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یـــادداشــت  روز
جواد منصوری

هنوز تنور دور تازه مذاکرات کارشناسی میان آمریکا و کره شمالی گرم نشده بود 
که روز گذشته مقامات پیونگ یانگ از توقف این گفت و گوها خبر دادند. مقامات 
کره ای با بیان اینکه ایاالت متحده هیچ موضع درستی برای این نشست انتخاب 
نکرده است، ضمن ابراز ناامیدی در این مورد تأکید کرده اند که اکنون توپ ادامه 

مذاکره در زمین واشنگتن قرار دارد. این در حالی است...

» مذاکره برای مذاکره« 
راهبرد جهانی آمریکا

بررسی یک ضرورت اقتصادی در گفت وگو با نماینده سابق ایران در گروه بانک جهانی

چالش های بانکداری بدون ربا
 ............ صفحه 6

بخش بانوان و آقایان در 
لیگ جهانی کاراته - مسکو

تیم ملی 
کاراته ایران 
قهرمان شد

پیامدهای منفی برگزیت برای 
لندن همچنان ادامه دارد

بازی 
دوسر باخت

 انگلیسی

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خدمات این آستان به زائران اربعین را تشریح کرد 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 11 ............ صفحه 8

 

»وقف اجتماعی« روشی برای غلبه بر مشکالت اقتصادی
 معارف  وقف و نذر از مهم ترین سنت های دینی هستند که در گفت و گو با رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی درباره جایگاه وقف و نذر در ترویج زیارت سیدالشهداj عنوان شد

رابطه مستقیمی با مسئله زیارت پیدا می کنند. چه موقوفاتی 
که در طول تاریخ برای زیارت ائمه)ع( و به خصوص امام رضا)ع( 

 ............ صفحه 4انجام شده و چه نذرهایی که به نیت...

 ............ صفحه 3
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مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی خبر داد وزیر کار خبر داد روز گذشته اتفاق افتاد

  :jامام صادق
كشاورزان 

گنج هاى خدا در 
زمين اويند . در 
ميان كارها هيچ 

كارى نزد خداوند 
محبوب تر از 

كشاورزى نيست. 
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. 3/25/12
w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 15 مهر 1398 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9081  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان  8صفحه چراغ  1000 تومان 

س
قد

ی/ 
یع

شف
ی 

طف
ص

: م
رح

ط

  jتیم پزشکی دارالشفای امام رضا
در خدمت  زائران اربعین

حذف یارانه ۷۰۰هزار نفر 
در گام اول

قدس خراسان/ استاد کاظم محمدزاده 
پیشکسوت قرآنی مشهد درگذشت
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

بيمارستان دكتر شيخ 
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در
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۵

فراخوان مناقصه نوبت دوم
اورژانس 115 روستايى 

شهرآباد بردسكن
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در
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۷۹
۳

/ع
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۹

«آ﹎︖︑ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹫︤ات را︀﹡﹥ ای و︫︊﹊﹥»
 ﹤﹊︊ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡ادی ︑︖﹫︤ات را︀﹡﹥ ای و︫ 
 ︳ــ︣ا ــ︣﹋️ ﹨︀ ︀ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡  از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از︫ 
 ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳و ︫︣ا ﹩﹎︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹞ ️︗ .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
﹡︪︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ 
١٢:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢۵  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹢﹏ ︎︀﹋️ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ 
︀ً ﹨︤﹠ــ﹥ ︀پ آ﹎﹩ در  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇ــ︡ام ﹤︋

روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١۶۶-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١٣٣٨

/ع
۹۸
۰۸
۸۰
۸

﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ﹝︣︗︹۵٧ ﹞︀ره  ١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠٣︫  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
 ١- د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و ار︫︀د 

﹢اری ﹢درو︨  ٢- ﹝﹢︲﹢ع: ا︨﹆︀ط ︀رد︨︐﹍︀ه︠ 
.︡﹠︫︀ ﹞︀ره ﹎︢اری ﹝﹩︋  ﹢اری ︗️ ا︨﹆︀ط ﹋﹥ ︾﹫︣﹇︀︋﹏︫  ﹢درو︨  ︣ح ﹝︐︭︣ی از ﹋︀﹐﹨︀ : وا﹎︢اری ︀ر د︨︐﹍︀ه︠   ︫-٣

اداره ﹋﹏ ︔︊ــ️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹋︀﹐﹨︀ی ︠﹢د ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹝︢﹋﹢ر و ︋ــ︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج 
در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه را ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  www.setadiran.ir ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝︤ا︡ه 

١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠٣ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡.
١۴:١٣٩٨/٠٧/١٨ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠  ︑︀ ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︨︀︻️ ٠٠ : ️︀︨ ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر در

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ١٣٩٨/٠٧/٢٣ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠ ︑︀ ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︨︀︻️ ١٢:٠٠
︑︀ر ︋︀زد︡: از ١٣٩٨/٠٧/١٨ ︑︀ ١٣٩٨/٠٧/٢٢ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠ ا﹜﹩ ٠٠:١۴

آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️: ︑︀ ٩٨/٠٧/٢٨ ︨︀︻️ ٠٠:١۴
 ١٣٩٨/٠٧/٢٩ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠ :﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز

ز﹝︀ن ا︻﹑م ︋﹥ ︋︣﹡︡ه: ١٣٩٨/٠٧/٣٠ ︨︀︻️ ١٠:٠٠
:︫︡︀ ︲﹞﹠︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋ 

︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه ︮︣﹁︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︤ا︡ه   ︋-١
︫ــ︀﹝﹏ ︣︠︡ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه (در ︮ــ﹢رت و︗﹢د ﹨︤﹠﹥ ﹝︣︋﹢︵ــ﹥)، ︎︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه 
(ود︺﹥)، ار︨ــ︀ل ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ، ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت ، ا︻﹑م ︋﹥ ︋︣﹡︡ه ، وار︤ و︗﹥ ﹝︤ا︡ه و ︑﹢﹏ ﹋︀﹐ در ︋︧︐︣ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹅︣︵ ﹟از ا ﹤﹡︀﹞︀︨
٢- ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹠﹢ع ﹋︀﹐ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در ﹝︤ا︡ه ﹇︊﹏ از ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د از ا﹇﹑م ﹝﹢︲﹢ع 

.︡آور ﹏﹝︻ ﹤︋ ︡︡ه ︋︀زد︤ا﹞
 ﹤︀دی ︋︣ای ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ارا﹠را از ﹇︣ار ﹝︊﹙︼ ︎﹫︪ــ ️﹝﹫﹇ ︀د﹠︪﹫︎ ️︧ــ︀︋ ﹩﹞ ︡ه٣- ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝︤ا

.︡﹠﹨︡︋
︤﹨-۴﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︠﹑﹁﹩ ︠﹢درو و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︋﹥ ︻︡ه ﹁︣و︫ــ﹠︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ﹨︤﹠﹥ آ﹎﹩، ﹁﹉ ︎﹑ک، ﹋﹙﹫﹥ 
︣︡ار  ︺︡ه︠  ﹢درو،︋  ﹥ ﹨ــ︣︠  ــ︀︣ ︻﹢ارض ﹝︣︋﹢ط︋  ــ﹠︡وا︠︢ ﹝︺︀﹠﹥ ﹁﹠﹩ و︨  ﹥ ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل︨  ﹨︤﹠ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
۵- ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋﹥ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︗ ️︧︀︋️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟) ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی 

:︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏ذ
︋︀ ﹝︣﹋︤ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی ︨︀﹝︀﹡﹥: ۴١٩٣۴-٠٢١ 

 ﹏︀﹁︀م/︎︣و﹡ ️︊︔"︩︋ www.setadiran.ir  ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ️︀در ︨ــ ،︀﹡︀︐ا︨ــ ︣︀ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م ︨ــ
﹝︤ا︡ه ﹎︣" ﹝﹢︗﹢د ا︨️.

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

/ع
۹۸
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۸۴
۸

آ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀︀ری
  ﹤﹆﹚ ﹉︀ه

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
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۸۶
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ٣۵ رأس 
﹟︀︐︪﹚﹨ا﹡﹥ ︎︣وار﹢︗
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۸
۸۶
۳
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«آ﹎︖︑ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹫︤ات را︀﹡﹥ ای و︫︊﹊﹥»
 ﹤﹊︊ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡ادی ︑︖﹫︤ات را︀﹡﹥ ای و︫ 
 ︳ــ︣ا ــ︣﹋️ ﹨︀ ︀ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡  از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از︫ 
 ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳و ︫︣ا ﹩﹎︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹞ ️︗ .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
﹡︪︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ 
١٢:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢۵  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹢﹏ ︎︀﹋️ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ 
︀ً ﹨︤﹠ــ﹥ ︀پ آ﹎﹩ در  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇ــ︡ام ﹤︋

روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١۶۶-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١٣٣٨

/ع
۹۸
۰۸
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۸

﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ﹝︣︗︹۵٧ ﹞︀ره  ١٠٩٨٠٠٠٠۴١٠٠٠٠٠٣︫  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
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یک  از  پس  ســعودی  عربستان  هانی زاده:  حسن 
ماه شــانتاژ و فضاسازی علیه ایران، قطر را به دست 
داشــتن در حمله پهپــادی علیه تأسیســات نفتی 
آرامکو، شــرکت نفت این کشــور متهم کرد. رویترز 
روز جمعــه گزارش داد فرماندهان نظامی شــورای 
همکاری خلیج فارس پس از تشــکیل یک جلسه با 
صدور بیانیه ای استفاده از آسمان یکی از کشورهای 
عضو این شــورا )به احتمال زیاد قطر( را برای حمله 
به تأسیســات نفتی آرامکو توسط حوثی ها محکوم 
کرد. این بیانیه رسمی نقیض ادعای پیشین مقامات 
سیاســی این کشور در مورد نقش ایران در حمله به 
دو پاالیشگاه بقیق و خریص در عمق خاک عربستان 
بــود. مقامات ریاض پیش از ایــن مدعی بودند این 
حمالت نه از جنوب که از شــمال و از داخل خاک 
ایران صورت گرفته اســت. ادعایی کــه البته از این 
جهت قابل توجه و ســؤال برانگیز بــود که چگونه 
موشــک های کروز ایران از فراز خلیج فارس تا عمق 
خاک عربستان نفوذ کرده و هیچ یک از سامانه های 
دفاعی و رادارهای نظامی و غیر نظامی کشــورهای 
منطقه و حتی پایگاه هــای نظامی آمریکا و انگلیس 

در منطقه متوجه آن ها نشــده و سیســتم های دفاع 
موشــکی پاتریوت آمریکایــی در منطقه نیز نه تنها 
آن ها را تشــخیص نداده بلکه قادر به دفع این حمله 
نیز نبوده اند. همین موضوعات بود که موجب شــد 
جهان به ادعای ســعودی ها و البته همراهی ترامپ 
با این ادعا اعتنایی نکنند اما پارادوکس های دیگری 
هم در این ماجرا و تحوالت و تغییر مواضع بعد از آن 

وجود دارد که حائز توجه و مداقه هستند.
نخســت اینکه انگشت اتهام ســعودی ها و مقامات 
کاخ ســفید به سمت ایران نشــانه رفت اما دیدگاه 
کارشناســان نظامــی در آمریکا متفــاوت بود و با 
توجــه به اینکه کارشناســان پنتاگون این فرضیه را 
مردود دانســتند، بنابراین عربستان سعودی سکوت 
اختیار کرد اما جریان ســازی ها علیه ایران در فضای 

سیاسی متوقف نشد. طبیعی است که در طول چهار 
ســال جنگ عربســتان علیه یمن، ارتش این کشور 
و انصــاراهلل، راهبرد توازن وحشــت را برای مقابله با 
تجاوزهای رژیم آل ســعود در پیش بگیرند و چنین 
نیز کردنــد و با اتکا به امکانات بومــی خود، موازنه  
قدرت را به ســود ارتش و ملت یمــن تغییر دادند. 
عربستان در طول چهار سال گذشته متحمل  بیش 
از 3۰۰ میلیارد دالر هزینه حمله به مردم یمن شده 
و همچنان در باتالق یمن گرفتار است. پس از حمله 
اخیر انصاراهلل به ســه تیپ پیــاده و مکانیزه ارتش 
ســعودی در نجران که منجر به انهدام آنان و اسارت 
هزاران مزدور رژیم ســعودی شد، عربستان درصدد  
بازنگری در سیاست های جنگ طلبانه خود علیه یمن 
برآمده است. از این رو اکنون سیگنال هایی از سوی 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای گفت وگو با 
ایران از طریق نخست وزیران پاکستان و عراق ارسال 

شده است.

 کشیدن پای قطر به ماجرا
دوم اینکه عربســتان سعودی اکنون پس از شکست 
در جریان ســازی علیه ایران، انگشت اتهام را متوجه 
قطر کرده تا این کشــور را عامل ناامنی در عربستان 
و منطقه معرفــی کند. به نظر می رســد ریاض که 
با یک رســوایی در مورد اتهام زنی بــه ایران روبه رو 
شــده می خواهد ایــن بحران را بــه اختالف خود با 
قطر منتسب کرده و قابل پذیرش کند که البته این 
حرکت از ســوی دیگر کمک کننده و تسهیل کننده 
امــکان تماس و کاهــش تنش با تهران باشــد. در 

حقیقت عربســتان ســعودی اکنون درصدد خروج 
آبرومندانه از باتالق یمــن برآمده و تلقی حاکمیت 
عربســتان این اســت که برای خروج از این بحران 
نیازمند نزدیک  شــدن به تهران اســت و کلید حل 
بحران یمن نیز در دستان ایران است. از سوی دیگر 
عربســتان سعودی که نتوانســته آمریکا را به انجام 
یک تهاجم ســریع علیه ایران تشویق و تحریک کند 
اکنون از آمریکا ناامید شده و درصدد ترمیم  پل های 
شکســته بین ریاض و تهران برآمده است. اما به نظر 
می رسد رفتار مقامات سعودی در برابر ایران هنوز هم 
همراه با تضادهای آشــکاری است زیرا در حالی که 
محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان خواهان مذاکره با 
ایران است، عادل الجبیر، وزیرمشاور در امور خارجه 
عربســتان هرگونه مذاکره با ایران را منتفی می داند 

اما در هر حال تصمیم گیرنده نهایی محمدبن سلمان، 
ولیعهد عربســتان است. در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران با هوشــمندی و دیپلماسی سیال و روان تمام 
تحرکات آمریکا و عربستان را در منطقه رصد کرده و 
به صورت هوشمندانه جریان سازی های عربی-عبری 
و آمریکایی را خنثی کرده و با وجود تهاجم گفتمانی 
عربســتان، همچنان دست دوســتی به سوی ریاض 

دراز می کند.

 شاه کلید حل بحران منطقه
در نهایت آنچه شــاه کلید حل بحــران منطقه تلقی 
می شــود پایان دادن به جنگ و کشتار مردم بی گناه 
یمن توســط سعودی هاســت، زیرا اگر عربستان به 
ماجراجویــی خود در یمن پایان دهــد، ایران آماده 
خواهد بــود تا صفحــه جدیــدی از همکاری های 
منطقــه ای را با ریاض باز کند. در این راســتا طرح 
رئیس جمهوری اســالمی ایران در مورد صلح هرمز 
ناظر بر همین امر است، زیرا دالیل قابل قبولی برای 
ادامــه اختالفات بین تهران و ریــاض به جز بحران 

یمن وجود ندارد.

پارادوکس مواضع ریاض و چالش خروج از بحران یمن
چرا عربستان قطر را متهم می کند؟

 اعزام یک هزار و 500خادم و خادمیار رضوی برای خدمت
 اسکان شبانه 8 هزار نفر در موکب امام رضا)ع( 

 توزیع روزانه 115 هزار وعده غذایی در چهار موکب 

  توزیع 255 هزار وعده غذایی در مرزمیرجاوه و دوغارون
  اسکان شبانه 2 هزار و 500 نفر در موکب سامرا

  خدمات درمانی در چهار بیمارستان تخصصی سیار

من حسین... پسِر غالمحسین
یادی از عارف شهید »محمدحسین یوسف اللهی« که سردار سلیمانی از او یاد کرد
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روزنامـه صبـح ایـران

روحانی: تالش دولت بهره گیری درست و مناسب از نخبگان در بخش های مختلف است  
فارس: رئیس جمهور در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال 2019 میالدی نقش اولیای دانش آموزان و محیط خانواده را در رشد و شکوفایی استعدادها و نخبگی دانش آموزان حائز 

اهمیت دانست و اظهار داشت: تالش دولت بهره گیری درست و مناسب از نخبگان در بخش های مختلف است.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  محمد جواد 
ظریف که دیروز برای پاسخ به سؤال دو تن 
از نمایندگان به مجلس رفته بود در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت تأکید کرد اروپایی ها 
در موقعیتی نیستند که بتوانند از برجام خارج 
شوند و از نظر حقوقی حق این کار را ندارند.

البته این نخستین بار نیست که ظریف چنین 
دیدگاهی رامطرح می کند. او پیشتر هم در 
واکنش به تهدید کشورهای اروپایی به آغاز 
رونــد خروج از برجام در صورت برداشــتن 
گام چهارم از ســوی ایران گفته بود کاهش 
تعهدات فنی ایران یک اقدام تقابلی در مقابل 
خروج آمریکا و مبتنی بر مواد 26 و 36 برجام 
است و اروپایی ها نمی توانند در برابر اقدامات 

تقابلی ایران اقدام تقابلی انجام دهند.
وزیــر امور خارجه دیروز هم گفت که برجام 
یک توافق بین المللی است که در سازمان ملل 
به تصویب رسیده و چارچوب مشخصی دارد 
و آمریکا خالف قوانین بین المللی از آن خارج 

شده است.
حال ســؤالی که دراین میان وجود دارد این 
اســت که مگر ترامپ به لحاظ حقوقی حق 
داشت از برجام خارج شود؟ آقای ظریف در 
همین مصاحبه به این سؤال 
پاسخ داده و گفته  است  خروج 
آمریکا از توافق غیر قانونی بود.

اما این اتفاق افتاد! و همان گونه 
که منتقدان برجام هشــدار 
می دادند این اقــدام نه تنها 
هیــچ تبعات حقوقــی برای 
دولت آمریکا در پی نداشت که 
کشورهای اروپایی نیز با وجود 
قول ها و وعده های متعدد برای 
جبران این خــروج و تأمین 
منافع اقتصادی برجام پس از حدود یک سال 
و نیم برای کمترین مشوق های اقتصادی و 
تخصیص خط اعتبــاری 15 میلیاردی به 
ایران نیازمند اجازه آمریکا هستند و آشکارا 
به دولت ایران می گویند اگر روحانی با ترامپ 

دیدار نکند، نمی توانند کاری انجام دهند.
البته قاطعیت و استقامت دولت و خودداری 
از افتادن در تله اروپایی ها قابل قدردانی است، 

اما اگر اروپایی ها تصمیــم بگیرند از برجام 
خارج شــوند، ولو آنکه به لحاظ حقوقی هم 
اجازه و حق این کار را نداشته باشند، دولت 
چه اقدام حقوقی می تواند انجام دهد؟ آیا در 
ایــن صورت برجام با روســیه و چین ادامه 
خواهد یافت و مکانیزم ماشــه قابلیت اجرا 
ندارد و می توان مطمئن بود که تحریم های 

شورای امنیت باز نمی گردند؟

 تعهد اروپا به برجام
سیاسی یا حقوقی؟

بخشــایش  دکتــر 
اســتاد  اردســتانی، 
روابــط  کارشــناس 
بین الملــل و عضــو 
ســابق کمیســیون 

امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلس 
در این باره به قــدس می گوید: این حرف و 
برداشت ناشی ازاین پیش فرض ذهنی دولت 
و آقای ظریف است که برجام یک توافق نامه 
بین المللی و طرف های باقیمانده در آن کاماًل 
متعهد هستند. دومین پیش فرض این است 
که چون برجام را ســاخته و دستاورد ویژه 
خود می دانند به آن عالقه ویژه ای هم دارند 
و این عالقه به حدی  است که حتی اگر این 
نوزاد مرده باشد هم نمی خواهند این واقعیت 
را قبول کنند و هنوز آن را محکم در آغوش 

خود نگه می دارند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی می افزاید: تأکید 
رهبر معظم انقالب برای کاهش تعهدات ایران  
و اجــرای گام چهارم، اروپایی ها را به تحرک 
واداشــته که کاری انجام دهند و هدف اروپا 
از نرمش نسبی با دولت روحانی مجاب کردن 
ایران به پذیرش مذاکرات در موضوعات دیگر 
از جمله موشکی و منطقه ای است که دولت 

نباید در این ورطه بیفتد.
وی در پاسخ به این پرسش که اقدام حقوقی 
ایــران در صورت خروج اروپــا چه می تواند 
باشد؟، می گوید: قانونی یا غیر قانونی وقتی 
اروپایی ها هم از این توافق خارج شوند دیگر 
ماندن ایران در آن چه معنا و منفعتی دارد؟ 
اروپایی ها می توانند از توافق خارج شود، اما 
آقای ظریف معتقد است به نفع اروپا نیست 
که از این توافق خارج شوند و تحلیل و تفسیر 
خودش را مطرح می کند و این تفسیر لزوماً 
منطبق با تفســیر طرف های دیگر از برجام 

نیست. 

 با خروج اروپا
 برجام از بین خواهد رفت

شفیعی  نوذر  دکتر 
هم در ایــن باره با 
یــادآوری اینکه در 
بین الملل  روابــط 
دو  جمــع  لزومــاً 

بــا دو چهــار نمی شــود و در این حوزه 

ادراکات و عمل هــا هســتند که واقعیت 
دارند، می گوید: این ســه گزاره اصلی در 
روابط بین الملل است. بر این مبنا برجام 
معاهده ای اســت بین دو طــرف؛ یعنی 
ایران و شــخصیتی حقوقی به نام 5+1 
که یک یک شــخصیت حقوقی واحد به 

شمار می رود. 
به همین دلیل هم وقتی آمریکا از برجام 
خارج شــد، اتحادیه اروپا نتوانست علیه 
آمریــکا اقدام حقوقی در ســازمان ملل 

انجام دهد.
بین الملــل  روابــط  کارشــناس  ایــن 
می افزاید: آقای ظریف می گوید اروپا به 
لحاظ حقوقی نمی تواند از برجام خارج 
شود، اما در عمل ممکن است این اتفاق 
رخ دهد، در آن صورت و با خروج هریک 
از طرف ها ایران هم محق خواهد بود که 
از برجام خارج شود و این همان مسیری 
اســت که ایران در کاهش تعهدات خود 
آغاز کرده است و در عمل توافق از بین 

خواهد رفت.
این عضو ســابق کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس خاطرنشان می کند: 
اروپــا نمی تواند به ســادگی از برجام خارج 
شود، اما عامل قدرت است که تکلیف حقوق 
بین الملل را تعیین می کند. آمریکا از برجام 

خارج شد. 
هم جامعه جهانی، هم اروپا و هم ما اعتراض 
کردیــم اما با وجود اینکه قطعنامه 2231 را 
هم داشتیم در نهایت چه شد؟ پس آخر کار 
این اســت که ایران می تواند از برجام خارج 
شــود، کاری که دولت روحانی نمی خواهد 

انجام دهد.
شــفیعی می گوید: نــه آن ادراکی که 
اروپا از هویت مستقل خودش در مقابل 
آمریکا داشــت تحقق پیدا کرد و آن ها 
نتوانســتند بدون آمریکا کاری کنند، نه 
ادراک دولت از اروپا و مشخص شد اروپا 
حداکثر می تواند یــک بازیگر تأثیرگذار 
باشــد نه تعیین کننده. بازیگری که به 
گفته رهبر معظم انقــالب قابل اعتماد 

هم نیست.

نقد نگاه دولت به پایه های حقوقی توافق هسته ای بدون ضمانت اجرایی

تعهد اروپا به برجام سیاسی است نه حقوقی

 مشکالت از جایی شروع شد که عده ای به اشتباه پنداشتند که شعائر فقط متعلق 
به سال های جنگ است و دیوار نوشته هایی که یادآور سال های جهاد بود، کمرنگ 
شد و لباس های خاکی و رفتارهای خاکی به حاشیه رفت و تصاویر تبلیغاتی پررنگ 
شد و زندگانی های اشرافی به سبک مدرن به متن آمد و مثل ویروس سرماخوردگی 
اشــاعه داده شد. آن عده که تجمالتی و اشرافی زیستن را رفاه می دانند و آسایش، 

پس چرا آرامش ندارند؟  09150000609
 آیا می دانید دلیل اینکه شما اکنون با آرامش و امنیت کامل، این متن را می خوانی 
از جان گذشتگی هزاران شهید است؟ این ابر مردان را فراموش نکنیم. هفته نیروی 

انتظامی مبارک باد. 09020009292
 اگر دســت غارتگران و اختالســگران را از مچ قطع کرده بودنــد، کار به اینجا 
نمی کشــید که حال از بازو قطع کنند و حق و حقوق خیلی از مردم پایمال نشده 

بود. 09350003571
 در جواب سخنان نماینده ای که گفته است چرا مردم یارانه می گیرند، بروند کار 
کنند نه اینکه منتظر آخر برج باشــند و دستشان را دراز کنند جلوی دولت برای 
پول، مردم باید به دولت پول بدهند نه دولت و اینکه حامل های انرژی باید چند برابر 
می شد. آقای نماینده! مردم گدا نیستند و در خانه ننشستند داریم به سختی کار 
می کنیم شما یک آدم مرفه بی درد هستید و به فکر مردم نیستید خدا را شاکریم که 

شما رئیس جمهور نشدی! 09150007672
 شــانزدهم مهر یادآور روزی است که در سال ۹۴ ســردار دالور و با ابهت دفاع 
مقدس حسین همدانی که سال ها در جست وجوی شهادت کوه های کردستان را 
زیر پایش خسته کرد و بیابان های جنوب را یکی پس از دیگری طی نمود، این بار 
در دفاع از حریم اهل بیت )ع( و در جبهه پر افتخار مقاومت و در حلب معبری از 
نور برایش باز شد و به یاران شهیدش در لشکر انصارالحسین پیوست. یادش گرامی 

و راهش پر رهرو باد . 09150000609
 توطئه اغتشاش و ناآرامی در عراق درآستانه اربعین حسینی توسط عمال رژیم 
صهیونیستی-ســعودی مثل پارسال درحال طغیان است، این ماجراجویی پارسال 
هم ازطریق تلگرام در عراق گســترش یافته بود و امسال هم )تلگرام( و )وایبر( به 
کمک داعش مجازی آمده، عجیب اینجاست که شبکه های ایرانی )الکوثر و العالم( 
هم این دو پیام رســان حامی صهیونیسم را تبلیغ می کنند!؟ بهتر است صداوسیما 
پیام رســان های دیگری مثالً پیام رسان های سروش، گپ وایتا را تبلیغ کند؛ چون 
قابلیت زبان های بین المللی را دارد و برای شــبکه های اجتماعی ایرانی هم تبلیغ 

می شود و هم دست دشمنان از منافع دو کشور کوتاه است. 09360006158
 احتمال فاش شــدن مبادالت بانکی تمام ایرانی ها! شرکت انفورماتیک وابسته 
به بانک مرکزی در آســتانه فروش به بخش خصوصی است. روزانه چیزی حدود 
500 میلیون تراکنش بانکی از طریق ســامانه های این شــرکت انجام می شود. به 
نظر کارشناسان با واگذاری این شرکت ملی)حاکمیتی( به بخش خصوصی نه  تنها 
حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر خواهد افتاد. 

0915000989

 واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در گفت وگو با ایسنا با اعالم اینکه ایران از تریبون 
سازمان ملل حسن نیت خود را برای پایان دادن به تنش ها در منطقه اعالم کرد، به 
ماجرای خنده رئیس جمهور در دیداربا نخست وزیر انگلستان پرداخت و تصریح کرد: 
بهترین پاسخ به پیشنهاد و اصرار وزرای خارجه فرانسه و انگلیس برای دیدار با ترامپ، 

همان خنده ای بود که رئیس جمهوری داشتند.

 حجت االســالم مجتبی ذوالنور، رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس در مراسم 
بزرگداشت حاجیه خانم زهرا صفایی مادر شهیدان مقدمی با اشاره به موضوع ترور حاج 
قاسم سلیمانی عنوان کرد: تروریست ها چند بار با سرویس های عبری و عربی ارتباط 
برقرار کرده و آموزش دیده بودند. 300 تا ۴00 کیلو بمب آماده کرده و از یک منزل در 
برابر حســینیه ای که حاج قاسم سلیمانی در آن حضور پیدا می کرد گودبرداری کرده 
بودند. وی تصریح کرد: تروریست ها تالش می کردند که به زیر حسینیه بروند و خاک ها 
را به صورت نامحســوس در مکان دیگری تخلیه کردند تا همه چیز به صورت عادی 

باشد، ولی در اشراف اطالعاتی بودند و شکست خوردند.

 حکــم اعدام دو نفر از عوامل حادثه تروریســتی صفی آباد دزفــول، بامداد دیروز 
در زندان این شهرســتان اجرا شــد. به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، 
عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با اعالم این 
خبر اظهار کرد: این افراد با تشکیل گروه تروریستی، اقدام به بر هم زدن امنیت داخلی 
کشور، ارتکاب قتل عمدی، تهیه سالح جنگی می کردند و در ماه محرم سال 13۹۴، 
با تیراندازی به سمت عزاداران شهر صفی آباد دزفول، موجب شهادت دو نفر و مجروح 

شدن سه نفر از عزاداران شدند.

 وزیر راه و شهرسازی درباره سانحه ریلی قطار مسافری زاهدان - تهران، اظهار داشت: 
آن سانحه، سانحه ای نبود که سیستم حمل ونقل مقصر باشد، بلکه اتفاقی افتاده بود که 
کمتر دیده شده است و کمیته سانحه هم به محل وقوع حادثه اعزام شد. اسالمی تأکید 
کرد: هیچ نوع شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه وجود ندارد، پیچ های ریل 
باز شده بود اما اینکه با چه انگیزه ای این پیچ ها باز شده بود مدیریت  استان سیستان 
و بلوچســتان در حال پیگیری است. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ما حفاظت از 

خطوط ریلی را به طور جدی پیگیری و دنبال می کنیم.

 رئیس جمهور عراق با ســفیر ایران در بغداد دیدار و درباره تحوالت عراق و منطقه 
گفت  وگــو کرد. به گزارش صوت العراق، »برهم صالح« در دیدار با »ایرج مســجدی« 
سفیر ایران در عراق به بحث و گفت وگو درباره روابط دوجانبه میان دو کشور، راه های 
گســترش آن و تحوالت سیاسی در عراق پرداخت. ســفیر ایران هم در این دیدار بر 

حمایت کشورش از ثبات عراق در برابر چالش ها تأکید کرد.

هاآرتص: 
استیضاح ترامپ فروپاشی راهبرد نتانیاهو علیه ایران را 

تسریع می کند
فارس:  روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در 
گزارشی به بررسی سقوط راهبرد »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
علیه ایران پرداخــت. در گزارش هاآرتص 
آمده است که عربستان سعودی با برگزاری 
مذاکرات غیر رسمی و غیر مستقیم با ایران با 
هدف کاهش تنش ها در منطقه خلیج فارس 
موافقت کرده اســت. خبرها درباره ارتباط میان ریاض و تهران توجهات زیادی را در 
واشنگتن به خود جلب کرده و تحت شعاع موضوع استیضاح »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا قرار نگرفته است. این روزنامه صهیونیستی در گزارش خود با اشاره به 
سیاست خارجی بی نظم و آشفته رئیس جمهور آمریکا نوشته است: استیضاح ترامپ 

فروپاشی راهبرد نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را سرعت بخشیده است.

المانیتور:
 ترور سردار سلیمانی می تواند ایران و اسرائیل را 

وارد یک جنگ تمام عیار کند
انتخاب: بن کاسپیت در المانیتور نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در مراسم 
تحلیف بیست و دومین دوره کنست در مورد اوضاع منطقه گفت: »ما با چالش امنیتی 
بزرگی روبه رو هستیم که هفته به هفته بزرگ تر می شود. تهدیدات علیه ما به طور ویژه 
در چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده اند. باور کنید که نتانیاهو به دنبال ترساندن مردم 
اسرائیل نیست«. نتانیاهو مثل همیشه موفق شد که مردم و رسانه های صهیونیستی را با 

لحن مبالغه آمیز خود بترساند. 
این رســانه افزوده اســت: باید به این موضوع اشاره کنیم که نتانیاهو در گذشته بار ها از 
تهدید ایران برای بهبود تصویر عمومی خود در داخل اســرائیل و تأثیرگذاری بر نتایج 
انتخابات بهره برداری کرده بود. اما در هر صورت ممکن است که این بار تهدیدات واقعی 
باشند. در ظاهر رهبران امنیتی اسرائیل نگرانند که تنش با تهران به سرعت افزایش پیدا 
کنــد. اظهارات اخیر مقامات این رژیم گمانه زنی ها در مورد نقش آن ها در نقشــه ترور 
قاســم سلیمانی را افزایش داده اند. ترور ســلیمانی می تواند دو طرف را وارد یک جنگ 

تمام عیار کند.

 نگران تعلل خود باشیم 
یا خروج اروپا از برجام؟

روزنامه گاردین مدعی شــده اســت که 
انگلیــس، آلمان و فرانســه بــه صورت 
خصوصی بــه ایران گفته انــد در صورت 
ادامه کاهــش تعهدات ایــران، از برجام 
خارج می شوند و در ظاهر مکانیسم ماشه 
مطرح می شود که در تبیین این ادعا چند 

نکته الزم است.
 نخســت اینکه باید دو چیز را از هم جدا 
کنیــم؛ یکی مبحث اقتصــادی برجام که 
انتظار داشــتیم نصیب ما شود و دیگری 

بعد سیاسی و حقوقی ماجراست.
وقتی عضــوی از برجام خارج می شــود 
یــا نقض تعهد می کنــد )مانند کاری که 
آمریکا انجام داد و یا کاری که ممکن است 
اروپایی ها در صورت تأیید خبر با خروج از 
برجام انجام دهنــد( بی گمان فرایندی را 
می طلبد که با مذاکره وزرای امور خارجه 
کشورهای مربوط همراه است، یعنی این 

فرایند حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
خــروج کشــورهای عضــو از برجام طی 
فرایندی، به مرحله ای می رســد که بحث 
بازگشت قطعنامه های قبلی شورای امنیت 

و تحریم های ذیل آن مطرح می شود. 
در این مرحله عدم بازگشــت تحریم ها به 
رأی گذاشته خواهد شد و با توجه به اینکه 
آمریکا و کشورهای اروپایی مانند فرانسه 
و انگلیس جــزو پنج کشــور دارای حق 
وتو در شورای امنیت هســتند، به یقین 
 تحریم ها و قطعنامه های شــورای امنیت 

برمی گردد. 
یعنی مکانیزم ماشــه به این صورت است 
که با توجه به حق وتو طرف های برجامی، 
خــود به خود با هر اعتراضی در شــورای 
امنیت، این تحریم ها قابل برگشــت است. 

آنچه گفته شد، بعد حقوقی ماجراست.
امــا نکتــه دوم اهمیــت بعــد اقتصادی 
ماجراســت که به شــدت مهم تــر از بعد 
حقوقی و سیاسی خروج احتمالی اروپا از 

برجام است.
پرسش مهم این است که ماحصل خروج 
اروپا از برجام از نظر اقتصادی برای ایران 
چیست؟ آیا در حال حاضر سرمایه گذاری 
خارجی اعم از شرکت های اروپایی دولتی 
و خصوصی در ایران انجام می شود؟ آیا در 
حال حاضر اروپــا از ایران نفت خریداری 
می کند؟ آیــا تبادالت تجــاری و روابط 
بانکی ما با کشورهای اروپایی و حتی کل 
دنیا  به صورت رسمی برقرار است؟ پاسخ 

همه پرسش ها خیر است. 
در واقع می توان گفت خروج اروپا از برجام 
از نظر حقوقی و سیاســی شــاید مفهوم 
داشــته باشــد، اما از نظر اقتصادی هیچ 
مفهومــی ندارد. نه خــروج اروپا از برجام 
از نظر اقتصــادی اهمیت دارد و نه  بودن 

آن ها در شرایط فعلی در برجام.
چرا که دلیل اثرگــذاری تحریم ها، بحث 
نظام مالی آمریکا بود که با خروج آمریکا، 
نظام مالی این کشــور هم تمام قد پشت 
تحریم هاســت و تحریم هــا در حداکثری 

ترین حالت خود اجرا می شود.
بنابراین با خروج اروپا از برجام و بازگشت 
احتمالــی تحریم شــورای امنیــت، این 
تحریم هــا در مقابل تحریــم آمریکا هیچ 

است. 
همچنیــن حضور یا عدم حضــور اروپا یا 
بازگشــت تحریم های  یا عدم  بازگشــت 
شــورای امنیــت هیــچ معنایــی از نظر 
اقتصــادی ندارد؛ بنابرایــن این مهم قابل 
توجه است که ما باید بیش از آنکه نگران 
خروج اروپایی ها از برجام باشــیم، نگران 

تعلل خودمان باشیم.
ما هر میــزان در خــروج از برجام تعلل 
کنیــم، بی گمــان بــه نفــع اروپایی ها و 
آمریکایی ها اســت؛ چون آن ها می توانند 
ساز و کارهای تحریمی را محکم تر شکل 
دهند و با اجبار کــردن ایران به الزاماتی 
مانند )FATF( و اینستکس کشورمان را 

هر چه بیشتر کانالیزه کنند.
ایران حتی نمی تواند بــه خروج از برجام 
اروپا اعتراض کند؛ چرا که برپایه مکانیزم 
ماشــه همان طور که گفته شد، موضوع 
برجام طــی فرایندی به شــورای امنیت 
خواهد رفــت و عدم بازگشــت تحریم ها 
و قطعنامه های شــورای امنیــت به رأی 
گذاشته خواهد شــد، باتوجه به حق وتو 
امنیت  بازگشــت تحریم هــای شــورای 
ســازمان ملل قطعی اســت، مگــر اینکه 

خالف آن ثابت شود.
آیا طرف های برجامی به این ســاز و کار 
اعتراض می کننــد؟ خیر. به محض اینکه 
به خروج آمریکا از برجام و یا خروج اروپا 
از برجام اعتراضی شــود یا اگر اروپایی ها 
به کاهش تعهدات ایران نســبت به برجام 
اعتــراض کنند، این اتفــاق خود به خود 
انجام می شود و تحریم های شورای امنیت 
برمی گردد، اما بازهم تأکید می شود که از 
نظــر اقتصادی در برابر تحریم های آمریکا 

هیچ است. 
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اروپا نمی تواند به 
سادگی از برجام 
خارج شود، اما 
عامل قدرت است 
که تکلیف حقوق 
بین الملل را تعیین 
می کند

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه  انتخابات دور یازدهم 
مجلس دوم اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد 
و بر اساس بیانیه ستاد انتخابات کشور، داوطلبان 
انتخابات مجلس از 23 بهمن ماه مجاز هستند 
که فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کنند، اما 
برخی مشــاهدات حاکی از آن است که بعضی 
از نمایندگان مجلس و سیاســیون فعالیت های 
انتخاباتــی زود هنگام را کلیــد زده اند. از خرید 
و چرخاندن دســتگاه ام آر آی توســط یکی از 
نمایندگان فعلی مجلس در حوزه انتخابیه گرفته 
تــا حضور در پروژه های مختلف و حتی فعالیت 
در فضای مجازی، همگی جزو اقداماتی است که 
در حال پیگیری اســت و می توان آن را مصداق 

فعالیت های زود هنگام انتخاباتی دانست. 
در روزهــای اخیر حضور پر رنگ نمایندگان در 
فضای مجازی مشــهود است. عالوه بر سهولت، 
حجم باالی اســتفاده از کانال، ســایت، وبالگ 
و صفحات تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی به 
نسبت سایر رسانه ها و مطبوعات سبب شده تا 
داوطلبان احتمالی به این عرصه کشیده شوند و 
از آنجایی که قانون شفاف و روشنی درخصوص 
برخورد با این گونه اقدامات وجود ندارد، بسیاری 
از افراد دســت به تبلیغــات در فضای مجازی 
می زنند. جدای از همه این اقدامات، می توان به 
برخی اظهارات و سخنرانی های تند برخی ها نیز 
اشاره کرد که با نزدیک شدن به موعد انتخابات 
با هدف بهره برداری انتخاباتی با هیجان خاصی 
ایراد می شــود. حشــمت اهلل فالحت پیشه در 
مصاحبه ای در سال ۹5 از هزینه 300 میلیونی 
برای هر دقیقه مجلس سخن گفته بود، موضوعی 
که نگاه به هزینه های هر دقیقه مجلس بر شدت 

انتقادات نســبت به این گونه حرکات نمایشی 
نماینــدگان حتی از ســوی خــود نمایندگان 

می افزاید. 

 هیچ دوره ای مانند این دوره شاهد 
تبلیغات زود هنگام نبودیم

سید ناصر موسوی الرگانی با تأیید وقوع چنین 
اقداماتی از ســوی نمایندگان به خبرنگار قدس 
می گوید: ما در هیچ دوره ای از انتخابات مجلس 
همانند این دوره شــاهد تبلیغــات زود هنگام 
نبودیــم. اگر تبلیغاتی صورت می گرفت از زمان 
نام نویسی کلید می خورد و معموالً به این صورت 
بود که جلساتی را برگزار می کردند. گرچه همان 
زمان نیز چنین اقداماتی چندان آشکار نبود، اما 
داوطلبان جلساتی را می گذاشتند و برای معرفی 
خودشان تعدادی از افراد صاحب نفوذ را دعوت 

می کردند.
نماینده مردم فالورجان بر این باور است که برای 

این دوره از انتخابات، نزدیک به یک سال و نیم 
است که برخی از افراد عالوه بر برگزاری جلسات 

به تبلیغ در شبکه های مجازی اقدام می کنند. 
موســوی الرگانی می افزاید: گاهی اوقات برخی 
افراد بــا چنین اقداماتی نهادهــای نظام را زیر 
سؤال می برند. فردی که قصد نامزدی دارد، باید 
به بیان دیدگاه ها و توانمندی های خود بپردازد، 
این در حالی است که بسیاری از افراد از وظایف 
نمایندگی اطالع چندانی ندارند، به همین دلیل 
وعده های اغراق آمیز می دهند که همین سبب 
می شــود توقعات جامعه نسبت به مجلس زیاد 
شــود. این نماینده مجلس می گوید: بر اساس 
قانون، نماینده دو وظیفه قانون گذاری و  نظارت 
بر اجرای قوانین را برعهده دارد، اما شاهدیم که 
برخی از نامزدها وظایف قوه مجریه که ساختن 
راه، پل و ســاختمان های اداری است را به مردم 
وعده می دهند و در آخر هم این وعده ها اجرایی 

نمی شود.

 مردم به عملکرد نمایندگان توجه کنند
اما عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
معتقد است که در هر شهری چندین نفر نامزد 
انتخابات مجلس می شوند و قریب به اتفاق آنان 
به جای اینکه روی برنامه های خود تمرکز کنند، 
معموالً توجــه خود را به فــرد رقیب معطوف 
می کنند تا نقاط ضعف وی را بفهمند و علیه فرد 

استفاده کنند. 
محمد محمودی شــاه نشین بیان کرد: امسال 
سال انتخابات است و تا حدودی انتظار چنین 
اقدامــات و تبلیغاتــی می رود، امــا مردم باید 
هوشیار باشند و بتوانند در فضای مجازی بین 
حرکات عوام فریبانه و اقدامات واقعی تفکیک 

قائل شوند.
نماینده مردم شهریار گفت: بهترین کار این است 
که مردم نسبت به عملکرد نمایندگان به صورت 
اطالعات آماری برخورد کنند، مثالً بررسی کنند 
و ببینند یک نماینده در چنــد مورد از قوانین 
کشور نقش داشته یا در تدوین کدام طرح ها یا 
ارائه پیشنهادها در قانون گذاری مشارکت کرده 
است. همچنین در حوزه نظارت نیز باید ببینند 
فــرد تا چه اندازه عملکرد دولــت اعم از رئیس 
جمهــور و وزرا را رصد کرده و توانســته نقش 
نظارتی خود را در قالب مکاتبات یا استیضاح ها 

ایفا کند. 
وی ادامه داد: مــردم باید ببینند اقدام داوطلب 
در حل مشکالت مردم، فعالیت های ملی، جذب 
اعتبارات تصویب شــده در بودجــه چه میزان 
تأثیرگذار بوده و محقق شده است. مردم تنها با 
بررسی عملکرد و سوابق افراد می توانند انتخاب 

صحیحی داشته باشند.

سیاست
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بازتاب

مجلس

فعالیت های زود هنگام انتخاباتی کلید خورده است

فضای مجازی، جوالنگاه اقدامات نمایشی 

انرژی هسته ای 
کمالوندی: 

 گام های بعدی  کاهش تعهدات برجامی 
در راه است

سازمان  سخنگوی  صداوسیما: 
انرژی هسته ای در مراسم گشایش 
دوره آموزشی حقوق هسته ای، با 
تأکید بر اینکه گام های بعدی در 
اقدام نکــردن طرف های  صورت 
مقابل در راه است، گفت: با توجه 

به تحوالت اخیر، تصمیم ایران بر کاهش بخشی از تعهدات 
برجامی، بعد از یک صبر راهبردی یکساله در پاسخ به اقدام 
یکطرفه خروج آمریکا از توافق و به منظور ایجاد توازن بین 
حقوق و تعهدات انجام شــده اســت. شعار ما آن طوری که 
رهبر معظم انقالب فرموده اند، فناوری هســته ای برای همه 
و سالح هســته ای برای هیچ کس است. در صورت عملکرد 

مشابه طرف مقابل ایران آماده بازگشت است.

مجلس
الریجانی: 

 سیاستمدار واقعی باید 
در ادای حق مردم پیشگام باشد

رئیس  الریجانــی،  علــی  ایرنا: 
مجلس در نطق پیش از دســتور 
صحن علنی مجلس با بیان روایتی 
از امام حسن)ع( گفت: در مکتب 
ایشــان، سیاستمدار واقعی کسی 
اســت که حق اهلل را رعایت کند؛ 

چیزی که امروز در عالم سیاســت کم پیدا می شــود؛ دوم، 
سیاستمدار واقعی کسی است که در ادای حق مردم پیشگام 
بوده و در رفع نیازهای مردم، استوار باشد. در روایتی ایشان 
فرمودند : با مردم همان گونه رفتار کن که دوست  داری با تو 
رفتار کنند و اگر چنین کنی، عادل خواهی بود. حقوق مردم 
به همان گستردگی است که در رساله حقوق امام سجاد )ع( 

ذکر شده است.

 دفاعی-امنیتی
سرلشکر سالمی: 

 دشمن در حال ترک میدان 
و انقالب در حال پیشروی است

سیاســت: سرلشــکر حســین 
ســالمی، فرمانــده کل ســپاه در 
مجاهدت های  »گرامیداشت  آیین 
رسانه ای خانواده معاونت برون مرزی 
اسالمی  جمهوری  صداوســیمای 
ایران در خط مقدم مقابله با جنگ 

نرم« گفت: دشــمن در حال عقب نشینی و ترک میدان است 
و انقالب در حال پیشــروی است و این نشانه پیروزی است. ما 
در میدان تقابل سخت هم نگران نیستیم و در هر میدانی کاماًل 
مســلط عمل می کنیم. ما در عین حال که پیش می رویم باید 
نظام محاسبات دشمن را هم در نظر داشته باشیم. این اتفاقات 
صورت گرفته و وقتی به صحنه نگاه می کنیم عملیات روانی فصل 

مشترک عملکرد ما با رسانه است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 15 مهر 1398 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9081 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تیم پزشکی دارالشفای امام رضا)ع( در خدمت  زائران اربعین  آستان: مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از اعزام تیم پزشکی دارالشفاء امام رضا)ع( برای خدمت رسانی به زائران کربالی 
معال در اربعین حسینی خبر داد.دکتر ناصر سرگلزایی گفت: جمعی از پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی دارالشفاء امام رضا)ع(، اعم از کارکنان و نیروهای خادمیار سالمت این مؤسسه به منظور ارائه خدمات درمانی 
افتخاری به زائران کربال در راهپیمایی اربعین حسینی سال جاری حضور خواهند داشت. وی افزود: اعضای این تیم در موکب های شهرهای کربال، سامرا و کاظمین و همچنین مرزهای غرب کشور خدمت رسانی خواهند کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
»پنیسیاه«همزمانباروزجهانیپسترونماییمیشود

نمایش نخستین تمبر جهان در گنجینه رضوی 
قدس- محمدکاشانی: نخستین تمبر 
جهان به نام »پنی ســیاه« سه شنبه این 
هفتــه همزمان با روز جهانی پســت در 

گنجینه رضوی به نمایش درمی آید. 
بیست و نهمین برنامه »سه شنبه های 
فرهنگــی آســتان قــدس رضوی«؛ 
رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه 

رضوی، سه شــنبه 16 مهر ســال جاری با رونمایی و معرفی »مجموعه تمبرها 
و تاریخچه پســتی ایران در دوره قاجــار، اهدایی به گنجینه رضوی« در محل 
موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار می شود.گنجینه 
تمبر و تاریخچه پستی موزه مرکزی آستان قدس رضوی، نخستین و غنی ترین 
موزه تخصصی تمبر و تاریخچه پســتی در ایران اســت که از بدو تأسیس در 
21 بهمن 1369 تاکنون با همکاری مجموعه داران واقف و کارشناسان برجسته 
تمبر و تاریخچه پســتی از ایران و سایر کشورها، کلکسیونی ارزشمند و متنوع 
از تمبرها، تاریخچه پســتی و دیگر اقالم پســتی از ایران و جهان را گردآوری، 
مستندسازی و نگهداری نموده و بخشی از این مجموعه ارزشمند را در معرض 
دید بازدیدکنندگان عالقه مند قرار داده اســت؛ این گنجینه عالوه بر مجموعه 
تمبرها و تاریخچه پستی، کتابخانه ای غنی از منابع تخصصی مربوط به مطالعات 
تمبرشناســی را در اختیار داشــته و با محققان و دانشجویان رشته های هنر، 
گرافیک، تاریخ و... در مقاطع مختلف تحصیلی همکاری پژوهشی داشته است. 
مجموعه به نمایش گذاشــته شده شــامل »پنی سیاه«، نخستین تمبر پستی 
جهان، تمبرها و تاریخچه پســتی ایران شامل نامه ها، پاکت نامه های تمبردار، 
کارت پســتال ها و... در دوران ناصرالدین شــاه قاجار )از سال 1244 تا 1275 

خورشیدی( و... می شود. 

بههمتمدیریتآموزشسازمانحرممطهررضویبرگزارشد
آزمون حرم شناسی برای 3هزار خادمیار نوجوان رضوی 

آســتان: به همت مدیریت آموزش 
سازمان حرم مطهر رضوی و با همکاری 
بنیاد فرهنگی رضوی، نخســتین دوره 
آزمون حرم شناسي ویژه 3هزار خادمیار 

نوجوان رضوي برگزار شد.
احمد میرزاده، مدیر آموزش ســازمان 
حرم مطهر رضوی در حاشیه برگزاری 

این دوره آموزشــی گفت: یکــی از اقداماتی که در چند ســال اخیر به منظور 
خدمت رســاني به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی انجام  می شود، حضور و 

خدمت خادمیاران نوجوان در حرم مطهر رضوی است.
وی آموزش و آشــنایی خادمیاران نوجوان رضوی با شیوه های خدمت رسانی به 
زائران و راهنمایی صحیح و شایسته زائران عزیز در حین انجام وظیفه را از جمله 
الزامات خادمیاری عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در 
6 ماه گذشته دوره های آموزشی گشت حرم شناسی توسط مدرسان حرم شناسی 
مدیریت آموزش، در قالب گروه های 2۰ تا 3۰ نفره برای این خادمیاران برگزار شد 

و این عزیزان با قسمت های مختلف حرم مطهر آشنا شدند.
میــرزاده تصریح کرد: پس از پایان ایــن دوره ها، آزمون جامعی برای خادمیاران 
نوجوان دختر و پســر برگزار شد تا این افراد آمادگی الزم را برای خدمت رسانی 

بهتر زیر پرچم آستان قدس کسب کنند.

 شبیه  سازی صحن انقالب حرم امام رضا)ع(
در نقطه صفر مرزی خسروی

آستان: مدیــر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: 
طرح شبیه سازی صحن انقالب اسالمی 
حــرم امام رضا)ع( بــرای بدرقه زائران 
اربعین حســینی در نقطه صفر مرزی 
خسروی توسط خادمیاران رضوی اجرا 

شده است.
سیدمحمدجعفر امامیان با اشاره به برپایی چهار موکب به نام امام رضا)ع( توسط 
خادمیاران رضوی در کرمانشاه گفت: این مواکب برای خدمت رسانی کریمانه به 

زائران اربعین حسینی برپا شده اند.
وی افــزود: صحن انقالب اســالمی حرم امام رضــا)ع( در نقطه صفر مرزی 
شبیه ســازی و اجرا شــده و هم اکنون به محل ورود و خروج زائران اربعین 
تبدیل شــده و فضای معنوی ویژه ای به همت خادمیــاران در این قطعه از 

بهشت حاکم شده است.
امامیان با بیان اینکه با اهتمام خادمیاران رضوی تمام سعی و تالش خود را به کار 
 گرفته ایم تا خدمات شایسته و در خور شأنی را به زائران حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(

ارائه کنیم، اظهار کرد: برای این صحن برنامه های معنوی گسترده ای در راستای 
بدرقه زائران توســط خادمیاران رضوی پیش بینی شــده است که از جمله آن 
می توان به عرض ارادت و اذن زیارت به ســاحت مقدس حضرت رضا)ع(، پخش 
صلوات خاصه، همخوانی نواهای خادمین حرم امام رضا)ع( و بدرقه تمامی زائران 

توسط خادمیاران رضوی اشاره کرد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
برای  خادمیار  و  خادم  و 5۰۰  هزار  یک 
خدمت به زائران اربعین به مرزها و عتبات 

عالیات اعزام شده اند.
مصطفی خاکســار قهرودی در نشســت 
اقدامات آســتان قدس  خبری تشــریح 
رضــوی در اربعیــن حســینی که ظهر 
روز گذشــته بــا حضور اصحاب رســانه 
در محــل ســازمان مرکــزی آســتان 
 قــدس رضــوی برگــزار شــد، گفــت: 
یک هــزار و 5۰۰ نفر در مجموع شــامل 
برخی از خدمه حــرم مطهر امام رضا)ع(، 
خادمیاران رضوی، کادر پزشکی و درمانی 
از بیمارســتان فوق تخصصــی رضوی و 
دارالشــفاء امام)ع( و... اعزام شده اند که در 
مواکب این نهاد مقــدس در نقاط مرزی 
ایران و در مواکب برپا شده از سوی آستان 
قدس رضــوی در کشــورعراق به زائرین 

اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.

 نهضت عاشورا باید 
در زندگی بشر نقش آفرینی کند 

مصطفی خاکســار قهــرودی اظهار کرد: 
مراســم اربعین دارای اهمیت است، زیرا 
ریشــه آن به واقعه کربال، نهضت عاشورا، 
شهادت امام حســین)ع( و یاران ایشان و 

اسارت اهل بیت)ع( برمی گردد.
وی افزود: بدون برداشت و نگاه صحیح از 
واقعه غمناک عاشورا نمی توان به موضوع 
اربعیــن پرداخت؛ واقعه عاشــورا و حادثه 
کربال اتفاقی نبود که در یک نقطه از تاریخ 
رخ دهــد، بلکه اثرگــذاری این حرکت به 
عنــوان یک جریان ماندگار از قبل تثبیت 
شده و عشق به امام حسین)ع( هیچ گاه به 

سردی نخواهد گرایید.
قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: نهضت عاشــورا باید در زندگی بشر 
نقش آفرینــی کند و همه افــرادی که در 
این مسیر قدم برمی دارند به نوعی تجدید 
میثــاق با نهضت عاشــورا خواهند کرد و 

اهداف این نهضت را تازه می کنند.
وی ادامــه داد: اگــر امروز شــاهد حضور 
مذاهب و ملت هــای مختلف در همایش 
اربعین هســتیم، این نشــان از عشــق، 
محبت و بصیرت آن ها نسبت به اباعبداهلل 

الحسین)ع( دارد.
خاکســار قهرودی افزود: اگر جامعه دینی 
شــرایطی را برای خدمتگــزاری به زائران 
حسینی فراهم می آورد به خاطر استمرار 
این نهضت اســت کــه به فرمــوده امام 
خمینی)ره( »محرم و صفر اســالم را زنده 

نگاه داشته است«.

 پیش بینی حضور 4 میلیون ایرانی 
در اربعین

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال 
جــاری بیش از 4 میلیــون ایرانی در این 
راهپیمایی عظیم حضــور پیدا کنند و با 
توجه به اینکه آستان قدس رضوی در این 

چند سال حضور پرشور و باشکوهی در این 
مراسم داشته، امسال نیز به طور جدی به 

میدان آمده است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
افزود: همایش عظیم موکب داران عراقی 
که با حضور ســران طوایــف، خیران و 
بانیان مراسم اربعین حسینی در مشهد 
مقدس برگزار شــد و در نهایت به دیدار 
رهبر معظم انقالب و اســتماع سخنان 
عمیق ایشــان درباره اربعین ختم شد، 
تأثیرات بســیار مثبتی برجای گذاشت.

وی تصریــح کــرد: تحــرکات اخیر در 
آستانه اربعین حسینی برای ناامن کردن 
فضای عراق نیز نشان می دهد دشمنان 
اهمیت ایــن گردهمایی عظیم را درک 
کرده اند و مطمئن هســتیم که این بار 
هم موفق نخواهند شــد به اهداف شوم 

خود دست یابند.
 

 خدمات رسانی به زائران؛
 از مشهد تا نقطه صفر مرزی

وی بیان کرد: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده امسال آســتان قدس رضوی 
با برپایی چهار موکب در مرزهای مهران، 
خسروی و شلمچه روزانه با توزیع 115هزار 
وعده غذایــی به مــدت 15 روز از زائران 

حسینی پذیرایی خواهد کرد.
وی بیان کرد: برپایی 6 موکب در مرزهای 
ورودی کشــور بــرای پذیرایــی از زائران 
کشورهای همسایه در مرزهای میرجاوه، 
تایباد، آستارا و بیله سوار از دیگر اقداماتی 
اســت که با اســتفاده از نیروهای مردمی 
خادمیاران و کمک های آستان قدس انجام 

می شود.
خاکســار با بیان اینکه روزانــه 114هزار 
وعده غذایی در موکب های استقرار یافته 
در کشــور عراق و 55هزار وعده غذایی در 
مرزهای دوغارون و میرجاوه توزیع می شود، 
گفت: چهار موکب در کشور عراق استقرار 
یافته که دو موکب در شهر کربال و مابقی 

در شهرهای کاظمین و ســامرا راه اندازی 
شده که وظیفه اسکان و پذیرایی از زائران 
را برعهده دارند. وی با بیان اینکه بیش از 
15۰۰ نفر از خادمان،  خادمیاران و کارکنان 
آستان قدس رضوی برای ارائه خدمت به 
مناطق مذکور اعزام شده اند، ادامه داد: ارائه 
خدمات اسکان روزانه به 2هزار و 5۰۰ نفر 
در موکب سامرا و پذیرایی روزانه از 5۰هزار 
نفر و اســکان 8هزار نفر در موکب عمود 
285 موقوفه امام رضا)ع( از جمله خدمات 

این مواکب است.

 ارائه خدمت
 به زائران افغانستانی و پاکستانی 

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با 
اشــاره به خدمت رسانی در شهر مشهد به 
زائران اباعبداهلل الحســین)ع( اظهار کرد: 
خدام بارگاه منور رضوی به زائرانی که برای 
حضور و مشارکت در راهپیمایی اربعین از 
شهر مقدس مشهد عبور می کنند به ویژه 
زائران کشور افغانستان و پاکستان خدماتی 

را ارائه می دهند.
خاکســار قهرودی با بیــان اینکه عمده 
هزینه هــای مراســم اربعیــن از طریق 
کمک هــای مردمــی و خیران اســت و 
آســتان قدس رضوی صرفــاً در موضوع 
نیروی انسانی به ارائه خدمات می پردازد، 
اظهــار کرد: در داخل عــراق و در چهار 
موکب روزانه 114هزار وعده غذایی، در 
نقاط مرزی ایران نیــز روزانه 115هزار 
وعــده غذایی، در مرز دوغارون که محل 
روزانه   اســت  افغانســتانی  زائران  ورود 
55هــزار و در مرز میرجاوه بر اســاس 
یک کار مشــارکتی نیز روزانه 2۰۰هزار 
وعده غذایی در بین زائران اربعین توزیع 

می شود.

 ارائه خدمات پزشکی و فرهنگی 
به زائران اربعین 

خاکسار با بیان اینکه 12۰ نفر از خدمه به 

عنوان کادر درمانی شامل پزشک و پرستار 
برای ارائه خدمات پزشــکی و درمانی در 
بیمارستان های سیار مستقر شده اند، افزود: 
امسال با مشــارکت بیمارستان رضوی و 
بنیاد ســالمت آستان قدس رضوی، چهار 
بیمارستان تخصصی سیار در قالب اتوبوس 
بیمارستانی در عمود 32۰ مسیر نجف به 
کربال با تجهیــزات کامل درمانی به زائران 
اربعین حسینی خدمت رسانی خواهند کرد 

کــه در آن واحدهای اتاق 
بســتری،  اورژانس،  عمل، 
آزمایشــگاه و دندانپزشکی 

پیش بینی شده است.
وی افــزود: همچنین پنج 
در  آمبوالنــس  دســتگاه 
کنــار این خدمات رســانی 
حضور دارند و تیم پزشکی 
متشــکل از 1۰۰ پزشک و 
پرســتار از هفت روز پیش 
از اربعین حســینی در این 
بیمارستان ها به ارائه خدمت 

می پردازند.
قائــم مقام تولیت آســتان 
با اشــاره به  قدس رضوی 

حمایت از 1۰۰ موکــب عراقی به صورت 
نقدی، غیرنقــدی و اهــدای محصوالت 
فرهنگی اظهار کــرد: 4۰ نفر از مبلغان و 
عوامل فرهنگی به ارائه خدمات فرهنگی 
شامل پاســخگویی به پرسش های دینی، 
برپایی نماز جماعت، سخنرانی و غرفه های 
ویژه کودک و نوجوان در موکب ها خواهند 

پرداخت.
مصطفی خاکســار قهرودی ابراز کرد: به 
منظور قدردانی از اکــرام و میهمان نوازی 
مردم عــراق و در قالب اجرای برنامه »لواء 
الخدمــه«، خدام بــه 11۰ موکب و 5۰۰ 
منزل برادران عراقی که از زائران پذیرایی 
می کنند رفته و با تقدیم هدایای آســتان 
قــدس رضوی از آنان تجلیــل و قدردانی 

خواهند کرد.

تحرکات اخیر در 
آستانه اربعین 
نشان می دهد 

دشمنان اهمیت 
این گردهمایی 
عظیم را درک 

کرده اند و مطمئن 
هستیم که این بار 
هم موفق نخواهند 
شد به اهداف شوم 

خود دست یابند

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خدمات این آستان به زائران اربعین را تشریح کرد  

جغرافیای خدمت از میرجاوه تا کربال
وی

ض
س ر

عک
 -

ی 
ذر

 نو
ود

سع
: م

س 
عک

 خدمات رفاهی آستان قدس برای زائران 
درمانده و در راه مانده باید بیشتر شود. لطفاً به 

این موضوع هم توجه کنید.
09160003421

 تشــکر می کنــم بــه نیابــت از تمامی 
زیارت کنندگان اهل قبور خواجه ربیع؛ دعای 
خیر تمامی سالمندان بدرقه مسئوالن گذشته 
و حال آن بقعه کــه در حال راه اندازی پروژه 
عظیم آسانسور باغ دوم هستند. ان شاءاهلل در 

سال های آینده به بهره برداری برسد.
09150007244

 تعداد مترجمان ویژه زائران خارجی برای 
بازدید از موزه ها و اماکن حرم مطهر رضوی را 
بیشتر کنید به خصوص برای زبان های آلمانی 

و انگلیسی.
09130002904

 در پاســخ به خواننده ای که نوشــته بود 
چرا بعضی از رواق های حرم این همه ستون 
دارد باید گفت: ســتون های ســاخته شده 
برای اســتحکام بنا، جلوگیری از ریزش آن و 

مقاوم سازی برای زلزله است.
09150000497

 طرح نوســازی بافت فرسوده اطراف حرم 
که توسط راه و شهرسازی تدوین شد، با غفلت 
از فضای سبز، درختکاری و ایجاد فضای بازی 
برای بچه ها، اطــراف حرم مطهر را به تلی از 
آهــن و بتن بی روح و بی قــواره تبدیل کرده 

است. لطفاً آستان قدس، چاره ای بیندیشد. 
09150009625

توزیع 417 کیلو گوشت 
عقیقه بین محرومان 
کهگیلویه و بویراحمد

آســتان: مدیر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در کهگیلویــه و بویراحمد گفت: 
417 کیلوگرم گوشت عقیقه و نذری توسط 
خادمیــاران رضوی به دســت 29۰ نفر از 

نیازمندان شهرستان یاسوج رسید.
ســتار هدایتخواه به خبرنگار ما گفت: با در 
اختیار گذاشتن سهمیه 1۰ رأس گوسفند 
برای عقیقه از طرف آســتان قدس رضوی، 
این دفتر با جمع آوری نذورات نیز به تعداد 
این گوســفندان اضافه کــرده و به کمک 
خادمیاران در کشتارگاه صنعتی شهر یاسوج 
ذبح شــرعی صورت گرفــت.وی افزود: در 
مجموع 417 کیلوگرم گوشت بسته بندی و 
توسط خادمیاران مناطق محروم به دست 

29۰ نفر از نیازمندان شهرستان رسید.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

صفحه 3   1398/07/15

آگهی مناقصه حفاری یک حلقه چاه سازمان موقوفات ملک
 مناقصه گزار: سازمان موقوفات ملک

 موضوع مناقصه : حفاری یک حلقه چاه با دستگاه روتاری به شرح زیر:
1-یک حلقه چاه واقع در اراضی رادکان - قیاس آباد شهرس��تان چناران به عمق 170 

متر و نصب لوله جدار 14 اینچ و قطر حفاری 24 اینچ با دستگاه حفاری روتاری .
متقاضی��ان می توانند از تاریخ انتش��ار این آگه��ی ضمن بازدید از محل ، پیش��نهاد 
خود را حداکثر تا س��اعت 10 صبح روز چهارش��نبه 98/7/24 به انضمام مبلغ سپرده 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان احمد آب��اد بلوار بعث��ت بین رض��ا و طالقانی پ��اک ۵0 تلفن 

38403۵4۵- 38421۵23 تحویل و رسید دریافت دارند .
س��پرده مناقصه: س��پرده مناقصه به مبلغ 40.000.000 ریال می باشد که می بایست 
به صورت چک بانکی رمزدار و در وجه به حس��اب س��ازمان موقوفات ملک در اس��ناد 
مناقصه ذکر ش��ده اس��ت و یا فیش واریزی نقدی به حس��اب فوق و ی��ا ضمانت نامه 
بانکی در وجه حس��اب س��ازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد . به 
پیش��نهادات مش��روط و مبهم و فاقد س��پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش��د .سازمان 

موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
آدرس بازدید: چناران - روستای چمن گاو باغ

 سازمان موقوفات ملک 

ع 9
80
88
62

آگهی مزایده فروش 35 رأس جوانه پروارهلشتاین 
  س��ازمان موقوف��ات ملک وابس��ته به آس��تان قدس رض��وی در نظ��ر دارد تعداد 
3۵)س��ی و پن��ج ( راس جوانه پروار هلش��تاین با میانگین وزنی ح��دود ۵۵0 کیلو 
گرم خود را از طریق مزایده به فروش برس��اند . متقاضیان می توانند با مراجعه به 
گاوداری این سازمان واقع در کیلومتر 30 جاده مشهد - فریمان ، سنگ بست واحد 
پرواربن��دی موقوفات ملک و رویت جوانه های فوق ضمن دریافت فرم ش��رکت در 
مزایده پیش��نهاد خود را تا پایان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 به 
دبیرخانه سازمان واقع در بلوار بعثت احمدآباد ، بین رضا و طالقانی پاک ۵0 تلفن 

38421۵23 تحویل و رسید دریافت دارند.
 ضمناس��پرده ش��رکت در مزایده مبلغ ۵0.000.000 ریال می باشد که می بایست به 
صورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حس��اب سازمان موقوفات ملک که در اسناد 
مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد 

به پیشنهادات مبهم - مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  

 سازمان موقوفات ملک 

ع 9
80
88
64

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم   شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 47 قم )درحال تصفیه(
بدینوسیله ازکلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 47)بشماره ثبت8077(دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 16روز 

دوشنبه مورخ 1398/07/29با دستور جلسه ذیل در محل :قم-پردیسان –بلوار ابوطالب –ابوطالب شماره یک-حسینیه امام موسی کاظم )ع(تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
الزم بذکر اس��ت داوطلبین عضویت در هیئت تصفیه وناظر تصفیه تعاونی می بایس��تی حداکثر تا تاریخ 98/07/28با در دس��ت داشتن مدارک الزم به محل قم -7۵متری عماریاسر 

–بلوار تعاون –مجتمع ادارات –ساختمان مدیریت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم –اتاق 212)ساعات اداری(مراجعه ونسبت به تکمیل وتحویل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
ضمنا هریک از اعضاءجهت معرفی نماینده تام االختیار /وکیل خود بمنظور حضور در جلس��ه فوق الذکر واعمال رای می بایس��تی باتفاق یکدیگر) عضو ونماینده( حداکثر تا تاریخ 
98/07/28 به آدرس -7۵متری عماریاس��ر –بلوار تعاون –مجتمع ادارات –س��اختمان مدیریت  تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرس��تان قم –اتاق 212)ساعات اداری(مراجعه تا پس از 

احراز هویت وتایید وکالتنامه،برگه ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود.
دستور جلسه : 1-انتخاب اعضای هیئت تصفیه

2-انتخاب ناظر برتصفیه
مدیریت تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم

/ع
98
08
86
6

برگ س��بز خودروی تویوتا لکسوس مدل 2010 رنگ 
مشکی روغنی به ش��ماره انتظامی 3۵8ص19 ایران 
74 ش��ماره موتور 2GRJ250776 و ش��ماره شاس��ی 
نورمحم��د  مالکی��ت  ب��ه   JTJBK11A7A2427307
کیمیائی نشتیفانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
08
80
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
08
85
3

س��ه ب��رگ س��ند س��فید موتورس��یکلت دلت��ا تیپ
ش��ماره  س��فید  رن��گ   139۵ م��دل   CRT160
شاس��ی    ش��ماره  و   0160NC5078893 موت��ور 
انتظام��ی  ش��ماره  NC5***160B9580873ب��ه 
68794 ای��ران 77۵ مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
08
81
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اینجانب حس��ن حکمی تقی  مالک خودروی س��واری پژو آردی  به شماره شهربانی 4۵7 ب 14 ایران 12 و شماره 
بدنه 82143071 و ش��ماره موتور 11782015730 به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذک��ور را نموده اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد خودروی مذکور دارد ظ��رف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. دی
قو

مف
هی 

آگ

سند مالکیت سواری سیس��تم پژو تیپ آریان 1،4- 
206ب��ه رنگ س��فید صدف��ی – روغنی   م��دل 1386 
ب��ه ش��ماره موت��ور14186013118 و  ش��ماره شاس��ی 
22۵07۵21 به شماره  پاک ۵4- 368 س 86 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد. 

/ع
98
08
85
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س��ند مالکیت سواری سیستم  پژو تیپ 
206ب��ه  رنگ قرمز س��یر - متالیک    م��دل 1389 به 
ش��ماره موت��ور 1418906۵884 و  ش��ماره شاس��ی  
NAAP03ED3BJ477184 به شماره پاک 77-114 ن 

16 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد. 

/ع
98
08
85
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان قزوین دعوت بعمل می آید تا درمجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که در روزدوشنبه مورخه 98/7/29  راس 

ساعت1۵تا17 درمحل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی ارشاد به نشانی قزوین میدان میرعماد سالن ارشاد تشکیل می گردد با  در دست داشتن برگه سهام یا دفترچه عضویت حضوربهم رسانند.
ضمن��ا طب��ق ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی مصوب 1387/3/9 هر یک از اعضای تعاونی می توانند نماین��ده تام االختیاری) ازمیان اعضای تعاونی ویا خارج ازآنان ( 
برای حضوردرمجمع واعمال رای تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر3 رای وهر ش��خص غیرعضو یک رای خواهد بود.ضمنا وکالتنامه های عادی می بایس��ت با حضور 
وکیل وموکل یک روزبعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل درمحل دفتر شرکت تعاونی تنظیم وتوسط هیئت مدیره/ بازرس یا بازرسان 

بررسی وتائید شود ومجوز ورود به مجمع صادرگردد درغیر اینصورت وکالتنامه رسمی حضور درمجمع میبایست به تائید یکی ازدفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد. 
دستور جلسه:

1-گزارش هیئت مدیره وبازرس یا بازرسان                 2-فروش زمین تعاونی واقع درمینودرازطریق مزایده ویا ترک تشریفات
هیئت مدیره شرکت تعاونی 
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آگهی مناقصه خرید سم ضدعفونی بذر
شرکت کشت و صنعت اسفراین در نظر دارد، نسبت به خرید قارچ کش 
ایپرودی��ون+ کاربندازیم با نام تج��اری رورال تی اس۵2 درصد پودر 
از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود با 
مراجعه به س��ایت http://reo.ir/Auctions نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام و پس از تکمیل به آدرس خراس��ان شمالی- اسفراین 
کیلومتر 30 جاده زرق آباد روس��تای عمارت، ش��رکت کشت و صنعت 
آس��تان قدس اسفراین ارسال یا حضورًا تحویل دفتر شرکت نمایند. 
مهل��ت تحویل اس��ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 98/07/21 می باش��د. 
ضمنًا متقاضیان می توانند جهت اخذ اطاعات الزم با شماره تلفن های 

091۵3724697 و0۵837219269 تماس حاصل نمایند.          
شرکت کشت و صنعت اسفراین)آستان قدس رضوی(
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 قائم مقام شبکه قرآن 
و معارف سیما منصوب شد

معارف: »جواد شیخ اکبری« مدیر شبکه قرآن و 
معارف سیما در حکمی »محمد حسن معطری« را 

به سمت قائم مقام این شبکه منصوب کرد.
در ایــن حکم بر نظــارت و برنامه ریزی دقیق بر 
تولیدات شــبکه به منظور رســیدن به جایگاه 
مرجعیت رســانه ای در حوزه رفع نیازهای قرآنی 
و معارفی مردم، بازنگری و بازمهندسی فرایندهای 
اجرایــی و عملیاتــی موجــود و بهره گیری از 
مزیت های رقابتی با هدف ارتقای کیفی تولیدات و 

بهبود بهره وری کارکنان شبکه تأکید شده است.
همچنین حضور فعال در شــوراهای تخصصی، 
ســاماندهی امــور مجریان، نظارت مســتمر بر 
گروه های تولیــدی و پخش، ســاماندهی امور 
مربوط به منابع انسانی و راهبری و تعامل مناسب 
و اثربخش با رؤســای مجامــع از دیگر وظایف 
و انتظاراتی اســت که در این حکم به آن اشــاره 
شده است. محمد حسن معطری عالوه بر تجربه 
کار در حوزه های تخصصی رســانه ملی از جمله 
تصویربرداری، کارگردانی و تهیه کنندگی، مدیر 
پخش، تأمین برنامه و آرشــیو شبکه افق، مدیر 
تأمین برنامه شبکه جهانی جام جم و... را نیز در 
کارنامه اجرایی ۲۱ســاله خود در سازمان صدا و 

سیما دارد.

مسئوالن حوزه خراسان به دیدار 
روحانیون آزاده و ایثارگر رفتند     
حوزه: جمعی از مســئوالن اداره امور اساتید 
معاونــت آموزش و بســیج اســاتید به اتفاق 
مســئول روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، 
با حجت االسالم امینیان طوسی، از روحانیون 
آزاده دوران دفاع مقدس دیدار و ســالم مدیر 
حوزه علمیه خراســان را بــه او ابالغ کردند. 
در این دیدار حجت االســالم امینیان طوسی 
خاطرنشــان کرد: آن زمــان در دوران دفاع 
مقدس، هنگامی که احســاس نیاز و اعالم بر 
ضرورت حضور روحانیون در جبهه ها شــد، ما 
بالفاصله از درس و بحــث، عازم صحنه نبرد 
می شــدیم و پس از پایــان عملیات به کالس 
درس بازمی گشــتیم. علمــای حــوزه علمیه 
خراســان هم پس از بازگشــت ما از عملیات، 
بــا روحیه قوی تری آن درس و بحث را دوباره 

برایمان تکرار می کردند.

خبر

 کتابی برای 
»رهایی از تکبر پنهان«

معارف: »رهایی از تکبر پنهان« کتابی است 
از حجت االسالم علیرضا پناهیان که توسط 
انتشارات بیان معنوی منتشــر شده است. 
نویسنده درباره موضوع کتابش گفته است: 
»در این کتاب با اشاره به پنهان بودن برخی 
از صفات اخالقی نظیر تکبر در وجود انسان، 
به نقش گمراه کننده آن در مسیر معنوی و 
اخالقی انسان ها پرداخته ام و یادآوری کرده ا م 
که پنهان بودن برخی از این صفات نادرست، 
ضربه سنگینی به انســان ها وارد می کند«. 
عناوین بخش هــای عمده این کتاب عبارت 
اســت از: »عیوب پنهان«، »چیســتی تکبر«، 
»آثار شوم تکبر«، »انواع تکبر«، »تکبر پنهان« 

و »راه های مبارزه با تکبر«. 
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »بیش 
از دشــمنان حق که با تکبر نابود شــده اند، 
طرفداران حــق باید از وجود تکبر پنهان در 
خود بترســند، چون ســرانجام وجود تکبر 
پنهان در آدم های خوب، سرنوشــت 6هزار 
سال عبادت ابلیس است. یکی از دالیل پنهان 
ماندن تکبر، آثار اجتماعی آن اســت؛ وقتی 
انســان می بیند همه از آدم متکبر متنفرند، 
عاقالنه تر است تکبر خود را پشت لبخند ملیح 
و متواضعانه ای پنهان کند. بعد کم کم خوِد او 
هم باور می کند تکبر ندارد؛ فقط خدا می داند 
چه زمانی این تکبر بروز پیدا کرده و صاحبش 
را بیچاره می کند. تکبر پنهان، عالوه بر اینکه 
یــک عیِب بــزرگ و خطرناک اســت، یک 
بیمارِی پیچیده و عجیب نیز هســت. چون 
کسی که تکبر پنهان دارد، اغلب نمی پذیرد 
این عیب درونش وجود دارد و این مســئله 

سبِب پیچیده تر شدِن موضوع می شود.
بهانه جویی و مجادالت بی پایه و پرتوقعی های 
بیجا، همه مظاهری از تکبر پنهان هســتند 
که در رفتار متکبران دیده می شوند: »َو قاَل 
الَّذیَن الیَْرُجوَن لِقاَءنا لَْوال أُنِْزَل َعلَْیَنا الَْمالئَِکُة 
َّنا؟ لََقِد اْســَتْکَبُروا فی  أَنُْفِســِهْم َو  أَْو نَری  َرب
ا َکبیراً« )فرقان: ۲۱(؛ کســانی که  َعَتْوا ُعُتوًّ
امیدی بــه دیدار ما ندارند )و رســتاخیز را 
انکار می کنند( گفتند: »چرا فرشتگان بر ما 
نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود 
نمی بینیم؟« آن ها درباره خود تکبر ورزیدند و 

طغیان بزرگی کردند.

 معارف/فاطمی نســب  وقف و نذر از مهم ترین ســنت های 
دینی هستند که رابطه مستقیمی با مسئله زیارت پیدا می کنند. 
چــه موقوفاتی که در طول تاریخ برای زیارت ائمه)ع( و به خصوص 
امام رضا)ع( انجام شده و چه نذرهایی که به نیت گرفتن حاجت در 
مسیر زیارت و توسل به ائمه)ع( ادا شده اند. موقوفات و نذرهایی که 
پای خیمه عزای اباعبداهلل)ع( را به اقصی نقاط عالم از هند و کشمیر 

گرفته تا قلب اروپا و قاره آمریکا کشانده است. 
به همین بهانه درباره نقش وقف و نذر در اشــاعه فرهنگ زیارت با 
حجت االسالم دکتر شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

گفت و گویی کردیم که در ادامه می خوانید.

  آقــای دکتر! وقف و نذر مردمی در حفظ و گســترش 
فرهنگ عزاداری چه جایگاهی دارد؟

ابتدا باید اشــاره کنم که وقف با نذر تفاوت دارد. وقف آن است که 
انســان اصل مالی را حفظ  و منفعت آن را در راه خدا هزینه کند؛ 
یعنی »تحبیس االصل و تسبیل المنفعه«. اما نذر این است که انسان 
صیغــه نذری می خواند و مال یا عملی را در راه خدا هزینه کرده یا 
انجــام می دهد. البته باید گفت که وقف و نذر تماماً عملی مردمی 
اســت. در این میان تمایل مردم بیشتر به نذر است؛ چراکه وقف، 
پول بیشــتری می خواهد اما نذر با اندک مالی و حتی بدون صرف 
هزینه هم امکان پذیر است؛ یعنی گاهی شما انجام عمل خیری را نذر 
می کنید که هزینه ای هم ندارد. بنابراین اگرچه وقف احسان ماندگار 
است اما کاربرد نذر در برپایی عزاداری ها بسیار بیشتر از وقف است 
و مردم با هرچه دارند در این مسیر نقش آفرینی می کنند؛ اگر این 
حالت ها به نسل جدید ما منتقل شود، بی شک سبب حفظ دین و 

اعتقادات جوانان خواهد شد. 
بــه طور کلی باید گفت وقتی مردم برای امر مقدســی وقف و نذر 
می کنند احساس تعلق بیشتری به آن موضوع پیدا می کنند و چون 
مردم همواره پایدار هستند، کاری هم که مردم بر عهده بگیرند پایدار 

خواهد بود. 

  بسیاری از وقف ها آنچنان که باید نیازهای دینی امروز را 
برآورده نمی کنند، از طرفی بسیاری از مردم هم تمکن مالی 

وقف کردن را ندارند. پیشنهاد شما در این باره چیست؟ 
امروزه مسئله وقف اجتماعی برای فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی 
بسیار راهگشاست. به عنوان مثال در شاهرود منزلی به نام روضه خانه 
است که در میان مردم به همین نام مشهور شده است. خب اگر هزار 
نفر بیایند هر کدامشان یک سهم از این خانه را بخرند و وقف روضه 
خواندن کنند، این ماندگار خواهد شد. حتی شخص می تواند ترکیبی 
از نذر و وقف را با هم داشته باشد. یعنی بگوید نذر می کنم در راه خدا 

که اگر حاجتم برآورده شد فالن مالم را وقف حسینیه محل کنم. 

  در این میان حکومت ها چه جایگاهی در ترویج فرهنگ 
زیارت داشته اند؟

حکومت به معنای اقتدار اســت و هیچ اقتداری به اندازه حاکمیت 
تأثیرگذار نیســت؛ چراکه تمام امکانات در اختیار حکومت است و 
اقتدار سیاســی و اجتماعی زیــادی دارد. برخی حکومت ها مثل 
حکومت متوکل نقشی منفی در زیارت امام حسین)ع( داشتند. در 
روایت آمده اســت متوکل آب در حرم سیدالشهدا)ع( می ریخت و 
دست زائران را می برید. جالب اســت که با وجود این آزار و اذیت، 
امام هادی)ع( فرمودند حتی اگر دستتان هم بریده می شود باز هم به 
زیارت جدم حسین)ع( بروید؛ چراکه زیارت سیدالشهدا استثناست 
و باید همواره برقرار باشد. خود رضاشاه هم در برهه ای مانع عزاداری 
امام حسین)ع( می شد. مادربزرگ من تعریف می کرد زماِن رضاخان 
برای روضه خواندن زیرزمین می رفتند، درها و پنجره ها را می بستند 

و عزاداری می کردند. اما جمهوری اسالمی در طول تاریِخ درخشان 
خود همواره در گســترش فرهنگ عزاداری امام حسین)ع( نقش 
ویژه ای داشــته، به خصوص در دفاع مقدس، رزمندگان ما با نام امام 
حسین)ع( حیات معنوی داشتند و آن سختی های غیرقابل تحمل 

را بر دوش می کشیدند. 

  در اربعین همه نوع انســانی با هر مذهب و حتی دینی 
دیده می شود. چطور باید از این ظرفیت استفاده و تشیع را به 

جهانیان معرفی کرد؟
می توانیــم در عــزاداری اباعبــداهلل)ع( بیشــتر بــر جنبه هــای 
مشترک االذهانی مانند ظلم ستیزی و مقاومت در برابر ظالم تأکید 
کنیم؛ چراکه این ها مواردی هســتند که هر انســانی با هر دین و 
مذهبی آن را می پذیرد و همین مســئله سبب گسترش فرهنگ 
حسینی خواهد شــد. بنابراین ما در ایجاد امت واحده اسالمی باید 
بر مشترکات تأکید و با عوامل اختالف برخورد کنیم. چنانکه رهبر 

معظم انقالب هم تأکید کردند عوامل اختالف را در عزاداری اباعبداهلل 
کنار بگذاریم و جنبه هــای وحدت بخش را پررنگ کنیم. یعنی به 
نوعی مقتضیات روز را در عزاداری سیدالشــهدا)ع( در نظر بگیریم. 
علم برداشتن های سنگین و خطرناک فی نفسه ارزش نیست، اما اگر 
شما بتوانی یک سخن از امام را به دیگران برسانی و گسترش دهی 

کار بسیار ارزشمندی کرده ای.
از طرفی جا دارد مرکزی مختص وقف اربعین شــکل بگیرد. این 
نهاد می تواند در کشــورهای مختلف ایجاد شــود و به گسترش 
فرهنگ زیارت بپردازد. در هند حتی هندوهایی که خدا را قبول 

ندارند مکان مخصوصی برای خودشان دارند که در 
آن برای امام حسین)ع( عزاداری می کنند. گاندی 
هم الگو و ســرلوحه حرکت خــود را حرکت امام 
حســین)ع( خوانده و گفته بود من از حسین)ع( 

درس مبارزه گرفتم.

  در این میــان برخــی عزاداری های 
خاص خرده فرهنگ ها و سنت های بومی 

نگران کننده نیست؟
اتفاقــاً ائمه)ع( تأکید خاصی بــر حفظ آداب و 
رســوم بومی در عزاداری ها داشتند. فردی نزد 
امام صــادق)ع( آمد و روضــه خواند، حضرت 
گریه کردند اما به روضه خوان گفتند دوســت 
دارم با همان ســبک خاص و شــورآمیز قبیله 
خودت روضــه بخوانی. هدف امام)ع( ماندگاری 
عزاداری اباعبداهلل از طریق بومی شــدن آن در 
میان خرده فرهنگ ها بود و این گریه ها و مجالس 
عزاداری مقدمه ای است تا معارف حسینی تا ابد 
باقی بماند. در روایات ائمه)ع( خواسته اند مسئله 

عزاداری سیدالشهدا بومی سازی شود، یعنی تاجایی که با اصول 
و ارزش های دینی و انسانی سازگار است مطابق عرف های محلی 

عزاداری برای امام حسین)ع( صورت پذیرد.
خوشــبختانه هرچه زمان هــم می گذرد، عــزاداری برای امام 
حســین)ع( قوام و استحکام بیشــتری پیدا می کند. من مکرر 
به اروپــا رفته ام و شــاهد عزاداری های مســلمانان آنجا برای 
سیدالشــهدا)ع( بوده ام. در استانبول شیعیان به همراه علویان 
و اهل تســنن از صبح روز عاشــورا دســته حرکت می دهند، 
پیرمردها جداگانه کفن پوش در یک دسته، نوجوانان کفن پوش 
در دســته ای دیگر، بانوان زنجیر بر دســت در دسته ای زیبا، با 
شعارهای مذهبی به سمت میدان بزرگ منطقه حرکت  و مراسم 

پرشوری را برگزار می کنند که بسیار دیدنی است.

در گفت و گو با رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی درباره جایگاه وقف و نذر در ترویج زیارت سیدالشهداj عنوان شد

»وقف اجتماعی« روشی برای غلبه بر مشکالت اقتصادی

سیره معصومانb در سفرهای زیارتی برای زائران بیان شود   شبستان: حجت االسالم والمسلمین »سید عبدالفتاح نواب« در جمع صدها تن از روحانیون و مداحان عتبات عالیات استان تهران اظهار کرد: تأثیر کالم ما در زائران زمانی است که صادقانه و خالصانه 
به آن ها خدمت کنیم. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تأکید کرد: در این سفر معنوی راه های نزدیک شدن به امام را برای زائران بیان کنید و در تالش باشید آن ها را یک گام به فلسفه و فرهنگ زیارت نزدیک نمایید تا اخالق و سیره آن بزرگواران را الگو و سبک زندگی 

خود قرار دهند.وی با استناد به روایات، اهمیت شناخت و درک مخاطب را یادآور شد و بیان کرد: با مخاطب باید ارتباط روحی برقرار و با او مستند صحبت کرد و در بیان مطالب از روش های جدید استفاده نمود.

تطبیق عالئم ظهور کار خطرناکی است     شبستان: حجت االسالم »مسعود عالی« در سخنانی درباره شرایط ظهور حضرت حجت)عج(، اظهار کرد: شرط آمدن حضرت حجت)عج( آن است که پذیرش با رغبت وجود داشته باشد. حال باید دید چقدر این شرایط فراهم است. اتفاق 
خطرناکی است که برخی عالئم را به طور قطعی به ظهور تطبیق می کنند. این استاد اخالق افزود: با این مسئله که آیا ظهور نزدیک است یا نیست چندگونه می توان برخورد کرد؛ یک راه از طریق پیام ها و نکاتی که از سوی عرفا و برخی بزرگان به ما رسیده، برای مثال آنان در مکاشفات، 

امام زمان)عج( را دیده اند و حضرت)عج( فرموده اند، ظهور نزدیک است. 

کتابخانه 

جا دارد مرکزی 
مختص وقف اربعین 

شکل بگیرد. این 
نهاد می تواند در 

کشورهای مختلف 
ایجاد شود و به 

گسترش فرهنگ 
زیارت بپردازد

بــــــرش

گفت وگوی قدس با حجت االسالم محمد رضایی آدریانی به مناسبت سالروز وفات سلمان فارسی

سلمان الگوی سبک زندگی مهدوی است
 معارف/ مریم احمدی شــیروان  آن زمان که آخرین نبی خدا 
بــا وجود مخالفت های شــدید کفار، مردم را به یکتاپرســتی دعوت 
می کرد، انســان های آزاده بسیاری اسالم را با آغوش باز می پذیرفتند 
و به عنوان صحابه پیامبر)ص( مفتخر می شــدند. یکی از آزاد مردانی 
که در ســال های ابتدای هجرت پیامبراکرم)ص( به دین مبین اسالم 
مشرف شد، بزرگمردی بود از دیار پارس؛ سلمان فارسی. به مناسبت 
سالروز وفات بزرگ یار ایرانی پیامبر اکرم)ص( با حجت االسالم محمد 
رضایی آدریانی، مدیر مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه های علمیه 
خواهران و نویسنده کتاب ســلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی به 
گفت وگو پرداخته و از سلمان فارسی بیشتر شنیدیم. با ما همراه باشید.

  باالترین انسان معمولی به کمال رسیده سلمان است
حجت االســالم محمد رضایی آدریانی با بیان اینکه باالترین انســان 
معمولی که به کمال رســیده جناب سلمان اســت، می گوید: وقتی 
دستگاه فکری دین را بازخوانی و شرایط زمانی و مکانی آن را بررسی 
کنیم آن هم با هویت شــیعی که به حقانیت آن ایمان داریم، به این 
باور می رسیم که باالترین انسان کامل، رسول اهلل)ص( و باالترین انسان 
معمولی که به کمال رســیده جناب سلمان است. سلمان یک انسان 
معمولی بود که فرایند کمال و تعالی را در مقطع زمانی خود تا نقطه 
اوج طی کرد. او انســانی بود که نیازها و خألهای اطراف خود را دید و 

برای رفع آن ها بسیار تالش کرد.

  سلمان فارسی الگوی زندگی شیعی و مهدوی است
حجت االسالم رضایی یادآور می شــود: سلمان فارسی الگوی زندگی 
شیعی و مهدوی است. این سخن به این معناست که هر انسان در هر 
مقطع زمانی نیازمند تعالی و کمال است. او خود باید تشخیص دهد 
انسان کامل زمانه اش چه کسی است. در زمانه حاضر رسول اهلل)ص( و 
حضرت امیر)ع( و... برای ما انسان های تاریخی کامل هستند. اگر قرار 
است بر اساس فطرت، امروز به تعالی برسیم پس باید در همین زمانه 

انسانی کامل برای ما وجود داشته باشد.
نویسنده کتاب سلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی بیان می کند: بحث 
نیاز به انسان کامل بحثی کامالً فطری است و ارتباط با فرقه و مذهبی 
ندارد. پس امروز هم باید انســان کامل وجود داشته باشد، ما حضور 
فیزیکی او را لمس نمی کنیم اما می دانیم او وجود دارد، کنشگری دارد 
و کارهایی که انسان های کامل قبلی انجام می دادند، در پِس پرده انجام 
می دهد و یک انسان کمال جو برای رسیدن به تعالی و کمال به وجود 
او نیاز دارد. این پژوهشگر دینی ادامه می دهد: الگوی این تعالی و کمال 
نسبت به ولی زمان، رشد و تعالی دادن، نقش آفرینی کردن و برجای 
گذاشتن هویت و جریان را در سلمان تعریف می کنیم. سلمان در کنار 
رسول اهلل)ص( و پس از رسول اهلل)ص( در کنار حضرت علی)ع( آن ها 

را معیار حرکت خود قرار می دهد.

  سلمان فارسی افضل الصحابه است
حجت االسالم رضایی آدریانی به دوران پیش از اسالم آوردن سلمان نیز 
اشاره کرده و توضیح می دهد: سلمان تمام ادیان را مورد مطالعه انتقادی 
قــرار داد و پس از آنکه نقصان آن ها را کشــف می کرد، از آن ها گذر 
می کرد. او ادیان آسمانی زمان خود را مانند زرتشت، یهود، مسیحیت 
و... مطالعه کرد و از این پژوهش ها به این نتیجه رسید که همه آن ها 
حالت منتظر دارند. او سعی کرد خود را به منتظر واقعی برساند. پس 
وقتی به منتظر و انسان کامل زمان خود رسید، سعی کرد خود را از اول 
بازسازی کند. او عنوان می کند: سلمان فارسی در کنار رسول خدا)ص( 
و تا وقتی که ایشــان در حیات بود، خود را بازسازی کرده و به همین 
دلیل ملقب به افضل الصحابه  شــد. البته او کنشگری و نقش آفرینی 
اجمالی در کنار پیامبر)ص( مانند جنگ خندق و رویدادهای دیگر دارد 
اما مهم ترین نقش آفرینی سلمان مربوط به زمانه ای است که اوج بحران 

فتنه ها به وجود می آید. 

  سلمان یار و یاور ولی زمان در بستر نیازهای زمانه است
این پژوهشــگر تصریح می کند: این طور نیست که او کنار ولی زمان 
باشد. ســلمان می بیند در این لحظه ولی زمان چه نیازی در بستر 
واقعیت هــای اجتماعی دارد و کجا می توانــد بهترین نقش را برای 
حضرت داشته باشد؛ در بستر جامعه موجود باالترین و سخت ترین 
مأموریت هــا را پذیرفته و با تمام وجود به آن می پردازد. او یار و یاور 

ولی زمان در بستر نیازهای زمانه است. 
حجت االســالم رضایی آدریانی در پایان می گویــد: رجعت از جمله 
معتقدات شیعه امامیه و به معنای بازگشت به سوی دنیا، پس از مرگ 
و پیش از آخرت است. رجعت همگانی نیست، بلکه مخصوص مؤمن 
خالص اســت، یعنی بر اساس باور شیعی و در سبک زندگی مهدوی، 
اگر انسانی کامل باشد می تواند دو بار زندگی کند و در قالب رجعت به 
این دنیا بازگردد. شاخص آن جناب سلمان است. سلمان در گذشته 
زندگــی کرده و چون در کنار ولــی زمان خود متعالی ترین زندگی را 
داشته، مجدد در کنار حضرت حجت)عج( رجعت می کند. به همین 

دلیل سلمان الگوی سبک زندگی مهدوی است.   

گفت و گو

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش دهم

بدون تحقق خودسازی، جامعه سازی محقق نمی شود

معارف: از اقداماتی که حکومت باید انجام دهد فراهم کردن زمینه 
رواج معنویت و اخالق در جامعه است؛ زیرا رواج معنویت و اخالق 
نیازمند یکسری اسباب، پشــتوانه های اقتصادی و سازوکارهای 
اداری است تا فعاالن این حوزه به آسانی بتوانند تالش و فعالیت 
کنند. اگر تدوین اســناد و تنظیم قوانین و اختصاص بودجه های 
کافی از ســوی حکومت در این زمینه انجام نشود،  مجموعه های 
فعال در عرصه معنویت و اخالق با محدودیت مواجه می شوند و 
این همان نکته دقیقی است که دشمنان روی آن سرمایه گذاری 
کرده انــد. یکی از راهکارهای ســاده برای جلوگیــری از ترویج 
معنویت و اخالق در کشورهای اسالمی، تربیت نیروهای نفوذی 
از سوی دشمن در دستگاه های باالی حکومتی است تا با تصویب 
قانون و جابه جا کردن بودجه های فرهنگی در پشت صحنه، مانع 
ترویج اخالق در جامعه شــوند؛ از یک سو قوانین دست و پاگیر 
در این زمینه تصویب و از سوی دیگر طرح های استعماری را در 

حوزه های مختلف اجرایی می کنند. 
اقدام دیگر حکومت، مقابله و ســتیز با کانون های ضد معنویت و 
اخالق در جامعه است. دولت وظیفه دارد به وسیله ابزار قدرت با 
افــرادی که معنویت زدایی کرده و اخالق باطل را رواج می دهند، 
مبارزه عملی به شــیوه معقول انجام دهد. مراد از شیوه معقول، 
دســتگیری و زندانی و مجازات کردن مروجان باطل در مسائل 
فرهنگی نیست، زیرا بســیاری از فعالیت های افراد معنویت زدا و 
ضد اخالق، براســاس مبانی فکری خاص اســت که تا آن مبانی 
فکری اصالح و ریشه آن ها درمان نشود، هر مبارزه ای آتش را زیر 
خاکستر نگه می دارد و عماًل آن مجموعه تبدیل به نیروهای پس 
پرده می شوند که بدون ظهور و بروز ظاهری، خطری بزرگ برای 
جامعه اســالمی به حساب می آیند به همین دلیل در محاسبات 
مســئوالن به شمار نمی آیند تا زمانی که به یکباره شعله ور شده و 
گسترش پیدا می کنند که آن موقع جلوگیری از شیوع آن ها کار 
بســیار دشواری خواهد بود. ســتیز معقول یعنی مبارزه با ریشه 
فکری جریان های منحرف از طریق اقناع فکری و البته اســتفاده 
از اهرم فشار برای خنثی و کنترل کردن هر نوع جریانی از سوی 

آن ها در صورتی که از مواضع خود دست برندارند. روش صحیح 
مقابله با تمام تفکرات مخالف و ســتیزه جو در حکومت اسالمی، 
ابتدا استفاده از الگوی ارشاد و راهنمایی )امر به معروف( و سپس 
متوسل شدن به تذکر لسانی )نهی از منکر( و برخوردهای عملی 

)از سوی حکومت( است.

 نقش جوانان مؤمن در اصالح الگوهای رفتاری جامعه
بنابراین حکومت ها در ابتدا باید خود را اصالح کرده و ســپس 
زمینــه فعالیت نهادهــای فرهنگی - اجتماعــی را فراهم و در 
نهایــت برای مقابله با انحرافات، از ابزار قدرت اســتفاده کنند؛ 
بنابراین در بُعــد اجتماعِی معنویت و اخالق باید دانســت که 
سیاســت اگر از اخالق سرچشــمه بگیرد و از معنویت سیراب 
شود، برای مردمی که مواجه با آن سیاست هستند، وسیله کمال 
و راه بهشــت خواهد بود؛ اما اگر سیاســت از اخالق و معنویت 
جدا شــود، آنگاه سیاست     ورزی وســیله     ای برای کسب قدرت و 
ثروت می شــود. از خطرهای جدایی دین از سیاست که عده ای 
آن را همیشــه در دنیای اسالم ترویج کرده اند نیز همین است 
که وقتی سیاســت از دین جدا شــود، از اخالق و معنویت هم 
جدا خواهد شد. اما در بُعد فردی برای ترویج معنویت و اخالق،  
وظیفه همه افراد جامعه خودســازی است، چرا که بدون تحقق  
خودسازی، جامعه سازی محقق نمی شود؛ هر انسانی دارای یک 
شــعاع وجودی است که در اطرافیان خود تأثیرگذار است. تمام 
جوانان در بُعد اجتماعی و فردی به میزان حیطه اختیارات خود 
باید در راستای خودسازی تالش کنند تا با اصالح خود،  زمینه 

اصالح دیگران را نیز فراهم آورند.
تولیــد معنویت و اخالق محتــاج برنامه ریزی دقیق اســت که 
متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده؛ مهندسی فرهنگی و الگوهای 
اصالح جامعه از ضروریاتی اســت که رهبری معظم بر آن تأکید 
فراوان داشــته اند: »مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی 
در نظام آموزشــی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و 
پرورش و نیز تحول در علوم انســانی که در دوره های گذشته نیز 
مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به 
تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی را متوجه انقالب اسالمی 
خواهد کرد، بنابراین باید این امور جدی تر گرفته شــده و با یک 
بازنگری و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به 
سرانجام خود برسد«. مراد از مهندسی فرهنگی این است که اگر 
حکومت با ابزار قدرت نتوانســت معنویت و اخالق را در جامعه 
نهادینه نماید و یا به دلیل نبــود انگیزه توجهی به این امر مهم 
نداشت، جوانان مؤمن و متقی در مباحث تخصصی الگو های تغییر 
جامعــه ورود پیدا کنند و از اکتفا کردن به تولیدات رســانه ای و 

تبلیغات ظاهری بپرهیزند.

منبر

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 15 مهر 1398 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9081  دوشنبه 15 مهر 1398 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9081 

معارف روزنامـه صبـح ایـرانمعارف روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 حجت االسالم محمدحسن وکیلی
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آگهی مفقودی
جدول مشخصات )مفقودی مدارک جهت درج در روزنامه( خودروهای آموزش و پرورش خراسان رضوی – 1398

ع 9
80
88
51

توضیحاتکد 2 رقمیحرفکد 3 رقمیایرانشماره شاسیشماره موتورنام خودروردیف
سند فروش23الف11431209599912884وانت نیسان1

وانت نیسان 2
سند فروش22الف40876306858212661دوکابین

کارت خودرو-شناسنامه مالکیت-سند فروش23الف21118205846912956وانت نیسان3
سند فروش19الف83027709599812244وانت نیسان4
سند فروش22الف35782506066112493وانت نیسان5
کارت خودرو-شناسنامه مالکیت-سند فروش23الف00257909141228072314112836سواری پراید6
کارت خودرو-شناسنامه مالکیت17الف00279234141228074416312625سواری پراید7
سند فروش18الف2488063700018412972سواری پاترول8
کارت خودرو-سند فروش18الف2405854970270412632سواری پاترول9
سند فروش19الف00205800074212129سواری استیشن10
کارت خودرو-شناسنامه مالکیت-سند فروش23الف1983957161050512671وانت مزدا 111600
سند فروش22الف1978927060671312248وانت مزدا 121600
شناسنامه مالکیت-سند فروش12الف225681280948102721412988سواری پژو 13405
کارت خودرو22الف1151810877298190870012552وانت پیکان14
شناسنامه مالکیت-سند فروش14الف334911101070503793911600388112844مینی بوس بنز15
سند فروش21الف334911101092123793911600539712654مینی بوس بنز16
کارت خودرو-سند فروش22الف33491101138613793911600864412438مینی بوس بنز17
شناسنامه مالکیت-سند فروش18الف05359440429212312مینی بوس بنز18
کارت خودرو17الف31518000044912765مینی بوس اویکو19
سند فروش18الف456756101536712549مینی بوس فیات20
سند فروش17الف67931799159512751مینی بوس اویکو21
کارت خودرو-سند فروش18الف39745300080012552مینی بوس فیات22
سند فروش17الف334911101096793793911600546112752مینی بوس بنز23
سند فروش22الف334911101341013793911600863812437مینی بوس بنز24
کارت خودرو-شناسنامه مالکیت-سند فروش23الف100832885505119412267کامیونت خاور25
کارت خودرو-سند فروش17الف334911101075053793911800005112711مینی بوس بنز26
سند فروش21الف101252601641372712456کامیونت خاور27
شناسنامه مالکیت-سند فروش15الف2104068141228637593412489سواری پراید28

توضیحاتکد 2 رقمیحرفکد 3 رقمیایرانشماره شاسیشماره موتورنام خودروردیف

کارت خودرو17الف124820530878206354912762سواری پژو 1405

سند فروش-شناسنامه مالکیت12الف124831842738308004912436سواری پژو 2405

سند فروش13الف112840635111213947712551وانت پیکان3

شناسنامه مالکیت11الف01084126141228445943712592سواری پراید4

کارت خودرو11الف00660740141228219640512552سواری پراید5

توضیحاتتیپکد 4 یا 5 رقمیایرانشماره شاسیشماره موتورنوع موتورسیکلتردیف
کارت موتورسیکلت - شناسنامه مالکیت - سند فروش1955125مشهد 2504064730104281هوندا1
کارت موتورسیکلت - شناسنامه مالکیت - سند فروش2322125مشهد 1676117632568281هوندا2
کارت موتورسیکلت - شناسنامه مالکیت - سند فروش29447125تهران 311407428276259019هوندا تیزتک3

جدول مشخصات )مفقودی مدارک جهت درج در روزنامه( خودروهای آموزش و پرورش خراسان رضوی – 1398

جدول مشخصات )مفقودی مدارک جهت درج در روزنامه( موتورسیکلت آموزش و پرورش خراسان رضوی – 1398

آگهی تغییرات شرکت لتکا اقیانوس با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 371128 و 

شناسه ملی 10320198541
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
1398,06,09 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : - 
محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-
س��اعی ، خیابان ولی عص��ر ، خیابان هجدهم ، 
پالک 18 ، طبقه پنجم کدپستی 1511736516 

تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)621733(
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آگهی تغییرات شرکت پردیس هنر عصر جدید 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 355267 

و شناسه ملی 10104051297
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش��رکت در واحد ثبت��ی تهران به آدرس :اس��تان 
تهران ، شهرس��تان ته��ران ، بخش مرکزی ، ش��هر 
ته��ران، محله قن��ات کوثر ، بلوار مطه��ری ، خیابان 
ش��هید محم��د اورعی)7مرک��زی( ، پ��الک 1 ، طبقه 
پنجم ، واحد جنوب غربی کد پستی : 1689946852 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)621735(
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیی��ن نام��ه قان��ون تکلیف وضعی��ت ثبتی واراض��ی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای 
ش��ماره139860301060002695هیئت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عباس فرجی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه61 صادره 
ازورامین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت275/97مترمربع پالک شماره2259 فرعی از111 اصلی واقع درشهر ورامین تهران ازمالکیت 
سید رضا فرجی محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد410ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول:98/6/31 تاریخ انتشارنوبت دوم:98/7/15

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیی��ن نام��ه قان��ون تکلی��ف وضعیت ثبت��ی واراض��ی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای 
شماره139860301060002280هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای امیرحس��ین دلیری فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه6882 صادره 
ازورامین در ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت435/62 مترمربع پالک شماره487 فرعی از111 اصلی واقع درورامین 
تهران  بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت س��ید امیرحاجی س��ید آقائی وراث حین الفوت محرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد 405ث/م الف آ-9808121
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/6/31 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/7/15  

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 13870400101200550/2
بدینوسیله به آقای حبیب دانش کیا فرزند علی بشناسنامه شماره 10914صادره ازتهران متولد1356وکد ملی0061717266وآقای مرتضی 
مرتضوی فرزند محمد مهدی به شناس��نامه شماره10616صادره ازتهران متولد1353باکد ملی0068754868هردوساکن ورامین بعدازجواد 
آباد کیلومتر3جاده جهان آباد بدهکارپرونده کالس��ه138704001012000550/2که برابر گزارش مامورابالغ آدرس شما شناخته نگردیده 
اس��ت وبس��تانکار نتوانسته آدرس صحیح ش��ما را اعالم نماید وبرای این اداره نیزمحرزنمی باش��د ابالغ میگردد که برابرقراردادبانکی شماره 
168501238 مورخ1385/2/7بین شما واداره حقوقی بانک سپه به نشانی تهران میدان آرژانتین مبلغ 419332829ریال بابت اصل است 
خواس��ته وخس��ارت تاخیرتادیه بانضمام خسارت روزش��ماربدهکارمی باش��ید که براثرعدم  پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدوراجراییه 
نموده پس ازتش��ریفات قانونی اجراییه صادروبکالس��ه فوق دراین اجرا مطرح می باش��د لذا به درخواست بس��تانکاروطبق ماده18/19آیین 
نامه اجرائی مفاداسنادرس��می بش��ما ابالغ میگرددازتاریخ انتش��اراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است وفقط یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتش��ارمحل درج ومنتش��ر میگردد ظرف مدت ده روزطبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیر 

اینصورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد.461ث/م الف
ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139604001083000039/1- 96000051 
بدینوسیله به متعهدین آقایان رضا خطیب کوشا  فرزند شیرزاد تاریخ تولد1340/3/12شمار ملی : 0421509619بشناسنامه شماره 17به 
نشانی : ورامین پیشوا روستای شوران ومتعهد )ضامن ( : ابوالفضل قدوسی نظری نام پدر: علی حسین تاریخ تولد : 1346/6/20شماره ملی 
: 042042189 شماره شناسنامه : 140 به نشانی : ورامین دهماسین ومهدی صادقی کتی نام پدر: علی جان تاریخ تولد : 1359/5/1شماره 
ملی : 0421579366شماره شناسنامه : 198به نشانی : ورامین پیشوا روستای شوران بدهکارپرونده کالسه139604001083000039/1که 
برابر گزارش مامورابالغ اداره پس��ت نش��انی ش��ما جهت ابالغ اجراییه  ش��ناخته نگردیده است وبستانکارنیزنتوانس��ته آدرس صحیح شما را 
معرفی نماید ابالغ می گردد که برابرقراردادبانکی ش��ماره س��ند 11546/ 168501717 مورخ1385/3/20بین ش��ما و بانک سپه مبلغ صد 
وش��صت میلیون ودوهزاروبیس��ت ریال بانضمام روزش��ماربدهکارمی باش��ید که براثرعدم  پرداخت وجه بستانکاردرخواس��ت صدور اجراییه 
نموده پس ازتش��ریفات قانونی اجراییه صادروبکالس��ه فوق دراین اجرا مطرح می باش��د لذا به درخواست بس��تانکاروطبق ماده18/19آیین 
نامه اجرائی مفاداسنادرس��می بش��ما ابالغ میگرددازتاریخ انتش��اراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است وفقط یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتش��ارمحل درج ومنتش��ر میگردد ظرف مدت ده روزطبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیر 

اینصورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد.463ث/م الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین 
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صفحه 5   1398/07/15

آگهى مزايده
ــه 9300294 به موجب پرونده  ــند رهنى كالس آگهى مزايده اموال غير منقول مورد وثيقه س
ــه مالى واعتبارى صالحين (سابق)  بانك آينده فعلى  ــه: 9300294  له موسس اجرائى  كالس
ــن) دومورد پالك   ــى و مصطفى وفائى  (راهني ــتى (بدهكار ) و على ميناي ــى رش وعليه عيس
ــرح ذيل مزايده خواهد شد:مورد وثيقه اول، ششدانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه  ثبتى به ش
ــاحت بالكن است پالك  ــاحت 153/59 متر مربع كه مقدار 10/15 متر مربع آن مس دوم بمس
14797 فرعى بانضمام ششدانگ يكباب پاركينگ بمساحت 18/27 متر مربع پالك 14793 
ــاحت 4/52 متر مربع پالك  باقيمانده 5421  ــدنگ يكباب  انبارى و مس فرعى بانضمام شش
فرعى جنب خر پشتك هر سه پالك مفروزومجزا شده از پالك 5421 فرعى از 1 اصلى واقع 
در حومه بخش 3 همدان كه هريك حدود جداگانه دارند وتواما قابل انتقال  بوده وبقدر السهم 
ــتراكى طبق قانون تمك آپارتمانها  ــمتهاى اش ــتفاده از قس از عرصه  مالكيت دارند با حق اس
ــمن ، پ 26 و 28 با حدود و  ــهيد زمانى  ،12 مترى ابوذر ، ك ياس ــانى :همدان ،خ ش به نش
مشخصات اول اپارتمان : شما ال: بطول 7/60 متر پنجره و ديوار بفضاى كوچه 8 مترى . شرقا 
ــت بطولهاى 4/32مترو0/30مترو1/30  ــمالى اس ؛ اول در چهار ضلع كه دومى و چهارمى ش
متر  و2/70 متر درب وديوار براه پله اشتراكى ، دوم بطول 9/99 متر و1/45 مترديوار  بديوار 
ــت بطول 1/45 متر نرده  ــا : اول بطول 7 متر ، دوم كه غربى اس ــى . جنوب ــالك 5420 فرع پ
ــوم بطول 3 متر پنجره به حياط مزبور. غربا : بطول  ــتزاكى  س ــت بفضاى حياط اش و ديواريس
ــمتى از  ــقف پالك 14796 فرعى وقس 15/77 متر ديوار بديوار پالك 5422 فرعى . كف با س
سقف با كف باقيمانده 5421 فرعى اشتراكى است. دوم حدود و مشخصات پاركينگ : شماال 
ــرقا : در سه ضلع كه دومى شمالى  ــت بكو چه 8 مترى . ش : بطول 3/84متر درب و ديوار يس
ــتراكى با پالك 14795 فرعى. جنوبا :  ــت بطولهاى  4/45 و0/10متر و0/30 متر ديواراش اس
ــى . غربا : بطول 4/75 متر ديوار بديوار  ــول 3/94 متر خط مفروض به پالك 14794 فرع بط
پالك 5422 فرعى سقف با قسمتى از كف پالك 14796 فرعى اشتراكى است ، با حق عبور 
ــوم حدود انبارى : شماال: بطول 2/74  متر درب و ديواريست  جهت پالك 14794 فرعى . س
ــرقا : بطول 1/65متر ديوار بديوار 5420 فرعى . جنوبا : بطول 74  ــته . ش به محوطه خر پش
متر ديوار و پنجره بفضاى پشت بام پالك 14797 فرعى. غربا : بطول 1/65 متر ديوار بفضاى 
ــت بام پالك مذكور ، كف با قسمتى از سقف پالك 14797 فرى اشتراكيست , ذيل ثبت  پش
ــده  ــليم ش ــند مالكيت صادر و تس 35688 صفحه 191 دفتر 217 بنام على مينائى ثبت و س
است . كه طبق نظريه مورخه 98/4/22 هيئت سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 
7/500/000/000 ريال ارزيابى شده است واحد مزبور داراى 2 اتاق خواب ، سرويس بهداشتى 
، آشپزخانه، ، هال و پذيرايى است ، پوشش كف موكت و ديوارها و سقف سفيدو نقاشى است 
ــپزخانه  اپن و كابينت آن فلزى معمولى است نورگيرى اتاق خوابها از سمت معبر اصلى  ، آش
ــنگ مرمر قديمى وپنجره ها فلزى  ــمت حياط است ساختمان داراى نماى س وپذيرايى از س
ــت ، سازه ساختمان نيمه اسكلت و سقف طاق ضربى است قدمت بنا  حدودا 30  معمولى اس
سال ميباشد واحد داراى كنتور برق مجزا وآب و گاز مشترك است و فاقد آسانسور ميباشد . 
ــت. عرصه پالك 300 متر واعيانى آن اسقرار جنوبى  در حال حاضر ملك در تصرف مالك اس

دارد. مورد وثيقه فاقد بيمه مى باشد.
مورد وثيقه دوم: 

ــن به مساحت 200 متر مربع پالك  ــدانگ يك قطعه زمين كه بصورت خانه درآمده اس  شش
5985فرعى مجزا شده از 1421 و19/1422  واقع در حومه بخش 2 همدان به نشانى همدان 
ــميعى خيابان پرورش ،كوچه گلگون  1 نبش گلگون  ــهرك مدنى فاز2 بعد از درمانگاه س ،ش
ــماال بطول 10 متر ديوار به خيابان 12 مترى . شرقا به طول 20  ــخصات : ش 2 با حدود ومش
متر درب وديوار به خيابان 12 مترى . جنوبا بطول 10 متر ديوار به پالك 6027 فرعى .غربا 
بطول 20 متر ديوار به پالك 5986 فرعى كه ذيل ثبت  42902 دفتر 136 صفحه 256 بنام 
ــده است كه طبق نظريه  مورخه 98/3/18  ــند مالكيت صادر ش آقاى مصطفى وفائى ثبت وس
ــمى به مبلغ 6/800/000/000  ريال ارزيابى گرديده است.  ــه نفره كارشناسان رس هيئت س
ــه درآمده ودر 2 طبقه با موقعيت  ــخصات ظاهرى يك قطعه زمين كه بصورت خان داراى مش
ــرقى زمين آن دو بر واز سمت شمالو از سمت شرق  به كوچه 12 مترى منتهى  ــمالى – ش ش
ميگرددو  زمين طبق سند 200 متر مربع كه دو واحد مسكونى در دو طبقه هر كدام به متراژ 
حدودا 120 متر مربع كه هر طبقه داراى 2 اتاق خواب  و سرويس بهداشتى آشپز خانه و هال 
و پذيرائى است ؛ پوشش كف موكت وديوارها وسقف سفيد ونقاشى است . كابينت  آشپز خانه 
ــاختمان فاقد نما و پاركينگ است پنجره ها فلزى معمولى  ساختمان داراى  فلزى معمولى س
امتيازات شهرى ودر حال حاضر در تصرف مالك  ميباشد. با قدمت حدودا 18 سال كه طبق 
اسناد رهنى  شماره 1839- 90/10/1 وسند 847- 89/5/12 دفتر خانه 98 همدان در دهن 
موسسه مالى واعتبارى صالحين همدان قرار گرفته كه بعلت عدم انجام تعهد ، پالكهاى فوق از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/8/8 در اداره اجراى اسناد رسمى همدان واقع در 
ــعيديه ،نبش بلوار غنى زاديان از طريق مزايده به فروش مى رسند .مزايده از مبالغ ارزيابى  س
شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب ويا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
ــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده  ــد، ونيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش مزايده داراى آنها باش
ــت و نيز در  ــد به عهده برنده مزايده اس ــده باش ــده با نش اعم از اينكه رقم قعطى آن معلوم ش
صورت وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق  از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
ــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل  ــد و نيم عش خواهد ش
ــكان مقرر برگزارخواهد  ــاعت و م ــمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س رس

شد.(م الف1078)9808819
تاريخ انتشار:1398/7/15

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان- جالل حدادى 

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره 1398/07/08-139860306010001938  س
هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــارض متقاضى خانم  ــان تصرفات مالكانه بالمع ــد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچ ــتقر در واح مس
ــدانگ  ــنامه 4121 صادره از قوچان در شش ــماره شناس مژگان اصغرزاده فرزند نوروزعلى بش
ــماره 168 اصلى واقع در  ــمتى از پالك ش ــاحت 90,32 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــمى  ــطه از مالكان رس ــان  واقع در اراضى كالته جانقلى   خريدارى مع الواس ــش دو قوچ بخ
آقايان شاهباز و رجبعلى فرخى فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــدت يك ماه از تاريخ  ــيد، ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــاه اعتراض خود را به اين اداره تس م
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تس
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000078(آ9808800)
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/30

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــدى جليليان قالى  ــورخ 1398/05/26 آقاى مه ــت 98/6301 م ــر به اينكه برابر درخواس نظ
ــماره 33744 مورخ 1398/5/7 دفترخانه 206 مشهد از  ــطه برابر وكالت نامه ش باف مع الواس
ــى اعالم مى دارد  ــهاديه گواه ــتناد به دو برگ استش ــرف دربان اس طرف آقاى محمدرضا مش
ــى از 180- اصلى  ــالك 202 فرع ــدانگ پ ــهم شش ــاع از ده هزار س ــهم مش ميزان يكصد س
ــت با بررسى دفتر امالك  ــده اس ــهل انگارى مفقود ش ــانديز كه به علت س بخش ده طرقبه ش
ــدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى  ــد مالكيت مشاع مذكور از شش معلوم ش
139720306008009499 از نام مرضيه اصحابى برابر سند قطعى 79912- 1386/12/28 
ــريال  ــماره س ــند به ش ــرف دربان منتقل، ثبت و س ــهد بنام آقاى محمدرضا مش دفتر 9 مش
0369311 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه 
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد  اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد بايس باش
ــليم نمايد بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند مالكيت يا معامله  ــت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعتراض در مهل ع
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــمى نسبت به صدور س رس

شد. آ- 9808756 م.الف 136 
تاريخ انتشار: 1398/07/15

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  آگه

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت اول موضوع قانون  ــماره  139860322002001340-1398/06/06    هيئ ــر راى ش براب
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيخى فرزند ابراهيم  حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمد ش
ــدانگ  يكباب خانه  به مساحت  195/53 متر  ــنامه  1 صادره از زابل در شش ــماره شناس بش
مربع در قسمتى ازپالك 1076 فرعى از1 - اصلى  واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل خيابان 
رسالت- رسالت 16 خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن پودينه  محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9808767(م الف:960)
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه1398/07/15

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/30
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

شماره: 139860307005001126
تاريخ: 1398/06/28

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 866-98 و مورخ 98/5/26 هيئت  موض ــر راى ش  براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــيردل فرزند ميرزا محمد  دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد ش
بشماره شناسنامه 506 صادره از در يكباب ساختمان به مساحت 150/45 متر مربع از پالك 
ــمى  138 فرعى از 129 اصلى واقع در اراضى ملكش بخش دو بجنورد خريدارى از مالك رس
آقاى حسين ملكشى فرزند حسنقلى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808124
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/31
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/15

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابر راى شماره 139460306015004819- 1394/10/16 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــول  ــم مختارپور فرزند غالمرس ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاس
بشماره شناسنامه 122 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 144 متر مربع 
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل  پالك 606 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مش
قسمتى از مالكيت غالم موال بابائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد. 9808093
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/31 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/15

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت 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 
برابر راى شماره 139860318603002592مورخ 1398/05/07 هيئت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى رايت اله رحيمى برندق فرزند وجيح اله 
ــنامه 7 صادره از خلخال در قريه سليمانداراب در ششدانگ يك قطعه زمين  ــماره شناس به ش
ــاحت 77/28 متر مربع پالك فرعى 30314 از اصلى 14 مفروز  ــتمل بر ساختمان به مس مش
ــمى آقاى  ــت خريدارى از مالك رس مجزى از پالك 16 از اصلى 14 واقع در بخش چهار رش

محمد حسن همدانى محرز گرديده است 
ــود در صورتى كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ل
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.م الف 2982 آ-9808088
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/31

تاريخ انتشار نوبت دوم : 15 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى            1ـ برابر راى شماره 139860308001002299  ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ــروى  فرزند على مراد  ـ 1398/05/28 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى اقاى هادى خس
ــماره ملى 0653165791 نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى  به مساحت  به ش
ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مرحوم  158/86  متر مربع قس

محمد على اشرفيان  تائيد و محرز گرديده است 
ــه و  ــات مالكان ــماره 139860308001002303 ـ 28/05/1398 تصرف ــر راى ش 2ـ براب
ــماره ملى 0652376967  نسبت  بالمعارض متقاضى اقاى محمد معصومى فرزند غالم به ش
به ششدانگ يك باب منزل مساحت 121/7  متر مربع قسمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش 

2 بيرجند از محل مالكيت زينل دستگردى تاييد و محرز گرديده است 
ــه و  ــات مالكان ــماره 139860308001002316 ـ 1398/05/30 تصرف ــر راى ش 3ـ  براب
ــماره ملى 0652953867   ــين به ش ــارض متقاضى اقاى محمد اكبريان فرزند غالمحس بالمع
نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 129/45 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ 

اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت آقاى موسى دستگردى تاييدو  محرز گرديده است 
ــود در صورتى  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب . ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9808025
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/30       تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/15

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و  ــون تعيين تكلي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860306007000408 -  ــمى برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــوع قانون تعيي ــه 93,752  موض ــت اول / دوم كالس 98,6,21  هيئ
ــك تربت جام  ــد ثبتى حوزه مل ــتقر در واح ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره  ــد كريم پور  فرزند كمال الدين  بش ــارض  متقاضى اقاى محم ــه بالمع ــات مالكان تصرف
شناسنامه0720303028 صادره از تربت جام در يك باب منزل مسكونى به  مساحت 203,6 
ــان رضوى بخش  ــده  واقع در خراس ــى از 914 - اصلى  و مجزى ش ــع پالك1 فرع ــر مرب مت
ــماعيل احمدى  ــمى آقاى / خانم مالكيت خواجه مختار اس ــهد خريدارى از مالك رس 13مش
محرز  گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808021
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/15

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318017002134مورخ 1398/06/04 هيئت موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك رضوانشهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آيدا نجفدوست در ششدانگ يكباب 
سوئيت و محوطه با كاربرى مسكونى به مساحت 647/49 مترمربع  پالك 2435 فرعى مفروز 
و مجزى از پالك3 فرعى از 9 اصلى واقع درقريه رضوانده بخش 27 گيالن خريدارى از نسق 

شوكت ابراهيمى محرز گرديده است .
ــود در صورتى  ــه منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد. م الف 1935  آ-9808157
تاريخ انتشار نوبت اول :  1398/07/01     تاريخ انتشار نوبت دوم : 15 /1398/07 

رييس اداره ثبت اسناد و امالك رضوانشهر 
 جعفر عبادى 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 15 مهر 1398 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9081 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rخرید به سبک فیلم های هندی
»وایچهتخفیففوقالعادهای!«

»بهترهبههمهخبربدم.دارهجنسهاشرومفتمیده!«
»اگرامروزخریدنکنم،معلومنیستفرداهمبااینقیمتگیرمبیاد.«

واژهتخفیفیاآف)off(رااینروزهازیادمیبینید.بیشتراینتخفیفها،ترفندهای
بازاریابیبرایفروشهستندوالبتهدربرخیمواقعمیتوانندبرایمافرصتخوبیرا
برایخریدفراهمکنند؛امامشکلیکهوجودداردتأثیریاستکهرویمامیگذارند.
هرچقدرکهفکرکنیمحواسمانجمعاست،هرچقدرفکرکنیماربابانتبلیغاتروی

ماتأثیرنمیگذارند،دوبارهوچندبارهازآنهاشکستمیخوریم.
یکیازترفندهایفروشگاههاکهبسیارماراقلقلکمیدهد،خطزدناتیکتقبلی
ونوشتنقیمتجدیداست.فرضکنیدبهفروشگاهیرفتهومیبینیدشلواریکه
قیمتآن250هزارتومانبودهبه170هزارتومانرسیدهاست.ناخودآگاهباخودتان
میگویید:چقدرعالی،باخریداینشلوار،من80هزارتومانسودمیکنم.یکیدیگر
ازاینترفندهایحرفهای،القایحسمقایسهدرذهنمشتریاست.مثالًدونمونه
کاالرادرکنارهمگذاشتهوقیمتکاالیبامارکمعروفترراپایینترتعیینمیکنند.
درفروشگاههایپوشاکایناتفاقزیادرخمیدهد.پوشاکهایتازهرسیدهراباقیمت
بسیارزیاددرکنارلباسهایمثالًقدیمیگذاشتهوبهاینترتیبحسمقایسهرادر

ذهنمابیدارمیکنند.
پسازمواجهشدنباتخفیف،ایندوسؤالراحتماًازخودتانبپرسید.نخستاینکه
آیاشــمابهآنکاالاحتیاجدارید؟دوماینکهاینتخفیفچگونهحاصلشدهاست؟
برخیازفروشگاههابهدلیلتکسایزشدناجناسشانیادرمعرضانقضاقرارگرفتن
یاازمدافتادن،حراجمیکنند.دراینفروشــگاههامیتوانخریدخوبیداشت؛ولی
فروشــگاههایزیادیرامیبینیمکهدائمدرحالتخفیفدادنهستند.بدنیستبا
فروشندگانصحبتکنیدودلیلتخفیفخوردناجناسواختالفزیادقیمتلوازم

جدیدوکمیقدیمیتررابپرسید.
اکنوناحتمالپشیمانیپسازخرید)مسئلهایکهمتأسفانهدرخریدهایاحساسی
زیاداتفاقمیافتد(برایشــمابسیارکمشدهاست.اگرهنوزهماحساسمیکنید
اهلخریدهایاحساسیهســتید،غیرازملزوماتاساسیزندگی،تمامخریدهای
باالی100هزارتومانخودراحداقلبایکهفتهتأخیرانجامدهیدودراینزمانبه

پرسشهاییمانندزیرفکرکنید:
-آیامنبهآننیازدارم؟اگربله،دستکمیکهفتهدالیلنیازخودراحالجیکنید.
انواعمدلهارابررسیکنید.قابلیتهاوقیمتهارادرکنارهمبگذاریدودرصورت

امکانانتظاراتخودراازآنکاالبنویسید.
-آیامیتوانمآنرابدونبدهیوقرضتهیهکنم؟

-اولویتبندیمالیزندگیمنچیست؟پسانداز،خریدکاال،مسافرت،سرمایهگذاری...
-آیابرایاینخریدازقبلبرنامهریزیکردهام؟آیاپولیرابرایخریدهایاینچنینی

پساندازکردهام؟
اگرپسازتمامپرسشهاوبررسیهااقناعشدیدکهکاالیاخدمتیرانیازدارید،آن

راخریداریکنیدوازداشتنآنلذتببرید.

وزیر کار خبر داد
حذف یارانه ۷۰۰هزار نفر در گام اول

تسنیم:محمدشریعتمداری،وزیرکار
گفت:درمرحلهنخستحدود170هزار
خانــواریعنــی700هزارنفرازاقشــار
متمکنکهضریبخطایکمتریدارد،
دردستورحذفیارانهقرارگرفتند.وی
گفت:مجلسبهدولتاختیاردادهاست
برایحذفیارانهســهدهکدرآمدی
اقدامکندکهشامل24میلیوننفرمیشود.درحذفیارانهنقدیافرادیکهتوان
مالیدارند،مشکلیوجودنداردوانجاممیدهیم،ولیدرمرحلهبعددربارهطبقه

متوسطبااحتیاطبیشتریعملمیکنیم.

بررسی یک ضرورت اقتصادی در گفت وگو با نماینده سابق ایران در گروه بانک جهانی

چالش های بانکداری بدون ربا 
 اقتصاد/میثم مهرپور  نقشمنابعبانکیدرتأمین
نقدینگیپروژههایاقتصادیموجوددرکشــوربر
کسیپوشیدهنیست.اگربهمیزانوحجماینمنابع
کهبهصورتسالیانهباعنوانتسهیالتبهبخشهای
مختلــفاقتصادماتزریقمیشــوندوالبتهمیزان
سودیکهســالیانهبهسپردهگذارانبانکیپرداخت
میشــودنگاهیبیندازیــم،خواهیمفهمیدبخش
مهمیازاینتسهیالتهرگزبهمقصدواقعیخود
نرسیدهودراینمیانبهبیراههایمیروندکهنهتنها
ســرریزاینمنابعبهآنجاسببایجادتحولمثبتی
دراقتصادایراننمیشــودبلکهشــرایطرابغرنجتر
وفضارانابســامانترمیکند.اگرچهدرســال۶2
قانونیبهنامبانکداریبدونرباباالیحهدولتوقت
وتصویبمجلستبدیلبهقانونوازســال۶3در
فضایاقتصادیکشوربهاجراگذاشتهشد،اماشواهد
وقرائنمیگوینداینقانونهرگزبهطورکاملاجرا
نشد.قدسدرگفتوگوییباسیدحسینمیرجلیلی،
دانشیاراقتصادونمایندهســابقج.ا.ایراندرگروه
بانکجهانیبهبررســیوضعیتنظامبانکیایران

پرداختهاست.

 آقای دکتــر به نظرتان 
مهم ترین چالش های امروز 

نظام بانکی چیست؟
نظــام چالــش نخســتین
بانکــی،ضعف»راهبــری«در
بانکهاست.بخشیازمطالبات
غیرجاریفزایندهوهمچنین
اختالسومواردیازاینقبیل،

ناشیازاینضعفاست.وجود»اطالعاتنامتقارن«
میانبانکوگیرندهتســهیالت،تاحدزیادیناشی
ازضعفراهبریدربانکهاست.اینچالشمیتواند
بهورشکستگیوحتی»ریســکسیستماتیک«و
»بحرانبانکی«منجرشــود.راهحلآننیزتقویت
راهبریبانکهاست.دومینچالشنظامبانکی،در
اختیارنداشتنبازاربینبانکی»فعال«استتابانکها
نیازهاینقدینگیروزانهخودراازآنتأمیننمایند.
فعالنبودنبازاربینبانکیسببشدهبانکهامجبور
شوندنیازهاینقدینگیروزمرهخودرابهطورعمده
ازمنابعبانکمرکــزیتأمینکنند.راهحلآننیز
فعالسازیبازاربینبانکیاست.سومینچالشنظام
بانکینیزنبودابزارهایالزمبرایاجرایسیاستپولی

است.درحالحاضربانکمرکزیازابزارهایسیاست
پولیمرسوممانند»عملیاتبازارباز«و»تعییننرخ
بهرهپایهبانکمرکزی«نمیتوانداستفادهکندوبه
همیندلیلازابزارهایالزمبرایانبساطوانقباض
نقدینگیبرخوردارنیست.ابزارهایموجودمانندنرخ
ذخیرهقانونیونرخسودنیزنتوانستهکمبودابزارهای
متعارفراجبرانکند.راهحلآن،توسعهابزارهای
جدیدسیاستپولیبراساسبانکداریبدونرباست،
یعنیبــرایعمدهچالشهایموجــودراهکارهای

متناسبنیزوجوددارد.

 اکنون برخی از بانک ها بر اساس صورت های 
ندارند، برخی  مالی خود وضعیت مناســبی 
معتقدند این موضوع بــه دلیل پرداخت نرخ 
سودهای باال و قطعی به سپرده های بانکی است 
که گاه با هزینه هایی از ســوی بانک ها همراه 
است. نحوه و سازوکار تعیین نرخ سود سپرده 
و تسهیالت در جهان چگونه است و برای اینکه 
چنین مشــکالتی پیش نیاید باید در اقتصاد 

ایران چگونه تعیین شود؟
دربانکــداریمرســومدرجهانکه
مبتنیبربهرهاســت،بهسپردهگذار،
بهرهدادهشــدهوازوامگیرنده،بهره
دریافتمیشود.تفاوتبهرهدریافتی
ازوامگیرنــدهوبهــرهپرداختیبه
سپردهگذار،درآمدبانکاست.باتوجه
بهرقابتیبودنبازارسپردهووام،نرخ
بهرهبانکهاحدودهماستتاازیک
سوباتعییننرخباالیبهرهوامونرخ
پایینبهرهسپرده،مشــتریراازدستندهندواز
سویدیگرباتعییننرخنامناسببهرهواموسپرده،

زیاندهنشوندوبتواننددراینبازارفعالیتنمایند.
دراقتصادایرانکهبانکداریبدونرباوجوددارد،
»نرخســود«بهجای»نرخبهره«و»تسهیالت«به
جای»وام«قراردارد،تعییننرخسودبایدبراساس
بازدهیســرمایهگذاریباشد.درواقعسودناشی
ازســرمایهگذاریدربخشواقعی،میزانســود
تسهیالتبانکیراتعیینمیکند.ازآنجاکهفرایند
ســرمایهگذاریوظهورســودفعالیتاقتصادی،
زمانبراست،دربانکداریبدونربادرایران،اقدام
بهاعطای»سودبهصورتعلیالحساب«میشود
تاپسازمشخصشدنســودفعالیتاقتصادی،

نســبتبهمحاسبه»ســودقطعی«وپرداختبه
سپردهگذار،اقدامنماید.

دربانکهایاسالمیسایرکشورها،سودعلیالحساب
وجــودنــداردوتنهاســودقطعیدرپایــاندوره
سرمایهگذاریپرداختمیشــود.ازسویدیگردر
بیشــتربانکهایاسالمیدرســایرکشورها،سود
سپردهتضمیننمیشود.مشتریانبانکیباتوجهبه
عملکردبانک،بهآناعتمادودرآنســپردهگذاری
میکنند.امادرکشــورمانرخسودقطعیهمواره
معادلیااندکیباالترازسودعلیالحساببودهاست،
درحالیکهدرچنددههگذشتهشاهدرونقورکود
مکرربودهایمونرخسودبایدنوسانداشتهباشد.این
امرنوعی»ســودتضمینشده«برایسپردههاایجاد
کردهکهمخاطراتیبرایبدونربابودننظامبانکیو

سالمتبانکیایجادمیکند.

  چرا بانک های ایرانی به بنگاه داری عالقه 
دارند؟ اصوالً بنگاه داری بانک ها چه پیامدهایی 

برای بانک ها و اقتصاد ایران خواهد داشت؟ 
بانکیکمؤسســهمالیواســطهایاســت،اما
قراردادهایمبادلهایومشارکتیمذکوردرقانون
عملیاتبانکیبدونربا،عاملیتبانکرامیطلبد.
اینتعارضمنجرشدهبانکهادرعملبهبنگاهداری
سوقدادهشوند.البتهبرخیبانکهایتوسعهای،
بهدلیلشرایطپدیدآمدهپسازانقالب،بهاجباربه
بنگاهداریرویآوردهاند؛.بانکهایتوسعهای،اگر
درسهاممؤسسهایسرمایهگذاریپرتفویکنند،
معموالًدرهیئتمدیرهآنشرکتحضورخواهند

داشتودرادارهآننیزنقشدارند.

  برپایه آمارها و البته آنچه در فضای اقتصادی 
کشور مشاهده می شود، اصوالً بانک ها تمایلی 
برای ارائه تســهیالت به بخش های تولیدی 
ندارند، یا به عبارت دیگر همواره سهم تولید 
از تســهیالت بانکی رقم ناچیزی است. چه 
راهکارهایی می توانید پیشنهاد دهید که سهم 

بخش تولید از تسهیالت بانکی افزایش یابد؟
سرمایهگذاریوتولید،اساساًفعالیتهایریسکی
ومدتداراســتمنابعبانکهــاعمدتاًمتعلقبه
مردماســتوبایداینمنابعرادرفعالیتهاییبه
کارگیرندکهنخســت:حداقلسودالزمرابدست
آورندتاپاسخگویسپردهگذارانباشندودوم:ازبه

کارگیریمنابعدرفعالیتهاییکهاحتمالزیادی
میدهندمنابعبانکیرابهمطالباتغیرجاریتبدیل
کند،اجتنابکنند.برایناساستازمانیکهمحیط
اقتصادکالنایرانبهگونهایاستکهفعالیتهای
تولیدیباریســکزیادمواجهاســت،نمیتواناز
بانکهایتجاریانتظارداشتمنابعسپردهگذاران
رابــهخطربیندازند.اماباتوجــهبهاینکهتأمین
مالیسرمایهگذاریوتولید،موردنیازکشوراست،
راهکارهایزیرمیتواندمشــارکتبانکهادراین

زمینهراافزایشدهد:
یک:تالشدولتبرایبهبودمحیطاقتصادکالن.

دو:تأسیسبانکهایتوســعهایجدیدوتقویت
بانکهایتوسعهایموجود.

سه:ارتقایتوانمدیریتریسکتوسطبانکها.
چهــار:توســعهتعاونیهــایاعتبــاریبــرای

تولیدکنندگانخرد.

 در ســاختار بانکداری اسالمی از آنجا که 
تمام فعل و انفعال اقتصادی بر اساس عقود 
شرعی و فعالیت های واقعی اقتصاد صورت 
می گیرد، طبیعتاً نباید با پدیده ای با عنوان 
به نظرتان  باشــیم.  مطالبات معوق مواجه 
دلیل افزایش معوقات بانکی در ســال های 
اخیر و راهکارهای وصول این معوقات بانکی 

چیست؟
دلیلافزایشمعوقاتبانکیدرســالهایاخیررا
میتوانبهدودستهعواملدرونیوبیرونیتقسیم
کــرد.دردروننظامبانکی»راهبریضعیف«نهاد
بانکماننــدضعفکنترلهــایداخلیبانکها،
وجودرابطهدردریافتتســهیالتوفقداننظام
اعتبارســنجی،مهمترینعواملمؤثــربرایجاد
وتــداوممعوقاتبانکیهســتند.عواملبیرونی
شاملتسهیالتتکلیفیوتأمیناعتباربنگاههای

زودبازده،اســتمهالوتقسیطمجددبدهیهای
بدهکاراننظامبانکی،پرداختتســهیالتبدون
دریافتوثایقمعتبروانباشتمطالباتبالوصول

پیمانکارانازدولت،مواردیازاینقبیلاست.
راهکارمقابلهبامعوقاتبانکیهمبهدودســته
پیشــگیریودرمــانتقســیممیشــود.برای
پیشگیری،راهاندازینظاماعتبارسنجیوتقویت
راهبرینهادبانکازمهمترینراهکارهایمقابله
بامعوقاتبانکیاست.تجربهموفقجهانیبرای
درماننیز،ایجادشرکتهایمدیریتداراییبرای

وصولمطالباتمعوقاست.

 احتماالً شــما هم با این نظر که بانکداری 
موجود در ایران با بانکداری اسالمی فاصله 
دارد موافقید. می خواستم نظرتان را درباره 
دالیل عدم توفیق اجرایی شــدن بانکداری 

اسالمی در نظام بانکداری ایران بدانم. 
بانکداریبدونربــاکهتفاوتماهویبابانکداری
مبتنیبربهرهداردنیازمندســاختارخاصخود
استودرصورتیکهدرساختاربانکداریربویبه
اجرادرآیدباتعارضهاومسائلیروبهروخواهدشد.
برایاسالمیشدنفعالیتهایبانکهادرایران،
تنهانبایدبهرعایتصوریعقودبسندهکرد،بلکه
ماهیتاقتصادیفعالیتنیزبههماناندازهاهمیت
دارد.انطباقشــکلحقوقیقراردادبانکیمطابق
شرع،الزماستولیبرایاسالمیشدنعملیات
بانکیکافینیست.شرطکافیآناستکهماهیت
اقتصادیونتیجهآنقراردادوعملیاتناشیازآن،
موردنظرشارعباشد.برایناساسبهنظرمفعالیت
بانکهایایرانیبهسمتاسالمیشدن،جهتگیری
وحرکتکردهوزحماتزیادینیزبرایآنکشیده
شــدهاستولیتااسالمیشدنکاملبانکهاراه

نپیمودهزیادیداریم.

در بانک های اسالمی 
سود علی الحساب 
وجود ندارد و تنها 
سود قطعی در پایان 
دوره سرمایه گذاری 
پرداخت می شود

بــــــــرش

بدون نظر بخش خصوصی تصمیم نخواهیم گرفت      مهر:  رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ مدیری در این وزارتخانه، حق تصمیم گیری بدون نظر بخش خصوصی را نخواهد 
داشت، گفت: تورم بخش نامه ها تا حد ممکن در سال جاری کم شده است. وی افزود: حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه های اقتصادی، امروز یک ضرورت به شمار می رود و بر این اساس وزارت صنعت هیچ 

تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی نخواهد گرفت.

خبر

اقتصاد خانه
annotation@qudsonline.ir
 امیرخانی / کارشناس اقتصادی

صفحه6    1398/07/15

آگهى تحديد حدود عمومى
حوزه ثبتى سبزوار

آگهى تحديد حدود عمومى قسمتى از امالك واقع در بخش هاى تابع حوزه ثبتى سبزوار 1398 پيروآگهى 
هاى نوبتى منتشره و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود به شرح ذيل ميباشد:

بخش 1سبزوار
پالك1942- اصلى،عباسعلى محبى خواه فرزند محمد رضا،ششدانگ ممر متروكه

بخش 3سبزوار
پالك 6- اصلى ، اراضى كلوت :

18675 فرعى،على اصغر پارسا شكيب فرزند عباس ،ششدانگ يكباب منزل
شنبه 98/08/11

18678 فرعى،مهدى مشايخى فرزند محسن ، ششدانگ يكباب انبارى
18704 فرعى،فاطمه حجى زاده فرزند حسين و غيره ،ششدانگ يكقطعه زمين (مسيل متروكه)

يكشنبه 98/08/12
18771 فرعى،مهدى حاجى زاده فرزند محمد، ششدانگ يكباب منزل.
18792 فرعى،امير بشارتى فرزند رضا ،ششدانگ يكقطعه چهار ديوارى

دوشنبه 98/08/13
ــدانگ  ــبزوار شش ــتان س ــجد المهدى به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه شهرس 18795 فرعى،وقف مس

ساختمان مسجدالمهدى
18806 فرعى،على اصغر طبسى فرزند محمد ،ششدانگ يكباب منزل

سه شنبه 98/08/14
18812 فرعى،على حسين آبادى فرزند محمد و غيره ،ششدانگ يكباب ساختمان

18824فرعى،عليرضا رمضانى فرزند براتعلى،ششدانگ يكباب منزل
شنبه 98/08/18

پالك 7 - اصلى ،اراضى كالته آقا زاده :
783 فرعى،حسن سليمانى فرزند على ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى

يكشنبه 98/08/19
پالك 12 - اصلى ، اراضى خسروجرد :

1242 فرعى،محمد امين خسروجردى فرزند حبيب ،ششدانگ يكباب دامدارى
پالك 13 - اصلى ،اراضى مزرعه در نى :

174 فرعى،مرتضى قارزى فرزند على اكبر ،ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى
پالك 81- اصلى، اراضى لخ لخ آباد :

35 فرعى، احمد رازقندى فرزند حسين و غيره ، ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى
دو شنبه 98/08/20

پالك 162 - اصلى ، اراضى ايزى :
5467 فرعى،زهرا كلى زاده عطائى فرزند عليرضا ، ششدانگ يكباب ساختمان

5493 فرعى،رمضانعلى باعثى فرزند برات اله ، ششدانگ يكقطعه محوطه
سه شنبه 98/08/21

پالك 420 - اصلى ، اراضى فريزى :
76 فرعى،برات اناركى رباطى فرزند غالمحسين و غيره،ششدانگ يكباب چهار ديوارى مشتمل بر سوله

پالك 504- اصلى، اراضى بيابان رازقند :
103 فرعى،محمد رازقندى فرزند ابوالقاسم، ششدانگ يك قطعه زمين بند سار

104 فرعى،حسن رازقندى فرزند ابوالقاسم و غيره،ششدانگ يك قطعه زمين بند سار
چهار شنبه 98/08/22
بخش 3قطعه 2 سبزوار

پالك 4-اصلى،اراضى كال قز :
153 فرعى،حسن قزى فرزند محمدحسين ،ششدانگ يك قطعه باغ ديم ميمى

154 فرعى،اشرف مهرزادگان فرزند حسينعلى ،ششدانگ يك قطعه زمين ديمه سار
شنبه 98/08/25

پالك 107-اصلى،اراضى كراب:
724 فرعى،كاظم كوشكى فرزند حجى محمد، ششدانگ يك قطعه زمين

1086 فرعى،كاظم كوشكى فرزند حجى محمد، ششدانگ يك قطعه زمين
1087 فرعى،كاظم كوشكى فرزند حجى محمد، ششدانگ يك قطعه زمين

يكشنبه 98/08/26
بخش 8 قطعه 1 سبزوار

پالك 6 - اصلى ، اراضى ميان رود :
143 فرعى،محمد حسين آبادى فرزند اسداله ، ششدانگ يكقطعه زمين ديمه زار

پالك 7 - اصلى ، اراضى ميان كاريز :
297 فرعى،محمود برقى فرزند محمد ، ششدانگ يكقطعه زمين محصور

دوشنبه 98/08/27
بخش 12 سبزوار

پالك 1- اصلى ، اراضى عميد آباد:

20831 فرعى،فاطمه آزادمنجيرى فرزند على اكبر، ششدانگ يكباب ساختمان
20834 فرعى،موقوفه محمد على به توليت محمد ابراهيم شكيبائى فرفرزند غالمحسين ، ششدانگ عرصه 

موقوفه محل جوى متروكه
سه شنبه 98/08/28

پالك 8 - اصلى ، اراضى جعفر آباد:
754 فرعى، وقف مسجد و زائر سرا به توليت باقر رشيد ، ششدانگ زمين موقوفه

چهارشنبه 98/08/29
ــاد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان  ــوق مندرج در اين آگهى انجام مى گردد ، لذا مطابق مف ــاى ف در روزه
ــماره هاى فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روزها و ساعات مقرر  امالك ومجاورين ش
باال در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر 
ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد  حاضر نباش
ــد و اعتراض صاحبان امالكى كه در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط  خواهد ش
تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
ــه اداره ثبت ظرف مدت يك ماه  ــليم اعتراض ب ــت ازتاريخ تس ــده معترض ثبتى ، معترضين مى بايس پرون
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مرجع مزبور اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند.(م.الف 98/100/3062)آ9808799
تاريخ انتشار:دوشنبه 1398/07/15

على آب باريكى
رئيس ثبت اسنادوامـــــــــالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است  ــقانى ضمن تس خانمها مرجان و مژگان هردو جوش
ــاحت 387/4 متر مربع قطعه پنجم  ــدانگ يك قطعه زمين با كاربرى مسكونى بمس ــند مالكيت شش كه س
ــده از پالك 458 الى 455 فرعى  ــماره پالك 15014 فرعى از 155 اصلى مفروز و مجزى ش تفكيكى به ش
ــتان كرج مورد ثبت 979989 صفحه 346 دفتر 3423  از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرس
بنام حميد فالح ثبت و سند بشماره چاپى 324111 صادر و تسليم شد سپس تمامى مورد ثبت برابر سند 
انتقال شماره 48994 مورخ 1392/10/21 دفتر 57 كرج به متقاضيان بالمناصفه منتقل كه سند مالكيت 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد 
ــود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد  ــت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نش بديهى اس

سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.9808821
عباسعلى شوش پاشا

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج 
از طرف عيسى شاهدى پاپكياده

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

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش ــراى م در اج
رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت 
ــرح  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتش اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

ذيل آگهى مى گردد:
بخش يك بجنورد

ــماره 2803 الى 2805 اصلى به مساحت 9/45 مترمربع ابتياعى  ــدانگ يكباب مغازه      ازپالك ش 1-شش
ــماره 1396-98 مورخه  ــى برابر راى ش ــاعى متقاض ــمى مش ــماعيل عصمتى ازمحل مالكيت رس آقاى اس

1398/07/02- كالسه 97-0380
بخش دو بجنورد پالك 168 اصلى اراضى اميرى

2- ششدانگ يكباب خانه از پالك 168 اصلى فوق به مساحت 200 متر مربع ابتياعى آقاى امين راعى بند 
قرايى از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى برابر راى شماره 1410-98 مورخه 1398/07/03- كالسه 

97-0459
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

ــاحت 104/63 متر مربع ابتياعى  ــدانگ يكباب خانه از پالك 174 فرعى از 169 اصلى فوق به مس 3- شش
ــماره 1203-98 مورخه  آقاى حميد منصورى از محل مالكيت ثبتى: قربانعلى دهقانپور وحيد برابر راى ش

1398/06/10 – كالسه 97-0062
ــاحت 15/25 متر مربع  ــى از 169 اصلى فوق به مس ــالك 1022 فرع ــك باب مغازه از پ ــدانگ ي 4- شش
ــماره 1399-98 مورخه  ــين ريحانى از محل مالكيت ثبتى: ذبيح اهللا ريحانى برابر راى ش ابتياعى آقاى حس

1398/07/02- كالسه 97-0375
5- ششدانگ يك باب مغازه از پالك 1022 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 16/45 متر مربع ابتياعى 
ــماره 1400-98 مورخه  ــت ثبتى: ذبيح اهللا ريحانى برابر راى ش ــر قلى ريحانى از محل مالكي ــاى پيغمب آق

1398/07/02- كالسه 97-0241
6- ششدانگ يكباب منزل مسكونى از پالك 2661 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 119/34 متر مربع 

ــكى از محل مالكيت ثبتى: حسن بروشكى برابر راى شماره 1117-98 مورخه  ــين بروش ابتياعى آقاى حس
1398/05/30- كالسه 97-0426

بخش دو بجنورد پالك 172- اصلى اراضى ميان النگ
ــاحت 103/95 متر  ــده از 172 اصلى فوق به مس ــالك 15 فرعى باقيمان ــاب خانه از پ ــدانگ يكب 7- شش
ــكراهللا وطن دوست برابر راى شماره 1391-98 مورخه  ــعيد خاكپور از محل مالكيت ثبتى ش مربع آقاى س

1398/07/02- كالسه 97-0092
لذا بدينوسيه به فروشندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چناچه 
اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتشار آگهى و در روستاهااز تاريخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيداخذ نمايدمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
ــت به اداره ثبت محل تحويل  ــت به دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواس به تقديم دادخواس
ــت به دادگاه  ــى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس ــى كه اعتراض در محل قانون دهنددرصورت
ــند مالكيت مانع از  ــند خواهدنمود ضمنا صدورس عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.(م.الف 867)آ9808826
تاريخ انتشارنوبت اول1398/07/15 

تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/08/01
عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

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

 برابر راى شماره 1319-98 مورخ 98/7/12 هيئت به شماره كالسه 17-98  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــماره شناس ــورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر رجب نيا فرزند زين العابدين بش بجن
20541 صادره از بجنورد در يك باب خانه به مساحت 8/74 متر مربع از پالك 8 فرعى از 129 اصلى واقع 
ــاى زين العابدين رجب نيا محرز گرديده  ــمى آق در اراضى ملكش بخش دو بجنورد خريدارى از مالك رس
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م.الف 865) 9808849
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/30

احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 10564 به ش ــنامه ش ــه اينكه آقاى عبداهللا خوافى داراى شناس ــر ب نظ
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گلرخ  ــورا درخواس 3/980244ح از اين ش
ماكوئى جنكائى به شناسنامه 56 در تاريخ 1398/6/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فيض محمد خوافى ماكو فرزند دوست محمد ش ش 124 متولد 1323/12/10 صادره تايباد همسر متوفى

2- عبداله خوافى فرزند فيض محمد ش ش 10564 متولد 1359/6/10 صادره از تايبادفرزند متوفى
3- امان اله خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 0740075152 متولد 1369/4/1 صادره از تايبادفرزند متوفى

4- نوراله خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 1783 متولد 1364/1/1 صادره از تايبادفرزند متوفى
5- نجيب اله خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 165 متولد 1349/5/2 صادره از تايبادفرزند متوفى

6- حبيب اله خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 1 متولد 1359/1/2 صادره از تايبادفرزند متوفى
7- سيف اله خوافى فرزند فيض محمد ش ش 164 متولد 1347/1/1 صادره از تايبادفرزند متوفى
8- زينب خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 74 متولد 1363/1/1 صادره از تايبادفرزند متوفى

9- مريم خوافى ماكو فرزند فيض محمد ش ش 10565 متولد 1360/5/20 صادره از تايبادفرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808810
تاريخ انتشار : 1398/7/15 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــماره 139860306015004389- 1398/7/11 هيئت اول موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مهناز فيض ماكو به شناس ــت ملك تايباد تصرف ثب
ــماره 9735 كدملى 0748437355 صادره تايباد فرزند فرامرز در ششدانگ يكباب منزل  ش
ــاحت 254,35 مترمربع پالك شماره 197 فرعى از 251 اصلى واقع درخراسان رضوى  به مس
ــمى و مشاعى نورمحمد  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد ازمحل تمامت مالكيت رس بخش 14 مش
ــيردل و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ش
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808813
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ــماره 98/551 مورخ04/18/ 98 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد 
ــنامه  ــماره شناس تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رجبعلى ابراهيمى  فرزند عابدين بش
ــدانگ يك باب مغازه و محوطه ى متصل  ــه دانگ مشاع از شش ــدآباد درس 2169 صادره ازاس
ــمتى از پالك 1831 اصلى واقع دراسدآباد بلوار  ــاحت 422/78 متر مربع در قس به آن به مس
جانبازان خريدارى  با واسطه از مالك رسمى آقاى ورثه مرحوم رمضان قهرمانى محرز گرديده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
بدهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.( م الف  260)9808815
تاريخ انتشار اول  98/07/15
تاريخ انتشار دوم  98/07/30

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ــماره 98/963 مورخ07/04/ 98 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد 
ــماره  ــاى مطلبعلى توكلى صالح فرزند على قنبر بش ــه بالمعارض متقاضى آق ــات مالكان تصرف
ــتمل بر مغازه به  ــدانگ يك باب ساختمان مش ــدآباد  در شش ــنامه 3198 صادره ازاس شناس
ــاحت 131/43 متر مربع پالك 43 فرعى از 1858 اصلى واقع دراسدآباد خيابان كاشانى  مس
ــمى آقايان  محمد اسماعيل و  ــهيد كامبيز محمودى  خريدارى از مالكان رس بعد از كوچه ش
حسين مراد و عزيزمراد( شهرت همگى زارعى) محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى اس ــليم اعتراض،دادخواس تس
ــد.( م  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف  364)9808818
تاريخ انتشار اول  98/07/15
تاريخ انتشار دوم  98/07/30

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

آمار سرقت کاهش 18 درصدی داشته است تسنیم: جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 18درصدی آمار سرقت در 9 ماه گذشته خبر داد. سردار ایوب سلیمانی افزود: نیروی انتظامی به مرحله ای 
از بلوغ رسیده که آمادگی پاسخگویی به انواع مأموریت های پیش بینی شده و نشده را دارد.وی با اشاره به افزایش 56درصدی وقوع سرقت ها تا آذر ماه سال 97 گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده وقوع 

سرقت از دی ماه سال گذشته تا به امروز به خصوص ماه اخیر به طور میانگین کاهش 18درصدی داشته است.

نرخ مکالمه تلفن همراه اربعین با سیمکارت ایرانی
تسنیم: نرخ مکالمه تلفن همراه ویژه 
زائران اربعین که از ســیمکارت ایرانی 

استفاده می کنند اعالم شد.
نــرخ مکالمه تلفن همراه ویــژه زائران 
اربعین که از ســیمکارت همــراه اول، 
ایرانسل و رایتل استفاده می کنند اعالم 
شــد که بر اســاس آن نرخ هر دقیقه 

مکالمه با سیمکارت همراه اول 3هزار و 200 تومان، ایرانسل 3هزار و 200 تومان 
و رایتل 3هزار و 500 تومان تعیین شده است.

تعرفه های ویژه اربعین برای همراه اول و ایرانسل از 14 مهر و برای رایتل از 15 
مهر تا 3 آبان معتبر است. تعرفه بسته اینترنت نیز از 16 مهر تا 3 آبان معتبر است.

سخنگوی وزارت ارتباطات مطرح کرد
 استفاده از بالن ارتباطی برای زائران اربعین

در مناطق پرازدحام
مهر: سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان 
اینکه ایــن وزارتخانه از تمامی ظرفیت 
خود برای ارتباط رسانی به زائران اربعین 
اســتفاده می کند، گفــت: در مناطق 
پرازدحام از بالن های ارتباطی استفاده 
ارتباطات،  وزارت  گزارش  می شــود.به 
جمال هادیان با اشــاره به اقداماتی که 

از ســوی وزارت ارتباطات برای اربعین ۹۸ در نظر گرفته شده است، گفت: وزیر 
ارتباطات یکی از مشاورانشــان را مسئول پیگیری مسائل ارتباطی اربعین کرده 
اســت و امسال هم مثل سال گذشته، تمام ظرفیت های فنی وزارت ارتباطات و 
زیرمجموعه های آن برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین بسیج شده اند.وی 
تأکید کرد: اگر الزم باشــد در ایام اربعین۹۸ هم در مناطق پرازدحام از بالن های 

ارتباطی استفاده خواهد شد.

چاپ یک میلیون و 100 هزار گذرنامه از ابتدای محرم
فارس: رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه 
ناجا گفــت: از ابتدای محــرم تاکنون 
یک میلیون و 100هزار گذرنامه چاپ 
شده که نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.
اظهار  سرهنگ سیدمحمدرضا طبایی 
کرد: امسال در حوزه گذرنامه با تراکم 

مراجعه کنندگان و مردم مواجه بودیم و از ابتدای محرم تاکنون در کمترین روزی 
که مردم مراجعه کرده نســبت به مدت مشابه تا چهار برابر افزایش درخواست 
داشــته ایم.وی گفت: بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا راهکار مناسبی برای 
تسریع در ســفر زائران اربعین اندیشیده شــود و چون ظرفیت صدور گذرنامه 
مشخص است و امکان ندارد که این ظرفیت برای یکی دو ماه افزایش یابد بنابراین 
با هماهنگی کمیسیون گذرنامه وزارت کشور، ستاد اربعین و نهادهای امنیتی و 
توافقی که با دولت عراق شد تصمیم بر این شد که برای سفر اربعین برگ تردد 

اربعین چاپ و در اختیار هموطنان قرار بگیرد.
سرهنگ بطایی ادامه داد: این برگه تردد شبیه گذرنامه است و تا پایان ماه صفر با 

این برگ تردد امکان تشرف به عتبات عالیات وجود دارد.

ارسال حدود 400 قلم دارو به مراسم اربعین
فارس: محمدتقی حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با بیان 
اینکه حدود 400 قلم دارو به مراسم اربعین ارسال می شود، خاطرنشان کرد: این 
داروها همان داروهایی که در حج اســتفاده می کنیم و بیشتر داروها مربوط به 

سرماخوردگی و کاهش درد است.
وی با تأکید بر اینکه داروهای ارسالی داروهایی نیست که با کمبود آن در کشور 
مواجه باشیم، افزود: این داروها جزو داروهای خاص تلقی نمی شود و از چند ماه 
پیش خریداری شــده و هیچ خللی در بازار مصرفی دارو در داخل کشــور ایجاد 

نمی کند.

کانون های صنفی کارگری و گام دوم انقالب
بیانیه رهبر معظم انقالب در خصوص گام دوم انقالب موضوعی بسیار حائز اهمیت 
اســت. نخســتین موضوع این بیانیه به علم و پژوهش اختصاص یافته است. بر 
همین اساس کانون های صنفی کارگری کشور برای ارتقای سطح علمی کارگران 
کمیته هایی را تشــکیل داده است تا از طریق سازمان فنی و حرفه ای برای افراد 

شاغل با هدف حفظ اشتغال موجود و آشنایی با مسائل علمی روز گام بردارد.
موضوع بســیار حائز اهمیت دیگر در این بیانیه مســئله »معنویت و اخالق« 
اســت. دشمنان کشور می کوشــند مردم و به ویژه قشر عظیم کارگران را از 
اخالقیات اســالمی و توجــه به معنویت کار دور کنند. در فرمایشــات رهبر 
معظــم انقالب توجه به اخالق، ایثار، توکل و ایمــان به خدا از اهمیت قابل 
مالحظه ای برخوردار اســت آن هم با توجه به اینکه دشــمنان قسم خورده 
انقالب ســرمایه گذاری گســترده ای را علیه فرهنگ ایرانی و اسالمی تدارک 
دیده اند. از همین روی کانون های صنفی کارگری کشور کوشیده اند با تشکیل 
جلســاتی معنوی در تشکل های صنفی کارگری کشور ضمن توجه بیشتر به 
ایــن مفاهیم به جاری کردن آن هــا در زندگی فردی و خانوادگی کارگران و 

نهادینه کردن این فرهنگ در میان کارگران جامعه بیندیشند.
کانون های صنفی کارگری کشور در بخش دیگر به موضوع اقتصاد می پردازد. 
به ویژه با تأکید بر اینکه اقتصاد بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نقش 
تعیین کننده ای در معیشت جامعه دارد. از همین منظر باید بکوشیم کشور به 
مرحله ای برســد که به لحاظ اقتصادی بتواند بدون وابستگی به اقتصاد نفتی 
روی پای خود بایســتد. از این رو ضمن بومی سازی، اقتصاد را به بخش های 
مختلف تقسیم کرده ایم. به این معنا که کشور را به اندازه یک صنف و صنف 
را به اندازه یک خانواده و خانواده را به اندازه کارگر کوچک کرده ایم تا بتواند با 
کمک ها و حمایت های پیش بینی شده نظیر ارتقای سطح علمی و اخالقی که 
از مهم ترین موارد است، روی پای خود بایستد. بنابراین الزم است با همکاری 
دولت، شرکای اجتماعی و گروه کارفرمایان در ارتقای سطح اقتصاد کارگری 

گام های تأثیرگذاری برداریم. 
در خصوص برقراری عدالت و مبارزه با فســاد نیز اقدامات خوبی انجام شده و از 
طریق اطالع رســانی به قوه قضائیه توانسته ایم با کنترل بخشی از واگذاری های 
دولتی از بروز فساد در حوزه کار و تولید پیشگیری کنیم؛ چراکه کانون های صنفی 
کارگری کشور خود را موظف به همکاری با دولت و قوه قضائیه می دانند تا از این 
طریق عدالت در این حوزه برقرار شود. بنابراین پیشنهاد داده ایم تمامی واحدهای 
کاری با هر تعداد کارگر، یک تشکل کارگری- جدا از بحث صنفی- ایجاد کنند 
تا از بی عدالتی ها، برخوردهای دوگانه و سوء استفاده های احتمالی در آن مجموعه 
پیشــگیری شود البته این مفهوم نه به معنای درگیری با مدیریت بلکه با هدف 

ایجاد برابری در حقوق کار است. 
در زمینه اســتقالل، آزادی و عزت ملی نیز که مورد تأکید مقام معظم رهبری 
اســت و برای مستقل ساختن کشور الزم است برون سپاری شود و نهاد به نهاد 
و شهر به شــهر و استان به استان فرهنگ کار برای رسیدن به استقالل ملی را 
نهادینه کنیم و برای دســتیابی به عزت ملی الزم است همواره بر تولید خوب و 
ارائه کار خوب تأکید داشــته باشیم؛ چراکه الزمه کسب عزت و آبروی کشور در 

گرو تولیدات خوب است. 
در بخش بعدی نیز الزم اســت در گام دوم انقالب با همکاری اســتادان حوزه و 
دانشــگاه و با آموزش همگانی ســبک زندگی ایرانی و اسالمی و دوری از سبک 
زندگی تجمل گرایی و سبک زندگی غربی بتوانیم عالوه بر گسترش رضایتمندی 

از زندگی، از مصرف گرایی در جامعه نیز پیشگیری کنیم.
ما از ابتدای ســال۹۸ تاکنون محور همه جلسه های کانون های صنفی کارگری 
کشــور را تحقق توصیه های رهبر معظم انقــالب در بیانیه گام دوم انقالب قرار 
داده ایم و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه جامعه کارگری، نهادها و تشکل های 

وابسته به اهداف مورد نظر دست یابیم. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  دست اندرکاران امور 
بعضاً  و  زیاد  بسیار  مقررات  و  قوانین  از  اجرایی 
متناقض و متعارض، در کشور می گویند. برخی از 
60هزار قانون و مصوبه صحبت می کنند، عده ای 
هم قوانین و مقررات پیش از انقالب که هنوز نسخ 
افزوده و گاه به 100هزار قانون  نشده را به آن 
و مصوبه اشاره می کنند. این تعدد قوانین زمینه 
از  می سازد.  فراهم  را  اداره کشور  در  اختالف ها 
سوی دیگر آنچه اهمیت می یابد ضمانت اجرایی 
این قوانین و یافتن راهکاری است برای جلوگیری 

از قانون گریزی.
با ابالغ سیاســت های کلی نظام قانون گذاری از 
ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی امید می رود 
ضمن حذف قوانین اضافه و تنقیح آن ها، بســتر 
الزم برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، 
تمکیــن و احترام به قانــون و تبدیل آن به یک 

مطالبه عمومی فراهم شود.

 قانون، ضامن بقا و دوام جامعه است 
اســتاد  مهاجری،  اصغــر 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه 
در خصــوص  اجتماعــی 
اهمیت تعهــد به قانون در 
جامعــه می گوید: قانون به 
اقتضای مکان و زمان تنظیم و حق نیز به اقتضای 
زمان و مکان تبدیل به قانون می شود بنابراین اگر 
به دنبال جامعه حق مدار هستیم باید ببینیم در 
جامعــه به چه میزان به قانون احترام گذاشــته 
می شود.وی اضافه می کند: در جامعه قانون باید بر 
اساس حق شکل بگیرد و مبانی قانون در فرهنگ 
عمومی به عنوان حق قلمداد  و محترم شــمرده 
شود. این در حالی است که جامعه امروز ما از نظر 
احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر 
شــده و این دو اصل از چالش های جدی جامعه 

امروز تلقی می شود.
مهاجــری ادامه می دهد: بــر پایه فرمایش رهبر 
معظم انقالب و بر اســاس یافته های پژوهشــی 
جامعه شناســان؛ جامعه پذیــری و تمکیــن از 
قانون، مهم ترین اصل اجتماعی شــدن اســت و 
اگر بخواهیم این مهم را با ادبیات فرهنگی بیان 
کنیم، یکــی از ضروری ترین فرایندهایی که باید 

انجام شــود تا جامعــه بتواند از 
دوام و بقای الزم برخوردار باشد 

فرهنگ پذیری قانون است. 

آموزش هایی
 که کارساز نیست 

دکتــر مهاجــری می افزاید: در 
جوامع مدرن قانــون در تمامی 
اجتماعی  عرصه هــای حیــات 
مالک عمل و یکی از مهم ترین 
اســت،  اجتماعی  فرایندهــای 
بنابرایــن مــردم از فرایندهای 
تبعیت  قانــون  جامعه پذیــری 

می کننــد و به مرحلــه نهادینه شــدن قانون 
رسیده اند. وی ادامه می دهد: در ایران ممکن است 
آموزش های عمومی برای مردم در زمینه قانون و 
جامعه پذیر شدن آن باشد، اما به این دلیل که از 
مرحله نهادینه شدن قانون گذر نمی کند، تأثیری 
ندارد و از اثرگذاری الزم برخوردار نیست. به عنوان 
نمونه اگر فرهنگ ترافیک تابلو قانون مداری و نظم 
اجتماعی محسوب شــود، قضاوت ما نسبت به 
احترام به قانون در جامعه امروز کشورمان جالب 
نخواهــد بود، اما نمی توان گفت شــهروند امروز 

قانون را نمی داند. 
به گفته این جامعه شــناس؛ متأسفانه باالترین 

کشته های ترافیکی در جهان 
متعلق به کشــور ماست. بر 
اســاس آماری که از ســوی 
دســتگاه های متولی در این 
حــوزه ارائه شــده، ســاالنه 
16هــزار نفر بر اثــر حوادث 
ترافیکی کشــته می شوند و 
ایران باالترین نرخ کشته های 
و  دارد  را  دنیــا  ترافیکــی 
هزینه هــای ناشــی از ایــن 
حوادث به همراه معلولیت ها، 
خسارت های کالنی را ساالنه 
به کشور تحمیل می کند با این 
حال هنوز هم برخی از افراد با بی توجهی به قوانین 
رانندگی جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.

 زیرساخت های نهادینه کردن قانون پذیری
دکتر مهاجری با اشاره به اینکه مهم ترین الزمه 
نهادینه کــردن فرهنگ قانون پذیــری، فراهم 
ساختن زیرســاخت های آن است، می افزاید: اگر 
قانونی به روز نباشــد و نتواند به نیازهای جامعه 
برای حل مشــکالت مردم پاسخ دهد، نمی توان 
انتظار داشــت در جامعه کارآمد باشد. همچنین 
ضرورت دارد، قوانین برای فرهنگ پذیر شدن به 
لحاظ ســاختاری با هم در تعارض نباشند یعنی 

قانون اساسی کشور با قانون مدنی ما در تعارض 
نباشد. متأسفانه در برخی مواقع قوانینی در قانون 
اساسی ما وضع شده که دچار کاستی هایی است 
و در اجرا منجر به تعارض با قوانین دیگر می شود، 
در نتیجــه چنین قوانینــی نمی توانند منجر به 

فرهنگ پذیری مردم شوند. 
وی ادامه می دهــد: در فرایند قانون پذیری باید 
الگوهای جامعه نظیر مدیران اجرایی، اســتادان 
دانشــگاه، معلمــان، ورزشــکاران و بازیگــران 
رعایت کننده قانون باشند؛ چراکه اگر در جامعه ای 
سلبریتی ها و افراد سرشناس هنجارشکن باشند 
نمی توان از مردم انتظار داشــت به قانون احترام 
گذاشــته و آن را رعایــت کنند. امــا اگر همه 
این شــرایط در جامعه فراهم شــود می توانیم 
فرهنگ پذیری و رعایت همه جانبــه قانون را از 

مردم مطالبه کنیم.

 قوانین تاریخ مصرف گذشته 
به گفته دکتر مهاجــری، نمایندگان مجلس ما 
قوانینی را به تصویب می رسانند که هنوز جوهر 
امضاهای آن ها خشک نشده، به قانونی ناکارآمد 
و یا غیر قابل اجرا تبدیل می شــود مانند »قانون 
تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری« و یا »قانون 

تسهیل ازدواج جوانان«.
یا اینکه برای مثال طبق قانون اساسی، ما شوراها 
را جــزو ارکان اجرایی نظام می دانیم که باید در 
فرایند توسعه جامعه نقش اساسی داشته باشند، 
اما این مهم با اصل ماده 52 قانون اساسی که همه 
دستگاه های دولتی را موظف ساخته درآمدهای 
کشور را به خزانه دولت واریز کنند و کلید آن فقط 

در دست دولت باشد در تعارض است. 
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رسانه ها در 
جامعه پذیری قوانین می افزاید: بر پایه مطالعات 
انجام شــده در برخی مواقع اصحاب رسانه به 
ویژه رسانه ملی در زمینه تشخیص فهم منافع 
ملی ناکارآمد عمل می کننــد که البته یکی از 
دالیل ایــن اتفاق، تعدد قوانینی اســت که به 
تصویب رســیده، اما به دلیل اینکه پشــتوانه 
اجرایی محکمی ندارد اجرا نمی شــود و نه تنها 
به توسعه جامعه کمکی نمی کند بلکه به فرایند 

جامعه پذیری مردم آسیب می زند.

 لذت بردن از احترام به قانون
به اعتقاد دکتر مهاجــری، مطالبه رهبری در 
فرهنگ  نهادینه ســازی  و  »ترویــج  خصوص 
رعایــت، تمکین و احترام بــه قانون و تبدیل 
آن به یــک مطالبه عمومی« مطالبه بســیار 
شایســته و بجایــی اســت کــه از مهم ترین 
اصول جامعه پذیری در همه جوامع محســوب 
می شــود، اما زمانی این مهــم تحقق خواهد 
یافت کــه قوانین مــا از وجاهــت اجتماعی 
برخوردار شــوند و مردم به نقطه ای برسند که 
از احتــرام به آن ها لــذت ببرند، یعنی به طور 
ملمــوس و عملی کارکردهــا، پیامدها، آثار و 
نتایج مثبت اجرای قانون را ببینند، ضمن آنکه 
زمینه و شرایط الزم آموزش، فرهنگ سازی و 
جامعه پذیری قانون در تشکل های مردم نهاد ما 

فراهم شود. 
وی بــا بیان اینکه نمی توان یک قانون را بدون 
به کارگیری مشــارکت نهادهای مدنی، مردم 
و خانواده هــا نهادینه و پــس از آن به صورت 
نظام منــد و یکپارچه از جامعــه مطالبه کرد، 
ادامــه می دهد: به عنوان نمونه ما تشــکلی در 
زمینه محیط زیســت داریم که اغلب در قالب 
گروه هــای اجتماعی با جمــع آوری زباله ها به 
محیط زیست احترام می گذارند که با این رفتار 
خود به طور غیرمســتقیم عــالوه بر یادآوری 
قانــون، ترغیب بــه عضوگیــری می کنند و با 
پیوســتن افراد مختلف به این انجمن ها تعداد 
افراد قانون مدار در حوزه محیط زیست افزایش 
می یابــد. حاال اگر چنیــن انجمن مردم نهادی 
در حــوزه صرفه جویی مصــرف آب و یا امر به 
معــروف و نهی از منکر ایجاد شــود- با به روز 
کردن موضوعات مختلف امر به معروف و نهی 
از منکر و به کارگیری سمن های متخصص در 
ایــن حوزه به عنوان الگو هــای فرهنگی بدون 
آنکه سخنی گفته شــود، رفتار آن ها به عنوان 
پرچم و نشانه بدون در دست داشتن فشارهای 
حکومتی- عالوه بر یادآوری قوانین، الگوهایی 
عملی بــرای جامعــه خواهند بود کــه رفتار 
آن ها به فرهنگی عمومی تبدیل می شــود و با 
عضوگیری ترویج و در راستای فرهنگ پذیری 

جاری خواهد شد.

یک پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با »قدس« عنوان کرد

آسیب قوانین تاریخ مصرف گذشته به جامعه پذیری مردم 

یکی از 
ضروری ترین 

فرایندهایی که 
باید انجام شود 

تا جامعه بتواند از 
دوام و بقای الزم 

برخوردار باشد 
فرهنگ پذیری 

قانون است

بــــــرش
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دستچین

درآمد 500 میلیونی در دانشگاه های علوم پزشکی!
فارس: محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس به 
تبعیض دریافت حقوق در دانشگاه ها اشاره می کند و می گوید: در 
وزارت بهداشت افرادی داریم که باالی 500 میلیون تومان در ماه 
درآمد دارند که از هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند؛ 
البته از مبلغ 100میلیون به باال تقریباً عادی شده است، در وزارت 
نفت هم ما جاهایی داریم که باالی 30 تا 40 میلیون تومان دارند.

نخبگی در آموزش و پرورش هم از دست رفت 
ایرنا: نسرین نورشــاهی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی گفت: یک چالش بر ســر نخبه گرایی دانشــگاه 
فرهنگیان اســت. با راه اندازی این دانشــگاه بــه عنوان متولی 
تربیت معلم، نخبگی در آموزش و پرورش هم از دســت رفت. 
دانش آموزانی که نخبه بودند به دلیل مســائل فرهنگی، رشته 

معلمی را انتخاب می کردند که این امتیاز را هم از دست دادیم.

دلیل عجیب برای افزایش جمعیت کالس های درس
تسنیم: مرتضی شکوهی، مدیرکل دفتر آموزش دبستانی می گوید: 
برای اینکه بتوانیم برای مدارس روستایی و کم جمعیت معلم تأمین 
کنیم ناچاریم تراکم را در استان ها و شهرستان ها افزایش دهیم. اگر 
بخواهیم در مناطق شــهری استاندارد 26 دانش آموز را که مصوبه 
شورای عالی  آموزش و پرورش بر آن تأکید دارد رعایت کنیم تعداد 

زیادی از مدارس روستایی بدون معلم می مانند!

آموزش و پرورش یک نهاد قرضی است
ایسنا: فرهاد کریمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
می گوید: کارکرد آموزش و پرورش و دانشگاه به عنوان نهاد یکپارچه 
دچار اختالل شده است و ما با مجمع الجزایری از نهادهای آموزشی 
فرهنگی مواجه هستیم. نهاد آموزش در ایران با توجه به تاریخچه 
طوالنی که دارد از جامعه ایرانی برنخاسته است؛ بنابراین با یک نهاد 

قرضی مواجه هستیم که کارکردهای خود را ندارد.

نظارت بر بود یا نبود کارتخوان بر عهده نظام پزشکی نیست
ایرنا: محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشکی گفت: بر اساس قانون، وظیفه سازمان نظام پزشکی در 
زمینه کارتخوان، اطالع رســانی و تشویق پزشکان بود که انجام 
شــده اســت. نظارت بر وجود یا نبود کارتخوان بر عهده نظام 
پزشکی نیست. بقیه موارد در زمینه کارتخوان بر عهده قانون گذار 

است که مسیر آن طی می شود. 

وزیری که برای اصالح وزارتخانه برنامه  ندارد 
خانه ملت: هدایت اهلل خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس 
می گوید: اغلب دانش آموزانی که از نظام آموزشی حاکم بر مدارس 
دانش آموخته می شوند حتی در مقطع تحصیالت تکمیلی نیز قادر 
به تنظیم یک نامه اداری بدون غلط امالیی نیستند. رفع مشکالت 
آموزش و پرورش در گرو به کارگیری مدیران کارآمد و باانگیزه است 
اما وزیر آموزش و پرورش برای اصالح این وزارتخانه برنامه ای ندارد.

شائبه خشک کردن عمدی درختان چیتگر
ایسنا: زهــرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران با بیان 
اینکه چون درختان پارک چیتگر در سال های گذشته در فصل 
مناسب آبیاری نشــده اند ۹5 هکتار از این بوستان آسیب دیده 
است، در مورد شائبه خشک کردن عمدی درختان گفت: چیتگر 
پارکی نیســت که بتواند مورد تصرف افراد سودجو قرار گیرد و 

بتوانند در آن ساخت و ساز انجام دهند.

تور ترکیه ارزان تر از پرواز اربعین! 
باشگاه خبرنگاران: احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در 
مجلس در صفحه توییتر خود با مقایسه سفر ترکیه با عراق نوشت: 
»هزینه بلیت رفت  و برگشت به تفلیس و آنکارا با سه شب اقامت 
این روزها حدود یک میلیون و ۸50 هزار تا 2میلیون و 200 هزار 
تومان پیدا می شود اما دقیقاً این روزها در اوج سفر زائران اربعین، 
بلیت رفت و برگشت مشهد-نجف 2 میلیون و ۸00 هزار تومان«.

طالق زوجین برای نرفتن فرزند به سربازی!
آنا: امین رفیعی پور، روان شــناس می گوید: متأسفانه در جامعه 
امروزی والدین برای دور زدن قانون سربازی برای پسرانشان و یا 
برخی زنان برای استفاده از حقوق بازنشستگی پدر خود تصمیم 
به طالق صوری می گیرند که این خالف قانون است. فرزندی که 
با طالق والدین می تواند به خواســته هایش برسد، در آینده هم 

پایبند رعایت اخالق در جامعه نخواهد بود .

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات عنوان کرد
 انتقاد از استعمال دخانیات

 در قهوه خانه ها و فرودگاه ها
ایســنا: دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیــات ایران نســبت به استفســاریه اخیر 
مجلــس درباره یــک بخش از قانــون کنترل 
دخانیات، واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه در 
زمینه کنترل دخانیات در کشــور در مقایسه با 
کشورهای همسایه روند رو به عقبی را در پیش 
گرفته ایم.محمدرضا مســجدی گفت: بر اساس 
قانون مصوب ســال 13۸5 مجلس اســتعمال 
دخانیات، ممنوع است و مصادیق جرایم برای آن 
تعریف شــده است.با استفساریه ای که بر قانون 
جامع کنترل و مبــارزه ملی با دخانیات اعمال 
می شود، باید شاهد از بین رفتن و کمرنگ شدن 
ســایر بندهای قانون نیز باشیم.وی افزود: طبق 
قانون، قهوه خانه هــا و فرودگاه ها مکان عمومی 
نامیده می شــوند و اســتعمال دخانیات در این 
مکان ها ممنوع است. از طرفی طبق تعریفی که 
ماده مصــوب معاونت حقوقی قوه قضائیه دارد، 

قهوه خانه یک مکان عمومی است.

آموزش

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
تغییرات کنکور و ساماندهی 

سهمیه ها به کنکور ۹۹ نمی رسد
مهر: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
ساماندهی سهمیه ها در کنار کنکور در مرحله 
مطالعه و بررسی قرار دارد، هر کاری در خصوص 
این دو به موازات هم صورت گرفته و برای سال 

۹۹ اجرایی نخواهد شد.
حجت االســالم سیدســعید عاملی گفت: در 
خصوص بحــث کنکور سال هاســت که یک 
موضوع مرتــب تکرار می شــود و آن هم این 
است که مثالً عنوان می شــود در سال فالن، 
نظام کنکور کشور تغییر می کند. این موضوع 
سبب شده فشار سنگینی روی دانش آموز باشد؛ 

چراکه آینده علمی وی تعیین می شود.
وی همچنین افزود: همه دنبال راه حلی هستند 
که به صورت عملی مدلی ترســیم شــود. در 
همین خصوص با مجلــس، رئیس مجلس و 
رؤسای کمیســیون های مربوط و وزارت علوم 
رایزنی هایــی کــرده و امیدوارم بــه یک مدل 

منطقی رسیده و اجرایی سازی شود.

علم و فناوری

رئیس پژوهشگاه هوا و فضا مطرح کرد
تقاضای تشکیل شورای عالی 

فضایی در وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران جوان: فتح اهلل امی، رئیس 
پژوهشگاه هوا و فضا می گوید: هر پرتاب ماهواره 

20 میلیارد تومان هزینه دارد. 
او ادامــه داد: همچنین از وزارت علوم تقاضای 
تشکیل شورای عالی فضایی را داریم؛ چراکه 10 
تا 20 سال دیگر بدون فناوری فضایی نمی توان 
زندگی کرد. وی با اشــاره به در دست داشتن 
طرح هایی در زمینه بنیادی و مأموریتی گفت: 
هواپیمای دو تا هشت نفره از جمله این طرح ها 
بوده و بســیاری در این پروژه همکاری کردند؛ 
رئیس هوا فضا از جمله ناظران این طرح است.

رئیس پژوهشــگاه هوا و فضا گفت: سنجش از 
دور منجر به کاهش ریزگردها و آلودگی ها در 
هشت استان کشور می شود و ما آمادگی اجرای 
این طرح را داریم.امی تصریح کرد: تا سال آینده 
پهپاد ها کل کشور را فرا می گیرند و اتوبان های 
هوایی و طرح های اینچنینی را برای سال های 

آینده در نظر داریم. 

بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
27 میلیون نفر از روستاییان 

دفترچه بیمه رایگان دارند
فارس: معاون وزیر بهداشــت بــا بیان اینکه 
۹4درصد ســالمندان بیمه هســتند، گفت: 
2۷میلیون نفر از جمعیت کشور که در روستاها 
و شــهرهای زیر 20هزار نفر زندگی می کنند، 
زیر پوشش پزشک خانواده هستند و دفترچه 
بیمه رایگان دارند.علیرضا رئیسی در واکنش به 
»انتقاد از عملکرد نامطلوب پزشک خانواده در 
برخی نقاط روســتایی«، گفت: 2۷میلیون نفر 
در روستا و شــهرهای زیر 20هزار نفر زندگی 
می کنند و زیر پوشش پزشک خانواده هستند 

و دفترچه بیمه سالمت همگانی رایگان دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرط استفاده از 
دفترچه بیمه رایگان روستایی این است که فرد 
از طریق پزشک خانواده خود به مراکز درمانی 
مورد نیاز ارجاع داده شود. اگر این فرد از طریق 
نظام ارجاع رفته باشــد، بــه دلیل اینکه مهر 
پزشک در نسخه آن خورده است، داروخانه نیز 

این نسخه را قبول می کند.

خانه و خانواده

رئیس انجمن روان پزشکان ایران:
 میانگین خودکشی در ایران
پایین تر از آمار جهانی است

ایلنا: رئیس انجمن روان پزشــکان ایران گفت: 
میانگین خودکشی در ایران 6 نفر در هر 100هزار 
نفر اســت که از آمار جهانی پایین تر است.مریم 
رســولیان بیان کرد: موضوع خودکشی در همه 
کشورهای جهان است و تقریباً تمام کشورها با 
آماری یکسان با آن درگیر هستند ولی متأسفانه 
همه مسائل در کشور ما سیاسی می شود. وقتی 
کسی دچار افسردگی می شود امکان باالیی دارد 
که به خودکشــی اقدام کنــد. این یک موضوع 
اجتماعی مهم اســت و در سطح سیاسی وجه 
دیگری پیدا می کند.رســولیان همچنین گفت: 
حدود ۷3درصد خودکشی ها در حاشیه شهرها 
اتفاق می افتد. وزارت بهداشت میانگین خودکشی 
در جهان را 10 نفر در 100هزار نفر اعالم می کند. 
20برابر این آمار، اقدام به خودکشی می کنند اما 
منجر به مرگ نمی شود. ایالم، بویراحمد، لرستان 
و کرمانشاه آمار باالتری از میانگین خودکشی در 

کشور دارند. 

تا اربعین حسینی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سیدهادی ابوی- رئیس کانون های صنفی کارگری کشور
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  جهان/ ســید احمد موسوی  درحالی 
که هشدارها به انگلیس و اتحادیه اروپا برای 
جلوگیری از تأخیر برگزیت یا هرج و مرج در 
جریــان اجرای آن افزایش می یابد، دو طرف 
بایــد تا پایــان هفته در مــورد نحوه خروج 
بریتانیا از این اتحادیــه تصمیم بگیرند. روز 
گذشته در حالی شــاهد تظاهرات استقالل 
در اســکاتلند بودیــم  کــه از همــان روز 
برگزاری همه پرســی خروج، روشن بود که 
بیرون رفتن بــدون توافق بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا، تمایالت گریــز از مرکز را به ویژه در 
اســکاتلند و ایرلند افزایش خواهد داد. این 
مســئله بیش از هر چیزی ریشــه اقتصادی 
و تا حدودی ریشــه امنیتــی دارد.  آخرین 
بازکردن  برای  بوریس جانســون  تالش های 
این کالف ســردرگم در قالب طرحی جدید 
به مجلس عوام فرســتاده شــد؛ طرحی که 
بر اســاس آخرین اظهارنظر رئیس دوره ای 
اتحادیه اروپا احتمال رد شــدنش از ســوی 

اتحادیه اروپا بسیار است.

 برگزیت، بازی دو سر باخت
به گفتــه دکتر حســین 
مفیدی احمدی، کارشناس 
مســائل اروپا، بریتانیا وارد 
تونــل تاریک عدم قطعیت 
شده است؛ عدم قطعیتی که 
ریشه در نبود اجماع داخلی در خصوص سازوکار 
خروج از اتحادیه اروپــا و همچنین نبود اجماع و 
غایت، پیرامون بریتانیایی است که قرار است پس از 
برگزیت ساخته شود. اجرای بدون توافق برگزیت 
پیامدهای منفی گســترده هم برای بریتانیا و هم 
برای اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت که به گفته 
مفیدی احمدی سقوط ارزش پوند و کاهش سرانه 
تولید ناخالــص داخلی؛ افزایش نــرخ تورم؛ عدم 
قطعیت در مسئله شــهروندان ساکن در بریتانیا؛ 
اختالل گســترده در مبادالت تجــاری بریتانیا و 
اتحادیه اروپــا با توجه به مالحظــات گمرکی و 
تعرفــه  ای جدیــد و در نتیجه تضعیف شــدید 
رقابت پذیــری کاالهای بریتانیایی؛ افزایش قیمت 
مواد غذایی و ایجاد مرزهای سخت بین دو ایرلند و 

در نتیجه مواجهه با مخاطرات امنیتی و اقتصادی 
این رخداد، از جمله پیامدهای خروج بدون توافق 

برای بریتانیا هستند.

 چشم انداز مبهم بریتانیای پس از برگزیت
حتی بعید نیســت که برگزیت جانسون را نیز به 
سرنوشت »می« دچار کند؛ چراکه به گفته »مفیدی 
احمدی« جانســون از همان لحظه ورود به کارزار 
جانشینی، دست به قمار بزرگی زد. جانسون مشکل 
اصلی »می« را عدم تصریح مواضع برگزیتی خود و 
تالش برای حرکت بین خروج طلبان و اروپاگرایاِن 
حزب محافظه کار می دید. در نتیجه جانسون بر این 
اعتقاد بود که به عنوان نماینده اصلی محافظه کاران 
ملی گرای بریتانیایی موفق به خارج کردن بریتانیا از 
اتحادیه اروپا خواهد شد. با این وجود سپهر سیاسی 
و اجتماعی بریتانیا پر چالش تر و پر منازعه تر از آن 
اســت که مواجهه جانسون با سرنوشتی مشابه با 

سرنوشت »می« را متصور نباشیم. 
به نظر می رســد علت اصلی مواجهــه بریتانیا با 
موقعیت انسدادی کنونی در حوزه برگزیت، بیش 

و پیش از هر چیز، ریشه در نبود چشم انداز چه در 
سطح نخبگی و چه در سطح افکارعمومی در مورد 
بریتانیایی دارد که قرار است پس از برگزیت ساخته 
شود و تا زمانی که به ویژه در سطح نخبگی بریتانیا، 
شاهد ایجاد سطحی از اشترک چشم انداز نسبت به 
آینده این کشور پس از برگزیت نباشیم، حتی در 
صورت توافق نهایی، برگزیت به عاملی برای تعمیق 
گسل های اجتماعی، سیاسی و گفتمانی در بریتانیا 
باقی خواهد ماند؛ اما مشکل اصلی اتحادیه اروپا برای 
عدم موافقت با طرح جدید جانسون را باید در حوزه 
مرزهای دو ایرلند وغیرعملی بودن ایده هایی چون 
»بازرسی های پراکنده در اطراف مرزهای دو ایرلند« 

به ویژه از منظر فنی جست وجو کرد.

 موقعیت متزلزل جانسون
برخی نشــانه ها حاکی از آن اســت که در صورت 
به توافق نرســیدن بریتانیــا با اتحادیــه اروپا تا 
۱۹ اکتبــر، جانســون ناگزیر از ارائه درخواســت 
تمدید مهلت خروج به اتحادیــه اروپا خواهد بود. 
مســئله ای که به گفته این کارشناس اگر درست 
باشد نشــانه آن اســت که با توجه به تالش های 
جدی حزب کارگر بــا همراهی احزاب دیگر برای 
برکناری نخســت وزیر، جانســون موقعیت خود 
 را در خطر دیده اســت و در تــالش برای گذار از 
شرایط کنونی است. با این وجود، با توجه به مواضع 
سخت جانسون، این احتمال که او در موعد مقرر 
درخواست تعویق برگزیت را به بروکسل ارائه نکند 
هم وجود دارد. برگزیت اما پیامدهای متعددی برای 
اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت؛ مسئله ای که 
اتحادیه اروپا نیز به خوبی از آن آگاه است؛ به گفته 
مفیدی احمدی برگزیت اتحادیه اروپا را از یکی از 
قدرت های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود محروم 
می کند و در نتیجــه از وزن جهانی آن می کاهد.  
تأثیر برگزیت بر گرایش های ملی گرایانه در سطح 
اروپا و در نتیجه کند کردن روند هم گرایی امنیتی 
اروپا نیز قابل تأمل خواهد بود. بی بهره شدن از نقش 
بریتانیا در مأموریت های سیاست امنیتی و دفاعی 
مشترک اروپا نیز قابل توجه خواهد بود. روز به روز 
سناریوی الزام مراجعه به آرای عمومی برای خروج 
از بن بست فعلی، احتمال تحقق بیشتری می یابد 
و سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و 
در رتبه بعدی برگزاری همه پرسی خروج دوم قوت 
یافته است. البته با توجه به پیچیدگی های برگزیت، 
ســناریوی »مصالحه« سیاسی در لحظات آخر و یا 
پس از به تعویق افتادن برگزیت نیز کامالً از روی 

میز برداشته نشده است.

تاس: دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در اقدامی فرافکنانــه و برای فرار از اتهامات در 
ماجرای رســوایی »اوکراین گیت« مدعی شده 
اصالً میلی بــه برقراری تماس دردسرســاز با 
همتای اوکراینی نداشــته، اما وسوسه این کار 
را »ریک پری« وزیر انرژی دولت واشــنگتن، به 

سرش انداخته است.
المیادین: »یوسف الحاضری« سخنگوی وزارت 
بهداشــت یمن گفت: »وضعیت بیش از ۱20 
بیمارســتان و 3هزار مرکز بهداشتی، داروخانه 
و بانک هــای اهــدای خون به دلیــل کمبود 
فراورده های خونی ناشی از ادامه تجاوزات ائتالف 

سعودی خطرناک است«.
شــفق نیوز: روند اعتراضات عراق با گذشت 
پنج روز، در شرایط آرامی به سر می برد و دیگر 
خبرهای چندانی از آشوب های روزهای ابتدایی 
نیست؛ در این بین مسئوالن این کشور از جمله 
پارلمان و دولت نیز جلسات فشرده خود را برگزار 
کرده و با اتخاذ تصمیماتی قول بهبود اوضاع را 

به مردم داده اند.
راشــاتودی: در پی اظهــارات »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اجرای 
عملیات زمینی و هوایی در شــرق فرات علیه 
شبه نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا تصاویر 
ویدئویی انتشار یافته در رسانه های اجتماعی و 
تلویزیون ملی ترکیه نشان می دهد که این کشور 
در حال اعزام نیروهــای نظامی کمکی به مرز 

سوریه است.
اســپوتنیک: منابع آگاه اعــالم کردند که 
عبدالفتــاح البرهان رئیس شــورای حاکمیت 
ســودان و عبداهلل حمدوک نخســت وزیر این 
کشور قرار است به عربستان و امارات سفر کنند.
رویترز: »یوری بوریســوف« معاون نخســت 
وزیر روســیه در ســفر به ونزوئال با »نیکالس 
مــادورو« رئیس جمهور ونزوئال دیدار و بر ادامه 
حمایت های مسکو از حکومت قانونی مستقر در 

کاراکاس تأکید کرد.
سی بی اس: دولت مصر با اعالِم به بن بست 
رسیدن گفت وگوهای این کشــور با سودان و 
اتیوپی بر ســر بهره برداری از سد آبی برقی رود 
نیل، از جامعه بین الملل خواست تا برای رفع این 

بن بست میانجیگری کند.

» مذاکره برای مذاکره« راهبرد جهانی آمریکا
هنوز تنور دور تازه مذاکرات کارشناسی میان آمریکا و کره شمالی گرم نشده بود که روز 
گذشته مقامات پیونگ یانگ از توقف این گفت و گوها خبر دادند. مقامات کره ای با بیان 
اینکه ایاالت متحده هیچ موضع درستی برای این نشست انتخاب نکرده است، ضمن 
ابراز ناامیدی در این مورد تأکید کرده اند که اکنون توپ ادامه مذاکره در زمین واشنگتن 
قرار دارد. این در حالی است که مقامات کره شمالی و آمریکا پس از بن بست چندماهه 
در مذاکره درباره خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره قرار بود در حومه شهر استکهلم 
سوئد با یکدیگر دیدار کنند. واقعیت آن است با وجود تالش ایاالت متحده برای مطرح 
کردن خود به عنوان کشوری حامی صلح و دموکراسی این موضوعات چیزی جز ابزاری 
برای رسیدن کاخ سفید به اهدافش نیست. در مرام آمریکایی ها »هدف وسیله را توجیه 
می کند« و پیرو همین شعار است که سردمداران حاکم بر کاخ سفید و نه تنها دولت 
کنونی این کشور هیچ پایبندی ای به معاهدات بین المللی خود ندارند. در همین راستا 
در چند سال اخیر دولت ترامپ با به راه انداختن شوی مذاکره با کره شمالی سعی دارد 
همین پروسه را در برابر ایران هم اجرایی کند. به عبارت دیگر واشنگتن در تالش است 
با تظاهر به اینکه در گفت و گو با پیونگ یانگ به پیشرفت رسیده و چالش های میان دو 
کشور را حل و فصل کرده تهران را تشویق و به پای میز مذاکره بکشاند. این در حالی 
است که جمهوری اسالمی ایران پیش از مذاکرات هسته ای یعنی در دوران چهل ساله 
پس از انقالب تجربه زیادی از مذاکره و عدم وفای آمریکا به تعهداتش را درک کرده 
است. اما جنبه دیگر مذاکرات کنونی به کره شمالی بازمی گردد. مقامات پیونگ یانگ 
با این تصور که بتوانند اندکی از فشارهای منطقه ای و جهانی بیرون رفته و از حالت 
انفعال خارج شوند و در یک موضع طلبکارانه قرار بگیرند، وارد گود مذاکره با آمریکایی ها 
شده اند. تا حدودی هم در این امر موفق بوده اند؛ چرا که امروز این ایاالت متحده تحت 
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/ع
۹۸
۰۸
۸۱
۷

 LF٢۴٠٠CC ︨ــ﹢﹡︀︑︀  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
﹝ــ︡ل ٢٠١۵ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
KMHE341G5- ﹩︨︀︫ و ︫ــ﹞︀ره G4KEEA517382

FA056367 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٣٣ ص ٢٢ ا︣ان 
١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹡︀︮︣ ︾﹑﹝﹩ ︎ــ﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ﹨﹢﹡︡ا 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ﹝ــ︡ل ١٩٩٣ ر﹡﹌ ︵﹢︨ــ﹩ رو︾﹠﹩︋ 
۴۶٧ق٢٢ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4027472 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 331992 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ﹊﹫﹞﹫ــ︀ن ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۷۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤  ︋ LXEF٧٫١٧٠٠ ︌﹫︑ ︡﹠﹝  ︨ ﹜︐︧﹫ ﹢اری︨   ︨︤︊ ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ﹝︡ل ١٣٩٠ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١۴٧٩٠٠٠٧١٣٢ 
NAACJ1JC1BF283089︋ــ﹥  ︫︀︨ــ﹩   ︫ــ﹞︀ره  و  
ــ﹑ک ۵۴- ١١۶ ج ١١﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥  ︫ــ﹞︀ره︎ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۸
۸۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︀︋﹊﹩ ﹎﹏ ﹁︣ز﹡ــ︡  ﹠ــ︀م ﹝ــ︣ی︨   ︋﹩﹢︖︀رت دا﹡︪ــ﹋
 ︹︴﹆﹞ ٩٣۵٠۶۴۴٩٣ ﹩﹢︖ــ﹞︀ره دا﹡︪ــ  ︫﹤ ﹝﹫ــ︣ان︋ 
 ︒︡ ــ︩ ﹇ــ︣انــ️ ﹎︣ا﹫﹛︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ا﹋
﹫ــ︀م ﹡﹢ر ا︣ا﹡︪ــ︣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه واز  دا﹡︪ــ﹍︀ه︎ 

 ︪︣﹡︣ادر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ –ا

/ع
۹۸
۰۸
۸۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۸۰
۵

ــ﹢اری روآ ﹝ــ︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌  ــ﹢درو︨  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11685042760 و︫  ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ︫ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٢٧ ب ٧۵   ︫﹤ ︫︀︨ــ﹩ 61304408︋ 
اــ︣ان ٨۴ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︊ــ︀س ﹨︡ا️ ﹋ــ︣ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ (﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹝﹢﹇️) 
﹁︣ز﹡ــ︡  دو︨ــ️  ا︻﹙﹞ــ﹩  ا﹜ــ︀م  ا﹠︖︀﹡ــ︉ 
﹝﹆︴ــ︹  در   ١۶٩٠ ش  ش  ︋︪ــ﹞︀ره  ﹝︭︴﹀ــ﹩ 
︀دره  ﹋︀ردا﹡ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ︻﹙ــ﹢م آز﹝︀︪ــ﹍︀﹨﹩︮ 
از دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا︡ ︫ــ︀﹨︣ود ︋﹥ 
 ٨١/١٢/١٧  ــ︀ر︑   ٧٨١٠۴١٨۵۶۶٣ ︫ــ﹞︀ره  
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︋ــ﹥  را  ﹝ــ︡رک 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ︫ــ︀﹨︣ود  واــ︡ 

/ع
۹۸
۰۸
۰۶
۸

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ﹝ــ︡ل ٨٨ ︋﹥ ر﹡﹌ 
﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ۵٣٢ و ۵۶  
ا︣ان ١٢ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢٧٩۴۵۵٢ و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
s١۴١٢٢٨٨٢٠۶٣٣٢ ︋ــ﹥ ﹡︀م ﹞﹫︡ آذر︫ــ︀د ﹁︣ز﹡︡ 
︻﹙﹩ ا︮︽ــ︣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳  

. ︫︡︀︊﹫﹞ /ع
۹۸
۰۸
۸۶
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

١٠١٠٣٢٣١١٧٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٨٧۵١٢ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣﹍︪︀ور ﹡﹆︩ راز﹞ ﹟﹫︨︡﹠﹞ ️﹋︣  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩︪︻︣﹞ ﹩︱︑︣﹞ : ︡ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ا﹋︊︣   ︨﹤  ︋٠٠٧٣١٢٣٣٠٧﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩﹁︣  ︫︡﹝︣ه و ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤  ︋١٩٨٩٣٨۵۶٩٩
 ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٠۵۶۴۵٧۵١٠﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ︣﹫﹍﹡︀︗ ︀︲︡ر﹝﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝۴۴٧٩٨٩٢٩۶۶ ︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ︡﹫︫︣ــ﹁
﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋﹥ ﹡︀ز آرو﹡︡ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٠۶١٣٢٨٢١٩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝﹞︡ د﹨﹆︀﹡﹩ ︋︀ر﹡︖﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩١٣٧۶٩۶٣۶٣٩ 
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹝︪﹁ ﹟﹫︧ ﹤﹡︣ه و ︎︣وا︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٠۴۶۵٩١۴٣۵﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩︀︲ر ︡﹝﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋
٠٠۶۵٣٩٩١۴۵ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝﹠︀ز ︫︣︀ری ﹋︪﹥ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙٠٠۶٣٠٩٨٧٨۴﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︨︺﹫︡ ا﹡︐︷︀ر ︋︣ا︋﹩ 
︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠٧۴٩٠۵۴٠۶ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور 
︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ،︨﹀︐﹥، ︋︣وات و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ و ︀︨︣ اوراق ︻︀دی و اداری ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء آ﹇︀ی ﹝︣︑︱﹩ 
﹝︣︻︪﹩(﹝︡︣ ︻︀﹝﹏) و آ﹇︀ی ا﹞︡ ︫︣﹁﹩(ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه) ﹨︣ ﹞ ︀︋ ﹩︀﹠︑ ﹤︋ ﹉︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹁︀︵﹞﹥ آ︋︀ده 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٠۵٩۶٣۵۵٧۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ا﹝﹫︣ ︨︺﹫︡ ︻﹙﹩ ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٠٨١٣١۵۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ 

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ا﹜︊︡ل ︋︣ای
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣٠)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۰

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ورز︡ه ﹋︀ر ︑︖︀رت ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵۴۶٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠١٩٧۴٢٩٠
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ا﹝﹫︣﹨﹢︫﹠﹌ ذوا﹜﹆︡ر ﹁︣ز﹡︡ ︻︊︀س ش ش 
۶٨ ︮︀دره از ︑︣ان ت ت ١٣۴٠,٠١,٠١︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٠۴۵۶٣٧٠٧۵ ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ در رد︿ ︫︣﹋︀ی ︫︣﹋️ ﹇︣ار 
 ﹜︨ ︤ان﹫﹞ .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٣٠٠٠٠٠٠ ر︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠ ر ﹤︀﹞︨︣ــ .️﹁︣﹎
ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ︫︣﹋︀ ︎︦ از ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ︋︪︣ح ز︣ ﹝﹫︊︀︫ــ︡: ︗﹢اد ورز︡ه ﹋︀ر ︑︣ا﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠٣۴٩٠٩٧٠٢ دار﹡︡ه ٣٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ 
﹝ــ︣داد ورز︡ه ﹋︀ر ︵︣ا﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠۴۵٢٨٠٧٢٩٨ دار﹡︡ه ٧٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ آ﹇︀ی ا﹝﹫︣﹨﹢︫ــ﹠﹌ ذوا﹜﹆︡ر ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۴۵۶٣٧٠٧۵ 

دار﹡︡ه ٣٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣١)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۲

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ و︧︐︀ ︑︖︀رت ︎︫︣﹫﹟ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٨۶٧٣۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠٣٧۴۴۴۴
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︻︊︀س ︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٠٧۴٧٩۶٢۵٩ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه وآ﹇︀ی ﹞ ︡﹝﹞︡ی ︠﹢ش ︑﹆︀︲︀ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۶٧٣۵٩٨١٧︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی 
︀دری ﹁︣︋﹥  ــ﹫︀﹝﹉︋  ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و آ﹇︀ی︨   ︨﹤ ــ︀﹝︡اران و ﹨﹫︡﹞ ️︣ه )︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٠۴٣٧٣٣۵٣٠︋  ︀رج از︨  ﹢ش ︑﹆︀︲︀ (︠  ﹝﹞ــ︡ ﹨ــ︀دی︠ 
 ﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور از︺︑ ︀دار و︋ اوراق و ا︨﹠︀د ﹤﹫﹚﹋ . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ۴۶٠٩٧٢٣١٣١ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫
، ︨ــ﹀︐﹥ ︋︣ات و ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︀ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹡ ︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝﹠﹀︣دا ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 

﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣٢)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ا︤د ﹝︋ ︣︣وش ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٢۵٨٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠٨٩٩۶٣٠
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۵ و﹝︖﹢ز ١١١۵۴٧,١٢١ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,۶,٩ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎︣ورش 
﹥ ٢ ﹡﹀︣ ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و  ــ︡ : ︑︺︡اد ا︻︱︀ء ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه︋  ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور از ﹇︊﹫﹏ ﹉ و ︨﹀︐﹥ و ︋︣وات و ﹇︣ارداد﹨︀ و اوراق ︋︀﹡﹊﹩ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ و ا︨﹠︀د ︻︀دی و اداری و ﹝﹊︀︑︊︀ت 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋﹥ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝﹠﹀︣دا ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ . ︠︀﹡﹛ ︀﹡ ︀︧︣︎︊﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۵۴٩٢۴٢٩۴ ︋︀ 
︎︣دا︠️ ٩٢٣٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹫ــ︤ان ٩٧٠٠٠٠٠ ر︀ل ا﹁︤اــ︩ داد. - ︠︀﹡﹛ ﹁︋ ︀︊︣︣وش 
 ︩︀ل ا﹁︤ا﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٣٠٠٠٠٠ ر︨ ﹤︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ﹝﹢︨︧ــ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۴٩٧١٩۴٧۵ ︋︀ ︎︣دا︠️ ٢٧٠٠٠٠ ر ﹤︋
داد. ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ١٠۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ا﹁︤ا ︩︀﹁️. در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︢﹋﹢ر 
 ﹜ ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٠٣٧۴٠٨٨۶٠دارای ٢۵٠٠٠٠ ر︀ل︨  ︣﹝︀﹥ : آ﹇︀ی ﹡︭︣ا﹜﹥ ︀︗﹩ و﹜﹩︋   ︨︩از ا﹁︤ا ︡︺ ــ︣﹋︀︋  ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹜﹫︧ــ️︫ 
 ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︋ ﹩︊︀﹡ ︀︧︣︎ ﹜﹡︀︠ ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ٣ـ︨ ︀ل٠٠۵٨٣٣٣٧٨٩دارای ١٢۵٠٠٠ ر ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︋ ﹩﹚︺︨︀︊︻ ﹩︗︀ ﹟﹫︧ ا﹜︪︣﹋﹥ ٢ـ آ﹇︀ی
 ﹤︔︡﹞ ﹜﹡︀︠ -۵ ﹤﹋︣﹛ ا﹜︪ــ︀ل ︨ــ︣وش دارای ٣٠٠٠٠٠ ر︋ ︀︊︣﹁ ﹜﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ۴- ︠︀﹡ــــ︀ل ︨ــ٠٠۵۴٩٢۴٢٩۴ دارای ٩٧٠٠٠٠٠ ر

﹝︊︺﹙﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠١٢٢۵١٣١٣دارای ١٢۵٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣۶)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آژ﹝︀ن ︎﹢در آر︧﹞ ︀︋ ︀﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٢٧٨٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠٧۴٣٢٧۴
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ آذری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ــ﹞︀ره ٢٠٩۶٠ ﹝﹢رخ ٩٨,۶,١٣ ﹁﹢ت  ︣ ارث︫  ــ﹞︀ره ٩٨٠٩٩٧١٠١١۶٠٠٢٨٠ ﹝﹢رخ ٩٨,۴,٣١ و ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ︣ا︋︣ داد﹡︀﹝﹥ ︭︣ ورا︔️︫   ︋١٩٩٨١٨٣٧٧۴
 ︡﹝﹞ م آ﹇︀ی﹢︣﹞ ︀ر آذری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٢٩٨٨٧٩٨٢۶ و ︎︣وا﹡﹥ ﹝︽﹫︓﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٢٩۶٣٨٩٣٢۵ (﹨﹞﹍﹩ وراث︋ ︀﹨ ﹜﹡︀︠ ، ️ده ا︨ــ﹢﹝﹡
﹢د  ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹝﹢رو︔﹩︠  ــ﹞︀ره ١۶١٣ ︑︣ان ﹋﹙﹫﹥︨  ــ﹞︀ره ١٩١۵٠ ﹝﹢رخ ٩٨,۶,٢۵ ︑﹠︷﹫﹞﹩ د﹁︐︣︠︀﹡﹥ ا︨ــ﹠︀د ر︨﹞﹩︫   ︫﹚ ــ﹠︡︮   ︨︉︗﹢﹞ ﹤ آذری )︋ 
از آ﹇︀ی ﹝﹞︡ آذری را ︋﹥ آ﹇︀ی ︫ــ︣و﹟ ﹨﹞︀﹁︣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٣٩۶١١٧٢ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹡﹞﹢د﹡︡ . ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹊︣ده ا︨️. ﹜﹫︧️ ا︨︀﹝﹩ 
︫ــ︣﹋︀ء ︋︪︣ح ذ﹏ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡: آ﹇︀ی ︫︣و﹟ ﹨﹞︀﹁︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٣٩۶١١٧٢ دارای ٩۵٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨ــ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︠︀﹡﹛ ︋︀ر آذری ︋﹥ ︫﹞︀ره 

﹝﹙﹩ ٢٢٩٨٨٧٩٨٢۶ دارای ۵٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣٧)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۹

︎︣وا﹡ــ﹥ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ﹁︣﹨﹠﹍﹫ــ︀ن ﹠︀ران 
︀︠︐﹞︀ن  ︣وا﹡﹥︨  ﹞︀ره ١٠-۶١︲﹞﹫﹞﹫﹥︎   ︫️︨﹢﹫︎
︫ــ﹞︀ره ٢٩٢٧﹝﹢رخ٨٢/٣/٢٧ ﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه 

︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۸
۸۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹝︡ل ١٣٨٩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٢ ک ۶٣٣ ا︣ان ۴۵ و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢رLFW01085X و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
J١۵٣٩۴ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ا︨️ 

/ع
۹۸
۰۸
۸۱
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨︊︤،︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ﹝︀﹜﹊﹫ــ️، ︋﹫﹞ــ﹥ ﹡︀﹝ــ﹥ 
﹇︣﹝ــ︤  ر﹡ــ﹌   ١٣٩٠ ﹝ــ︡ل   ١٢۵ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ 
آ﹜︊︀﹜﹢ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٧٩١  ۶٣٧٨۵ ش: ﹝﹢︑ــ﹢ر 
  N3N***125T9031615 ﹤﹠︑:ش NCA***32111259
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻︊︀س ﹝︣آور ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ /ع
۹۸
۰۸
۸۰
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ︎︀رس 
︨﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٢٢۴١١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢۶۵٣٢۴٣
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: ﹝︡ت ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ 
 ﹏﹞ ﹩﹡︀︨ــ︀ده ﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩١٨١٨٨٠۴۶٧٠ ︋﹥ ﹡︪ــ
﹫︀︋︀ن د﹋︐︣  ︑ ︣︣ان،︠  ︑︭﹀﹫﹥: ا︨︐︀ن ︑︣ان،︫ 
︫ــ︣︺︐﹩، ︋︀﹐︑︣ از ︎﹏ ︋︤ر﹎ــ︣اه آ️ ا﹜﹥ ︮︡ر، 
 ،﹩︍﹫︑︨︣ ︡﹫︫ ︀ری، ︠﹫︀︋︀ن﹫﹝﹫︨ ︡﹫︫ ︀︋︀ن﹫︠
︎﹑ک ﹉، ﹋︡︎︧︐﹩ ١٩٣١۶۶٣۶٨١︋︣ای ﹝︡ت دو 

 ︡︣د﹎ ︡︡﹝︑ ︨︀ل
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ 

و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٢١٧٣۴)

/ع
۹۸
۰۸
۸۲
۵

/ع
۹۸
۰۸
۷۷
۶

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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 دوم 

 
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

پیامدهای منفی برگزیت برای لندن همچنان ادامه دارد

بازی دوسر باخت  انگلیسی
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