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 نگاهی به عزم جدی ایران برای کاهش تعهدات هسته ای 

اجرای پر قدرت گام چهارم؛ پایانی بر وقت کشی اروپا

قدس فرار مالیاتی 7 هزار 
میلیاردی را بررسی می کند

مالیات گریزی 
رسمی وکال 

با قراردادهای 
غیر رسمی

 سیاست  جمهــوری اسالمی ایران تاکنون ســه مرحله از کاهش تعهدات برجامی را 
اجرایی کرده اســت و با توجه به اینکه اروپا در این مدت به تعهدات خود عمل نکرده، 
مقامات کشورمان به صراحت در پاســخ به این تهدید اروپایی ها از برداشتن قاطع گام 
چهارم در موعد مقرر خبرداده اند. بر اساس زمانبندی که برای اجرای سه گام قبلی کاهش 
تعهدات درنظر گرفته شده، گام چهارم قرار است روز ۱6 آبان )هفتم نوامبر( اعالم شود.

به اذعان بسیاری از تحلیلگران، اگر ایران گام بعدی کاهش تعهدات را کلید بزند و اتحادیه 
اروپا در واکنش به این اقدام از برجام خارج شود و در پی آن حیات ظاهری برجام به نوعی 

پایان یابد، باز هم این موضوع تأثیر چندانی بر شرایط...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مهدی فضائلی

رویکرد فرامرزی که به حضور منطقه ای ایران انجامیده است، از نخستین روزهای 
پیروزی انقالب اســالمی و در زمان حضرت امام)ره( آغاز شــد و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای نیز از همان ابتدا در این باره نقش بسیار مهمی را ایفا نمودند، از جمله اینکه 
حضرت امام ایشان را به عنوان رابط با حزب اهلل لبنان تعیین کردند. نگاه راهبردی 

محدود نشدن به مرزهای جغرافیایی...

زبون خصم نمی شویم
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 ............ همین صفحه

 اقتصاد  مقدار فرار مالیاتی وکال از جمله آماری 
است که از طرف سازمان امور مالیاتی مسکوت 

مانده  است و هیچ اطالعی...

کدام پزشک دختر ایرانی را 
به زامبی تبدیل کرده؟

این جراحی 
غیر قانونی 

است

ادامه روند
 گمانه زنی  ها

بازار خودرو
30 درصد 
حباب دارد
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قدردانی
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رهبر انقالب
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فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت اول

بيمارستان طالقانى 
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در
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آگهى مناقصه عمومى نوبت (اول)
︫ــ︣داری ︎﹫︪ــ﹢ا ︋︀ا︨ــ︐﹠︀د ︋ــ﹥ ﹝︖﹢ز︫ــ﹞︀ره ٩٨/۵۵٣ - ٩٨/۵/٢۶ ︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ 
 ﹏﹫﹝﹊︑ ️︗ ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ــ﹞︀ره ٣۵٠١٧در﹡︷︣دارد ﹡︧ــ︊️︋  ﹢د︗ــ﹥︫  ︫︣︋︣ا︨ــ︀س︋ 
 ︉﹠︗ - ﹉﹠﹋ ﹤﹚﹞ــ﹟ ﹝︭﹠﹢︻﹩ ﹁﹢︑︊︀ل وا﹇ــ︹ در﹝ ︉︭﹡و ﹤﹫︑و ﹉﹠﹋ ﹩ــ﹥ ورز︫ــ︻﹢﹝︖﹞
﹋︀﹡︀ل آب ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ازا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇ــ﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︋﹥ ﹝︡ت ده روز︎︦ 
︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫︳︣ا ﹫︪︐︣ ودر︀﹁️ ﹁︣م︫  ازا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑ع︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ︀و﹡️ اداری و﹝︀﹜﹩ وا﹝﹢ر﹇︣ارداد﹨︀ ی︺﹞ ﹤︋ ️﹝﹫﹇ ﹤وارا
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س :  ٣۶٧٢١٨٠٢ - ٠٢١   

︻︊︀س ︵︊︀︵︫ ️︨︣︎︨︣ - ﹩︀︊︣دار︎﹫︪﹢ا    
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مینا افرازه: جمهوری اسالمی ایران تاکنون سه مرحله 
از کاهش تعهدات برجامی را اجرایی کرده اســت و با 
توجه به اینکه اروپا در این مدت به تعهدات خود عمل 
نکرده، مقامات کشورمان به صراحت در پاسخ به این 
تهدید اروپایی ها از برداشتن قاطع گام چهارم در موعد 
مقرر خبرداده اند. بر اساس زمانبندی که برای اجرای 
سه گام قبلی کاهش تعهدات درنظر گرفته شده، گام 
چهارم قرار است روز ۱6 آبان )هفتم نوامبر( اعالم شود.
به اذعان بســیاری از تحلیلگران، اگر ایران گام بعدی 
کاهش تعهدات را کلید بزند و اتحادیه اروپا در واکنش 
به این اقدام از برجام خارج شــود و در پی آن حیات 
ظاهری برجام به نوعی پایان یابد، باز هم این موضوع 
تأثیر چندانی بر شرایط کشورمان نخواهد داشت؛ زیرا 
خود اروپایی ها به صراحت از ناتوانی در برابر آمریکا و 

ترسشان از اجرای تعهدات اعتراف کرده اند. 

 تداوم مسیر مقاومت 
تا ناامیدی کامل دشمنان 

با توجه به اینکه اروپایی ها می خواهند هزینه ماندن در 
برجام را به گردن ایران بیندازند و اجرای تعهدات آن 
هم به صورت یکسویه تنها از جانب کشورمان صورت 
بگیرد، فضای حاکم و استدالل ها این است که کاهش 

تعهدات برجامی با قاطعیت ادامه یابد.
این موضعگیری یکصدای نظام جمهوری اســالمی را 
رئیس جمهور نیز دیروز در بخشی از اظهارات خود در 
دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات 
تکرار کرد و گفت: دشمنان نظام اسالمی و مردم ایران 
اگر چه ممکن است اعتراف نکنند، اما پذیرفته اند که 
راهبرد  فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد 
را باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارند. دستگاه ها، قوا 
و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی خوب و 
تالش فراوان عمل کردند که این مسیر باید تا رسیدن 
به نقطه ای که دشــمنان به طور کامل از اعمال فشار 

حداکثری ناامید شوند، ادامه یابد.
همچنین دیروز رئیس کمیته هسته ای مجلس نیز در 
مصاحبه ای با تسنیم در همین رابطه گفت: اروپایی ها و 
آمریکایی ها باید بدانند که عزم جمهوری اسالمی ایران 
برای کاهش تعهدات هســته ای اش جدی است. کاهش 
تعهدات برجامی ایران در گام ســوم و در دو گام قبلی، 
کامالً منطبق با توافق هســته ای و حداقل حق ایران در 
چارچوب برجام است؛ بنابراین باید مقابل زیاده خواهی های 

اروپایی ها و بدعهدی آمریکایی ها مقاومت کنیم.
محمد ابراهیم رضایی افزود: تــا زمانی که اروپایی ها 
به تعهداتشــان عمل نمی  کنند، روند کاهش تعهدات 
برجامی ایران باید ادامه یابد؛ زیرا در شــرایط فعلی، 

عمل به تعهدات منطقی و معقول نیست.

 عبور مردم ایران از دوران سخت 
اروپایی ها بــا گمان اینکه نمایش تهدیــد آمیز آنان 

در برابر ایران نتیجه خواهــد داد، تهدید به خروج از 
برجام را مطرح کردند، در حالی که دولت و دســتگاه 
دیپلماسی نیز به صراحت اعالم کردند آمادگی اجرای 
گام بعدی را خواهند داشت و سخنگوی وزارت خارجه 
نیز دیروز عنوان کرد اروپایی ها آن طور که می بایست 
به تعهدات خود عمل نکردند و تمامی کارها و ابتکارات 
خود را به شرطی نانوشته ولی عینی، به نام نظر مثبت 
رئیس جمهور آمریکا گره زده اند. ما طراحی های خود 
را داشــته و ســناریوهای الزم را پیش بینی کرده ایم. 
درصورت ادامــه روند کنونی )یک مــاه( و بی عملی 

اروپایی ها گام چهارم برداشته خواهد شد.
گرچــه اروپایی ها پس از عدم دســتیابی به نتیجه 
دلخواهشــان در نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل و حاصل نشــدن دیدار رئیس جمهور ایران و 
آمریکا در حاشــیه این اجالس به هشدار خروج از 
برجام و مانور بر روی تبعات این اقدام روی آوردند، 
اما آمارهای اقتصادی نشــان می دهد که دولت در 
مدیریت و ثبات اقتصادی در ماه های اخیر عملکرد 
مناسبی داشته و شــاخص های اقتصادی همچون 
نــرخ تورم تا حدودی رو به کنترل شــدن اســت. 
معاون اول رئیس جمهور هم دیروز در مراســم روز 
جهانی استاندارد به نوعی به این موضوع اشاره کرد 
که با وجود اعمال تحریم های شدید آمریکا شرایط 
اقتصادی کشور به سمت ثبات و بهتر شدن حرکت 
می کند و این در حالی اســت که آمریکایی ها یک 
جنگ تمــام عیار اقتصادی علیه ایــران آغاز کرده 
بودند. شــاخص های کالن اقتصادی نوید بهبود را 
می دهــد و گزارش هایی که از تــک تک بنگاه های 

اقتصادی وصول شده، آن را تأیید می کند.
اسحاق جهانگیری افزود: اما دشمنان فکر می کردند که 
با این حرکات، اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کرده و به 
سمت متالشی شدن پیش می رود، در حالی که مردم 

ایران از این دوران سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به 
سمت ایجاد شغل، تولید و رونق پیش می رود.

 کاهش تعهدات برجامی 
همچنان در دستور کار است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نیز بر این باور است که با توجه به عدم انجام 
تعهدات برجام از ســوی اروپایی ها و نبود عزم جدی 
آنان برای انجام این تعهدات، جمهوری اسالمی ایران 
همچنــان کاهش تعهدات را در دســتور کارش قرار 
خواهد داد. کشورمان ســه گام اول را عملیاتی کرده 
و گام چهارم نیز در جریان طراحی شــدن اســت که 
ان شــاءاهلل محتوای گام چهــارم در موعد مقرر اعالم 

خواهد شد. 
سید حســین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس تصریح کرد: گام چهارم کاهش تعهدات احتماالً 
در حوزه نظارت بر فعالیت های هسته ای باشد که در 
حال حاضر برپایه برجام اجرا می شــود و شاید در این 
زمینه برنامه های جدیدی در دستور کار قرار بگیرد.  

نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار کرد: متأسفانه 
تاکنون هیچ اقــدام عملی در جهت اجرایی شــدن 
برنامه های SPV ، اینســتکس یــا خط اعتباری ۱5 
میلیارد دالری که از ســوی اروپایی ها مطرح شــده، 
صورت نگرفته اســت؛ بنابراین تا وقتی که دیگران به 
برجام برنگردند و به تعهدات خود عمل نکنند، قطعاً ما 
راه خود را ادامه داده و تعهداتمان را کاهش می دهیم.

وی همچنیــن افزود: کمیته هســته ای مجلس نیز 
به طور مستمر تأسیســات و فعالیت های هسته ای 
کشــورمان را رصد می کند و چنــد روز پیش نیز 
از تأسیســات هســته ای نطنز بازدید کردند. قطعاً 
کمیســیون امنیت ملــی پیگیر کاهــش تعهدات 

برجامی و حرکت در جهت منافع ملی است.

نگاهی به عزم جدی ایران برای کاهش تعهدات هسته ای

اجرای پر قدرت گام چهارم؛ پایانی بر وقت کشی اروپا

 

آستان قدس رضوی با بسیج همه امکانات آماده میزبانی از زائران دهه آخر صفر است
حجت االسالم والمسلمین مروی در مجمع مشورتی دهه آخر صفر:
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آیت اهلل میرزا حسنعلی مروارید  

مهرماه سال 1383 از دنیا رفت

معاون مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی حوزه علمیه قم: وزیر کشور عراق در بازدید از مرز شلمچه: 

:jامام صادق
اگر مردم 

حقوق 
خویش را 

ادا می کردند، 
به خیر 

می زیستند. 
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رمز پیروزی
 اطاعت از رهبری است

بغداد همه توان خود را برای تأمین 
امنیت زائران به کاربسته است
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رهبر معظم انقالب بر حل مشکالت با بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان تأکید کردند
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روزنامـه صبـح ایـران

گفت وگوی تلفنی ظریف و چاووش  اوغلو درباره سوریه   فارس: وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه دوشنبه شب در تماسی تلفنی در خصوص آخرین تحوالت شمال شرق سوریه گفت وگو 
کردند. در این گفت وگوی تلفنی »مولود چاووش اوغلو« بر احترام به تمامیت ارضی سوریه و موقتی بودن اقدام ترکیه در آن منطقه تأکید کرد. محمد جواد ظریف نیز ضمن مخالفت با اقدام نظامی و تأکید بر احترام 

به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و لزوم  مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات و امنیت در سوریه، توافق آدانا را بهترین راه برای سوریه و ترکیه و رفع نگرانی های آن ها خواند.

 khamenei.ir  رهبــر معظــم انقالب 
اسالمی صبح دیروز از نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیــان و فناوری های برتــر )ایران 
ساخت( در حسینیه امام خمینی)ره( بازدید 
کردند. در این بازدید دو ســاعته، حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای ضمن دیــدن از ۳۰ 
غرفه شــرکت های دانش بنیان و گفت وگو 
با فناوران و پژوهشگران، در جریان آخرین 
دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه های 
تجاری سازی شــده جوانان و متخصصان 

ایرانی قرار گرفتند.

دستاوردهایشرکتهایدانشبنیان
ســامانه های پزشــکی بــا فنــاوری باال 
ســرطان،  تشــخیص  در 
همودیالیز، جراحی با روبات 
و پروتز عصبــی، تجهیزات 
آزمایشگاهی، تولید واکسن ها 
به  پیشــرفته  داروهــای  و 
صورت کامالً بومی، طراحی و 
ساخت موتور جت و طراحی 
موتور هوایی، سیســتم های 
کنتــرل نیروگاهــی، تولید 
نفت  کاتالیســت های  انواع 
و گاز، خدمات شناســایی و 
حفاری آب های ژرف، ساخت 
استیل،  تجهیزات  و  مخازن 
نوری،  پیشرفته  سامانه های 
اســکنری، اندازه گیری، بُرش، شبیه سازی 
و پردازشــگرها، ساخت فریزدرایر صنعتی 
و تولیــد بازی هــای رایانــه ای از جمله 

دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر 
در این نمایشگاه بود.

در بخشــی از بازدید، آقای ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از 
رویکردها و برنامه هــای این معاونت برای 
گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان 
بیــان کرد و گفت: با مجــوز رهبر معظم 
انقالب اســالمی کمک بســیار خوبی از 
صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی 
کشور قرار گرفت که با این کمک طرح های 
علمی و دانش بنیان در جهت مقاوم سازی 
اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها کیفیت و 

سرعت زیادی گرفته است. 
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور با 
اشــاره به طرح ایجاد پهنه های نوآوری در 
کنار دانشــگاه ها و مراکز علمی مســتعد، 
ایران را بزرگ ترین زیســت بوم نوآوری در 

غرب آســیا دانست و افزود: اکنون بیش از 
۴هزارو5۰۰ شــرکت دانش بنیان با درآمد 
۹۰ هزار میلیارد تومانی، زمینه اشــتغال 
مســتقیم ۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرده اند. 
آقای ســتاری زیســت بوم تولید داروهای 
پیشــرفته را نمونه ای موفــق از اعتماد به 
جوانان پر انگیزه کشور خواند و گفت: در اثر 
ارتقای این زیست بوم، مهاجرت نخبگان در 
بخش داروسازی تقریباً متوقف شده است و 
هر دارویی که وارد این چرخه شود، حداکثر 
تا دو ســال بعد، تجاری و وارد بازار مصرف 

مردم می شود.

تذکررهبریدربارهگلهجواناناز
اقتصادنفتی

پس از سخنان آقای ستاری، رهبر انقالب 
اســالمی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد 

نفتی و عوارض فرهنگی آن، گفتند: یکی 
از گالیه های جوانان در نمایشــگاه این بود 
که بعضاً همان محصــول یا تولید آن ها را 
دستگاه های دولتی از خارج وارد می کنند 
که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است 

و باید این نگاه غلط اصالح شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند: نباید 
اجازه دهید ایــن موانع پیش پای جوانان 
فعال ایجاد شود، هر چه می توانید در این 
خصوص تالش کنید، من نیز هر چه بتوانم 

کمک خواهم کرد.

دستخطرهبرمعظمانقالب
درلوحیادبودنمایشگاه

با  انقــالب اســالمی همچنین  رهبــر 
تشــکر از پژوهشــگران و فنــاوران و 
دست اندرکاران نمایشگاه، در لوح یادبود 
متنی به این شــرح مرقوم کردند: »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم، جلوه ی درخشــان 
استعداد ایرانی و هّمت انقالبی را در این 
نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. 
کار اساسی و بنیانی برای بهره گیری از 
انگیزه ها و توان های باال باید جداً دنبال 

شود. 
مهم تریــن وظیفه ی مســئوالن  ایــن 
دولتی اســت. به خداوند تــوکل کنید 
و با امید و شــوق قدم برداریــد، یقیناً 
خواهید توانســت به مشکالت اقتصادی 
کشــور پایان دهید، ان شاءاهلل. سّیدعلی 

خامنه ای1۶ مهر 1۳۹8«

رهبرمعظم  انقالب بر حل مشکالت با بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان تأکید کردند

جلوهدرخشاناستعدادایرانی

 کاش خواندن کتاب هم حرام اعالم می شد، تا ملت حداقل در خفا به کتاب خوانی 
روی می آوردند! کتاب خریدن کافی نیست، حتی کتاب خواندن هم کافی نیست، 

مهم کتاب خوب خواندن و سرشار شدن از آن  است. 09150009890
 سیگنال مذاکره و میانجیگری همان دور باطل 1+5 است و گرفتن وقت و نمایش 

حضور ایران در یمن. 09390003589
 اگر آمار تصادفی نباشــد توزیع ۴ میلیون سبد غذایی به محرومان یعنی اضافه 
شدن جمعیت حدود 8 میلیون برای سال آینده و یارانه بگیر. حذف یارانه از باال برای 

جدیدها توجیه دارد. 09150009278
 با توجه به جذب معلم از طرق غیرمتعارف باید قانونی در مجلس به تصویب برسد 
تا اســتخدام معلمان فقط از طریق کنکور و آزمون استخدامی باشد و گرنه با این 
روش ها کم سوادها و سالخوردگان به آموزش و پرورش راه می یابند. 09150007109

 چقدر برنامه های این روزهای رســانه های ما از بیانات امام خمینی )ره( درباره 
رســالت صدا و سیما دور اســت: امروز نقش رادیو و تلویزیون از همه دستگاه ها 
باالتر است. اگر این اصالح بشود، یک کشور را می تواند اصالح کند و اگر- خدای 
نخواسته- انحراف در این باشد، یک کشور را می تواند منحرف کند. این دستگاه ها 
دســتگاه های تربیتی است. یک دانشگاه عمومی است. هدف رسانه  ملی در پخش 
ســریال های روی اعصــاب مردم همزمان بــا مقطعی که مردم ایــران با گرانی، 
چالش های اقتصادی و اجتماعی دســت و پنجه نرم می کنند چیســت؟ سرگرم 
کردن و نگاه داشتن مخاطب پای گیرنده های تلویزیونی با بدبختی های موجود در 
جامعه به چه قیمتی؟ آیا خاطره آن خانواده های دوســت داشتنی در پدر ساالر، 

خانه سبز، مادر و... زنده و تکرار خواهد شد؟ 09150009890
 مدیر دانشــگاهی تهرانی گفت عفاف از حجاب مهم تر است یعنی میشه حجاب 
نباشــه اما عفاف باشه؟ نتیجه اینکه شــرایط در جامعه برای مؤمنین از نظر حفظ 
حجاب؛ بد و بدتر شــود، درعوض بی قیدها انواع لباس ها و روپوش های بدن نما در 
دسترسشون باشه؛ برخالف وظیفه قانونی و سوگندی که مسئوالن خوردند بر رعایت 

اسالم ناب. 09190008895
 چرا دو دوره ای های غیرفعال نهضت با یک ســال سابقه را حق التدریس کردند، 
ولــی تک دوره ای های هــم اکنون فعال را کنار زدند، به خصوص اســتان فارس، 

09370007715
 تأکید چند ساله و مکرر حضرت آقا بر اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بسیار آن 
دارد، مسئوالن اجرایی به جای برخوردهای همایشی باید با مدیریت جهادی برای 
اجرای آن همت نمایند، در این راه قرار نیست آحاد جامعه متحمل ریاضت اقتصادی 
شوند، بلکه قرار است با اصالح برخی رویه ها شاهد مستحکم شدن عرصه اقتصادی 

به خصوص در برابر توطئه های شیطان بزرگ و ایادی اش  باشیم. 09150000859
 اداره مخابرات چرا مراعــات حال مردم را نمی کنند ؟ 15 روز از پرداخت قبض 
قبلی نگذشــته مدام تلفن می زنند پول بده پول بده!! به خدا دارید مردم را روانی 

می کنید! 09350002256

 اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست 
هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلســه مقرر شد تا با توجه به در پیش بودن مراسم 
اربعین حســینی جلسه علنی روز سه شــنبه هفته آ ینده 2۳ مهر ۹8 بعدازظهر روز 
دوشنبه 22 مهر برگزار شود و بدین ترتیب جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و 
دوشنبه برگزار خواهد شد. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: با توجه به در پیش 
بودن راهپیمایی اربعین جمعی از نمایندگان مجلس در این مراسم شرکت خواهند کرد.

 کمیته اول مجمع عمومی ســازمان ملل درباره خلع ســالح و امنیت بین الملل با 
اعتراض نمایندگان ایران و روســیه در خصوص نحــوه صدور روادید آمریکا به عنوان 
کشور میزباِن مقر سازمان ملل تعلیق شد. نمایندگان ایران و روسیه در سازمان ملل در 
حالی به نحوه صدور روادید آمریکا برای هیئت های نمایندگی این سازمان ملل اعتراض 
کردند که آمریکا برای 1۰ نفر از اعضای هیئت روس برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل روادید صادر نکرد.  از طرف دیگر، از صدور روادید برای یک سوم اعضای 

هیئت ایرانی نیز برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرد.

 وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن مخالفت با هرگونه عملیات نظامی احتمالی در 
سوریه، آمادگی ایران را برای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و سوریه برای رفع 

نگرانی های موجود از طریق مسالمت آمیز اعالم کرد.

 هیئت رئیسه شورای عالی سیاســت گذاری جبهه اصالح طلبان با اعضای مجمع 
روحانیون مبارز دیدار و گفت وگو  کردند. در این دیدار که در شامگاه دوشنبه پانزدهم 
مهرماه برگزارشــد، محمدرضا عارف و مسئوالن کارگروه های شورای عالی گزارشی از 
برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این شــورا را به مجمع ارائه دادند. این نشست به 

دعوت مجمع روحانیون مبارز برگزار شد.

 ســخنرانی »جفری ســاکس« در همایش » اقتصاد جهانی و تحریم ها« که قرار بود 
در دانشــگاه الزهرا برگزار شود، لغو شد. وزارت علوم به تازگی با قرار دادن اطالعیه ای 
در ســایت خود از برگزاری همایش »اقتصاد جهانی و تحریم ها« با سخنرانی »جفری 
ســاکس« خبر داده بود که این اقدام موجب انتقاد برخی از تشکل ها و دانشجویان به 
خصوص بســیج دانشجویی دانشگاه الزهرا و همچنین برخی از چهره های رسانه ای و 
سیاسی شد. دانشجویان معتقد بودند دعوت از حامیان براندازی نظام برای سخنرانی 

در کشور هیچ توجیهی ندارد.

 حسین امیرعبداللهیان اعالم کرد مطالب منتشــره در برخی رسانه ها درباره پیام 
جمهوری اسالمی به رئیس جمهور سوریه در آغاز جنگ تروریستی علیه این کشور با 
تمام جزئیات منعکس نشــده است. وی افزود: در خالل جنگ تروریستی تحمیلی بر 
ســوریه، همواره رهبری سوریه بر تفکیک مردم از تروریست ها تأکید کرده و رهبران 
تهران و سوریه با دقت بر این موضوع تمرکز داشته اند. امیرعبداللهیان همچنین یادآور 
شد: متأسفانه برخی رسانه های خارجی تالش دارند مطالب کذبی را به نقل از اینجانب 
و به صورت گزینشی به رئیس جمهور قانونی سوریه و قهرمان مبارزه با تروریسم در این 

کشور مهم منطقه نسبت دهند که عاری از واقعیات است.

وزیر کشور عراق در بازدید از مرز شلمچه: 
بغداد همه توان خود را برای تأمین امنیت زائران به 

کاربسته است
سیاست: »یاســین الیاسری«، وزیر کشور 
عراق گفت: دولت بغــداد همه امکانات و 
ظرفیت خود را برای برگزاری زیارت اربعین 
حسینی و تأمین امنیت زائران به کار بسته 
است. به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، 
الیاســری روز دوشنبه در بازدید از گذرگاه 
شــلمچه در مرز با ایران از وضعیت تردد و 
حرکت زائران در این گذرگاه به سمت عراق ابراز رضایت کرد. وزیر کشور عراق گفت: 
شرایط و امکانات مناسبی در این گذرگاه مرزی برای عبور آسان و بدون مشکل زائران 
اربعین تدارک دیده شده است. احمد سیاهپوش، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران، 
کوروش مودت فرماندار خرمشهر و شماری از مقامات ایرانی و عراقی وزیر کشور عراق 

را در جریان این بازدید همراهی می کردند.

رأي اليوم بررسی کرد
رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین جلو چشم 

»آبراهام لینکلن«
سیاســت: رأي الیوم نوشــت: پس از آنکه ایاالت متحده نتوانست یک قدرت 
دریایی بین المللی بــرای تضمین امنیت دریانــوردی در خلیج فارس و دریای 
عمان ایجاد کند، ایران، روسیه و چین مانورهای مشترکی را در برابر چشم های 
ناو آبراهام لینکلن انجام می دهند، تا پیام واضحی را به غرب برســانند مبنی بر 
اینکه پکن و مسکو، از سیاست تهران در منطقه وتشکیل ائتالف نظامی دریایی 

جدید، حمایت می کنند. 
به گزارش انتخاب، این رســانه افزوده اســت: این مانورها از یک ســال پیش 
برنامه ریزی نشــده بود، بلکه به دنبال تنش ایجاد شــده در خلیج فارس انجام 

شد، که همین مسئله نشان دهنده اهمیت نظامی آن است.

زبون خصم نمی شویم
رویکرد فرامرزی که بــه حضور منطقه ای 
ایران انجامیده اســت، از نخستین روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی و در زمان حضرت 
امــام)ره( آغــاز شــد و حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای نیــز از همان ابتــدا در این باره 
نقش بســیار مهمی را ایفا نمودند، از جمله 
اینکه حضرت امام ایشان را به عنوان رابط 

با حزب اهلل لبنان تعیین کردند.
نگاه راهبردی محدود نشــدن به مرزهای 
جغرافیایی که شــکوفایی و نتایج غیرقابل 
انکار آن به خصوص  در دو دهه اخیر آشکار 
شده اســت را می توان بر اساس دو مبنای 

اعتقادی و منافع ملی تبیین کرد.
 هر چند جدا کردن ایــن دو نگاه از یکدیگر 
کار ساده ای نیســت و شاید چندان صحیح 
هم نباشــد، اما برای کســانی که دســتگاه 
محاسباتی شــان صرفاً منافع مشهود را درک 
می کند، این نگاه قابل دفاع و حتی الزم است.

این یادداشت به برخی منافع ملموس و نتایج 
قابــل اندازه گیری حاصل از نــگاه منطقه ای 

جمهوری اسالمی ایران می پردازد.
نخستین نتیجه رویکرد فرامرزی ایران حفظ 
تمامیت ارضی کشورهای عراق، لبنان و سوریه 

است.
شاید سؤال شود تمامیت ارضی این کشورها به 

ایران چه ربطی دارد؟
تهدید تمامیت ارضی این کشورها یعنی تجزیه 
آن ها و تجزیه کشورهای منطقه یعنی تشدید 
و اســتمرار بحران های منطقــه ای و افزایش 
بحران های منطقه ای یعنی عدم امنیت و عدم 
ثبات برای کل منطقه و همه این ها یعنی »نه« 

به سرمایه گذاری کالن اقتصادی و بلند مدت!
به این خســارت بزرگ اقتصادی اضافه کنید 
ناآرامی هــا و درگیری های مســتمر مرزی را 
که حتی می تواند تا عمق خاک کشــورما نیز 

گسترش یابد.
دومیــن اثر مهم و راهبردی این حضور، نقش 

پیشگیرانه ای است که ایفا کرده و می کند.
رژیــم متجــاوز و ددمنشــی مثــل رژیم 
صهیونیســتی بــا آرمــان توراتــی نیل تا 
فرات، اگر از ناحیــه قدرتی مانند حزب اهلل 
یا موشــک های ایران احساس خطر نکند، 
هر لحظه می توانــد خطرآفرین و تهدیدزا 
باشد.همین طور نبود انصاراهلل یمن می تواند 
عــالوه بر گســتاخ کردن حــکام بی خرد 
ســعودی نگرانی آمریــکا از تهدید منافع 
حیاتی اش در عربســتان را برطرف کند و 
دولتمردان آمریکا را برای دســت اندازی به 

کشورمان ترغیب نماید.
اگر ســرنگون کردن پهپاد متجــاوز آمریکا 
واکنشی از سوی این کشور نداشت، عالوه بر 
نگرانی از واکنش غیرقابل محاسبه ایران باید 
امکان تهدید منافع این کشور در کل منطقه 
از ســوی متحدان ایران را نیز در معادالت مد 

نظر قرار داد.
سومین دستاورد یا به تعبیر زیبا و پرمغز رهبر 
حکیم انقالب اســالمی خون آورد دیگر این 
راهبرد عبارت است از دفع خطر بزرگ داعش 

و تکفیری ها.
هنوز خوف و وحشت ناشی از وحشیگری های 
داعش و دیگر گروه های تکفیری که کل منطقه 

را فرا گرفته بود فراموش نکرده ایم.
هنوز اشــغال بخش های زیــادی از خاک 
ســوریه و عــراق و نزدیک شــدن داعش 
به مرزهــای غربی ایران یادمان هســت و 
همچنان در اســناد قابل دسترســی است 
که هدف اصلــی و نهایی داعش و متحدان 

تکفیری اش ایران عزیز بود.
البته حضور ایران در ســوریه و عراق برای ما 
بدون هزینه نبوده است، اما به راستی اگر نفوذ 
و حضور منطقه ای ایران نبود، خســارت های 
انســانی و اقتصادی ناشی از نبرد با داعش در 
مرزها و حتی داخل سرزمین ایران را می توانیم 

تصور کنیم؟
کافی است نگاهی بیندازیم به شهرهای ویران 
ســوریه و عراق و ده ها هزار شــهید سوری و 

عراقی!
چهارمین نتیجــه راهبردی نــگاه فرامرزی 
نیروهای مســلح ما ارتقای سطح ایران از یک 
کشــور معمولی و با آسیب پذیری باال به یک 
ابرقدرت منطقه ای اســت و ابر قدرت منطقه 
ژئوپلتیک و ژئو اســتراتژیک غرب آسیا یعنی 

یک قدرت جهانی!
در یک کالم،راهبرد و دکترین دفاعی و حضور 
منطقه ای ایران نه تنها بــرکات زیادی برای 
کشــورهای عضو جبهه مقاومت داشته است، 
بلکه موجب صیانت از تمامیت ارضی و امنیت 

ملی خود ایران نیز شده است. 
بنابرایــن عمق راهبردی ایــران عزیز و دامنه 
جبهه مقاومت باید مثل گذشته با درخواست 
دولت ها و ملت های دیگر تا آنجا گسترش یابد 
که دورترین دشمنان هم حضور اعضای جدید 
جبهه مقاومت را در کنار مرزهای خود حس 
کنند و فکر تهدید منافع ملی ملت ایران و دیگر 

ملت های مظلوم را از سر خود خارج نمایند. 
حســن ختام ایــن یادداشــت را بــه بیان 
امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبه 2۷ نهج البالغه 

اختصاص می دهم.
ِ َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ فِي ُعْقِر َدارِِهْم إاِلَّ َذلُّوا. ... َفَواهللَّ

به خدا سوگند، به هیچ قومی در خانه هایشان 
تاخت نیاوردند، مگر آنکه زبون خصم گشتند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی فضائلی 

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

رهبر معظم انقالب: 
نباید اجازه دهید 
این موانع پیش 
پای جوانان فعال 
ایجاد شود، هر 
چه می توانید در 
این خصوص تالش 
کنید، من نیز هر 
چه بتوانم کمک 
خواهم کرد

بــــــــرش

چيزی به اسم تهدید وجود نداردقدردانی وزیر مهاجران افغانستان از رهبر انقالب
سیاست: وزیر مهاجران افغانستان با اشاره به 
میزبانی جمهوری اسالمی ایران از پناهندگان 
افغانستانی در ۴۰ ســال اخیر از دستور رهبر 
انقالب در مورد تحصیل کودکان افغانســتانی 
تشکر کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور »عالمی بلخی« وزیر مهاجران افغانستان 
در دیدار با وزیر کشــور ایران ضمن تشــکر از 
رهبر معظم انقالب در خصوص دستور ایشان 
برای تحصیل کودکان بدون هویت افغانستانی 
در ایران، گفت: این دستور سبب شد که بیش 
از 1۰۰ هزار دانش آموز افغانســتانی بتوانند در 
ایران تحصیل  کننــد. وی اضافه کرد: در هیچ 
جــای دنیا نمونه ای از دســتور رهبری معظم 
ایران درخصوص تحصیل کودکان وجود ندارد 
و کشورهای مدعی حقوق بشر و پیشرفته هیچ 
نمونه ای از چنین اقدام بشردوستانه ای نداشتند 
و من از مردم ایران و رهبر معظم انقالب تشکر 

می کنــم. وی اضافه کــرد: 1۶۰ هزار پناهنده 
افغانســتانی به دلیل تحریم ها علیه ایران، به 
سمت اروپا به خصوص از سمت ترکیه هجوم 

بردند که این خود موضوع بسیار مهمی است.
وزیر مهاجران افغانستان همچنین گفت: امسال 
چهلمین ســالگرد حضور اتباع افغانستانی در 
ایران است و من صمیمانه ترین و خالصانه ترین 
تشــکر و قدردانی خود و دولت افغانستان را از 

میزبانی دولت و ملت ایران اعالم می کنم.

ایسنا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با تاکید بر اینکــه ما چیزی به عنوان تهدید 
نداریم بلکه با فرصت  های مخاطره آمیز روبه رو 
می  شــویم، گفت: تمام حرف ما این است که 
بتوانیم راه بهره  منــدی کامل از فرصت های 
مخاطره  آمیز را پدید بیاوریم. سردار غالمرضا 
جاللی در نشست تخصصی »هوشمندسازی 
و دفاع ســایبری از زیرساخت  های حیاتی و 
عمده کشور« در دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره 
به موضوع پدافند شــهری به تحوالت حوزه 
شهری کشور در سده اخیر، گفت: در دهه های 
گذشته به دلیل فقدان برنامه ریزی توسعه ای 
جامع برای شــهرها شــاهد یک جابه جایی 
گسترده جمعیتی در کشور از سمت روستاها 
به شهرها بوده  ایم که این موضوع سبب شده 
نرخ شهرنشــینی در ایران از متوســط نرخ 
جهانی هم پیشی گیرد و این رویداد شهرهای 

ما را با چالش  ها و مشکالتی روبه رو کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه در کنــار این موضوع، 
ورود فناوری  ها به حوزه شــهری سبب شده 
تا شهرها دچار تحوالت فناورانه شوند، گفت: 
دانش شهرسازی ما، بیشتر شهر را یک پدیده 
فیزیکی و کالبدی در نظر می گیرد در حالی که 
باید برنامه های توســعه  ای شهر با نگاه و افق 
جدیدی همچون امنیت  افزایی، فناوری محوری 

و سایر موارد رشد پیدا کند.

رژیم  به  وابسته  گروه های  تالش  موضوع  هرچند  سیاست    
صهیونیستی  و آمریکا برای ترور فرمانده سپاه قدس هفته گذشته 
توسط رئیس سازمان اطالعات سپاه منتشر شده بود، اما روز گذشته 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان جزئیات بیشتری از 
این موضوع را منتشر کرد. از سوی دیگر سردار حسن کرمی، فرمانده 
یگان های ویژه ناجا با حضور در یکی از رسانه ها به مناسبت هفته 
ناجا، از انهدام تیم تروریستی حرم حضرت فاطمه معصومه)س( در 
سال ۹5 خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان به نقل 
از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا ساالری 
در تشریح جزئیات طرح ترور سرلشکر سلیمانی با اشاره به اینکه 
این طرح صرفاً در مرحله طراحی باقی نمانده بود، اظهار کرد: همه 
عملیات اجرایی این پروژه از قبیل جذب جاسوس، آموزش آنان، 
تهیه سالح و مهمات و مواد منفجره و وسایل و تجهیزات ارتباطی و 
نظامی در سطح وسیع و گسترده تهیه و از سوی پشتیبانان طرح از 
طریق یکی از مرزها به داخل کشور منتقل و آماده بهره برداری بود.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان بیان کرد: سازمان اطالعات 
ســپاه از ۶ ماه قبل از دستگیری اعضای این تیم ترور در شهریور 
ماه سال جاری، اقدامات و فعالیت های این تیم را در خارج و داخل 
کشــور به صورت شــبانه روزی مورد رصد اطالعاتی قرار می داده 
است. ســاالری ادامه داد: اعضای تیم طرح ترور به اتهام مشارکت 
در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشــور،  محاربه و کمک به 

سرویس های اطالعاتی کشورهای بیگانه و متخاصم تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفته اند. دادستان کرمان گفت: در پی ناکامی های مکرر 
مثلث شوم عبری، عربی و آمریکایی در منطقه خاورمیانه در جهت 
ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران، جبهه کفر و 
نفاق در اتاق های فکر مشترکشــان به سراغ طرح جدیدی با نیت 
شوم از هم گسســتن اتحاد فی ما بین جوامع جهان اسالم رفته 
و طرح ترور ســردار سلیمانی  به عنوان روشن نمودن فتیله انفجار 
بزرگ آن هم در ایام فاطمیه و یا عاشورای حسینی در دستور کار 
سرویس های مشترک استکبار قرار گرفته بود. وی افزود: معاندان 
با انجام این ترور قصد ایجاد اختالف و شــروع جنگ داخلی بین 
جامعه متحد اهل تسنن و شیعه را داشتند و از سوی دیگر با این 

اقدام می خواستند جنگ خانمان سوز عرب و عجم را بر افروخته و با 
این ترور در جهان اسالم بین برادران شیعه و سنی اختالف بزرگ 

و تاریخی به وجود آورند.

نمونهایازعملکردوبرخوردمأمورانیگانویژه
باتیمهایتروریستی

سردار کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس نیز به مناســبت هفته ناجا جزئیاتی از مأموریت های این 
یگان را تشریح کرد، کرمی در پاسخ به این پرسش که برخورد 
مأموران یگان ویژه با گروه های تروریستی چیست؟ گفت: »البته 
باید گفت اگر تیم تروریســتی کمتر از تعداد یک گروه باشــند 
در حوزه کاری مأموران یگان ویژه اســت؛ در سال ۹5 یک تیم 
تروریســتی از داعش به کشــور وارد و در کرمانشاه ساکن شد. 
با رصد اطالعاتی توانســتیم مخفیگاه آن ها را شناسایی کنیم؛ 
در مرحله بعد مأموران نوپو یگان ویژه وارد عمل شــده و چون 
تیم تروریســتی مقاومت کرده و تسلیم نشدند همه آن ها را به 

هالکت رساند«.
ســردار کرمی در خصــوص مأموریت این گــروه گفت: »این تیم 
تروریستی سه نفره که به جلیقه انتحاری مجهز بودند برای انجام 
یک عملیات انتحاری در داخل حرم حضرت معصومه )س( در قم 

عازم کشور شده بودند که خوشبختانه شناسایی و معدوم شدند«.

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

بازتاب

سیاست خارجی

از انهدام تیم تروریستی حرم حضرت معصومه)س( تا خنثی سازی طرح  ترور سردار سلیمانی

جزئيات ناکامی دو عمليات تروریستی منتشر شد

دفاعی-امنیتیسیاست خارجی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل: در دیدار با وزیر کشور مطرح شد

مجلس
یک نماینده مجلس:

  100 آقازاده  
بورسیه تحصیلی گرفته اند

سیاست: یــک عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
اینکه 1۰۰ آقازاده با رانت از بورس 
تحصیلی برخوردار شده اند، گفت: 
رئیس قوه قضائیه با فسادعلمی در 
دانشگاه ها برخورد کند که زمینه 

ساز فسادهای دیگر است. به گزارش ایسنا، محمود صادقی 
در جلسه علنی دیروز در توضیح سؤالش از وزیر علوم درباره 
صدور احکام بورسیه تحصیلی گفت: بیش از سه سال از طرح 
این ســؤال می گذرد، اما هنوز تبعات آثار زیانبار مربوط به 
استفاده از بورسیه ها گریبانگیر آموزش عالی و دانشگاه های 

کشور است.

سیاست داخلی
جهانگیری: 

 از شرایط سخت تحریم 
عبور کردیم

سیاست: معاون اول رئیس جمهور 
گفت: آمریکایی ها فکر می کردند 
که اقتصاد کشور متالشی خواهد 
شد و مردم حرکت های خشن از 
خود نشان می دهند؛ به طوری که 
جشن ۴۰ ســالگی انقالب برگزار 

نخواهد شــد، اما ما توانستیم از این دوران به سالمت عبور 
کنیم. اسحاق جهانگیری در مراســم روز ملی استاندارد، با 
اشاره به شرایط تحریم و قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایط 
سخت گفت: همه افرادی که نقشی در سیاست گذاری دارند، 
باید تالش کنند که واحدهای تولیدی این دوران سخت را به 

سالمت پشت سر بگذارند.

دولت
رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت اطالعات:
شرعی عمل کردن شما نخستین رکن 

فعالیت این دستگاه است
ایرنا: حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز سه شنبه و در 
دیدار وزیر، معاونین و مدیران ارشد 
وزارت اطالعــات، گفت: مجموعه 
مهم تریــن  از  اطالعــات  وزارت 
دستاوردها و ســرمایه های نظام 

اســالمی است و اینکه بر اساس قانون اساسی، تنها دستگاه 
اجرایی اســت که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی 
متشــرع بودن کارکنان و نیز شــرعی و عادالنه عمل کردن 
وزارت اطالعات نخســتین و محوری ترین رکن فعالیت این 
دستگاه است. رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: بحمداهلل 
نگرانی مهمی در حوزه های سیاسی و امنیتی در کشور نداریم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

ساماندهی 2 هزار خادم افتخاری برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی  آستان: مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی از ساماندهی حدود 2هزار خادم افتخاری زیر نظر کمیته خادمین این ستاد 
برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد. محسن منصوری با تأکید بر اینکه زیرساخت نرم افزاری مناسبی برای نام نویسی، قرعه کشی و سپس اعزام و سازماندهی خادمین افتخاری در سال جاری فراهم شده 

است، گفت: عاشقان و دلدادگان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( می توانند برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی سال جاری به سایت بنیاد کرامت امام رضا)ع( به آدرس »www.bkr.ir« مراجعه و نام نویسی کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمین مروی در مجمع مشورتی دهه آخر صفر:

 آستان قدس رضوی با بسیج همه امکانات 
آماده میزبانی از زائران دهه آخر صفر است

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در مجمع مشورتی مدیران استانی با موضوع 
برنامه های دهه آخر ماه صفر، که با حضور نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
رضوی، تولیت آستان قدس رضوی و مسئوالن ارشد استانی در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی برگزار شد گفت: با استفاده از حداکثر امکانات، ظرفیت ها و نیروهای 

خود از زائران دهه آخر صفر استقبال خواهیم کرد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در این جلسه با تأکید بر هماهنگی و 
همکاری الزم بین دستگاه های اجرایی، گفت: باید ستادی واحد با محوریت آستان 
قدس و ریاست قائم مقام تولیت تشکیل شود و دستگاه ها دخیل در امر زائران نیز 

در این ستاد عضویت داشته باشند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه از زائران بارگاه منور رضوی در نهایت 
تکریم و احترام باید میزبانی کرد، ادامه داد: برای میزبانی شایسته از زائران دهه 
آخر صفر باید تمام بخش ها و امکانات آســتان قدس به میدان بیاید، هیچ کم و 
کاستی از ناحیه بخش های آستان قدس پذیرفتنی نیست، آستان قدس رضوی 
با اســتفاده از حداکثر امکانات و نیروهای خود از زائران دهه آخر صفر استقبال 

خواهد کرد.
وی با هشــدار نسبت به انجام مراقبت های الزم برای جلوگیری از سوء استفاده 
جریان های انحرافی از شور مذهبی مردمی، ابراز کرد: در ایام دهه آخر صفر باید 

مراقب سوء استفاده جریانات منحرف، از احساسات مذهبی مردم باشیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی یادآور شد: دهه آخر صفر و دلدادگی مردم در 
این ایام به امام هشتم)ع(، ظرفیت مناسبی است تا از طریق شبکه های اجتماعی، 
رسانه ها به ویژه صدا و سیما و بهره مندی از ابزارهای هنری نسبت به گسترش 

فرهنگ ناب رضوی و همچنین ترویج سبک زندگی اسالمی اقدام کنیم.
همچنین در این جلســه آیت اهلل سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 
اســتان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تشکیل ســتاد واحد برای ایام دهه 
آخر صفر، اظهار کرد: مسئله وجود یک قرارگاه و ستاد برای دهه آخر صفر امری 
ضروری و الزم اســت که در سال های گذشــته نیز این موضوع مطرح شده ،اما 

متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است.
امام جمعه مشــهد مقدس افزود: باید ستادی با محوریت آستان قدس ویژه ایام 
دهه آخر صفر تشــکیل شود و تمام دستگاه های استان تحت فرماندهی آستان 
قــدس عمل کنند؛ زیرا زائران میهمانان حضرت ثامن الحجج علی بن موســی 

الرضا)ع( هستند و متولی میهمانان حضرت رضا)ع(، آستان قدس رضوی است.
آیت اهلل علم الهدی در خصوص ضرورت ایجاد وحدت در مدیریت خدمت رسانی های 
دهه آخر صفر، توضیح داد: اگر تمرکز مدیریت در خدمت رســانی به زائران دهه 
آخر صفر ایجاد نشود و خدمت رسانی ها تحت مدیریت یکپارچه  ستادی واحد قرار 
نگیرد، عدم هماهنگی سازمان ها و دستگاه های مختلف باعث هدررفت ظرفیت ها 
می شود و هر سازمان یا بخشی بر اساس برنامه خود فعالیت می کند و همین امر 

انسجام و یکپارچگی کار را سلب خواهد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی:
 نظرات مردمی را از طریق فضای مجازی 

و سامانه 138 دریافت می کنم
آستان: تولیــت آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت نظرات مردمی در اداره 
امور آستان قدس رضوی گفت: نظرات مردمی را از طریق فضای مجازی، سامانه 
تلفنی 138 و صندوق های ویژه ای که در حرم مطهر قرار داده ایم، دریافت می کنم.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار ائمه جماعات حرم مطهر رضوی 
که در تاالر والیت بارگاه مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، با ابراز امیدواری از اینکه 
این دســت دیدارها، تبادل نظرات و هم اندیشی ها تداوم داشته باشد، گفت: الزم 
است سازوکارهایی را فراهم کنیم تا ائمه جماعات از سیاست های آستان قدس 

رضوی اطالع داشته باشند و هم ما از نظرات شما مطلع باشیم.
وی درخصوص راه های دریافت آرا و نظرات مردمی بیان کرد: نظرات مردمی را از 
طریق صندوق های ویژه ای که در حرم مطهر قرار داده ایم، سامانه تلفنی 138 و 
همچنین از طریق فضای مجازی دریافت می کنیم و بنده معموالً زمان زیادی را 
صرف خواندن این نامه ها و نظرات می کنم.وی با اشاره به درخواست های مردمی 
نســبت به پخش صوت قاریان مطرح جهان اسالم در حرم مطهر رضوی، گفت: 
این طرح در دســت بررسی اســت تا در اماکنی که قرآن به صورت زنده پخش 
نمی شود، از صوت قاریان مطرح به ویژه قاریان مصری به خاطر زیبایی صوت و 

حس متفاوتی که به شنوندگان می دهند، استفاده کنیم.
 حجت االسالم والمسلمین مروی در خصوص اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر

در سطح اماکن متبرکه در مواجهه با بدحجابی، گفت: تیم های تحقیقاتی برای 
 بررســی علمی این موضوع تشکیل شــده تا برنامه ای مدون برای اجرای مؤثر 
امر به معروف و نهی از منکر در ســطح اماکن متبرکه رضوی تدوین شــود.وی 
با تأکید بر اقامه شــعارهای انقالبی در فضای بارگاه منور حضرت رضا)ع( گفت: 
شعارهای »مرگ بر انگلیس، آمریکا و اسرائیل«، معنای زیارت عاشورای اباعبداهلل 
ٍد َو آِخَر  ٍد َو آِل ُمَحَمّ الحسین)ع( و همان فراز »اَللُّهَمّ الَْعْن اََوَّل ظالٍِم َظلََم َحَقّ ُمَحَمّ
تابٍِع لَُه َعلی ذلَِک« در زیارت عاشــورا و لعن فرستادن به هارون ها و مأمون های 
زمان است.حجت االســالم والمســلمین مروی یادآور شد: شعار »تکبیر«، شعار 

انقالب است و در حرم مطهر نیز به دنبال پر رنگ تر شدن آن هستیم.

 آستان  مسئول دفتر آستان قدس رضوی 
بلوچستان گفت: خادمیاران  و  در سیستان 
آستان قدس رضوی با مشارکت سایر نهادهای 
مردمی و انقالبی در زائرسرای امام رضا)ع( مرز 
میرجاوه در حال استقبال و پذیرایی از بیش از 
80 هزار زائر پاکستانی هستند که به صورت 
بلوچستان  و  سیستان  استان  وارد  گروهی 

می شوند.
دادخدا خدایار گفت: از زمان شروع عملیات 
خدمت رسانی به زائران حسینی پاکستان، 
خادمیاران این دفتر نمایندگی اســتقبال 
خوبی از زائران داشــته اند که این خدمات 
شــامل اسکان، پخش و توزیع غذای گرم، 
ایســتگاه صلواتی، نمایــش فیلم مذهبی 
به زبــان اردو، خدمات ســالمت، اجرای 
برنامه های فرهنگــی و توزیع محصوالت 

متبرک رضوی است.
وی افزود: بر اســاس رایزنی هــای انجام 
شــده با ســازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی و بنیاد کرامت رضوی، بســته های 
فرهنگــی و متبرک حرم رضوی شــامل 
نبات، نمک و ســایر اقــالم فرهنگی در 
 قالــب هدیــه ثامن الحجج)ع( بــه زائران 

اباعبداهلل الحسین)ع( اهدا می شود.
به گفته خدایار، آســتان قــدس رضوی 
همچنین با حمایت ستاد مردمی اربعین 
و خیران مردمــی، در حوزه تهیه و توزیع 
غذای گرم زائران در مــرز میرجاوه اقدام  

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی نیز 
در مرز میرجاوه و سایر مواکب در زاهدان 
استقرار یافته و کار خدمت رسانی را انجام 

می دهند.

خدایــار افزود: بــا توجه بــه پیش بینی 
ورود بیــش از 80 هزار زائــر، ادامه روند 
خدمت رســانی و پذیرایی زائران، نیازمند 
حمایت های همه جانبه بیشتر از سوی همه 

نهادهای مردمی و انقالبی است.
شایان ذکر است، سال گذشته نیز آستان قدس 
رضوی با اهتمام ویژه  عالوه بر تأمین وعده های 
غذایی گــرم زائران در میرجــاوه و زاهدان، 
در بخش های توزیع میان وعده، بســته های 
متبرک رضوی، اســتقبال توســط خدام و 
 پرچم متبرک بارگاه علی بن موسی الرضا)ع( 
حمایــت ویــژه ای از این زائــران انجام داد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی روز 
یکشــنبه در نشســتی خبری اعالم کرد: 
زائران پاکستانی که قصد شرکت در مراسم 

اربعین حســینی را دارند عموماً پیش از 
ورود به ایران اذیت و آزار زیادی را متحمل 
می شــوند پس هنگام ورود بــه ایران نیاز 
شدیدی به رسیدگی و دریافت کمک دارند 
که خادمیاران آستان قدس رضوی در مرز 
میرجــاوه و زاهدان خدمات مختلفی را به 

این زائران ارائه می دهند.
مصطفی خاکســار قهرودی افزود: زائران 
پاکســتانی وقتــی وارد ایران می شــوند 
بالفاصله رهسپار مرز عراق شده تا خود را 
به مراســم پیاده روی اربعین برسانند و در 
برگشــت از این مراسم که همزمان با ایام 
پایانی ماه صفر است، در مشهد به زیارت 

امام رضا)ع( می آیند.
وی اضافه کرد: در ایام پایانی ماه صفر نیز 

آستان قدس موکبی در مرز 
میرجاوه مستقر خواهد کرد 
تا به زائران پاکستانی هنگام 
ورود بــه ایــران و خروج از 
کشورمان در حوزه فرهنگی، 
اســکان و پذیرایی خدمات 

ارائه دهد.
قائم مقام تولیت آســتان 
همچنین  رضــوی  قدس 
ایســتگاهی نیز در  گفت: 

شهر زاهدان توسط سازمان اوقاف و امور 
خیریه دایر شــده است که آستان قدس 
رضوی نیز در این ایســتگاه برای اسکان 
و پذیرایــی از زائران پاکســتانی و ارائه 

خدمات فرهنگی به آنان مشارکت دارد.

با ورود 8۰ هزار زائر 
پاکستانی، ادامه 

روند خدمت رسانی 
نیازمند حمایت های 
بیشتر از سوی همه 

نهادهای مردمی و 
انقالبی است

بــــــــرش

استقبال خادمیاران آستان قدس رضوی از 8۰ هزار زائر پاکستانی در سیستان و بلوچستان

خادمان بدون مـرز
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جن
ن 

یما
:  ا

س
عک

 اگر برای آستان قدس رضوی امکان دارد 
همان طوری که برای ســالمندان صندلی 
چرخدار )ویلچر( به امانت می دهد، برای رفاه 
حال خانواده هایی که با نوزادان و اطفال خود 
به حرم مطهر مشرف می شوند نیز کالسکه 

امانتی پیش بینی کند.
۰913۰۰۰125

 بعضی از مساجد برای دعوت سخنران 
با مشــکل مالی مواجه هستند خوب است 
آســتان قدس با اعزام سخنران به مساجد 
در مناسبت های خاص، کار فرهنگی خوبی 

انجام دهد.
۰915۰۰۰5784

 مسئوالن برای زیرگذر حرم فکری بردارند. 
سقف زیرگذر از دود خودروها خیلی سیاه 
شده اســت. اگر سفید بشود عالی می شود. 
دیوارها هم یا باید رنگ آمیزی شده یا تابلو 
زده شود تا از این حالت خیلی زشت دربیاید.

۰915۰۰۰8896

 لطفاً آســتان قدس در همه جاده های 
کشور، مجتمع های میان راهی تأسیس کند، 

نه فقط جاده های منتهی به مشهد.
۰912۰۰۰4521

 لطفاً خدمه افتخــاری و مأموران حرم 
مطهر رضوی بالفاصله پــس از اتمام نماز 
جماعت مسیر تردد زائران به سمت روضه 
منــوره را بــاز کنند تا رفت و آمــد زائران 

سریع تر انجام شود.
۰915۰۰۰6748

تشرف کاروان معلوالن 
شهرستان بم به حرم رضوی

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کرمان گفت: ۴0 نفر از 
معلوالن ذهنی و جســمی این اســتان از 
شهرستان بم به حرم مطهر رضوی مشرف 
شدند. سیدحســین صابری افزود: ۴0 نفر 
از معلــوالن ذهنی و جســمی با همکاری 
خیران شهرســتان بم در قالب کاروان مهر 
درخشــان رضوی به حــرم مطهر حضرت 

شمس الشموس)ع( مشرف شدند.
وی با بیان اینکه این گروه از زائران به مدت 
سه روز در مشهدالرضا)ع( اقامت دارند، بیان 
کرد: تغذیــه و پذیرایی این گروه با معاونت 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی است. 
همچنین این گــروه از زائــران یک وعده 
میهمان مهمانسرای حضرت رضا)ع( شدند.

صابری با اشاره به اینکه هماهنگی و اعزام این 
گروه از زائران به دلیل مشکالت و معلولیت های 
حرکتی و ذهنی کار سخت و دشواری است، 
بیان کرد: این زائــران هنگامی که در فضای 
 نورانی حرم مطهر علی بن موســی الرضا)ع(

قرار می گیرند صحنه هــای زیبایی به وجود 
می آید؛ چراکه با تمــام ناتوانی های ذهنی و 
حرکتی به خوبی نورانیت حرم رضوی را درک 
می کنند.شایان ذکر اســت، تاکنون بیش از 
19هزار نفر از محرومان و اقشار خاص استان 
کرمان توسط خادمیاران آستان قدس رضوی 
شناسایی و با مشارکت خیران محلی به مشهد 

مقدس اعزام شدند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

ضرورت بررسی کارکردهای روان شناختی راهپیمایی عظیم اربعین

آستان: مدیــر مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی گفت: 
جامعه روان شناسی باید تأثیر پدیده مهم راهپیمایی اربعین را 
بر شخصیت انسان مورد بررسی قرار دهد تا بداند در جریان این 
همایش عظیم چه ســازوکاری در انسان ها فعال می شود که تا 

این اندازه آن ها را به رشد و تعالی می رساند.
سیدمحسن اصغری نکاح در همایش ارائه خاطرات و دیدگاه های 
علمی، روان شناختی و تربیتی اربعین که در سالن شیخ طبرسی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: 
پیاده روی اربعین یک رخداد و یک جریان اجتماعی چندبعدی 
است و دارای ابعاد مختلف عرفانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

تربیتی و روان شناختی است.
وی تصریح کرد: اســالم دینی است که همه احکامش بر پایه 
تعقل و تدبر است. در این دین هر مسئله ای دارای یک هدف و 
ماهیت مشخص است. زیارت اربعین نیز به عنوان یک مراسم 

دینی و مذهبی هدفی مشخص و شیوه اجرای خاصی دارد.
اصغری نکاح افزود: اربعین زیارتی ویژه اســت که با پای پیاده 
و به شوق زیارت سیدالشــهدا)ع(، در یک زمان و مکان خاص 
انجام می شــود و همه این ها دارای بار روان شناختی است. این 
زیارت ما را به تأمل درباره جریانی که به اربعین ختم می شــود 

وادار می کند.

وی ادامه داد: این همایش مردمی و میلیونی یک اجتماع عظیم 
اســت که اولیای دینی به آن توصیه کرده اند. در این همایش، 
جمعی از مردم برای رســیدن به یک هدف و با شــور و شوق 
و هیجان مشترک در حرکت هستند و در این مسیر زیباترین 

جلوه های انسانی ظهور و بروز پیدا می کند.
اصغری نکاح با بیان اینکه اجتماع میلیونی اربعین یک اجتماع 
کم نظیر و بی نظیر است، عنوان کرد: ما در عصری به سر می  بریم 
که در آن بحران معنویت بیداد می کند. به همین خاطر عالوه 
بر مسلمانان و شیعیان، پیروان دیگر ادیان هم در این اجتماع 
عظیم شرکت می کنند تا این تجربه ناب یعنی تجربه فضای پر 

از معنویت را در آنجا تجربه کنند.
وی اضافه کرد: در این اجتماع عظیم، میزبان، مردم عراق هستند 
که خود شــرایط اقتصادی سختی دارند و عالوه بر این اجتماع 
مردمی با تهدیدهایی نیز همراه بوده است ولی می بینیم استقبال 

مردم هر سال بیشتر از سال گذشته می شود.
اصغری نکاح بیان کرد: اربعین آمده که نظر روان شناختی عقالی 
عالم را دچار ناهماهنگی شناختی کند و نگرش ها را تغییر دهد. 
این پیاده روی عظیم را با هیچ مختصاتی نمی توان مقایسه کرد و 

فقط باید آن را با خودش مقایسه کرد.
وی یادآور شد: شکوهی که در اربعین مشاهده می کنیم نشانه 
تربیت انسان ها در مکتب حسینی است. امام حسین)ع( در طول 
تاریخ عاشورا مردم را تربیت کرده است. به همین خاطر است که 
در این همایش مردمی هر کس می خواهد به نوعی به دیگران 

کمک کند.

 نقش مفهوم ایثار در سالمت روان 
مدیر مرکز امور خادمین آســتان قدس رضوی هم در همایش 
ارائه خاطــرات و دیدگاه های علمی، روان شــناختی و تربیتی 
اربعین گفت: همایش اربعین می تواند به ما کمک کند که برخی 
از مفاهیم روان شناختی مانند سالمت روان را بهتر درک کنیم. 

علی اکبر عصارنیا افزود: یکی از اقداماتی که سالمت روان را به 
همراه دارد، مفهوم ایثار است. در احادیث آمده است افرادی که 
در آخر الزمان از خواب غفلت بیدار می شوند، دارای ایمان هایی 

استوار و عزم هایی راسخ و فوالدین هستند.
وی اضافه کرد: تنها انسان هایی با عزم راسخ و فوالدین می توانند 
همایشــی به عظمت همایش اربعین حسینی را رقم بزنند. در 
روایات از عزم راسخ به شجاعت نیز تعبیر شده است. این مفاهیم 
نیاز به ترجمه و تعریف دوباره دارد. البته برای شناخت بهتر این 

واژه ها نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم.
مدیر مرکز امور خادمین آستان مقدس رضوی بیان کرد: ایثار 
 دارای سه سطح است و ســطح اول نوعدوستی، سطح دوم از 
خود گذشتگی است که در این سطح انسان قسمتی از وجود و 

یا مال خود را برای دیگران خرج می کند.
وی ابراز کرد: سطح سوم فداکاری کار کردن برای خداست. به 
ایــن معنا که فرد اگر مالی خرج می کند و یا از جان خود مایه 

می گذارد تنها برای جلب رضایت و محبت خداوند است.
عصارنیا عنوان کرد: در اربعیــن زائران و خادمان تنها برای 
خدا و سیدالشــهدا)ع( که بنده خالص خداوند است و همه 
هســتی خــود را در راه او فدا کــرد، کار می کنند. بنابراین 
معنای آیــه »...و یطعمون  الطعام علی حبه...« در اربعین به 

خوبی درک می شود.
وی اذعان کرد: پدیده اربعین موجب اتحاد و یکپارچگی مردم 
می شــود و جامعه روان شناسی باید تأثیر این پدیده مهم را بر 
شــخصیت انسان مورد بررسی قرار دهد تا بداند در جریان این 
همایش عظیم چه ســازوکاری در انسان ها فعال می شود که تا 

این اندازه آن ها را به رشد و تعالی می رساند.
مدیــر مرکز امــور خادمین اظهــار کرد: فرد بــا علم به همه 
ســختی های پیاده روی اربعین این مســیر را آگاهانه انتخاب 
می کند و در این مسیر با همه مشکالت و سختی هایی که دارد، 

به آرامش می رسد.

گزارش خبری
مدیر مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی در همایشی به همین منظور تأکید کرد  

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

صفحه 3   1398/07/17

آگهی مناقصه
مؤسس��ه باغات آس��تان قدس رض��وی در نظ��ر دارد انج��ام عملیات 
زیرسازی و آسفالت بخشی از اراضی خود را از طریق برگزاری جلسه 
مناقصه در روز چهارش��نبه مورخ 1398/07/24 به یکی از اش��خاص 
حقیق��ی و حقوق��ی واجد ش��رایط واگ��ذار نماید، ل��ذا متقاضیان جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم ش��رایط عمومی و فرم ش��رکت 
در مناقصه به س��ایت http://reo.ir/Auctions و یا به دفتر مؤسسه 
واقع در بلوار خیام- بین خیام 33 و 35- سازمان اقتصادی رضوی- 
طبقه پنجم مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر لغایت ساعت 
13 روز دوش��نبه مورخ 1398/07/22 به دبیرخانه مؤسس��ه تحویل و 
رس��ید دریافت نمایند. بدیهی اس��ت مؤسس��ه در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس: 37670610 داخلی 482

 مؤسسه باغات آستان قدس رضوی

/ع
98
08
95
1

آگهی مناقصه
مؤسس��ه باغات آس��تان قدس رضوی در نظر دارد انجام عملیات حفاری به 
روش ضربه ای در بخشی از اراضی خود واقع در فاروج را از طریق برگزاری 
جلس��ه مناقصه در روز چهارش��نبه مورخ 1398/07/24 به یکی از اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی واجد ش��رایط واگ��ذار نماید، لذا متقاضیان جهت کس��ب 
اطالع��ات بیش��تر و دریافت فرم ش��رایط عمومی و فرم ش��رکت در مناقصه 
ب��ه س��ایت http://reo.ir/Auctions و ی��ا به دفتر مؤسس��ه واقع در بلوار 
خیام- بین خیام 33 و 35- سازمان اقتصادی رضوی- طبقه پنجم مراجعه 
نمایند و پیش��نهادات خود را حداکثر لغایت س��اعت 13 روز دوش��نبه مورخ 
1398/07/22 به دبیرخانه مؤسسه تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی 

است مؤسسه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس: 37670610 داخلی 482

 مؤسسه باغات آستان قدس رضوی

/ع
98
08
94
9

سیستم:توس��کا  موتورس��یکلت،  کمپان��ی  ب��رگ 
 125cdlکارخانه س��پاهان س��یکلت ک��وه پایه تی��پ
رن��گ قرمز مدل 88  ش��ماره موتور:14514 ش��ماره 
پالک:66388ته��ران46 مفق��ود گری��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
08
91
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

-TIGGO5 – برگ کمپانی خودرو سواری چری هاچ بک
CVT مدل 1395 به ش��ماره  پ��الک  74  ایران 476 
ب 36 و ش��ماره موت��ور MVM484FTAG008240  و 
ش��ماره شاس��ی NATGBATL3G1005600 ب��ه ن��ام 
فاطمه س��وار کار ویرانی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . /ع
98
08
93
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
08
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4

گواهینام��ه موقت پای��ان تحصیالت به 
اینجان��ب   97/4/26  -8618 ش��ماره 
هاجره برک��م فرزند عیدمحم��د دارنده 
رش��ته   3580371347 مل��ی  ش��ماره 
مقط��ع  حس��ابداری  کارب��ردی  علم��ی 
کارشناس��ی ناپیوسته از دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
) ایرانشهر(

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س��بز سواری سیستم س��پند  تیپ  پی کی آی 
مدل 1385 به  رنگ نقره ای - متالیک    به ش��ماره 
موت��ور M131509382 ش��ماره شاس��ی 064259ب��ه 
ش��ماره پ��الک 54- 918 ط 79 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه  و  اعتبارساقط می گردد.  

/ع
98
08
91
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بدن��ه   ش��ماره  ب��ه  بازرگان��ی  کارت 
4621756745  متعل��ق ب��ه آق��ای مهدی 
اکبری��ان دهک��ردی  مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
08
92
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری کار س��وزوکی م��دل 
1388 رن��گ خاکس��تری متالیک به ش��ماره انتظامی 
734د37 ایران 12 ش��ماره موت��ور J20A656791 و 
شماره شاسی NAAS19KE5AK003462 به مالکیت 
محمدعل��ی رج��ب زاده مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
08
89
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، کلیه اسناد و کارت  خودرو جیپ  چروکی 
مدل 1992 ، ش��ماره انتظامی 12 ایران 238 ه 37 به 
شماره موتور 110MX817وشماره شاسی 146192 به 
مالکی��ت س��احل صداقت مفقود گردی��ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
08
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0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

»آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات رایانه ای وشبکه«
آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی تجهیزات رایانه ای و شبکه 
از طری��ق مناقصه عمومی از ش��رکت ها یا فروش��ندگان واجد ش��رایط 
خریداری نماید. جهت مش��اهده متن کامل آگهی و شرایط مناقصه به 
نشانی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 
12:30 مورخ 1398/07/25  نس��بت به تحویل پاکت پیش��نهاد قیمت 
به آس��تان قدس رضوی اق��دام نمایید، ضمنًا هزین��ه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32001166-051 و 05132001338

/ع
98
08
80
8



 قدردانی دانشجویان مسیحی 
از نشست »مریم در قرآن«

ایکنا: گروهی از دانشــجویان مسیحی مدرسه 
ادیان شرقی فیلیپین با ارسال پیام هایی به رایزنی 
فرهنگــی ایران در مانیــل، از برنامه قرآنی اخیر 

کشورمان در این مدرسه قدردانی کردند.
رایزنی فرهنگی کشورمان در مانیل ۲۵ شهریورماه 
نشست مشترکات اســام و مسیحیت با عنوان 
»مریم در قرآن« را در مدرســه »ادیان شــرقی« 
جنبــش فوکوالره فیلیپین شــهر »تاگای تای« 

برگزار کرد.
متن کامنت های قدردانی دانشــجویان مدرســه 
ادیان شرقی فیلیپین از برزیل و کشورهای مختلف 
آســیایی که برای رایزنی فرهنگی ایران در مانیل 

ارسال شد، بدین شرح است:
فیلم و نمایشــگاه درباره مریم در قرآن یک نقطه 
مشــترک عالی و فوق العاده میان ادیان ما)اسام 
و مســیحیت( بود که باید برای آن جشن گرفت 
و تحقیق شود تا مسلمانان و مسیحیان بتوانند به 
هم نزدیک تر شوند. من به شخصه از تمام زمانی که 
با هم گذراندیم و در آن زندگی ها و باورهایمان را 
با هم به اشتراک گذاشتیم بسیار لذت بردم. بسیار 
ممنون از دوستی و تعامل شما«. )روبرت از برزیل(

»در اندونــزی یعنی جایی که مــن از آن آمده ام 
شیعیان و اهل تسنن بسیار با هم دیده می شوند. من 
بسیار خوشحالم که امروز از طرف شما هم شنیدم 
 و بیشتر فهمیدم. چون من فکر می کنم گفت و گو

ســبب می شــود دیدگاهی متعادل از مســائل 
بدست آوریم«. )پاردومان از شهر ِمدان اندونزی(

»این نخستین تجربه من کنار مسلمانان بود. اگر به 
رسانه ها و چیزهایی که از آن ها شنیده بودم تکیه 
می کردم امروز باید مقداری می ترسیدم؛ اما امروز 
من درک جدیدی از اسام دارم و اهمیت بودن در 

فضای گفت وگو را فهمیدم«. )پیتر از ویتنام(
»بســیار خوب اســت که درباره عقاید مشترک 
یکدیگر می شنویم. گفت و گوی امروز، دیدگاه من 
درباره مســلمانان را تغییر داد چون من آن ها را 
بیشتر شــناختم. من فهمیدم که ما نباید خیلی 
به فضای مجازی توجه کنیم چون بیشــتر مردم 
را گیــج می کنند. من از ایده تحقیق کردن درباره 
همه موضوعات که در جلسه مطرح شد، قدردانی 

می کنم«.)پرینس از تاگای تای فیلیپین(
»دوســتی با شما بســیار عالی بود. ما فهمیدیم 
مشــترکات زیادی با شما داریم و می توانیم برای 

جهانی متحد کار کنیم«.)وشنا از کامبوج(

خبر

ضیافت بال؛ مقامات سلوکی 
در زیارت عاشورا

معــارف: »ضیافــت با« حاصــل تنظیم 
و ویرایــش ســخنراني های آیت اهلل ســید 
محمدمهدي میرباقري درباره مقایسه ارکان و 
مراحل سیر و سلوک متعارف و سیر و سلوک 
با باي معصومین)ع( است که از سوی نشر 
تمدن نوین در اختیار عاقه مندان قرار گرفته 
است. این کتاب که در دو فصل کلی »سیر و 
سلوک متعارف« و »مقامات سلوکی در زیارت 
عاشورا« سامان یافته، مباحثی مانند »عزم و 
تصمیم انتخاب معبود«، »محاسبه«، »توبه«، 
»رجوع الی اهلل«، »سام به ولی خدا« و »علت 
عقب ماندن افراد مختلف از قافله عاشورا« را 

بررسی کرده است.
در مقدمه این کتــاب می خوانیم: »هدف از 
خلقت چیزي جز قرب و لقاي حضرت حق 
نیســت؛ لذا شناخت راه وصول به این هدف 
بزرگ و تشخیص سریع ترین و بهترین مسیر 
رســیدن به آن، بسیار مهم است. دو نوع راه 
براي پیمودن این مسیر، پیش بیني و پیشنهاد 
شــده است: راه اول، راهي است که بزرگان و 
علماي اخاق و برخي ارباب معرفت به استناد 
آیات و روایات بیان فرموده اند؛ این راه از عزم 
شروع مي شــود و به توبه، محاسبه، مراقبه، 
اعتدال و ذکر مي رســد. راه دوم، ســلوک با 
شــفاعت اولیاي خدا و باي آن هاست. اگر 
راه اول را همچون عبادت ایام عادي ســال 
فــرض کنیم، راه دوم به منزله شــب قدر و 
راهش کوتاه تر، پربارتر و پربرکت تر اســت. 
با آنکه مقصد جز لقــاي حّق و مقام توحید 
نیســت، اما راه اساسي نیل به آن، حرکت بر 
محور ولي خداســت. »إَِنّ اهلَلَ َربِّــي َو َربُُّکْم 
َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْســَتِقیمٌ «؛ راه مستقیم 
در سیر به سوي خدا، حرکت کردن بر مدار 
َراُط اَلُْمْسَتِقیُم«؛  ولي خداست؛ »َعلِيٌّ ُهَو اَلِصّ
البته این دو راه با یکدیگر منافات ندارند و اگر 
به هم ضمیمه شوند، هر کدام مکمل دیگري 

خواهد بود«.
به عقیده نویسنده »یکي از محاسبات مهمي 
که ســالکان الي اهلل باید به آن توجه داشته 
باشــند، تجدید بیعت با ولي خداست... هر 
شب هم محاسبه کنیم که چقدر براي ولي 
خدا کار کرده ایم؛ که مسلماً آن کار هم براي 

خداست«.

ترجمه آثار برتر جشنواره خاتم به روسی و ترکی  معارف: رئیس پنجمین جشنواره خاتم )داستان کوتاه ویژه پیامبر رحمت( از برگزاری اختتامیه جشنواره پنجم در ماه شعبان و اردیبهشت ماه سال آینده خبرداد و گفت: تالش داریم با مذاکراتی آثار برتر را در کشورهایی چون 
روسیه، ترکیه و آذربایجان ترجمه و منتشر کنیم.علی اکبر اشعری، رئیس پنجمین دوره این جشنواره اظهار داشت: با توجه به اینکه مدتی است فراخوان جشنواره در دوره پنجم منتشر شده تا ۳۰ دی ماه نویسندگان می توانند آثار خود را ارسال کنند. وی به برپایی آیین اختتامیه همزمان 

با ماه شعبان اشاره کرد و گفت: آیین پایانی پنجمین دوره از جشنواره خاتم در اردیبهشت ماه سال آینده و همزمان با ماه شعبان برپا شده و برترین ها معرفی می شوند. 

 برنامه های میثم مطیعی در مراسم پیاده روی اربعین  معارف: میثم مطیعی، مداح اهل بیت )ع( از روز جمعه ۱۹ مهرماه در شهر نجف اشرف و مسیر پیاده روی اربعین برنامه مدیحه سرایی خواهد داشت. آغاز برنامه های او از صحن حضرت زهرا )س( در حرم حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود.همچنین این مداح در مسیر پیاده روی نجف تا کربال نیز از روز دوشنبه ۲۲ مهرماه تا پنجشنبه ۲۵ مهرماه در قالب هیئت میثاق با شهدا در عمود ۹۳۲ بعد از نماز مغرب و عشا مدیحه سرایی خواهد کرد که این مراسم در روز دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و 

۲۳ مهرماه با سخنرانی حجت االسالم عابدینی، در روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه با سخنرانی حجت االسالم سیدمهدی میرباقری و در روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه با سخنرانی حجت االسالم علیرضا پناهیان برگزار خواهد شد.

کتابخانه 

قرآن پژوهان هر روز پی به نکاتی تازه از این کتاب آسمانی می برند

علم و طهارت؛ کلید شناخت و درک حقایق قرآن

قرآن کریم که یکی از معجزات الهی پیامبر اســام)ص( به شمار 
می رود همواره میان مســلمانان و خدابــاوران و حتی خداناباوران 
مــورد بحث قرار داشــته و دارد. این کتاب آســمانی که به لطف 
پروردگار، قرن ها از لــوث تحریف در امان مانده، اعجاز بی نظیری 
است که محققان، مفسران قرآن، کارشناسان این کتاب آسمانی و 
قرآن پژوهان هر روز پی به نکاتی تازه از آن می برند که منحصربه فرد 

و شگفت انگیز است.
نقل اســت عامه طباطبایی)ره( مفسر المیزان در جایی این گونه 
بیان کرده اســت که »تفسیر قرآن باید هر دو سال یک بار تجدید 
شــود؛ چراکه به دلیل تحول و تطــور در علوم و زبان و همچنین 
نیازهای جدیدتری که به وجود می آید، قرآن باید به روز تفســیر 

شود«.
خداوند متعال در آیه ۷۹ سوره واقعه درباره کسانی که شایستگی 
ُروَن«. البته برای  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ تفسیر قرآن را دارند، می فرماید: »الیََمسُّ
این آیه شریفه دو معنا بیان شده است؛ یکی عدم جواز مّس ظاهر 
آیات قرآن، مگر با طهارت ظاهری و دیگری نرســیدن به حقیقت 

معارف قرآن، مگر با طهارت باطنی.
برای تشریح ســاده معنای دوم یعنی رسیدن به حقیقت معارف 
قرآن با طهارت باطنی، از آیه ۴۱ سوره صاد کمک می گیریم تا واژه 
»مسنی« را بهتر درک کنیم. خداوند در این آیه شریفه می فرماید: 
ْیَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب«؛  ِنَی الشَّ ِّی َمسَّ َُّه أَن »َواْذُکْر َعْبَدنَا أَیُّوَب إِْذ نَاَدی َرب
و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را خواند )و 
گفت: پروردگارا!( شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. در اینجا 
مس به معنای لمس کردن نیست بلکه تاش شیطان برای نفوذ به 
درون و متزلزل کردن ایمان است. موضوع درون در اینجا مراد اصلی 
است، لذا در این دو آیه »مس« به معنای لمس کردن و دست زدن 

نیست بلکه دسترسی به درون است.
ُه  حال به آیه ۷۹ ســوره واقعه برمی گردیم که می فرماید: »الیََمسُّ
وَن«. در اینجــا باید با اســتفاده از دیگــر آیات قرآن  ــرُ إاِلَّ الُْمَطهَّ
مصداق مطهــرون را پیدا کنیم تا بتوانیم این آیه را رمزگشــایی 
کنیم. خداوند در آیه ۳۳ ســوره احزاب دربــاره ویژگی اهل بیت 

ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّْجَس أَْهَل  َّما یُِریُد اهللَّ پیامبر)ص( می فرماید: »إِن
َرُکْم تَْطِهیراً«؛ خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را  الَْبْیِت َو یَُطهِّ
 از شما اهل  بیت دور کند و کاماً شما را پاک سازد. با توجه به این 
آیه- که به آیه تطهیر معروف است- می توانیم برداشت صحیح تری 
ُروَن« داشته باشیم و آن اینکه تنها  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ از آیه شریفه »الیََمسُّ
اهل بیت پیامبر)ص( هستند که شایستگی الزم را برای شناخت 

حقیقت و معارف این کتاب آسمانی دارا هستند.
البته این آیه باب تفســیر قرآن را به طور مطلق روی مفســران و 
قرآن پژوهان نمی بندد بلکه خداوند تنها می خواهد با قید »ال« ناهیه 
در آغاز آیه، راه را بر سوءاستفاده کنندگان ببندد این درحالی است 
که اگر می خواست دانش تفســیر قرآن تنها در انحصار اهل بیت 
پیامبر)ص( باشــد، در ابتدای آیــه از قید مطلق نفی یعنی »لن« 
)نافیه( استفاده می کرد تا قرآن پژوهان و مفسران هم به خود اجازه 

ورود به این مسئله را ندهند.
این از ویژگی های قرآن مجید اســت که مفهــوم آیات آن، دارای 
چندین الیه است و به هر مقدار تأمل و تدبر بیشتر شود، مفاهیم 
ژرف تر به دست می آید. بنابراین قرآن مجید برای همه مردمان قابل 
استفاده است. برخی از نگاه به کلمات آن و تاوت آهنگین آن لذت 
می برند و گروهی از ترجمه آن و برخی از تفسیر و برخی از لطایف 

و حقایق قرآن بهره می برند.
نزدیک شدن به معارف قرآن و برداشت صحیح از متن این کتاب 
آسمانی نیازمند طهارت درونی است که هرچه درجه این طهارت 
باالتر باشــد، شناخت درست تری از حقایق قرآن به همراه خواهد 
داشت. بنابراین مفسرانی که به موضوع تفسیر قرآن ورود می کنند، 
برداشــت آن ها از این کتاب آســمانی به میزان معرفت و طهارت 
درونی آن هاست، به همین دلیل است که هر چه در تفسیر قرآن 
از احادیث و روایات منسوب به اهل بیت)ع( استفاده شود، نتیجه 

تفسیر به حقیقت نزدیک تر و معقول تر است.
بر اســاس این معنا رابطه طهارت و حس رابطه علّی و معلولی 
است؛ یعنی فهم حقایق باطنی قرآن بدون طهارت نفس و رذایل 
و آلودگی های نفســانی امکان پذیر نیســت؛ لیکن راه تحصیل 
طهارت- کــه علت وصول به حقایق قرآنی اســت- برای همه 
باز اســت؛ یعنی، همان طور که افراد می توانند با وضو به مس 
ظاهری قرآن دســت یابند، با طهارت دل نیز می توانند به مس 

باطنی قرآن راه یابند.
در پایان باید گفت، داشــتن همزمان علم و طهارت الزم می تواند 
فرد را شایســته کسب معرفت و درک حقایق بیشتر از قرآن کند 
و با اســتعانت از خداوند، حضرت رســول)ص( و اهل بیت ایشان 
او می تواند وارد عالم بیکرانی از نور و حقیقت شــود و به اســراری 
دست یابد که می تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش ها و نیازهای 

امروز ما باشد.

یادداشت

تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب/ بخش دوازدهم

وابستگی اقتصادی، ذلت جامعه اسالمی را در پی دارد

معارف: رهبــر انقاب در بیانیه گام دوم می فرمایند: »اقتصاد، 
یک نقطــه کلیدی تعیین کننده اســت. اقتصــاد قوی، نقطه 
قوت و عامل مهم ســلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشــور است 
و اقتصــاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ســاز نفوذ و ســلطه و 
دخالت دشمنان اســت. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، 
اثر می گذارد«. انســان برای رفع نیازهــای طبیعی خود مانند 
خوراک، پوشاک و مســکن و تعادل در جامعه نیازمند اقتصاد 
است. هرچند اگر ایمان قوی و درون اشباع و سیراب باشد، این 
نیازمندی به حداقل میزان خود کاهش می یابد چنانکه حضرت 
رســول)ص( به همراه تازه مســلمانان مکه، سه سال در شعب 
ابی طالــب این گونه روزگار گذراندند؛ البته که چنین توقعی از 

عموم جامعه وجود ندارد.
عموم افراد چون مقاومت در برابر فقر ندارند، برای از بین بردن آن 
از مواضع و مبانی فکری خود دست برمی دارند و این همان نکته 
مهمی اســت که دشمن از آن نقطه ضعف استفاده کرده و زمینه 
 نفوذ، سلطه و دخالت خود را در حکومت اسامی را بدین وسیله 
فراهم نموده است. اگر آن ها بتوانند از طریق فقر، تفکرات اعتقادی 
مردم را تغییر دهند و از ترویج توحید و روحیه استکبارســتیزی 
و مقابله با باطل جلوگیری نمایند،  به هدف خود دســت یافتند؛ 
بنابراین عمده ترین هدف تهاجــم اقتصادی غرب، تضعیف نظام 
اسامی است. چنانچه رهبری معظم به آن اشاره دارند: »دشمنان 
ما صریحاً می گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف 
سیاسی است. هدف آن ها این اســت که مردم ایران را در مقابل 

نظام اسامی قرار بدهند«.

 اقتصاد هدف نیست، وسیله است
به اعتقاد رهبر انقاب، »اقتصاد البته هدف جامعه اسامی نیست، 
اما وســیله ای اســت که بدون آن نمی توان به هدف ها رســید«؛ 
دانش اقتصاد دارای اصولی است که تا اصاح نشود، هدف اقتصاد 
)رســیدن به آرمان های بلند اســامی( محقق نمی شود. فرد یا 
دولتــی که اقتصاد را هدف خود قرار می دهد، طبیعتاً روزی برای 

رسیدن به آن حاضر اســت تفکر و ایدئولوژی خود را فدا کرده و 
از آرمان ها و ارزش های خود دســت بردارد. حاصل این »مدیریت 
اقتصادمحور« گذر از خط قرمزهای نظام اسامی است. فرد دارای 
چنین دیدگاهی دیانت و تفکر خود را می فروشد تا درآمد و دارایی 
خود را حفظ نماید و نتیجه و امتداد این تفکر در حکومت اسامی، 
نگه داشــتن وضع اقتصادی ضعیف در جامعه و دراز کردن دست 
گدایی به ســوی کفار اســت؛ اما اگر اقتصاد مقدمه تقویت نظام 
اســامی شد، آن گاه هیچ انســان عاقلی حاضر به از دست دادن 
هدف به قیمت کســب مقدمه نمی شود. بنابراین برای آباد کردن 
اوضاع اقتصادی کشــور، هدف مقدس توحید و حرکت به سوی  

خداوند را زیر پا نمی گذارد.
به همین جهت رهبری بر این مطلب تأکید دارند: اینکه کسی 
گمان کند که مشــکات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است 
و علت تحریم هم مقاومت ضداســتکباری و تسلیم نشدن در 
برابر دشــمن اســت؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و 
بوســه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. زانو 
زدن در برابر دشمن زیر سؤال بردن هدف اصلی نظام اسامی 
اســت که به هیچ  وجه قابل اغماض و چشمپوشی نیست، زیرا 
دست گدایی دراز کردن به سمت دشمن، تیشه زدن به ریشه 

حکومت اسامی و تضعیف قوام دین مقدس اسام است. 
اگر افق دید انســان گســترش یابد به وضــوح می بیند که هر 
نوع وابســتگی اقتصادی، همواره وابســتگی فرهنگی به دنبال 
دارد. این یک سلســله به هم پیوسته اســت که استعمارگران 
ابتدا کشوری را به خود وابسته می کنند سپس با تهاجم عظیم 
فرهنگــی،  انواع خوراک های فکری و معرفتی را به خورد مردم 
آن می دهند تا به اهداف اســتعماری خود در درازمدت دست 
یابنــد؛ که اگر مدیریــت دینی در جامعه حاکم باشــد با نگاه 
بلند به افق های دوردســت، مانع از ریشه دواندن این تفکر در 
حکومت اسامی  می شود. در روایت اسامی به شدت از ارتباط 
و مراوده با کفار نهی و منع شــده اســت زیرا حکومت کافر بر 
مسلمان به هیچ  وجهی جایز نیست؛ نتیجه و اثر والیت کفار بر 
مؤمنان، ذلت، خواری و تباهی دنیا و آخرت و از دســت دادن 

تمام سرمایه های انسانیت، فضیلت و شرف آدمیت است.
حال اگر دانستیم که بر اساس مبانی دینی،  اقتصاد مقدمه و نه 
هدف جامعه اسامی است، نتیجه این می شود که برای درمان 
مشکات اقتصادی باید به درون اندیشید و از هر نوع وابستگی 
به بیرون پرهیز کرد. برای محتاج نبودن به دیگران و داشــتن 
اقتصادی قوی باید در ابتدا تولید ملی رونق پیدا کند و سپس با 
استفاده از منابع طبیعی و انسانی،  سرمایه سازی صورت گیرد. 
تولید و فرایند ســاخت و بهره برداری به اندازه مصرف مدیریت 
شود و به بیانی تمام توصیه های اقتصاد مقاومتی محقق شود.

منبر 
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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

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  خداوند در آیه ۴0 ســوره حج به 
مؤمنان وعده داده است که اگر دین، راه و هدف های الهی را یاری کنید، 
شما را یاری خواهم کرد. اتکا به همان وعده ها و فرهنگ ایثار و شهادت 
بود که سبب شد بدون حمایت دولت های شرق و غرب و با دست خالی 
بتوانیم در هشت سال دفاع مقدس، دشمن تا بن دندان مسلح را شکست 
دهیم. دورانی که نشــان داد اگر اراده عمومی یک ملت با مقاومت و ایثار 
عجین شــود، هیچ نیرویی تــوان مقابله با آن را نــدارد و اِن تَنُصُروا اهللَ 
یَنُصرُکم. اما حاال در شرایط جدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
مردم ایران، عده ای تنها به باالبردن توان نظامی و گسترش دیپلماسی ها 

و... دل خوش کرده اند.
هر چند شــک نداریم آمادگی نظامی در برابر دشمنان از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت اما نقش وعده های الهی در این پیروزی تا کجاســت؟ 
حجت االسام امیرعلی حسنلو، مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز پاسخگویی 
به سؤاالت دینی حوزه علمیه قم در این باره توضیح می دهد؛ با ما همراه 

باشید.

  قدرت الهی در وحدت و همدلی است
حجت االســام امیرعلی حسنلو در ابتدا و با بیان اینکه خداوند در قرآن 
مکرر فرموده است مؤمنان را یاری می کند، می گوید: پیامبر اسام)ص( در 
۲۳ سال پیامبری خود مکرر به مؤمنان یادآوری کرده است که پشتوانه 
مقاومت برای رسیدن به هدف، شکست ناپذیری و باال بردن توان روحی، 
داشــتن ایمان قوی و اطاعت از پیامبر اســت. مؤلفه دوم برای پیروزی، 
وحدت، انسجام و همدلی مردم است که آن هم تابعی از همدلی مسئوالن 
اســت. وقتی تمام مسئوالن از رهبر جامعه اطاعت کرده و حرف و عمل 
آن ها یکی باشــد حتماً پیروز خواهند شــد. او اضافه می کند: در روایات 
بسیاری برکات وحدت به مسلمانان گوشزد و نقش پیامبر اسام و هادیان 
بر حق او در ایجاد اتحاد و وحدت بیان شــده است. پیامبر اکرم)ص( در 
حدیثی فرموده است: یداهلل مع الجماعه، یعنی دست خدا و نصرت الهی 
همیشــه همراه جماعت است. قدرت و نیروی الهی در وحدت و همدلی 
است و در آن صورت دشمن هرگز با اسلحه و نیروی نظامی نمی تواند بر 
ما مسلط شود. مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی 
ادامه می دهد: طبق آنچه در تاریخ اسام آمده و در طول تاریخ بشر هیچ 
وقت داشــتن نیرو و تجهیزات نظامی مایه پیروزی نبوده است. در صدر 
اسام مشرکان در تمام جنگ ها ابزار و ادوات جنگی مجهز و قوی داشتند، 

اما پیروز نبودند.

 مسئوالن باید تاریخ اسالم را به خوبی بدانند
حســنلو به تأکید برخی مسئوالن برای باالبردن توان نظامی و گسترش 
دیپلماسی برای رهایی از شرایط تحریم ها نیز اشاره کرده و بیان می کند: 
سیره عملی پیامبر)ص( و پیشوایان بزرگ اسام نشان می دهد که آن ها 

برای مقابله با دشمنان و مخالفان از هیچ فرصتی غفلت نکرده و در تهیه 
ســاح و نفرات، تقویت روحیه ســربازان، به کار بستن هرگونه تاکتیک 
جنگی و... مطلبی را از نظر دور نداشتند. اما مسئوالن باید تاریخ اسام را 
به خوبی بدانند. تاریخ بشر، تاریخ انبیا و تاریخ صدر اسام همه می گویند 
برای پیروزی در انواع نبرد، مهم ترین عامل، اطاعت از فرمانده، انسجام و 
همدلی اســت. پیامبر اکرم)ص( حدود ۱۲0 جنگ دفاعی داشت که در 
تمــام آن ها جز جنگ احد با وجود اینکه مشــرکان مجهز بوده و برتری 
نظامی باالتری داشتند، پیروز بود. دلیل شکست در جنگ احد نیز تمرد از 

حرف فرمانده که همان پیغمبر)ص( است، بود.
او عنوان می کند: مســئوالن برای مقابله با دشمن بهتر است آنچه را در 
گذشته روی داده است، مورد بازبینی قرار دهند. خداوند در آیه ۷ سوره 
محمد فرموده اســت: یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُروا اهللَ یَْنُصْرُکْم َویَُثِبّْت 
أَْقَداَمُکْم؛  ای اهل ایمان، شما اگر خدا را یاری کنید یعنی دین و پیغمبر 
خدا را، خدا هم شما را یاری کند و ثابت قدم گرداند یا در آیه ۱60 سوره 
آل عمران گفته شده است، اگر خدا شما را یاری کند محال است کسی 
بر شما غالب آید و اگر به خواری واگذارد، آن کیست که بتواند پس از آن 

شما را یاری کند؟
این پژوهشگر توضیح می دهد: معنای یاری خدا، اطاعت از فرامین الهی 
اســت. باید از پیامبر که فرســتاده خدا و از رهبری که پیامبرگونه است 
اطاعــت کنیم. هر گاه مردم یک جامعــه در اطاعت پیامبرگونه رهبری 

باشند، پیروزی شامل حال آن ها می شود.

 رمز پیروزی، اطاعت از رهبری است
مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی تأکید می کند: 
در تحریم هــا و تهدیدهای دشــمن نباید به نیــروی نظامی، تجهیزات، 
تاش های دیپلماتیک و... تکیه کرد. این حرف به معنای این نیســت که 
نباید توان نظامی قوی داشته باشیم. در آیه 60 سوره انفال خداوند مؤمنان 
وا لَُهم َما  را به گــردآوری امکانات نبرد فرا خوانده و فرموده اســت: وَ أِعدُّ
اســَتَطعُتم ِمن ُقوَّة. این آمادگی نظامی و دفاعی مسلمانان، سبب هراس 
دشمن می شود، همچنان که در ســوره انفال آمده است: و اعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو اهلل و عدوکم... او درباره 
تکیــه بیش از اندازه به ابزار نظامی و کمرنگ شــدن اعتقاد به وعده های 
خدا نیز می گوید: متأسفانه برخی مسئوالن به دنبال سبک زندگی اشرافی 
هستند و در طول این سال ها زندگی آن ها آلوده شده است. همان طور که 
پس از پیامبر)ص( جامعه آلوده شد و امیرالمؤمنین)ع( را تنها گذاشتند. 

این سبک زندگی آسیب جامعه ماست.

 حوزه فرمانروایي امانت است
حســنلو تصریح می کند: مردم بزرگ ترین سرمایه اجتماعی هر کشوری 
هستند و بر مسئوالن واجب است که هوای مردم را داشته باشند. اختاف 

و تفرقه بین مردم و مسئوالن مهم ترین آسیبی است که در طول تاریخ بشر 
وجود داشته است. ایجاد اختاف طبقاتی و طبقه مرفه و محروم درست 
کردن طبق یک قاعده اجتماعی ســبب می شود نه تنها مردم از انقاب 
فاصله بگیرند که حتی از دین نیز دلسرد شوند. تخلفات اقتصادی، احتکار، 
گران فروشــی، دست بردن به بیت المال، داشتن چندین شغل، استفاده از 
رانت  و... همه از مواردی است که عدالت را خدشه دار کرده و بین مردم و 

مسئوالن فاصله ایجاد می کند.
او تأکیــد می کند: تا خواص جامعه و اعضای هرم قدرت اصاح نشــود، 
رده های پایین هم اصاح نمی شود. اختاس، تجمل پرستی و... شکست را 
به دنبال دارد. با تبعیض و بی عدالتی در جامعه روح یکدلی کمرنگ شده 
و جامعه در مقابل کمترین تهاجم و آســیب، شکست پذیر می شود. باید 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( در نامه به اشعث بن قیس را از یاد نبرد، آنجا که 
فرمود: َو إِنَّ َعَملََک لَْیَس لََک بُِطْعَمٍة َو لَِکنَُّه فِي ُعُنِقَک أََمانٌَة؛ یعنی حوزه 
فرمانروایي طعمه تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو. شیوه و روشی که 

کمتر در مسئوالن کشورمان در سال های اخیر مشاهده می کنیم.

 با ایمان به خدا و توجه به مردم 
می توان پیروز میدان بود

این کارشــناس دینی یادآور می شــود: با این 
دید هرگز در مقابل تهاجــم بیگانه حتی در 
سخت ترین تحریم ها شکست نخواهیم خورد، 
زیرا ارکان مهم و ستون های جامعه، همدلی، 
انسجام اجتماعی، ایمان مردم، عدالت ورزی 
و اطاعت از فرمانده پیامبرگونه عادل اســت. 
همچنین اصلی ترین ستون خیمه حکومت، 

عدالت، ایمان و ساده زیستی مسئوالن است.
او تأکید می کند: مسئوالن سیاسی و فرهنگی 
جامعه باید شــناخت دقیقی از مشــکات 
موجود در جامعه داشته باشند. بدون شناخت 
آسیب ها و رفتن به دنبال دیپلماسی و ارتباط 
با کشورهای دیگر و تقویت روابط برای حل 
بحران اقتصادی یا کاســتن از تورم، فشــار 
تحریم یا تهدید جنگ کارساز نیست. بی تردید 
تولید موشــک و باال بردن توان نظامی چاره 
حل مشکل نیست. اصلی ترین عنصر پیروزی 

بر دشــمن، توجه به مردم جامعه اســت. همچنانکه خداوند در آیه ۲۴۹ 
سوره بقره گفته است: َکْم ِمْن فَِئٍة َقلِیلٍَة َغلََبْت فَِئًة َکِثیَرًة بِإِْذِن اهلَلِ َواهلَلُ َمَع 
ابِِریَن، یعنی چه بسیار شده که گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی  الَصّ
بســیار غالب آمده و خدا با صابران است. با نیروی ایمان و توجه به مردم 

جامعه می توان پیروز تمام میدان ها بود.

مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی حوزه علمیه قم با اشاره به نقش وعده های الهی در پیروزی مسلمانان:

رمز پیروزی، اطاعت از رهبری است

 متأسفانه برخی 
مسئوالن به دنبال 

سبک زندگی اشرافی 
هستند و در طول این 

سال ها زندگی آن ها 
آلوده شده است. این 
سبک زندگی آسیب 

جامعه ماست

بــــــرش

 حجت االسالم محمدحسن وکیلی سیدمحمود جوادی

صفحه 4   1398/07/17

آگهی تغییرات شرکت بازتاب گستر راهها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39237 و شناسه ملی 10103399277

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای مهدی بخشایش 
اول کدملی : 0931455812 بس��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بخش��ایش اول کدملی : 0922088101 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ثامنی کدملی : 4608936697 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 99,9,3 تعیین گردیدند . و همچنین حق امضای 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، س��فته ، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری 
و قراردادها و عقود اس��امی ش��رکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره ی��ا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622364( /ع

98
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93
4

 آگهی تغییرات شرکت جوسه گستر طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19548 و شناسه ملی 10380350790
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیی��ن گردی��د: آقای امیر حمزه مس��افر به کدملی 0062544209 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حس��ین دنکوبان به 
کدملی 0938328591 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد دنکوبان به کدملی 0943300398 به س��مت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره و آقای س��عید دنکوبان به کد ملی 0920044808 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی مس��افر به کدملی 
0074978705 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا 1398,07,13انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء محمد دنکوبان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622376(
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تاسیس موسسه غیر تجاری همیاران زیست بوم شهرستان خوشاب درتاریخ 1398,07,06 به شماره ثبت 1 به شناسه ملی 14008648184
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 3873,1,829 
مورخ 1398,06,04 فرمانداری شهرس��تان خوش��اب ایجاد زمینه رشد و ش��کوفایی فکری وتقویت احساس مسئولیت پذیری در میان آحاد افراد 
جامعه در زمینه رفع و یا کاهش مش��کات منابع طبیعی و زیس��ت محیطی .باال بردن س��طح آگاهی اقش��ار جامعه نسبت به معضل ها و بحران های 
منابع طبیعی و زیس��ت محیطی پیرامون خود.فرهنگ س��ازی در زمینه بهره وری و بهره برداری صحیح ازمحیط زیس��ت و منابع طبیعی .گس��ترش 
انرژی های پاک. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان خوش��اب ، بخش مرکزی ، شهر سلطان 
آباد، محله امام رضا ، کوچه بهار 8 ، کوچه بهار 6]معلم 14[ ، پاک 8 ، طبقه اول کدپس��تی 9656131857 س��رمایه ش��خصیت حقوقی : 1,350,000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم عفت سیدآبادی به شماره ملی 0780101987 دارنده 150,000 ریال سهم الشرکه آقای 
حامد بهرامی نژاد به ش��ماره ملی 0780340639 دارنده 150,000 ریال س��هم الشرکه آقای رس��ول طالبی به شماره ملی 0780525582 دارنده 
150,000 ریال س��هم الش��رکه آقای سعید دیواندری به ش��ماره ملی 0790433214 دارنده 150,000 ریال سهم الشرکه آقای محمد علی مشکانی 
به ش��ماره ملی 0791640396 دارنده 150,000 ریال س��هم الش��رکه آقای س��ید رضا جندقی به ش��ماره ملی 0791652165 دارنده 150,000 ریال 
س��هم الش��رکه آقای روح ا...س��لطانیان به ش��ماره ملی 0794147992 دارنده 150,000 ریال س��هم الشرکه آقای رضا س��یدآبادی به شماره ملی 
0794158234 دارنده 150,000 ریال سهم الشرکه آقای محمد داوری نژاد به شماره ملی 0794860291 دارنده 150,000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران : آقای روح ا...س��لطانیان به ش��ماره ملی 0794147992 به عنوان مدیر عامل - عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عفت سید 
آبادی به شماره ملی 0780101987 به عنوان رئیس هیئت مدیره-عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید رضا جندقی به شماره ملی 
0791652165 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره- عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای رس��ول طالبی به ش��ماره ملی 0780525582 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره- عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 س��ال حامد بهرامی نژاد به ش��ماره ملی 0780340639 به عنوان خزانه 
دار- عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای س��عید دیواندری به ش��ماره ملی 0 790433214 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به 
مدت 2 س��ال آقای محمد علی مش��کانی به ش��ماره ملی 0791640396 به س��مت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد داوری 
نژادبه ش��ماره ملی 0794860291 به س��مت بازرس اصلی به مدت 1 س��ال آقای رضا سید آبادی به ش��ماره ملی 0794158234 به سمت بازرس 
علی البدل هیئت مدیره به مدت 1 س��ال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوشاب )622412(
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک ملی شعب استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی 10380159840
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,05,24 و نامه ش��ماره 279001 م��ورخ 1397,12,22 مدیریت تع��اون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال 1396 تصویب شد. - س��ید احمد زهتاب کدملی 
0839479832 حسین رحیمی پور کدملی 0931466008 محمد دوالبیان کدملی 0934096724 مجید فرح دل کدملی 0790361744 و حمید رضا 
منی��ری نی��ک کدملی 0941867676 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدی��ره و علی اصغر موحدیان فر کدمل��ی 0940622610 بعنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - ش��هرام زهدی کدملی 0069142025 به س��مت بازرس اصلی و محمد یوسف خسروی کدملی 0930755456 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622416(
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تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن حامیان جوان محیط زیست گناباد 
درتاریخ 1398,04,18 به شماره ثبت 181 به شناسه ملی 14008454811

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 385,1,3515 
م��ورخ 1397,11,28 فرمان��داری گناباد کلیه فعالیتهای موسس��ه عام المنفعه، خیریه، غیرسیاس��ی و غیرانتفاعی غیردولت��ی بوده و در موضوع با 
رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان گناباد ، بخش مرکزی ، شهر گناباد، مالک اشتر ، 
کوچه جنب ثبت اس��ناد ، بلوار مالک اش��تر ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9691619494 س��رمایه شخصیت حقوقی : 1,350,000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد رسول صادقی ملکی به شماره ملی 0919937845 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه خانم منیژه 
مهدیزاده به ش��ماره ملی 0919367501 دارنده 150000ریال س��هم الشرکه خانم فریبا ملکی بیلندی به شماره ملی 0910035326دارنده 150000 
ریال س��هم الشرکه خانم ملیحه قنبری نوقابی به ش��ماره ملی 0919918751 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه آقای سید مصطفی مهدوی شهری 
به ش��ماره ملی 0910131309 دارنده 150000 ریال س��هم الشرکه خانم س��میه صادقی ملکی به شماره ملی 0910103275دارنده 150000ریال سهم 
الش��رکه آقای جواد کرامتی به ش��ماره ملی 0919378277 دارنده 150000 ریال س��هم الش��رکه آقای حمید ازقندی به شماره ملی 0919938604 
دارنده 150000 ریال س��هم الش��رکه آقای علی ازقندی بیلندی به ش��ماره ملی0910137013 دارنده 150000 ریال س��هم الشرکه اولین مدیران : 
خانم فریبا ملکی بیلندی به شماره ملی 0910035326به سمت عضو هیئت مدیره- خزانه دار به مدت 2 سال خانم سمیه صادقی ملکی به شماره 
ملی 0910103275 به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 س��ال آقای سید مصطفی مهدوی شهری به شماره ملی 0910131309 
به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 س��ال خانم منیژه مهدی زاده به شماره ملی 0919367501 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره -عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای محمد رس��ول صادقی ملکی به ش��ماره ملی 0919937845 به س��مت عضو اصلی -رئیس 
هیئت مدیره- مدیرعامل به مدت 2 س��ال بازرس��ان: آقای حمید ازقندی به شماره ملی 0919938604 به سمت بازرس اصلی آقای علی ازقندی 
بیلندی به ش��ماره ملی 0910137013 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 1 س��ال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد . اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )622421(

/ع
98
08
93
8

آگهی تغییرات شرکت آران راه مهر آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 54333 و شناسه ملی 14004873277

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/27 و نامه ش��ماره 96/1887 مورخ 96/4/7 انجمن صنفی ش��رکتهای حمل و نقل 
بین المللی خراس��ان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. 2- آقای مجتبی پیر 
محمدی به ش��ماره ملی 0933484259 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمدی به ش��ماره ملی 5739977118 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد قادری به ش��ماره 
ملی 0748894985 و آقای جواد شایسته به شماره ملی 0779518276 و آقای سلطان احمد شیردلی ماکو به شماره ملی 0748626700 و آقای 

هادی شایسته به شماره ملی 0942960033 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622434(
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آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای محمد مهدی رنجبر به شماره ملی 0943704030 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیر عامل 2- آقای حمیدرضا صمدی به ش��ماره ملی 0933958481 به س��مت رئیس هیئت مدیره 3- آقای محسن رنجبر به شماره ملی 0941414620 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622427(
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صفحه 5   1398/07/17
اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار

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 وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى / برابر راى شماره 139860326007000369 مورخه 1398/4/24 هيئت موضوع قانون 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 393  ــماره شناس ــك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى غفارى فرزند جعفر بش مل
صادره از بهاردريك ونيم دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 95490/8 مترمربع 
ــمى وراث  ــالك 10902 فرعى از 139 اصلى واقع دراراضى بهار بخش چهارهمدان خريدارى ازمالك رس پ
ــالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15  ــت. لذا به منظوراط آقاى عبداله ميرزائى منش محرز گرديده اس
روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
ــيد،  ــليم و پس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند ازتاريخ انتش
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م  اس

الف 163)9808158
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار
 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت شتى اراه و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــمى برابر راى شماره 139860326007000519 مورخه 1398/5/19 هيئت موضوع قانون  فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــعلى بشماره شناسنامه 161 صادره  بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مهين مهرى فرزند عباس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 64/ 174 مترمربع پالك 10924  ــه دانگ مشاع ازشش از بهاردراعيانى س
ــطه از  ــده از 228 فرعى از 139 اصلى واقع دربهار بخش چهارهمدان خريدارى مع الواس فرعى مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت  ــمى آقاى امير هوشنگ بهمنى محرز گرديده اس مالك رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس ازاخذ رس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند. بديهى اس

خواهد شد. (م الف 216) آ-9808159
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

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

امالك واقع دربخش15 يزد – على آباد و توابع
 81- اصلى – خانم  مريم احمدى  ششدانگ زمين محصور با بناى احداثى  بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى 
ــاحت 491 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001376مورخ 1398/06/06واقع  برابر به مس

در مزرعه هاشم آباد خريدارى عادى  مع الواسطه  از محمد على  مدير تدين مالك  رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808156

تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/07/01     تاريخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/07/16
امير حسين جعفرى ندوشن/ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

 از طرف على محمد شبانيان تفتى   

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

ــى 139860306015003982- 1398/6/3 هيئت اول  ــماره 139860306015003980 ال برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــالم زاده بواليت پدرش  ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم فاطمه اس ــوزه ثبت ملك تايب ح
ــماره 7640022780 كدملى 7640022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ  احمد به شناسنامه ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك  ــور متصل به آن به مس ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محص ــاع از شش مش
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملى تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 169 اصلى واقع در خراس ش
ــمتى از پالك 2- خانم زينب اسالم زاده بواليت پدرش احمد به  ــتادى و قس مالكيت ميرمحمود مصلح اس
ــماره 07460008192 كدملى 0746000819 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مشاع  ــنامه ش شناس
ــماره  ــاحت 545,29 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس از شش
ــمتى از مالكيت  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14مش 169 اصلى واقع در خراس
ميرمحمود مصلح استادى و قسمتى از پالك 3- خانم كلثوم اسالم زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه 
ــاع از ششدانگ  ــماره 7460054781 كدملى 7460054781 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك شماره 169 اصلى واقع  يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت ميرمحمود مصلح  ــان رضوى بخش 14مش در خراس
استادى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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. 9808162          تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16
غالمرضا آقازاده-رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003987 الى 139860306015003989 – 1398/6/3 هيئت اول  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم نصرت خسروى خضرى به شناسنامه 
ــماره 549 كدملى 0749071559 صادره تايباد فرزند محمدعلى در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب  ش
ــاحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت  منزل به مس
ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مير محمود مصلح استادى و قسمتى از پالك2- خانم زينب اسالم 
زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه شماره 7460008192 كدملى 7460008192 صادره فرزند احمد 
در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان 
ــتادى و  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14مش
ــنامه شماره 7460022780  ــالم زاده بواليت پدرش احمد به شناس ــمتى از پالك3- خانم فاطمه اس قس
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت  كدملى 7460022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش
656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــتادى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس قس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
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.9808163
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

راى اصالحى
ــه 1391114430002007220 آقاى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007913 مرب راى ش
رجبعلى توشى مبنى بر صدور سند مالكيت ششدانگ قسمتى از پالك شماره 39 فرعى از 1 فرعى 1947 
اصلى واقع در بخش دو قم. پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شده در راى صادره فوق الذكر 

اشتباهاتى به شرح زير صورت گرفته است: 
راى اصالحى 

ــرح زير اصالح مى گردد در راى  ــده لذا مفاد راى صادر به ش با توجه به اينكه راى هيئت تاكنون اجرا نش
ــح آن 1947/139 اصلى بخش دو قم  ــت كه صحي فوق الذكر پالك 1947/1/39 اصلى تحرير گرديده اس
ــد. راى صادره قبلى با رعايت  ــد و بقيه مفاد و مندرجات راى  فوق الذكر بقوت خود باقى مى باش مى باش

اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.9808873
عباس پور حسنى -رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 

زمان برگزارى مزايده : 1398/7/29     مال مزايده:
(آگهى مزايده اموال  غيرمنقول  )

ــرگزى فرزند  ــه 970326/ش 5 اجراى احكام مدنى محكوم عليه 1-آقاى على س ــتناد پرونده كالس به اس
ــه خانم كبرى مداحى فرزند  ــه پرداخت 13/260/357/000 ريال در حق محكوم ل ــت ب محمد محكوم اس
ــتيفاى  ــر دولتى در حق صندوق دولت، كه محكوم له جهت اس احمد در وجه نامبرده و همچنين نيم عش
ــركت ساعى سلمان) متعلق به پالك  ــكن غدير شهر(ش حقوق خود بدواً تقاضاى توقيف و مزايده منازل مس
ثبتى 23073 فرعى 7858 قطعه 44 به آدرس زاهدان منطقه 1- محله غدير شهركوچه 12 مترى را نموده 
و پس از تشريفات قانونى و ارجاع امر به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته 
:ملك زاهدان منطقه 1- محله غدير شهر كوچه 12 مترى بدينوسيله ارزيابى ملك فوق (به مساحت عرصه 
153و اعيان 124/44 مترمربع) با ارزش 6/500/000/000 ريال توسط كارشناس براورد مى گردد كه سه 
ــه تقاضاى فروش ملك از طريق مزايده عمومى و  ــيد با توجه ب ــگ آن بدين ترتيب به فروش خواهد رس دان
ــنبه مورخه 1398/07/29 از  ــط محكوم عليه اين اجرا قصد دارد در روز دوش عدم پرداخت محكوم به توس
ــتان و همچنين محكوم له ، در محل اجراى احكام حقوقى  ــاعت 9 تا11 با حضور نماينده محترم دادس س
ــى به فروش  ــق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت  كارشناس ــترى زاهدان از طري دادگس
ــاند. طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با  برس
هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند. بديهى است اموال مورد مزايده به كسى 
ــتى مبلغ 10 درصدى پيشنهادى  ــنهاد نمايند و خريدار بايس ــد كه باالترين مبلغ را پيش فروخته خواهد ش
ــترى زاهدان واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه به  ــپرده دادگس ــاب س مزايده را فى المجلس به حس
ــترى واريز و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه  ــپرده دادگس ــاب س حس
ــط دادگاه  محترم صادر كننده حكم، تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و درصورت عدم تاييد مزايده توس
ــد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در  ــترد خواهد ش ، مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار مس
ــپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ ده درصدى پيشنهادى خريدار به  ــاب س زمان مقرر به حس
ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. تشريفات مزايده با رعايت  نفع دولت ضبط خواهد ش
ــكار نيز مى تواند در قبال طلب خود از  ــون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلب ــواد 131  قان م

اموال مورد مزايده قبول نمايد. 9808895             م الف: 518
على تاجيان-مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001808 هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى خانم ام البنين اسدى فرزند غفاربشماره شناسنامه1691صادره ازخمين در ششدانگ يك باب خانه 
ــماره 86فرعى از104 اصلى واقع درقريه سكينه بانوتهران بخش حوزه  ــاحت 43/12مترمربع پالك ش به مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــى عرب محرز گرديده اس ثبت ملك ورامين ازمالكيت موس
فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 428ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17  
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060002284هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سند رس اراضى وس
ــنامه.صادره ازكاشمردر دودانگ مشاع  ــماره شناس معارض متقاضى خانم بتول مقيمى تيمورفرزند محمد بش
ازششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت 1027/36مترمربع 
ــماره30فرعى از1 اصلى واقع درقريه خيرآباد سليمانقلى خان تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين  پالك ش
ــاعى مالكانه متقاضى بتول مقيمى تيمور ونامه جهاد98/220/51127 ازمالكيت مشاعى درازاى سهمى مش
ــالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى  ــت لذابه منظوراط مورخ1398/3/25محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ  ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورس ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 420ث/م الف 
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2 

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17 
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قانون تكلي ــى موضوع ماده3قان آگه
ــماره 139860301060002282هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــند رسمى برابرراى ش س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه  ثبتى اراضى وس
ــنامه.صادره ازورامين در دودانگ  ــماره شناس ــال معارض متقاضى خانم آتنا مقيمى تيمورفرزند محمد بش ب
ــاحت36  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به اس ــاع ازشش مش
ــليمانقلى خان تهران بخش حوزه  ــماره30فرعى از1 اصلى واقع درقريه خيرآباد س /1027مترمربع پالك ش
ــى تيمورونامه  ــه متقاضى آتنا مقيم ــاعى مالكان ــهمى مش ــاعى درازاى س ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش
ــه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــت لذاب جهاد98/220/51127 مورخ1398/3/25محرز گرديده اس
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  به فاصله15روزآگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  ــند مى توانند ازتاريخ انتش باش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى  رس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

419ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/2

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/17  
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301046000329هيئت اول  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس اراضى و س
ــوا  ــنامه 7 صادره ازپيش ــماره شناس ــارض متقاضى خانم ام البنين بوربورحبيب آباد فرزند عزت اله بش مع
ــاحت77/06 مترمربع ازپالك245فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــدانگ يك باب خانه به مس درشش
ــت لذابه منظور اطالع  ــمى آقاى على رحيمى جعفرى محرز گرديده اس ــوا خريدارى ازمالك رس ملك پيش
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
ــليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى  ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد185ث/م الف آ-9808230
تاريخ انتشارنوبت اول : 98/7/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

اداره ثبت اسناد و امالك استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه 2 زنجان

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

هاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــات اول موضوع قانون تعيين تكلي ــماره 257مورخ 98/7/1 هي ــرى راى ش  براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
ــادره از زنجان در  ــنامه 4446 ص ــماره شناس ــى آقاى على احدى فرزند حكمعلى به ش ــارض متقاض بالمع
ــدانگ يك باب خانه  به مساحت15.80 متر مربع از پالك 3109 فرعى از 5299 اصلى واقع در بخش  شش
1 زنجان خريدارى از مالك رسمى آقاى مصطفى قره باغى سونتوئى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود
 در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  انقضاى مدت  ــليم اعتراض دادخواس تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808904
 تاريخ  انتشار نوبت اول98/7/17

 تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/4
 ابراهيم اكبرى رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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 139860306015004381- 1398/7/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم رضوان طاهرى سنگانى به شناسنامه شماره 926 كد ملى 0749950264 صادره 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 100 متر مربع پالك شماره 4050 فرعى  از تايباد فرزند گل محمد در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك  ــده از 1038,765 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس مجزا ش
ــت. لذا به منظور  ــمتى از پالك محرز گرديده اس تايباد از محل تمامت مالكيت عبدالمجيد حيدرى و قس
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808901
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/02

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015004391- 1398/07/13 هي ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 0 كد ملى  ــنامه ش ــيبانى كاريزى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى عرب ش
0740267043 صادره تايباد فرزند رجب در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 120 مترمربع پالك شماره 
312 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
از مالكيت مرحوم جهانشير نصرالهى كاريزى (سهم االرثى خانم گلدسته نصرالهى) و قسمتى از پالك محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 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.9808902
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/02

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود و گواهى دفتر اسناد رسمى  ــتناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء ش ــترش باس ــته گس خانم فرش
ــماره 65 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 0629284-الف 89 ششدانگ يكباب منزل پالك  ش
ــعبه از خيابان آزادى  ــهر زاهدان خيابان 16 مترى منش ــتان ش 34106-اصلى واقع در بخش يك بلوچس
شمالى  مورد ثبت 116139 صفحه 107 دفتر 726 بعلت جابجايى از بين رفته كه درخواست صدور سند 
ــماره 1393/09/27-139305822001003449  ــت المثنى نموده ضمنا مورد ثبت بموجب نامه ش مالكي
ــتان دادسراى زاهدان بازداشت گرديده است لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 120 آيين  – از طرف دادس
ــى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود  ــود تا چنانچه كس نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
ــر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه  ــد از تاريخ نش ــند مالكيت مذكور نزد خود مى باش س
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
ــند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق  ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س نرس

مقررات اقدام خواهد شد.9808899(م الف:513)
تاريخ انتشار:98/7/17

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

ــت  ــب درخواس ــر گرديده اينك برحس ــرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش پي
واصله مستند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود يك قسمت از امالك واقع در بخش 5قوچان 

ــش 5قوچان 1447فرعى  ــيروان بخ ــرح زير:پالك 25اصلى واقع درقريه زوارم قطعه 2ش ــى اين واحد به ش ــوزه ثبت ح
ــاعت 9قبل از ظهر انجام خواهد شد لذا  ــنبه 98/8/9س ــدانگ يكقطعه باغ درروز پنجش ــليمى شش ــب س آقاى طهماس
ــيله اين آگهى اخطار  ــماره هاى فوق الذكر  بوس ــاده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش ــب م بموج
ــالك يانماينده قانونى  ــانند چنانچه هريك از صاحبان ام ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم رس ــردد كه در روز و س ميگ
ــند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارشده ازطرف مجاورين  آنها درموقع مقررحاضرنباش
تحديدخواهدشدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه در موقع مقررحاضر نبوده 
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده  ــى روزا تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه  ــت ازتاريخ تس قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين ميبايس
ــليم  ــت اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين اداره تس دادخواس

نمايد9808930
تاريخ انتشار:98/07/17

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى ابالغ پرونده اجرايى 9800131 طبق ماده18 آيين نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا

ــى صالحى وحدتى نام پدر: قاسم تاريخ تولد: 1346/5/3 شماره ملى: 4050417863  ــيله به شمس بدينوس
ــده و ابالغ به شما ميسر  ــايى نش ــما به گواهى مأمور ابالغ شناس ــنامه: 1388 كه آدرس ش ــماره شناس ش
ــنه مهر ايران)ابالغ ميگردد؛ كه به موجب قرارداد بانكى شماره  ــتانكار (قرض الحس ــت بس نبوده به درخواس
ــخ 1395/4/23 با بانك مذكور به مبلغ 000�000�85 ريال بدهكار مى  ــه تاري 7412/189/3858892/1 ب
باشيد كه مبلغ 85،000،000 ريال آن اصل طلب ، و روزانه مبلغ 25،000 ريال تا يوم الوصول به آن اضافه 
ميگردد. و بانك مزبور تقاضاى صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى فوق تشكيل و پس از تشريفات قانونى 
اجراييه صادر گرديد؛ لذا طبق ماده 18 آيينامه اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى شود؛ تا از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب ميگردد؛ ظرف مهلت ده روز نس ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محس انتش
ــما جريان  ــار آگهى ديگرى، عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش خود اقدام ، در غير اينصورت بدون انتش
خواهد يافت. چنانچه مفاد اجراييه ظرف مهلت مقرر (10 روز) پس از ابالغ توسط شما اجرا نشود نيمعشر 

نيز به عالوه وصول خواهد شد. ( م الف 255)9808907
هادى يونسى عطوف رئيس واحد اجراى اسناد رسمى بهار 

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
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  13986030800100 ـ 1398/05/28  هيئت اول / دوم   ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ حسين پيشه ور  فرزندمحمدرضابشماره 
شناسنامه  5 و شماره ملى 0523982039 نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 95/45  مترمربع 
ــنى محرز  ــمتى ازپالك21فرعى ار3899ـ  اصلى بخش يك بيرجند  از محل مالكيت خانم خديجه حس قس
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 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808223
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
على فضلىتاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  139860308001002349  ـ 1398/06/09  هيئت اول /  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در واحد  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى  فرزندعباس   ــن سيروس ــى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ثبت
ــدانگ يكباب منزل مسكونى  به  ــماره ملى 0651282004 نسبت به شش ــنامه  349 و ش ــماره شناس بش
مساحت 139/17  مترمربع قسمتى ازپالك  1396 ـ  اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت اقاى محمد 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــتگردى محرز گرديده اس دس
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه 
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  از تاريخ تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808224
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002376 ـ 1398/06/16  هيئت اول / دوم  موضوع 

ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفر حسنى فرزند حسين بشماره شناسنامه  
1118 و شماره ملى 0651816858 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 134/54  مترمربع 
قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد حسين كالته بجدى  محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808225
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001001946 ـ 1398/04/30  هيئت اول / دوم  
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــورگى  فرزند احمد بش حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا س
شناسنامه  1 و شماره ملى 0652499945 نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 127/90  مترمربع 
قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى محمد دستگردى محرز گرديده است 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظ ل
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808226
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002507- 1398/03/12 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب گلثوميان به شناسنامه شماره 284 كد ملى 0749406550 صادره 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 161,66 مترمربع پالك شماره 187/5001  تايباد فرزند گل محمد در شش
فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از سهم 
االرثى خسرو مجيدى از مرحوم خيرمحمد مجيدى و قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى فرشته مجيدى و 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  قس
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. 9808211
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/17

مهدى حسين زاده
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002506- 1398/03/12 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 68 كد ملى  ــنامه ش ــتيفانى به شناس ــيرين كام نش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امين ش
0938841432 صادره مشهد فرزند محمدحسين در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 272,88 مترمربع 
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از  ــماره 606 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس پالك ش
محل قسمتى از مالكيت غالم سرور بابائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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. 9808221
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/17

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

بازار خودرو 30 درصد حباب دارد
روند  تحلیلگران  غالمی:  فرزانه  اقتصاد/ 
کاهشی قیمت ها را در بازار خودرو ادامه دار 
می دانند و به مردم توصیه می کنند تا زمان 
تخلیه کامل حباب و واقعی شدن قیمت ها 

برای خرید خودرو صبر کنند.
از بازار خــودرو این روزها اخبار مختلفی به 
گوش می رسد: توقف تولید برخی خودروهای 
پرتقاضا، تعیین تکلیف خودروهای غیراســتاندارد تا هفته آینــده، جایگزینی پراید با 
خودرویی دیگر در سال آینده و... اما به باور کارشناسان، با نبود مشتری و قدرت خرید، 
بازار در رکود فرو رفته و هیچ یک از این اخبار قادر نیست روند کاهشی قیمت ها را متوقف 

کند ولو اینکه این دست اخبار، نوعی کمبود عرضه را به بازار القا کنند.

 حباب 30 درصدی در  بازار خودرو
ابوالفضل خلخالی ایجاد رکود را سیاست اصلی دولت برای کنترل قیمت ها می داند و به 
خبرنگار ما می گوید: بازار خودرو با توجه به نبود نقدینگی و ضعف شدید قدرت خرید 

مردم وارد مرحله رکود شده که این رکود قیمت ها را کاهش داده است.
به گفته وی این روند کاهشــی در کوتاه مدت و از نگاه مردم، اتفاق مثبتی است، اما در 

بلندمدت می تواند بازار را به هم بریزد و به اتفاقی منفی تبدیل شود. 
این کارشناس خودرو خاطرنشان می کند: خودروسازان باید ساالنه 1/5 میلیون خودرو 
تحویل دهند تا نیاز بازار تأمین شود و با توجه به ضعف خودروسازان در تأمین قطعه، 
ممکن است عرضه به موقع انجام نشود که در این صورت فاصله قیمتی کارخانه و بازار، 
حداقل در سال جاری از  بین نخواهد رفت. وی ادامه می دهد: فعالً کاهش قیمت ها ادامه 
دارد اما در حال حاضر حباب قیمتی در بازار خودرو حداقل 30 درصد اســت که بدین 
ترتیب باید این حباب با رکود از بین برود. اگر خودروسازان در ماه های آینده بتوانند نیاز 
بازار را پاسخ دهند، مردم می توانند همان زمان خریدهایی با قیمت واقعی داشته باشند.

 پراید؛ 50 درصد گران تر از قیمت واقعی
امراهلل امینی هم به خبرنگار ما می گوید: قیمت های فعلی در بازار خودرو کاذب اســت 
و متأسفانه بخشــی از آن ناشی از مدیریت غلط و زیاده خواهانه خودروسازان است که 
اجحافی ســنگین بر مردم محسوب می شود. وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروها 
مانند پراید 50 درصد باالتر از قیمت واقعی اســت، ادامه می دهد: مدیران خودروســاز 
درصدد پایین آوردن قیمت نبودند تا اینکه بازداشــت شدند و بعد از این هم عالوه بر 
اصالح بیش از پیش مدیریت، باید ساختارها در خودروسازان اصالح شود تا هزینه های 
سربار و حقوق های نجومی مدیران را از جیب مردم نپردازند! امینی بر این باور است که 
با سپردن صنعت خودرو به اهلش و منضبط شدن خودروسازان برای عرضه، قیمت ها 
در بازار خودرو بیش از پیش کاهش خواهد یافت و بدون حضور سوداگران، دلیلی برای 

بدبینی مردم به بازار در ماه های آینده وجود ندارد.

قدس فرار مالیاتی 7 هزار میلیاردی را بررسی می کند

مالیات گریزی رسمی وکال با قراردادهای غیر رسمی
 اقتصــاد  مقدار فرار مالیاتــی وکال از جمله 
آماری اســت که از طرف سازمان امور مالیاتی 
مسکوت مانده  اســت و هیچ اطالعی از آن در 
دســت نیســت؛ با این حال اعداد و ارقامی که 
گاهی از دریافتی  بعضی وکال منتشــر می شود، 
نشــان می دهــد فــرار مالیاتی بیــش از 10 
هزارمیلیارد تومــان در این گروه دور از انتظار 

نیست.

 برای هر ۱0 هزار پرونده ۴۱ وکیل 
مطابق با شــاخص های آماری نســبت وکیل به 
پرونده در ایران از بسیاری کشورهای توسعه یافته 
و درحال توســعه پایین تر اســت. در ایران برای 
هــر 10 هزار پرونده، ۴1 وکیــل وجود دارد؛ اما 
در دنیــا به ازای هر 10 هزار پرونده، 130 وکیل 
وجود دارد، بنابراین در مقایسه با میانگین جهانی 
نســبت وکال در ایران از یک سوم هم کمتر است. 
کمبود وکیــل و حجم بــاالی پرونده ها موجب 
افزایش تقاضا برای وکالت و درنتیجه گران شدن 

حق الوکاله ها شده  است. 
انحصار به وجود آمده در بازار وکالت موجب شده  
تا حق الزحمه بیشــتر پرونده هایی که وکال برای 
رسیدگی قبول می کنند به صورت عرفی یا توافقی 

تعیین شود. 
به عبارت دیگــر حق الوکاله هایی کــه به دادگاه 
ارائه می شــوند جنبه صوری پیدا کرده اند و مبلغ 
اصلی بین موکل و وکیل به صورت قرارداد بسته 
می شــود که اغلب مبالغی خارج از عرف و بعضاً 

نجومی هستند. 
در این راستا حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس ضمــن تأکید بر باال 
بودن درآمــد وکالی دادگســتری بیان کرده 
 است: »وکال درآمد بسیار باال و مخفی ای دارند؛ 
یعنی آنچه را که در قرارداد وکالت می نویسند 
نسبت به آنچه در پشت صحنه قرارداد از موکل 
دریافت می کنند کمتر است«. هرچند تا حدی 
این بازار سیاه به وجود آمده در حق الوکاله ها را 
می توان به پایین بودن تعرفه های قانونی نسبت 
داد، اما از وکال که خود به عنوان مدافعان قانون، 
وظیفه حق ستانی از موکالن خود را دارند، دور 
از انتظار اســت که تعرفه پایین خود را با دور 

زدن قانون جبران کنند. 

 فرارهای مالیاتی ناشی از 
حق الوکاله های پشت پرده 

مخفی بــودن حق الوکاله های واقعی مســئله ای 
اســت که خود وکال هــم به آن اقــرار کرده اند. 
ســال 91 پس از بخش نامه  شدن ضمیمه کردن 
قراردادها با موکالن بــرای ثبت در دادگاه، وکال 
به شــدت به این قانون اعتراض کردند؛ به طوری 
که این بخش نامه اجرایی نشــد. وکال حتی بدون 
هیچ ابایــی گفته بودند: »مــا می توانیم با موکل 
خــود یک قرارداد صوری ببندیم و آن را ضمیمه 
پرونــده کنیم و بعد از آن و کمتر از 2۴ ســاعت 
متمــم قرارداد را با مــوکل می بندیم، دادگاه که 
نمی توانــد از قــرارداد دوم باخبر شــود! یا اصاًل 
می گوییــم آن مبلغ اولیه بــرای خواندن پرونده 
بــود و این مبلــغ جدید »حق الوکاله« ماســت«. 
جدا از تضییع حقوق مــردم به علت مبلغ باالی 
حق الوکاله ها، مخفی بودن آن ها نیز موجب شده 
 اســت برخی وکال با وجود درآمدهای باال از یک 
حقوق عمومی و وظیفه اجتماعی مهم خود یعنی 
پرداخــت مالیات شــانه خالی کننــد.  به تازگی 
غالمحسین اســماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز 

نســبت به این موضوع واکنش نشان داده  است. 
او با بیان اینکــه برخی قراردادهای وکالت خارج 
از تعرفه های قانونی است و حتی حقوق و مالیات 
دولتی نیز از ناحیه برخی وکال پرداخت نمی شود، 
گفته  است: »شــنیده می شود گاهی قراردادهایی 
در کنــار فــرم وکالت تنظیم می شــود که ارقام 

درشتی را به خودش اختصاص 
می دهــد و ایــن قراردادها هم 

پیوست وکالت نامه نمی شود«. 

 آماری نجومی از فرار 
مالیاتی وکال 

با نگاهی به آمــار پرونده هایی 
که هر سال در دادگاه ها توسط 
وکال بررســی می شود هرچند 
نادقیق ولی به صورت حدودی 
می توان بــه حجم فرار مالیاتی 
وکال پی بــرد. براســاس آمار 

منتشر شده در ســال 9۴، 1۴/۸ میلیون پرونده 
در دادگاه ها وجود داشته اســت که از این آمار، 
9 میلیون پرونده، پرونده های یکتا بوده است. به 

طور متوسط در ایران 10 درصد پرونده ها وکیل 
دارنــد. با فرض اینکه در این 10 درصد دو طرف 
وکیل گرفته  باشند، 1/۸ میلیون پرونده در سال 

9۴ با وکیل همراه بوده است.
حاال اگر متوســط حق الوکاله را برای هر پرونده 
20 میلیــون در نظــر بگیریم )عدد ذکر شــده 
حداقلی تخمین زده شده است(، 
گردش مالی این بازار در ســال 
9۴، 36 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. اگر براســاس پلکان های 
مالیاتی از 36 هزار میلیارد تومان 
مجمــوع حق الوکاله ها با نرخ 20 
درصد مالیات دریافت شــود، در 
این صــورت رقم فــرار مالیاتی 
وکال حدود 7 هزار میلیارد تومان 
بدست می آید. گرچه به این عدد 
به عنوان مقدار فرار مالیاتی وکال 
نمی توان استناد کرد، اما اعداد و 
ارقامی که گاهی از دریافتی  بعضی وکال منتشــر 
می شــود، این حجم باالی فــرار مالیاتی خیلی 
دور از انتظار نیســت. در ادامه چند نمونه از این 

آمارهای مستند ارائه می شود.
حجت االسالم اژه ای در سال 97 از حق الوکاله های 
نجومی چهار وکیل در پرونده بابک زنجانی خبر 
داد و گفــت: این افراد برای 26 جلســه دادگاه، 
نزدیک به یــک میلیــارد و ۴00 میلیون تومان 
دریافت کرده اند. ایشــان همچنین مهرماه سال 
93 از پرونده یک وکیل با حق الوکاله 32 میلیارد 
تومانی نام برد؛ پرونده ای که پای سازمان بازرسی 
را هم به میان کشــید و مشــخص شد این فرد 
از یک ســازمان برای بررســی یک پرونده مبالغ 
کالنی بــه عنوان حق الزحمــه دریافت کرده که 

حتی بخشی از آن به صورت دالر بوده  است. 
در پرونده های مربوط به رفع موانع حقوقی زمین 
و امــالک تجاری هم وکال بعضــاً مبالغ هنگفتی 
برای بررســی پرونده ها طی می کنند. برای مثال 
در پرونــده مربوط بــه یک ملک یــک میلیارد 
تومانی، وکال حتی اگر براســاس تعرفه نیز قرارداد 
ببندنــد حدود 6 درصد از ارزش ملک را به عنوان 
حق الوکالــه دریافت می کنند که رقمی حدود 60 

میلیون تومان است. 
جالب اینکه در هنگام اظهــار میزان حق الوکاله، 
بســیاری از وکال میــزان ارزش ملک را به صورت 
تقویمی و بســیار پایین تر از مقــدار واقعی اظهار 
می کنند. ناگفتــه نماند که به دلیل کمبود وکیل 
در کشور و ارقام باالی حق الوکاله های پرونده های 
حقوقــی، توجه بســیاری از وکال بــه این حوزه 
جلب می شــود و تعدادی اصاًل حاضر به پذیرش 
پرونده هــای کیفری براســاس تعرفه نیســتند. 
همــه  این اعــداد و ارقام درحالی اســت که وکال 
در پرونده های حقوقی برپایــه تعرفه، حق الوکاله 
بگیرنــد؛ در حالــی که کم نیســتند وکالیی که 
همین پرونده های حقوقی را نیز به صورت قرارداد 

خصوصی منعقد می کنند.
در مثالــی دیگر یــک تولیدکننده قطعات ضمن 
نارضایتــی از حق الوکاله هــای پرداختی به وکال، 
عنــوان کــرده  اســت: »وکال، یــک حق الوکاله  
مصــوب قانونی و یک حق الوکالــه عرفی در بین 
خود دارنــد. حق الوکاله های عرفی در حدود 10 
برابــر حق الوکاله های قانونی اســت«. در مواردی 
از این دســت مبلغ واقعی حق الوکاله دریافتی در 
قرارداد نوشته نمی شــود و این به معنای فرار از 

پرداخت مالیات است.

وکال درآمد بسیار باال و 
مخفی ای دارند؛ یعنی 
آنچه را که در قرارداد 
وکالت می نویسند 
نسبت به آنچه در 
پشت صحنه قرارداد از 
موکل دریافت می کنند 
کمتر است

بــــــــرش

سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در برابر برندهای لوازم خانگی خارجی منفعل هستند   نود اقتصادی: مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: وقتی یک کاال ) لوازم خانگی( ضمانت 
۱۰ ساله دارد، شرکت واردکننده ملزم به تأمین قطعه آن است. این روزها وقتی به شرکت ها نامه می زنیم که چرا در تأمین قطعات لوازم خانگی همکاری نمی کنند، می گویند: به خاطر تحریم است. شرکت های 

وارداتی پرفروش که در ایران خط تولید زدند، می توانند قطعات لوازم خانگی را با وجود تحریم ها وارد کنند. متأسفانه سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی باید این مسئله را بررسی کنند.

گزارش روز

خـــبر

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:
وکال ساالنه 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

اقتصاد: حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی درباره میزان فرار مالیاتی در کشور گفت: در حال حاضر در اقتصاد ایران حدود 
100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که می تواند جایگزین درآمدهای نفتی 
شــود. میزان فرار مالیاتی در بخش حقوق و دستمزد ها نیست، بلکه این فرار مالیاتی 
بیشتر در حوزه خدمات، تجارت و امر واردات و صادرات و به طور کلی گروه مشاغل و 
شرکت هاست. بخشی از وکال ساالنه یک میلیارد درآمد دارند. بیشتر اعداد و ارقامی که 
درباره فرار مالیاتی پزشکان و وکال در رسانه ها مطرح می شود به واقعیت نزدیک است. 
برای نمونه وکال 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. راهکار جلوگیری از این مسئله 
هم اجرای طرح جامع مالیاتی است که بابت آن ده ها میلیارد تومان هزینه شده و اکنون 

دولت باید پاسخ دهد که چرا آن را اجرایی نمی کند.

صفحه6    1398/07/17

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر یاسین شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18132 و شناسه ملی 10380336971

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/22 و نامه ش��ماره 3/16/2/5089 -98 مورخ 1398/04/06 اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 

 آقای داود حسینی به شماره ملی 0819282634 - آقای غالمرضا حسینی سوران به شماره ملی 0933690878 - خانم رویا قبول به شماره ملی 
0938726315 2-آقای علی خدابنده به ش��ماره ملی 0638878136 به عنوان بازرس اصلی و آقای پارس��ا حسینی به شماره ملی 5220208128 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622435(
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آگهی تغییرات شرکت مرغ تخمگذار یگانه نیرو خراسان شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 845 و شناسه ملی 10380591242
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن براتی باقراباد بش��ماره ملی: 0931973546 نماینده شرکت کشاورزی همت 
کوش خراسان به شناسه ملی 10380282649 و شماره ثبت 12581 به سمت رئیس هیات مدیره و رمضان مسگران کرمانی بشماره ملی:0940190249 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و علی دوس��ت محمدی بش��ماره ملی: 0941321185 به س��مت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( و رضا بهاری کاش��انی بش��ماره ملی: 0937836133 
بس��مت عضو هیات مدیره و محمدرضا خبیری نوغانی بش��ماره ملی: 0933096054 نماینده شرکت جوانه خراسان بشماره ملی 10380216125 و شماره ثبت 5777 بسمت 
عضو هیات مدیره و جلیل مقیمی بشماره ملی: 0859714713به سمت عضو اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسالمی شرکت با دو امضاء از سه امضاء آقایان علی دوست محمدی 

)مدیرعامل( و محسن براتی باقراباد )رئیس هیئت مدیره( و رمضان مسگران کرمانی )نائب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )622436(
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آگهی تغییرات شرکت پیمان پاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1353 و شناسه ملی 10860316117 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398.05.02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: خانم س��یده س��پیده هاشمی به ش��ماره ملی 0681891513و آقای هاش��م دولت شاهی به شماره 
ملی 0682571271 و آقای قدرت اهلل دولت شاهی به شماره ملی 0682324523 برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - خانم 
خدیجه نوری به ش��ماره ملی 0682324566 به س��مت بازرس اصلی و آقای جواد حامی به ش��ماره ملی 0681851661 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.      
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )623017(
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آگهی تغییرات شرکت پیمان پاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1353 و شناسه ملی 10860316117 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398.05.02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سیده سپیده هاشمی به شماره ملی 0681891513 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای هاش��م دولت ش��اهی به شماره ملی 0682571271 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای قدرت اهلل دولت 
ش��اهی به ش��ماره ملی 0682324523 بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب ش��دند. - کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای سیده سپیده هاشمی )رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( یا قدرت اهلل دولت شاهی)نایب رئیس( 
همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای س��یده س��پیده هاشمی )رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( یا 

قدرت اهلل دولت شاهی)نایب رئیس( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.     
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )623012(
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آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19479 و شناسه ملی 10380350110 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398.06.21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یدا... میرزائی نجفی کدملی 0919460607 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا تمامگر کدملی 0919304699 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ عطایی کدملی 0918988055 
به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال هیات مدیره تعیین گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 
چک ، سفته ، بروات و قراردادها و مکاتبات اداری و عقود اسالمی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .     
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622698(
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آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19479 و شناسه ملی 10380350110 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398.06.21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -هوشنگ عطایی کدملی 0918988055 -آقای یدا... میرزائی نجفی کدملی 0919460607 
-خان��م زه��را تمامگ��ر کدمل��ی 0919304699 برای مدت دوس��ال انتخ��اب گردیدند. -آق��ای غالمرضا عصاری��ان کدملی 
0919277871 و خانم نرگس مالزاده ریابی کدملی 0918674174 بس��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند .    
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622697(
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی نیکوکاران مبتکر طوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 31364 و شناسه ملی 10380465888 
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.11.15 ونامه ش��ماره24262مورخ98.3.1 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای ابوالفضل بشروئی شرق به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید جالل هاشمی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای 
سید احمد موسوی نژاد به سمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند 2- آقای محمد رستمی بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب 
گردید 3- کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمد رس��تمی ) 
مدیر عامل( و آقای ابوالفضل بش��روئی ش��رق ) رئیس هیئت مدیره ( یا آقای سید جالل هاشمی ) نایب رئیس هیئت مدیره ( با امضای متغیر و 

مهر شرکت دارای اعتبار است.   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622696(
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی نیکوکاران مبتکر طوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 31364 و شناسه ملی 10380465888
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.11.05 ونامه شماره24262مورخ98.3.1 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمد رستمی 0889246483-فرامرز سلطانی 0839461968 - س��یدجالل هاشمی0889198861- سیداحمد 
موس��وی نژاد0889763763 - ابولفضل بش��روئی ش��رق 1062603249به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و حس��ین ابراهیمی 0701944293و 
مرتضی صادقی 0681030161 و س��یدجواد جوادی 0701998105 به س��مت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت س��ه سال انتخاب شدند -2 
تق��ی رج��ب زاده بنائ��ی 0934085803 بازرس اصلی و محمود آزمون 0700179828بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند 

3-صورتهای مالی 95و96به تصویب مجمع رسید  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622695(
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی جودو و جوجیستو و کور اش استان خراسان رضوی درتاریخ 1397.08.15 به شماره ثبت 6265 به 
شناسه ملی 14007932515 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه 3.19669 مورخ 1397.07.17اداره 
کل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی با اس��تناد به ماده 1 آیین نامه هیات ورزش��ی اس��تان ، هیئت های ورزش��ی نماینده و جانش��ین فدراسیون ورزشی 
مربوط در اس��تان می باش��د که فعالیت های آموزش��ی )برگزاری دوره های داوری ، مربیگری ، برگزاری و اعزام به مس��ابقات ورزش��ی ( ، استعدادیابی ، 
گسترش ورزش جودو و جوجیستو و کور اش ومرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط 
اجرا و نظارت می نمایند مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، ده 
دی ، خیابان جهاد 4 ، خیابان مهران ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 9136836134 اس��امی و میزان س��هم الشرکه شرکا : -آقای حسین محمودی فرزند 
رمضانعل��ی ش ش 3848 ص��ادره از : مش��هد کد ملی : 0933636989ت ت : 1339.02.01 2- خان��م اعظم عرب عمارلو فرزند : محمد ش ش 3831 صادره 
از : مش��هد کدملی : 0942552148 3- آقای جواد س��رمدی رس��تگار فرزند نصراهلل ش ش : 64439 صادره از : مش��هد کد ملی : 0930643992 4- اقای 
سیدمحسن پورتقی فرزند سیدحسین ش ش : 505 صادره از : مشهد کد ملی : 0942265912 5- آقای امیررضا زارعی فرزند حسین ش ش 11026صادره 
از : مش��هد کدملی : 0933922817 6- آقای اصغر دهقانی فرزند محمد عیس��ی ش ش 6 صادره از : فریمان کد ملی : 0849618096 7- 7آقای احمد امیر 
فخریان فرزند غالمرضا ش ش 1323 صادره از مش��هد کد ملی 0940609983 اولین مدیران : 1 -آقای حس��ین محمودی کد ملی : 0933636989 به سمت 
رئیس هیئت 2- خانم اعظم عرب عمارلو کدملی : 0942552148به س��مت نائب رئیس 3- آقای جواد س��رمدی رس��تگار کد ملی : 0930643992 به سمت 
دبیر هیئت 4- اقای سیدمحسن پورتقی کد ملی : 0942265912 به سمت خزانه دار 5- آقای امیررضا زارعی کدملی : 0933922817 به سمت عضو هیئت 
رئیس��ه 6- آقای اصغر دهقانی کد ملی : 0849618096 به س��مت عضو هیئت رئیس��ه 7- 7آقای احمد امیر فخریان کد ملی 0940609983 به س��مت عضو 
هیئت رئیس��ه دارندگان حق امضا : همچنین اس��ناد بانکی اوراق بهادار و تعهد آور هیات با امضا ثابت خزانه دار و امضا رئیس هیات و در غیاب رئیس 

هیات ، نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس ، دبیر هیات، به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622694(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 17 مهر 1398 10 صفر 1441 9 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9083 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

»نژادپرستی علمی« در ژورنال های خارجی   ایسنا: شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان سیاست های تحریمی و دشواری های چاپ مقاالت در ژورنال های خارجی 
گفت: این مسائل کار را برای محققان ایرانی سخت کرده به طوری که اگر قبالً از بین 100 مقاله ای که به ژورنال های خارجی می فرستادیم، ۵ تا 10 مقاله به خاطر مسائل سیاسی و ملیت ما رد می شد، اکنون تعداد 

مقاالت رد شده ما به 2۵ رسیده است. باید سعی کنیم استانداردهای مجالت داخلی را باال ببریم تا این ها در پایگاه های بین المللی همچون آی اس آی یا اسکوپوس نمایه شوند.

بلیت قطار اربعین برای افراد 2 تا 12 سال نیم بهاست
گروه جامعه- محمود مصدق: بلیت 
قطار بــرای ســفرهای اربعین مانند 
دیگر مواقع ســال برای افراد 2 تا 12 
سال نیم بهاســت. یک مقام مسئول 
در روابط عمومی شرکت رجا با بیان 
این مطلب تأکیــد کرد: هموطنان از 
نمایندگی هــای مجاز رجا بلیت تهیه 

کنند و چنانچه تخلفی در قیمت بلیت مشــاهده کردند به ســامانه 1539 
اطالع دهند. نمایندگی های غیرمجاز از قبیل اپلیکیشــن ها، وب ســایت ها و 
آژانس هایی که به طور غیرمستقیم بلیت رجا را گران تر می فروشند که الزم 

است موارد تخلف از سوی هموطنان، گزارش شود. 
این در حالی است که رئیس یک کاروان سفر اربعین حسینی به قدس گفت: 
برای تهیه بلیلط به شرکت رجا در مشهد مراجعه کردیم اما با کمال تعجب 
متصدی فروش بلیت ادعا کرد فقط برای 5 فرد 2 تا 12 سال  سهمیه بلیت  
نیــم بها دارند و می توانند آن را ارائه کنند و از آنجا که در کاروان ما تعداد 
کودکان 2 تا 12 ساله بیشتر بودند مجبور شدیم برای جمعی از آن ها بهای 
بلیت کامــل را بپردازیم. همچنین رئیــس کاروان دیگری هم ضمن تایید 
فروش بلیت به نرخ کامل برای افراد 2 تا 12 ســاله از سوی شرکت رجا در 
مشهد به قدس گفت:بحث تهیه بلیت از منابع غیر مجاز مطرح  نیست. چون 
به مناسبت اربعین شرکت یاد شــده خود اقدام به فروش بلیت ها می کند. 
ضمن اینکه به هنگام خرید بلیت  برای کاروان ما یکی از مسئوالن رجا نیز 

حضور داشت. 

رونق خرید و فروش دینار عراقی در مرز چذابه
ایرنا: خرید و فــروش دینار عراقی در 
اطراف پایانه چذابه همزمان با شروع موج 
جدید حرکت زائران اربعین حسینی به 

این گذرگاه مرزی رونق گرفته است.
ده ها دالل غیرمجاز ارز که عموماً دینار 
خرید و فروش می کنند در اطراف پایانه 
مــرزی چذابه زائران را به ســوی خود 

جــذب می کنند تا نیاز آنان را به دینار عراقــی که برای کرایه حمل و نقل مورد 
استفاده قرار می گیرد تأمین کنند.

دالالن خرید و فروش دینار عراقی که ایرانی هستند اجازه ندارند وارد پایانه مرزی 
چذابه شوند و عمدتاً در موکب ها و توقفگاه خودروها و اطراف پایانه در حالی که 
دستگاه »پوز« در اختیار دارند پرسه می زنند. در اطراف پایانه مرزی چذابه دالالن 
ارز هر 1۰۰هزار دینار عراقی را 1۰میلیون ریال می فروشند ولی در عوض 1۰۰هزار 
دینار عراقی را 9 میلیون و 5۰۰هزار ریال خریداری می کنند. گفته می شود، خرید 
دینار عراقی در اهواز 1۰تا 15درصد کمتر از نرخ آن در مرز چذابه اســت از این 
رو به زائران توصیه شــده ارز مورد نیاز خود را پیش از ورود به پایانه های مرزی از 
شهرهای خود خریداری کنند. بســیاری از زائران اربعین حسینی در چذابه نیز 
ترجیح می دهند برای تأمین هزینه های خود، چک پول 5۰۰ هزار ریالی با خود به 
عراق ببرند. حدود 2۰خودپرداز سیار و ثابت در داخل و اطراف پایانه مرزی چذابه و 

محل استقرار موکب ها فعال هستند تا پول نقد زائران را تأمین کنند.
هر زائر می توانــد تا 5 میلیون ریال پول نقد از خودپردازهای اطراف پایانه مرزی 
چذابه دریافت کند.مسئوالن محلی به زائران توصیه می کنند برای تأمین نیازهای  

خود از دینار استفاده کنند.

هشدار پلیس درباره سوءاستفاده از گذرنامه زائران اربعین
سرهنگ  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
علی محمــد رجبی، سرپرســت مرکز 
تشخیص و پیشــگیری پلیس فتا ناجا 
الکترونیکی  گفت: ســایت های فروش 
بلیت هواپیما در زمــان اربعین اجازه 
فروش بلیت ندارنــد و تمام بلیت ها از 
طریق دفاتر به فروش می رســند. وی 

افزود: زائران در نظر داشــته باشند که در زمان بازگشت از سفر اربعین گرفتار 
ســودجویانی که به دنبال رجیســتر کردن موبایل هستند نشوند و موارد مورد 
نیاز را در نظر داشــته باشند تا در دام کالهبرداران نیفتند و از گذرنامه هایشان 

سوءاستفاده نشود. 

با خودرو شخصی نمی توان به زیارت اربعین رفت
هادیانفر،  ســیدکمال  سردار  ایسنا: 
رانندگی  و  راهنمایــی  پلیس  رئیس 
نیروی انتظامی گفت: برابر تصمیمی 
که ســتاد اربعیــن در هماهنگی با 
مســئوالن کشــور عراق اتخاذ کرده 
امکان ســفر با خودرو شخصی یا به 
عبارتــی کاپوتاژ تا پایــان مهرماه به 

کشــور عراق نیست، بنابراین امکان اینکه زائران با خودرو شخصی به زیارت 
اربعین بروند وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تنها ۴۰۰ دســتگاه اتوبوس برای تردد افراد دارای شــرایط 
خاص نظیر جانبازان و معلوالن و... مجوز کاپوتاژ دارند که این اتوبوس ها نیز 
تنها از مرز چذابه عبور خواهند کرد. سردار هادیانفر با بیان اینکه خودروهای 
سنگین نیز اجازه تردد در معابر سه استان و چهار مرز را ندارند، گفت: تنها 
خودروهای حامل تجهیزات و لوازم موکب ها می توانند تردد کنند که تاکنون 
بیش از 9۰درصد از خودروها نیز به محل رسیده و وسایل و بار خود را تخلیه 
کرده انــد. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکــه دولت عراق نیز به دالیلی 
نظیر قیمت بنزین و دیگر موارد زیر بار کاپوتاژ نرفته است، گفت: در همین 
راستا نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک نیز گفته شده تا مجوز 

کاپوتاژ را تا پایان مهرماه صادر نکنند.

2 هزار و 500 دستگاه اتوبوس آماده خدمت  به زائران
ایسنا: محسن مسلم خانی، مدیرعامل 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور 
 5۰۰ و  2هــزار  خدمات رســانی  از 
دســتگاه اتوبــوس به زائــران کربال 
در ایام اربعین خبــر داد. وی گفت: 
اربعین امســال جابه جایــی زائران با 
همکاری 3۰ شهرداری و 3۰ سازمان 

حمل و نقلی انجام می شــود و برای این مهم 2هزار و 5۰۰ دستگاه اتوبوس 
تدارک دیده شده است. مسلم خانی ادامه داد: امسال حدود 35درصد نسبت 
به ســال گذشــته افزایش ناوگان داریم زیرا تعداد زائران بنا بر اعالم ستاد 
اربعین افزایش یافته اســت و پیش بینی می شود امسال حدود 6میلیون زائر 
جابه جا شوند. این آمارها سال گذشته در رفت و برگشت ۴میلیون نفر بود.

زائران کربال از مراکز نامعتبر بلیت خریداری نکنند
برنــا: رضا جعفــرزاده، ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری در 
خصوص نرخ های تعیین شــده اظهار 
کرد: نــرخ بلیت هواپیمــا در فرایند 
زمانــی 2۰ تا 3۰ مهرماه افزایشــی 

ندارد و نرخ سال گذشته است. 
وی گفت: خواهش ما این اســت که 

زائــران از مراکز نامعتبر بلیت خریــداری نکنند تا بلیتی که برای آن صندلی 
هواپیمایی در نظر گرفته نشده است، خریداری نشود. زائران از مراکز معتبری 
که روی ســایت سازمان هواپیمایی کشور در دسترس است، برای خرید بلیت 
اســتفاده کنند. وی افزود: برای کمک به زائرانی که قصد شــرکت در مراسم 
اربعین حســینی دارند، تصمیم گرفته شــد در فراینــد زمانی 2۰ تا 3۰ مهر 
نرخ هــا افزایش پیدا نکند و اگر کســی بیرون از ایــن نرخ ها عمل کرد با آن 

برخورد می شود.

مرده  عروس  اشتیاق   جامعه/ اعظم طیرانی   
ایرانی، سحر تبر یا »زامبی« عنوانی که وب سایت های 
خارجی از آن برای معرفی اش به کار می برند، برای 
معروف شدن در اینستاگرام و خرید چندین هزار 
فالوور به هر دلیل، آثار روحی و روانی خود را بر 
و  ارزش ها  به حفظ  که  اصیلی  جامعه  و  فرهنگ 

هنجارهای خود می اندیشد، خواهد گذاشت.
از سوی دیگر آنچه مورد پرسش قرار می گیرد؛ حدود 
دخالت پزشکان و دانش آن ها در این خصوص است. 
دانش و به ویژه اخالق پزشکی تا چه حد مجوز انجام 

عمل های افراطی زیبایی را صادر می کند.
حســن نوروزی، سخنگوی کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی پیش از این گفته 
بود بر اســاس قانون انجام جراحی های غیرمتعارف 
با عناوینی همچون »گوش الفی«، »چشم گربه ای«، 
»دماغ خوکی« و »لب شــتری« مجــازات کیفری 
تنبیهی 7۴ ضربه شــالق یا 1۰ تــا 6۰ روز زندان 
پیش بینی کرده است و پزشکان جراحی که این گونه 
عمل های جراحی را انجام دهند هم به دست عدالت 

سپرده می شوند و مجوز کارشان لغو می شود. 

 اقدامی برای تعریف قانون پیشگیری از 
جراحی های نامتعارف صورت نگرفته

عضو  آبرامیان،  ژرژیــک  اما 
در  کمیســیون  همیــن 
گفت وگو با مــا می گوید: تا 
جایی که می دانم، محدودیت 
قانونی برای انجام عمل های 

جراحی زیبایی پیش بینی نشده و با توجه به اینکه 
جراحی های غیرمتعارف جزو موارد محدود است و 
قانون امری کلی است و موردی وضع نمی شود، بعید 
اســت در این مورد قانونی داشته باشیم و برای آن 

مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. 
آبرامیان می افزاید: اگر قرار باشد قانونی برای مجازات 
و پیشگیری از جراحی های نامتعارف و افراطی وضع 
شود، ابتدا باید پیش نویسی تهیه و مورد مطالعه قرار 
گیرد و ســپس در مورد آن تصمیم گیری شود که 

تاکنون در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. 

 اول؛ مشاوره روان شناسی
ســیامک مره صدق، عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس 
نیــز می گوید: بــا توجه به 
اینکه جراحی های نامتعارف 
تأثیر  زیبایــی  اصطالح  به 

چندانی در مجموع ســالمت عمومی جامعه ندارد 
مورد توجه مجلــس قرار نگرفته اســت، بنابراین 
مسئول نظارت بر این مسئله آیین نامه های داخلی 
وزارت بهداشت و اصول اولیه اخالق طب پزشکی و 

نظام رفتار پزشکان در خصوص حقوق بیماران است. 
وی می افزاید: نخســتین اصــل اخالقی مرتبط با 
عمل های زیبایی این است که به هیچ وجه پزشک 
نباید به بیمار پیشــنهاد انجام عمل زیبایی بدهد 
و درخواســت باید از سوی بیمار مطرح شود، دوم 
اینکه هر گونه تبلیغ در خصوص عمل های زیبایی 
جرم محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه 
عمل های زیبایی جزو عمل های ضروری نیست و 
در سالمت جسمی فرد تأثیری ندارد حتماً باید قبل 
از عمل جراحی همه آزمایش های الزم انجام شود، 
ضمن آنکه مشاوره روان شناختی نیز پیش از انجام 
عمل های زیبایی ضروری اســت تا مشخص شود 
فرد به لحاظ روانی سالم است.  وی ادامه می دهد: 
چنانچه عمل های زیبایی بدون انجام آزمایش ها و 
مشاوره های الزم و ضروری که آیین نامه های قوانین 
پزشکی آن ها را مشخص کرده، انجام شود رفتاری 

برخالف اخالق پزشکی و غیرقانونی است. 

آیا انجام عمل های زیبایی نامتعارف جرم است؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انجام عمل های 
زیبایی نامتعارف جرم محســوب می شــود، اظهار 
می دارد: اگر فرد آزمایش ها و مشــاوره های پیش از 
عمل زیبایی را انجام دهد و مشخص شود خواسته 
وی با اصول زیبایی شناسی مورد قبول دنیا- قواعد 
بین المللی که به عنوان نمونه در مورد زیبایی شناسی 
صورت تابلو »مونالیزا« است- مغایرت نداشته باشد 
هیچ مشــکلی وجود ندارد.  دکتــر مره صدق ادامه 
می دهد: در برخی مواقــع افرادی که به طور مکرر 
اقــدام به انجام عمل های زیبایی می کنند به لحاظ 
روانی مشکل دارند که حداقل دلیل آن پایین بودن 
اعتماد به نفس است. وی می افزاید: پزشک موظف 
است بیمار را از همه خطرهای احتمالی آگاه سازد 
که حداقل آن مرگ و میر ناشی از بیهوشی است به 
طوری که در بهترین مراکز جراحی دنیا نیز به لحاظ 
آماری از هر 1۰هزار بیماری که بیهوش می شــوند 

حتی اگر هیچ اقدام جراحی روی آن ها انجام نشود 
هم 6 نفر فوت می کنند. بنابراین به هیچ وجه جراح 
نباید به بیمار یا خانواده او قول دهد که عمل جراحی 

بدون خطر و عوارض انجام خواهد شد.

 مسئولیت های پزشک در جراحی های زیبایی
به گفته مره صدق، وجه تمایز جراحی های زیبایی با 
دیگر جراحی ها در نیازی است که حیات انسان به 

آن ها دارد. برخی از حقوقدانان با 
در نظر گرفتن نیاز روانی انسان، 
تمایز زیادی میان مسئولیت های 
جراحــی  زیبایی و غیر آن قائل 
نمی شــوند. آن ها معتقدند که 
خروج از افسردگی و پیامدهای 
منفــی روانــی، این دســته از 
بیماران را به جراحی های زیبایی 
سوق می دهد و مانند دیگر انواع 
جراحی هــا برای افــراد جامعه 
ضروری و مفید است. اما از سوی 
دیگر، گروه دیگری هستند که 
نظام حاکم بر مسئولیت جراحان 

زیبایی را  سختگیرانه تر از دیگر جراحان نام می برند. 
به طوری که رئیس انجمن علمی حقوق پزشــکی 
ایران به این تمایز میان انواع جراحی ها تأکید می کند 
و می گوید: برخی مسائل ضرورت جراحی زیبایی را 
کم می کنند و در جراحی هایی که ضرورت انجام آن 
پایین است نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر 
این اصل رعایت نشود، پزشک به واسطه نفس شروع 
جراحی مسئولیت خواهد داشت. وی از این ضابطه با 
عنوان »قاعده تناسب« یاد می کند که در حقوق دیگر 

کشورها پذیرفته شده است.

 انجام هر نوع عمل جراحی غیرضروری، 
غیرقانونی است

محمود عباسی می افزاید: در 
خصوص این موضوع مهم در 
قوانین و مقررات به این نکته 
اشاره شده که پزشک و جراح 
در صــورت انجــام جراحی 

ضروری و مشروع چنانچه مرتکب تقصیری نشده 
باشد از مسئولیت مبرا است. بنابراین هر نوع عمل 
جراحی غیرضروری نامتعارف نامشروع و غیرقانونی 

اســت. در حالی که برخی فقهــا و حقوقدانان در 
خصوص جراحی های زیبایی هم تردید دارند قطعاً 
جراحی هایی نظیر »گوش االغی«، »چشم گربه ای«، 
»لب شتری« و »دماغ خوکی« که به گمان پزشکان و 
جراحان دارای آثار و پیامدهای ناگواری نظیر نابینایی 
و بازگشت ناپذیری به حالت اولیه هستند در دایره 
قوانین و مقررات نمی گنجنــد و جزو جراحی های 
غیرقانونی محســوب می شوند که بر اخذ رضایت و 
برائت پزشــک و جراح از بیمار هم هیچ اثر قانونی 
مترتب نیست. بنابراین این گونه جراحی ها غیرقانونی 
و به تعبیر قانون گذار غیرمشــروع هستند. رئیس 
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشــکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی ادامه می دهد: وقتی 
یک عملی غیرقانونی و غیرشرعی و الزاماً غیراخالقی 
است؛ این به معنای ممنوعیت آن عمل است و نباید 
انجام شــود. تضمین یا ضمانت 
اجرای آن هم مسئولیت پزشک و 
جراح در صورت ارتکاب این گونه 
اعمال است. البته دولت نمی تواند 
بــرای هــر پزشــک و جراحی 
پلیس بگمارد کــه مرتکب جرم 
نشود، بنابراین در مرحله نخست 
مخاطبــان و مراجعه کنندگان به 
این گونه افراد باید از حداقل های 
عقــل و درایت برخوردار باشــند 
که بــه این اطبــا و جراحان و یا 
پزشک نمایان مراجعه نکنند و در 
مرحله بعد این پزشکان و جراحان 
هم باید از حداقل های عقل و درایت برخوردار باشند 
که از انجام اعمــال غیراخالقی، غیرقانونی و حتی 
غیرشــرعی اجتناب ورزند و بــرای خود و بیماران 
دردســر درســت نکنند و حیثیت علمی خود را با 
پول معاوضه نکنند. البته از بازرسی وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی نیز انتظار می رود نظارت 
دقیق تــری بر مطب ها، کلینیک ها و مراکز جراحی 
اعمال کنند و از دادستان ها به عنوان مدعی العموم 
هم انتظار می رود با کسانی که به هر نحو با سالمت 
مردم بازی می کنند برخورد جدی تری داشته باشند.

 آمارها نگران کننده است
دکتر عباســی بــا ابراز تأســف از آمارهــای باال و 
نگران کننــده در خصوص جراحی هــای نامتعارف 
و افراطــی به اصطالح زیبایی می گوید: اگر ســری 
به دادســراها و نظام پزشکی بزنید پرونده هایی که 
تشکیل می شوند نگران کننده است و این در حالی 
اســت که نرخ واقعی این جرایــم حداقل 1۰ برابر 
پرونده های متشکله است که افراد چون با رضایت 
خود به جراح مراجعه کرده اند شکایت نمی کنند یا 
در شوراهای حل اختالف پرونده ها مختومه می شود. 

هر نوع عمل 
جراحی غیرضروری 
نامتعارف نامشروع 
و غیرقانونی است 
در حالی که برخی 
فقها و حقوقدانان 

در خصوص 
جراحی های زیبایی 

هم تردید دارند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

مرخصی برای کار در کشورهای همسایه 
خانه ملت: زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس 
خطاب به وزیر علوم، گفت: آیا خبر دارید هیئت های علمی نخبه 
کشور مرخصی بدون حقوق می گیرند و در کشورهای همسایه 
مشغول کار هستند، در حال حاضر نخبگانی داریم که پنج سال 
در کشور حضور ندارند اما وزارت علوم برای برگشت آن ها هیچ 

گونه پیگیری نکرده است؟

حمله دوباره ملخ ها در پیش است
تسنیم: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای 
به معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد، در ســه ماه پایانی سال 
جاری دوباره با هجوم گســترده ملخ هــای صحرایی در مناطق 
جنوبی کشــور مواجه خواهیم بود. وی در این نامه آورده است 
که پیش بینی ها، سطح مبارزه با این آفت را رقمی افزون بر 1۰۰ 

هزار هکتار اعالم می کند.

خودروی مناسب سرویس مدارس الزم داریم
میزان: سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور 
ناجا می گوید: خودرو مخصوص سرویس مدارس در کشور نداریم. 
خودرو های مخصوص سرویس مدارس در کشور های دیگر ارتفاع 
کوتاه و صندلی های متناســب با دانش آمــوزان دارد و به جای 
اینکه 1۰ دستگاه سواری مشغول انتقال دانش آموزان باشد برای 

جابه جایی۴۰دانش آموز می توان از این خودروها استفاده کرد.

مدارس دنبال قبولی دانشگاه هستند نه رشد استعداد ها
میزان: علی الستی، جامعه شناس ارتباطات می گوید: در مدارس 
ما تنها فعالیت های فردی انجام می شــود و موفقیت های فردی 
مد نظر اســت؛ بنابرایــن قدرت نه گفتــن، خالقیت، فرهنگ 
عذرخواهی و سایر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در مدارس 
رشد نمی کند. دانش آموزان در مدارس ما تنها مطیع بودن را یاد 
می گیرند و در آینده ممکن است حتی به مصرف مواد مخدر نیز 

نتوانند »نه« بگویند.

رد پای بساز و بفروش ها در خشک شدن پارک چیتگر
باشگاه خبرنگاران جوان: صفایی خیراتیان در پاسخ به این 
پرسش که آیا در بوستان چیتگر خشک شدن هدفمند درختان 
برای توده گذاری و ساخت و ساز انجام می شود یا خیر، اظهار کرد: 
خشک شدن هدفمند درختان بوستان چیتگر شایعه ای بی رحمانه 

بود که برخی از دوستان با بی تقوایی آن را مطرح کردند.

ساخت برج میالد ضرورت نداشت
فارس: علی اعطا، سخنگوی شــورای شهر تهران در مورد برج 
میالد گفت: به لحاظ کارکردی این برج یک برج مخابراتی است 
و زمانی که ســاخته شــد دو دهه بود که در دنیا به لحاظ فنی 
برج های مخابراتی ساخته نمی شد که به نظرم این مجموعه از 
هزینه هایی که برای برج میالد صرف شــد باید به اولویت های 

دیگر اختصاص می  یافت.

کاهش 2 هزار تُن از وزن کتاب های دوره ابتدایی 
ایلنا: علی باقرزاده، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
پژوهش گفت: در سال جاری قطع چهار عنوان کتاب مقطع 
ابتدایــی را تغییر دادیم و تا ســال آینده هم 9 عنوان کتاب 
در دوره ابتدایی تغییر قطع پیدا خواهد کرد. برآوردمان این 
است که نزدیک به 2هزار تُن از وزن کتاب های دوره ابتدایی 

کاهش پیدا کند.

سخت ترین کار؛ پلمب یک واحد صنفی !
مهر: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت می گوید: واحد 
صنفی که مرکز فساد، تخلف و جرم شود حساب جداگانه ای با 
کسبه گرانقدر و شرافتمند دارد، باالی 99درصد کسبه درستکار 
هستند و قانون را رعایت می کنند. واحد صنفی نباید بی حساب 
و کتاب پلمب شود، سخت ترین کار برای من، پلمب یک واحد 

صنفی است.

تعدادی از دانش آموزان هنوز کتاب درسی نگرفتند
ایرنا: احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد 
آموزشــی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تعدادی از دانش آموزان امسال هنوز 
در دوره های مختلف تحصیلی ثبت نام نکردند و کتاب درسی 
نگرفتند که این مهــم تالش همه معلمان و مدیران را برای 

شناسایی آن ها می طلبد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

سردار کمالی بیان کرد
واکنش به افزایش سن اعزام به 

سربازی از 1۸ به 20
 باشگاه خبرنگاران جوان   رئیس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
افزایش ســن ســربازی از 1۸ به 2۰ موجب 

بالتکلیفی عده زیادی از جوانان می شود.
سردار موســی کمالی افزود: افزایش سن اعزام 
به خدمت از 1۸ به 2۰ سالگی منجر به معطلی 
گروه دیگر از جوانان خواهد شد. اکنون جوانان 
بسیاری هستند که قصد ادامه تحصیل ندارند و 
می خواهند زودتر به سربازی اعزام شوند. سردار 
کمالی گفت: هر چه اعزام به خدمت به تعویق 
بیفتــد جوانان امکان بهره مندی از یکســری 
امکانات پس از ســربازی را دیرتر به دســت 
می آورند. در حال حاضر سن سربازی در کشور 
ورود به 19 ســالگی است و از طرف دیگر نیز 
دارندگان مدرک دیپلم یک سال فرصت دارند 
تا وضعیت سربازی خود را مشخص کنند که به 
عبارتی دیگر فرد مشمول پس از دریافت دیپلم 
تا 2۰ سالگی فرصت دارد که وارد دانشگاه شود.

خانه و خانواده

یک کارشناس
تماشای تلویزیون برای اطفال 

زیر 1۸ ماه ممنوع است
 فارس    رئیس پانزدهمین کنگره بیماری های 
شــایع کودکان گفت: برای اطفال زیر 1۸ ماه، 
دیدن تلویزیون و استفاده از وسایل الکترونیکی 
ممنوع اســت. علی اکبر ســیاری بــه موضوع 
آسیب های استفاده زیاد از اینترنت، تلویزیون، 
تبلت و بازی های رایانه ای اشــاره کرد و گفت: 
73درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند 
و 93درصد نیز از موبایل استفاده می کنند؛ در 
حالی که انجمن کودکان آمریکا، محدودیت هایی 
برای استفاده از این وسایل قائل شده است. وی 
تصریح کــرد: برای اطفال زیــر 1۸ ماه، دیدن 
تلویزیون و استفاده از وسایل الکترونیکی ممنوع 
اســت. از 1۸ ماهگی تا 2۴ ماهگی باید تحت 
نظارت والدین باشد و از دو سالگی تا پنج سالگی، 
یک ساعت تماشای تلویزیون، در پنج سالگی تا 
1۸ ســالگی این میزان به دو ساعت می رسد و 
باید دقت شود که استفاده از این وسایل باید با 

نظارت والدین باشد. 

بهداشت

وزیر بهداشت اعالم کرد
 واردات یک آمپول 
به اسم پودر کاکائو!

 ایسنا   نمکــی، وزیر بهداشت با انتقاد از نوع 
کارکرد سامانه تی تک گفت: گرچه این سامانه 
زیرســاخت خوبی برای شفافیت بود، اما هرگز 
به سوی شفافیت حرکت نکرده است. حتی در 
حال حاضر که با شما صحبت می کنم همچنان 
این سامانه دارای نواقصی هست. به عنوان مثال 
یک کاربر در سامانه تی تک توانسته بود آمپول 
تستوســترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر 
کاکائو به کشور وارد کند و یا یک خانم دکتر در 
این سامانه در 19 قسمت مسئول فنی شناخته 

شده بود بدون اینکه این سامانه خطا دهد.
وی افــزود: عــده ای پــس از حرف های من 
ترســیدند و بلوا کردند که وزیر بــا این افراد 
شــراکت دارد؛ در حالی که به صراحت اعالم 
می کنم وزیر بهداشت شما کاسه لیس نیست. 
بنده اگر می خواستم اقدامات رانت جویانه انجام 
دهم می توانستم اقدام به تأسیس کارخانه های 

متعدد و رانت جویی های دیگر کنم. 

علم و فناوری

معاون وزیر ارتباطات خبر داد
 IT رشد حوزه 

با وجود تحریم ها
 مهر   معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
گفت: برای حمایت از اشتغال زایی استارتاپ های 

حوزه IT، برنامه هایی در دستور کار قرار دارد.
ستار هاشمی گفت: نگاهمان در این طرح این 
اســت که از شرکت های نوپایی که سه سال از 
سابقه فعالیتشان نگذشته باشد، حمایت کنیم. 
این طــرح به صورت جدی و با دســتور وزیر 
ارتباطات در دســتور کار وزارتخانه قرار گرفته 

است.
هاشــمی افزود: در طرح نوآفرین نگاهمان این 
است که شرکت های نوپای فعال و با انگیزه الزم 
را کمک و حمایــت کنیم اما این حمایت ها با 

نظارت های کامل انجام خواهد شد. 
با وجود تحریم ها، حوزه IT رشد مثبت باالی 
6درصد را دارد. این رشــد با وجــود اقدامات 
یکجانبه گرایانه و ظالمانه آمریکا، نشان می دهد 
که عملکرد حوزه فناوری اطالعات عملکرد قابل 

دفاعی است.

میراث فرهنگی

وزیر میراث  فرهنگی بیان کرد
خبرهای خوب از بازگشت آثار 

تاریخی به کشور
 فارس   وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
الواح هخامنشی  صنایع دستی گفت: بازگشت 
یک اقدام بزرگ و ارزشــمند به  حساب می آید 
و خبرهای خــوش دیگری هم در راه اســت. 
علی اصغر مونســان همچنین خاطرنشان کرد: 
در حوزه بین المللی تعامالت بسیار خوبی داریم 
و این دیپلماسی فرهنگی موجب شده است تا 
شاهد برگزاری نمایشگاه های متقابل موزه ای بین 
ایران و برخی از کشورهای اروپایی باشیم. در کنار 
این در هفته گذشته شاهد ورود الواح هخامنشی 
به کشور بودیم که اتفاق بسیار ارزشمند و بزرگی 
بود. در همین خصوص خبر خوش و بی نظیری 
نیز داریم که در فرصت مناســب اعالم خواهد 
شــد. وی در ادامه گفت: در ایران یک میلیون 
ســایت تاریخی، 35هزار اثر ثبت ملی و 2۴ اثر 
ثبت جهانی داریم که ظرفیت بسیار بزرگی است 
و برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها نیازمند 

تقویت اعتبارات وزارتخانه هستیم.

تا اربعین حسینی

کدام پزشک دختر ایرانی را به زامبی تبدیل کرده؟

این جراحی غیر قانونی است
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نگاهی به بدعهدی های ایاالت متحده  در قبال متحدانش

سنت بی وفایی آمریکایی
  جهان/ سید احمد موسوی  رئیس جمهور 
ایاالت متحده در حالی فرمــان خروج نیروهای 
نظامی کشورش را از خاک سوریه صادر کرد که 
به گفته او »این جنگ هــای بی پایان و قبیله ای 
ربطی به آمریکا ندارد«. این موضع دونالد ترامپ 
اما انتقادهای بســیاری را در پی داشــته است. 
منتقــدان وی اما این بــار از هر دو حزب مطرح 
این کشــور هستند. از هیالری کلینتون و نانسی 
پلوســی دموکرات گرفته تا  لیندســی گراهام و 
مارک روبیو ســناتورهای جمهوری خواه تصمیم 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه را فاجعه و 
خیانت توصیف کرده اند؛ خیانتی که در نهایت به 
نفع ایران تمام خواهد شد. در میان خیل انتقاداتی 
که این تصمیم ترامپ در پی داشــته نکته ای که 
مارک روبیو، ســناتور جمهوری خواه به آن اشاره 
می کند، قابل تأمل است؛ به گفته روبیو »تصمیم 
ترک سوریه توسط ترامپ تأییدی بر دیدگاه ایران 

در مورد بدعهدی دولت آمریکا خواهد بود«.

 وعده نصراهلل تحقق یافت
از  اعالم عقب نشــینی نیروهای نظامی آمریکا 
مواضع خود در خطوط مرزی شــمال ســوریه 
یادآور وعده ای بود که ســید حســن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی که حدود 
یک ســال پیش – شــانزدهم فوریه ۲۰۱۸ به 
مناســبت یادبود »فرماندهان شهید« داده بود، 
اســت. در این ســخنرانی دبیــرکل حزب اهلل 
لبنان ضمن هشــدار به کردهــا در مورد اینکه 
آمریکا در نهایت آن ها را تنها خواهد گذاشت، 
از آن ها خواســت بــه ایاالت متحــده اعتماد 
نکنند و مشــکالت خود را با دولت سوریه حل 
و فصل کنند. نصراهلل در آن ســخنرانی خطاب 
به کردهای ســوریه گفتــه بود: »باید بدانید که 
آمریــکا شــما را االن به عنوان ابــزاری برای 
پیشبرد طرح های خودش از جمله در جنگشان 
با ســوریه و ایران، با روســیه و محور مقاومت 
به خدمت گرفته اند امــا در نهایت، فکر منافع 
خودشان هستند و از شما صرف نظر می کنند و 

شما را در بازار برده فروشان می فروشند«.

 توییت تهدیدآمیز تحت 
فشار منتقدان داخلی

ترامــپ اما روز دوشــنبه در 
توییتــی در مــورد تحوالت 
ترکیه و شمال سوریه که به 
نظر می رسد تحت فشارهای 
منتشــر  داخلی  منتقــدان 
کرد، ترکیه را به فروپاشــی 
اقتصادی تهدید کرد. تهدید 
ترامــپ اما تا لحظه انتشــار 
این گزارش هیچ واکنشی از 
ترکیه  رسمی  مقامات  سوی 
در پی نداشته است و در عین 

حال گزارش ها حاکــی از ورود نیروهای نظامی 
ترکیه به خاک ســوریه و قریب الوقوع بودن آغاز 
عملیات نظامی است. چنانکه به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیک« یگان های زرهی ارتش ترکیه با عبور 
از گذرگاه مرزی کیلیس، به منطقه جرابلس وارد 
شــده و در حال حرکت به ســمت ریف شمالی 

منبج هستند.

 »رهاکردن متحدان« روند تکراری واشنگتن
شــعیب بهمن، کارشــناس مســائل ترکیه در 

گفت وگو با خبرنگار قدس مواضع 
متناقض ترامــپ و برخی مقامات 
کنگره در قبال تحرکات ترکیه در 
شمال سوریه را ناشی از سردرگمی 
جدی سیاست خارجی آمریکا در 
قبال منطقه غرب آســیا دانست 
و گفــت: درواقــع مــا می توانیم 
روند رها کردن متحدان توســط 
آمریکا را از زمان شــروع قیام های 
عربــی مشــاهده کنیــم. در آن 
زمان واشــنگتن متحدان سنتی 
خودش مثل بن علی در تونس و 
مبارک در مصــر را رها کرد و در 
عمل نشــان داد که می تواند به صورت ناگهانی 
سیاســت خارجی خودش را تغییر بدهد و حتی 
از نزدیک ترین متحدانش چشمپوشــی کند. این 
روند در سال های اخیر دست کم در منطقه غرب 
آسیا بارها از سوی آمریکایی ها اتفاق افتاده است. 
آمریکایی ها بارها عربســتان سعودی را در بزنگاه 
های تاریخی رها کرده اند یا دست کم حمایت های 
الزم را از آن هــا انجام نداده اند. مســئله کردها 
مســئله پیچیده تری است؛ در سابقه تاریخ آن ها 
هــر بار که تکیه بر آمریکا کردند دچار مشــکل 

شــدند و ایاالت متحــده در بزنگاه های تاریخی 
پشت کردها را خالی کرده است. بهمن با اشاره به 
اینکه نمونه خالی کردن پشت متحدان از سوی 
آمریکا را در قبال کردهای شمال عراق و در مورد 
همه پرسی برای استقالل اقلیم کردستان از عراق 
مشاهده می کنیم، گفت: در مورد کردهای سوریه 
هم همین اتفاق افتاده است ؛ اگرچه آمریکایی ها 
مدت ها کردها را در راســتای مقاصد خودشــان 
تســلیح و حمایت می کردند، اما می بینیم که در 

بزنگاه تاریخی فعلی پشت آن ها را خالی کردند.

 چالش جدی سیاست خارجی آمریکا در 
منطقه غرب آسیا 

با   تحلیلگر مسائل ترکیه 
بیــان ایــن مســئله که 
سیاست خارجی آمریکا در 
منطقه غرب آســیا دچار 
چالش جدی تصمیم گیری 
است و یا دســت کم همچون گذشته نمی تواند 
نقش خود را به عنــوان یک بازیگر فرامنطقه ای 
تأثیرگذار ایفا کند، افزود: واقعیت این است که این 
سردرگمی در خصوص مسئله ترکیه و کردهای 
سوریه نیز مشاهده می شــود؛ چرا که حمایت و 
تسلیح چند ساله کردها توسط آمریکا نارضایتی 
ترکیه را به عنوان یکی از ســنتی ترین متحدان 
راهبــردی آمریکا و عضوی از ناتو درپی داشــته 
اســت. وی درباره اینکه تصمیــم دولت ایاالت 
متحده در قبــال بحران اخیر چه خواهد بود نیز 
گفت: در نهایت مشــخص نیست که آمریکا چه 
تصمیمی خواهد گرفت، آیا خروج نیروهای آمریکا 
از ســوریه منتج به شکل گیری منطقه امنی که 
ترکیه  ســال ها در پی آن بوده خواهد شد یا نه 
آمریکایی ها از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی 
ترکیه را ناگزیر خواهند کرد از مواضع خود کوتاه 
بیایــد. در حال حاضر موضوع بــه این دلیل که 
آمریکایی ها از یک طرف در برابر متحد ســنتی 
خود قرار گرفته اند و از سویی دیگر پشت کردها 
متحد دیگر خــود را خالی کرده اند با پیچیدگی 

خاصی مواجه شده اند.

اندیشکده بروکینگز نوشت
خروج از سوریه آغازی بر 

افول آمریکا
خالدی: اندیشــکده بروکینگز در یادداشتی 
تحلیلی تحت عنوان »کشمکش سوریه در حال 
تشدید اســت« به تصمیم اخیر دونالد ترامپ 
در خروج نظامیان آمریکایی از شــمال سوریه 
و احتمال آغــاز عملیات نظامی ترکیه در این 
منطقه پرداخته و نوشت: تصمیم ترامپ اگرچه 
پشــت پای دوباره واشنگتن به کردها تلقی و 
آن ها را در مقابل آنکارا تنها گذاشــته است اما 
این تنها یک ســوی قضیه است؛ چراکه سوی 
دیگر این تصمیم پایان نفوذ ایاالت متحده در 

این منطقه را به نمایش می گذارد.
در ادامه آمده اســت: رئیــس جمهور ترامپ 
مدت هاست که می خواهد از سوریه خارج شود. 
از ســوی دیگر پس از خالصی منطقه از شر 
تروریست های داعش به نظر می رسد که ایاالت 
متحده دیگــر نیازی به برقراری رابطه امنیتی 
با نیروهای کرد ســوریه موسوم به یگان های 
مدافــع خلــق )YPG( ندارد. ایــن گروه در 
مبارزه با داعش نقش مؤثری داشت. یگان های 
مدافــع خلق ســوریه اما مســتقیماً با حزب 
کارگران کردســتان )پ ک ک( که ترکیه آن 
را تروریست و دشمن شماره یک خود می داند، 

ارتباط دارد. 
حال به نظر می رســد مقامــات آمریکا بر این 
باورند که با رهــا کردن YPG به آنکارا ثابت 
کرده اند که نگرانی های امنیتی آن ها را جدی 
می گیرند و امیدوارند این روند ســبب دوری 
ترکیه از روسیه شود. اما ترامپ از این واقعیت 
قافل اســت که اردوغان و دیگر رهبران ارشد 
ترکیه به این نتیجه رسیده اند که صرف روابط 
نزدیــک با ایاالت متحده دیگــر به نفع آنکارا 
نیســت. در نهایت اینکه به واســطه اقدامات 
دمدمــی و غیرعقالنی رئیــس جمهور اعتبار 
تصمیمات آمریکا در جهان و به ویژه در منطقه 
راهبــردی خاورمیانه زیر ســؤال رفته و این 

می تواند برای واشنگتن خطرناک باشد. 

شمارش معکوس برای نظام سیاسی افغانستان 
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و جنجال های پیرامون آن 
بیشتر توجهات را به سوی خود جلب کرده است، انتشار خبر برکناری سخنگوی 
وزارت خارجه از ســوی اشــرف غنی، رئیس جمهور و رد این برکناری از سوی 
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی دولت،موضوعی است که می تواند از برخی جهات 
حائز اهمیت و توجه باشــد. در وهله نخســت باید گفت این رخداد شرایطی را 
یادآوری می کند که مدت هاســت بر ساختار سیاسی افغانستان حاکم شده و آن 
را در مرز فروپاشــی قرار داده است. نادیده گرفتن قانون و به ویژه قانون اساسی 
اکنون به موضوعی کامالً عادی در این کشــور تبدیل شده است. بر اساس قانون 
اساســی رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی و عالی ترین مقام اجرایی محسوب 
می شود، اما گویا در شرایط فعلی هیچ اقتداری بر سایر ارگان های حکومت ندارد 
و به قول یکی از سیاســتمداران افغانستان حیطه نفوذ و اقتدارش به ۱۰۰ متری 
کاخ ریاست جمهوری هم نمی رسد. ادارات دولتی و حتی مراکز امنیتی اکنون به 
جزایر خودمختاری تبدیل شده اند که هیچ گونه ارتباط سیستماتیک و پاسخگویی 
به مجموعه دولت و یا رئیس جمهور ندارند. به طور قطع شکل گیری دولت وحدت 
ملی در چارچوبی خارج از قانون اساسی سنگ بنای اولیه این شرایط را رقم زده 
و در کنار آن اقدامات و تصمیمات سیاســی دیگری در گذشته، همچون تمدید 
دوره کاری مجلس فراتر ازچارچوب قانونی، به آن دامن زده اســت. بدین ترتیب 
افغانستان در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که مشکل بتوان از حضور یک 
دولت یکپارچه در آن ســخن گفت و این همان نکته ای اســت که طالبان را به 
نادیده گرفتن و کنار گذاشتن دولت از فرایند مذاکرات ترغیب کرده است.با توجه 
به تنش ها و جنجال های پیش آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نمی توان 
امیدوار بود که این انتخابات نیز بتواند زمینه بازگشت به مسیر اصلی را فراهم کند. 
اما اختالف نظر میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل بر سرموضوع مذاکره با طالبان 
دومین نکته ای اســت که در این رخداد جلب توجه می کند. در حالی که روابط 
آمریکا و اشرف غنی در ظاهر در بدترین موقعیت خود قرار دارد و رئیس جمهور 
افغانســتان هرگونه مذاکره در غیاب دولت را مردود و بی نتیجه می داند، حمایت 
عبداهلل عبداهلل از ســخنگوی وزارت خارجه که مواضعی در استقبال از مذاکرات 
داشــت، در عمل  نشان دادن چراغ سبز به واشنگتن و اسالم آباد تلقی می شود. 
عالوه بر این وی در دیدار چند روز پیش خود با ســفیر پاکستان در کابل نیز از 
این کشــور درخواســت کرد تا طالبان را به مذاکرات بین االفغانی تشویق کند. 
احتماالً  عبداهلل عبداهلل انتظار دارد که در برابر این حمایتش از مذاکرات، آمریکا 
و پاکستان هم پشتیبان او در در جریان کشمکش های انتخاباتی باشند، به ویژه 
با در نظر گرفتن این نکته که او خود را پیروز این انتخابات می داند. با این وجود 
یک نکته همچنان مبهم باقی مانده و آن این است که در صورت اعالم و پذیرش 
پیروزی عبداهلل عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری، آیا او حاضر می شود مذاکره 
با طالبان را در چارچوبی خارج از دولت بپذیرد و یا به تشکیل حکومت موقت تن 
دهد؟ دقیقاً روشن نیست که آیا در این مورد توافقی پنهان میان دو طرف شکل 
گرفته یا نه ،اما  یک موضوع روشن است؛ حفظ و بقای نظام سیاسی افغانستان در 
چارچوب فعلی آن تقریباً غیر ممکن است و عبداهلل عبداهلل می خواهد نشان دهد 
که بر خالف اشرف غنی این شرایط را درک کرده و آماده استقبال از دگرگونی های 

اساسی است.
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﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹈ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︠﹢ان﹁ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
(﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره  ٩٨/٣٩٠)﹡﹢︋️ اول            ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ١٣٩٨٫۴٢٩۶

١ـ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹡﹍︊︀﹡﹩ از ︑︃︨﹫︧︀ت و ا︋﹠﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل
 ﹩︐︧ ﹫︀︋︀ن د﹨︡ا- ﹋︡︎   ︩︠︊﹡ -﹩﹇︣ ﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩︫  ︖﹠﹢رد-︠  ﹥ آدرس︋   ︋﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ ﹎︀ز︠  ٢ـ ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 

٩۴١۵۶-٧۵٩۴٩
ــ︀ز﹝︀ن ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹁︺︀﹜﹫️  ﹑﹫️ از︨   ︮︡﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ﹎﹢ا) ︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ٣ـ ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ و ﹝﹙️ ارا﹥ ﹝︡ارك: از︎ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︲﹞﹟ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︣︑︊︳) د︻﹢ت︋   ︨،﹩﹛︀﹞ ﹩︀﹡︣ا︨ــ️ وزارت ﹡﹀️، ︑﹢ا ــ︀ز﹝︀ن ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳︨   ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︃︑ و (﹩﹡︀︊﹍﹡
 ﹅︣︵ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از  ︫️︗ (﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ در︮﹢رت ︻︡م) ﹩﹊﹫﹡ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹢﹎ ️﹁︀و در www.setadiran.ir ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 
www.setadiran. (︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︣ا︨︀س ︗︡اول ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹋﹥ در︨  ︡ه︋  ﹢ا︨︐﹥︫  ︐︀د ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارك︠   ︨﹤﹡︀﹞︀︨

 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر و ﹏﹫﹝﹊︑ ︡ه رادرج ﹎︣د ،www.nigc-nkgc.ir ﹩﹛︀﹝︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ ️︀و ︨ــ http://iets.mporg.ir ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹡︀ا︵﹑ع ر︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ه﹍︀︎ ،ir
︦ از در︀﹁️ (دا﹡﹙﹢د) ︗︡اول ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از   ︎ً︀ ﹁︣ ︀ر﹎︢اری (آ︎﹙﹢د) و ار︨︀ل ﹝︡ارک ﹝︢﹋﹢ر︮  ︡﹩ ا︨ــ️︋   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ــ︐︀د ار︨︀ل ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ١٣٩٨/٠٨/۴ از
﹢د. ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹨﹞︤﹝︀ن در ا﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹢ا﹨﹠︡︋   ︎﹤ارا ﹤ ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ﹝︪︐︣ک ﹝︖︀ز︋   ︫﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ ﹤ ︀︫︡. ﹐زم︋   ︋﹩﹞ ︣︢ ︐︀د ا﹝﹊︀ن︎   ︨﹤﹡︀﹞︀︨

۴- ﹡﹢ع و ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︋﹠︡ ا﹜︿ ﹝︀ده ۶ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼: ـــ/١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و 
︀ً ﹝﹫︤ان ﹡︀﹩ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ا︨︀س ︋︣آورد ﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︎︀﹡︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︲﹞﹠

︀ً ︋︣آورد ﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد. ۵- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥: ـــ/٣٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (︨﹩ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︲﹞﹠
 ﹅︣︵ از ،︡﹠︫︀ ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹋︧︉ ﹡﹞﹢ده︋   ︋١٣٩٨/٠٨/٢٠ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨﹠︀د ︹ه و ز﹝︀ن ︑﹢ز﹢﹡ -۶

︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ار︨︀ل ﹝﹩ ﹎︣دد.
︫﹞︀ره ﹝︣﹋︤ ︑﹙﹀﹟: ﹋︡ ︫︣ی (٠۵٨)  ٩-٣٢۴٠٣٣٣٣

︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴١- ﹁︀﹋︦ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴٢
۶٢٢٣۴۶ ﹩﹎︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ٣٢١۶١٧٨                                                                                                                      ︫﹠︀︨﹥ آ﹍︀︎ ︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج در﹁ ︡﹋

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان شمالى  

/ع
۹۸
۰۸
۹۲
۱

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای( ﹡﹢︋️ اول)
﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٩١۶٢٧٠٠٠٠٠١ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨︐︀د )

شـركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه تربت حيدريه در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای " وا﹎ــ︢اری را﹨︊︣ی ︠﹢درو﹨︀ی 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵︣ی ﹝﹠︴﹆﹥" را از ︣ون︫  ــ︣ی و︋  ا︨ــ︐﹫︖︀ری درون︫ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ ︮︣﹁︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩  ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و 

در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :۴١٩٣۴-٠٢١ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹤  ︋, ﹏در ﹡︷︣ دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ارک ﹝﹠︡رج در ذ ︀ ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋  ﹜︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹛دو
 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ﹤﹆︴﹠﹞ ︣ان ـ︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ا﹁ ︩︎ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣  : ︤ار﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  وا﹎︢اری را﹨︊︣ی ︠﹢درو﹨︀ی ا︨︐﹫︖︀ری درون ︫︣ی و ︋︣ون ︫︣ی ﹝﹠︴﹆﹥
﹝︡ت ا︗︣ا و ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ : ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٫۴٢۶٫۴٢٧٫٣٣٢ ر︀ل 

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٣۶٧ ,٣٢١, ١٧١ ر︀ل و﹁﹅ ‹‹ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩›› ( ︋︀ ا︻︐︊︀ر ︡ا﹇﹏ ٣ ﹝︀ه 
از ︑︀ر ︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د ) و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره  ٩٢٠٠٠٧١٠٠٠  ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ ︎︣دا︠️ ۵٧۴٧١٣٣٧ و ارا﹥ ﹁﹫︩ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ و 

در︀﹁️ ر︨﹫︡ و︗﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ ︲﹞﹫﹞﹥ ﹝︡ارک ﹎︣دد .
﹝﹞ , ﹏﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︑﹢﹏ و ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د ﹨︀ :

﹥ دا﹡﹙﹢د ا︨﹠︀د ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡ .(در︮﹢رت در︀﹁️ ا︨﹠︀د  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️︋   ︨﹤ ︀︧ــ︐﹩︋  ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︮︣﹁︀︋ 
و ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨︣ ﹝﹠︀︋︹ , ا﹝﹊︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋️ ﹨︀ ﹝﹫︧︣ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ )

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ا﹝﹊︀ن در︀﹁️ ( دا﹡﹙﹢د) ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀︻️ ٧ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٧ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۶ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢۵ 
﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀د ﹨︀ : ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ (ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ) ︀︋︡  از ︨︀︻️ ٧ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٧ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۶ روز دو︫﹠︊﹥ ۶/٩٨/٨ 

از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑﹢︨︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀ر﹎︢اری ︫﹢د
﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د ﹨︀ : ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٨ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ – ︠﹫︀︋︀ن ﹁︣دو︨﹩ ︫﹞︀﹜﹩ 

︗﹙︧﹥ ︑﹢︗﹫﹩ : ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٢ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ – ︠﹫︀︋︀ن ﹁︣دو︨﹩ ︫﹞︀﹜﹩
︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︡ارك ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان :

١- ارا﹥ ا︮﹏ ︀ ﹋︍﹩ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︱︣ی ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︭︠﹢ص ﹞﹏ و ﹡﹆﹏
 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹏﹞ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨︐︀ن  ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ︡﹫︀︑ ﹩﹨︣ی ﹎﹢ا︱﹞ ﹏︮︋︣ا︋︣ ا ﹩︍﹋ ︀ ﹏︮ا ﹤٢- ارا

٣- ارا﹥ ا︮﹏ ︀ ﹋︍﹩ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︱︣ی ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ، ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 
﹢دن ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و  ︣﹋️ و دارا︋  ــ︣﹋️، آ﹎﹩ ︔︊︐﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات︫  ــ︣﹋️ ، آ﹎﹩ ︑︀︨ــ﹫︫︦  ﹀︀ت  ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︫  ︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︱︣ی ﹋﹙﹫﹥︮   ︋﹩︍﹋ ︀ ﹏︮ا ﹤۴- ارا

( HSE) ﹩︴﹫﹞ ️︧و ز ﹩﹠﹝︡ا︫︐﹩ ، ا︋ ︡ی﹠﹝﹡و ︑﹢ا ﹩︋︀︀ر﹨︀ی ارز﹫︺﹞ ︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ︋︣ا︨︀س﹫︐﹞︣از ا۵- ا        ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
۶- ارا﹥ ا︮﹏ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ ﹝︱︣ی  ︬︫︀ ا︫︀︮﹩ ﹋﹥ ︵︊﹅ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹝︖︀ز ︋﹥ ا﹝︱︀ ا︨﹠︀د ︑︺︡ آور︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡  

٧- ﹇﹫﹞️ ﹨︀ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ، ︋﹥ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ ارا﹥ ﹎︣دد .
︀ً ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ۵٢٣١٣٠٣۵-٠۵١ (دا︠﹙﹩ ١٠٠٣ و ١١٣۶ ) آ﹝︀ده ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.     ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز:١٣٩٨٫۴٢۵٣   ﹠﹝︲ *

 روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه تربت حيدريه

/ع
۹۸
۰۸
۸۸
۵

ت اول
نوب

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩
 ﹝﹠︴﹆﹥ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥(︗﹠﹢ب ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی)

۹۸
۰۸
۹۲
۹

فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت اول) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  
︣﹎︤اری   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩  ︋ ﹤︋
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٣، از   ︫﹤ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
www.setadiran. :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 

﹢رت  ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ir ا﹡︖︀م︠ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 
 ﹏﹢︑   ﹩︨ــ﹥ راه ﹁︣دو  ︨- ﹩︀﹫︤ر﹎︣اه آ︨ــ  ︋- ︡ ︪ــ﹞ :

﹎︣دد.
٩٨/٧/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/٢
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/٩٨/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

شماره مزايده
موضوع مزايده 
محل(اموال منقول)

مبلغ تضمين شركت در 
مزايده

فروش پژو 405 دوگانه سوز 1098003597000001
(آگهى نوبت اول)

انبار اداره 
كل

10/000/000

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
اداره ﹋﹏ آ﹝ــ﹢زش ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︤اــ︡ه (ا﹝﹢ال 
 ،︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ﹥ ︫ــ︣ح ︗︡ول ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹝﹠﹆﹢ل)︋ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹢رت ︻︡م  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︮  ﹋︣ ــ︡ و ﹐زم ا︨️︫  ﹢ا﹨︫︡  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 
️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را  ︊︔ ﹏ــ﹢ر، ﹝︣ا﹋︢﹞ ️ ︀در ︨ــ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀زد. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٠٧/١٧ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ اداره   - ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡
﹋﹏ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︨︀︻️ ١٣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ٩٨/٠٧/٢۵
- ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٨/٠۶

- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه ︨︀︻️: ١٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٨/٠٨
-  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: ٠۵١٣٧٢٨٧٠٠۶

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) ۴١٩٣۴- ٠٢١
www.setadiran.ir (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو -

- ﹨︤﹠﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۹۵
۲

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ (︫﹠︀︨﹥ ︠﹢درو) ︨ــ﹢اری ر﹢ ﹝︡ل 
١٣٨٧ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ ز︐﹢﹡ــ﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ و︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٣ اــ︣ان ٩۶٨ ط ٧١ و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  و    NAS61002281145361
١٠۴٣٧١٧ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ︫ــ﹫﹢ا ︫ــ︀دروان ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ . /ع
۹۸
۰۸
۹۵
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۹۳
۹

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝ــ︡ارک ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره    ١٣٩۶ ﹝ــ︡ل    ٢٠٠CC ︋﹙ــ﹢چ 
NCT11- ﹩0197 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــNCT100704

B284HMA00065 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٢٢٨٧ 
ا︣ان ٧٧۵ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡︉  ﹨︀︫ــ﹛ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ 
ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
در︗ــ﹥  از  و  ﹝﹀﹆ــ﹢د   ٩٢١٧١۴٣  ﹩﹢︖دا﹡︪ــ

︀︫ــ︡. ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۸
۹۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹉ ﹁﹆ــ︣ه ︎︣وا﹡ــ﹥ ︋︣ه ︋︣داری ﹎︀و ︫ــ﹫︣ی 
 ١٠٢ را︨ــ﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢۴١/ص/پ  ︋﹥ ︑︀ر
٧٩/٠٣/٢٢ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ا﹞ــ︡ ﹁︣و︠ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۸
۹۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگهى تجديد مناقصه
︡﹝︀ت ︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾︢ا و ﹡ــ︀ن، ا﹡︖︀م  ز﹡ــ︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ در ﹡︷ــ︣ دارد︠ 
ا﹝﹢ر آ︋︡ار︠︀﹡﹥¬﹨︀ و ︨ــ﹙︿ ︨ــ︣و︦¬﹨︀، ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁︐﹩ و ︾﹫︣ه در  ز﹡︡ان 
﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ و ︨ــ︀︣ ز﹡︡ا﹡︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ز﹡︡ا﹡︀ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن 
-﹩﹞ ︳︡؛ ︫ــ︣﹋️¬﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ ر︲ــ﹢ی را
︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ٠۶/١۶ /٩٨ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤︋) setadiran.ir ﹩ــ︐﹡︣︐﹠︪ــ︀﹡﹩ ا﹡ ﹤ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ دو﹜️︋ 
﹫︪︐︣ در او﹇︀ت اداری  ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠۶) ﹝︣ا︗︺﹥ و ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︠  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ وا﹇︹ در︋   ︎﹤︋

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶٢٣٧٧۵/م ا﹜︿۵٣٨٩

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀  ﹤︺︗︣ا﹞ ︹﹡︀﹇
 ︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 

﹥ ﹋︀ر ﹝﹠︨︡﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹁︣زاد  ︎︣وا﹡﹥ ا︫︐︽︀ل︋ 
 ٠١٩٣٠٠٠٣٧٧٢ ️﹢︱︻ ︀ره﹝  ︫﹤ ﹝﹞︡زاده︋ 
﹝﹀﹆ــ﹢د  ا︫ــ︐︽︀ل ٠١٩٣٠٠٠١۵٨٨  ︫ــ﹞︀ره  و 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۸
۵۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۶۰
۶

«آگهى مناقصه» نوبت دوم
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨ــ︀ی ︫ــ︣ی 
ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ردــ︿ ٣٣٠١١٣  ــ︊︤وار︋  ︫ــ︣داری︨ 
︎ــ︣وژه  ا︗ــ︣ای  دارد  ﹡︷ــ︣  در   ٩٨ ︨ــ︀ل  ︋﹢د︗ــ﹥ 
︋ــ﹥  را  ︗︡و﹜﹍ــ︢اری ﹁︱ــ︀ی ︨︊︤﹋﹞︣︋﹠︡ا︣︋︪ــ﹛ 
﹝︊﹙ــ︼ ۶/٧۶٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︋ــ﹥ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر وا︗︡ 
️ ﹨︀ی دارای  ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹜ــ︢ا ︫ــ︣﹋
ر︑︊ــ﹥ ا︋﹠﹫﹥ ــ︀راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︣︋﹢︵ــ﹥ ︋ــ﹥ ا﹝﹢ر﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 
︋﹫︪︐︣︋︀︫ــ﹞︀ره  ا︵﹑︻ــ︀ت  ﹋︧ــ︉  ﹡﹞︗︡﹠︀ــ️ 
 ︀ ︡ــ﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س﹀﹚︑
www. ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋ــ﹥ آدرس︫ــ ️︀︨ــ ﹤︋

sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫︣﹋️ 
در﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝︺︀دل٣٣٨/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︋﹥ ︮﹢رت 
︀ً ︨ــ︀ز﹝︀ن  ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠ ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡
در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️. 
️ ﹨︀ی  ﹋︀  ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︣  ︫️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ 
اداری ︨︀︻️ ١۴/١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٨ 
﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨︀︻︊︮١٠️ روز دو︫﹠︊﹥ 
﹝ــ﹢رخ٩٨/٧/٢٩در ﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان ︋︣﹎︤ار 

﹝﹩ ﹎︣دد.
 ﹝︖﹫︡ ا︨︐﹫︣ی ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن 
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