
 

نجات در روز قیامت
jمعارف  امام حسن مجتبی)ع( در 7 صفر سال به مناسبت هفتم صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی 

50 هجری در سن 47 سالگی به دستور معاویه 
بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَْشَعِث بِن 
قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت 

رسید و در قبرســتان بقیع )واقع در مدینه( به 
خاک سپرده شد. حکومت اموی پس از تحمیل 
صلح بر امام حسن)ع( گرچه به بسیاری از اهداف 

 ............ صفحه 4خود رسیده بود...
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محمد نادری در گفت و گو با قدس: وزیر ارتباطات: استاد دانشگاه »میسان« در گفت وگو با قدس تشریح کرد

:j امام حسن
همانا در قرآن چراغ 

هاي هدايت به 
سوي نور و سعادت 

موجود است و 
قرآن شفاي دل ها و 

سينه هاست.
بحار ج۷۵ ص۱۱
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 ............ صفحه 7

 دومین جلسه محاکمه متهمان گروه عظام برگزار شد 

مافیای قاچاق  قطعات خودرو زیرتیغ عدالت

تمهیداتی برای پیرسالی 
در راه است

نسخه جدید 
وزیر بهداشت 
برای سالمندان

 اقتصاد   گروه عظام که به ســرکردگی عباس ایروانی با ایجاد شبکه ارتشا و دست اندازی 
به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 4 هزار میلیارد تومان دست یافته 
بودند، برای پاسخگویی به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو در برابر دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی ایستادند. عباس ایروانی که در سومین 
جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده شرکت می کند، خود را کارآفرین برتر و بنیان گذار 
مجموعه عظام می داند و معتقد است، در ٣0 سال فعالیت موجب رونق اقتصادی شده و برای 
دور زدن تحریم ها، رشادت ها به خرج داده و به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارد و تأکید 

می کند پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است...

ضمیمه  روز

حجت االسالم راجی: 
خواستیم یک بار برای همیشه 

به شبهه ناکارآمدی نظام 
پاسخ دهیم

در این شماره »نقطه سرخط« می خوانید

آرزویی که محقق شد

 ............ صفحه 6

حال  در  رسمی،  آمارهای  اساس  بر  جامعه   
حاضر 10درصد جمعیت کشور سالمند هستند؛ 
عمرشان  از  سال   60 از  بیش  که  سالمندانی 
آن  پیش بینی های  و  آمارها  همین  می گذرد. 
می گوید تا حدود 28 سال آینده، میزان جمعیت 
به  رسید؛  خواهد  ٣0درصد  به  کشور  سالمند 
تعبیری دیگر از هر سه نفر یک نفر سالمند شده 

و جمعیت کشور به...

سازمان هواپیمایی کشور 
اعالم آمادگی کرد

پروازهای 
فوق العاده 

برای اربعین

کار دنیا برعکس شده است

اخذ مالیات  
290 میلیاردی 

یک شرکت  
از دولت!

 ............ صفحه ٣ قدس خراسان ............ صفحه 6

قدس پیام ریاض به تهران را 
بررسی می کند

سیگنال مذاکره 
یا عقب نشینی 

تاکتیکی
 ............ صفحه 2

خیلی زود 
به کورس بر می گردیم

فضانورد ایرانی 
به فضا می فرستیم

عوامل مؤثر در 
اعتراض های اخیر عراق

صفحه 1   1398/07/14

فراخوان مناقصه نوبت اول
اورژانس 115 روستايى 

شهرآباد بردسكن
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۷۹
۳

فراخوان مناقصه نوبت اول
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

بيمارستان دكتر شيخ 
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۷۷
۵

/ع
۹۸
۰۸
۷۶
۱

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

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

محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس سیاسی 
در گفت وگو با قدس آنالین درخصوص اهمیت 
راهپیمایی اربعین حســینی گفــت: راهپیمایی اربعین 
حسینی، بزرگ ترین راهپیمایی برگزار شده در طول تاریخ 
است که تا به حال در هیچ جای دنیا انجام نشده، ضمن 
اینکه ایمان، محبت، فداکاری و همبستگی موجود در این 
راهپیمایی، این نمایش عظیم دینی و فرهنگی باشکوه را 
متفاوت از همایش های انسانی کرده است. مراسم اربعین 
حسینی از چنان جایگاه مهمی برخوردار است که رهبر 
معظم انقالب از آن به عنوان راهپیمایی تمدن سازی نوین 
اســالمی یاد کرده اند، از این رو برگــزاری هر چه بهتر 
راهپیمایی اربعین حســینی تمدن عظیم اسالمی را به 
سمت و سوی اصلی خود و رسیدن به مقصد مورد نظر 

هدایت می کند.

 بن بستی در برابر آزادی خواهی و مبارزه با 
ظلم نیست

وی افزود: اربعین حسینی نه تنها از سوی زائرانی که به 
عشق درک و احترام به مفاهیم واالی اخالقی عاشورای 
حسینی چون فداکاری و زیر بار ظلم نرفتن و تسلیم زور 
نشدن گام در این مسیر می گذارند، گرامی داشته می شود، 
بلکه کسانی نیز که قادر به حضور در این راهپیمایی عظیم 
نبوده اند اما دلداده فرهنگ حســینی هستند، به دنبال 
درونی سازی آموزه های حسینی در خود و جامعه هستند. 
بی تردید چنین توجهی به مقوله نهضت حسینی بیانگر 
آن اســت که بن بســتی در برابر آزادی خواهی و مبارزه 
با ظلم و ســتم در برابر مسلمانان وجود ندارد. در حالی 
که دشمنان همواره به دنبال اختالف افکنی بین ملت ها 
به خصوص ملت های مســلمان بوده اند و در این راستا با 
استفاده از سیاست اختالف بینداز و حکومت کن به برخی 
از اهداف خود رسیده اند. در سال های گذشته با تحریک 
صدام و حمایت از او در جنگ هشت ساله با ایران و ارتکاب 
جنایات بی سابقه، به دنبال ایجاد نشدن وحدت بین دو 
جامعه مســلمان ایران و عراق بودند. بی شک برگزاری 
اربعین حسینی در سال های اخیر و افزایش همبستگی و 
وحدت بین ملت ایران و عراق برای دشمنان بسیار سخت 

و آزاردهنده است.
این کارشناس سیاســی و فرهنگی اظهار کرد: دشمن 
می داند افزایش همبســتگی بین مســلمانان منجر به 
خنثی شدن توطئه هایش می شود. همبستگی بین ملت 

ایران و عراق و کل شــیعیان جهان در مراســم اربعین 
حســینی منجر به افزایش و تعمیق پیوندهای دینی و 
فرهنگی ملت ها می شود و بر قدرت آن ها در برابر دشمن 
می افزاید. این همبستگی نه تنها برای جهان اسالم، بلکه 
در جوامع اسالمی و شیعی از جمله کشورمان نیز بسیار 
کارآمد است. در ایران نیز برگزاری مراسم اربعین توسط 
کســانی که موفق به حضور در سرزمین کربال و عتبات 
عالیات نشــده اند با الگوگیری از این مراسم و با برگزاری 
راهپیمایی از نقطه مهمی در شــهر به سمت یک نقطه 
مذهبی، اهمیت و توجه آحاد ملت مسلمان ایرانی به ایجاد 
همبستگی با سایر مسلمانان و شیعیان در عراق را نشان 

می دهد.
محمد حســن قدیری ابیانه گفــت: راهپیمایی اربعین 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربال و امت ساز است، 
به این معنا که دیوارهای ملی گرایی را به نفع اسالم گرایی 
پشت سر می گذارد، البته بدون اینکه ملیت ها را نادیده 
بگیرد، به این مهم دست می یابد. الگوگیری مردم عراق 
از عاشــورا با رهبری مرجعیت آگاه موجب شده آمریکا 
نتواند عراق را به زیر ســلطه خود بکشد، بنابراین روز به 
روز شاهد افزایش استقالل این کشور در برابر اشغالگران 
هستیم. آمریکا از این مسئله خشمگین است، از این رو 
می توان به صراحت گفت اغتشاشات اخیر عراق براساس 
برنامه ریزی های از پیش طراحی شــده صحنه گردانان 
آمریکایی، انگلیسی و صهیونیست ها و با پول های سعودی 
اســت که مردم را در روزهای منتهی به اربعین حسینی 
تحریک کرده اســت. هر چند این اغتشاشات به عنوان 
اعتراض مردم به مســائل فســاد یا معیشت مردم عراق 
بیان می شــود، اما هدف اصلی دشمنان دور کردن مردم 
از برگزاری باشکوه اربعین حسینی و منحرف کردن اذهان 

عمومی جهان است.

وی تصریح نمود: فداکاری و اســتقبال بی نظیری که 
شــیعیان عراق از کل راهپیمایان بــه عمل می آورند 
به نحوی که با التمــاس از زائران می خواهند خدمات 
آن ها را بپذیرند، میهمان آن ها شــوند و دستپختشان 
را بخورند، در هیچ کشــور و هیچ مکتبی جز اسالم و 
به خصوص تشــیع پیدا نمی شود. هم اکنون شاهدیم 
نــه تنها ایرانیان به ایجاد موکــب و پذیرایی از زائران 
حســینی می پردازند، بلکه عراقی هــا نیز موکب های 
فراوانــی در پذیرایــی از زائران از جــای جای جهان 
به عشــق خدمتگزاری به زائران امام حسین)ع( برپا 
کرده انــد؛ برپایی چنین موکب هایی اعــم از ایرانی یا 
عراقی که با حمایت زائران نیز گردانده می شود، منجر 
به ارتقای مشارکت مردم در امور دینی می شود. قدیری 
ابیانه اظهار کرد: مشاهده چنین راهپیمایی عظیمی به 
مناسبت عاشورا و کربال و تعمق درخصوص فداکاری 
امام حسین)ع( و ایستادگی و فداکاری اهل بیت و یاران 
امام پس از گذشــت چندین قرن نشانه آن است که 
فداکاری در راه اسالم نه تنها اثر خود را از دست نداده 
است، بلکه حرکتی تاریخ ساز، فرهنگ ساز و تمدن ساز 
شده است. غربی ها ناراحتند که چرا نتوانستند بین ملت 
ایران و عراق دشمنی ایجاد کنند و جنگ هشت ساله 
نتوانست منجر به دشمنی عمیقی بین دو ملت شود؛ 
بلکه اربعین حسینی دوستی عمیقی بین مردم ایران 
و عراق ایجاد کرده اســت. دشمنان از بسیج نیروهای 
مؤمن و متعهدی چون حشدالشعبی یا به عبارتی بسیج 
عراقی که امروز به یک وزنه بسیار مهم نه تنها در عراق 
بلکه در کل منطقه تبدیل شــده در هراس هستند؛ 
بنابراین می کوشند با هر شــیوه و ابزاری به وحدت و 

قدرت جامعه شیعی و اسالمی ضرباتی وارد کنند.

 اربعین ادامه پیدا کند
وی در پایان تصریح نمود: زائران باید توجه داشته باشند 
که تأثیر آموزه های اربعین حســینی نباید تنها در ایام 
پیاده روی در آن ها دیده شود، بلکه برای ایجاد همبستگی 
عمیق با ملت عراق و خنثی شدن توطئه های دشمنان 
که خواستار جدایی و خصومت بین ملت ها هستند همه 
رفتارهای آن ها باید حسینی شود؛ بنابراین انتظار می رود 
رفتاری از زائران در حین یا بعد از راهپیمایی دیده شود که 
تبلور واقعی درونی سازی محبت، فداکاری و ایثاری باشد 

که از آموزه های حسینی برداشت کرده اند.

قدیری ابیانه در گفت وگو با قدس آنالین:

تبلور اتحاد ایران و عراق در اربعین پشت دشمن را می لرزاند
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روزنامـه صبـح ایـران

سردار جوانی: ایران از بازدارندگی عبور کرده و به توان ضربه متقابل رسیده است   تسنیم: سردار یداهلل جوانی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان این که  برخی از دولت های 
منطقه تا زمان زدن پهپاد آمریکایی، به عمق توانمندی های جمهوری اسالمی پی نبرده  بودند اما وقتی که پهپاد زده شد و یا وقتی نیروهای ما اقدام به توقیف کشتی انگلیسی کردند، همه شاهد واکنش انفعالی آمریکا 

و انگلیس بودند، گفت: این نشان می دهد قدرت ایران از بازدارندگی فراتر رفته و دارای قدرت ضربه متقابل است.

رونــد  سیداحمدموســوی: 
تحوالت منطقه در سال های اخیر 
و ناکامی هایی کــه در عراق، لبنان، جنگ 
تحمیلی هشت ساله،  جنگ سوریه و یمن 
گریبانگیر ائتالف عربی-عبری به سرکردگی 
آمریکایی شد، عربستان سعودی ناامید از 
تحقق رؤیایش در یمن را بر آن داشته است 
که برخالف گذشــته رویکرد دیپلماسی و 
گفت وگو را در قبال محور مقاومت و ایران 
به عنوان یکی از پایه های اصلی این محور 

اتخاذ کند.
تغییر موضعی که به گفتــه اصغر زارعی، 
هدف قــرار گرفتن پهپاد فوق پیشــرفته 
آمریکایی توســط پدافند بومــی ایران و 
در ادامه حمله پهپادهــای ارتش یمن به 
تأسیســات آرامکو که بخش عمده تولید 
نفتی عربســتان را برعهــده دارد و امتناع 
آمریــکا از ورود به درگیری با ایران به نفع 

عربستان، نقش مهمی در آن داشته است.
شاید بتوان شکست سنگین 
عربستان در عملیات نیروهای 
انصاراهلل یمن با عنوان نصر 
من اهلل و نابودی سه تیپ از 
نیروهای پیاده و زرهی ارتش 
مزدور ســعودی و اســارت 
هزاران تــن از این مزدوران 
را تیــر خالصی بــر رؤیای 
یک پیــروزی شــکوهمند 
برای خاندان سلمان بر یمن 
و حوثی هایــی دانســت که 
همواره از نگاه آل سعود یک 
تهدیــد و البته مانعی در راه 
تســلط بر یمن حتی در دوران تجزیه این 

کشور بودند.

 قدرت نمایی ایران و انفعال آمریکا
پس از برمال شــدن این شکست که دیگر 
کسی نمی توانســت آن را به مداخله ایران 
نســبت دهد، درعمل معادالت امنیتی و 
نظامی در منطقه تغییر کرد و تأثیر آن را 
بر سیاست خارجی عربستان و ابراز تمایلش 
بــه نوعی گفت وگو و کاهش تنش با ایران 

می توان احساس کرد. مصاحبه بن سلمان 
با شــبکه خبری ســی بی اس آمریکا که 
دو هفتــه پس از حمله بــه میادین نفتی 
آرامکو انجام شد و تأکید ولیعهد سعودی 
بر دیپلماسی و تکیه بر اهرم های سیاسی 
جهت کاهش تنش میان دو کشور مؤید این 
تغییر موضع دولت سعودی در قبال ایران و 
محور مقاومت است. تغییری که البته تهران 
هنوز آن را صادقانه و قابــل باور نمی داند. 
قدرت نمایی ایران و محور مقاومت و انفعال 
ایاالت متحده در قبال این قدرت نمایی را 
شاید بتوان مهم ترین دلیل برای اجتناب از 

آغاز جنگ دیگری در منطقه قلمداد کرد.
به گفته اصغر زارعی، کارشــناس مسائل 
منطقه، عربســتان تصور می کــرد که با 
حمایت آمریکا می تواند به موفقیتی در برابر 
محور مقاومت و به زعم خودشان »تهدیدات 
ایران« دست یابد و انتظار داشت با توجه به 
حجم روز افزون تنش ها در منطقه ایاالت 
متحده مستقیما وارد ماجرا شود و دست 
به اقــدام متقابل بزند؛ بعــد از هدف قرار 
گرفتن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا توسط 
پدافند بومی ایران و احســاس خطری که 
از سالح های اســتراتژیک ایرانی در میان 
نیروهای آمریکایی و طرف های منطقه ای 
و ناتوانی ترامــپ در مقابل توانمندی های 
ایران- علی رغــم برخی تهدیدات توخالی 
رئیس جمهــور آمریکا- ایجاد شــد و در 

نهایت التماســی که طــرف آمریکایی با 
واسطه قرار دادن مرکل، ماکرون و جانسون 
در نشســت اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملل برای مالقــات و یا حتی گرفتن یک 
عکس مشــترک با مقامات ارشد ایرانی از 
خود نشان داد، ناامیدی را بر ائتالف عربی 
-عبری حاکم ســاخت و رژیم سعودی به 
این نتیجه رســید که بیش از این نباید به 

آمریکایی ها اعتماد کند.

 نگاه مثبت ایران به مذاکره 
به شرط تمایل واقعی سعودی ها

به گفتــه زارعــی، عربســتان تنها راه 
بــرون رفت از ایــن گــرداب و بحران 
خودســاخته را که با چراغ سبز غربی ها 
و صهیونیســت ها در آن گرفتار شــده 
بود، در اســتفاده از دیپلماسی و ارتباط 
با طــرف ایرانی یافته اســت و با وجود 
اظهارنظرهــای خصمانــه و متناقــض 
بن سلمان و برخی تهدیدات گاه و بی گاه 
مقامات سعودی این روزها شاهد ارسال 
پیام هایی از جانب سعودی ها و از طریق 
برخی مقامات منطقــه ای و بین المللی 

برای ایران هستیم. 
پیام هایی که این نماینده ســابق مجلس 
شورای اسالمی باور دارد حاکی از آن است 
که عربستان تصمیم دارد از روش قدیمی 
خودش عقب نشــینی کند؛ عقب نشینی 

که هرچند ممکن اســت تاکتیکی باشد، 
امــا بتوانــد ایــن کشــور را از تهدیدات 
فزاینــده مقاومت در منطقه و به خصوص 
حمالت انصاراهلل، خالصی دهد و از حجم 
فشارهای دیپلماتیک و روانی که به واسطه 
شکســت های پی در پی متحمل شــده، 

بکاهد.
وی می گویــد: در واقع امــروز مهم ترین 
موضوع برای عربستان خروج و برون رفت 
آبرومندانه از بحران یمن است و آن ها خوب 
می دانند که بدون نظر و همکاری ایران این 
امر قابل دسترس نیست؛ بنابراین با توسل 
به دیپلماسی و ارســال پیام و رایزنی های 
پنهان از طریق ارســال پیام هایی توسط 
مقام های منطقــه ای در پی بازکردن باب 
گفت وگو با ایران هستند تا به این شیوه از 

زیر فشارها بیرون بیایند. 

 مذاکره ای در خدمت امنیت 
و ثبات منطقه

محمدصالح صدقیان، مدیــر مرکز عربی 
پژوهش های ایــران هــم در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالین، از نگاه مثبت ایران به 
مذاکره و ارائه آنچه به موفقیت این مذاکره 
کمــک می کند - به شــرط تمایل واقعی 
سعودی ها- سخن گفته و می افزاید: ایران 
نه تنها می تواند در این گفت وگو شــرکت 
کند، بلکه قادر اســت تا در حل بسیاری 
از مشکالت عربســتان که موجب نگرانی 
آن شده، به ویژه جنگ یمن به سعودی ها 

کمک کند. 
به گفته صدقیان اگر عربستان در حقیقت 
تمایل به باز کردن باب گفت وگو داشــته 
باشد.نخســتین گام در استقبال از ابتکار 
حسن روحانی، رئیس جمهور در تشکیل 
ابتکار صلح هرمز برداشته می شود و در این 
صورت بسیاری از چشم اندازهای همکاری 
و گفت وگو گشــوده خواهد شد. صدقیان 
تصریح کرد مذاکره  میان ایران و عربستان، 
فقط در راســتای منافع ایران و عربستان 
نبــوده و در واقع در خدمت امنیت و ثبات 

منطقه خواهد بود.

قدس پیام ریاض به تهران را بررسی می کند

سیگنال مذاکره یا عقب نشینی تاکتیکی

 از کنار گناه بی تفاوت رد می شویم و تذکر نمی دهیم؛ امام علی)ع( فرمودند: 
تمام اعمال خوب یک طرف و امربــه معروف ونهی ازمنکر درطرف دیگر قرار 
دارد. امام حســین)ع( به خاطر احیای این فریضه قیام کردند و ما با شــنیدن 
»به شــما ربطی ندارد« کنار می کشیم. هر معتاد ســاالنه صدها نفر را معتاد 
می کنــد هر نمازخــوان و هر فرد محجبــه چند نفر را محجبــه و نمازخوان 

می کند؟09030001759
  برآورد شــده رقم فرار مالیاتی مشــاغل پر درآمد حداقل ۷۰ هزار میلیارد 
تومان اســت که می تواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند. 
قوانینی که طرفدار پولدارها باشد، اسالمی نیست. میلیاردرها از مالیات معاف 
اما کارمندان و کارگران معمولی مالیات شان قبل از واریز حقوق کسر می شود. 

قانون مالیات باید اصالح شود. 09150009890
  درآمد 13 ســاعت فروش نفت ایران برابر با هزینه یک ســال چادر مشکی 
است. آیا چادر به عنوان یک کاالی مهم فرهنگی و استراتژیک، ارزش یک روز 
درآمد نفت ایران را ندارد؟ و آیا یک خانم باید برای چادر مشکی به عنوان یک 
کاالی فرهنگی هزینه بسیار و ۸ برابر مانتوی جلوباز را بپردازد؟09150009890
  مالک های دولت برای اطالق دهک کم درآمد با آنچه مردم تصور می کنند 
کاماًل متفاوت است! مالک اول دولت: عضویت در بیمه تأمین اجتماعی است! 
و در مرحله دوم بررســی حساب های مالی و در نهایت عضویت در بهزیستی و 
کمیته امداد! اما بســیاری از مردم ایران تحت هیچ گونه بیمه تأمین اجتماعی 
و مســتمری نیســتند و تحت حمایت نهادهای امدادی بهزیســتی و کمیته 
هم نیســتند، اما همیشــه مورد ظلم و اجحاف دولت و ســهام عدالت است! 
مجلس هم هیــچ گونه قانون حمایتی برای این اقشــار زیر خط فقر تصویب 
نکــرده و به کلی فراموششــان کرده. امیدواریم خود مــردم با نگاه جامع تری 
 در انتخابــات بعدی مجلس شــرکت کنند تــا نمایندگانی دلســوز انتخاب 

کنند. 09360006158
  تقدیر و تشــکرفراوان از ریاســت محترم قوه قضائیه آقای رئیســی، که با 
شــجاعت تمام دارند مفســدان اقتصادی و خیانتکاران رابه ســزای اعمالشان 

می رسانند، کاش ریاست مجلس نیز از ایشان یاد بگیرند. 09150007864
  امروز نیروی انتظامی در خدمت مردم، در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد 
مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آن اعتماد دارند. » مقام معظم رهبری«. 

هفته نیروی انتظامی مبارک باد. 09300004292
  از اوجگیری قیمت های حبابی و بی حساب و کتاب خودروها معلوم می شودکه 
دولت نه نظارتی بر قیمت ها دارد و نه دخالتی، کارخانه های ماشین ســازی را ول 
کرده، هربالیی سر مردم آوردند، آوردند! دولت در برابر گرانی و تورم مردم را یاری 

کند. 09350007054
  فتنه آمریکایی، سعودی، انگلیسی، بعثی در عراق تحت شعاع قرار دادن اربعین 
اســت که به کوری چشمشان اربعین امسال مهم ترین روز تاریخ بشریت می شود! 

09150007302

 چمران عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته 
می شود در صورت کاندیداتوری قالیباف، وی ممکن است سرلیست نیروهای انقالب 
باشــد، گفت: در حال حاضر هیچ چیز قطعی نیست و همه آنچه در این باره شنیده 

می شود، گمانه زنی است.

 غالمرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به نشست 
دیروز این کمیســیون برای  بررسی سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابالغی رهبر 
معظم انقالب، گفت: در این جلسه قرار شد تا سیاست های ابالغی اولویت بندی شود و 
در جاهایی که الزم است آیین نامه داخلی مجلس متناسب با سیاست های ابالغی اصالح 
شود و سازوکارهایی را که موجب انسجام و هماهنگی بین قوا شود، فراهم کنیم. قرار 
بر این شد که کارگروهی برای هماهنگی بین قوا تشکیل شود و مجلس پیشنهادهای 
آن ها را دریافت کند و جمع بندی در این زمینه انجام شود و در اختیار ستاد راهبردی 
که در همین زمینه تشکیل شده است، قرار گیرد. ستاد راهبردی نیز قرار است در یک 

ماه آینده نخستین جلسه خود را تشکیل دهد.

 زهیر أندراوس در رأی الیوم نوشت: رسانه های عبری به شکل گسترده ای به تفاسیر 
گزارش های منتشرشــده در ایران در مورد چگونگی نافرجام ماندن تالشی برای ترور 
سردار قاسم سلیمانی، توجه نشان داده و تحلیل هایی در این باره ارائه دادند که تقریباً 
تمامی آن ها مبتنی بر این نکته مهم است که سردار سلیمانی باید در سریع ترین زمان 
ممکن از صحنه خاورمیانه به کنار رود؛ چرا که او مسئول اول و مستقیم تمرکز ایران در 
منطقه است. عالوه بر این، وی کسی است که مسئولیت انتقال سالح های دقیق از ایران 
به ســوریه و سپس، برای حزب اهلل را بر عهده داشته و هر لحظه در حال برنامه ریزی 

برای اجرای عملیات علیه رژیم صهیونیستی است.

 ندین عباس در المیادین نوشت: احساس شکستی که پس از غرق شدن در باتالق 
یمن، همراه ولیعهد سعودی اســت، وی را به ناچار به سمت اعالم راه حل مذاکره ای 
با ایران ســوق داد؛ چرا که بن سلمان تصریح می کند پاسخ به ایران، سیاسی خواهد 

بود، نه نظامی.

 به گفته شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان، تجاوز به ایران، به منزله 
تجاوز به تمام منطقه است و محدود و محصور نخواهد ماند، بلکه این درگیری، به یک 
جنگ فراگیر تبدیل می شود که یکی از دالیل آن، وجود پایگاه های آمریکایی، حضور 
رژیم صهیونیستی و تمایل برخی اعراب در مقابله با ایران است؛ همان طور که این سه، 

به دنبال تشکیل ائتالفی برای هدف گرفتن ایران هستند.

هاآرتص:
 ائتالف ضد ایرانی »ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان« 

متزلزل شده  است
سیاست: روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« 
در گزارشــی به متزلزل شدن ائتالف ضد 
ایرانــی »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریــکا و »محمد بن ســلمان« 
ولیعهد سعودی پرداخت. این روزنامه نوشت 
که در حال حاضر، هم نتانیاهو و هم ترامپ 
و همچنین بن سلمان روی شرایط نامساعد خود متمرکز شده و توجه خود روی ایران 
را از دست داده اند. هاآرتص نوشت: »یک سال و نیم پس از آنکه ترامپ آمریکا را از 
توافق هسته ای با ایران خارج کرد، رئیس جمهور آمریکا درگیر موضوعات مختلفی 
شده،  نتانیاهو نیز با چالش های قانونی و محاکمه دست و پنجه نرم می کند و ولیعهد 
سعودی نیز سیاست ضعیفی را به پیش می برد«. این سه رهبر که در سالیان اخیر 
سیاســت های ضد ایرانی را به پیش می بردند، در روزهای اخیر با بحران های داخلی 

مواجه بودند.

المانیتور مدعی شد
احتمال میانجیگری ایران برای دیدار اردوغان و بشار اسد

سیاست: پینار ترمبالی در المانیتور با اشاره به احتمال میانجیگری ایران برای دیدار 
اردوغان و بشــار اسد نوشت: در دوره ای به ســر می بریم که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه مورد بی اعتنایی بیشتر رهبران عربی قرار گرفته است و ایرانی ها 
نیز تحت فشار تحریم های فلج کننده آمریکا قرار دارند. به همین خاطر شاید انتظار 
داشــته باشیم که این دو کشور غیر عربی روابط نزدیکی با یکدیگر برقرار کنند. به 
نظر می رســد که تهران و آنکارا با کمک روسیه در مســیر دوستی درازمدت قرار 
گرفته اند. شرایط منطقه ای فرصت های فراوانی برای همکاری بین دو کشور فراهم 
کرده است. ایران و ترکیه می توانند روابط دو جانبه خود در حوزه های گردشگری، 
امنیت منطقه ای و مبادالت فرهنگی را گسترش دهند. یکی از مقام های ارشد وزارت 
امور خارجه ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری ما گفت: »در شرایط کنونی مهم ترین 
اولویت برای ایران و ترکیه پیدا کردن یک راه حل مشترک برای بحران سوریه است. 
ما دیگر به دنبال ســرنگون کردن رژیم بشار اسد نیستیم. اما تهران از حضور ما در 
شمال سوریه خوشحال نیست. باید ببینیم آیا ایرانی ها می توانند بین آنکارا و دمشق 

میانجیگری کنند«.

برخورد قاطع با دانه درشت ها 
و امیدواری جامعه 

مصلحت اندیشی های بی جایی که 
در چهار دهه گذشته در خصوص 
برخــی کم کاری ها؛ فســادهای اقتصادی و 
رانت ها انجام شــده، به هیچ وجه با حقیقت 
روح و اهداف انقالب اسالمی سازگار نیست؛ از 
این جهت مبارزه با تخلف مســئوالن بسیار 
حائز اهمیت است. در سال های گذشته شاهد 
برخــورد قوه قضائیــه با معــاون اول آقای 
احمدی نــژاد، فرزند رئیس ســابق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و در حال حاضر نیز 
برخورد قانونی با برادر رئیس جمهور هستیم. 
هر چند این برخوردها بسیار خوب است، اما 
کافــی نیســت؛ چــرا کــه کم کاری های 
دستگاه های نظارتی یا سهل انگاری دستگاه 
قضایی در ســال های گذشته منجر به ایجاد 
فسادی شده که مردم را نسبت به مسئوالن 
بدگمان کرده است، درحالی که اکثر مدیران 
کشور پاکدست هستند و عده ای دراین بین 
دست به سوءاستفاده های مالی از بیت المال 

زده اند.
سستی در برخورد با مفســدان اقتصادی و 
رانت خواران به هیچ وجه پسندیده ودر شأن 
نظام جمهوری اسالمی نیست؛ برخورد با دانه 
درشت ها خواســت همه مردم است و اینکه 
قوه قضائیه به هیچ وجه به مفسدان اقتصادی 
رحم نکند؛ چرا که کوتاه آمدن و سهل انگاری 
کردن در این زمینه منجر به افزایش ظلم به 
مردم و حق کشــی عمومی می شود. مردم 
انتظار دارند قوه قضائیــه با برخورد قاطع با 
متخلفان و علنی کردن فســاد آن ها درس 
عبرتی به دیگرانی بدهد که سودای فساد مالی 
و بهره برداری شخصی از اموال عمومی را در 
سر می پرورانند. هر چند برخی معتقدند که 
افشای علنی فساد برخی مسئوالن به صالح 
نیست؛ اما حتی اگر اعالم علنی آن آثار منفی 
نیز داشته باشد، در نهایت به نفع عموم جامعه 
است و عواقب تخلف را به متخلفان یادآوری 
می کند، در عین اینکه آثار مثبت اعتمادسازی 
بین مردم و مسئوالن دلسوز نظام نیز برکات 
قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. بدیهی 
است برخورد قوه قضائیه با متخلفان به نفع 
عموم مردم جامعه اســت، همان گونه که در 
برخورد با فساد خودروســازان؛ مردم شاهد 
تعدیل قیمت بودند. برخــورد با افرادی که 
از معیشت مردم سوء اســتفاده می کنند و 
کسانی که در حوزه های مختلف این روزها به 
نام سالطین اختالس و فشار به مردم زبانزد 
شده اند، خواست عموم مردمی است که پای 

انقالب ایستاده اند.
به نظر می رســد قوه قضائیه نه تنها برخورد 
با متخلفان را باید به شدت دنبال کند؛ بلکه 
در موضوعاتی چون کارت ســوخت، قاچاق 
بنزین یا مســائلی که دولت سرسری از کنار 
آن می گذرد، اما عبــور از آن به نفع مصالح 
عمومی نیســت نیز بایــد ورود کند. بنزین 
به عنوان ســرمایه ملی با بی توجهی دولت 
در حــال قاچاق اســت و روزانه 4۰ میلیون 
لیتر از این ســرمایه عمومی به کشــورهای 
همسایه قاچاق می شــود. قیمت بنزین در 
ایران لیتــری یک هزار تومان اســت، اما در 
عــراق لیتری 15 هــزار تومان و در ســایر 
کشورهای همسایه نیز بسیار گران تر از ایران 
اســت؛ با این حال کم کاری دولت و تنبلی 
در اصالح سیاســت های غلط و بی توجهی 
مجلس به مســائل یاد شده، اقتصاد ایران را 
دچار چالش های اساسی کرده است. انتظار 
می رود قوه قضائیه ورود جدی به این دست از 
مسائل مرتبط با حقوق همه ملت ایران داشته 
باشد؛ چرا که به نظر می رسد دولت اراده ای 
برای عملیاتی کردن کارت ســوخت یا سایر 
موضوعاتی که به اقتصاد و سرمایه های ملی 

ضربه می زند، ندارد. 
موضوع دیگری که مردم انتظــار دارند قوه 
قضائیه به آن ورود کند، موضوع گرانی هایی 
اســت که ســازمان تعزیــرات از کنــار آن 
می گــذرد؛ گرانی لبنیات بــدون ضابطه یا 
گرانی و عدم نظارت بر ارزهای دولتی که به 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم داده می شود 
نیز مسائلی است که معیشت مردم را سخت 
کرده است. ورود قوه قضائیه به این حوزه ها 
و قطع کردن دســتان متخلفانی که نان از 
ســفره مردم می گیرند تا جیب خود را پرتر 
کنند نیز خواســت عموم مردم ایران است؛ 
بنابراین سرعت عمل و برخورد قاطعانه قوه 
قضائیه با اخاللگران بازار و مفسدان اقتصادی 
منجر به افزایش امیدواری مردم به مسئوالن 

دلسوز می شود.

 91 میلیون یورو غرامت 
از انگلیس

قدس: بانک ملت بــا رد دریافت 1/25 میلیارد 
پوند غرامت از دولت انگلیس اعالم کرد کل مبلغ 
دریافتی از خزانه داری انگلیس حدود ۹1 میلیون 
یورو بوده اســت. بانک ملت در اطالعیه ای که در 
سایت کدال منتشر شــده اعالم کرد: کل مبلغ 
دریافتی بانک ملــت از دولت انگلیس حدود ۹1 
میلیون یورو بوده است. این در حالی است که روز 
گذشته روزنامه انگلیسی تایمز از پرداخت خسارت 

1/25 میلیارد پوندی انگلیس خبر داده بود.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد رضا مرندی ، استاد دانشگاه 

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

عربستان تنها راه 
برون رفت از این 
گرداب و بحران 
خودساخته را که 
در آن گرفتار شده 
بود، در استفاده از 
دیپلماسی و ارتباط 
با طرف ایرانی یافته 
است

بــــــــرش

مینا افرازه: درحالی که طرح شفافیت آرای نمایندگان در 
مجلس با رأی منفی آن ها روبه رو شد، برخی از نمایندگان 
مجلس ایــن بار طرحی را برای شــفافیت آرای تمــام نهادهای 
تصمیم گیر با عنوان »شفافیت آرای نظام تقنینی« ارائه کردند که ۷ 
مهر یک فوریــت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رســید. 
محمدعلــی وکیلی یکی از طراحان این طرح در دفاع از آن تأکید 
می کند که شفافیت آرا باید در تمام نهادهای تقنینی وجود داشته 

باشد.
بر اســاس این طرح عــالوه بر مجلس، تمامی شــوراها، مجامع 
و نهادهــای مؤثــر در فرایند قانون گــذاری و همچنین نهادهای 
تصمیم گیرنده ای که دارای صالحیت سیاست گذاری یا وضع قانون 
و مقررات هســتند، از جمله مجلس شورای اسالمی، هیئت وزرا، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقالب فرهنگی و 
فضای مجازی، شوراهای اسالمی شهر و روستا و خبرگان رهبری 
و شورای نگهبان موظف به علنی ســازی رأی اعضا و انتشار آن و 

مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند. 

 مغایرت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
 با قانون اساسی

اما جدای از تمامی این تفاسیر و استدالل ها، گزارش معاونت قوانین 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد که طرح شفافیت آرای نظام 
تقنینی با قانون اساسی اختالفاتی دارد که نمایندگان مجلس برای 
اینکه بتوانند آن را به تصویب برســانند و در آینده با مانع شورای 

نگهبان روبه رو نشوند، باید به رفع ایرادها بپردازند.
عزت اهلل یوسفیان مال، عضو فراکســیون نمایندگان والیی در 
گفت وگو با خبرنگار »قدس آنالین«، با اشاره به اینکه در ادوار 
گذشته و پیش از انتقال مجلس به ساختمان جدید رأی گیری 
در طرح ها و لوایح از طریق قیام و قعود صورت می گرفت که در 
عمل به معنای شــفافیت آرا بود، اظهار داشت: آقای الریجانی 
به مجلس هشــتم که آمدند، اقدامشــان این بــود آیین نامه 

به گونه ای اصالح شــود کــه تمامی فعالیت هــای نمایندگان 
ازجملــه تــردد، ورود و خروج، نام نویســی موافق و مخالف و 
حضور در صحن الکترونیکی شــود. متأسفانه تنها بخشی که 
علنی نشــد همین موضوع آرای نمایندگان بود. وی با اشــاره 
به استدالل موافقان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، تصریح 
کــرد: موافقان این طرح معتقدند شــفافیت باید برای تمامی 
دســتگاه ها و نهادها باشــد و اگر بحث لزوم شفافیت هست، 
بایــد برای همه نهادها صورت بگیــرد. این موضوع موافقان و 
مخالفانی دارد، موافقان طرح به یقین می خواهند برای مجلس 
شــریک دست وپا کنند و بگویند که در این راه تنها نیستند و 
پای نهادهای دیگر همچون خبرگان یا شــورای عالی انقالب 
فرهنگی را پیش بکشند. نماینده مردم آمل در مجلس شورای 
اسالمی افزود: گرچه من با طرح شفافیت آرای مجلس موافقم، 
امــا باید گفت که بی گمان همه نهادهــای تقنینی نمی توانند 
مشروح مذاکرات و جلســات خود را منتشر کنند؛ زیرا انتشار 
محتوای جلسات و دستورات نهادی مثل شورای عالی امنیت 
ملی یا مجلس خبرگان ممکن اســت برخالف مصالح کشور و 

مردم و امنیت ملی باشد.
این نماینده مجلس گفت: بســیاری از افــراد عنوان می کنند 
برخی از مســائل مطرح شده قابل انتشــار نیست، به طور مثال 
وقتــی می خواهند فردی را به عنوان اســتاندار انتخاب کنند، 
مخالفان وی ممکن اســت با ارائه مستنداتی حرف هایی بزنند 
که آبروی فرد را خدشه دار می کند. همچنین زمانی که چنین 
پرونده هایی به شــورای نگهبان ارجاع شود، ازآنجایی که شورا 
در جریان رسیدگی به صالحیت فرد حتی نمی خواهد خانواده 
آن شخص از مســائل مالی و اخالقی وی مطلع شود، مخالف 
طرح خواهد بود. یوســفیان مال ابراز کرد: طرح شفافیت آرای 
نظام تقنینی بی گمان به دلیل داشــتن ایرادهای ســاختاری 
و مغایرت آن با قانون اساســی از ســوی شــورای نگهبان رد 

می شود.

 تشخیص قطعی با شورای نگهبان است
رئیس کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس امــا بر این باور 
اســت که به طورکلی شفاف ســازی اقدامات و آرا و آگاه سازی 
مردم از این امر، اقدام مثبت و ســازنده ای اســت؛ زیرا مردم 
باید از تصمیمات و اقدامات وکالی خودآگاه شوند و این اقدام 

می تواند راه گشا باشد. 
به همیــن دلیل هم من به طرح قبلی درباره شــفافیت آرای 
نمایندگان مجلس نیز رأی مثبت دادم. اللهیار ملکشــاهی در 
گفت وگو با خبرنگار »قدس آنالین« افزود: در طرح شــفافیت 
آرای نظام تقنینی نیز مجلس شورای اسالمی قرار دارد و جزو 
نهادهایی اســت که باید مذاکرات و آرای خود را در دسترس 

عموم بگذارد. 
در نهایت در صورت تصویب طرح، آرای نمایندگان مشــخص 
خواهد شــد، اما اگر این طرح با قانون اساسی مغایرت داشته 
باشد، به طور طبیعی باید به تصویب نرسد؛ زیرا به نفع مصالح 
ملی نیست. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: اگر طرح با قانون اساسی مغایرت داشته 
باشــد از سوی شــورای نگهبان رد خواهد شــد؛ زیرا شورای 
نگهبان مســئول تطبیق طرح ها و مصوبــات مجلس با قانون 
اساسی است. این نماینده مجلس اظهار داشت: انطباق با شرع 
مقدس و قانون اساســی، دو مالک اصلی شــورا برای بررسی 
مصوبات اســت. گرچه ممکن اســت نمایندگان بر این تصور 
باشــند که این طرح موافق قانون اساسی است، اما تشخیص 

اصلی و قطعی آن با شورای نگهبان است.

سیاست
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بازتاب

مجلس

قدس طرح شفافیت آرای نظام تقنینی  را بررسی می کند

این شفافیت قانونی نیست

دولت
معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

همکاری سه قوه برای کاهش تأثیر 
تحریم ها در کشور ادامه دارد

در  امیری  حســینعلی  تسنیم: 
رســانه های  خبرنــگاران  جمع 
داشــت:  اظهار  قزوین  گروهــی 
امروز دولت مشکالت مردم را در 
بخش های مختلف احصا می کند و 
برای رفع آن در حال برنامه ریزی 

و تالش جدی است. خوشبختانه امروز به درک مشترک از 
مشکالت رسیده ایم و با این ادبیات واحد خواهیم توانست در 
مقابل مشکالت ایجادشده برای مردم به دنبال راه حل باشیم. 
امیری خاطرنشــان کرد: تعامل خوبی که امروز بین سه قوا 
ایجاد شده است، قطعاً برای رفع بسیاری از مشکالت امروز 
کشــور اثربخش خواهد بود و مجلس شورای اسالمی نیز با 
همراهی خوب با دولت برای رفع مشکالت حاضر شده است.

سیاست خارجی
آیت اهلل کعبی: 

اغتشاشگران عراق در اردوگاه های آمریکا 
و سعودی آموزش دیده بودند

فارس: عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان گفت: بر اساس خبرهایی 
که از قبل می رسید، اغتشاشگران 
عراقــی در اردوگاه هــای آمریکا 
ویژه ای  آموزش های  ســعودی  و 
دیده بودند و حتی برخی افسران 

سرویس های جاسوسی در عراق مستقر شده بودند. 
آیت اهلل عباس کعبی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت 
عراق، پشــت پرده اغتشاشات را افشــا کرده و اسناد را ارائه 
بدهد، گفت: اغتشاشگران به دنبال این نبودند که مشکالت 
مردم عراق از لحاظ اقتصادی حل شود، بلکه این مشکالت، 
بهانه ای برای فتنه قرار گرفت. یکی از برنامه های دشمن این 

است که اربعین حسینی را تحت شعاع قرار دهد.

دفاعی- امنیتی
سردار تقی زاده: 

U-2  باور 373 پرواز هواپیما های 
در منطقه را متوقف کرد
سیاست: جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه تحرکات آمریکا در منطقه 
به صورت ســاعتی رصد می شود، 
گفــت: هواپیماهای U-2 آمریکا 
که از قبرس بلند می شــدند و بر 

فراز منطقه روزی دو بار پرواز داشتند با ساخت سامانه پدافند 
هوایی باور 3۷3 متوجه شــدند این سامانه می تواند آن ها را 
رهگیری و منهدم کند؛ بنابراین این پروازها را متوقف کردند. 
سردار تقی زاده ادامه داد: در بخش موشک های کروز با برد 
۸۰۰ و یک هزارو2۰۰ کیلومتر را به نام هویزه کامل کردیم؛ 
البته در این حوزه فعالیت های بســیاری صورت گرفته که 

رسانه ای نکردیم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

موزه های آستان قدس رضوی پنجشنبه رایگان است   قدس: موزه های آستان قدس رضوی پنجشنبه در روز جهانی کودک، برای زائران کودک و خانواده هایشان رایگان است. معاونت موزه ها و ترویج 
میراث فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: موزه های حرم مطهر رضوی به مناسبت هفته ملی کودک و روز جهانی کودک پنجشنبه هجدهم مهر که همزمان با تعطیلی مدارس هم هست، برای خانواده هایی که به همراه 

کودک خود به موزه ها مراجعه کنند، رایگان است. مهدی قیصری نیک افزود: در این روز برنامه های متنوع دیگر از جمله تور بازدید از موزه همراه با راهنمایان داوطلب نوجوان نیز برگزار می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  فروش فرش های مستعمل حرم مطهر رضوی 
j در باب الجواد

آستان: مدیر عامل شرکت تهیه و تولید 
فرش آســتان قدس رضوی از افزایش 
34درصدی فروش فرش متبرک حرم 
مطهر رضوی در 6 ماه نخســت ســال 
1398 توسط این شــرکت خبر داد و 
گفت: فرش های دستباف حرم مطهر، 
پس از چند سال استفاده، در فروشگاه 

دائمی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی واقع در نبش اندرزگوی 6 
مقابل باب الجواد به فروش می رسند. 

غالمرضا باغشنی گفت: در این مدت یک هزار و 243 مترمربع از فرش دستباف 
متبرک حرم مطهر به فروش رسیده است.

وی ادامه داد: این افزایش فروش عمدتاً مربوط به فروش فرش های کوچک پارچه 
در نمایشگاه دائمی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی و همچنین 

نمایشگاه فرش تهران بوده است.
مدیر عامل شــرکت تهیه و تولید فرش آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
فرش های فروخته شده توسط شرکت معموالً بزرگ پارچه نیستند، افزود: تنها 

حدود 50درصد فرش های دستباف فروخته شده ابعاد باالی 24 متر دارند.
باغشنی خاطرنشــان کرد: خریداران این فرش ها، بیشتر ایرانی، ساکن مشهد و 

همچنین شهرهای بزرگ هستند که توان خرید فرش بزرگ پارچه را دارند.
وی درباره نوع فرش هایی که توسط شرکت فرش آستان قدس رضوی به فروش 
می رسد، گفت: فرش های دستباف تولید شده توسط شرکت فرش تقریباً حدود 
6 الی 7 سال در حرم مطهر مورد استفاده قرار می گیرد و سپس به خریداران ارائه 
می شود.باغشنی ادامه داد: خریداران در ضمن خرید این فرش ها، عالوه بر متبرک 

بودن، از این فرش ها به عنوان کاالیی خوب، مقاوم و اصیل استفاده می کنند.

از سوی بیمارستان رضوی و برای خدمت به زائران اربعین 
4 بیمارستان سیار راهی کربال شد

آستان: پزشکان و درمانگران بیمارستان 
سیار رضوی به منظور خدمت رسانی به 
زائران اربعین حسینی راهی کربالی معال 

شدند.
دکتــر رضــا ســعیدی، مدیرعامــل 
این  بیمارســتان رضوی در حاشــیه 
مراسم گفت: برای سومین سال متوالی 

درمانگران آستان قدس رضوی در قالب بیمارستان سیار رضوی برای ارائه خدمات 
سالمت به همراه چهار اتوبوس آمبوالنس و اتوبوس بیمارستانی با تجهیزات کامل 
درمانی، دندانپزشــکی و اتاق عمل و نیز دو آمبوالنس در مسیر پیاده روی زائران 

اربعین حسینی حضور می یابند.
وی با بیان اینکه 120 نیروی فعال شــامل 25 پزشــک، 40 پرستار و 55 کادر 
دارویی، درمانی و پشتیبانی در این گروه حضور دارند، ادامه داد: این تعداد خادمیار 
شــامل 80 نیروی مرد و 40 نیروی زن در طرح خادمیاران ســالمت این مرکز 
درمانی در راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین حسینی خدمت رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته برای خدمت رسانی به زائران حسینی در مسیر 
راهپیمایی اربعین، سامانه های سیار نهادهای نظامی را به امانت می گرفتیم، اظهار 
 کرد: در سال جاری خوشبختانه توانستیم به لطف خداوند و با عنایت امام رضا)ع(،

ســامانه درمانی سیار بیمارستان رضوی را همزمان با خدمت رسانی ایام اربعین 
حسینی رونمایی و افتتاح کنیم و به برکت امام حسین)ع( این بیمارستان سیار 
منشعب از بیمارستان رضوی در اربعین امسال به صورت رسمی شروع به فعالیت 

می کند و امیدواریم با این آغاز به کار، فعالیت های درمانی آن متبرک شود.
سعیدی تصریح کرد: محموله هایی به ارزش حدودی 200 میلیون تومان دارو و 
300 میلیون تومان تجهیزات درمانی توسط آستان قدس رضوی برای خدمات 
درمانی در ایام اربعین حســینی در نظر گرفته شــده است؛ همچنین افزون بر 
12میلیارد تومان صرف هزینه تجهیزات اتوبوس های این بیمارستان سیار شده که 

در تمامی مأموریت های ویژه و عملیات های بحرانی کشور قابل استفاده هستند.
وی افزود: در مأموریت پنج روزه ســال گذشــته به بیــش از 50هزار زائر پیاده 
حسینی امدادرســانی صورت پذیرفت که از این میزان به 25هزار زائر خدمات 
درمانی ســرپایی ارائه شد و مابقی پس از انجام اقدامات اولیه برای سیر مراحل 
درمانی به بیمارســتان های نجف و کربال انتقال یافتند که عمده دالیل حضور 
مراجعه کنندگان مشکالتی همچون کوفتگی، آبله، فشار پاها، بیماری های قلب 
 و عــروق و انواع تروماها بود.این پزشــک متخصص گفت: معتقدیم خدمت به 
اهــل بیت عصمت و طهارت)ع( و زائران این حضرات برکات دنیوی و اخروی 
به همراه خواهد داشــت و تا نســل های بعد در زندگی  ما تأثیرگذار است و 
امسال با توجه به حذف ویزا افزایش چشمگیر زائران پیاده را خواهیم داشت 
و حضور نیروهای درمانی و اقالم دارویی و نیز شــیفت های خدمتی به همان 

نسبت پیش بینی شده است. 

 برداشت 100 تُن گوجه  در هکتار
از مزارع سازمان موقوفات ملک

آستان: مدیــر عامل سازمان موقوفات 
ملک آســتان قدس رضوی از برداشت 
ارقام هیبرید گوجه فرنگی در مزارع این 

سازمان در سال جاری خبر داد.
حمید رضــا قاســمی گفــت: بــذور 
گوجه فرنگی در ســال زراعی جاری در 
سطح 65 هکتار از اراضی سازمان کشت 

شــده که برای این منظور از ارقام ساتیوو، لمنتین، 8320، بالریوا،  1585 و اوال 
استفاده شده است.وی ادامه داد: همگی این ارقام جزو ارقام هیبرید بوده و عالوه 
بر برخورداری از ظرفیت تولید باالی محصول، مقاومت خوبی نسبت به بیماری ها 
دارد.مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی افزود: ارقام مذکور در 

برخی موارد امکان عرضه مستقیم به میادین بار را نیز دارد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در مجموع حدود 6 هزار تن گوجه فرنگی از 
این اراضی برداشت شود، گفت: تاکنون حدود 3هزار تن محصول جمع آوری شده 
است.مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی با اشاره به برداشت 
این محصول توسط نیروی کارگری گفت: برداشت گوجه فرنگی از مزارع سازمان 

از اوایل شهریور آغاز شده و حدود دو ماه به طول می انجامد.

توسط محصوالت شرکت کمباین سازی ایران انجام شده است
 تثبیت قیمت محصوالت 

با هدف گسترش بازارهای صادراتی
آستان: مدیــر عامل شرکت کمباین سازی ایران زیرمجموعه سازمان اقتصادی 
رضوی گفت: تثبیت قیمت محصوالت در این شرکت با هدف گسترش بازارهای 

صادراتی صورت گرفته است.
علی اصغر حمیدی فرد با اشــاره به اقدامات این شرکت برای گسترش بازارهای 
صادراتی در ســال جاری بیان کرد: برای این منظور مذاکره با بخش خصوصی 

و دولتی کشورهای هدف و افزایش دوره گارانتی محصوالت انجام شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این نیروهای محلی برای بازاریابی، تعمیرات و خدمات پس 

از فروش محصوالت شرکت کمباین سازی ایران آموزش داده شده اند.
مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران، تأمین قطعات یدکی همزمان با فروش 

محصول را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این خصوص عنوان کرد.
وی درباره برنامه های این شــرکت به منظور دریافت نشان های ویژه استاندارد و 
کیفیت از سازمان های ذی صالح برای گسترش صادرات گفت: با توجه به اینکه 
محصوالت شــرکت کمباین سازی ایران برای عرضه در کشور باید تأییدیه مرکز 
توســعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور را داشته باشد، بنابراین تأییدیه های الزم 

دریافت شده که برای کشورهای هدف صادراتی مورد قبول است.
حمیدی فرد ادامه داد: استاندارد شماره 7256 تأییدیه دیگری است که شرکت 

کمباین سازی ایران از سازمان ملی استاندارد دریافت کرده است.

 آستان  مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قــدس رضــوی گفــت: کاروان قاریان 
بین المللی و ممتاز کشــوری در بیش از 
500 محفــل قرآنی عمومی که در بیش 
از 50 موکب شاخص ایرانی و عراقی در 
مسیر نجف تا کربال برپا می شود، حضور 

خواهند داشت.
حجــت االســــالم 
سیـد مسعود میریان 
افزود: با هدف تقویت 
و  انســجام  اتحــاد، 
همبســتگی میــان 
شیعیان عراق و ایران اسالمی و با محوریت 
شــعار »الحســین یجمعنا«، فعالیت های 
قرآنی گسترده ای ذیل کارگروه قرآنی ستاد 
اربعین ایران و عراق شکل گرفته است که 
در طول مــدت همایش بــزرگ اربعین 

حسینی اجرا می شوند.
کاروان قاریــان بین المللــی و ممتــاز 
کشــوری حرم مطهر رضوی دیروز عازم 

راهپیمایی اربعین حسینی شدند. 
شامگاه جمعه به همت مرکز قرآن کریم 
آســتان قدس رضوی مراسم ویژه اعزام 
کاروان قاریان بین المللی و ممتاز کشور 
به مراســم اربعین در مسجد گوهرشاد 
حرم مطهر رضوی برگزار شــد. در این 
مراسم استاد علی خلف جعفر؛ رتبه اول 
مسابقات دیوان وقف شیعی عراق، استاد 
یاسر محمد قاسم؛ رتبه ممتاز مسابقات 
قرآنی حشدالشــعبی عراق، استاد صفاء 
قرآني  مرکــز  احمد؛ جانشــین  مهدي 
حشدالشعبي عراق و استاد حامد علیزاده؛ 
نفر اول مسابقات بین المللی قرآن مالزی 
آیــات کالم اهلل مجید را تــالوت کردند. 
گروه تواشیح سیرت النبی)ص( مشهد نیز 
در انتهای برنامه در مدح سیدالشهدا)ع( 

اجرای برنامه داشتند.
پــس از ایــن مراســم کاروان قاریــان 
بین المللی و ممتاز کشــوری حرم مطهر 
رضوی بــا بدرقه مســئوالن ســازمان 
فرهنگــی آســتان قدس رضــوی عازم 

راهپیمایی اربعین حسینی شدند.

 محافل قرآنی در 50 موکب شاخص 
ایرانی و عراقی

به گفته مدیر مرکز قرآن کریم آســتان 
قدس رضوی، کاروان اعزامی متشــکل 
از 30 قاری ممتاز ایرانی از اســتان های 
خراســان رضوی، تهران، قم، گلســتان، 
خوزســتان، لرستان، گیالن، هرمزگان و 
جمعی از قاریان ممتاز عراقی و سه گروه 

تواشیح از اســتان های تهران، خوزستان 
و قم است.

حجت االســالم میریــان تصریــح کرد: 
تالش شده اســت تا قاریان نیز با رعایت 
معیارهایی نظیر ســطح تــالوت، رعایت 
عدالــت پراکندگی اســتانی، دقت بر رده 
سنی و اولویت نهادن بر مسئله اعزام اولی 
برای اجرای ویژه برنامه های تالوت محفلی، 
تالوت اذان گاهــی، اذان، ابتهال و اجرای 

تواشیح به این کاروان دعوت شوند.
حجت االسالم میریان بیان کرد: قاریان و 
گروه های تواشیح در بیش از 500 محفل 
قرآنــی عمومی در بیــش از 50 موکب 
شــاخص ایرانی و عراقی بین راهي نجف 
تــا کربال که شــامل 35 موکب ایرانی و 

15 موکب عراقی می شود، 
خواهند  برنامــه  اجــرای 

داشت.
مدیــر مرکز قــرآن کریم 
آســتان قــدس رضــوی 
کاروان  کرد:  خاطرنشــان 
بین المللی و ممتاز  قاریان 
کشــوری عالوه بر حضور 
در موکب ها در پنج محفل 
قرآنی بین المللی با حضور 
قاریان کشــورهای لبنان، 
پاکستان، ایران و عراق در 
شــهرهای نجف و کربال و 

ویژه برنامه محفل قرآنی در حرم امامین 
کاظمین)ع( حضور خواهند داشت.

قاریان و گروه های 
تواشیح در بیش از 
500 محفل قرآنی 

عمومی در بیش از 
50 موکب که شامل 

35 موکب ایرانی 
و 15 موکب عراقی 

می شود، اجرای 
برنامه خواهند داشت

بــــــــرش

به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی صورت می گیرد

 لطفاً کتابچه ای درباره مشاهیر مدفون در حضور قاریان حرم رضوی در 500 محفل قرآنی اربعین
حرم مطهــر امام رضا)ع( برای اطالع زائران 

منتشر کنید.
09370001168

 یک گروه کارشناســی و خبره باید در 
حرم مطهر تشــکیل شــود تا راهکارهای 
جلوگیــری از ازدحام جمعیــت در اطراف 
ضریح مطهر آن حضرت را بررسی و راهکار 

مناسب ارائه نماید.
0910005180

 چرا بعضی از رواق های حرم مطهر این 
همه ستون دارد و سبب شده است فضای 

ساختمانی زیادی اشغال شود؟!
09110003490

 جمع آوری سرزده نظرات و پیشنهادات 
زائــران و مجــاوران امام رئــوف و مهربان 
حضرت رضا)ع( در حرم، می تواند به انعکاس 

دیدگاه های زائران کمک کند.
09150000166

 از مدیــران فرهنگی و مســئوالن حرم 
مطهر امام رضا)ع( می خواهیم سخنرانی های 
حرم مطهر، خالصه تر، سلســله وار و با زبان 
شــیواتر بیان شود تا برای مخاطبان بهتر و 

بیشتر قابل استفاده باشد.
09130005808

 لطفاً سازه هایی را که برای ایستادن در 
نوبت صف ماشین برقی گذاشته اید، بردارید.

09150000460

 موکب خادمیاران آذرشهر 
در سامرا برپا می شود

آستان: موکب خادمیاران رضوی شهرستان 
آذرشــهر استان آذربایجان شــرقی با هدف 
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی در 
جوار بارگاه مطهر امامین عسکریین)ع( برپا 

خواهد شد.
روزانــه 15 هــزار پرس غذا توســط موکب 
شهدای عاشوراییان و با مشارکت خادمیاران 
رضوی شهرستان آذرشهر استان آذربایجان 

شرقی در شهر مقدس سامرا توزیع می شود.
در ایــن موکب عالوه بــر پذیرایی، خدمات 
پزشکی و اسکان شــبانه روزی نیز به زائران 
اربعین حســینی ارائه خواهد شد.شایان ذکر 
است، این موکب از 17 مهر لغایت 2 آبان ماه 
در جوار حرمین شریفین عسکریین در شهر 

مقدس سامرا برپا خواهد بود.

 اجتماع بزرگ 
»رضویون دیار کریمان« در 
jسالروز شهادت امام رضا

آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کرمان از برگزاری اجتماع بزرگ »رضویون 
دیار کریمان« خبر داد و گفت: این ویژه برنامه 
با مشارکت خادمیاران رضوی در ظهر شهادت 
امــام رئوف)ع( و با حضور نماینده ولی فقیه و 

امام جمعه کرمان برگزار خواهد شد.
حســین صابری با اشــاره بــه فعالیت های 
خادمیــاران رضــوی همزمان بــا دهه آخر 
صفــر در قالــب رواق رضــوی بیــان کرد: 
طــرح فرهنگــی، خدماتــی رواق رضــوی 
بــرای دومین بــار در ایام پایانــی ماه صفر 
 و همزمــان بــا شــهادت حضــرت رضا)ع(

برگزار می شــود.وی به ساماندهی خادمیاران 
رضوی اســتان اشــاره و بیان کرد: تاکنون 
بیــش از 10هزار خادمیار رضــوی در قالب 
کانون های تخصصی و محلــه ای خادمیاری 
در راســتای توسعه فرهنگ و سیره رضوی و 

محرومیت زدایی در حال ساماندهی هستند.

 استقبال و پذیرایی از
19 هزار زائر اربعین حسینی

آســتان: مدیر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در اســتان اردبیل گفت: همزمان با 
ایام اربعین خادمیاران رضوی این اســتان 
در حــال اســتقبال و پذیرایــی از بیش از 
19 هزار زائر آذری زبان کشــور آذربایجان 
هســتند.کاظم دبیر از استقبال خادمیاران 
رضوی اســتان اردبیل از زائران آذری زبان 
اربعین حســینی در مرز بیله سوار خبر داد 
و گفت: کانون مرکــزی خادمیاران رضوی 
شهرســتان بیله سوار با مشــارکت هیئت 
رزمندگان اسالم اســتان از زائران عبوری 

اربعین پذیرایی و خدمت رسانی می کنند.
وی افزود: این زائران پس از استراحت کوتاه 
در شهرســتان های بیله سوار و اردبیل از راه 
زمینی اســتان زنجان راهــی کربالی معال 

می شوند.

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 

بازوی محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی 

عضــو هیئت مدیــره مؤسســه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی گفت: این مؤسســه 
بازوی اجرایــی معاونــت محرومیت زدایی 

آستان قدس رضوی است. 
سیدمحســن  دکتــر 
این  افــزود:  دســتور 
معــدود  از  مؤسســه 
اقتصادی  واحدهــای 
آســتان قدس رضوی 
است که توانسته در بحث محرومیت زدایی و 
معاونــت  همــکاری  بــا  اشــتغال زایی 
محرومیت زدایــی آســتان قــدس رضوی 
گام های مؤثری را بــردارد که اجرای طرح  
اشتغال روستاییان با دام سبک از آن جمله 

است.
وی که به مناســبت چهاردهم مهرماه، روز 
دامپزشکی با خبرنگار قدس سخن می گفت، 
تولیــدات دامی باکیفیــت و تقویت نیروی 
انسانی کارآمد را حاصل چندین سال تالش 
مداوم مجموعه مدیریتی در این مؤسســه 

عنوان کرد.

 رکورد سرانه تولید روزانه 40 
کیلوگرم شیر از هر دام

دکتر سیدمحسن دستور در تشریح عملکرد 
این مؤسســه گفــت: مؤسســه دامپروری 
صنعتی قــدس رضوی در ســال 1390 با 
آستان  دامپروری  واحدهای  تمامی  تجمیع 
قدس رضوی تأسیس شد و از زمان تأسیس، 
این مؤسســه تاکنون روی دو موضوع تولید 
محصوالت دامی باکیفیت) شــیر و گوشت 
قرمز( و تقویت نیرونی انســانی کارآمد کار 

کرده است.
عضو هیئت مدیره این مؤسســه اظهار کرد: 
از لحــاظ کمی این مؤسســه در مقایســه 
با نمونه های مشــابه در اســتان و کشور از 
جایگاه قابل قبول و مناسبی برخوردار است، 

به گونه ای که تولید ســرانه شیر و ضرایب 
تبدیل آن مناسب بوده و تولید سرانه دام ها 
از نظر تولید شــیر و میزان گوشــت قرمز 
هم در مقایسه با اســتان و کشور وضعیت 

مطلوبی دارد.
عضو هیئت مدیره این مؤسسه متذکر شد: 
در زمینه تأمین زیرساخت های مورد نیاز از 
جمله جایگاه و رفاه دام، بحث های مربوط به 
تغذیه دام، تأمین جیره های غذایی مناسب، 
مواد اولیه و علوفه مناسب، شرایط نگهداری 
مناســب دام و... هم این مؤسسه تالش های 
قابل توجهی از ســال های گذشته تاکنون 

انجام داده است.
دکتر دستور افزود: در این مؤسسه با تالشی 
که انجام شده ســرانه تولید شیر روزانه به 
طــور میانگین به مــرز 40 و 41 کیلوگرم 
توســط هر دام رســیده که در مقایســه با 
میانگین تولید شــیر توســط هــر دام در 
مجتمع های دامداری و دامپروری ممتاز در 
کشــور که از 35 تا40 کیلوگرم )با توجه به 
نوع دام و شرایط دامداری( متغیر است، آمار 

مناسبی است. 

 استقبال بین المللی از تولیدات دامی 
آستان قدس رضوی 

دکتر دســتور ادامه داد: این مؤسسه دارای 
مجتمع های دامپروری شــیری و در بعضی 
مــوارد گوشــتی و پرواربندی در کشــت 
و صنعــت مزرعــه نمونــه و مجتمع های 
و  تربت حیدریــه  اســفراین،  کنه بیســت، 
ســرخس اســت و این مؤسســه به عنوان 
مجموعه ای کارآمد، پویا و فعال و به عنوان 
قطب تولیدی شــیرخام و گوشت گاوی در 

شرق کشور مطرح است.
این دانش آموخته دکترای رشــته دامپزشکی 
گفت: این مؤسســه با تمرکز بر فعالیت های 
تولیــدی، بازرگانی و... با تولیــد روزانه 145 
تن و ســاالنه 55 هزار تن شیر درجه یک و با 
کیفیت عالی صنعتی حدود 30درصد از سهم 
تولید شــیر صنعتی استان خراسان رضوی را 

در اختیار دارد.
عضو هیئت مدیره این مؤسســه یادآور شد: 
مؤسســه دامپروری صنعتی قدس رضوی با 
تولید ســاالنه 2هزار و 700 تن گوشت قرمز 
گاوی، بزرگ تریــن تولیدکننده این محصول 

دامی در شرق کشور به شمار می آید.
دکتر دســتور در زمینه تولید شــیر خشک 
نوزاد هم گفت: این مؤسســه در کشور یکی 
از بهتریــن و باکیفیت ترین شــیرها را تولید 
کرده و تنها دامداری ایران اســت که توانسته 
 در تولید شــیر موفق به دریافت گواهی نامه
IMF GRADE شده و در حلقه تولید شیر 

خشک نوزاد هم در سطح جهانی قرار بگیرد.
عضو هیئت مدیره این مؤسســه ادامه داد: در 
بحث صادرات دام به خارج از کشور که دام ها 
باید از شرایط بهداشتی و قابل قبولی برخوردار 
باشــند، این مؤسســه همواره با استقبال و 
رضایت مشتریان خرید دام های این مؤسسه 
بــرای صادرات بــه خارج از کشــور از جمله 
کشورهای آسیای میانه، افغانستان و... روبه رو 

بوده است.

 آمادگی برای ورود
 به عرصه تولید مرغ و ماهی

عضو هیئت مدیره مؤسسه دامپروری صنعتی 
قدس رضوی در پاسخ به پرسش های مردمی 
در زمینه چرایی عدم تولید مرغ و ماهی توسط 
این مؤسســه گفت: پایه و اساس دامپروری 
آستان قدس رضوی سرمایه گذاری تخصصی 
روی دام ســنگین)گاو و گوساله( و دام سبک 
)گوسفند( بوده است و برای بحث تولید ماهی، 
مرغ و شــترمرغ پیشنهادها و طرح هایی قباًل 
آماده شد و چنانچه سیاست های آستان قدس 
رضوی ایجاب کنــد و الزم بداند، این توان و 
استعداد در مؤسسه دامپروری صنعتی قدس 

رضوی وجود دارد.
وی یادآور شد: البته اقدام در این زمینه پس 
از تأیید و تصویب مدیران عالی و ارشد آستان 
قدس رضوی بــه صورت واگذاری تصدیگری 
به بخش خصوصی و انجــام نظارت، هدایت، 
حمایت و سیاست گذاری با این مؤسسه خواهد 
بــود و طرح های مطالعاتی و پیشــنهاد های 

مربوط با این نگاه باید بررسی شود.

گفت و گو
عضو هیئت مدیره مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به مناسبت روز دامپزشکی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

آستان: اجتمــاع باشــکوه غنچه های حســینی به منظور 
 بزرگداشــت ســالروز شــهادت فرزند سه ســاله حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( حضرت رقیه خاتون)س(، با حضور 
جمعی از کودکان مشهدی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
این اجتماع باشکوه صبح شنبه 13 مهر با هدف تجدید پیمان 
کودکان با نونهال ســه ساله واقعه کربال و حمایت از کودکان 
مظلوم کشــور یمن با حضور 400 نفــر از نونهاالن دختر و 
پســر 6 تا 8 سال مدارس مهدالرضا، پیش دبستانی و مدارس 
ابتدایی و مدارس زیر پوشش جامعه المصطفی العالمیه شهر 
مشهد همراه با والدین و مربیان آنان در صحن جمهوری حرم 

مطهر رضوی برپا شد.
در این اجتماع معنوی نونهاالن در قالب شــعرهای کودکانه 

ضمن عرض ادب به ساحت مقدس امام رضا)ع( برای شهادت 
طفل سه ساله امام حسین)ع( پس از واقعه کربال سوگواری 

کردند.
آیین غنچه های حسینی با شعار »همه با هم یاحسین)ع(« 
و با محوریت »سرباز حســینیم« و با بیان داستان پیرامون 
زندگی حضرت رقیــه)س(، روایتگــری از اتفاقات پس از 
 واقعه عاشــورا و بیان اهمیت دفاع از مظلومان در ســیره 
ائمه اطهار)ع( توسط حجج اســالم رجبی و دوستی ادامه 

پیدا کرد.
سیدمهدی موسوی، مداح نوجوان اهل بیت)ع( در ادامه این 
اجتماع باشکوه در وصف مصائب سه ساله حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( به مدیحه ســرایی پرداخت و نونهاالن حاضر 

در این مراســم با همخوانــی نوای »یا اباعبــداهلل)ع(« برای 
مظلومیت حضرت رقیه)س( عزاداری کردند.

اجتماع غنچه های حسینی در حرم مطهر رضوی
به منظور بزرگداشت سالروز شهادت حضرت رقیه)س( برگزار شد
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صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



حجتاالسالمحسیناژدریزاده:
پیوند با خدا وجه تمایز 
 جامعه شناسی اسالمی 

با غربی است
حســـین  حـجـت االســـام  فــارس: 
جامعه شناسی  گروه  پژوهشگر  اژدری زاده، 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تبیین »مبانی 
هستی شناســانه جامعه شناسی اسامی در 
قرآن و نهج الباغه« در نشســت اســاتید 
منتخب علوم انســانی اســامی در بنیاد 
پژوهش های رضوی گفت: جامعه شناســی 
اســامی دارای مبانی ویژه ای است که آن 
را با جامعه شناسی غربی متفاوت می کند. 
این تفاوت موجب می شود ما در تشخیص 
مسائل اجتماعی و همچنین درمان مسائل 
اجتماعی نسبت به رویکرد غربی، متفاوت 
عمل کنیــم. اینکه چه چیزی را آســیب 
ببینیم، بســتگی به ایــن دارد که رویکرد 
جامعه شناســی ما از منظر اسام یا از نگاه 

سکوالر باشد. 
برای داشــتن یک تحلیل کامل از جامعه 
انســانی، همواره باید بــه دو عنصر اصلی 
جامعــه، یعنی فرد و جمــع توجه کنیم و 
درعیــن حال، نوع پیوند ایــن دو عنصر با 
خداونــد و هســتی، طبیعــت و زمین را 
درنظر داشته باشــیم. چهار عامل و عنصر 
خدا، انســان، زمیــن و پیونــد، پایه های 
اصلی تشکیل جامعه انســانی است که از 
نگاه قرآنی و اســامی، با محور قرار دادن 
دو عنصرانســان و پیوند با خداوند، زمین 
و جامعه، جامعه شناســی انســان محور به 
جامعه شناسی خدامحور مبدل می شود. از 
منظر قرآن، انســان دارای دو بعد حیوانی 
و ملکوتی اســت که میل به پســتی ها و 
فضیلت ها دارد و وجود سه عنصر معرفت، 
قدرت و گرایش های متضاد، میدانی برای 
ظهــور متمایزترین ویژگی انســان، یعنی 

اختیار  است. 
ویژگی اختیار نیز خود را در سطوح مختلف 
فردی، گروهی و اجتماعی نشــان می دهد. 
اشــتغال زیاد انســان و جامعه انســانی به 
گرایش هــای حیوانی همچنین فراموشــی 
و بی توجهی به خــود ملکوتی از مهم ترین 

آسیب های فرهنگی و اجتماعی هستند.
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»دو امام مجاهد« 6 گفتار 
در تحلیل مبارزات سیاسی 

c حسنین
معارف: هفتم ماه صفر بنــا به نقل صحیح، 
مصادف اســت با سالروز شــهادت امام حسن 
مجتبی)ع( و به همین بهانه به معرفی اجمالی 
کتــاب »دو امام مجاهد« می پردازیم. این کتاب 
دربردارنده 6 گفتار از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
است که در سال های 51 و 52 ایراد شده است. 
دو گفتار نخست کتاب، شــامل دو سخنرانی 
ایشــان در فروردین 1351 در حسینیه ارشاد 
تهران اســت. معظم له در این دو جلسه که به 
مناســبت ایام شهادت امام حســن)ع( برگزار 
شده، عاوه بر شرح نظریه »انسان 250ساله« به 
جایگاه واال و مهم امام حسن)ع( در این دوران و 
چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن 
آتش بس و بیان تفاوت شــرایط امام حسن و 

امام حسین)ع( پرداخته اند.
گفتار سوم تا پنجم اثر، اختصاص به سه سخنرانی 
ایشان در شب تاسوعا، عاشــورا و شام غریبان 
محرم 1394 هــ .ق مصادف با بهمن 1352 در 
مسجد کرامت مشــهد با موضوع »تحلیل قیام 
حســینی« دارد. گفتار آخر کتاب نیز مربوط به 
سخنرانی شب عاشورا در محرم سال 1393 ه .ق 
مصادف با بهمن 1351 در هیئت انصارالحسین 
تهران است و در آن با نقد سه نظریه در باب قیام 
حسینی، نظریه  چهارمی به عنوان نظریه  صحیح 
اثبات می شود. نوع نگاه معظم له در این 6 گفتار، 
بسیار بدیع اســت و با اینکه در زمان ایراد این 
بیانات در ســن 32 و 33 سالگی بوده اند، منابع 
روایی و تاریخی متعددی مورد استفاده ایشان 
قرار گرفته اســت که سخنرانی ایشان را بسیار 
متفاوت از سخنرانی های معمول آن زمان و حتی 
حال حاضر می کند و بیشتر به جلسات علمی و 

درسی محققانه شبیه است.
به عقیده ایشان »مسئله صلح امام حسن، یکی 
از عقده های تاریخ اسام است؛ شاید در تاریخ 
کمتر واقعه ای را بشــود نشان داد که از جهات 
مختلف با این واقعه مشــابه باشــد«. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از این کتاب 
می افزایند: »اگر صلح امام حســن نبود، واقعه 
کربــا هم نبود و اگر واقعــه کربا نبود، تمام 
انقاب هایی که امروز ما سراغ داریم، به حسب 
ظاهر موازین تاریخی وقوع پیدا نمی کرد و خدا 

می داند دنیا به چه شکلی بود«.

 معارف  امام حســن مجتبی)ع( در 7 صفر سال 50 هجری در 
سن 47 سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده 
دختر اَْشَعِث بِن قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت 

رسید و در قبرستان بقیع )واقع در مدینه( به خاک سپرده شد.

  مسموم شدن توسط جعده
حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن)ع( گرچه به 
بســیاری از اهداف خود رســیده بود، ولی همچنان وجود امام 
حسن)ع( مانع از به اجرا درآوردن برخی از نیات پلید آنان بود. 
از جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای 
خود بود. وی از اجرای این تصمیم که برخاف مفاد صلح نامه او 
با امام حسن بود وحشت داشت و می دانست اگر در زمان حیات 
آن حضرت به چنین کاری دســت بزند، بدون شک با مخالفت 

شدید حسن بن علی روبه رو خواهد شد.
بر این اســاس تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام را به شهادت 
برســاند. پس از بررسی های زیاد، جعده همسر امام حسن)ع( را 
مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف دید. آن گاه 
به صورت محرمانه و با ارســال 100هزار درهم برای جعده، به او 
قول داد اگر امام حسن)ع( را به شهادت برساند او را به همسری 
یزید درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن 

زهر در آب آشامیدنی مسموم کرد.

  وصیت امام حسن)ع(
چون امام حسن)ع( را مســموم کردند و حال او دگرگون شد 
برادرشــان امام حســین)ع( بر بالین آن حضرت حاضر شدند. 
وقتی جویای احوال او گشــتند امام حســن)ع( 
فرمودند: »خود را در اولین روز از روزهای آخرت و 
آخرین روز از روزهای دنیا می بینم«. در ادامه، این 
گونه وصیت فرمودند: »گواهی می دهم به وحدانیت 
خدا و اینکه برای او شریکی نیست و تنها او سزاوار 

پرستش است.
هرکه اطاعت او را در پیش گیرد، رستگار می شود 
و هر که نافرمانی اش کند گمراه می گردد و کسی 
کــه از گناهان و تقصیراتش به نــزد او توبه کند 
هدایت می شــود. ای حســین، جنازه مرا در کنار 
جدم رسول خدا)ص( دفن کن به شرط آنکه کسی 
مانع این کار نباشد. اگر تو را از این کار بازداشتند 
 مبادا بر آن پافشاری کنی؛ چون راضی نیستم به خاطر این کار 

قطره ای خون به زمین ریخته شود«.

  چگونگی دفن امام
هنگامی که آن حضرت به شهادت رسید، پیکرشان را روی تابوتی 
گذاشتند و ایشــان را به محلی که پیامبر)ص( بر جنازه ها نماز 
می خواندند، بردند. امام حسین)ع( بر پیکر آن حضرت نماز خواند 
و آن را کنار قبر رسول خدا حرکت داد و در آنجا اندکی توقف داد.

یکی از مخالفان حضرت خبردار شد که بنی هاشم قصد دارند 
پیکر امام را در کنار قبر رســول خــدا)ص( دفن کنند. پس بر 
اســتری زین کرده سوار شد و به آنجا آمد و گفت: »فرزند خود 

را از خانه من بیرون برید که نباید در اینجا چیزی دفن شود و 
نباید حجاب رسول خدا)ص(  دریده شود.«

امام حسین)ع( به او فرمود: همانا برادرم حسن)ع( به من امر کرد 
بدنش را نزدیک جدش بیاورم تا تجدید عهد کند. بدان که برادرم 
از همه مردم به خدا و رسولش و قرآن داناتر بود. او داناتر از این بود 
که حجاب رسول خدا)ص( را پاره کند. اگر دفن کردن در کنار 
قبر رسول خدا از نظر ما جایز بود، می فهمیدی که بر خاف میل 
 تو او در آنجا دفن می شد. پس امام حسین)ع( بدن مبارک برادر را 

به سوی بقیع حرکت داد.

  تیرباران بدن امام مجتبی)ع(
مرحوم عامه مجلســی و محدث قمی و ابن شــهر آشوب 
نوشــته اند: هنگام دفن بدن مبارک امام حســن)ع( دستور 
دادند جنازه آن حضرت را تیرباران کنند تا جایی که 70 تیر 

از پیکر آن حضرت بیرون کشیدند.
پس بنی هاشم خواستند شمشیر بکشند و جنگ کنند؛ ولی 

امام حسین)ع( فرمود: به خدا سوگند! وصیت برادرم را ضایع 
نکنیــد. پس به آن ها فرمود: اگر وصیت برادرم نبود، هر آینه 
او را دفــن می کردم و بینی های آن ها را به خاک می مالیدم و 
آنگاه بدن امام حســن)ع( را به طرف بقیع حرکت دادند و در 

کنار جده اش فاطمه بنت اسد دفن نمودند.
 

  پاداش زیارت قبر شریف
امام صادق)ع( از پدرش امام باقر)ع( نقل کرد که فرمود: »امام 
حســین)ع( در هر شــب جمعه، قبر امام حسن)ع( را زیارت 
می کرد.« شــیخ طوسی )ره( در کتاب تهذیب روایت می کند: 
روزی امام حســن)ع( به رسول خدا)ص(  عرض کرد: پاداش 
کســی که ما را زیارت کند چیســت؟ پیامبر)ص(  در پاسخ 
فرمــود: »آن کس که مرا در حال حیات و ممات، زیارت کند 
یــا پدر یا برادر یا تو را هنگام زندگــی و بعد از مرگ زیارت 
کند، بر من سزاوار است که او را در روز قیامت از حوادث آن 

روز نجات دهم...«.

jبه مناسبت هفتم صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی

نجات در روز قیامت

 امام خمینیe خط شکن مسیر زیارت امام حسینj پس از هزار و 400 سال بود       معارف: حجت االسالم دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در مراسم بدرقه خادمان مواکب االتحاد کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور در حرم مطهر امام خمینی)ره( عنوان کرد: بهترین جا برای خودسازی و تربیت خود، کربالست.  در تاریخ کربال خواندیم که در این هزار و 400 سال هیچ زمان این قدر جمعیت برای زیارت نرفته است، دلیل چیست؟ کسی که به مردم جرئت داد و خط شکن در این مسیر بود امام 

خمینی)ره( است که به عنوان بزرگ ترین ابرمرد در عصر حاضر خط شکنی کرد. امروز همان خط و مسیر امام)ره( ادامه دارد و ستارگانی در اقصی نقاط جهان به برکت انقالب مانند شیخ زکزاکی در نیجریه و سید حسن نصراهلل در لبنان روشنگری می کنند.

مدیریت آسیب های اجتماعی ضامن بهبود کیفیت خانواده است       معارف: حجت االسالم علیرضا پیروزمند در نشست تبیین الگوی مدیریت اسالمی آسیب های اجتماعی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به موضوع طالق اشاره و عنوان کرد: برای مدیریت 
طالق باید عوامل و نسبت بین این عوامل را بشناسیم. سطوح عوامل به عوامل بیرونی، ارتباطی و درونی تقسیم می شود و انواع عوامل نیز شامل عوامل مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نخستین پیامدهای مورد انتظار از مدیریت آسیب های اجتماعی که از عالی به دانی 

تنظیم شده اند، تعالی در مسائل اجتماعی است که رشد، بهبود کیفیت، رضایت مندی و آرامش افراد خانواده و جامعه را به همراه دارد. انتخاب و تعریف درست عوامل و نسبت سنجی و اولویت بندی عوامل، شیوه اسالمی شدن مدیریت آسیب های اجتماعی است.

کتابخانه

آن کس که پدر یا 
برادر یا تو را هنگام 
زندگی و بعد از 
مرگ زیارت کند، بر 
من سزاوار است که 
او را در روز قیامت 
از حوادث آن روز 
نجات دهم

بــــــرش

رکنحقیقیتمدننویناسالمی
اساساً سبک زندگی اسامی که در آموزه های اسامی مطرح شده، 
لّب کام در بیانات رهبری است، ایشان با استفاده از آیات و روایات 
می فرمایند: اســام فقط برای این نیامد که اعتقادی را در زوایای 
قلب و ذهن انســان به وجود آورد، ولو اینکه آن اعتقاد در عمل و 
زندگی آنان هیچ گونه اثری نداشته باشد، اسام آمد تا زندگی را 

متحول و راه بشر را تصحیح کند. 
رهبری فرمودند بخش حقیقی تمدن نوین اسامی که به عنوان 
هدف ملت ایران و انقاب تعیین شــده، آن چیزهایی اســت که 
متن زندگی ما را تشکیل می دهد که همان سبک زندگی اسامی 
است، مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، الگوی مصرف، مسکن، 
تفریحات، کسب و کار، زبان، رفتار ما در مدرسه، ورزش، رسانه و... .

  پیشرفت چشمگیری نداشته ایم
اما آیا این ســبک زندگی اســامی در این 40 سال محقق شده 
است؟ در این زمینه پیشرفت چشمگیری نداشتیم، همان طور که 
رهبر معظم انقاب فرمودند: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما 
ضعیف است؟ این یک آسیب است، با اینکه کار جمعی را غربی ها 
به اسم خودشــان طرح کرده اند، اما اسام خیلی قبل تر از آن ها 
به این مســئله اشاره کرده اســت »تعاونوا علی البر و التقوی« یا 
»واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا«. چرا طاق در کشور ما زیاد 
اســت؟ چرا مواد مخدر شیوع دارد؟ چرا فرهنگ رفتار با همسایه 

ضعیف است؟
با توجه به تحلیل رهبری در مورد دستاوردهای انقاب در حوزه 
ســبک زندگی می توان این گونه نتیجه گرفت که باوجود فراهم 
شدن زمینه های پیشرفت در این حوزه، یکی به دلیل هجمه های 
فراوان دشــمنان، دوم کوتاهی برخی از مسئوالن و سوم سست 
شــدن ایمان عده ای از افــراد در جامعه آن گونه که باید در دینی 
شــدن ســبک زندگی در عرصه های گوناگون فردی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی پیشرفت قابل قبولی می داشتیم، موفق نبودیم 
و فاصله زیادی بین ســبک زندگی با باورهای دینی وجود دارد؛ با 
اینکه کرســی های علمی و تربیتی، هزاران کاس درس، هزاران 
تریبون وعظ و خطابه و رســانه ملی در اختیار استادان و مبلغان 

دینی بوده است.

  عوامل رسیدن به هدف
حال چه باید کرد؟ در بحث راه های دســتیابی به آن رکن اصلی 
تمدن نوین اســامی، نکته ای را ابتدا عرض کنم و آن اینکه این 
پدیده مسئله ای نیست که با یک، دو یا سه عامل و راهکار بتوانیم 
به آن برســیم. این موضوع دارای عوامل مختلفی است که اگر در 

کنار هم باشند می توان به آن هدف دست پیدا کرد.
بــه عنوان مثال اکنون چقدر دغدغه بحث حجاب و پوشــش در 

جامعه مطرح است؟ اگر رسانه ملی که میلیون ها بازدیدکننده دارد، 
بیاید در مخالفت با ترویج حجاب، برنامه هایی را بگذارد که با این 
جریان مقابله کند، بی گمان سبب به هدر رفتن زحمت ها در بحث 

حجاب می شود.
یا اگر مردم ببینند تحریم صورت گرفته اســت و اهمیت کمک 
کردن به همنوع بســیار باالست و از طرف دیگر ببینند برخی از 
مسئوالن و علمای دینی به سمت اشرافیگری رفته اند، بحث کمک 
به همنوع به کلی منتفی می شود. برای رسیدن به سبک زندگی 
اســامی جهاد همگانی الزم است و با یک یا دو سازمان کار جلو 

نمی رود.

  تغییر نگرش
نخستین راهکار برای رســیدن به سبک زندگی اسامی، اصاح 
نگرش و بینش اســت. تا زمانی که نگرش های مختلف در جامعه 
بــه زندگی، دنیا، آخرت، اســام و... اصاح نشــود رســیدن به 
ســبک زندگی اسامی ممکن نیســت. دومین راهکار شناسایی 
آسیب هاست. برای شناسایی آســیب ها در این زمینه احتیاج به 

یک کان پروژه است.
ما باید همگی به خود نهیب بزنیم و در این زمینه قدم برداریم. به 
عنوان نمونه حضرت آقا فرمودند: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه 
ضعیف است؟ چرا طاق زیاد اســت؟ چرا جوانان به مواد مخدر 
روی آورده اند؟ چرا صله رحم کمرنگ شــده است؟ دفتر تبلیغات 
در راستای رسیدن به سبک زندگی اسامی به عنوان مرکزی که 
پیشرو در این زمینه است، یک قطب را به خانواده، اخاق و سبک 

زندگی اختصاص داده است.
عاوه بر این، تمام موارد ابتای مسئله سبک زندگی در جامعه باید 
رصد و تبیین شود و راه حل های آن در اختیار جامعه قرار گیرد. 
به عنوان نمونه باید مسئله کارکردهای متون دینی در حوزه های 
مختلف زندگی فردی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، زیستی و... 
متناســب با اقشار مختلف جامعه تدوین شــود تا مردم با نکات 

کاربردی این حوزه ها آشنا شوند.

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش نهم

معنویتعاملکنترلکنندهداخلیجامعهاست

معارف: دنیا حتی در اوج فقر و فاکت برای کســانی  که زندگی 
الهی و دینی دارند، بهشــت و خوشــی مطلق اســت؛ زیرا آنان 
چنان در لذت انس با خداوند غرق شــده و شیرینی معنویت را 
چشیده اند که به  هیچ وجه سختی های دنیا را نمی بینند؛ البته مراد 
از معنویت تنها دینداری نیست بلکه مراد مقدار اُنس با خداوند و 
ارتباط مخلوق با خالق اســت که زمینه ساز خیرخواهی،  گذشت، 
انفــاق، کمک به نیازمندان و صداقت و شــجاعت و دیگر صفات 
حسنه می شود و گرنه بدون داشتن نیت الهی و توجه به خداوند 
متعال، حتی رفتارهای نیک نیز حکم پوسته بدون مغز را دارند. 
»ایــن معنویت و اخاقی را هم که جمهوری اســامی و انقاب 
اســامی جزو اصول خود قرار داده اســت، نباید با دینداری های 
متحجر، بی منطق و ایســتا در بسیاری از جوامع اشتباه کرد. آن 
دینداری ها، به ظاهر و در زبان دیندار، اما با ایســتایی و تحجر و 
عدم فهم مســیر ســعادت برای جامعه و انسان همراه است. این 
پسوند اسامی بعد از عدالت و آزادی و معنویت، بسیار پُرمعناست 

و باید به آن توجه کرد«.
در بُعــد اجتماعی نیز معنویت عامل کنترل کننده داخلی جامعه 
اســت و همان طور که قانون عامل بازدارندگی خارجی اســت، 
مدیریــت صحیح رفتار افراد جامعه بر عهــده معنویت و اخاق 
است؛ از این رو رهبر انقاب می فرمایند: »شعور معنوی و وجدان 
اخاقی در جامعه هر چه بیشــتر رشــد کند برکات بیشتری به 
بار می آورد«؛ بنابراین باید بررســی شود که جایگاه کنونی نظام 
اسامی در ایجاد معنویت در جامعه چیست و میزان تأثیرگذاری 
افراد و دولت در بهبود اوضاع معنوی و اخاقی جامعه چه مقدار 

است؟ 
معنویت از اموری است که بدون جهاد و تاش محقق نمی شود؛ 
زیرا همیشــه هســتند عده ای که در مقابل آن می ایستند و این 
مقابله جنود عقل و جهل در سیســتم دستگاه عالم همیشگی و 
دائمی است. بر همین اساس هرگاه شیاطین انسی و جنی تاشی 
در راستای امور نورانی و اثربخش مشاهده کنند،  تمام تاش خود 
را به کار می گیرند تا مانع از انجام آن امور خیر شــوند؛ بنابراین 

بسط معنویت مستلزم یک حرکت جهادی همراه با توسل و توکل 
مخلصانه و به فرموده بزرگان، نیازمند گریه های شــبانه و ارتباط 
صادقانه با خالق عالم هستی است تا انسان بتواند در عرصه ظاهر 

کاری الهی انجام دهد. 

 اگر حکومت التزام به امور اخالقی نداشته  باشد،  ترویج 
معنویت در جامعه میسر نیست

بی تردید معنویت و اخاق با دستور و فرمان بدست نمی آید، زیرا 
قدرت به عنوان ابزار حکومت با قــرار دادن پاداش های مثبت یا 
مجازات های منفی، عامل مدیریت رفتارهای بیرونی افراد اســت 
ولی تغییر صفات درونی مردم به طور مســتقیم توسط حکومت 
یِن...«  امکان پذیر نیست. یکی از تفاسیر آیه شریفه »ال إِْکراَه فِی الِدّ
)البقره: 256( نیز همین مطلب اســت که دین یعنی خودسازی 
در مقام قلب که با اجبار شــدنی نیست؛ هرچند عده ای برخاف 
حقیقت این آیه گفته اند: نباید مردم را به اجبار وادار به دینداری 
کرد! در حالی که این مسئله در قرآن و در سیره پیامبر و ائمه)ع( 
صریح و جزو مسلمات است که جامعه اسامی باید انسان ها را به 
اعمال حسنه و کارهای خیر وادار نماید، زیرا تا ظاهر اصاح نشود، 
باطن اصاح نمی شــود؛ بنابراین تا مقداری که ممکن است باید 
ظاهر افراد جامعه را اصاح کرد و حکومت اسامی نیز وظیفه دارد 
در حد استطاعت و قدرتش مردم را در حیطه مسائل اجتماعی به 
کارهای خیر وادار کند؛ ولی کسی در حیطه شخصی حق تجسس 
و وادار نمودن دیگری به کاری را ندارد. پس کسانی که با استناد 
به این آیه شریفه استدالل می کنند نباید مردم را وادار به دیندار 
بودن کرد، تفســیر غلطی بر خاف آیات قرآن و سنت دارند، زیرا 
در جای جای قرآن امر به معروف و نهی از منکر به صراحت مطرح 
و در اخاق حکومتی شــاق برای فحشــا، قطع یَد برای دزدی، 
قصاص برای قتل و... بیان شده تا از شیوع فساد و فحشا و جرایم 

اجتماعی جلوگیری شود.
رهبر انقاب می فرمایند: »اّما اّوالً ]حکومت[ خود باید منش و رفتار 
اخاقی و معنوی داشته باشــند«؛ اگر حکومت به عنوان یک الگو 
وظایــف خود را به طور صحیح انجام ندهد و حاکمان و کارگزاران 
حکومتی در رفتارهای خود التزام به امور اخاقی نداشــته  باشند،  
ترویج معنویت و اخاق در جامعه میســور نیست. وقتی مردم از 
اخبار اختاس فان مسئول دولتی یا خطای شخصیت های نخبه 
و یا گروه های مرجع آگاه شــوند، آن رفتــار در بین عموم مردم 
نیز رواج و شــیوع پیدا می کند؛ بنابراین نخستین اقدام حکومت 
در این زمینه، داشــتن صداقت در چارچوب های قانونی است تا 
با تصرفات خاف قوانین،  قانون شــکنی از سوی دولتمردان انجام 
نشود؛ کارگزاران حکومت رفتار غلط و مخالف شرع انجام ندهند و 

از ظلم و جنایت و تظاهر به مفاسد اخاقی به دور باشند.

منبر
نکته

 jتاریخ دقیق شهادت امام حسن مجتبی
چه روزی است؟

بنا بر قول مشهور، روز شهادت امام حسن مجتبی)ع( هفتم صفر است 
و این تاریخ از دو جهت حائز اهمیت است:

 جهت اول: از جهت قائلین به آن، در کم و کیف است و این قول از 
جهت قائلین به آن، در کمیت و کیفیت نسبت به قائلین به تاریخ های 
دیگر برتری دارد. اما از جهت کیفیت؛ در روایات به روز دقیق شهادت 
امام)ع( اشاره شده است و این خود نشان از ترجیح این قول به اقوال 
دیگر است، به گونه ای که در روایات به روز پنجشنبه اشاره شده است. 
اما از جهت کمیت تعداد قائلین این قول، از قائلین تاریخ های دیگر 
بیشتر است. الزم به ذکر است که بنابر اسناد موجود، این قول از زمان 
امام کاظم)ع( رواج داشته و از سوی قاسم بن ابراهیم الرّسی»البرسی« 
169-246 ه ق عنوان شده است. اسناد وارده در کتب حدیثی مبنی 

بر شهادت امام حسن)ع( در روز 7 ماه صفر عبارتند از: 
سند اول: »تثبیت االمامه«

قدیمی ترین منبعی که در این زمینه تا به حال یافت شــده کتاب 
»تثبیت االمامه« تالیف »ســید قاسم بن ابراهیم الرسی« است که در 
ســال 246 وفات یافته اســت. وی که خود از نوادگان حضرت امام 
حسن مجتبی)ع( اســت، از زهاد و عباد و علمای زمان خویش بود 
که دارای تألیفات فراوانی اســت. گفتنی است وی از روات احادیث 
هم بوده اســت و بدون واسطه از حضرت موسی بن جعفر)ع( روایت 

نقل می کرده است. 
سند دوم: قول شهید اول

یکی دیگر از کسانی که قائل بودند شهادت سبط اکبر، حضرت امام 
حســن مجتبی)ع( در هفتم ماه صفر واقع شــده است، شهید اول 

)متوفای 7۸6( بوده.
سند سوم: پدر بزرگوار شیخ بهایی

یکی دیگر از بزرگانی که قائل به شهادت امام حسن مجتبی)ع( در 
هفتم صفر هستند مرحوم عامه شیخ حسین، والد مکرم شیخ بهایی 
در کتاب »وصول االخبار الی اصول االخبار« اســت. وی که متوفای 
سال 9۸4 هجری است در کتاب خویش می فرماید: » هو االمام الزکی 
ابومحمد سید شباب اهل الجنه ولد بالمدینه یوم الثاثاء منتصف شهر 
رمضان ســنه اثنتین من الهجره مسموما فی المدینه یوم الخمیس 
سابع شهر صفر سنه تسع او ثمان و اربعین و قیل سنه خمسین من 

الهجره عن سبع و اربعین سنه«.
جهت دوم: سیره علما

سیره علمی علما و متشرعه و سنت عملی آن ها این گونه بوده است که 
حضرات در روز هفتم ماه صفر، در همه باد شیعه اقامه  عزا می نمودند. 
خصوصا این سنت در نجف اشرف و حوزه علمیه قم پس از ورود آیت 
اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری»قدس سره« به قم و تأسیس 
حوزه، دستور به تعطیلی بازار، حوزه علمیه و اقامه عزا نمودند و پس از 
ایشان تحفظ این سنت، سیره  بزرگانی همچون آیات عظام بروجردی 
و گلپایگانی»قدس سرهما« که هر کدام در زمان خود مسئولیت حوزه 

را به عهده داشته اند، بوده است.
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 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ 
﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨︐︀﹩  ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

﹝﹢︲﹢ع : آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره  ٩٨/١ و ٩٨/٢و ٩٨/٣ و ٩٨/۴(﹡﹢︋️ اول)
﹞︌ ﹨︀ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ﹫︣وان و ︑︺﹞﹫︣ات ا﹜﹊︐︣و︎  ︖﹠﹢رد و ︗︀︗︣م و︫  ︨︣ــ︐︀ن︋   ︫﹩︀︐︨︣ب رو ︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت آب︫  ︣ه︋  ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد ︗﹍﹡ ️︡اری و︋  ︣ا︨︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨ــ︐︀﹩ ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀ت از﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋. ︡︀﹝﹡ ︡اری︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ _(︨ــ︐︀د)︠  ــ︣ح ز︣ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و︨   ︫﹤ ︠﹢د را︋ 
 ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︀م در ︨ــ﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ . ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡مwww.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ _(︨ــ︐︀د )  ︋﹥ آدرس︑

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ ی ︠︀رج از در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.  

١-︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡﹢︋️ اول ٩٨/٧/١۴و ﹡﹢︋️ دوم   ٩٨/٧/١۵
٢-︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥:  ٩٨/٧/١۴︨︀︻️ ١٣:٠٠

٩٨/٧/١٨︨︀︻️ ١٨:٠٠  : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا︨﹠︀د از ️﹁︀در ️﹚﹞-٣
١۴:١۵ ️︻︀︨٩٨/٨/١  : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀د از﹠︪﹫︎ ﹤ارا ️﹚﹞-۴

۵-︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ : ٩٨/٨/٢︨︀︻️ ٠٩:٠٠ و ١٠:٠٠و١١:٠٠و١٢:٠٠ ︊︮ ︨︐︀د
 ︫︣﹋️ آ︋﹀︀ر ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ا︑︀ق ︗﹙︧︀ت

︀ور   ︠﹤﹢﹋ ﹩︋﹢﹠︗ ﹤ــ︣﹫﹞آدرس ا ﹤ ــ︣﹋️︋  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ را︋  ︀﹋️ ﹝︣︋﹢ط︋  ︀ر﹎︢اری ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟︎  ــ︀﹝︀﹡﹥︋  ﹢رت ﹁︀﹏ ﹨︀ی pdf در︨   ︮﹤ ــ︀﹋︀ت ا﹜︿ ، ب، ج را︋  ــ︀﹝﹏︎   ︑︊︭ــ︣ه : ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ﹝︡ارک ﹐زم را︫ 
. ︡﹠︀﹝﹡  ﹏﹢︑ ( ٠۵٨٣٢٢٣۶٧٠١)

.  ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︷﹑﹞ ﹏︋︀﹇  www.abfarnkh.ir :️﹋︫︣ ﹟ا ️︀︨ ا︨﹠︀د در ﹤﹫﹚﹋←
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :٠٢١٢٧٣١٣١٣١ و اداره ﹋﹏ ︮﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

۶١٩۵٨١ ﹩﹎︀ره ٠۵٨٣٢٢٢۵٩۵۵دا︠﹙﹩ ٢٢۵ آ﹇︀ی ﹝︣و︑﹩                                                                                                                                                                                                                                                              ︫﹠︀︨﹥ آ﹝︫ ︀︋ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ع ۹

۸۰
۸۷
۸۰

ساعت بازگشايىمدت اجرامبلغ برآورد به ريالعنوانشماره مناقصه

09:00يك سال3,103,253,500نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات آب شرب روستايى جاجرم98/1

10:00يك سال5,575,397,400نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات آب شرب روستايى شيروان98/2

11:00يك سال6,151,416,950نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات آب شرب روستايى بجنورد98/3

12:00يك سال7,164,208,435تعميرات الكترو پمپ ها شامل 70عدد الكترو موتور و 70 عدد پمپ بر اساس فهرست بها98/4

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ︋﹀︀م ﹎﹢ارا ︑︖︀رت ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٢۵٠۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧٠۵٢۵٧۴ 
︀﹡﹛ ﹁︣زا﹡﹥  ــ︡ :︠  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹋︣﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۶٠۶٠٧٢ ︠︀﹡﹛ ا﹡︧ــ﹫﹥ ︎︡ر ﹁︣ا︫ــ︀ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۴٨٩٧۶٩١ وآ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ ︮︀دق ︎︡ر 
﹁︣ا︫ــ︀ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٣۶١٢۵۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ و ︠︀﹡﹛ ا﹁︧︀﹡﹥ 
ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ ﹁︀دا﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٧۵۴٧٣٣۶١١ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︠︀﹡﹛ آ﹙﹫﹟ ︗︀ودا﹡﹩ ز﹝︀﹡﹩ ︔︀﹇︉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 

٠٩٢٣۵٣١٠۵١ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ 
(۶١٩۴۴٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۷۴
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︣غ ︑﹞﹍︢ار ﹍︀﹡﹥ ﹡﹫︣و ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۴۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٩١٢۴٢ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ا︻︱︀ء 

︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ : ٠٩٣٧٨٣۶١٣٣  ︀ری ﹋︀︫︀﹡﹩︋  ︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠١٩٠٢۴٩ ر︲︀︋  ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: ر﹝︱︀ن ﹝︧﹍︣ان ﹋︣﹝︀﹡﹩︋  ︣ای ﹝︡ت دو︨   ︋﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
︗﹙﹫﹏ ﹝﹆﹫﹞﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ : ٠٨۵٩٧١۴٧١٣ ︫ــ︣﹋️ ﹋︪︀ورزی ﹨﹞️ ﹋﹢ش ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨٢۶۴٩ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢۵٨١ و ︫︣﹋️ ︗﹢ا﹡﹥ ︠︣ا︨︀ن 
 ︡﹫﹝ ٠٩٣۶۶١٠٢۴٧ و : ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︪︋ ︡ی ︨﹫︡ان﹞ ︡﹝﹞ ︡﹫︀ن ︨ــ︀﹇︣ه و آ︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢١۶١٢۵و ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ۵٧٧٧ ︋︺﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا﹠︫ ﹤︋
ر︲︀ ︋︣ا︑﹫︀ن ︋︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ : ٠۶۵٠١٣۴۶۴٨ ︋︺﹠﹢ان ︻︱﹢ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ︻︭︀ر﹡﹫︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۶٨٠۶٣۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی 
 ﹩﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س - .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا  ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴١٠٠٩١٨︋   ︫﹤  ︋﹩﹡︀﹫﹛︣ ﹝︧ــ﹟︋ 

 .︫︡ ︉﹢︭︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧︑︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. - ︮﹢ر﹨
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (۶١٩۴۴۴)

/ع
۹۸
۰۸
۷۴
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︀پ و ﹡︪︣ ︀︨﹫﹟ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨١٣٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣۶٩٧١ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٣ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٣,١۶,٢,۵٠٨٩ -٩٨ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۶ اداره ﹁︣﹨﹠﹌ وار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ 
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -.آ﹇︀ی داود ︧﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٨١٩٢٨٢۶٣۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢.آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ 
 ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣. آ﹇︀ی داود ︧ــ﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙٠٨١٩٢٨٢۶٣۴﹩︋   ︨﹤ ــ﹢ران ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٩٣٣۶٩٠٨٧٨︋  ︧ــ﹫﹠﹩︨ 
︻︀﹝﹏ ۴.︠︀﹡﹛ رو︀ ﹇︊﹢ل ﹋︡ ﹝﹙٠٩٣٨٧٢۶٣١۵﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار 
 ️﹫﹨ ︦﹫ور ﹏﹞︀︻︣︡﹞)﹩﹠﹫︧ ︨ــ﹀︐﹥، ︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د آ﹇︀ی داود ،﹉ ﹏﹫︊﹇ آور ︫ــ︣﹋️ از ︡︺︑ و

﹝︡︣ه) ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
(۶١٩۴۵٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۷۴
۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات در﹝︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۵۵٠٩۴
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١) ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت 
﹝﹞ ︣﹫︭︋ ️︣︡︀︨ــ︉ ︑﹢س ︋︀ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢٧٧۵٠٨ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇ــ︀ی ا﹝﹫︣ ︻︊︀س ︻﹑﹇﹥ ︋﹠︡ان ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٩٢۶۶٢۶ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. -٢ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︺﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر  ﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ر︨﹫︡ -٣ روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س︋   ︋١٣٩۶,١٢,٢٩ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل  ︨﹤︧︨﹣﹞

 ︡︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗
(۶١٩۴۵۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی    اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۷۴
۴

︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹋︪﹢ر
︫︣﹋️ اب و ﹁︀︲﹑ب رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

صفحه 5   1398/07/14
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان- منطقه دو همدان 

ــمى آگهى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضيعت ثبتى اراضى و س
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى اصالحى شماره 139860326034000381 مورخه 1398/5/13 هيات 
ــند رسمى مستقردرواحد  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى حوزه ثبت ملك همدان منطقه دوتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى مسعود ذوالفقارى محب 
ــنامه 6231 صادره ازهمدان .درششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  ــماره شناس فرزند امان اله به ش
ــاحت 11573/38متر مربع تحت پالك 16/4226واقع دراراضى شهرجورقان بخش4همدان  به مس
خريدارى از مالك رسمى آقاى امان اله فرزند حسن ومع الواسطه از ذوقعلى ذوالفقارى محرزگرديده 
ــود درصورتيكه  ــه فاصله 15 روز آگهى ميش ــالع عموم مراتب دردونوبت ب ــت. لذا به منظور اط اس
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشاراولين  اش
ــيد ، ظرف مدت يكماهه  ــليم و پس ازاخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت  ــليم اعتراض ،دادخواس از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
.(م الف 975) آ-9808018

تاريخ انتشار نوبت اول :1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/14

رئيس اداره ثبت اسنادو امالك منطقه دو همدان- موسى حنيفه

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
ــات اول موضوع قانون تعيين  ــماره 139860306010001665-1398/06/10 هي ــر راي ش    براب
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حليمه بخشيان قوچان عتيق فرزند محمداسماعيل 
ــنامه 146 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 84,70 مترمربع  ــماره شناس بش
در قسمتى از پالك شماره 170 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته منصورخان واز محل 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  مالكيت آقاى احمد محمد پور فرخانى محرز گرديده اس
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 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، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000313  آ-9808026
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30                       تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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
برابر راي شماره 139860306010001805مورخه 1398/06/25 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــدي عليا فرزند قربان  ــي آقاي جواد حيدري دربن ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاض ــك قوچ مل
ــاحت 188,27  ــدانگ يك باب خانه  به مس ــنامه 14 صادره از درگز درشش ــماره شناس محمد بش
ــماره 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در  اراضى كالته مصطفى   ــمتى از پالك ش مترمربع در قس
ــت.لذا به منظور  ــكن تيپ دو ارتش قوچان  محرز گرديده اس ــركت تعاونى مس و از محل مالكيت ش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش به صدور س
ــرف مدت يك ماه از  ــيد، ظ ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ب
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س انقض

1398114406010000161 آ9808027
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 
برابر راي شماره 139860306010001699-1398/06/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان 
ــفاعتي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1016  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر ش
ــاختمان به مساحت 65,50 مترمربع در قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب س صادره از قوچان در شش

ــل مالكيت آقاى رضا على  ــع در اراضى نظرآباد   و از مح ــى بخش دو قوچان واق ــماره 172 اصل ش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي  ــالنى محرز گرديده اس برس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي  ــود در صورتي كه اش مي ش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9808028
كالسه 1397114406010000432

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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
برابر راي شماره 139860306010001668-1398/06/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين صابري قره شاهوردي فرزند عليرضا بشماره 
ــدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 77,45  ــنامه 0860373940 صادره از قوچان در  شش شناس
ــماره 169 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته مصطفى  ــمتى از پالك ش مترمربع در قس
ــت.لذا به منظور  ــكن ارتش تيپ دو قوچان  محرز گرديده اس ــركت تعاونى مس و از محل مالكيت ش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش به صدور س
ــرف مدت يك ماه از  ــيد، ظ ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ب
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــه  ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

1398114406010000130  آ-9808029
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308308000079 هيات اول  ــند رسمى            برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــرى فرزند على  ــه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم نس ثبتى حوزه ثبت ملك سربيش
ــماره شناسنامه  52 صادره از سربيشه  دريكدربند مغازه و آپارتمان فوقانى  به مساحت 58,14   بش
مترمربع پالك  2906 فرعى از 748 فرعى از 28 اصلى واقع در سربيشه خريدارى از مالك رسمى 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــين صباغ زاده محرز گرديده اس آقاى محمد حس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين  ــته باش اعتراضى داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808024
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

محمد حسين مصلحى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه

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

ــوع قانون تعيين  ــات اول موض ــماره 139860306015003171- 1398/04/23 هي ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــماره 0 كد ملى  ــنامه ش ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ادريس ده مرده به شناس تايب
ــيد در ششدانگ يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به  0740334557 صادره تايباد فرزند عبدالرش
ــاحت 112,86 مترمربع پالك شماره 3508 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش  مس
14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه  اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس اش
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و عدم وص ــورت انقض در ص

شد. 9808022
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/30 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/14

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002346 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند   ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  7 در ششدانگ  ــماره شناس ــتگردى فرزند محمد بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صغرا دس
ــمتى ازپالك  1396 اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو  ــاحت 58. 268 مترمربع قس يكباب منزل به مس
ــذا به منظور اطالع عموم  ــت ل ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس ــوزه ثبت ملك بيرجند  از محل مالكيت مش ح
ــند مالكيت  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9807965
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش12 يزد – ده باال  و توابع
ــاحت  ــجر پالك ثبتى  برابر به مس ــدانگ زمين محصور مش ــعود رحمت پورشش ــى آقاى مس 2031اصل
ــورخ 1398/04/22واقع در ده باال   ــماره 139860321006000972م ــع بموجب راى ش 1697مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه  از خدا مراد و رشيد ايدون مالكين  رسمى  
ــاحت  ــالك ثبتى  برابر به مس ــجر پ ــدانگ زمين مش ــعود رحمت پور شش ــاى مس ــى - آق 2035- اصل
ــورخ 1398/06/03واقع در ده باال   ــماره 139860321006001353م ــع بموجب راى ش 1550مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه از خدا مراد ايدون مالك  رسمى    
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكوروعدم وص ــت در صورت انقض بديهى اس

خواهد شد.9808031
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش16 يزد – سانيج  و توابع
ــاختمان  ــتمل بر س ــدانگ زمين مش ــانيج  شش ــى از24- اصلى – آقاى محمد على دهقانى س 623فرع
ــماره  ــاحت 462/20 مترمربع بموجب راى ش ــمتى از پالك ثبتى برابر به مس ــاز بطورمفروز قس نيمه س
ــانيج  خريدارى عادى از ولى  ــمه قلعه س ــورخ 1398/05/28واقع در چش 139860321006001214م

هاشمى مالك  رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكوروعدم وص ــت در صورت انقض بديهى اس

خواهد شد.9808032
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش12 يزد –  ده باال  و توابع
16- اصلى – آقاى جليل جعفرى پورهدش  ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى برابر 
ــاحت 110/60مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001292مورخ 1398/05/31واقع  به مس

در ده باال  خريدارى عادى مع الواسطه  از عبدالحسين كشاورزى مالكى  رسمى   
16- اصلى – آقاى محمدرضا جعفرى پورهدش  ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى 
برابر به مساحت 116مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001294مورخ 1398/05/31واقع 

در ده باال خريدارى عادى مع الواسطه  ازعبدالحسين كشاورزى مالكى  رسمى  
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكوروعدم وص ــت در صورت انقض بديهى اس

خواهد شد.9808033
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14 
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش6 يزد –  تفت و توابع
 757 فرعى از4935 - اصلى – خانم رقيه فالح حسينى ششدانگ زمين مشتمل بر ساختمان بطورمفروز 
قسمتى از پالك ثبتى برابر به مساحت 475 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001380مورخ 

1398/06/10واقع در روستاى حسينى  تفت  در ازاى مالكيت  رسمى متقاضى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكوروعدم وص ــت در صورت انقض بديهى اس

خواهد شد.9808034
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى  شماره139860327006000193مورخ 98/4/10 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتان طارم تصرفات مالكانه  ــند رسمى مستقر درواحد  ثبتى شهرس ــاختمان هاى فاقد س ثبتى اراضى س
ــادره از زنجان به  ــنامه 355 ص ــماره شناس ــارض متقاضى آقاى مجتبى محمدى فرزند على به ش بالمع
ــاحت 121/63 متر مربع كه پالك  ــش دانگ يك باب عمارت به مس ــماره ملى4284346458 در ش ش
2110 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك146 اصلى براى ان  منظور شده در شهر آب بر كه از مالكيت 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15  ــمى حنيفه  محمدى محرزگرديده اس رس
ــبت به صدور مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند در  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش روز آگهى ميش
ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو ماه اعتراض  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها تاريخ انتش ش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض با درخواست  ــليم و پس از اخذ رس خودرا به  اداره ثبت محل تس
ــت را به  اداره ثبت محل تحويل نمايند  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند گواهى  تقديم دادخواس خ
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــى اس بديه

خواهد شد.9808020
 تاريخ انتشار نوبت اول:1398/06/30

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14
 سيد رضا شفيعى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318018002208 -98/05/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنگر تصرفات  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره ملى 6539927231 در  ــوادى طالمى  فرزند عباس بش ــر ج ــه بالمعارض متقاضى آقاى ياس مالكان
ــده از پالك 1 فرعى از 19  ــاحت 333/73 متر مربع مجزى ش ــدانگ يك باب خانه و محوطه به مس شش
ــماره 44 فرعى در نظر گرفته شده ،خريدارى از  ــوكاچا بخش 12 گيالن ،كه براى آن ش اصلى واقع در س
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت  ــمى محمد جوادى طالمى محرز گرديده اس مالك رس
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. م الف 2887 آ-9808016
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/30

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/14 
سيد روشن آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 14 مهر 1398 7 صفر 1441 6 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9080 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

 تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی 
برای تولید تا پایان سال

مهر: رحمانی، وزیر صنعت از تأمین مالی 
۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تولید از ســوی 
بانــک مرکزی خبــر داد و گفت: به هیچ 
عنوان بــا تبانی هایی که در زمینه تأمین 
قطعات خودرو انجام می شــود، مماشات 
نخواهیم کرد و با مدیران متخلف برخورد 
با تغییر مدیران خودروسازی ها  می شود. 
نیز، تأمین قطعات نباید دچار انحراف شود و تأمین کننده قطعات تغییر کند، در غیر 

این صورت با مدیر متخلف برخورد خواهیم کرد.

دومین جلسه محاکمه متهمان گروه عظام برگزار شد

مافیای قاچاق  قطعات خودرو زیرتیغ عدالت
 اقتصاد/ زهرا طوسی   گروه عظام که به سرکردگی 
عباس ایروانی با ایجاد شبکه ارتشا و دست اندازی به 
بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش 
از 4 هزار میلیارد تومان دســت یافتــه بودند، برای 
پاســخگویی به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه ای 
قطعات خودرو در برابر دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 

اخاللگران و مفسدان اقتصادی ایستادند.
عباس ایروانی که در سومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات وارده شــرکت می کند، خود را کارآفرین 
برتر و بنیان گذار مجموعه عظــام می داند و معتقد 
است، در ٣۰ سال فعالیت موجب رونق اقتصادی شده 
و برای دور زدن تحریم ها، رشادت ها به خرج داده و به 
هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارد و تأکید می کند 

پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است.
متهــم ایروانی مفتخر اســت برای 4 هــزار نفر به 
طور مســتقیم و ٣۰ هزار نفر به طور غیرمســتقیم 
اشــتغال زایی کرده و مانع خروج ٣۵۰ میلیون دالر 
از کشور شده و معتقد است با ساخت مجموعه های 
گردشگری و رفاهی قصد خدمت به کشور را داشته، 
ولی متأســفانه برخی رســانه ها کارهای خیر او را 

پوششی برای اقدامات خالف دانسته اند.

  گروه عظام چه کرده اند؟
اما گروه عظام و عباس ایروانی چه کسانی هستند و 
چرا دادگاهی می شــوند؟ گروه قطعات خودرو عظام 
از ۱2 شــرکت بزرگ تولیدي تشــکیل شده است. 
موضوع کســب و کار گروه، تولیــد قطعات خودرو 
است. شرکت های عضو گروه در تهران و استان های 
مختلف دیگر از جمله آذربایجان شرقی، گیالن، البرز 
و اصفهان اســتقرار یافته اند و شرکت مادر نیز با نام 

گروه قطعات خودرو عظام در تهران مستقر است.
این گروه با پوشــش نام این شرکت با قاچاق بیش 
از ۷۶4 میلیون دالر قطعــات خودرو، بدهی ٣ هزار 
میلیارد تومانی به بانک ها، دریافت ساالنه 4۰۰ میلیارد 
تومان سود از شــرکت های خودروسازی، پرداخت 
رشــوه و اعمال نفوذ در صاحــب منصبان دولتی و 
همچنین دریافت تسهیالت از طریق تبانی با مدیران 
بانکی برای خرید چند شرکت فعال در مونتاژکاری 

متهم به اخالل در نظام اقتصادی کشور شده اند. 
در پنج ماه نخست سال جاری ۱۱۸ میلیون و ۱٣۵ 
هزار دالر واردات قطعه توسط این گروه انجام شده و 

میزان فروش در بازار ۱۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶2۷ 
دالر بوده که از اختالف قیمت ارز آزاد و دولتی بیش 

از ۶ میلیارد تومان عاید این گروه شده است. 
براســاس آنچه دادســتان اعالم کرده است: متهم 
عباس ایروانی به میــزان ۷۶4 میلیون و ٣۷ هزار و 
42۵ دالر و همچنین امیر رضا رفیعی به میزان 2۰۱ 
میلیــون و ۶2۹ هزار و ۸٣۹ دالر، مرتضی روغنی ها 
بــه میزان ۱۱۸ میلیون و 2۹۵ هــزار و ۸۷۶ دالر و 
حامد خاتمی پور به میزان بیش از ۱2۸ میلیون دالر 

در فرایند قاچاق خودرو مشارکت داشتند.

 فعالیت های مبتنی بر رشوه، رانت و تبانی
برپایه اظهارات شاه محمدی، نماینده دادستان، متهم 
ایروانی یکی از پرنفوذترین فعاالن اقتصادی است که 
عمده فعالیت خود را بر رشــوه و رانت اطالعاتی بنا 
نهاده و به دنبال تحصیل مال نامشــروع بوده است. 
وی با تبانی شرکت های خارجی تعداد قطعات ثبت 
سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعالم می کرده 
اســت و همه اسناد ارائه شده به گمرک توسط افراد 

مذکور تنظیم شده است.
وی از طریــق تبانی با مدیران بانکــی و بدون احراز 
صالحیت و با ارتــکاب رفتارهای مجرمانه موفق به 
دریافت تسهیالت بانکی خالف ضوابط شده و از سوی 
بانک های ملی،  مسکن و صادرات تسهیالت دریافت 

کرده و چندین شــرکت خریده و به تولید قطعات 
خودرو اقدام کرده است.

به گفته نماینده دادستان، متهم ایروانی از اسفند ۸۹ 
تا مرداد ۹۰، مبلغ ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن 
دریافت کرده و تا به امروز هیچ وجهی را برنگردانده 

اظهار کرده  ایروانی  است. 
در قبال دریافت تسهیالت، 
هدایایی را به مدیر عامل 
اســبق بانــک مســکن 
)شــریفی( و مدیر عامل 
اسبق بانک ملی )خاوری( 
پرداخت کرده است. متهم 
ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان 
نیز به بانــک ملی بدهی 
دارد و مجموع بدهی وی 
به بانک صادرات نیز بیش 
از یک هزار میلیارد تومان 
است. گروه عظام در سال 
جاری ۱۷.۵ میلیون دالر 

ارز دریافت کرده، اما به میزان 4٣ میلیون دالر واردات 
داشته که بقیه ارز دریافتی توسط شرکت ایران خودرو 

تأمین شده است.
به گفته شــاه محمدی، معوقات بانکی وی بیش از 
٣هزار میلیارد تومان است. وی به شبکه های بانکی 

نفوذ و از این راه اقدام به واردات متعددی کرده است.
متهم همچنین با پرداخت رشــوه و اعمال نفوذ در 
صاحب منصبان دولتی به شیوه کم اظهاری در تعداد 
کاالهای وارداتی تا سال ۹۵ وجوه کالنی را به صورت 
نامشــروع تصاحب کرد. همچنیــن وی تعرفه 2۵ 
بنزین سوز  برای خودروهای  درصدی 
را به بهانه آنکه قطعات خودرو گازسوز 
است، ۵ درصد در نظر می گرفت. گروه 
عظام با اظهار کاال به گمرک با اسناد 
و مجوزهــای جعلی اقدام به پرداخت 
رشــوه برای ورود قطعــات خودرو به 
کشــور می کردند. به سبب حرفه ای 
و سازمان یافته بودن، قاچاق قطعات 
خودرو به صورت عمده و کالن صورت 
می گرفت و عبــاس ایروانی و مدیران 
ارشد تحت امر وی و برخی از کارکنان 
گمرکی در دریافت رشــوه با ایشــان 

همراهی می کردند.

  جرم متهمان چیست؟
نماینده دادستان درباره جرم و مجازات متهمان 

بیان کرد:
۱. عبــاس ایروانی مدیر گــروه عظام متهم به 
افســاد فــی االرض از مجاری اخــالل عمده در 

نظام اقتصادی کشــور با توسل به قاچاق سازمان 
یافتــه و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده 
و کالن به میزان ۷۶4 میلیون و ٣۷ هزار و 42۵ 
دالر، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق 
قطعات خودرو، معاونت در جعل اســناد، معاونت 
در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت 

رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

۲. امیر رضا رفیعی قائم مقام فروش گروه عظام 
متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته 
قطعات خودرو به میزان 2۰۱ میلیون و ۶2۹ هزار 
و ۸٣۹ دالر، معاونت در پرداخت رشــوه، معاونت 
در جعل اســناد، معاونت در اســتفاده از ســند 

مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

۳. مرتضی روغنی ها معاون امور بین الملل گروه 
عظام متهم است به مشارکت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادی، مشارکت در قاچاق سازمان یافته 
قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و 2۹۵ هزار 
و ۸۷۶ دالر، معاونت در پرداخت رشــوه، معاونت 
در جعل اســناد، معاونت در اســتفاده از ســند 

مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

۴. حامــد خاتمی پور، ترخیــص کار گمرک 
متهــم به مشــارکت در اخالل عمــده در نظام 
اقتصادی کشــور، مشــارکت در قاچاق سازمان 
یافته قطعــات خودرو به میــزان ۱2۸ میلیون 
و 2۸ هزار و 2۸۰ دالر، جعل اســناد، اســتفاده 
از ســند مجعول، اســتفاده از مهر مجعول اتاق 
بازرگانــی چین و پرداخت رشــوه به میزان ۱۰ 

میلیون و ۹۵۰ هزار تومان.

۵. مرادعلــی کرم نیا کارمند گمرک متهم به 
دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت 
در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان 

۵ میلیون و ۱۵2 هزار و 4۵۶ دالر.

متهم  گمــرک  کارمند  صفریان  حســن   .۶
به دریافت رشــوه به مبلغ 24 میلیــون ریال و 
مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو 

به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و 4۷۸ دالر.

۷. مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام 
خمینــی متهم به دریافت رشــوه بــه مبلغ 2۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مشــارکت در قاچاق 
سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و 

۷2۵ دالر و ۱۰ هزار و ۹2۷ یورو.

گروه قطعات خودرو 
عظام  با پوشش نام این 
شرکت با قاچاق بیش 
از ۷۶۴ میلیون دالر 
قطعات خودرو، بدهی 
۳ هزار میلیارد تومانی 
به بانک ها و ... متهم به 
اخالل در نظام اقتصادی 
کشور شده اند

بــــــــرش

پروازهای فوق العاده برای اربعین   تسنیم: مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی از آمادگی این سازمان برای صدور مجوز پروازهای فوق العاده اربعین خبر داد. رضا جعفرزاده با یادآوری اینکه 
تاکنون 721 مجوز پرواز برای ایام اربعین حسینی توسط سازمان هواپیمایی صادر شده است، اظهار کرد:  در صورت درخواست شرکت های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی این آمادگی را دارد که مجوز 

پروازهای فوق العاده اربعین را صادر کند.
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نوبت دوم   1398/07/29صفحه6    1398/07/14
شماره مزايده: 139804306091000190     تاريخ ثبت: 1398/05/02

تاريخ واقعى انجام مزايده:                           وضعيت: تأييد شده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9101193

ــهد عليه وام گيرنده شركت  ــماره 2339 دفترخانه 137 مش ــند رهنى ش ــتناد س بانك رفاه كارگران به اس
ــه ملى 10380466684 به امضاى مجتبى غفورى و راهن:  ــماره ثبت 31444 و شناس بانيان تجارت به ش
ــرده، نام پدر: محمد، شماره ملى: 0933625618، شماره شناسنامه: 2711، اجرائيه اى  خانم معصومه افس
تحت كالسه 9101193 در قبال مبلغ 1/332/987/956 ريال (يك ميليارد و سيصد و سى و دو ميليون و 
ــش ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه  ــتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و ش نهصد و هش
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار  ــناد رس 1391/12/03 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــتصد و هفده) فرعى از 183  ــدانگ پالك ثبتى 12817 (دوازده هزار و هش مبنى بر ارزيابى و مزايده شش
ــهد به آدرس: بلوار پيروزى 76- خضرائى منش 13- طبقه اول-  ــه) اصلى بخش 10 مش ــتاد و س (يكصد و هش
پالك 52، به مبلغ 3/600/000/000 ريال (سه ميليارد و ششصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است.

1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:
ششدانگ يكباب آپارتمان به مساحت 132 مترمربع واقع در طبقه اول مجزا شده به شماره پالك فوق الذكر 

اراضى بخش ده مشهد كه مقدار 5/25 مترمربع آن تراس مسقف مى باشد.
شماالً در سه قسمت كه دوم شرقى و اول و سوم بطولهاى 5/7 و 2/05 متر و كًال پنجره و ديواريست به فضاى حياط 
دوم بطول يك متر ديواريست به فضاى پالك 2038 فرعى و مشرقاً بطول 20 متر ديواريست به فضاى پالك 2092

جنوباً در هفت قسمت كه دوم فيمابين به شرق و چهارم بصورت نيمه دايره و ششم فيمابين به شرق و بطولهاى 0/4 
و 0/65 و 0/65 و 4/60 و 0/65 و 0/65 و 0/25 متر كًال پنجره و ديواريست به سمت فضاى حياط.

غرباً در شش قسمت كه دوم و پنجره شمالى و سوم و چهارم فيمابين به شرق و غرب (زاويه اى) و اول بطول 
ــت به فضاى پالك 7540 و فرعى دوم الى چهارم بطولهاى 1/3 و 3/25 و 2/95 و 1/75 و  8 متر ديواريس
كًال درب و ديواريست به راه پله و پنجم بطول 5/3 و ديواريست به فضاى بلوك مذكور و كف و سقف طبقه 

تحتانى و فوقانى مشاعى است حقوق ارتفاقى رعايت قانون تملك آپارتمانها.
2- حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:

ــماره دفترچه مالكيت 701014  ــماره پالك ثبتى فوق الذكر به ش ــدانگ اعيان يك باب آپارتمان به ش شش
ــند صادر گرديده است. ساختمان شامل 2 طبقه روى  ــرده ثبت و س الف/80 به مالكيت خانم معصومه افس
ــيه 7/5 متر در ضلع جنوب به  ــاحت 225 مترمربع با حاش ــكونى داراى عرصه به مس پيلوت و 3 واحد مس
ــد داراى پروانه ساخت 9/6130 مورخه 1375/05/26 و پايانكار شماره 1/16426  كوچه 10 مترى مى باش
ــكونى داراى كد نوسازى 2- 1- 29- 130- 7- 9 با شماره  مورخه 1382/04/27 در منطقه تراكم كم مس
ــكلت فلزى و سقف ضربى با نماى سيمان رمى و پنجره هاى پروفيل فلزى داراى پاركينگ مشاعى  نيمه اس
مزاحم (پيلوت) و فاقد آسانسور مى باشد آپارتمان فوق واقع در طبقه اول با مساحت 132 مترمربع و داراى 
سه خواب- آشپزخانه اپن- كابينت ام دى اف- كف سراميك و پاركت در پذيرايى- ديوارها كاغذ و نقاشى- 

درب معمول با كم فلزى- گرمايش بخارى گازى- سرمايش كولر آبى- سرويس كامل مى باشد.
در حال حاضر و با توجه به موقعيت مكانى- مساحت- سهم العرصه 80 مترمربع واحد- نوع ساخت و قدمت 
ــدانگ اعيان آپارتمان فوق با تأسيسات موجد (آب  ــال) و جميع عوامل مؤثر ارزش شش بنا (بيش از 16 س
ــترك و برق و گاز مجزا) بدون محاسبه هرگونه ديون احتمالى به اشخاص حقيقى يا حقوقى و با شرط  مش
ــه ميليارد و ششصد ميليون ريال اعالم و اعالم مى گردد. حدود  ــناد جهت پايه مزايده به مبلغ س انتقال اس

ثبتى پالك ثبتى با محل مطابقت دارد و آپارتمان فوق مسكونى مالك است.
ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606272005045 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد.

ــصد ميليون  ــه ميليارد و شش ــدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 3/600/000/000 ريال (س مزايده شش
ــاعت 9 الى 12 در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در  ــنبه 1398/08/21 از س ريال) در روز سه ش
ــعبه اول اجراى اسناد و امالك ثبت از طريق مزايده نقداً به فروش مى رسد  ــداران 3/1 ش نبش خيابان پاس
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد. تمام  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش و مزايده از مبلغ ارزيابى ش
بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. 
ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد 

و هزينه هاى قانونى نيم عشر و حق مزايده و ساير نقداً طبق مقررات وصول خواهد شد. آ- 9808659
اداره اجراى ثبت مشهد

شماره نامه: 1398025001447806        شماره پرونده: 8909985122900433
شماره بايگانى پرونده: 961405               تاريخ تنظيم: 1398/05/20

شعبه 9 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)            به: آگهى مزايده

آگهى مزايده
ــه  ــينعلى حيدرى به پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ريال در پرونده كالس ــر به محكوميت آقاى حس نظ
322، پالك ثبتى شماره 2743 فرعى از يك اصلى بخش 10 مشهد به نشانى كوى امير- وليعصر 28- پ 
17 داراى عرصه به مساحت حدود 159 مترمربع و اعيان در چهار طبقه توقيف  گرديده (كه طبقه همكف 
و اول داراى پايانكار است) كه همكف به متراژ اعيان 99 مترمربع به مبلغ 2/850/000/000 ريال ارزيابى 
ــد كه در تاريخ 98/6/24 ساعت 10 صبح در محل  ــتقل مى باش ــت داراى ممر جدا و حياط مس گرديده اس
شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى 
ــنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 2/850/000/000  ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

ريال مى باشد. آ- 9808751
داديار واحد مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد- كارمزد

شماره پرونده: 139804006093000699/1  شماره بايگانى پرونده: 9804451
شماره ابالغيه: 139805106093003299    تاريخ صدور: 1398/07/09

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000699
بدينوسيله به آقايان:

1- جعفر محمديان نام پدر: على محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 1346/01/15 شماره ملى: 0933854951 شماره شناسنامه: 4239
2- مجيد عادليان نام پدر: قاسم محل صدور: تهران تاريخ تولد: 1350/06/07 شماره ملى: 0055625053 شماره شناسنامه: 10982

3- ناصر شكارچيان طرقبه نام پدر: حسين محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 1335/11/01 شماره ملى: 0943673151 
ــه 9804451 كه برابر گزارش 1398/06/23 مأمور پست آدرس شما  ــنامه: 35 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
ــند: 77/223926 ك، تاريخ سند:  ــهردارى: شماره س ــيون ش ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر رأى كميس ش
1397/11/17 به ميزان 31/763/900/000 ريال (سى و يك ميليارد و هفتصد و شصت و سه ميليون و نهصد هزار 
ريال) به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مشهد مقدس تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه 
فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ ميگردد 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و  ــوب اس ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس از تاريخ انتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس منتش

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9808739 م.الف 133
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى فرمانعلى حسينى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند 
ــند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــماره پالك 1092 فرعى از 24 اصلى بخش 9 مش منزل به ش
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش س
ــينى پاسندى ثبت و سند به شماره چاپى  ــماعيل حس 154006 دفتر 772 صفحه 238 بنام آقاى سيداس
584793 صادر گرديده است سپس برابر سند قطعى 87614 مورخ 1371/12/25 دفترخانه 4 مشهد بنام 

آقاى فرمانعلى حسينى منتقل شده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.............
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9808742 م.الف 134
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 200212 مورخ 1398/03/20 دفترخانه  نظر به اينكه آقاى حاجى محمود مردانى برابر وكالتنامه ش
ــميه رجبيان باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــهد بوكالت از طرف خانم س 24 مش
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين به شماره پالك 1617 فرعى از 425 فرعى از 230 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده 
ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل 
ــماره ثبت 53913 دفتر 297 صفحه 431 بنام سميه رجبيان ثبت و سند به شماره چاپى 283845 پ  ش

90 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. ...............
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9808745 م.الف 135
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

شماره مزايده: 139804306220000034        تاريخ ثبت: 1398/07/10
تاريخ واقعى انجام مزايده: 1398/9/11             وضعيت: تأييد شده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــام رمضان پور فرزند  ــه 139704006092003705 (9700269) له اله ــده اجرائى كالس ــه موجب پرون ب
ــين به موجب سند ازدواج به شماره 17076- 1394/12/04 در قبال 200 عدد سكه تمام بهار آزادى  حس
ــى اجرائيه صادر و اجرائيه در  ــوق دولتى عليه محمود رمضان پور فرزند رمضانعل ــل طلب به انضمام حق اص
ــت بستانكار 2 سهم مشاع از 5 سهم يكدانگ و نيم مشاع از  ــپس به درخواس مورخه 1397/07/23 ابالغ س
ــانديز به نام رمضانعلى رمضان پور در دفتر  ــدانگ پالك 349 فرعى از 160- اصلى بخش 6 طرقبه ش شش
ــت گرديد. برابر نظريه كارشناسى يك قطعه زمين به  ــده و بازداش 66 صفحه 10 ذيل ثبت 9147 ثبت ش
مساحت حدود 600 مترمربع كه بصورت باغ درختان مثمر عموماً گيالس مى باشد كه بصورت موروثى بوده 
و جز ماترك رمضانعلى رمضانپور بوده كه وارث عبارتند از همسر دو فرزند پسر و دو دختر. قطعه فاقد راه 
ــت از ارتفاعات باالدست ملك و پياده دسترسى يافت. با توجه به موقعيت ملك  ــى بوده كه مى بايس دسترس

فوق به مبلغ 480/000/000 ريال ارزيابى و قطعى گرديد.
ــد./به آدرس اراضى مايان عليا پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز  ــاحت مى باش ملك فوق فاقد حدود و مس
ــد. مزايده از مبلغ 480/000/000 ريال شروع و  ــنبه 1398/09/11 از طريق مزايده به فروش مى رس دوش
ــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،  ــنهادى نقداً فروخته مى ش به باالترين قيمت پيش
ــد و  ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش ــعاب و يا حق اش برق، گاز اعم از حق انش
ــده  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش
ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى  ــد به عهده برنده مزايده  اس ــده باش يا نش
ــترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً  فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت و مكان مقرر  ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س چنانچه روز مزايده تعطيل رس
ــه و تحويل ملك ندارد.  ــن اداره تعهدى بابت تخلي ــاعى بودن ملك اي ــد. با توجه به مش ــزار خواهد ش برگ

آ- 9808747 م.الف 137
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى دعوت به افراز
ــاير مالكين مشاعى مبنى بر افراز سهم مشاع  ــتعانى به طرفيت س ــت وارده بانو لعيا مس با توجه به درخواس
ــده از پالك 1382 فرعى واقع در اراضى شانديز پالك  ــش دانگ پالك 1718 فرعى مجزا ش ــان از ش ايش
93- اصلى بخش 6 مشهد باستناد قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 خورشيدى، كارشناسان 
ــنبه مورخه 98/7/20  ــراى ضوابط مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرائى قانون مزبور در روز ش ــن اداره در اج اي
ــاير مالكين مشاعى ديگر پالك دعوت  ــيله از س ــاعت 11 صبح در محل حضور خواهد يافت. لذا بدينوس س
ــاعت مقرر مندرج در اين آگهى در محل  بعمل مى آيد تا به منظور حفظ حقوق احتمالى خود در روز و س
مقوع پالك حضور يابند، عدم حضور ساير مالكين مانع از انجام افراز نميباشد. آ- 9808748 م.الف 138

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى/برابر راى شماره  139860322002001003-1398/05/05    هيات اول موضوع قانون 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  11  ــماره شناس ــاه مير بش ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى ملك ميرى فرزند ش
ــمتى ازپالك 726  ــاحت  253/95 متر مربع در قس ــدانگ اعيان يكباب خانه  به مس صادره از زابل در شش
ــهر زابل خيابان پاسداران-شهيد ژيانى شرقى  خريدارى  ــتان ش فرعى از1 - اصلى  واقع در بخش 2 سيس
از مالك رسمى وراث عباسعلى ميرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  ــار  آگهى مى ش فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9808750آ/ م الف:952
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه1398/07/14

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/29
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــاختمان  ــاده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه
ــمى/برابر راى شماره  139860322002001311-1398/06/04   هيات اول موضوع  هاى فاقد سند رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمان هاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه   ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم معصومه غالميان فرزند على بش
ــمتى ازپالك 689  ــاحت  106/50 متر مربع در قس ــدانگ  يكباب خانه  به مس 957 صادره از زابل در شش
فرعى از1 - اصلى  واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل خيابان دانشگاه-دانشگاه 7 انتهاى كوچه  خريدارى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمى كميته امداد امام خمينى (ره) زابل محرز گرديده اس از مالك رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــار  آگهى مى ش در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض،  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9808752آ/ م الف:948
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه1398/07/14

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/29
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

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 
ــماره139860306010001923-1398/07/08 هيات اول موضوع قانون  ــند رسمي/ برابر راي ش فاقد س
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره  ــارض متقاضي آقاي عباس منصوري ينگه قلعه فرزند قربان بش ــان تصرفات مالكانه بالمع ــك قوچ مل
ــاحت 94,13 مترمربع در قسمتى از  ــدانگ يك باب خانه به مس ــنامه 488 صادره از قوچان در شش شناس
ــمي  ــطه  از مالك رس ــماره 172اصلي بخش دو قوچان واقع در اراضى نظرآباد خريداري مع الواس پالك ش
خانم نرجس افشار محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــود در صورتي كه اشخاص نس مي ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1398114406010000123/آ9808705
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/29

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 
ــماره 139860306010001927-1398/07/08 هيات اول موضوع قانون  ــند رسمي/ برابر راي ش فاقد س
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
ــنامه  ــماره شناس ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي رضائي اميراباد فرزند قربانعلي بش قوچ
ــاحت 88 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 166  ــدانگ يك باب خانه به مس 240 صادره از فاروج درشش
اصلي بخش دو قوچان  واقع در اراضى فرخان عليا و از محل مالكيت آقاى حسين صاحبكار فرخانى  محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور 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 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس اعتراض، دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000192/ و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ9808707
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/7/29

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

 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 
ــماره 139860306010001945-1398/07/09هيات اول موضوع قانون  ــمي/برابر راي ش فاقد سند رس
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــيني سياهدشت فرزند سيد محمد بشماره  ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم رعنا حس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 78,39 مترمربع در قسمتى از پالك  ــنامه 4 صادره از فاروج درشش شناس
شماره 170 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته منصورخان و از محل مالكيت آقاى حسين اصغر 
عليرضا زاده باقرى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــود در صورتي كه اشخاص نس مي ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1398114406010000124/آ9808734
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/29

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

جرم خودروسازان خصوصی کمتر از دولتی ها نیست!
چالش های امروز صنعت خودروسازی کشور را نمی توان تنها به ضعف مدیریتی ارتباط 
داد؛ چرا که مسائل و حاشــیه های ایجاد شده دایره گسترده تری از مدیریت کشور، 
صنعت خودروساز و قطعه ساز را دربرمی گیرد. نکته قابل توجه در مشکالت صنعت 
خودروسازی کشور این است که تصمیمات و راهبردهای اتخاذ شده در این صنعت 
یک شبه یا یکساله گرفته نشده، بلکه نتیجه سیاست های غلط سه یا چهار دهه است 
که صنعت خودرو را دچار مشکالت فراوانی کرده است. نداشتن روند مثبت در سه یا 
چهار دهه اخیر در صنعت خودروسازی نشان دهنده سیاست گذاری های کالن ناموفق 
مدیریت کل صنعت و مدیریت خودروسازی است که در یک کالم بسیار ناکارآمد بوده 

و در حد مورد انتظار ظاهر نشده است.
بی شک فراز و نشیب های صنعت خودرو و برخی موفقیت های مقطعی بیانگر آن است 
که همه ایراد کار را نمی توان به گردن مدیران انداخت، چرا که برخی مدیران عملکرد 
موفقی داشته اند؛ بنابراین می توان گفت مدیریت در صنعت بسیار حائز اهمیت است اما 
نبود سیاست گذاری های دقیق و بی توجهی به شرایط اقتصاد روز و تنش های سیاسی و 
نبود ثبات رویه در راهبردهای داخل و بیرون صنعت، روز به روز دایره مشکالت صنعت 
خودرو را افزایش داده است. عدم انسجام مجموعه صنعت، گویا تر از مشاهدات است؛ 
بخش هایی از مدیریت هایی که در مقاطع کوتاه عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داده اند 
نشان می دهد ایراد اصلی از سیاست گذاری های دولت است. سیاست گذاری هایی که 
منجر به فساد بیشتر و عدم تمرکز بر قدرت بخشی به این صنعت شده است. با توجه 
به اپیدمی شدن فساد اقتصادی و اینکه فساد مدیریتی تنها در یک یا چند شرکت یا 
بخش هایی از نهادهای دولتی نیست بلکه در بخش های بزرگی اتفاق افتاده و رسانه ای 
شده است؛ می توان گفت روند کل عالوه بر ضعف های مدیریتی نشان می دهد قوانین 

و نظارت ها بسیار ناکارآمد بوده که منجر به حجم قابل توجهی از فساد شده است.
نبود سیاست گذاری های مطلوب و نظارت در بخش صنعت و خاصه صنعت خودرو 
منجر به عدم تربیت صحیح مدیران و انتخاب مدیران برتر با استعدادها و قابلیت های 
خاص شــده که در همه شرایط اعم از عادی یا تحریم، فضای کسب و کار سالمی را 
اداره کنند. همواره عملکرد دو خودروساز اصلی دولتی مورد بحث بوده است. ایرادات 
وارد بر خودروسازان دولتی به بهانه دولتی بودن آن ها برجسته شده؛ در حالی که 2۸ 
خودروساز خصوصی کشور نیز در بحران های اخیر اقتصادی نه تنها به اقتصاد کشور 
کمک نکرده اند، بلکه آن ها نیز تابع سیاســت گذاری های کالنی هستند که هیچ گاه 
به زمان تحریم یا شرایط غیرعادی کشــور اهمیتی نداده اند؛ آن ها در شرایط عادی 
با تعرفه گذاری دولتی به این نتیجه رســیدند که در شرایط عادی تولید کنند و در 
شرایط تحریمی خبری از تولید نباشد؛ یعنی خودروسازان خصوصی در دوران تحریم 
در کارخانه شان را می بندند و اینکه هزاران کارگر را بیکار می کنند بحثی نیست که 
برایشان مهم باشد؛ بی تردید چنین نگاهی به صنعت نه فقط ناشی از ضعف مدیریتی، 
بلکه برگرفته از مشکالت ساختاری است که نه تنها در صنعت خودرو بلکه در بیشتر 
صنایع خصوصی شده دیده می شود. واقعیت این است در صنعت خودرو نگاه مدیریت 
دولتی اشکاالت اساسی و فراوانی دارد، به نحوی که در دهه های گذشته ساختارها مانع 

از ورود مدیران کارآمد، توانا و مستقل به این بخش شده است. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 30 درصد مدارس کشور خطرآفرین هستند  ایسنا: حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: 2۵ سال است که به مشکل ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش پرداخته و طرح هایی ارائه 
می شود و نتیجه آن این است که اکنون 108هزار معلم در کشور کمبود داریم. با اعتباراتی که به آموزش و پرورش تعلق می گیرد، تنها 60درصد تعهدات خود را انجام می دهیم. وی از تشکیل کمیته ای با مأموریت 

حل مشکالت فضای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی و سطح دسترسی به مناطق الزم التوجه و مناطق دوزبانه خبر داد و گفت: متأسفانه 30درصد از مدارس کل کشور خطرآفرین هستند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین:
تمام خدمات اورژانسی در بیمارستان های عراق رایگان است

ایلنا: پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس 
کشور گفت: تمام مراجعات اورژانسی به 
بیمارستان های عراقی رایگان است و اگر 
بیمار خاص مراجعه کند هزینه دولتی 

دریافت می کند.
وی اضافه کرد: درمان ســرپایی، مراکز 
تخصصــی و مانیتورینگ مســیرهای 

عمومی برای حوادثی که ممکن است به وجود بیایند، آماده شده است. 
وی با بیان اینکه امســال نسبت به سال گذشته 20 تا 25درصد و در برخی 
موارد تا 40درصد منابــع را افزایش دادیم، افزود: در مرزها یک هزار و 100 
دستگاه آمبوالنس، 15 مرکز اورژانس، 400 خودرو تعمیرگاه سیار، یک هزار 
و 700 نفر فوریت پزشــکی و 3هزار و 600 پرســتار بــه نیروهایمان اضافه 
کردیم. همچنین یک هزار و 20 دســتگاه برای حوادث میکروبی و شیمیایی 
در مرزها مســتقر هستند. بخش های ویژه را تقویت و 56 درمانگاه سرپایی و 
کلینیک سیار مستقر کردیم. 845 نفر کادر مدیریت بیماری های واگیر داریم 
و 160 تیم دو یا سه نفره برای نظارت و آ موزش های بهداشتی مستقر است. 
تقریباً هر 40 تا 50 کیلومتر در داخل کشــور و در مســیر زائران آمبوالنس 

مستقر کردیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین: 
تالش می کنیم زائری پشت مرز نماند

تسنیم: فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین 
ناجا گفت: تمام تالش خود را می کنیم 
که مشــکالت زائران را برطرف کرده و 

نگذاریم زائری پشت مرز بماند.
ســردار محســن فتحــی زاده درباره 
افــرادی که قصد حضور در مراســم 
اربعین حســینی در کشــور عراق را 

دارند و گذرنامه آن ها کمتر از ســه ماه اعتبار دارد، گفت: بر اســاس توافق 
صــورت گرفته ســتاد مرکزی اربعین بــا طرف عراقی، قرار بر این شــد که 
گذرنامه ها حداقل ســه ماه اعتبار داشته باشــد و افرادی که گذرنامه آن ها 
کمتر از ســه ماه اعتبار دارد برای تمدیــد گذرنامه یا اخذ برگه تردد اربعین 

اقدام کنند.
فرمانده قرارگاه اربعین ناجا تصریح کرد: تمام تالش خود را می کنیم که مشکالت 

زائران را برطرف کرده و نگذاریم زائری پشت مرز بماند.
وی خاطرنشــان کرد: زائرانی بودند که مشکل ســربازی داشتند که با استقرار 
نمایندگانی از ســازمان وظیفه عمومی در مرزها کار آن ها را حل کردیم اما بهتر 

است این کارها پیش از سفر توسط زائران انجام شود.

 طرح جامع جمعیت 
یا ورود زنان به ورزشگاه؛ مسئله این است

خانواده در فرهنگ اســالم و ایران نهادی مهم تر و تأثیر گذار تر از هر نهاد دولتی 
و غیر دولتی در سرنوشت یک ملت است. در این نگاه اصالح و استحکام خانواده 
منجر به رفع بسیاری از مشکالت کشور، به خصوص مشکالت اخالقی و معنوی 

آن می شود. 

 6 سال اهمال کاری در تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
به دلیل اهمیتی که نهاد خانواده در حل بسیاری از مسائل بزرگ کشور دارد، الزم 
است تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی کشور برنامه ریزی دقیق و بلندمدتی برای 

حفظ و ارتقای آن داشته باشند. 
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ ساالنه ازدواج رو به کاهش است. تعداد ازدواج های 
ثبت شده در سال 13۹2 حدود 774 هزار و 513 مورد بوده که در سال 13۹6 به 
605هزار و 404 مورد رسیده است؛ همچنین میزان طالق به ثبت رسیده از سال 
۹2 تا ۹6 سیر صعودی داشته است. در همین راستا رهبر معظم انقالب براساس 
بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی »خانواده« را در سال 13۹5 
ابالغ کردند. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز از قوانین حامی خانواده است 

که از سال ۹2 تا به حال به تصویب نرسیده است.

 پافشاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
بر ورود زنان به ورزشگاه 

این طرح در حالی منتظر تصویب در مجلس اســت که در ســال 13۹7 دولت 
شیوه نامه ای را برای ورود زنان به ورزشگاه ها تصویب کرده است. معصومه ابتکار، 
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه رادیویی پارک شــهر در 
این باره می گوید: »این موضوع درســت و یا غلط تبدیل به مطالبه جوانان شده 
است، شئونات را همه رعایت می کنند، اما بعضاً اتفاقاتی رخ داد که حساسیت هایی 
را در جامعه ایجاد کرد«. طیبه سیاوشی نیز در دوم شهریور امسال درباره ضرورت 
تصویــب قانونی در مجلس برای ممانعت نکردن از حضور زنان در ورزشــگاه ها 
گفت: »از آنجا که هیچ منع قانونی در بحث ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد 
و در هیچ آیین نامه و بخش نامه ای به این موضوع یعنی ممانعت از ورود زنان به 
ورزشگاه ها اشاره نشده است به همین دلیل ما ضرورتی برای اینکه بخواهیم قانونی 
با عنوان عدم ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها به تصویب برسانیم، ندیدیم«. 

پافشاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر ورود زنان به ورزشگاه به 
عنوان حق بانوان و نیز پیگیری مبارزه با مسائلی چون کودک همسری در حالی 
صورت می گیرد که مهم ترین مسائل تأثیر گذار بر زندگی زنان، استحکام خانواده 
و احساس تعلق زنان به خانواده است که سبب تأمین آرامش روانی آنان می شود. 
این موضوع نیز در ســایه ازدواج به موقع دختران حاصل می شود. با این حال به 
نظر می رسد فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نه تنها در 
راســتای کمک به زنان و اجرای سیاست های کلی »خانواده« نبوده بلکه زنان را 
بیشتر به سمت فردگرایی، استقالل افراطی و فمنیسم پنهان سوق داده است. به 
بیان بهتر، عملکرد این معاونت با بند اول و دوم سیاست های کلی خانواده مغایرت 
دارد. در بند اول سیاست های کلی خانواده به ایجاد جامعه ای خانواده  محور تأکید 
شده و در بند دوم این ابالغیه بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، 

برنامه ها و سیاست های اجرایی اشاره شده است.

 همکاری معاونت امور زنان با سازمان های ضدجمعیتی
گفتنی اســت؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با حمایت از کمپین 
»زندگی من، سالمتی من، انتخاب من« اعالم می کند که موضوع سالمت، توجه 
به بهداشــت باروری و سالمت باروری برای زنان بسیار مهم است. او با تأکید بر 
اینکه این معاونت تعادل بین کار و خانه را همیشه جزو برنامه های خود می داند، 
می گوید: این کمپین نشان می دهد که زنان ایرانی می توانند در داخل خانواده در 
کنار همسرشــان در مدیریت خانواده نقش داشته باشند. این درحالی است که 
کمپین »زندگی من، سالمتی من، انتخاب من« توسط صندوق جهانی جمعیت 

UNFPA در ایران راه اندازی شده است. 
صندوق بین المللی جمعیت همان نهادی اســت که در سال های گذشته تأثیر 
چشــمگیری بر کاهش جمعیت ایران داشته است. این نهاد از راه های مختلفی 
همچون ارائه انواع روش های پیشگیری در جهت کاهش جمعیت، اهدای جوایز به 
فعاالن حوزه جمعیت در ایران، برگزاری کرسی های بین المللی، در دسترس قرار 
دادن بیشتر خدمات و کاالهای کیفی مربوط به بهداشت باروری و تدوین ضوابط و 
معیارهایی درباره حاملگی و زایمان امن و برنامه تنظیم خانواده سبب کاهش نرخ 
باروری در کشــور شده بود. در شرایطی که بند 16 سیاست های کلی خانواده به 
ایجاد سازوکارهای الزم برای ارتقای سالمت همه جانبه خانواده ها به ویژه سالمت 
باروری توجه ویژه دارد و نیز با دقت در کارنامه سیاه صندوق جهانی جمعیت در 
ایران، جای این پرســش وجود دارد که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست 

جمهوری همچنان اصرار دارد با چنین نهادی همکاری داشته باشد؟!
امید اســت نهادهای مؤثر در حوزه خانواده به جای دل خوش کردن به کمک ها 
و بهره گیری از اصول و قوانین غیر   بومی، بر فرهنگ اصیل اسالمی- ایرانی تکیه 
کنند و سیاست های کلی خانواده را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده و در 

تصویب طرح های همسو با آن تعلل نورزند.

 جامعه/ آرش خلیل خانه  بر اساس آمارهای 
رسمی، در حال حاضر 10درصد جمعیت کشور 
سالمند هستند؛ سالمندانی که بیش از 60 سال 
از عمرشان می گذرد. همین آمارها و پیش بینی های 
میزان  آینده،  سال   28 حدود  تا  می گوید  آن 
جمعیت سالمند کشور به 30درصد خواهد رسید؛ 
به تعبیری دیگر از هر سه نفر یک نفر سالمند شده 

و جمعیت کشور به سمت سالمندی خواهد رفت.
این در حالی است که با اتخاذ سیاست های انجام 
گرفته، ســن امید به زندگی ایرانیان در چهار دهه 
گذشته افزایش داشته است به گونه ای که بر اساس 
اظهارات مســئوالن وزارت بهداشــت و درمان در 
طول ســه تا چهار دهه گذشته امید به زندگی از 
50 ســال به بیش از 70 سال رسیده و اکنون این 
ســن در مردان 60 تا 64 ســاله 21.4درصد و در 
زنان 23.4درصد است؛ یعنی انتظار چنین افرادی 
در بازه سنی ذکر شده این است که 20 سال بیشتر 
عمر کنند، ضمن اینکه اکنون تعداد افراد بیش از 

65 سال بیشتر شده است.
اگر بتــوان این ارقام امیدوارکننده را به درســتی 
تحلیل و مدیریت کرد بدون شــک می توان دوران 
آرامش بخشــی را برای جامعه ســالمندی چند 
دهه آینــده رقم زد در غیر ایــن صورت عالوه بر 
آنکه ســالمندان آن دوره ضمن تجربه بسیاری از 
ناتوانایی ها و بیماری هایی که فرد در سالمندی به 
آن دچار می شــود، با آن دست به گریبان خواهند 
بود؛ جامعه نیز از آســیب های پیر شدن جمعیت 

بی نصیب نخواهد ماند.
نگاهی به بیماری های امروز ســالمندان، ضرورت 
برنامه ریزی بیشتر برای پیشگیری و یا به حداقل 
رســاندن این بیماری ها را در قالب سیاست های 
زیربنایــی دوچندان می کنــد. تحلیل های آماری 
حاکی از آن است که باالترین دلیل مرگ و میر در 
افراد 60 تا 6۹ سال در مردان و زنان؛ بیماری های 
قلبی، دیابت، کلیوی و سرطان هاست. ضمن آنکه 
میزان شــیوع فشــار خون افراد باالی 60 ســال 
34.5درصد و میزان شــیوع دیابت در افراد باالی 
60سال حدود 11درصد است در حالی که کمتر از 

40درصد این تعداد تحت کنترل هستند.
همین تحلیل ها مؤید آن اســت کــه 56.5درصد 
سالمندان فعالیت فیزیکی ناکافی دارند. 21درصد 
آن ها ســابقه مصرف دخانیات داشته و 26درصد 

آن ها نیز در سال گذشته حداقل 
یک بــار زمین خــورده و دچار 

شکستگی شده اند.
این ها تنها بخشــی از مشکالتی 
است که جامعه سالمندان کشور 
با آن مواجه اســت و همان گونه 
که اشاره شد اگر تدبیری در این 
خصوص اندیشــیده نشــود باید 
هزینه پیامدهای جبران ناپذیر آن 

را در آینده پرداخت کرد.

 سندی برای بهبود شرایط 
سالمندان

وزیــر بهداشــت، درمان و 
کشورمان  پزشکی  آموزش 
در گفت وگوی اختصاصی با 
مــا از تدابیری می گوید که 
این وزارتخانــه برای بهبود 

شرایط سالمندان در آینده در پی تحقق آن است.
دکتر مســعود نمکی به این نکته اشــاره می کند 
که مشکالت سالمندان تنها موضوعات مربوط به 
سالمت آن ها نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی 

و موضوعات مختلفی همچون 
اشــتغال و توانبخشی آن ها را 
نیز در بر می گیرد و این موارد 
نیز از جمله مسائلی است که در 
اتخاذ سیاســت های مربوط به 
بهبود شرایط سالمندان باید به 

آن ها توجه کرد.
وزیــر بهداشــت در ادامــه از 
تدوین ســند ملی ســالمت و 
مشخص شدن سهم هر یک از 
بخش ها در این سند می گوید؛ 
ســندی کــه بــرای هدایت 
سیاســت گذاری ها، برنامه ها و 
فعالیت های آینده در امور سالمندان 6 هدف اصلی؛ 
ارتقای ســطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده 
سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای 
ســالمت جســمی، روانی و اجتماعی سالمندان، 
ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت های اجتماعی، 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی 
و امنیت مالی نظام حمایت از ســالمندان را دنبال 

می کند.
نمکــی می گوید: مــن این توفیــق را دارم که در 

برهه ای که در سازمان برنامه و بودجه بودم همراه 
همکاران خود برای تدوین ســند ملی سالمندی 
کشور با مشارکت تمامی بخش ها فعالیت کردیم و 
خوشبختانه همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه 
این مسئله را دنبال کردند و چند روز پیش ضمن 
رونمایی از این ســند، تکلیف هر دســتگاه نیز در 

خصوص سالمندان مشخص شد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه 
به پوشش بیمه های تکمیلی سالمندان نیز اشاره 
می کند؛ خدماتی که متأســفانه تاکنون برای این 
قشــر از جامعه مغفول واقع شده و یا کمتر به آن 
پرداخته شده است. چنانکه بر اساس آمارهایی که 
پیش از این مســئوالن این وزارتخانه ارائه داده اند 
حدود 70درصد سالمندان از پوشش خدمات بیمه 

تکمیلی بی بهره اند.
نمکی می گوید: در وزارت بهداشت در این خصوص 
با توجه بــه نیازهایی که ســالمندان برای بیمه 
تکمیلی و برای برخی دیگــر از خدمات همچون 
عینک، دندان مصنوعی و عصــا دارند تمهیداتی 
را اندیشیده ایم و پوشــش بیمه ای آن ها را دنبال 

می کنیم. 
وزیر بهداشت عالوه بر آنچه اشاره شد به خدمات 

دیگری نیز به منظور حمایت از سالمندان و کاستن 
از دغدغه های پیش روی آن ها اشاره می کند.

 خانه هایی برای سالمندان
نمکی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با ما به 
ایجاد خانه هایی برای سالمندان اشاره می کند که در 
آن بتوان خدمات مربوط به این قشر را ضمن ایجاد 
محیطی فرحبخش برای آن ها ارائه کرد. خانه هایی 
که وی امیدوار است جای آسایشگاه های سالمندان 
را بگیرد و سالمندان در طول روز در کنار همساالن 
خود بوده و شب نیز در کنار خانواده زندگی کنند. 
نمکی به کارکرد مهم دیگر این خانه ها نیز اشــاره 
می کند و می گوید: وزارت بهداشت با ایجاد سرای 
موقت سالمندان با کمک شــهرداری ها به دنبال 
آن اســت که سالمندان بتوانند در روز از خدماتی 
همچون کاردرمانی، گفتاردرمانی و پیشــگیری از 
آلزایمر و بیماری های مشابه برخوردار شوند. وزیر 
بهداشــت عالوه بر آنچه اشاره شد از پیگیری های 
وزارتخانه ای که عهده دار مدیریت آن اســت برای 
ادغام خدمات ســالمندان در نظام شبکه بهداشت 

درمانی نیز خبر می دهد.

  یک خبر خوب از نظام ارجاع 
تأخیر در اجرای نظــام ارجاع نیز گرچه منحصر 
به ســالمندان نیست اما به دلیل مشکالت بسیار 
ســالمندان و خانواده هــای آن ها بــه ویژه برای 
مراجعه آن ها از شــهرهای کوچک به پایتخت و 
شــهرهای بزرگ از اهمیت دوچندانی برخوردار 
است. وزیر بهداشــت در پاسخ به خبرنگار ما در 
خصوص چرایی تأخیر در نظام ارجاع و سرانجام 
آن می گوید: موضوع نظام ارجاع و پزشک خانواده 
از جمله مواردی اســت که باید بیشــتر روی آن 
بررسی و کار می شد. نمکی اضافه می کند: پرونده 
الکترونیک سالمت به عنوان ریل اصلی عبور این 
دو مؤلفه آماده شــده است و در حال حاضر روی 
ایــن دو موضوع کار می کنیم به طوری که هفت 
اســتان کشــور به صورت پایلوت با سرعت کار 
خود را انجام می دهند و ان شاءاهلل تا پایان امسال 
70درصد از سیســتم ارجاع و پزشک خانواده در 
کشور تکمیل می شود و تا نیمه نخست سال ۹۹ 
نیز تمامی کشور زیر پوشش این سیستم و پزشک 

خانواده قرار خواهند گرفت.

تمهیداتی برای پیرسالی در راه است

نسخه جدید وزیر بهداشت برای سالمندان

وزیر بهداشت 
از پیگیری های 

وزارت بهداشت 
برای ادغام خدمات 
سالمندان در نظام 

شبکه بهداشت 
درمانی خبر 

می دهد
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مثل کنکور؛ صنعت المپیاد داریم
ایسنا: فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان 
درباره اینکه آیا همانند صنعت کنکور، صنعت المپیاد داریم؟ گفت: 
متأســفانه داریم؛ چون سهم شهرستان های ما از المپیادها دارد به 
ســمت صفر میل می کند. حدود هشت اســتان هرگز رنگ مدال 
کشوری به خود ندیده اند. امروز به جای اینکه باشگاه دانش پژوهان 

جوان کار باشگاهی کند، دارد کار آموزشگاهی می کند. 

از سهمیه هیئت  علمی استفاده کردم اما با آن مخالفم!
فارس: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی درباره امتیاز 
فرزندان هیئــت علمی در دانشــگاه، گفت: خــودم در جهاد 
دانشگاهی از این امکان اســتفاده کردم اما شخصاً معتقدم که 
قانون خوبی نیســت. معتقدم که نباید تبعیضــی بین افراد در 
استفاده از امکانات قائل شویم؛ زیرا برای پیشرفت کشور نیاز به 

رقابت داریم و باید بین بچه ها رقابت ایجاد شود.
 

تفاوت دانشگاه های ما با دنیا
مهر: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و 
هنر دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشگاه های ما همچنان در نسل 
دانشگاه های آغاز قرن 14 شمسی هستند و به سبک سال های 
1300 عمل می کنند و همچنان به علوم نگاه شناختی دارند؛ در 
حالی که در دانشگاه های دنیا نگاه به علوم نگاه حل المسائلی در 

راستای رفع مشکالت جامعه است.

طرح »شهاب« ناموفق است
فارس: الهام یاوری، مدیرکل نظارت و ارزیابی بنیاد ملی نخبگان 
درباره طرح شهاب می گوید: شهاب ناموفق است، زیرا تناقضات 
مفهومــی دارد. وی تصریــح می کند: موضوع تفکیک نشــدن 
استعدادهای برتر لزوماً به معنای نداشتن مدرسه جداگانه نیست. 
می توان طوری عمل کرد که بچه ها دور از جامعه رشــد نیابند. 

نفس کنار هم بودن آدم های مستعد یک ارزش است.

سلبریتی ها و ورزشکارانی که به زندان رفتند
مهر: سردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی می گوید: از 
افرادی که به عنوان سلبریتی و ورزشکار در جامعه معروفند و به پلیس 
بی احترامی کردند شکایت کردیم و تمامی این افراد به مرکز پلیس 
آمده اند و همه از پلیس عذرخواهی کردند و حتی از یک مورد هم 
نگذشته ایم، حتی برخی به زندان هم رفته اند ولی ما رسانه ای نکردیم.

چرا پزشکان رغبتی برای ورود به رشته طب سنتی ندارند؟
تسنیم: حسین خیراندیش، پیشکسوت طب سنتی می گوید: 
روش ناکارآمد آموزش طب ســنتی سبب شده پزشکان رغبت 
چندانی برای ورود به رشــته طب سنتی نداشته باشند. وقتی 
پزشک چهار سال از عمرش را صرف یاد گرفتن درمان های طب 
سنتی می کرد اما درمان یاد نمی گرفت بلکه تعداد زیادی تئوری 
حفــظ می کرد، طبعاً ترجیح می داد وقتــش را صرف فراگیری 

تخصص دیگری از طب کالسیک کند و نه طب سنتی!

چرا کاداستر کاماًل اجرا نشد؟
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس، با اشاره به دالیل اجرا نشدن کامل طرح کاداستر 
گفت: قانون مهلت پنج ساله برای اجرای طرح کاداستر تعیین کرده 
که تقریباً این پنج سال رو به اتمام است اما به لحاظ کمبود اعتبار، 
این طرح به طور کامل اجرا نشد. از طرفی دستگاه های دولتی هم 

برای اجرای کامل این طرح تالش کافی نداشته اند.

فرار رو به جلو درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش
خانه ملت: فرهاد فالحتی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: مسئوالن پیشین آموزش و پرورش همواره توجیهاتی 
درباره مسئله خصوصی سازی آموزش و پرورش مطرح کرده اند که 
اشاره به مدارس هیئت امنایی، نیروهای خرید خدمات آموزشی و 
مدارس غیرانتفاعی در این راستا نوعی فرار رو به جلو است؛ چراکه 

این موارد به هیچ عنوان خصوصی سازی به شمار نمی آید.

چرا مدیران شهری به آمارگیری مهاجرت توجه نمی کنند؟
ایرنا: مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور گفت: سال 
۹5 برای نخســتین بار آمارگیــری در خصوص مهاجرت انجام 
شد اما چرا مدیران شهری به آن توجه نمی کنند؟ اگر به عنوان 
شهردار شــهرهای بزرگ، کوچک و میانی به این آمارها توجه 
می کردیم که از شهرهای ما به چه شهرهایی مهاجرت می شود 

می توانستیم در مانایی جمعیت مؤثر باشیم. 

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
»مناسب سازی مدارس دخترانه« 

اثرات سوء تربیتی دارد
ایســنا: علیرضا کاظمی، معاون پرورشــی و 
فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
طرح هایی چون مناسب سازی مدارس دخترانه 

باید پیوست تربیتی و فرهنگی داشته باشند.
وی همچنین افزود: آیا امکان دارد به دختران و 
همکاران اجازه داده شود با هر پوششی در مدرسه 
رفت و آمد کنند؟ اکنــون این اقتضائات وجود 
ندارد، خدمتگزار مدرسه مرد است و مراجعاتی 
از ســوی پدران داریم و باید این محدودیت ها را 
نیز در نظر گرفت. همچنین مدارس کمی وجود 
دارد که از اطراف اشراف و احاطه نداشته باشد و 
هر چقدر دیوار را باال ببرید باز هم امنیت کامل 

برقرار نمی شود.
علیرضــا کاظمــی گفت: یــک علــت اینکه 
دانش آموزان لباس فرم می پوشند، پرهیز از وقوع 
چنین مواردی است. مدرسه یک محیط آموزشی 
اســت و نه فضای نمایش پوشش و قدرت مالی؛ 

در این حوزه باید با ظرافت ورود کرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 
۵ درصد جامعه فعال کشور 

درگیر اعتیاد هستند 
ایسنا: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اینکه 4میلیون نفر از جمعیت فعال 
کشــور درگیر موضوع اعتیاد هستند گفت: 
حــدود 5درصد جامعه فعال کشــور درگیر 

اعتیاد هستند.
اسکندر مؤمنی افزود: قطعاً نگاه به معتاد، نگاه به 

یک بخش اضافه جامعه نیست.
وی افــزود: دو نگاه در این حــوزه وجود دارد؛ 
نخســت آنکه حق این معتادان نیست که زیر 
پل ها و در کنار جوی آب بخوابند و دوم اینکه 
حق مردم منطقه نیســت که با این آسیب ها 
چهره به چهره باشند. نگاه انسانی تأکید می کند 

که باید برای این افراد سرپناهی فراهم شود.
وی همچنین تأکید کــرد: موضوع جمع آوری 
خرده فروشــان نیز باید متناسب با جمع آوری 
معتادان متجاهر و نگهداری آن ها در اردوگاه ها 
پیش برود به شــکلی که خرده فروشان نیز در 

اردوگاه های کار اجباری نگهداری شوند.

خانه و خانواده

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد
توزیع 4 میلیون سبد غذایی 

بین مادران باردار مناطق محروم 
جامعه: معاون بنیاد مستضعفان از توزیع بیش از 
4میلیون سبد غذایی برای مادران باردار مناطق 
محروم کشــور خبر داد و گفت: اجرای این طرح 
موجــب بهبود تغذیــه مادران بــاردار و کاهش 
تولد نــوزادان با وزن کمتــر از 2.5 کیلوگرم در 
مناطق محروم کشور شده است.موسی برزگری 
همچنین گفت: این سبد غذایی براساس پیشنهاد 
متخصصان وزارت بهداشت، یک بسته غذایی با 
میزان 2هزار و 500 کیلوکالری اســت که میان 
مادران باردار مناطق روســتایی و محروم کشور 
توزیع می شــود.به گزارش مرکز روابط عمومی 
بنیاد مستضعفان، معاون بنیاد مستضعفان درباره 
واجدان شــرایط بهره منــدی از این طرح گفت: 
شناســایی افراد واجد شرایط از طریق خانه های 
بهداشــت انجام می شــود و افراد نیازمندی که 
متقاضی بهره مندی از سبد غذایی مادران باردار 
هستند می توانند با مراجعه به خانه های بهداشت 

سراسر کشور از مزایای طرح استفاده کنند.

علم و فناوری

وزیر ارتباطات:
فضانورد ایرانی به فضا 

می فرستیم
مهر: وزیــر ارتباطات گفت: با همکاری ســایر 
کشورها، فضانورد ایرانی به فضا می فرستیم و این 
نوع تفکر و نگاه به صنعت فضایی ایران، حسادت 

آمریکا را برمی انگیزد.
آذری جهرمی افزود: تا سال 1404 ماهواره ایرانی 
عملیاتــی با دقت تصویربرداری یک متر در مدار 

زمین قرار می دهیم.
جهرمی در ادامه همچنین با بیان اینکه یک هزار 
و 400 ســال پیش یزید بن معاویه در شــقاوت 
و ســنگدلی، بدتر از ترامپ بــود و پاک ترین و 
شریف ترین بشــر روی کره زمین را مورد اذیت 
و آزار قرار داد، گفت: آقای ترامپ! ماهواره هایتان 
را فعال کنید که با دقــت ظرف چند روز آینده 
مسیر نجف به کربال را از طریق ماهواره ها به خوبی 
رصد کنید. وزیر ارتباطات یادآور شد: سرانجام تو 
برای یزید بن معاویه اتفاق افتاد و سرانجام محبان 
حســین  بن علی)ع( همان اســت که برای امام 

حسین)ع( پیش رفت.

بهداشت و درمان

با سلول های بنیادی  تحقق می پذیرد
درمان فلج مغزی در کودکان و 

اوتیسم تا پنج سال آینده 
جامعه: مدیرعامل شرکت فناوری  بن یاخته های 
رویان گفت: افزون بر 6 میلیون نمونه خون بند 
ناف در بانک های خصوصی و 700 هزار نمونه نیز 
بانک های عمومی نگهداری می شود.مرتضی  در 
ضرابــی افزود: 15هزار نمونــه در بانک عمومی 
کشور ذخیره شــده است، این آمار در بانک های 
خصوصی به 115هزار نمونه می رسد، بزرگ ترین 
ظرفیت ســلولی در خاورمیانه متعلق به کشور 
ماست.ضرابی با بیان اینکه بهبود برخی بیماری ها 
مانند فلج مغزی در کودکان و اوتیســم توســط 
ســلول های خون بند ناف پیش بینی می شــود 
تصریح کرد: در بیماری فلج مغزی تا پنج ســال 
آینده ســلول های بنیادی وارد کار می شوند.وی 
همچنین گفت: در صورت استفاده از سلول خون 
بنــد ناف برای بیماری فلج مغزی، می توان آن را 
برای کودکان 4 تا 14 سال استفاده کرد، تاکنون 
200 پیوند بیماری های خونی توسط سلول های 

بنیادی در کشور انجام شده است.

تا اربعین حسینی

دیدگاه
 فاطمه اردبیلی
پژوهشگر جمعیت/دانشگاه علوم پزشکی البرز 
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استاد دانشگاه »میسان« در گفت وگو با قدس تشریح کرد

عوامل مؤثر در اعتراض های اخیر عراق
  جهان/ جــواد فراهانی  چند 
روزی اســت که در عراق عده ای از 
مردم باحضور در خیابان ها تظاهرات می کنند 
و از دولت می خواهند تا به طور جدی با فساد 
مالی در کشــور مبارزه و فرصت های شغلی و 
خدماتی مناســب را برای تمام شهروندان به 
طور یکسان فراهم کند. مقامات سه قوه عراق 
متشــکل از رئیس جمهور، نخســت وزیر و 
را  مــردم  پارلمــان خواســته های  رئیــس 
خواســته هایی بحق و مشروع دانسته و اعالم 
کرده اند کــه تمام تالش خود را برای تحقق 
مطالبات آن ها به کار خواهند بســت. اما در 
ایــن بین، عوامل خارجی و داخلی که هریک 
به دنبال تحقق اهداف و منافع شخصی خود 
هســتند، بر آتش اعتراضات دمیده و ســعی 
دارند این تظاهــرات را از یک روند اعتراضی 
مســالمت آمیز به تجمعاتی خشــونت آمیز 

همراه با اقدامات خرابکارانه سوق دهند.
الســاعدی«  »ســعدون 
کارشناس و استاد روابط 
دانشــگاه  بین الملــل 
میسان در شرق عراق در 
گفت وگــو با قــدس در 
 ارتبــاط با دالیل ایــن اعتراضــات و عوامل 
تشــدید کننده آن گفت: ایــن تظاهرات در 
ظاهــر یک اعتراض مردمی اســت که دولت 
عــراق آن را بحــق می داند و بــه علت نبود 
عدالت اجتماعی و نقــص در خدمات رفاهی 
شکل گرفته است. اما این سؤال مطرح است 
که چه کســی این مــردم را بــه خیابان ها 
کشــانده و بــه حضور آن ها ســمت و ســو 
می دهد؟ به یقین طرف های مشخصی در پس 

این اعتراضات قرار دارند.

 عده ای از این وضعیت 
سوءاستفاده می کنند

الســاعدی افــزود: نظرات 
مختلفی در مــورد عوامل 
پشــت پرده این اعتراضات 
وجــود دارد کــه برخــی 
را  غربــی  دخالت هــای 
اعتراضات  ایــن  محــرک 
بــه  برخــی  و  می داننــد 
کشورهایی در منطقه اشاره 

می کنند و بعضی دیگر احزاب و تشــکل های 
داخلــی مخالف با دولــت و گروه هایی که به 
دنبال تحقق منافع شــخصی خود هســتند 
را متهم بــه صحنه گردانی ایــن اعتراضات 

می کننــد و همچنیــن عوامل 
نیز  ســایبری و فضای مجازی 
یکی دیگر از منابع تغذیه کننده 
اعتراضات هستند؛ بنابراین تمام 
این موارد می تواند عامل تشدید 
کننده این تظاهرات باشد، ولی 
اصل ماجرا مردمی هســتند که 
به خیابان ها آمده و خواســتار 
اجرای عدالت و مقابله با فســاد 
عراق  دانشگاه  اســتاد  هستند. 
تأکید کرد: ســناریوی دیگری 
هم وجود دارد کــه آمریکا در 
پس این تظاهرات قــرار دارد و می خواهد با 
تغییر دولت عراق، ایران را از این کشــور دور 
کند؛ این احتمال هم وجود دارد، ولی تا این 
لحظه هیچ یک از این احتماالت به طور قطع 

تأیید نشده و طرف های امنیتی به تالش خود 
برای شناسایی رهبران آن ادامه می دهند.

 دولت زودتر از این باید برای حل 
معضل فساد کاری می کرد

وی در ارتباط با عملکرد دولت دراین اعتراضات 
گفــت: گرچه دولت برای پاســخ به مطالبات 
مــردم تالش خود را به کار گرفته اســت، اما 
از تظاهرات کنندگان و  متأســفانه تعــدادی 
نیروهای امنیتی جان خود را از دســت داده 
و یا آنکه زخمی شــده اند. در واقع دولت باید 
زودتــر از این بــه فکر حل معضــل بیکاری، 
فســاد و ارائه خدمات رفاهی مناسب می افتاد 
و پیش بینی هــای الزم را می کرد تا این گونه 
غافلگیر نشود. ســعدون الساعدی در پایان با 
اشاره به اینکه به نظر نمی رسد مردم تا پیش 
از تحقق خواسته هایشــان خیابان ها را ترک 
کنند، تصریح کــرد: دولت باید گفت وگوهای 
جدی و ســازنده ای را با نمایندگان معترضان 
انجــام دهــد و تــا جایی کــه امــکان دارد 
خواســته های آن ها را برآورده سازد، در غیر 
این صورت احزاب داخلی خواهان اســتعفای 
دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 
خواهند شــد. براین اســاس آن گونــه که از 
تحلیل ها و گزارش ها در مورد اعتراضات اخیر 
در عراق بر می آید، شــرایط پیچیده ای وجود 
دارد و از آنجایــی که عوامل خارجی و فرصت 
طلب به دنبال آن هســتند تــا آتش فتنه ای 
دیگر را در این کشور برافروزند، تمام مسئوالن 
و مردم عــراق باید با همکاری یکدیگر هرچه 
سریع تر مشکالت را حل و فصل کرده تا ماجرا 

ختم به خیر شود.

تحول در جنگ و چارچوب های جدید مذاکرات یمن
الوقت- تحوالت یمن روند پرشتابی گرفته است، به صورتی که عالوه بر پیروزی های 
میدانی گسترده برای یمنی ها، روند سیاسی برای پایان تجاوز خارجی و از این طریق 
حل مناقشه داخلی نیز با درخواست های مذاکره از سوی طرفین پس از یک دوره رکود 
دوباره قوت گرفته اســت. در همین راستا چند روز پیش مارتین گریفیتس، نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن برای گفت وگو با طرف های مختلف ابتدا وارد صنعا شد 
و با رهبر انصاراهلل و همچنین مقامات دولت نجات ملی دیدار و گفت وگو کرد. به طور 
طبیعی با در نظر گرفتن شــرایط و معادالت جدید جنگ اکنون این پرسش مطرح 
است که آیا دور جدید تالش های بین المللی، مشخصاً تحرکات نماینده سازمان ملل، 
برای پایان دادن به جنگ و جمع کردن تمامی طرف ها بر سر میز مذاکره تا چه اندازه 
موفقیت آمیز خواهد بود؟ و پرسش دیگر آنکه تحوالت نظامی اخیر چه تأثیری بر فضای 

کلی مذاکره خواهد داشت؟

 شرایط جدید مذاکره
آنچه تاکنون در مورد موضوعات گفت وگو و هدف مذاکرات در تالش های بین المللی 
برای باز کردن باب گفت وگو و آوردن طرفین جنگ به پای میز مذاکره تعیین کننده 
بوده اســت، به صورت عمده چارچوب هایی خارج از طرح ها و ایده های اصلی طرف 
یمنی و صرفاً بر مبنای در نظر گرفتن منافع اصلی متجاوزان ســعودی و اماراتی قرار 
داشته است، چنان که این ادعا را می توان در جریان مذاکرات استکهلم سوئد مشاهده 
کرد که موضوع مذاکره نه پایان دادن کامل به جنگ و تجاوز و کشتار و محاصره، بلکه 
بحث بر سر توقف حمالت به بندر الحدیده پس ازناکامی چندباره متجاوزان در فتح 
این بندر مهم و راهبردی و بروز بحران انســانی در صورت تداوم محاصره بود. در این 
مذاکرات پذیرش مذاکره از ســوی متجاوزان با اکراه، کارشکنی های فراوان در اجرای 

نتایج مذاکرات و تداوم حمالت هوایی و زمینی در سایر نقاط یمن بود.
با این حال اکنون این معادالت به طور کلی زیر ســؤال رفته است. اوالً جبهه متحد 
متجاوزان در نتیجه اختالفات گسترده و عمیق از هم متالشی شده و از آن نامی تنها 
باقی نمانده است. اماراتی ها آرایش نیروهای خود را برای عقب نشینی کامل از یمن در 
جنوب متمرکز کرده و با حمایت از جدایی طلبان اندک اعتبار دولت مستعفی منصور 
هادی را ساقط کرده اند. عربستانی ها نیز در این شرایط که خود را در مقابل نیروهای 
جنگجو و زبده حوثی ها تنها می بینند، متزلزل و سردرگم شده اند و هر روز در بخشی از 
جبهه های جنگ متحمل شکست شده و عقب نشینی می کنند. از طرف دیگر حمالت 
هوایی انصاراهلل به مراکز اقتصادی و نظامی عربستان و ناتوانی این کشور در دفع این 
حمالت، از جمله حمله بزرگ به تأسیسات آرامکو که شریان حیاتی اقتصاد عربستان را 
هدف قرار داد، موجب استیصال سعودی ها از نحوه پیشبرد جنگ در آینده شده است. 
بنابراین در این شرایط دیگر نمی توان از دریچه معادالت گذشته به مذاکرات سیاسی 
و چارچوب های آن نگاه کرد؛ چرا که معادالت میز مذاکره نخســت از تحوالت میدان 

جنگ صادر می شود و نه توافق طرفین و یا دستورعمل های خارجی.

 چارچوب های مذاکره در وضعیت جدید
پایان یافتن کامل و غیرمشروط تجاوز و عقب نشینی کامل عربستان و امارات از مواضع 
تصرف کرده خود در خاک یمن به منظور حفظ تمامیت ارضی کشــور و همچنین 
پایان دادن به محاصره یمن مهم ترین اصولی است که همواره و به ویژه در مدت اخیر 
از سوی رهبران انصاراهلل به عنوان خطوط اصلی مذاکره مورد تأکید قرار گرفته است. 
روز گذشته مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار و گفت وگو با 
گریفیتس گفت: »برای تحقق صلح در یمن، طرح های زیادی را ارائه کرده ایم که آخرین 
مورد آن، توقف مشروط حمالت یمن به عربستان در ازای لغو محاصره و توقف حمالت 
سعودی به یمن بود«. همچنین رهبر انصاراهلل نیز در دیدار با نماینده سازمان ملل گفت 
ائتالف سعودی باید از ابتکار عمل دولت نجات ملی یمن استقبال کرده و به حمالت 

خود علیه این کشور پایان دهد.
در واقع تجربه مذاکرات سوئد و نقض عهدهای مکرر عربستان به یمنی ها اثبات کرده 
اســت که توافقات جزئی و بخشی در مورد آتش بس هرگز از سوی سعودی ها مورد 
احترام قرار نخواهد گرفت و چاره کار در قطع کامل حضور متجاوزانه این کشــور در 
یمن است. در این راستا المشاط در گفت وگو با گریفیتس گفت یمن گام های عملی 
 بســیاری را ارائه کرد که این مسئله جدیت این کشــور برای رسیدن به راه حل های 
مسالمت آمیز همزمان با آغاز بیش از 90 درصد از تعهدات توافقات استکهلم مربوط به 
الحدیده را نشان می دهد. این در حالی است که طرف دیگر در اجرای تعهداتش، هیچ 
گامی برنداشته است. از طرف دیگر ضرورت حفظ تمامیت ارضی یمن و جلوگیری از 
تجزیه آن نیز یکی از مواردی بوده که همواره از سوی رهبران صنعا مورد تأکید قرار 
داشته است. رهبر انصاراهلل 19 شهریور اعالم کرده بود ما تمام تالش ها برای تجزیه و 
تفرقه )در یمن( را محکوم می کنیم و علیه آن می ایستیم. این چارچوب بندی اما موانعی 
نیز در پیش رو دارد، از جمله اینکه امارات و نیروهای جنوبی وابسته به این کشور به 
شدت در پی تجزیه یمن هستند و همچنین شاید در ادامه سعودی ها و آمریکا نیز این 
طرح را در پیش گیرند. از سویی سعودی ها اراده الزم را برای توقف حمالت به صورت 
کامل در آینده نزدیک از خود نشــان نداده اند و تنها در مورد آتش بس جزئی سخن 
گفته اند. در این شرایط امید به شروع مذاکرات جامع دور از واقعیت است و این سفر 
می تواند برای شنیدن سخنان طرفین و تالش برای تداوم آتش بس صورت گرفته باشد.
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 کاخ سفید احضاریه گرفت!
16 مهر آخرین فرصت ترامپ 

برای ارائه مدارک

جهان: در ادامه تالش دموکرات های مجلس 
نمایندگان برای اســتیضاح رئیس جمهور 
آمریکا، کمیته اطالعاتی این مجلس با ارسال 
احضاریه به کاخ سفید، به ترامپ تا 16 مهرماه 
فرصت داد درباره پرونــده »اوکراین گیت« 
شواهد خود را ارائه کند. همزمان نیویورک 
تایمز مدعی شد یکی دیگر از مقامات جامعه 
اطالعاتی این کشور نیز قصد دارد در رابطه 
با این پرونده و تخلف انتخاباتی ترامپ، طرح 
شکایت کند. گفته می شود این فرد نسبت به 
شخصی که برای نخستین بار محتوای این 
مکالمه را افشا کرد؛ اطالعات بیشتری دارد. 
ترامپ اما معتقد است مجلس نمایندگان از 
آرای الزم برای استیضاح او برخوردار هستند، 
اما مجلس ســنا آمریــکا او را تبرئه خواهد 
کرد. نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا 
از حمایــت 51 درصدی مــردم از برکناری 

»ترامپ« حکایت دارد.

افزایش اختالف میان هادی و ابوظبیموشدوانی علیه چین از شرق تا غرب  ادعای رسانه غربی
عربستان آتش بس در یمن 

را بررسی می کند
 تصویب الیحه حمایت 

 از تایوان در  سنا ی آمریکا
 امارات به تالش برای کودتا 

در جنوب یمن متهم شد

مهر: خبرگــزاری رویترز مدعی شــد که 
سعودی ها پیشــنهاد جنبش انصاراهلل برای 
برقراری آتش بس در یمن را بررســی کرده 
و به نظر می رســد که در این زمینه جدی 
هستند. این رسانه انگلیسی به نقل از منابع 
میدانی خود گزارش داد که حمالت هوایی 
عربستان به یمن به شکل محسوسی کاهش 
یافته و می توان نسبت به دستیابی نزدیک 
به راه حل خوشــبین بود. رویترز به نقل از 
یک دیپلمات اروپایی نیز افزود: بن سلمان 
خواهان خروج از یمن اســت و ما باید برای 
وی راهــکاری که آبرویش را نیز حفظ کند، 
بیابیم. گفتنی است که سعودی بیش از چهار 
ســال است که تجاوز به یمن را آغاز کرده و 
به نتایجی نیز دســت نیافته است. در طول 
این تجاوز هــزاران نفر از مردم بیگناه یمن 
شــهید و زخمی و خســارات زیادی نیز به 

زیرساخت های این کشور وارد شده است.

 جهــان: در حالــی کــه اعتراضــات در 
هنگ کنگ که چین مداخالت کشــورهای 
غربــی و به ویژه آمریکا و انگلیس را در پس 
این تحوالت می داند همچنــان ادامه دارد، 
ســنای آمریکا در اقدامی ضد چینی دیگر 
الیحه ای را به تصویب رسانده تا از آن طریق 
کشورهایی که روابط دیپلماتیک با »تایوان« را 
کاهش می دهند، مورد مجازات قرار گیرند. 
این اقدام واشنگتن در حالی است که پکن 
تایوان را بخشــی از خاک خود دانسته و در 
باره هرگونه دخالت خارجی در آن هشــدار 
داده اســت. همزمان با این اقدام، تحرکات 
ضد چینی واشنگتن در خاک اروپا نیز ادامه 
داشته و در همین راستا پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا که به مونته نگرو و مقدونیه شــمالی 
سفر کرده در تالش برای مسموم کردن افکار 
عمومی علیه چین، به کشورهای حوزه بالکان 

درباره نفوذ پکن هشدار داده است.

باشگاه خبرنگاران: دولت مستعفی یمن 
از ناکام گذاشــتن تالش شبه نظامیان مورد 
حمایــت امارات برای ســیطره بر نهادهای 
دولتی در استان جنوبی سقطری خبر داد. 
از حدود دوماه پیش آشوب ها و درگیری های 
خشونت آمیز میان نیروهای تحت حمایت 
طرفین ســعودی و اماراتی در جنوب یمن 
به میزان چشمگیری تشدید شد و در یک 
مورد، جنگنده های اماراتی به شبه نظامیان 
وفــادار به منصور هادی حملــه کردند که 
ده ها تن در این حمالت کشــته شــدند و 
 امارات متحــده عربی نیروهــای هادی را 
تروریســت خواند. شــبه نظامیان وفادار به 
منصور هادی این حمالت را یک نقطه عطف 
خوانده و امارات را بــه تالش برای کودتا از 
جانب شبه نظامیان همپیمانش برای سرنگون 
کردن دولت وی و ایجاد شــکاف در جنوب 

یمن متهم کردند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل

رویترز: همزمان با ســفر وزیر خارجه دولت 
»دونالد ترامپ« به آتن، معترضان یونانی ضمن 
»قاتل « خوانــدن آمریکایی ها علیه این ســفر 
تظاهرات برپا کرده و پرچم آمریکا را آتش زدند.

اسپوتنیک: در حالی که بالتکلیفی ناشی از 
»برگزیت« در انگلیس همچنان ادامه دارد، هزاران 
تظاهرات کننده اسکاتلندی استقالل اسکاتلند از 

بریتانیا را خواستار شدند.
فرانس 24: مقامات نظامی و پلیس فیلیپین 
اعالم کردند که هفت  نفر از تندروهای وابسته به 

داعش در جنوب فیلیپین کشته شدند.

بدون تیتر

شورای روابط خارجی بررسی کرد
آیا روسیه برنده رسوایی 

اوکراین است؟
خالدی: استفان سستانوویچ تحلیلگر اندیشکده 
شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی تحت 
عنوان »آیا روسیه برنده رسوایی اوکراین است؟« 
به بررسی و تحلیل پیرامون اتفاقاتی که از آن به 
رسوایی »اوکراین گیت« تعبیر می شود پرداخته 
و نوشــت: ماجرا از افشای تماس تلفنی ترامپ 
با رئیس جمهور اوکراین شروع شد. رسانه های 
آمریکا گزارش دادند ترامپ در این مکالمه تلفنی 
تالش کرده والدیمیر زلنسکی را برای تحقیقات 
فساد از کسب و کار »جو بایدن« مهم ترین رقیب 
انتخاباتی وی و پسر او »هانت« تحت فشار قرار 
دهد و کمک های اقتصادی و نظامی به کیف را 

منوط به همین کار کرده است. 
در ادامه این یادداشــت آمده است: این رسوایی 
بزرگی برای رئیس جمهور آمریکا محســوب 
می شــود. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه گفته اســت این موضوع ایاالت 
متحده را به »ســوژه خنده جهــان« تبدیل و 
اوکراین را تحقیر کرده است. در عین حال اکنون 
در غرب ادعاهایی وجــود دارد مبنی بر اینکه 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه برنده 
اصلی این ماجراست؛ چراکه به او دست آزادتری 

می دهد تا بر اوکراین تسلط یابد. 
باید توجه داشــت حمایت نظامی و اقتصادی 
پایدار آمریکا از اوکراین در واقع همواره یکی از 
عناصر قدرت کی یف محسوب شده و به ویژه این 
موضوع در بحث رویارویی با روســیه از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. اکنون به نظر می رسد 
اگر در عزم اوکراین برای برگزیدن راه دیپلماسی 
در مواجهه با مسکو خللی ایجاد شود،  اقدامات 
عجیب و غریب ترامپ بی گمان بخشــی از این 
داستان خواهد بود. مدت ها پیش از صحبت با 
ترامپ در اواخر ماه ژوئیه، راهبرد زلنســکی در 
حال آشــکار شدن بود. وی بهار گذشته با قول 
یافتن راهی برای پایان دادن به نزاع با روســیه 
انتخاب شــده بود. این همان چیزی است که 
مردم اوکراین می خواهند و دولت های اروپایی.

اما توانایی زلنسکی برای پیدا کردن راهی و آغاز 
گفت وگــو با روس ها در پی پشــتیبانی ایاالت 
متحده و اروپا میسر خواهد بود. او به این پشتوانه 
نیاز دارد تا از شــرایطی که می تواند کشورش 
را ضعیف تر کند، جلوگیری نماید. ترامپ اما با 
اقدامات بی پروای خود همه این مسائل را تحت 
تأثیر قرار داده و به نظر می رسد تنها کسی که 

از این شرایط سود می برد، پوتین خواهد بود.  

اتاق فکر
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دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣،﹡﹍ــ︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹅︣︵ را از  ﹫︫ ︣︐﹋و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د ﹩﹊︣︐﹊﹛ا
ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٩، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در  ٢۶٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥︋ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 

︡   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹫﹢︑ ︡ان﹫﹞ - ︡ ︪﹞
٩٨/٧/١١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٩ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

۹۸
۰۸
۷۹
۴

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣دارد اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︋︡ا︫ــ︐﹩ در﹝︀﹡ــ﹩ ︀︎ــ﹍︀ه 
 ﹅︣︵ ︣آ︋︀د ︋︣د︨﹊﹟  را از︫ ﹩︀︐اورژا﹡︦ ١١۵ رو︨ــ
ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٨، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ 
️ و در﹝︀ن  ︡ا︫ــ ــ︊﹊﹥︋  ﹥ ︧ــ︀︋︡اری︫  در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋ 

︣د︨﹊﹟   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︨︣︐︀ن︋   ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︋︣د︨﹊﹟  ︋ 
٩٨/٧/١١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١٧

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

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

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

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︤د ︧﹠︀ ︨︀م ﹡﹢ش دارو 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٨۴٣ و 

١٠٣٨٠۵٨٨٠١۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ﹏︀ذ ︫ــ︡ : - ﹝﹢اردی ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ︑ا ﹏ذ
︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ا﹜︀ق ﹎︣دــ︡: ︑﹢﹜﹫︡، 
︋︧ــ︐﹥ ︋﹠ــ︡ی، واردات و ︮ــ︀درات ﹋﹙﹫ــ﹥ 
ا﹇﹑م ﹝﹙︤و﹝︀ت دارو﹩ و ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩ 
︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨ــ︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع 
︡ور︎︣وا﹡﹥  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و︮  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋ 

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

(۶١٩۴۶۶)

/ع
۹۸
۰۸
۷۴
۶

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۴

︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و ۴٠۵  ﹝︡ل ١٣٩١ 
 124K0105031 ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉   ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
︋ــ﹥   NAAM01CA2DH397714 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵۶۶ ه ٨۴ اــ︣ان ۴٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹝︀︫ــ︀ء ا﹜﹥ ﹍︀﹡ــ﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۲

ا﹠︖︀﹡︉ ︨ــ﹫︡ ︨ــ︺﹫︡ ﹨﹞︐﹫︀ن ﹨︀︫ــ﹞﹩ زاده ﹝︀﹜﹉ 
︀︨ــ﹩ 470844 و  ــ﹞︀ره︫   ︫﹤ ︀رس︋  ــ︥و︎  ︠ــ﹢دروی︎ 
﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12489106690︋ 
﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را 
﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد 
︠ــ﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد ︸︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐︣ 
﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ 
 ﹩︡  ︋︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝ ︀︠︐﹞︀ن︨   ︨︣ ﹫﹊︀ن︫  در︎ 
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 BKI︋︣گ ︨︊︤و︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢درو ﹝ــ︤دا ︑﹫︌ ٣٣
﹝︡ل ٨۶ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹋︀ر︋﹠﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧٧ – ٢٣۴ ج ٩۶ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١٠۴۴١٠٣۵ و︫﹞︀ره 
﹎︣دــ︡ه  NAGASXVCCIIA٠٠١٢۵﹝﹀﹆ــ﹢د  ︫︀︨ــ﹩ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۸
۷۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹡ــ﹢ع ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︨ــ﹞﹠︡ ︑﹫︌ 
﹑ک ٣۶ا︣ان٨٣۶ق۵۵   ﹞︀ره︎  LXXU٧ ﹝︡ل ١٣٩۵︫ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره   124K0848752 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAC91CE8GF090594  ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ︻﹙ــ﹩ ز﹨︀﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ﹜﹫﹀ــ︀ن ١٨٠٠ – X۶٠ ﹝︡ل 
١٣٩۵ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ︎ــ﹑ک ٧۴  اــ︣ان ٧٢۴ ب ٢۶ و 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر LFB479QL150400658  ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م 
︧ــ﹫﹟ ﹝ــ﹑زاده ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی ﹋﹫︀ ﹝ــ︡ل ٢٠١٠ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹋︀ر︋﹠﹩  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢١٩ق٣۵ ا︣ان ۴٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
KNAGH414- ﹩و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ G6EAAA470086

 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ BA5435063︧ــ﹟ ︠﹙﹫﹏ آ︋︀دی ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۷۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛  ︎︣ا
︑﹫ــ︌ ︗﹩ ︑ــ﹩ ا﹊ــ︦ آی  ︋ــ﹥  ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩   ﹝︡ل 
١٣٨۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠١١١۶٠٠٠ و  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S١۴١٢٢٨۴۴۶۶٩١٧︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – ٣٢۵ ق 
٩٩﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۷۹
۲

 ١٨٠ ﹩︀︎︨ــ﹠︡ ، ︋︣گ ︨︊︤ و  ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ آ
﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢٠٣٧٣۵۵ 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٩٠٣٧٨٢ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
٨۴٣٣١ اــ︣ان ٧۶٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹟ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡   

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︀﹠︀ ﹝︡ل  ﹢دروی︨   ︠﹤﹞︀﹡ ﹤﹝﹫ ــ︊︤ و ﹋︀رت و︋  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٨/۵٨٨ ا︣ان   ︫﹤  ︋︡﹫﹀ ١٣٩۶ ر﹡﹌︨ 
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M15/8495661 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︣︎ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAS831100H5744057︧ــ︀ ا︮︽︣ی 

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

/ع
۹۸
۰۸
۷۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹨︀︑ــ﹟  ﹝﹞ــ︡  ا﹠︖︀﹡ــ︉    ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
﹝﹆︴ــ︹  ر︋︀︑﹫ــ﹉  ﹝﹠︨︡ــ﹩  ر︫ــ︐﹥  ︫﹞︪ــ︀د 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐ــ﹩ ︫ــ︀﹨︣ود ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩٣٢۵۵٩٣ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از 

︀︫ــ︡. ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۸
۷۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

    ۴٠۵slx ︋︣گ ︨︊︤ (︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥) ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و
﹝︡ل ١٣٩۶ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۵ د ۵١٩- ا︣ان ٨۵ 
و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 181B0013358   و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NAAM31FE4HK628458   ︋﹠ــ︀م ︻︭﹞ــ️ ر﹫﹞ــ﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۷۷
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹫﹊﹙️  CC١٢۵ ﹝︡ل  ــ﹫﹊﹙️ روان︨  ﹋︀رت ﹝﹢︑ــ﹢ر︨ 
١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ آ︋ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١١٣/٧٧۶١۶ 
 8600026 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر    0000221* و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۶۶
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹫﹊﹙️ ﹨﹢﹡︡ا CDI١٢۵ ﹝︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌  ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر︨ 
︨︊︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٨٨٨۶/١١٣ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NBB***P1A8401502 ﹩و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ A140927
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۶۶
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹨﹢﹡︡ا CDI١٢۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨٠ 
ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٩۶١۴/٧۶۴ ︫﹞︀ره 
 ﹤︋ P1A8000281 ﹩︨︀︫ ﹝﹢︑﹢ر 2956644 و ︫ــ﹞︀ره
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۶۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︭ــ︀ن CDI١٢۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ 
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٨٧٨٢/٧۶۶︫   ︫﹤ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤︋ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   HJ157FMI31629839 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
﹝﹢︨︧ــ﹥  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NDX***125B9019920
﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹇︡س ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۸
۶۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ 
︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٨١ب٧٨ 
ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 124K0109344 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAAM01CA3DH398045 ︫︀︨ــ﹩ 
︻︊︡ا﹜︡ــ︀ن و﹁ ﹩︀﹍︀﹡﹥ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀ق  ط ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۷۷
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

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ز﹝﹫﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹠﹙﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ︑﹫﹥ و ︑﹢ز︹ ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ا﹟ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ در ﹡︷︣ دارد ︀ر ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ﹝﹙﹊﹩ از ا﹝﹢ال ︠﹢د را ︋︭﹢رت ﹊︖︀ و ﹡﹆︡ی وا﹇︹ در 
﹝︪︡ ارا︲﹩ ﹜﹠﹍︣ ﹝︡وده ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١٦ ﹝-︪︡﹠︀ران ( ︗﹠︉ ︎︀رک ﹁﹠︀وری ) ︋﹥ ﹝︀︧️ ٤١٩٤/٦٨ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ دارای 
٤ ︨﹠︡ ﹝︖︤ا و ︨︀︠︐﹞︀ن ﹡﹍︊︀﹡﹩ از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 
︋﹫︪︐︣ و ﹡﹢ه ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه و ا﹡︖︀م ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︣ای ︋︀زد︡ از ︑︀ر ٩٨/٠٨/١١ ﹜︽︀️ ٩٨/٠٨/١٥ ︋︀ ︫﹞︀ره 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣٨٧١٨١٩١-٠٥١ از ︨︀︻️ ٩ ا﹜﹩ ١٢ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑
* ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ در ︫︣ا︳ ﹝︧︀وی ﹅ ︑﹆︡م ︋︀ ︨︀﹝︡اران ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

* ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ︋︣ ا︨︀س ﹨︣ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ١،١٠٠،٠٠٠ ر︀ل ( ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹊︭︡ ﹨︤ار ر︀ل) ﹝﹫︊︀︫︡.
 ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩* ﹨︤﹠﹥ آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︣︠︡ار ﹝﹫︊︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۷۹
۶

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2011/53

22/3823/11 4/074/40

17/0917/42

5/316/04

17/2718/00

این تظاهرات در 
ظاهر یک اعتراض 
مردمی است اما این 
سؤال مطرح است که 
چه کسی مردم را به 
خیابان ها کشانده و 
به حضورآن ها سمت 
و سو می دهد؟

بــــــــرش
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