ظلم نکند و به 
همسایه خود خوبی و محبت کند، به بهشت خواهد رفت. از طرفی 
تمام پیامبران الهی برای همنوع دوستی و ظلم ستیزی مأمور شده اند و 

از این رو جدا از هر نوع دین و مذهبی باید انسانیت داشت.
رئیــس انجمن کلیمیان تهران با بیان اینکه بر اســاس آموزه های 
دینی ما، جای کســی که دســتور می دهد مردم در فلســطین به 
شهادت برسند و افرادی که فتوا می دهند همنوع خود را در سوریه 
و افغانستان بکشــند در بهشت نیســت، افزود: امام حسین)ع( از 

بزرگ ترین ســرمایه زندگی یعنی اهل بیت خود برای دفاع از حق 
گذشت و در مسیر و نهضت خود حتی تطمیع نشد و ترس به خود 
راه نداد، اگر امام این کار را انجام نمی داد مشخص نبود تکلیف جامعه 

امروز به کجا می رسید.
وی با بیان اینکه باید ســعی کنیم مثل این امام باشیم و برای دفاع 
از حق و انســانیت تطمیع نشویم و از همه سرمایه مادی و زندگی 
خــود بگذریم، تصریح کرد:امام حســین)ع( در آزادگــی و دفاع از 
حق، موســی گونه عمل کرد، زیرا هم حضرت موسی)ع( و هم امام 
حســین)ع( برای آزادی جامعه خود قیــام کردند و قدیس الهی و 
اخالقی هستند و هر دو از لذات سازش گذشتند تا جامعه آن ها به 

سعادت و عاقبت بخیری دست پیدا کند.

اهلسنتارادتخاصیبهامامحسین)ع(دارند
حاج عبدالحی آخوند میرزا علی، امام جمعه شهرستان آق قال و مدیر 
و مؤسس حوزه علمیه در این شهرستان نیز در این همایش گفت: 
محبت حسین سبب ایجاد همدلی و اتحاد بین ادیان الهی شده است.
وی تصریح کرد: اینکه پیامبر)ص( می فرمایند »من نیز از حسینم« 
نیاز به تفکر دارد و ارزش امام حســین)ع( را نشــان می دهد؛ نقل 
است پیامبر بر لب های او بوسه می زد و او را بر شانه های خود سوار 
می کرد. حاج عبدالحی آخوند میرزا علی افزود: همه ما وظیفه داریم 
ادامه دهنده راه امام حســین)ع( با هر قومیت و فرهنگی باشیم. به 

عنوان مثال ترکمن صحرای گلستان حتی پیش 
از انقالب، به امام حســین)ع( ارادت داشته اند و به 
خاطر روز عاشورا اســامی عاشور محمد و عاشور 
بی بی بر فرزندانشان می گذاشتند. وی با بیان اینکه 
اهل ســنت ارادت خاصی به امام حسین)ع( دارند 
و حتی در روز عاشــورا ختم قــرآن کرده و صدقه 
می دهند، ادامه داد: از طرفی عاشورا و اربعین نماد 
وحدت هستند و همه اشراف دارید که در کشورهای 
اسالمی همســایه ایران جنگ و غارت وجود دارد، 
چرا که مسلمانان باوجود اشتراکات زیاد اما وحدت 

ندارند، در حالی که باید برای مقابله با دشمن و استکبار گام برداریم، 
بنابراین اربعین به عنوان محور اتحاد مســلمانان باید سال به سال 

باشکوه تر برگزار شود.
او افزود: در ایران وحدت و اخوت اسالمی وجود دارد که این برادری و 
وحدت را مدیون رهبر معظم انقالب هستیم؛ اگر کشورهای اسالمی 
دیگر نیز مدیر و مدبری همچون رهبر ایران داشتند وضعیت آن ها 

این گونه نبود.
گفتنی است، در پایان مراسم از نرم افزار آموزشی همسفر اربعین که 
برای مبلغان در مراسم اربعین و از طرف حوزه علمیه خراسان رضوی 

طراحی و تولید شده بود، رونمایی شد.

همایش ملی »اربعین؛ نماد محبت ادیان الهی و مذاهب اسالمی به امام حسینj« برگزار شد

jاجتماعشیعه،سنی،یهودیومسیحیبانامحسین

ما اهل سنت به هیچ 
وجه راضی نیستیم 
یزید به اهل سنت 
نسبت داده شود، 

زیرا یزید نه متعلق به 
اهل سنت و نه متعلق 

به دنیای اسالم است

بــــــرش
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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 rشفافیت درآمدها، نخستین گام مبارزه با فرار مالیاتی
جدی ترین گزینه موجود برای جبران کسری بودجه دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی 
مشاغل پردرآمد است. برپایه محاسبات انجام شده، مشاغل پردرآمد 70 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند که رقم باالیی محسوب می شود. به طور کلی 
سازوکار فعلی دریافت مالیات در کشور به گونه ای است که عدالت مالیاتی در آن رعایت 
نمی شود. در این سازوکار، از گروه حقو ق و دستمزدی ها که شامل کارمندان دولت بوده 
و درآمد پایینی در سال دارند تا حد ممکن مالیات گرفته می شود؛ اما از گروه مشاغل 
که شــامل گروه هایی همچون پزشکان، وکال، طالفروشان، آهن فروشان و... می شود 

مالیات چندانی دریافت نمی شود. 
بسیاری از مشاغل که ذیل این گروه تعریف می شوند، درآمدهای میلیاردی در سال 
دارند اما به دلیل ضعف سازوکارها فرارهای مالیاتی بزرگی دارند. برای مثال براساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پزشکان باید ساالنه حدود 7 هزار میلیارد تومان 
مالیات بپردازند، اما در حال حاضر میزان مالیات پرداختی این قشر حدود 150 میلیارد 
تومان است. این موضوع فقط مختص پزشکان نیست، بلکه برمبنای گزارش سازمان 
امور مالیاتی در سال 93، حدود 85 درصد از وکال با استفاده از خألهای قانونی اصاًل 
مالیات پرداخت نمی کنند. در مجموع اعداد و ارقام نشان می دهد گروه مشاغل، فرار 

مالیاتی بزرگی در اقتصاد کشور دارند.

 زدوبند ممیزها با مؤدیان به ضرر دولت
حال این پرســش مطرح می شود: چه موضوعی سبب شــده مالیات از کارمندان 
دولتی به طور کامل دریافت شــود اما گروه مشاغل پردرآمد به راحتی از پرداخت 
مالیات فرار کنند؟ برای پاســخ به این پرسش باید ســازوکار دریافت مالیات این 
دو گروه مورد بررســی قرار گیرد. ســازوکار دریافت مالیات از کارمندان دولت به 
صورت سیستماتیک انجام می شود. در این سازوکار به دلیل شفافیت میزان درآمد 
کارمندان دولتی، دریافت مالیات به راحتی انجام شــده و رقم فرار مالیاتی در گروه 

حقوق و دستمزدی ها صفر است.
اما سازوکار گرفتن مالیات از گروه مشاغل به صورت سیستماتیک نبوده و این فرایند 
به صورت سنتی و ممیزمحور اجرا می شود. برپایه این سازوکار گروه مشاغل براساس 
برآورد درآمد سالیانه به سه گروه الف- زیر یک میلیارد تومان درآمد سالیانه، ب-بین 1 
تا 3 میلیارد تومان درآمد و ج- باالی 3 میلیارد تومان درآمد تقسیم می شوند. مشاغلی 
که جزو گروه الف و ب هستند باید درآمدها و هزینه های خود را در دفتر حسابداری 
مالیات ثبت کنند. بدین صورت مأمور سازمان امور مالیاتی )ممیز مالیات( موظف است 
هر سال مالیاتی به سراغ مشاغل گروه الف و ب رفته و پس از بررسی دفتر حسابداری 

و تطبیق آن با فاکتورها، میزان مالیات آن شغل را تعیین و دریافت کند.
در ســازوکار ذکر شده که به سازوکار ممیزمحور معروف است؛ این بستر وجود دارد 
که مشاغل، درآمدهای خود را کم اظهار کنند تا مالیات کمتری از آن ها گرفته شود. 
در نتیجه کم اظهاری مشاغل یکی از دالیل فرار مالیاتی در این حوزه است. همچنین 
امکان زدوبند ممیز مالیاتی با مؤدیان )مالیات دهندگان( وجود دارد. در این راســتا 
مؤدیان با پرداخت مبلغی به عنوان رشوه به ممیزهای مالیاتی، بازی برد-بردی را ایجاد 
می کنند. در واقع در این سناریو مؤدیان مبلغی رشوه به ممیزها می دهند و ممیزها نیز 

مالیات مؤدیان را کمتر از مقدار واقعی تعیین می کنند.

 ضرورت شفافیت تراکنش های بانکی مشاغل پردرآمد
مالیات مشــاغل گروه ج نیز به صورت علی الرأس محاسبه می شود. مشاغل گروه 
ج دفتر حســابداری ندارند و میزان مالیات بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی 
بــا اصناف مختلف به صورت ضرایب مالیاتی تعیین می شــود. نکته جالب اینکه 
ضرایب تعیین شده بســیار پایین است، در نتیجه از این گروه نیز مالیات واقعی 
گرفته نمی شود. همچنین در این روش نیز امکان کم اظهاری و زدوبند مؤدیان با 

ممیزهای مالیاتی وجود دارد.
در مجموع تجربه دریافت مالیات از گروه حقوق و دستمزدی ها ثابت می کند که 
نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد، شفافیت درآمدهای 
این گروه است. در این راستا نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان نخستین اقدام 
سازمان امور مالیاتی است. اقدامی که باید در مراحل بعدی توسعه پیدا کرده و به 

شفافیت تراکنش های بانکی این مشاغل ختم شود.

مسیر درست جبران کسری بودجه کدام است؟

آینده فروشی یا مبارزه با فرار مالیاتی
 اقتصاد/ محمدعلــی قدیری  طرح اصالحی 
دولت برای جبران کســری بودجه سال 98 شامل 
روش هایی کوتاه مدت اســت که پیامدهای منفی 
و آثــار تورمی خود را به مرور نشــان می دهد. این 
درحالی است که با توجه به حجم باالی فرار مالیاتی 
اقشار پردرآمد در کشور، می توان به عنوان یک منبع 

پایدار درآمدی به آن تکیه کرد. 
صادرات نفت خام در سالیان 
وابســتگی  موجب  متمادی 
بخش مهمی از بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی شده  است. 
در شرایط فعلی نیز آمریکا با 
اســتفاده از همیــن حربه به 
دنبال به صفر رساندن فروش 
نفت و وارد کردن شوک های 
اقتصادی به کشــور اســت. 
منطق اقتصادی، منافع ملی و 
آینده نگری حکم می کند برای 
اداره کشــور از روش دیگری 
استفاده و سهم منابع نفتی از 

بودجه دولت کم شود. 
بودجه سال 98 ابتدا بر اساس 

فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 
دالر بسته شــد. با اوج گرفتن تحریم ها و کاهش 
فروش نفــت، فروش به 300 هزار بشــکه در روز 
رسید. این کاهش موجب کسری 148 هزار میلیارد 
تومانی از کل 448 هزار میلیارد تومان بودجه سال 
جاری شد. به دنبال این کسری، مقرر شد دولت در 

یک مدت چهارماهه ساختار بودجه را اصالح کند.
با گذشت چندماه بی خبری از سرنوشت اصالحات 
بودجــه و پس از باال گرفتن انتقادات، اواخر تیرماه 
98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین 
بودجه نوین، در اطالعیه ای اعالم کرد، طرح اصالح 
ساختار بودجه با هدف کاهش وابستگی آن به نفت 
برای نخستین بار رونمایی می شود. این طرح پس 
از ارائه به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران سه قوه نیز رسید. 
پس از بررســی مشخص شــد اصالحات بودجه 
مشــتمل بر چهار روش برای جبران کسری است. 
ایــن روش ها که البته جدید هم نبودند، با تکیه بر 
اســتقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق 

توســعه ملی و حســاب ذخیره ارزی ارائه شد. از 
مجموع نظرات کارشناســان چنین بر می آید که 
راهکارهای ارائه شده دولت، کوتاه مدت و دم دستی 
هستند که پیامدهای منفی خود را به مرور نشان 

می دهد.
در این راســتا محمد خوش چهره، اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه تهران گفت: »هرچنــد در اصالح فعلی 
ســاختار بودجه، وابســتگی به 
درآمــد نفتی به رقم روزانه 300 
هزار بشــکه کاهــش یافته، اما 
در عمل این وابســتگی بیشتر 
می شود، چون پوشش بخشی از 
هزینه ها از طریق صندوق توسعه 
ملی و حساب ذخیره ارزی است 
که ایــن منابع از نفت بدســت 

می آید«.
در جدول زیر به  صورت خالصه 
چهــار روش دولت برای جبران 

کسری بررسی شده است:
راهکارهــای دم دســتی دولت 
برای جبران کســری بودجه در 
حالی است که در طول یک قرن 
اخیر مالیات چه در تئوری های اقتصادی و چه در 
تجربیات کشور های پیشرفته، مهم ترین منبع درآمد 
دولت ها بوده است. مالیات یک منبع پایدار درآمدی 
در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود، اما در 
ایران چنین نگاهی به دلیل نظام ناکارآمد مالیاتی 

وجود نداشته است.

 غفلت از فرار مالیاتی پردرآمدها، 
دودی که درنهایت به چشم مردم می رود

همان طور که اشاره شد افزایش درآمد های مالیاتی 
به عنوان یک منبع پایــدار درآمدی دولت،  موجب 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت می شود. تاکنون 
بــرآوردی دقیق یــا گزارش رســمی از میزان فرار 
مالیاتی بخش های مختلف در کشور ارائه نشده است؛ 
اما بررســی گزارش های آماری و اظهارنظرها حاکی 
از فرار مالیاتی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی در 
کشــور است که می تواند به راحتی بخش بزرگی از 

کسری بودجه را جبران کند. 
نظام ناکارآمد مالیاتی در ایران به صورتی است که از 

مردم و مشاغل کم درآمد به روش های مختلف مالیات 
می گیرند، از آن طرف قوانین و سازوکار های موجود به 
شکلی است که سودجویان، رانت خواران و ثروتمندان 
با فرار ها و معافیت های بی ضابطه و گسترده مالیاتی از 
بیت المال و جیب مردم به نوعی باج ستانی می کنند. 
در بین گروه هــای مختلفی که در ایــران مالیات 
می دهند، مالیات کارمندان و کارگران دولت پیش 
از پرداخت حقوق کســر می شود. در مقابل مشاغل 
و بخش هایی وجود دارد که به دلیل شــفاف نبودن 
پرداخت ها و ضعف نظــارت به راحتی فرار مالیاتی 

دارند. در ادامه به چند مورد اشاره می شود.
کل مالیات پرداختی گروه مشــاغل و افراد 6 درصد 
کل مالیات کشور یعنی حدود 9 هزار میلیارد تومان 
است. درحالی که محاسبات، فرار مالیاتی حدود 70 
هزار میلیارد تومان را در این گروه نشــان می دهد. 
براساس گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل 
تولید ناخالص )مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران( 
حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این 
گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشــد. 
در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 6 درصد به 
36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه 
مشاغل مشخص می شود. این مقدار حدود 70 هزار 

میلیارد تومان است. 
این دسته از فرارهای مالیاتی شامل مشاغلی همچون 
پزشکان، وکال، هتلداران، طالفروشان، رستوران دارها، 
آرایشگران و... می شــود که در میان آن ها مواردی 

که به دلیل شــفاف نبودن ســاز و کار اخذ مالیات 
کم اظهاری می کنند، کم نیســتند. این فضای باز 
فرار مالیاتی در کشور به نحوی است که محمدرضا 
پورابراهیمــی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
چندی پیش از وصول حدود 12 هزار میلیارد تومان 
مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات 
نداده بودند، با بررسی برخی تراکنش های بانکی فقط 

در سال 97 خبر داد.

 نقش اقتصاد زیرزمینی 
در فرار مالیاتی چیست؟

در کنار فرار مالیاتی برخی مشــاغل و شرکت ها، 
پدیده قاچاق هم که در آمار رســمی اقتصاد ثبت 
نمی شــود قابل مالیات ستانی نیســت. براساس 
برآوردهای دانشــگاهی، مقدار قاچاق بیش از 25 
میلیارد دالر تخمین زده شده است. اگر میانگین این 

ارقــام را با نرخ دالر 10 هزار تومان به ریال تبدیل 
کنیم حجم قاچاق حدود 200 هزار میلیارد تومان 
برآورد می شــود. حال با لحاظ کردن پایه مالیاتی 
دســت کم 20 درصد، فرار مالیاتی ناشی از قاچاق 
در ایران به بیش از 40 هزار میلیارد تومان می رسد.

اگر به آماری که از فرار مالیاتی ذکر شد، معافیت های 
بی ضابطه و گسترده مالیاتی و اقتصادهای زیرزمینی 
برخی مجموعه ها هم اضافه شود، رقم بسیار بزرگی 
در مقیاس بیش از 25 درصد بودجه عمومی کشور 
خواهد شد. رقمی که باید از اقشار پردرآمد جامعه 
گرفته شود تا با توزیع درست دارایی و ثروت، عدالت 
مالیاتی در جامعه اجرا شــود. با این حال دولت به 
جای اتکا به این منبع پایدار درآمدی همچنان برای 
جبران کسری بودجه خود به روش هایی متوسل 
می شــود که درنهایت با ایجاد شوک های تورمی 

مردم را متضرر می کند.

کل مالیات پرداختی 
گروه مشاغل و افراد 
6 درصد کل مالیات 
کشور یعنی حدود 
9هزار میلیارد تومان 
است. درحالی که 
محاسبات، فرار مالیاتی 
حدود 70 هزار میلیارد 
تومان را در این گروه 
نشان می دهد

بــــــــرش

خرید بیش از 33 درصد سهام بانک توسط یک نفر ممنوع شد    اقتصاد:  رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس دستورعمل نحوه تملک سهام بانک ها، تملک بیش از 33درصد سهام بانک، 
برای یک مالک واحد )اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی( ممنوع است. تملک سهام بین 10 تا 33 درصد تنها با تأیید بانک مرکزی مقدور است. سهامداران عمده 

باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند .
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یادداشت روز

 سید احسان حسینی

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/28

آگهى دعوت افراز
ــالك  1092/ 1- اصلى واقع   در  ــاعى پ ــعيد احدى از مالكين مش ــون آقاى احمد آرخ فرزند س چ
بخش2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6315- ز  مورخ 1398/4/10 تقاضاى افراز 
ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را  ــهمى خود را از پالك مرقوم باس س
از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/8/6 دراين 
ــور و نظارت آنان عمل افراز برابر  ــانند تا با حض ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس اداره و ي
مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9808690

تاريخ انتشار :  1398/7/13  م الف: 528
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 267 فرعى از يك- اصلى  ــين احدى از مالكين مش چون آقاى حميد اربابى  فرزند حس
ــتان زابل طبق درخواست شماره 11710- ز  مورخ 1398/7/6  ــتان شهرس واقع   در بخش 2 سيس
تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 
ــته كه به ديگر مالكين مشاعى  1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد  ــخص نمى باش ــى ندارد و آدرس آنها مش دسترس
ــاع و كسانى كه حق و حقوقى در  ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مش ــناد رس اس
اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روزدوشنبه مورخ 
1398/7/22 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
ــل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد  عم

شد.9808691 م الف:963
تاريخ انتشار : 1398/7/13 

مهدى پهلوانروى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك  368/ 1- اصلى واقع    چون آقاى محمد رنجبر نورى فرزند حبيب احدى از مالكين مش
ــتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6311- ز  مورخ 1398/4/10 تقاضاى  در بخش2 سيس
افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 
را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/8/6 دراين 
ــور و نظارت آنان عمل افراز برابر  ــانند تا با حض ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس اداره و ي
مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9808692

تاريخ انتشار :  1398/7/13  م الف: 527
مهدى پهلوانروى 

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــمى آقاى شكراله يوسفى طبق  ــلطان رخشانى نسب فرزند محمدعلى وكيل رس ــاه س چون خانم ش
ــليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه  ــماره 116607-97/9/20 دفتر 13زابل با تس وكالتنامه ش
ــناد رسمى شماره 13 زابل به شماره 67758-98/06/30 گواهى نموده  ــهود را در دفتر اس امضاء ش
ــاحت 426099 مترمربع    ــند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب خانه به مس ــت اعالم داشته كه س اس
پالك 1705/10-اصلى واقع در بخش يك سيستان ملكى شكراله يوسفى ذيل ثبت 12121 صفحه 
ــماره سريال بشماره 493759الف 91  بنام شكراله يوسفى  ــند مالكيت بش 136 دفترجلد 70 كه س
ــذا با عنايت به تبصره  ــه بر اثر جابجايى مفقود گرديده  ل ــته ك ــليم گرديده و اعالم داش صادر و تس
ــبت به ملك مورد  ــى نس ــود كه هر كس يك اصالحى ماده 120    آيين نامه قانون ثبت  آگهى ميش
ــد ظرف مدت ده روز از  ــند مالكيت نزد خود مى باش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند  ــند مالكيت و يا س ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س تاريخ انتش
معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا درصورت اعتراض 
اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضى تسليم خواهد كرد.9808693 م الف:949
 تاريخ انتشار: شنبه 98/07/13

مهدى پهلوانروى
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

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

بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــن وحدانى  فرزند رمضانعلى در  ششدانگ يك  قطعه زمين  ــه پرونده 187-98 آقاى حس 1-كالس
ــمتى از پالك شماره 18 اصلى   واقع در قطعه  ــاحت 104525/65 متر مربع قس زراعى آبى به مس
ــروبافكرباجگيران احدى از ورثه غالمحسين  ــمى از مالكيت خس ــيروان خريدارى از مالك رس 2 ش

بافكر باجگيران 

2-كالسه پرونده 197-98  آقاى حسن وحدانى فرزند حسين در ششدانگ يك  قطعه زمين زراعى 
آبى به مساحت   196646  متر مربع قسمتى از پالك شماره 18   اصلى  واقع در قطعه 2 شيروان 
خريدارى از مالك رسمى از مالكيت خسروبافكرباجگيران احدى از ورثه غالمحسين بافكرباجگيران

ــدانگ يك  باب كارگاه   به  ــعادتيار فرزندبراتعلى  در شش ــه پرونده 61-98  آقاى محمدس 3-كالس
مساحت   3000  متر مربع قسمتى از پالك شماره يك  اصلى پيرشهيد واقع در قطعه چهار شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت خانم خيال شيروانى
ــدانگ يك  دربند مغازه  ــودانلوفرزند اسماعيل در شش ــه پرونده 225-98   آقاى خليل س 4-كالس
ــماره 2  فرعى از 976 اصلى   واقع در قطعه يك  ــمتى از پالك ش ــاحت 16/40 متر مربع قس به مس

شيروان خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدعلى بهجتى  
ــدانگ يك باب خانه  ــه پرونده 164-98  خانم مرضيه غالمى بزآبادفرزند برات محمد  شش 5-كالس
ــماره 3 فرعى از 696 اصلى    ــمتى از پالك ش ــاحت  302  متر مربع قس ــتثناء ثمن اعيان مس به اس
واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت شوكت،گلزاده،ريحانه،مسعودوعباس 

شهرت همگى عبدالهى شكرانلو
ــدانگ يك  باب خانه  به  ــين  شش ــه پرونده 258-98  آقاى محمدايزدى فرزند عبدالحس 6-كالس
ــمتى ازپالك  ــى از 13 اصلى وقس ــماره 9089 فرع ــر مربع تمامى پالك ش ــاحت 176/93 مت مس
ــمى تمامى  ــيروان خريدارى از مالك رس ــى از13اصلى باغات وحومه واقع در قطعه 3 ش 1378فرع

مالكيت  نعمت اله ناظميان وقسمتى از مالكيت حيدرعلى عليپور
ــاع  ــه دانگ مش ــماعيل  در س ــن اله يارى كاكلى فرزند اس ــه پرونده 261-96 آقاى حس  7-كالس
ازششدانگ يك  باب منزل مسكونى به مساحت 149/70مترمربع    تمامى    پالك شماره 10958 
ــمى از مالكيت  ــيروان خريدارى از مالك رس ــى باغات وحومه واقع در قطعه 3 ش ــى از 13 اصل فرع

ابراهيم صدقى
8-كالسه پرونده  262-96  آقاى محمود رضائى فرزند حسنقلى در سه دانگ     مشاع  از ششدانگ 
يك  باب منزل مسكونى به مساحت 149/70 متر مربع تمامى   پالك شماره 10958 فرعى از 13 

اصلى باغات وحومه واقع در قطعه 3 شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ابراهيم صدقى
ــين  در ششدانگ يك باب  ــه پرونده  059-98 آقاى فريدون غالمى بزآباد فرزند غالمحس 9- كالس
منزل مسكونى به مساحت78/80 متر مربع قسمتى از پالك شماره 10201 فرعى از 13اصلى باغات 

وحومه(261فرعى باقيمانده) خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسين رمضان پور
ــه پرونده  115-96 آقاى فريدون غالمى بزآباد فرزند غالمحسين  در ششدانگ يك باب  10- كالس
قطعه باغ به مساحت 66155/50 متر مربع قسمتى از پالك 100 فرعى از28 اصلى  بزآباد خريدارى 

از مالك رسمى از  مالكيت محمد       امان زاده بزآباد   
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه  ــار آگهى و در روس گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل  تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــرر به دادگاه نخواهد  ــند مالكيت مانع از مراجعه متض ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ــه صدور س ب

بود.9808688
تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/28
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــورخ 1398/6/23 هيئت  ــماره 139860306008001107 م ــوب 1390/9/20 و برابر رأى ش مص
ــتقر در واحد ثبتى طرقبه شانديز تصرفات مالكانه  تعيين تكليف موضوع ماده يك قانون مذكور مس
ــمتى از  ــبت به قس ــن فتح اله زاده قيصرى فرزند مهدى نس و بالمعارض متقاضى آقاى محمد حس
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناء به مساحت 801/58 مترمربع قسمتى از پالك 26 فرعى 
ــهد خريدارى بدون واسطه از محل مالكيت خود  ــان رضوى بخش 6 مش از 90 اصلى واقع در خراس
ــمى محرز گرديده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  متقاضى مالك رس
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/ كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت الصاق 
ــده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين  ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش تا در صورتيكه اش
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم  ــليم و رس تس
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند 
ــند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به  اداره ثبت مبادرت به صدور س
دادگاه نيست ضمناً برابر رأى اصالحى شماره 139860306008001110 مورخه 1398/06/24 با 
ــناس به شماره 98/6486 مورخه 98/5/30 كه رأى هيئت تاكنون اجرا  توجه به مفاد گزارش كارش
نشده لذا مفاد رأى صادر به شرح زير اصالح مى گردد. در موقع انشاء رأى در سطر يازدهم ششدانگ 
ــاحت 801/58 مترمربع در قسمتى از رأى صادره مذكور با  ــتمل بر بناء به مس يك قطعه زمين مش

رعايت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد. آ- 9808633 م.الف 252  آ-9808633
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/07/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/28

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

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

هيات 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 شماره139860306007000464

ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــه 97,128   موض ــات اول  كالس -98,6,30 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
بالمعارض  متقاضى خانم وجيهه جوادى  يزدى فرزند حسين  به شماره شناسنامه 2239 صادره از 
مشهد  در يك باب ساختمان  به  مساحت 210 متر مربع پالك  1 فرعى از 570 -   اصلى مفروز  
ــهد تربت جام خريدارى از مالك مالكيت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس و مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس مش
روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808694
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات 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 شماره139860306007000436

ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول / دوم 98,72   موض -98,6,26 - هي
ــات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرف ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
ــنامه 407 صادره از تربت  ــماره شناس بالمعارض  متقاضى آقاى احمد فيضى  فرزند براتعلى  به ش
ــاحت 115,40 متر مربع پالك   فرعى از 755 -   اصلى مفروز  و  جام  در يك باب منزل  به  مس
ــده از  واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى  مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  براتعلى فيضى محرز  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808695
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات 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 شماره139860306007000437

ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــه97,81   موضوع قانون تعيي ــات اول / دوم كالس -98,6,27 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــنامه 426  ــماره شناس ــت  فرزند عبد الكريم  به ش بالمعارض  متقاضى آقاى عبدالحكيم على دوس
ــاحت 243 متر مربع پالك   فرعى از 695 -   اصلى  ــهر  در يك باب منزل  به  مس صادره از نيل ش
ــان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى  ــده از  واقع در خراس مفروز  و مجزى ش
ــى خلقى جامى محرز   ــن و محمدرضا همگ ــهم االرث گالبى و محس ــد عظيم خلقى جامى س محم
ــود و در  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس مدت يكماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9808696
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات 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 شماره 139860306007000223

-98,7,6 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى محمد 

جمعه كريمى حاجى آباد فرزند جان محمد  به شماره شناسنامه 172 صادره از تربت جام  در يك 
ــده از   ــاحت 200,30 متر مربع پالك  6 فرعى از 3 -   اصلى مفروز  و مجزى ش باب منزل   به  مس
ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى آقاى محمد خان  ــان رضوى بخش 13مش واقع در خراس
ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــت. لذا به منظور اط ــى تيمورى   محرز گرديده اس كريم
روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9808697
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

شماره:29/98/30965
تاريخ:1398/07/11

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى مهدى اسكندرى فرزند حسين به شماره شناسنامه 174 و شماره ملى 0902555464 صادره 
ــناد رسمى 7- بجنورد  ــماره 22786 مورخه98/05/12 تنظيمى دفتر اس ــمر با وكالتنامه ش از كاش
ــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره  ــهاديه كه صحت امضاء ش ــليم دو برگ استش با تس
ــند ماليكت يك دانگ مشاع از  ــده اند كه س ــت مدعى ش ــده اس ــتان بجنورد گواهى ش 7- شهرس
ــماره  ــالك 2067 فرعى از 1979 فرعى از168- اصلى واقع در بخش دو بجنورد به ش ــدانگ پ شش
ــا مالكيت خام عاطفه  ــماره چاپى 843336 ب ــر الكترونيكى 139720307115009633 به ش دفت
يوسفى فرزند نعمت اله بشماره ملى 0890187088 به علت نامعلومى مفقود شده است درخواست 
صدور سند المثنى نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ــبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سندمالكيت  ــود تا هر كس مدعى انجام معامله نس مى ش
ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را  ــد ظرف مدت 10 روزپس از انتش نزد خود مى باش
ــت چنانچه در ظرف مهلت  ــليم نمايد بديهى اس ــند معامله تس ــند مالكيت يا س ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت المثنى اقدام خواهد  ــبت به صدور س ــد اداره ثبت طبق مقررات نس مقرر اعتراض نرس

كرد.9808713 تاريخ انتشار:98/07/11
عليخان نادرى 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد 

آگهى مزايده
اموال غير منقول (اسناد رهني)

ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1522/1 متر  ــه 9700031 شش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــدورود ذيل ثبت  ــت و دو اصلى بخش چهار ثبت ميان ــصت فرعى از بيس ــماره پالك ش ــع به ش مرب
50289 دفتر 24صفحه 115به نام خانم فاطمه اسمعيلى چوكالئى سابقه ثبت داشته كه برابر سند 
ــناد رسمى 26 اراك در قبال مبالغ 6/000/000/000  رهنى 16504 مورخ  1396/03/29 دفتر اس
ــماالً به وضعيت نقشه در دو  ــازى ايران قرار گرفته محدود به : ش ــركت كمباين س ريال در رهن ش
ــت به كوچه دو به طول 24/01 متر به ديوار قطعه  ــمت اول به طول 4/55 متر درب و ديواريس قس
ــمت اول به طول 15/23 متر ديواريست به متصرفى اكبر  ــه در چهار قس ــرقاً به وضعيت نقش 24 ش
ــت به قطعه 36  ــوم به طول 14/31 متر ديواريس ــت به قطعه 37 س نادرى دوم 9/73 متر ديواريس
چهارم به طول 17/5 متر ديواريست به قطعه 35 جنوباً به وضعيت نقشه به طول 28/49 متر درب 
ــه اول به طول 1/18 متر ديواريست به خيابان دوم به  ــت به خيابان غرباً به وضعيت نقش و ديواريس
ــتراكى است به قطعه 32 .طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به تاريخ   طول 5/78 متر ديوار اش
ــصد و هشت ميليون ريال( 10/608/000/000 ريال) ارزيابى  97/05/22 به مبلغ ده ميليارد و شش
ــت ناز روستاى پلنگ آزاد كد پستى 4845157887 واقع شده  ــد و پالك فوق در مياندورود دش ش
است. در ملك مورد نظر يك دستگاه ساختمان مسكونى وياليى يك طبقه به مساحت حدود 160 
ــش قوطى و ايرانيت و نما سنگ و پنجره ها آلومينيومى  ــاختمان داراى پوش متر مربع وجود دارد س
ــرويس بهداشتى كامل و آب و برق و گاز و  ــپزخانه و س ــقف و بدنه دو گچه پرداختى و آش داراى س
ــال و در قسمت جنوب غربى پالك مرقوم ساختمان سه  ــتقل با قدمت حدود 20 س كنتور برق مس
ــاحت حدود 60 متر مربع و راه پله و انبارى  طبقه احداث كه طبقه همكف آن مغازه تجارى به مس
ــكلت فلزى  ــاحت حدود 135 متر مربع به صورت دو ملك از اس و طبقه اول و دوم هر طبقه به مس
ــراميك و داراى سرويس هاى  ــت بام ايزوگام و نما سنگ و كف اتاق ها س ــكونى ، پش به عنوان مس
بهداشتى كامل كف سراميك و بدنه كاشيكارى و پنجره ها آلومينيومى و هريك داراى آب و برق و 
گاز و تلفن مستقل و درب مغازه ريموت كركره اى مى باشد ، ارتفاع مغازه حدود 4/5 متر و قدمت 
ــازى و درب گاراژى دولنگه و تعداد  ــت ، اطاف ملك ديوار كشى و محوطه س ــال اس بنا حدود 2 س
ــاعت 9 الي 12 روز چهار شنبه  ــت. پالك فوق از س ــده اس درختان مركبات و مثمر در آن غرس ش
ــمي مياندورود واقع در مياندورود خيابان مخابران روبه روي  ــناد رس 98/08/01 در واحد اجراي اس
اداره گاز ، اداره ثبت اسناد و امالك مياندورود از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ده 
ميليارد و ششصد و هشت ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
ــهرداري  ــد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باش
ــده باشد به عهده برنده مزايده  ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش
است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
ــترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل  مس
ــد و  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش ــمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان س رس

مورد مزايده حسب اعالم كتبى بستانكار در اين تاريخ فاقد بيمه مى باشد.9808735
م الف: 98,40,9892

تاريخ انتشار: 1398,7,13
على اكبر نوريان اسرمى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

بررسی چهار روش دولت برای جبران کسری بودجه 98
اثر وابستگی به درآمد نفتی اثر تورمی مهم ترین آثار و پیامدها راهکار دولت

به صورت موقت سبب کاهش وابستگی بودجه به 
نفت می شود، اما درآمد پایداری نیست.

ندارد ادامه روند خصوصی ســازی فعلی نتیجه ای  جز 
بیکاری کارگران و نابودی تولید ملی ندارد.

واگذاری 10 هزار میلیــارد تومان از دارایی های 
دولت

در عمل وابستگی به نفت بیشتر می شود، چون 
منابع صندوق توسعه ملی از نفت بدست می آید.

ندارد کاهش ذخایر استراتژیک کشور و ناتوانی برای 
توسعه طرح های زیرساختی

از صندوق  برداشــت 45 هزار میلیارد تومان 
توسعه ملی

وابستگی به نفت را کم می کند. ی  ل ها سا
آتی دارد

آینده فروشی و بدهکار کردن دولت در سال های 
آینده

فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق اســامی، 
مازاد بر بودجه 98

بخشی از این پول مربوط به درآمدهای نفتی هنوز 
اعام وصول نشده است، بنابراین وابستگی بودجه 

به نفت در آینده را بیشتر می کند.

دارد چاپ پول بدون پشتوانه، نقدینگی و قرار گرفتن 
در معرض شوک های تورمی

مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

عبور اتوبوس های کاپوتاژ فقط از »مرز چذابه« امکان پذیر است   فارس: رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: عبور اتوبوس ها به صورت کاپوتاژ فقط از مرز چذابه پیش بینی شده است.سردار سیدتیمور 
حسینی درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تغییر مکان خروج اتوبوس های کاپوتاژ در سفر اربعین،  گفت: بر اساس پیش بینی ها، حداقل تا سقف 400 دستگاه اتوبوس به منظور کاپوتاژ از مرز چذابه پیش بینی 

شده و از سایر مرزها از جمله شلمچه، مرز خسروی و مرز مهران امکان تردد کاپوتاژ، امکان پذیر نیست. وی گفت: کاپوتاژ در مرز چذابه از اول ماه صفر شروع شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

رئیس کمیته مشارکت ها، اسکان و پذیرایی اربعین:
۲۹ میلیون پرس غذا برای پذیرایی از زائران پخت می شود

ایرنــا: رئیس کمیته مشــارکت های 
مردمی، اسکان و پذیرایی ستاد مرکزی 
اربعین حســینی گفت: امســال ۲۹ 
میلیون پرس غذا در ســه وعده صبح، 
ظهر و شب برای پذیرایی از زائران ایرانی 
و دیگر کشورهای اسالمی شرکت کننده 
در آیین ملکوتی اربعین حسینی پخت 

می شود.حسن پالرک ادامه داد: حدود ۶۰درصد در داخل عراق و مابقی در ایران 
پخت می شود. همچنین ۸۰درصد اسکان زائران در عراق و بقیه در مرزهای ایران 
انجام می شود.پالرک تصریح کرد: شواهد امر حاکی از این است با توجه به حذف 
روادید، امسال بیش از سه میلیون زائر ایرانی در کنگره عظیم اربعین حضور یابند. 
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲میلیون زائر ایرانی در آیین اربعین حسینی 
حضور داشــتند، خاطرنشان کرد: همچنین برای ارائه خدمات هر چه بیشتر به 
زائران اربعین با توجه به اینکه ســال گذشته حدود ۲هزار موکب برپا شده بود، 

امسال تعداد موکب ها را به ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش داده ایم.

رئیس پیشین دبیرخانه شورای عالی سالمندان ایران:  
 کمتر از  یک دهم درصد سالمندان 

در خانه های سالمندان هستند
فارس: محســن ســلمان نژاد، رئیس 
پیشــین دبیرخانــه شــورای عالــی 
سالمندان ایران با اشاره به اینکه کمتر 
از ۰/1درصد ســالمندان کشــور ما در 
خانه های سالمندان نگهداری می شوند 
یعنی 14 هزار نفر زیر پوشــش مراکز 
نگهداری هستند، گفت: این عدد نسبت 

به جمعیت ۸میلیونی سالمند عدد ناچیزی است. این آمار را می توان یک نشانه 
خوب از پذیرش سالمند در خانواده های ایرانی دانست.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:
امکان افزودن خدمات بیمه تکمیلی به بیمه پایه را نداریم

ایسنا: مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ورود این سازمان به موضوع خرید خدمات 
پیشگیرانه را هزینه بر خواند و در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ضرورت اضافه 
شدن خدمات بیمه های تکمیلی به بیمه پایه، گفت: ارائه خدمات بیمه ای در این 
قالب منوط به افزایش بودجه ســازمان بیمه سالمت خواهد بود.مهندس طاهر 
موهبتی اهمیت پیشگیری بر درمان را به دلیل اینکه در بلندمدت سبب کاهش 
هزینه ها می شــود، تأیید کرد اما گفت: متأسفانه این موضوع در بسته های ارائه 

خدمت دیده نشده است و ورود آن به این بسته ها زمانبر خواهد بود. 

معاون آموزش ابتدایی:
۳ هزار کالس درس ابتدایی بیش از ۴۱ دانش آموز دارد

ایرنا: معــاون آموزش ابتدایــی وزارت 
آمــوزش و پرورش گفت: براســاس آمار 
۳هــزار و ۲۲ کالس درس دوره ابتدایی 
بیش از 41دانش آموز دارد که نشان دهنده 
تراکم باالی جمعیت دانش آموزی است.

رضوان حکیم زاده افزود: بر پایه مصوبات 
شــورای عالی آموزش و پرورش، تراکم 

کالسی نباید باالی ۲۶ نفر در دوره ابتدایی باشد؛ نرخ مطلوب هم ۲۰ تا ۲۲ نفر است. 
اما حدود ۶۲درصد کالس ها تراکم باالی ۲۶ نفر دارند.
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اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهى موضوع ماده 3 
ــند رسمى برابر  ــاختمانهاى فاقد س قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
راى شماره 359 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى دوستعلى 
ترك شوند فرزند عزيز على به شماره شناسنامه 2 صادره از همدان در يك باب خانه به مساحت 223/43 متر 
مربع قسمتى از پالك 13 اصلى واقع در شهرك الوند كوچه حافظ 7 خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى 
لطف اهللا باشباغى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــود در صورتى كه اش ش
انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 983) آ-9807970
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/28     تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/7/13

على زيورى حبيبى-  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى

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

ــاختمان  ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س ــماره 441  هي برابر راي ش
ــند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك تصرفات مالكانه  هاي فاقد س
ــنامه 1419 صادره از  ــولى پايدار  فرزند عباس بشماره شناس ــى رس بالمعارض متقاضي آقاي موس
ــاحت 220/24متر مربع در قسمتي از پالك 13اصلي  ــش دانگ يك باب خانه  به مس همدان در ش
ــمى  ــهرك الوند ،كوچه حافظ 7 خريدارى ازمالك رس ــه همدان به آدرس ش واقع درحومه بخش س
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــباغى  محرز گرديده اس آقاى لطف اله باش
15روز 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  ــند مي توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  تقديم نمايند.بدهي اس

مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  1053) آ-9808687
تاريخ انتشارنوبت اول : 7/13 /1398    تاريخ انتشارنوبت دوم  7/29 /1398
رئيس ثبت اسناد و امالك همدان – على زيورى حبيبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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 شماره 441 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان ناحيه  ثبتى اراضى و س
ــى رسولى پايدار فرزند عباس بشماره شناسنامه  يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى موس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 220/24 مترمربع قسمتى از پالك  1419 صادره از همدان در شش
13 اصلى واقع در حومه بخش سه همدان به آدرس شهرك الوند كوچه حافظ 7 خريدارى از مالك 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــباغى محرز گرديده اس ــمى آقاى لطف اله باش رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ( م الف 1053)9808710
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/13       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/29

على زيورى حبيبى  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى  سند مالكيت المثنى 
ــناد  ــهود مصدق دفتر اس ــهادت ش نظر به اينكه مالك على عرفان فرزند محمد على با ارايه فرم ش
رسمى شماره 25همدان اظهار نموده مقدار ششدانگ پالك 6028 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه 
ــند  ــند مالكيت آن ذيل ثبت 59486صفحه 119 دفتر جلد 258ثبت و س بخش دو همدان كه س
ــماره سريال 167736سرى - صادر و تسليم مالك گرديده و به علت جابجايى مفقود  مالكيت به ش
ــند مالكيت المثنى نموده است لذا به استناد ماده 120- آيين نامه قانون  گرديده تقاضاى صدور س
ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلى جهت عموم آگهى ميگردد لذا 
ــبت به صدور سند مالكيت المثنى اعترض داشته يا مدعى انجام معامله نزد خود  ــى نس چنانچه كس
ــد مى تواند اعتراض خود را كتبا از تاريخ انتشار اين آگهى  ــند مالكيت نزد خود ميباش او با وجود س
ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارسال در غير اين صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالكيت 

المثنى صادر خواهد شد .( م الف 107)آ-9808712
موسى حنيفه رئيس اداره ثبت اسنادو امالك ناحيه دو همدان 

شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

آگهى مزايده
ــه  نظر به محكوميت خانم راضيه صادقى به پرداخت مبلغ 4/000/000/000 ريال در پرونده كالس
ــانى گلستان  ــهد به نش ــماره 14 فرعى از 2097 اصلى بخش يك مش 283 باقيمانده پالك ثبتى ش
شرقى 7- بن بست زادمهر- پ 19- طبقه 4- داراى اعيان به مساحت حدود 141/5 مترمربع شامل 
يك واحد آپارتمان به انضمام 75 مترمربع تراس توقيف گرديده و به مبلغ 11/500/000/000 ريال 
ــاعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام  ــت كه در تاريخ 98/7/29 س ارزيابى گرديده اس
ــانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط 1 (دفتر كل)  ــهد واقع در نش كيفرى مش
ــه 11/500/000/000 ريال  ــد. قيمت پاي ــنهادى فروش خواهد ش مزايده و به باالترين قيمت پيش

مى باشد. آ- 9808684
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

آگهى مزايده
ــه 283،  ــه محكوميت فائزه طالعى به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ريال در پرونده كالس نظر ب
ــانى آبكوه 10- پ.  ــهد به نش ــماره 16175 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش باقيمانده پالك ثبتى ش
5- طبقه اول داراى اعيان به مساحت حدود 74 مترمربع شامل يك واحد آپارتمان توقيف گرديده 
ــت كه در تاريخ 98/7/29 ساعت 10 صبح در  و به مبلغ 4/800/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى  محل ش
احكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 

4/800/000/000 ريال مى باشد. آ- 9808683
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

رونوشت اگهى انحصاروراثت
اقاى خير محمد كرد فرزند تاج محمد به شماره ملى 3591219002 به شرح دادخواست به كالسه 
ــت گواهى انحصاروراثت نموده و چنين توضيح داده  ــماره 23/1/98 در اين شورا درخواس پرونده ش
ــعيد كرد فرزند خيرمحمد به شماره ملى 6820002181 در تاريخ 98/4/25  ــت كه شادروان س اس
در زادگاهش بزمان بعلت تصادف و برخورد اجسام سخت و تيز فوت نموده است وورثه حين الفوت 
وى عبارتند از :1- متقاضى با مشخصات فوق پدر متوفى 2-فاطمه سهراب زاده فرزند پير محمد به 

شماره ملى 3590819324 مادر متوفى كه ان مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
ــت مزبور در يك نوبت اگهى نمايد تا هركس اعتراض يا يا  ــريفات قانونى درخواس  اينك با انجام تش
وصيت نامه اى از متوفى نزد اوست از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه (30روز) به دادگاه عمومى 

بخش بزمان تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 9808699
رئيس شوراى حل اختالف بزمان-اكبر گلشن

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

ــماره 139860306015004362- 1398/7/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 664 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالمجيد خادمى به شناس تصرف
0749391049 صادره تايباد فرزند احمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 191,88 متر مربع 
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك  ــماره 199 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــهم االرثى غالمحسين كريمدادى )  ــمتى از مالكيت مرحوم كريم كريمدادى (س تايباد از محل قس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808698
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/28

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
به موجب دادانامه 9709975170000637 صادره از شعبه يك دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان 
ــت به پرداخت مبلغ 80,108,872 ريال  ــاكرى كالته ئى محكوم اس تايباد محكوم عليه محمود ش
بابت محكوم به در حق خانم راحله عظيمى و مبلغ 4,005,443 ريال بابت نيم عشر در حق دولت 
ــتگاه كاميونت نيسان بشرح ذيل  ــماره 970313 كه بعلت عدم پرداخت يكدس در پرونده اجرايى ش
ــت بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده  ــده اس توقيف و به قيمت 280,000,000 ريال ارزيابى ش
ــوزه قضايى تايباد تعيين مى  ــى 12 روز 1398/8/13 در محل اجراى احكام مدنى ح ــاعت 11 ال س
ــنهاد نمايد واگذار  ــى كه باالترين قيمت را پيش ــروع و به كس ــى ش گردد مزايده از قيمت كارشناس
ــد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا  خواهد ش
ترتيب بازديد ايشان از مال داده شود الزم به ذكر است 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت 
نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد در صورتيكه به هردليل 
ــد .  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش ــان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س ــدار در زم خري

چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
مشخصات خودرو : 

ــوخت -2 محور-چهار  ــيلندر و بنزين س ــپ 2400 مدل 1387 رنگ آبى 4س ــان تي كاميونت نيس
چرخ- و وضعيت اتاق و بدنه خودرو بدين شرح كه اطراف خودرو داراى چندين نقطه تورفتگى و از 
ــخت جمع گرديده و كاپوت جلو ندارد و موتور سالم بوده ولى  ــم س جلو نيز به دليل برخورد با جس
ــالم  ــه ها س ــد شيش راديات نيازمند تعويض بوده - گيربكس نيازمند تعمير و تعويض قطعه مى باش
ــر ضربه جمع گرديده و  ــتگى جزئى بوده و جلو پنجره بر اث ــبورد داراى شكس و صندلى پاره و داش
ــتيك ها حدود 30 درصد مى باشد -چراغ جلو سمت راست و خطر عقب  ــته مى باشد - الس شكس
ــمت چپ شكسته و نيازمند تعويض است - آيينه سمت راست شكسته و برف پاكن ها سالم مى  س
ــان مى دهد كه قبال تصادف از ناحيه جلو با شىء  ــد و در مجموع خودرو دراى اصالت بوده و نش باش

داشته است.9808701
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد - صادق دادمحمدى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظريه اينكه خانم زهرا اكبرزاده فروتن فرزند مرادعلى به شماره شناسنامه10757به استناد دوبرگ 
استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين 

اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين  پالك 
ــيروان بخش 5قوچان به آدرس زيارت   ــه ش 1568فرعى از  1026فرعى از7 اصلى  واقع در قطعه س
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه  ــد بعلت      مفقود شده اس ــان مى باش كه متعلق به   ايش
سند مالكيت آن بشماره چاپى 405892ذيل  صفحه170دفتر257وشماره ثبت 53110نام نامبرده 
صادروتسليم گرديده است   لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى 
ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به  ــندمالكيت نزد خود مى باش وجود س
همراه اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم 
وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9808689
تاريخ انتشار:98/07/13

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره139860306010001808مورخ 1398,06,26 هيات اول موضوع قانون تعيين    برابر راي ش
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
ــان عتيق فرزند غالمعلي  ــنگالخ قوچ ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود س قوچ
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 24,25 مترمربع   ــنامه 28 صادره از قوچان در شش ــماره شناس بش
ــمتى از پالك شماره 4385 اصلى بخش يك قوچان  خريداري از مالك رسمي خانم حليمه  در قس
ــاعى متقاضى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  ــنگالخ قوچان عتيق و مالكيت رسمى مش س
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9808661
كالسه 1397114406010000328

تاريخ انتشار نوبت اول : 98,7,13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98,7,28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره نامه: 139804906232000447
تاريخ نامه: 1398/07/09

شماره پرونده: 139704006232000028/1
شماره بايگانى پرونده: 9700035

آگهى اصالحى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) كالسه 9700035
ــورخ 1398/07/04 در خصوص پرونده  ــه 6 روزنامه قدس م ــماره 9808363 صفح ــرو آگهى ش پي
اجرائى به شماره 139704006232000028 مزايده ششدانگ پالك 567 فرعى از 50 اصلى بخش 
ــناس مبلغ نهصد و بيست و پنج ميليون و هفتصد و پنجاه  دو مه والت، مورد مزايده طبق نظر كارش
هزار ريال ارزيابى شده و داراى 147/50 مترمربع عرصه، 17 مترمربع اعيانى زيرزمين و 75 مترمربع 

اعيانى با موقعيت وياليى مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد.9808660
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى مه والت- على اكبر شجاعى

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹎︤اری ︨ ️﹋︫︣ ﹟﹝︋︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٠٠۴ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۴٧١٠ 

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٩ و ﹡︀﹝﹥ 
︀دار ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ  ﹢رس و اوراق︋  ︀ز﹝︀ن︋  ︫﹞︀ره ١٢٢,۵١٢٣٩ ﹝﹢رخ ٢۴,۴,٩٨︨ 
︫︡ : ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت دو︨︀ل ︋︪︣ح ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: ︫︣﹋️ ا︻︐︊︀ر 
آ﹁︣﹟ (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٢١۴٧١١ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢۵۶١٠٩٨ و ︫︣﹋️ 
داد و ︨︐︡ آر︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠۴٩٨٧و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢۴۶۶۵۵۴ 
 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٧٣۶۶ و︫   ︫﹤ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری آو﹟ (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م)︋  ــ︣﹋️︨  و︫ 

 ١٠١٠٢۶٨۵٢۴٩
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

(۶١٩۴١١) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

,ع
۹۸
۰۸
۷۳
۶

 ️﹋︫︣ ﹤﹞﹢ و ︪︡﹞ ︣ی ︨︀زان︵︀︋ ︿﹠︮ ﹩︺︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹢ز﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶١٩٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣١٨٠۴۵ 

ــ﹞︀ره ١٠۴۶۵٢  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩︻︀﹝︐︗︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︺︑ ️︣︡﹞ ١٣٩٧,٠۵,رخ ٢٧﹢﹞
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٧٠٣٩١٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ︑︺︡اد ۵۶٧٩٧ 
 ﹩﹛︀٣٠٠٠٠٠ ر ﹜︨ ۶٠۶٠۵ ︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ︑︺︡اد١٨١٨١۵٠٠٠٠٠ ر ﹤︋ ﹩﹛︀٣٠٠٠٠٠ ر ﹜︨
 ︀ ا﹁︤ا ︩︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡ - آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ﹡﹫﹊﹢ ﹡︀م ︵﹢︨﹩︋ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢١١٠٣٧١ و آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︻︊︀︨﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۵١٩٨٣٨۵۴٣ ︋﹥ ︨﹞️ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٧٨٣۶٣٠ و   ︫︀ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇ــ︀ی ︣﹋ ﹩﹚︻ ︡﹝﹞﹞﹫︀ن ︀︗﹩ آ︋︀دی︋ 
آ﹇︀ی ا︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︣︣ ︋︀﹁︀ن ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٨۵٩۴۴٨ ، ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

.︫︡ ︉﹢︭︑ ١٣٩۶ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل︑︀ب ︫︡﹡︡. - ︮﹢ر︐﹡︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ا
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

(۶١٩۴١٩) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞ ,ع
۹۸
۰۸
۷۳
۷

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ﹋︧﹢ن ︎︐︣و ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص                                           
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٠۶٠٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶۵۴۵١۶۵ 

︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠١,١۵  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٩۶۵١٨١   ︫﹤  ︋﹩﹠︐︫︡﹠﹇ ﹩︻︀︖ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹋︀﹝︊﹫︫︤ 
 ﹤﹡︀﹍ ︀︲︡ر︲︀ ︫ــ︖︀︻﹩ ﹇﹠︫︡︐﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢٢۵٨٧٢۵ و آ﹇︀ی ر﹝﹞ و آ﹇︀ی
︠︀﹋︧ــ︀ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٨٩٢٠٨١ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل 
ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡. آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ﹋﹫﹢ان ﹁︣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۶۵٨۴٩٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
ــ﹞️   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٠۶٣٧۵١︋   ︫﹤  ︋﹩︀﹇︋ــ︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ز﹝︀﹡﹩ آ

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

(۶١٩۴٣٣) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

,ع
۹۸
۰۸
۷۳
۸

برای  جامعه  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای مورد نیاز خود 
عالوه بر نهاد خانواده به تربیت نسلی در نظام آموزش 
رسمی نیاز دارد که ضمن یافتن پرسش های خود، 
به ترویج و نهادینه کردن آن در جامعه نیز بیندیشد. 
یکی از کارکردهای اساسی دروس معارف اسالمی 
در دانشگاه ها و تأسیس دانشگاه های معارف، ترویج 
ارزش های دینی و اخالقی در جامعه است. اما آیا این 
دانشگاه ها توانسته اند به رسالت اساسی خود در این 

خصوص عمل کنند.

 تأثیر در رشد اعتقادی جامعه
رضا فکور از مدیران دفتر برنامه ریزی آموزشــی 
وزارت علوم به قدس می گوید: ۸7 رشته در حوزه 
علوم و معارف اسالمی دانشگاه های کشور تدریس 
می شود. البته این تعداد در دانشگاه های حوزوی ما 
مثل مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)ره(، 
دانشــگاه ادیان و مذاهب، دانشــگاه عالی شهید 
مطهری و... به ۲۶1 رشــته هم می رســد.  وی با 
اشــاره به اینکه حدود ۵۳هزار نفر در رشته های 
مختلف علوم و معارف اســالمی از جمله الهیات، 
قرآن و حدیث در دانشــگاه های کشور تحصیل 
می کنند، به دســتاوردهای این رشــته ها اشاره 
می کنــد و می گوید: بدون تردیــد تدریس این 
رشته ها با توجه به عناوین مختلفی که دارند برای 
مردم جامعه ما و حتی دیگر کشــورها تأثیرات و 
دستاوردهای مثبتی داشته است به طوری که در 
حال حاضر مبلغانی داریم که به خارج کشور اعزام 
شده اند. عالوه بر این نمود آثار آموزش این رشته ها 
را می توان در رشد اعتقادی در میان اقشار جامعه 

نسبت به گذشته شاهد بود.

 مشکل بیکاری وجود ندارد
آهنچیــان،  محمدرضــا 
برنامه ریزی  مدیرکل دفتر 
آموزشی وزارت علوم بیان 
رشته های  دســتاوردهای 
علوم و معارف اســالمی را 

کار دشــواری می داند و می گوید: به تازگی یک 
کارگروه تخصصی با عنوان گروه علوم حوزوی در 
وزارت علوم تشــکیل شده که یکی از اقداماتش 
ارزیابی عملکرد و دستاوردهای رشته های معارف 

و علوم اســالمی انسانی اســت. بنابراین منتظر 
ارزیابی و اعالم نتایج این کارگروه هستیم.

وی با اشاره به اینکه دانش آموختگان رشته های 
علوم اسالمی در سازمان ها و دستگاه های مختلف 
از جمله آموزش و پرورش پذیرش می شوند از باال 
بودن نرخ اشــتغال دانش آموختگان این رشته ها 
خبر می دهد و معتقد است: دانش آموختگان این 

رشته ها چندان مشکل بیکاری ندارند. 

 سرفصل های دروس
 پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست

نوری،  نژاد  مهدی  محمد 
معاون ســابق پژوهشــی 
وزارت علــوم هم به بحث 
رشته های  ســرفصل های 
اســالمی  معارف  و  علوم 

اشــاره می کند و به قدس می گوید: بدون شک 
بخشــی از این ســرفصل ها در راستای پاسخ به 
ابهاماتی اســت که در حوزه اعتقادی در جامعه 
مطرح می شــود. یعنی خیلی از محتواهایی که 
انتخاب شده و در حال تدریس هستند از لحاظ 
محتوا خوب هستند اما اینکه همین ها به خوبی 
آموزش و انتقال داده می شوند، جای بحث دارد. 

وی تصریح می کند: خیلــی از ابهامات در جامعه 
وجود دارد و این نشــان می دهد که ما به شــکل 

مناسبی مطلب را به متقاضی اش که جامعه است 
منتقل نکرده ایم. یعنی افرادی که در حوزه علوم و 
معارف اسالمی تربیت می شوند به نحوی آموزش 
نمی بینند که بتوانند با جامعه ارتباط برقرار کنند 
و پاســخگوی برخی از ابهامات باشند.  وی با بیان 
اینکه بســیاری از دانش آموختگان رشته های یاد 
شده جذب آموزش و پرورش و دانشگاه ها می شوند، 
می گوید: با این حــال فقط تعداد کمی از آن ها به 
پژوهش و تحقیق می پردازند و آثاری ارائه می کنند 
که در تصحیح متون و نگاه ها مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و در واقع منشأ توسعه تفکر صحیح اسالمی 

و ترویج معارف اسالمی در جامعه می شوند.

 به رفع نیازهای مخاطبان 
توجه کمی کرده ایم 

دکتر محمدرضا حق شناس، 
معاون پژوهشــی دانشگاه 
معــارف قرآنــی و عترت 
اصفهان هم معتقد اســت: 
رشــته های  طراحــی  در 

معارف اسالمی در دانشگاه ها نگاه ها عمدتاً به تولید 
دانش اســت. یعنی نگاه ها این بوده که دانسته ها 
و اطالعاتی که در رشــته های معارف اسالمی از 
قبل وجود داشــته به بخشی از مخاطبان و افراد 
عالقه مند ارائه شــود. یعنی شــاید هدف عمدتاً 

کارهای آموزشی بوده است.
وی از ورود علوم اســالمی به مســئله اقتصاد 
دانش بنیــان به عنــوان یکی دیگر از مســائل 
حوزه معارف اســالمی یاد می کند و می گوید: 
بزرگ ترین مســئله این اســت که ارتباط بین 
اقتصاد دانش بنیــان و موضوع کارآمدی دانش 
جدی گرفته نشده و جای خودش را پیدا نکرده 
اســت. بنابراین باید زمینه هایــی برای ارتباط 
اجتماعی یا جامعه با روش های علوم اســالمی 

پیدا کنیم. 
وی در خصوص دســتاوردهای رشته های علوم 
اسالمی می گوید: ماهیت رشته های علوم انسانی 
حتی در ســایر کشورها عمدتاً ماهیت بنیادین و 
تئوریک است و به دلیل همین خصوصیت کاربرد 
در مفاهیم علوم اسالمی هنوز به سختی می تواند 
از سطح آموزش و پژوهش و تولید علم فراتر برود 
مگر در بعضی از رشــته های خاص مثل حقوق 
و روان شناســی. ضمن اینکه هنوز هدف گذاری 
مشخص نیســت و وقتی هدف مشخص نباشد 
نمی توان ارزیابی کرد که آیا توانســته ایم کاربرد 

مثبت داشته باشیم یا نه. 
معاون پژوهشی دانشــگاه معارف قرآنی و عترت 
اصفهــان در خصــوص راهکارهایــی بــرای 
کاربردی سازی علوم و معارف اسالمی می گوید: 
برای این منظور استادان حوزه معارف اسالمی 

بایــد در گردهمایی هــا و کنفرانس هــا و... با 
متخصصان علــوم دیگر ارتبــاط برقرار کنند 
تــا این گونه بتوانند بــا چالش هایی که وجود 
دارد آشنا شــوند. عالوه بر این در اسرع وقت 
اتحادیــه یا کانون های جامعی ایجاد شــود به 
نحوی کــه بتواند واحدهای آموزش و پژوهش 
دانشــگاه های متمرکــز بر علوم اســالمی را 
هماهنگ کند و سرانجام اینکه اعضای هیئت 
علمی باید ســعی کنند موضوعات پایان نامه ها 
و رساله های دکترا را در راستای رفع نیازهای 

جامعه علمی و در جامعه هدایت کنند. 

 نقشه چشم انداز نداریم 
حجت االسالم دکتر مهدی 
حوزه  کارشناس  نخاولی، 
معــارف اســالمی هم با 
رشته های  اینکه  به  اشاره 
علــوم و معارف اســالمی 

نداشــته اند،  تأثیرگــذاری چندانی در جامعه 
در خصوص ریشــه های ایــن موضوع به قدس 
می گوید: شــاید بخشــی از قضیه به کمیت و 
کیفیت رشــته ها برمی گردد. شــاید برخالف 
تصور خیلی ها بخشــی از موضوع به کمبودها 
برمی گردد. مثاًل اگر به تعداد کافی محقق داشته 
باشیم تحقیقات هم به آن سطح استاندارد مورد 
نظر می رسد در غیر این صورت به سطح مورد 
نظر نخواهیم رسید. عامل دوم هم این است که 
ما در فضای علوم و معارف اسالمی فاقد نقشه ای 
مثل چشــم انداز ۲۰ ساله کشور هستیم. یعنی 
نقشه معارفی که اهداف اخالقی، تربیتی، علمی، 
معرفتی و رفتاری را تبیین کرده باشد، نداریم. 
یعنی شــاید بی توجه به اهداف و چشــم انداز 

رشته ها را ایجاد کرده ایم.
وی می گوید: برای تأثیرگذار شــدن آموزش در 
دانشگاه های علوم و معارف اسالمی باید یک دوره 
جامع اسالم شناســی تعریف شود مثالً برای یک 
دوره ۵ یا ۶ ســاله و بعد دوره تخصصی آموزش 
داده شود. مثل آموزش پزشکی؛ فردی که پزشکی 
می خواند اول دوره عمومی و بعد دوره تخصصی 
و فوق تخصصــی را می گذراند چون ابتدا باید با 
کلیت بدن انسان آشنا شود؛ چرا که همه اعضای 

بدن به هم مرتبط هستند. 

کارشناسان در گفت وگو با قدس از ضرورت آموزش های کاربردی در دانشگاه ها می گویند

برای دانشگاه ها نقشه معارف اسالمی تدوین کنیم



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 شنبه 13 مهر 1398 6 صفر 1441 5 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9079 

گزارش قدس ازاین روزهای عراق

اربعین،آتشفتنهراخاموشمیکند
  جهان/ مهدی خالدی  در حالی که شــیعیان 
در سرتاسر جهان همچون سال های گذشته خود 
را برای برگزاری هر چه باشکوه تر اربعین حسینی و 
حضور در مراقد ائمه در خاک عراق آماده می کنند 
برخی منابع امنیتی و رسانه ای عراق ابعادی جدید 
از دست های پشــت پرده آمریکایی- سعودی در 
آســتانه این گردهمایی بزرگ برای دامن زدن به 
اعتراضات مردمی این کشور که طی چند روز اخیر 
در اعتراض به فســاد دولتی و  وضعیت نامناسب 
معیشتی شکل گرفته و تبدیل این مطالبه مردمی 

به آشوبی فراگیر را افشا کردند.
در همین راستا درحالی که منابع امنیتی عراق اعالم 
کرده اند که اوضاع این کشور رو به آرام شدن است 
اما رسانه های غربی-عربی ضد محور مقاومت سعی 
دارند اوضاع این کشــور را همچنان متشنج نشان 
دهند. شبکه خبری »العربیه« سعودی مدعی شد که 
نیروهای امنیتی عراق دیروز جمعه به سمت ده ها 
تظاهرات کننــده در مرکز بغداد تیراندازی کردند. 
این شــبکه در خبری دیگر، بــه نقل از آنچه آنان 
را منابع پزشــکی و منابع پلیس می خواند، مدعی 
شــد که تعداد کشته شدگان این اعتراضات به 44 
نفر رسیده است. این در حالی است که هیچ منبع 

رسمی عراقی این تعداد را تأیید نکرده است.

79درصدازتوییتها
ازسویکاربرانسعودیبوده

عراق در آستانه اربعین حسینی سال ۱44۱ روزهای 
متفاوتی با سال های گذشته را پشت سر می گذارد؛ 
اعتراض و تظاهراتی که ظاهراً مردمی و مســتقل 
است، اما در ابعاد مختلف، بسیار سؤال برانگیز است. 
جنبه ظاهری این راهپیمایی، اعتراض به بیکاری 
و مسائل معیشتی است، ولی منابع خبری عراقی 
و لبنانی اعالم کردند که دســت های ســعودی، 
آمریکایی و انگلیسی در پس این تظاهرات قرار دارد 
توطئه ای که مسلما خنثی شده و اربعین فتنه ها را 
خاموش خواهد کرد. در همین راستا نتایج تحلیل ها 
نشــان می دهد ۷۹ درصد از پیام های منتشرشده 
در توییتر برای تهییج مردم به ادامه اعتراضات در 
عراق مربوط به کاربران سعودی بوده است. الگوی 
فعالیت این کاربران نیز به گونه ای است که شائبه ها 

درباره احتمــال اداره حســاب های کاربری آن ها 
توسط ربات های توییتری را تقویت می کنند. پیش 
از این رسانه های بین المللی از جمله نیویورک تایمز 
گزارش هایی درباره توسل دربار سعودی به »ربات ها« 
و همچین »ترول  های« مجازی برای انتشار پیام هایی 
در حمایت از این رژیم منتشر کرده اند. حال به نظر 
می رســد این ارتش مجازی مخرب سعودی عزم 
خود را برای منحرف کردن اعتراضات مردم عراق 
به کار بسته اند؛ اقدامی که مطمئناً با آگاهی مردم 
و دولتمردان این کشــور با شکست کامل مواجه 

خواهد شد.

طرح»تابستانداغ«آمریکابرایعراق
همزمان برخی دیگر از مقامات بلندپایه عراق هم 
اعالم کردند بخــش عمده اتفاقات اخیر در این 
کشور طرحی از سوی آمریکا موسوم به »تابستان 
داغ عراق« اســت؛ به گونه ای که واشــنگتن با 
استفاده از ایادی خود، تظاهرات مسالمت آمیز را 

به ســمت هرج و مرج و شورش سوق می دهد 
تا بتواند بر این کشــور مسلط شــود. روزنامه 
االخبــار لبنان در تحلیل این موضوع نوشــت: 
این طرح از سه ماه پیش، با همکاری شماری از 
سرویس های اطالعاتی کشف شد. بر اساس این 
طرح، قرار بود تظاهراتی تحت عنوان مطالبات 
مردم آغاز و ســپس از آن بهره برداری  شود و به 
سمت خشونت و ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در 
کشــور سوق داده  شــده و در پایان، این بحران 
ساختگی-با همکاری آمریکایی ها- یک فرمانده 
نظامی که از نظر مردمی، »محبوب« اســت، سر 
بر می آورد تا رهبر »دولت نجات« باشــد... بدین 
ترتیب آمریکا، ســیطره خود را بر عراق، تثبیت 
می کنــد. در همین ارتباط، خبرگــزاری »براثا« 
عراق هم به نقش مستقیم آمریکا در ایجاد هرج 
و مرج اشاره و تأکید کرد که عناصر حزب بعث 
و برخی از سلبریتی های این کشور نیز، زمینه را 

برای اجرای این طرح فراهم می کنند.

توطئهتحتتأثیرقراردادناربعین
از سوی دیگر برخی تحلیلگران و ناظران منطقه 
ای معتقدند همزمان شــدن تظاهرات ها با آغاز 
حرکت مــردم برای راهپیمایــی اربعین، اصاًل 
اتفاقی نیســت. آغاز این آشوب یک تیر و چند 
نشــان است؛ اول آنکه راهپیمایی اربعین تحت 
تأثیر قرار می گیرد و از سویی دیگر مقدمه برای 
ساقط شدن دولت عادل عبدالمهدی که هنوز 
یکســاله هم نشده، فراهم می شود. دولت عادل 
از دو جهت بسیار تحت فشار آمریکا قرار گرفته 
اســت؛ اول آنکه دولت او بر خالف دولت سابق 
)حیدر العبادی( عالوه بر نگاه به غرب، به شرق 
هم نگاه دارد. نکته مهم تر دیگر اینکه دولت او به 
تازگی آشکارا اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
عامل حمله به مواضع الحشــد الشعبی است؛ 
موضعی که خودبه خود به معنای عزم بغداد برای 
مقابله با این حمالت اســت. برخی نیز مشغول 
کردن الحشدالشعبی در بحران داخلی را یکی از 
آرزوهای محور غربی - عربی - عبری می دانند 
و معتقدند که برنامه ریزی از سوی آن ها در این 

خصوص صورت گرفته است.
گفتنی اســت که برخی از شــهرهای عراق از روز 
سه شــنبه در اعتــراض به نبود اشــتغال، ضعف 
خدمات رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی 
با آن شــاهد تظاهرات بوده است؛ اعتراضاتی که 
تاکنون ۱۹ کشــته و بیش از 600 زخمی برجای 
گذاشته است. دولت عراق با تأکید بر اینکه برگزاری 
مسالمت آمیز حق مسلم و مشروع معترضان است، 
از آن ها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام 
هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از 
مسیر مسالمت آمیز می شود، خودداری کنند. عادل 
عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز اعالم کرده است 
کــه دیدار و تماس هایی بــا نمایندگان معترضان 
داشــته تا ضمن بررســی مطالبات مشروع آن ها، 
زمینه را برای بازگشت آرامش به این کشور فراهم 
کند. شورای عالی مبارزه با فساد عراق نیز که روز 
پنجشنبه با حضور عبدالمهدی تشکیل جلسه داده 
بود، در نخستین گام از برکناری هزار کارمند این 
کشور از رده های مختلف و در سازمان های گوناگون 

به علت فساد و تضییع اموال عمومی خبر داد. 

آسوشــیتدپرس: ســازمان ملل در گزارش 
تازه ای در مورد افزایش قابل توجه شمار کشته ها 
و زخمی ها در میان کودکان افغانستان هشدار 
داده و طرف های درگیر را متهم به خشونت های 

وحشتناک علیه کودکان کرده  است.
فرانس 24: یک فرد مسلح به چاقو که خود از 
کارکنان اداره پلیس بوده است، با حمله به اداره 
پلیس ، قبل از آنکه به ضرب گلوله کشته شود، 

دست کم چهار افسر پلیس را به قتل رساند.
النشره: »بنی گانتز« رئیس ائتالف آبی سفید 
رژیم صهیونیســتی در پــی بی نتیجه ماندن 
دیدار بنیامین نتانیاهو بــا آویگدور لیبرمن، 
تأکید کرد: ســمت نخســت وزیری را از او 

خواهیم گرفت. 
اسپوتنیک: »بوریــس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس در حالی که کالف سر در گم برگزیت 
در این کشــور ادامه دارد، قصــد دارد بار دیگر 

پارلمان انگلیس را معلق کند.
آناتولی: »علی عبدالعال« رئیس پارلمان مصر 
در حمایت از کاخ ســازی های دولت عبدالفتاح 
السیسی، به طور ناخواسته وی را به هیتلر تشبیه 
کرد و گفت که دیکتاتور آلمان نیز دســت به 

ایجاد زیرساخت های محکمی زد.
پیشــتاز حزب  نامزد  بایــدن«  »جو  رویترز: 
دموکرات در انتخابات آتی ریاســت جمهوری 
آمریکا روز چهارشــنبه در یک سخنرانی وعده 
داد که رئیس جمهور کنونی این کشــور »او و 

خانواده اش را تخریب نخواهد کرد«.
سی بی اس: وزیر خارجه پاکستان بعد از دیدار 
با هیئتی از طالبان، از توافق طرفین مبنی بر لزوم 

ازسرگیری مذاکرات صلح افغانستان خبر داد.
بی بی ســی: هزاران نیروی پلیس فرانسه در 
اعتراض به پاره ای از مشکالت ازجمله افزایش 
سطح خودکشی پرسنل و عدم کیفیت شرایط 
کار، در خیابان های پاریس راهپیمایی خشــم 

برگزار کردند. 
اعالم  الملل  بیــن  عفو  ســازمان  الجزیره: 
کــرد کــه مقامات مصــر تحــت حکمرانی 
»عبدالفتاح السیســی« رئیس جمهوری این 
کشــور با بازداشــت بیش از ۲هزارو300 تن 
از شــهروندان مصر در جریان اعتراضات ضد 
دولتی، »بزرگ ترین سرکوب« را آغاز کرده اند.

واشنگتن بر برخی محصوالت اتحادیه اروپا تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرد 
شمشیرکشی ترامپ به روی نزدیک ترین متحد

جهان: در حالی که جنگ تجاری رئیس 
جمهور آمریکا علیه چین هنوز به سرانجامی 
نرسیده و در جریان است، دونالد ترامپ این 
بار با اعمال تعرفه های ۲۵ درصدی بر برخی 
محصوالت صنعتی و کشــاورزی وارداتی از 
اتحادیه اروپا نبرد تجاری دیگر با نزدیک ترین 
متحد واشنگتن را کلید زد. تعرفه های جدید 
روی انواع مشروبات الکلی اسکاتلندی و فرانسوی، پنیر ایتالیایی و محصوالت دیگری از 
 آلمان، فرانسه و اسپانیا اعمال شده است. همچنین تعرفه های جدید آمریکا روی انواع 
پوشاک و همچنین محصوالت کشاورزی مانند زیتون نیز اعمال شده است. از سوی 
دیگر تعرفه ۱0 درصدی بر هواپیماهای غول پیکر مسافربری اعمال می کند و قرار است 
این تعرفه ها از ۱۸ اکتبر اجرایی شود. واشنگتن تأکید کرده احتمال دارد این تعرفه ها تا 

۱00 درصد نیز افزایش یابد یا محصوالت دیگری نیز مشمول تعرفه شود. 
آمریــکا این تعرفه ها را برای انتقام از اتحادیه اروپا به دلیل ارائه یارانه های غیرقانونی 
به خط هوایی ایرباس، اعالم کرد. اعمال تعرفه بر ۷/۵ میلیارد دالر از کاالهای اروپایی 
از ۱۸ اکتبــر )۲6 مهرماه( به اجرا در خواهد آمد. رابرت الیتیزر نماینده ویژه تجاری 
آمریکا در بیانیه ای گفــت: ما امیدواریم هر چه زودتر برای حل تنش به وجود آمده 
مذاکرات با بروکسل آغاز شــود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قدردانی 
از این تصمیــم آن را »پیروزی بزرگ« برای ایــاالت متحده خواند. ترامپ همچنین 
تهدید کرده است در صورت عدم لغو تعرفه ها از سوی اروپا، آمریکا برای واردات همه 
خودروهای اروپایی تعرفه ۲0 درصدی وضع خواهد کرد. وی پیشــتر تعرفه هایی بر 
آلومینیوم و فوالد وارداتی از اتحادیه اروپا و متحدان دیگر اعمال کرده اســت. رئیس 
جمهــوری آمریکا و »ژان کلود یونکر« رئیس کمیســیون اروپا ژوئیــه )تیر و مرداد( 
 ۲0۱۸ )۱3۹۷(  در مــورد آتش بــس و مذاکرات تجاری توافق کردند،  اما این توافق 

تاکنون راه به جایی نبرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که واردکنندگان مواد غذایی در آمریکا پیشتر از دونالد 
ترامپ خواســته بودند از افزایش تعرفه در خصوص اقالم وارداتی خودداری کند؛ چرا 
که »معدودی از این اجناس تولید مشابه داخلی دارند«. فعاالن صنعت غذایی آمریکا 
همچنین از تأثیر منفی افزایش تعرفه ها بر کســب و کارهای کوچک و متوسط ابراز 

نگرانی کرده اند.  
این در شرایطی اســت که اتحادیه اروپا از نخستین ساعات روز جمعه برای وارد 
کــردن بعضی از کاالهــای آمریکایی به ارزش ۲ میلیــارد و ۸00 میلیون دالر تا 
۵0 درصــد تعرفه وضع کرد. تعرفه هــا بر واردات کاالهایی چــون آب پرتقال و 
موتورســیکلت وضع شده اســت. همزمان یک مقام اتحادیه اروپا به سیاست های 
اقتصــادی رئیــس جمهوری آمریکا انتقاد کرده اســت. ژان کلــود یانکر، رئیس 
کمیســیون اروپا، گفته حق گمرکی که آمریکا بر کاالهای اروپایی بسته، مخالف 
»همــه تاریخ و هر منطقی « اســت. ارزش واردات آمریکا از اتحادیه اروپا که حاال 
مشمول تعرفه شده، نزدیک به سه برابر رقمی است که اتحادیه اروپا از واردات از 
آمریکا شامل تعرفه کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با یکدیگر مراوده ای تجاری 

به ارزش حدود ۸00 میلیارد دالر در سال دارند.
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      صفحه 8

چغندركاران محترم كارخانه قند چناران
︑﹢ــ﹏ ︽﹠︡ر در ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠ــ︡ ﹠︀ران از ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٠ 

آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د . 
﹜︢ا از ︽﹠︡ر﹋︀ران ︻︤︤ در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︣ ا︨ــ︀س ︎﹫﹞︀ن ﹁﹫﹞︀︋﹫﹟ ︽﹠︡ر 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹤﹡︀︠︀ر﹋ ﹤ ︣داری︋  ︣ه︋  ︀︀ن︋  ﹢د را ︡ا﹋︓︣ ﹇︊﹏ از︎  ﹫﹞︀ن︠  ﹝﹢رد︎ 
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀ً ا︻﹑م︠  ︣ای ︑﹢﹏ ﹝︀﹡︡ه ︽﹠︡ر ﹝︐︺︀﹇︊  ︋️︮︣﹁ ﹟︣︠د﹇﹫﹅ آ ︀ر︑ 

شركت قند چناران

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۵

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︀ژ ﹇︴︺︀ت ︠﹢درو آ﹝﹫︐﹫︦ ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٣٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶۵٢۶٣۶
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ﹝︭︴﹀﹢ی ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ 
١۵٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا﹝︣ی ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٢۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د ا﹝︣ی ︋︀ ︎︣دا︠️ 
﹝︊﹙︼ ۴۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ -آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧﹟ ︮﹀︀ری ﹇﹠︡﹨︀ری ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ١۵٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ -آ﹇︀ی 
 ️﹋︣ ﹠︡وق︫   ︮﹤ ︣دا︠️ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل︋   ︎︀ ︊︀زی︋  ︀﹡︀ز︫   ︨﹜﹡︀︠-️﹋︣ ﹠︡وق︫   ︮﹤ ︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ١٢۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل︋   ︎︀ ر︲︀ ا︠﹢ت ︻︣ا﹇﹩︋ 
-︠︡﹝︀ت ﹨﹠︨︡﹩ ︨︀زه ﹨︀ی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹉ ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٢۵۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ︠﹢د را ا﹁︤ا︩ داد﹡︡ . در ﹡︐﹫︖﹥ 
︣﹝︀﹥: آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ﹝︭︴﹀﹢ی   ︨︩از ا﹁︤ا ︡︺  ︋︀﹋︣  ︫️︧﹫﹛ ️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر ﹤ ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل︋   ︫﹤︀﹞︨︣
۴۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۶٧١٣٢۶ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا﹝︣ی ٧۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۴۵١۴٩٩٧١٩ آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د 
ا﹝︣ی ١٣۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۵٣٢٨٠١٩۴۶ آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧﹟ ︮﹀︀ری ﹇﹠︡﹨︀ری ۴۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٩۶۵٠٠۴۵ آ﹇︀ی ر︲︀ ا︠﹢ت ︻︣ا﹇﹩ ٣٧۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٣٣۴۴۶٢ ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀زه ﹨︀ی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹉ 

٧۶۵٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۴١۴ ︠︀﹡﹛ ︨︀﹡︀ز ︫︊︀زی ۶٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۶٠۵١٨٨۶٣ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (۶١٩٣٢١) /ع

۹۸
۰۸
۷۲
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹩ زر︀ب ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٨٣٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨۵١۶۴
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 
 ﹩ ﹟﹫︐︨﹢︎ ﹟︧ــ﹞﹑︾ آ﹇︀ی :︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. - ا︻︱︀ء﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ︡س﹇
 ٠٩٢٠٢٣۶٢۵١ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩ ﹟﹫︐︨ــ﹢ ︀﹡﹛ ﹡︀دره︎  ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩٠٩٣٩٣۶٧٣٩۴ و︠   ︋﹩ ﹟﹫︐︨ــ﹢  ︎﹤﹆︡  ︮﹜﹡︀ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣١٩۴۴٧٢۴ و︠ 
︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ را︲﹫﹥  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٢۵١٣٠٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . - آ﹇︀ی ﹝︧ــ﹟ ﹁︐﹫︀ن ︋﹥︫ 

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ د︫︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۴٧۵٠١٢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت
(۶١٩٣٨٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎﹏ راه ︨︀زه ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن 
︨︀ز﹡︡﹎﹩ ﹡︭︣ ︎︀ژ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۵۵٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۶٣۶٩٢٨
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,١٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ﹝﹞︡ر︲︀ ا︨ــ﹞︺﹫﹙﹩ ︋︪ــ﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ٣٢۵۶۶۴٨۵۶٨ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︫ــ︣﹋️ ︗︀د 
﹡︭︣ ︠︣ا︨ــ︀ن ﹝︖﹫ــ︡ ︮﹀︣︀ن ︋︣و︗﹠﹩ ︋︪ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ۴۶۵٠٣٧٩٩۵۴ ︻﹙﹫︣︲ــ︀ ﹋﹫︀زی ︋︪ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٨٧٧٠٣٧٣ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱ــ︀ ﹨﹫ــ️ 
﹝︡ــ︣ه ︋ــ︣ای ﹝ــ︡ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︑︭ــ︡ی ﹝︡︣ن 

 . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,٠٩,١٨︀ ا︑
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶١٩٣٨٧)

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ﹡︀در 
﹝︨ ️﹋︫︣ ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٧۶٨٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٣۴٨٣٨

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠۵,١٩ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی 
 ٠٩٣١٩۴۴٧٢۴ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩ ﹟﹫︐︨ــ﹢︎ ﹟︧﹞﹑︾
︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︠︀﹡﹛ را︲﹫﹥ راد︋﹢ی ﹡﹫︀ 
 ️﹫﹨ ︦﹫﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٢٩٠٧٨۴٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر ︡﹋
﹝︡ــ︣ه و ︠︀﹡ــ﹛ ︡︮﹆﹥ ︎﹢︨ــ︐﹫﹟ ــ﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ــ︉ ر︀﹡ ️﹝٠٩٣٩٣۶٧٣٩۴ ︋ــ﹥ ︨ــ
﹝︡ــ︣ه ︋ــ︣ای دو ︨ــ︀ل ا﹡︐ــ︀ب ︫ــ︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ی ︀︋ ︀﹊ اوراق و ا︨﹠︀د ﹝︀﹜﹩ و

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

(۶١٩٣٨٨)

/ع
۹۸
۰۹
۳۸
۸

آگهى اعالم راى كميسيون ماده 12 قانون زمين شهرى
اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى (نوبت دوم)

راى شماره 1892 مورخ 1397/05/05
مشخصات ملك:

︀رج   ︠ - ︹︋︣﹞ ︣︐﹞  ۴٢٠٫۵۵  ️︀︧ــ﹞ ﹤ ︨︣ــ︐︀ن ︵︊︦︋   ︫ ٢ ︩ ﹑ک ١٣٧ ا︮﹙﹩ ︋  ︎﹑ک ︔︊︐﹩: ﹇︧ــ﹞︐﹩ از︎ 
︣ د﹢ك  ︫﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹜︣ ﹏︠︡وده ودا﹞

نظريه كميسيون تشخيص:
﹢ی  ︀دره از︨  ︣ی︮  ﹠︀︨ــ︀﹩ ارا︲﹩︫  ــ︣ی و د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑︪﹫︬ و︫  در ا︗︣ای ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
︣ی ا︨︐︀ن  ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ز﹝﹫﹟ و ﹝︧﹊﹟ ا﹠︖︀﹡︊︀ن ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
﹫﹢︨️ وا﹇︹ در  ︣ح ﹡﹆︪﹥ ︑︨︣﹫﹞﹩︎   ︫﹤ ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ︑︀ر ١٣٩٨/٠۴/٢٧ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣︋ 
 ﹤  ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤︧﹚︖︑ر﹢  ︮﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹜آورد ﹏﹝︺  ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ و ︡︀زد ︣ د﹢ک︋  ︠︀رج ﹝︡وده ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫ 
︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر و و︲︺﹫️  ︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︨  ﹥ ︑︺︀ر︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹤︣︷﹡ ﹟︣و﹡︡ه ا ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝︱︊﹢ط در︎ 
﹁﹫︤﹊﹩ ﹁︺﹙﹩ و ﹇︊﹙﹩ ارا︲﹩ ﹝﹢رد ︋︀زد︡ و ︻﹊︦ ﹨︀ی ﹨﹢ا﹩ ﹝﹢︗﹢د و ︫﹢ا﹨︡ و ﹇︣ا﹟ و ﹡﹫︤ و︲︺﹫️ ︔︊︐﹩ 
﹥ ا﹝︱︀ء   ︋﹤﹋ ﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤︧﹚︖︑ر﹢ ︀ ﹜︀ظ ︑︢﹋︣ات ذ﹏ ︵︊﹅ ﹡﹆︪﹥ و ︡ود ﹝﹠︡رج در آن و︮  ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣︋ 

ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ر︨﹫︡ه  ︋﹥ ا︑﹀︀ق آراء ﹝﹢ات (م – و – ا - ت) ︑︪﹫︬ و ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد. 
﹠﹢ی از ا﹡︀ء ﹝︀﹜﹊﹫️   ︋︀ ︡ه و ︀در︫  ﹥ آ﹡︀ رای ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︢﹋﹢ر︮  ﹑﹋︀ و ارا︲﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹑ ﹡︧︊️︋  تذكر 1)︎ 
︀ل ١٣۵۴ و ﹝︀ده ١٧  ︡ه ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ و دو﹜︐﹩  و ﹡﹫︤ ارا︲﹩ ﹝︪﹞﹢ل ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︔︊︐﹩︨  ︣ آن ﹝︣ز︫  دو﹜️︋ 
﹇︀﹡﹢ن ︑﹆︧﹫﹛ و ﹁︣وش ارا︲﹩ و ا﹝﹑ك ﹝﹢رد ا︗︀ره ︋﹥ زار︻﹫﹟ ﹝︧︐︀︗︣ و ︠︀﹜︭﹥ ﹋﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ا︨﹠︀د آ﹡︀ ︋﹠︀م 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞  ﹩﹠︓︐︧﹞ ﹤︣︷﹡ ﹟︪︡ه ︋︀︫︡ از ︫﹞﹢ل ا﹡ ︀ دو﹜️ ︮︀در ︫︡ه
تذكر  (2﹠︀﹡︙﹥ ︋︺︡أ ︲︣ورت ︮︡ور ﹡︷︣﹥ ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ك ︔︊︐﹩ آن در ﹝︡وده ︑︺︣︿ ︫︡ه در 

ا︣︷﹡ ﹟﹥ وا﹇︹ ︫ــ︡ه ︋﹢ده ︋︀︫︡ 
﹁﹆︳ ︎﹑ك و ﹝︀︧️ و ︡ود آن ︋︀ 
 ﹟︫ــ︡ه در ا ﹟﹫﹫︺︑ ️﹫︻﹢﹡  ︶﹀

رای ﹇﹫︡ و ︮︀در ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︑︢﹋︣ ٣) اــ﹟ ﹡︷︣﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ 
 ﹩﹆﹫﹆ ︀صد﹜﹫﹏ ︋︣ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︫ــ
و ﹆﹢﹇ــ﹩ ﹡︊ــ﹢ده و ﹁﹆ــ︳ از ﹡︷ــ︣ 
︑︪ــ﹫︬ ﹡﹢︻﹫ــ️ ارا︲ــ﹩ ﹝︺︐︊︣ 
ا︨ــ️ و از ز﹝︀ن ا︻﹑م ︸︣ف ﹝︡ت 
٣ ﹝ــ︀ه ﹇︀︋ــ﹏ ا︻︐ــ︣اض در داد﹎︀ه 

︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹏﹞ ﹛︀︮
 اداره ار︑︊︀︵︀ت وا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩

اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن 
︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

ع ۹
۸۰
۸۴
۴۶

ع ۹
۸۰
۸۶

۸۱

فراخوان مزايده
نوبت دوم 

 
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

حجت االســالم و المســلمین »احمد صافی«، نماینده مرجع عالیقدر شیعیان جهان در کربالی 
 معلی، ظهر دیروز در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حســین )ع( به بیان دیدگاه و موضع 
آیت اهلل العظمی سیستانی در قبال تحوالت اخیر عراق پرداخت و از قوای سه گانه خواست تا دست 
به اصالحات واقعی در این کشور بزنند. وی همچنین از دولت عراق خواست که به وظایف خود در 
کاهش درد مردم این کشــور عمل کند. احمد الصافی خاطرنشان کرد که پیش از این مرجعیت، 
پیشنهاد تشکیل کمیته ای از افراد سرشناس خارج از قدرت را برای برنامه ریزی در راستای مبارزه با 
فساد مطرح کرده بود که با توجه به شرایط کنونی اجرایی شدن آن امری ضروری به نظر می رسد. 

آیت اهلل سیستانی خواستار اصالحات واقعی در عراق شد
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