
 

توسعه سالمت درکنار تعمیق معنویت
 جامعه  »یکی از مهم ترین و برجســته ترین راهبردهای آستان قدس رضوی، تولیت آستان قدس رضوی در کنگره جهانی قلب رضوی عنوان کرد

راهبرد توسعه و پیشرفت علمی است«. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، 
تولیت آستان قدس رضوی صبح دیروز در کنگره جهانی قلب رضوی که با حضور 

 ............ صفحه  7007 متخصص از 18 کشور جهان در بیمارستان...

2 8
روحانی در جلسه هیئت دولت: سید حسن نصراهلل:

:jامام کاظم
دوستی 

ورزیدن با 
مردم، نیمی از 

عقل است. 
تحف العقول

ص 403
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 ............ صفحه 6

 ترکیه عملیات نظامی علیه کردهای سوریه را آغاز کرد  

جنگ در شرق فرات؛ عاقبت اعتماد به آمریکا

قدس سازوکار مالی
عراق و ایران را بررسی کرد

فرصت های 
دیپلماسی  

اقتصادی 
در عراق

 جهان  در حالی که هنوز 48 ســاعت از اعالم تصمیم واشنگتن برای خروج نظامیان این 
کشــور از شرق فرات که تحلیلگران از آن به پشت پا زدن ترامپ به متحدان ُکرد آمریکا یاد 
می کنند نگذشته بود، ترکیه از آغاز رسمی عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه خبر 
داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با اعالم اینکه عملیات نظامی در شمال سوریه 
با نام »چشمه صلح« است، آغاز این عملیات را از سوی نیروهای مسلح ترکیه به همراه نیروهای 
موسوم به ارتش آزاد عنوان کرد. اردوغان همچنین گفته است عملیات »چشمه صلح« علیه 
داعش و آن چه او تروریست های پ.ک.ک/ی.پ.گ خوانده، خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه 

 ............ صفحه 8همچنین هدف از این عملیات را جلوگیری از ایجاد گذرگاه ...

 اقتصاد   نیاز عراق به واردات انرژی و برخی از 
اقالم مصرفی را می توان به عنوان راه تنفس ایران 

در شرایط تحریمی...

همزمان با روز جهانی کودک 
در این شماره کفشدوزک 

بخوانید

آینده را 
باید ساخت

مروری بر فیلم 
»ماجرای نیمروز2: رد خون« 

از نگاه منتقدان سینما

ایستاده 
در دهه 60

 ............ صفحه 12 ............ ضمیمه کفشدوزک

 با دستور دادستانی مرکز 
خراسان رضوی صورت گرفت

پلمب نمایندگی 
ایرالین 

گران فروش
 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 دوران اثرگذاری فشار حداکثری
 به پایان رسیده است

عاقبت  تکیه به آمریکا
 خواری و ذلت است

صفحه 1   1398/07/18

فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت اول

بيمارستان طالقانى 
﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۹۲
۷

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹈﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ دوم)
ــ︣ح ︗︡ول ذــ﹏ را ﹝︴︀︋﹅  ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩︫  ︣وژه︨   ︎﹩شـركت توزيع برق مازنـدران در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا
﹝︪︭︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ز︣ از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫︣ا
مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردى ريالشرح مناقصهشماره مناقصه

3,149,810,652315,000,000پروژه احداث ساختمان انبار امور برق سوادكوه شمالى981010707

توضيحات :
1- تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما براساس آئين نامه تضمين معامالت شركت هاى توزيع مى باشد.

2- اينشركت از پذيرش چك شخصى ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه خوددارى خواهد نمود .
3- مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردى بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.

4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان 
مقرر و

پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در اين فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.
5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

١ – ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د :  از روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٢٠ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢۴
٢ – ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︀︨️  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡رانhttp://www.maztozi.ir-  ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه

︀ری (︎︣دا︠️  ︺︊﹥ ا﹝﹫︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩︨   ︫️﹚﹞ ﹈﹡︀ ﹞︀ره  ۵٢۴٠٣٣٢۴١٢︋  ﹥ ︧︀ب ︗︀م ︫  ٣–﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 
( ﹩︐﹡︣︐﹠در﹎︀ه ا ﹅︣︵ از

﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۴︀د ︎︀﹋︀ت : ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٠ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٨/٠۶ ﹝﹫︊︀︫︡.
۵-ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت:  ︨︀︻️  ١١ روز  دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٨/٠۶ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

︣ق ﹝︀ز﹡︡ران – د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ︋︹ز﹢︑ ️ ﹋︣ ﹫︣ازی -︫  ﹫︀︋︀ن و︮︀ل︫  ︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ، رو︋︣وی︠  ﹫︀︋︀ن ا﹝﹫ ︀ری،︠  ﹢︑ ﹏﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨ 
٧-︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان :  ا﹜︿ - دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩       ب- دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ در ر︫︐﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣.

ج - دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹝︺︐︊︣ ︋︀ ر︑︊﹥ ︎﹠︕ ︀ ︋︀﹐︑︣ در ر︫ــ︐﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ا︋﹠﹫﹥ از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ 
ر︤ی ﹋︪﹢ر.

 www.Iets.Mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ️︀︨ -︿﹛٨ – ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ : ا
        www.Tender.Tavanir.org.ir ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس﹑﹞︀︺﹞ ️︀︨ -ب 

  www.maztozi.ir ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس ︹ز﹢︑ ️﹋︫︣ ️︀︨ -ج
د- ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣۴٠۵١٢١-٠١١ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت -  اداره ﹝﹠︀﹇︭︀ت

روابط عمومى شركت توزيع برق مازندران

/ع
۹۸
۰۹
۰۰
۰

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

︪︡﹞ ️﹚﹞ ︀ن︐︨﹢ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢اری ︾︣ف︋ 
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ︣دار︀ی︠  ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹎︣د︫ــ﹍︣ی︨ 
 ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا ﹅︋︀︴﹞ ︪︡﹞ ️﹚﹞ ︧ــ︊️ ︋﹥  وا﹎︢اری ︾︣ف ︋﹢︨ــ︐︀ن﹡

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ﹝﹢رخ ٢٠ ︑ــ︀ ٢٣ ﹝︣ ﹝︀ه ٩٨  ﹨﹞﹥ روزه در 
︨︀︻︀ت اداری از ٧:٣٠ ا﹜﹩ ١۴ ︋﹥ د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ﹝﹢︨︧﹥ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ۴٠، ︋﹟ ︋︧️ ︨﹢م، 
︎ــ﹑ک ٣١/۵، ︵︊﹆﹥ دوم ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀︎ ︼﹚︊﹞ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹥ ﹇︣ارداد ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ︾︣ف در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه 
 ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︋︣آورد ︫︡ه ا︨️. آ ﹤︀︎ ︼﹚︊﹞ ︡︮︡ه ۵ درذ﹋︣ و ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده  ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا
︎︀﹋︀ت ﹡﹫︤ ︨︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ ٨ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت در ﹨﹞︀ن روز راس ︨︀︻️ 

١۵ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۹
۰۱
۷

/ع
۹۸
۰۹
۰۳
۰

پاره های تن ایران
2 هزار نخبه جوان و استعدادهای برتر علمی
 با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسینعلی حاجی دلیگانی

مجلس دهم در چند ماه آینده به اتمام می رســد و با انتخابات اســفند ماه گام در 
مجلس یازدهم خواهیم گذاشــت، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، جدا از تمام 
آنچه تا رسیدن به مجلس یازدهم صرف خواهد شد، توجه به بایسته هایی است که 
باید مورد عنایت قرار گیرد. تأکید می شود در این خصوص اول و آخر بحث این است، 

اگر ما بتوانیم در این مجلس بحث شفافیت را...

شفافیت 
مهم ترین بایسته مجلس یازدهم

 ............ صفحه 2

12
گفت وگو با محمدرضا سرشار در پی یک اتفاق خوب ادبی  

انتشار کتاب صوتی را 
جدی بگیریم

kh
am

en
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ir 

س:
عک
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روزنامـه صبـح ایـران

سامانه»ثبتاموالمقامات«درمجلسمستقرمیشود
سیاست:احمدامیرآبادی،عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیباانتشارمطلبیدرصفحهتوییترخودنوشت:»درجلسههیئترئیسهمجلسشورایاسالمیمقررشد،معاونفناوریقوهقضائیهسامانهثبت

اموالوداراییمقاماترادرمجلسبرایثبتاموالوداراییهاینمایندگانمستقرنماید«.

 khamenei.ir  رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی صبح دیروز در دیدار 2 هزار نفر از 
نخبگان جوان و اســتعدادهای برتر علمی، 
ادامه پیشــرفت علمی کشــور را در کوران 
حرکت پرشتاب علمی جهان، کامالً ضروری 
و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، 
انگیزه تحســین برانگیز و اعتماد به نفس 
جوانــان نخبه تأکید کردند: هر جوان نخبه 
پــاره تن ایران عزیز ماســت و بــرای رفع 
مشــکالت نخبگان باید سند راهبردی امور 
نخبگان را کامالً جدی اجرا و پیگیری کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مطالبی را که ۱2 
نفر از نخبگان در ایــن دیدار بیان کردند و 
تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم 
کشور را بســیار خوب و لذتبخش ارزیابی 
کردند و با تأکید به مســئوالن مربوط برای 
و  مطالبات  کــردن  دنبــال 
پیشنهادهای نخبگان گفتند: 
حرکت علمی آغاز شــده در 
کشور نیازمند استمرار است، 
البته رتبه هــای باالی علمی 
ایــران در برخی رشــته های 
نوپا مانند نانو و زیست فناوری 
بســیار افتخارآمیز است، اما 
به هیچ وجه کافی نیســت و 
نبایــد ما را قانــع کند، بلکه 
باید پیشرفت علمی با شتاب 

ادامه یابد.

 موازی کاری های غلط حذف شود
ایشــان الزمه تحقــق این هــدف را ایجاد 
خصــوص  در  قانونــی  زیرســاخت های 
شــرکت های دانش بنیان و رفع موانع پیِش 
روی آن ها برشــمردند و گفتند: بارها تأکید 
کرده ایم که محیط کسب و کار باید اصالح 
شود؛ مثالً مجوزی که باید ظرف یک هفته 
صادر شود، 6 ماه زمان نبرد، موازی کاری های 

غلط حذف و انحصار برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته 
خطاب به نخبگان جوان پرداختند. »اجرا و 

تحقق جدی ســند راهبردی امور نخبگان« 
نخستین نکته مورد تأکید حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بود. ایشان اجرای کامل این سند 
را موجب رفع بسیاری از مشکالت در زمینه 
پیشــرفت علمی،  تجاری سازی محصوالت 
علمی و فناوری و حل سایر مشکالت بخش 
علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
اســت به این ســند بپردازد و شورای عالی 
انقالب فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این 
ســند، تحقق آن را مطالبــه و دنبال کند. 
»مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل 
که جنبش علمی کشــور را انکار می کند« 
توصیه بعــدی حضرت آیت اهلل خامنه ای به 

جوانان نخبه بود. 
ایشان افزودند: یک جریان بددل و بدخواه که 
متأسفانه در داخل دانشگاه ها نیز حضور دارد، 
اصل جهش علمی کشور را که یک واقعیت 
عیان اســت، انکار و تالش می کند با القای 
اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده است، 
مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند، 
اما شــما در مقابل این جریان هرگز مأیوس 

نشوید.

 هنر انقالب جرئت دادن برای ورود به 
صحنه های دشوار است

ایشان هنر انقالب اســالمی را جرئت دادن 
به مــرد و زن و پیر و جوان بــرای ورود به 

میادین دشوار از جمله ورود در میادین علمی 
که حتی تحسین دشــمنان را نیز به دنبال 
داشته اســت، خواندند و با یادآوری مواردی 
از افتخارات علمی کشور گفتند: استفاده از 
ظرفیت علمی در بخش های مختلف کشور به 
»باال بردن قدرت دفاعی«، »درمان و پزشکی 
پیشــرفته و کنترل بیماری ها«، »مســائل 
فنی مهندسی«، »زیســت فناوری و تولید 
محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری 

صلح آمیز هسته ای«، منجر شده است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای توجه به علوم 
انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از جمله 
بنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند: وقتی 
جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندسی در تراز 
جهانی عمل می کند و در ساخت دستگاه های 
بســیار پیچیده، کارهای بسیار مهمی انجام 
می  دهد، طبعاً حضور او در عرصه هایی مانند 
اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای 
مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی، 

مؤثر و راهگشا خواهد بود.

 با آنکه می توانستیم، شجاعانه در راه 
ساخت بمب اتم وارد نشدیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع 
قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی درباره 
حرمت شرعی اســتفاده از بمب هسته ای 
تأکید کردند: ما با وجود اینکه می  توانستیم 

در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسالم 
عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی شرعی 
اعــالم کردیم؛ بنابراین هیچ دلیلی ندارد که 
برای تولید و نگه داشت سالحی که استفاده 

از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
ایشــان پایبندی جدی به مبانــی دینی و 
شرف ملی را دو الزام مجموعه های نخبگانی 
برشمردند و افزودند: دانشمند ایرانی وقتی با 
فرهنگ اســالمی و ایرانی آمیخته می  شود، 
عنصر راهبردِی حیات ملت می  شــود و به 
کشور روح و توان می  بخشد. رهبر انقالب در 
زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح 
افزودند: ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی 
و ننگی نداریم، اما نمی خواهیم دانشگاه های 
ما باز تولید »دانشگاه های آمریکایی با همان 
فرهنگ غلط غربی« باشند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، با نقد برخی کم کاری ها در ارائه راه 
سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان 
گفتند: راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی 
بر لیبرال دموکراســی. ما به برکت اسالم راه 
ســومی را به ملت ها ارائه کرده ایم که باید 
بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، 
دل ها را به این راه ســودمند برای بشــریت 
جــذب کنیم و ملت ها را از نفــوذ روزافزون 

فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب نتایج »مقایســه پیشرفت های 
علمی دانشگاه ها در 40 سال اخیر را با قبل 
از انقالب« حیرت آور خواندند و افزودند: این 
حرکت عظیم البته در اول راه اســت، اما به 
فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج 
خواهد رســید و جوان ایرانی باید با این نگاه 
بــه آینده بنگرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پایان سخنانشــان با تکرار سخنان چند 
سال پیش خود یادآوری کردند: گفته ایم که 
باید به گونه ای پیشرفت کنیم که ۵0 سال 
بعد هر نخبه ای و هر کســی که در جهان 
خواســت تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به 
دانستن زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، 
حتماً در دایره هوش و استعداد و همت ایرانی 

امکان پذیر است.

2 هزار نخبه جوان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

پاره های تن ایران

 این چه وضعی است؟ تاکسی سوار می شیم نمی دونیم این موسیقی هایی که پشت 
سرهم پخش می شود نوار هست یا رادیو! تذکر می دیم، میگن رادیو جمهوری اسالمی 
اســت! محرم و صفر فقط ۱0روز نیست، نمی گیم چیزی پخش نکنید، اما حرمت نگه 
داریم. باور کنیم دل ها بدون این موسیقی های سخیف نمی میرند با موسیقی می میرند! 
شمشــیر تیز در دست مسِت زنگی، کاری می کند و در دست مردان خدا، کار دیگری 

09150009890
 وزیر ارتباطات ادعا کرد که در سال ۱400 ایران فضانورد به فضا می فرستد! چرا 
دولت امید توی این هفت سال فرستادن فضانورد و کل صنعت فضایی را به موزه 
فرســتادند، آن هم زمانی که هنوز تحریم فضایی نشده بودیم!؟ و حاال دم انتخابات 
می خواهند فیل هوا کنن!؟ 6 سال پیش طبق زما نبندی قرار بود فضانورد به مدار جو 
فرستاده شود اما با روی کار آمدن دولت امید! همه طرح های فضایی قبلی با تمسخر 

مواجه و به قبرستان پرتاب شد. 09360006158
 ای شهیدان، عشق مدیون شماست هرچه ما داریم از خون شماست ای شقایق ها 
و ای آالله ها دیدگانم دشت مفتون شماست. شهدا دعا داشتند؛ ادعا نداشتند نیایش 

داشتند؛ نمایش نداشتند. حیا داشتند؛ ریا نداشتند. 09350004292
 چند وقت پیش جهانگیری گفت مردم از سختگیری پلیس ناراحتند، آیا مردم 
شما آن هایند که به خاطر پز آقا زادگیشون تو گوش مأمور یا کارمند در حال اجرای 
قانون می زنند یا آن هایند که گرفتار مقرراتی  هستند که برای آن ها دست و پا گیر و 

برای اطرافیان جوانمردانه!09190008895 
 در جواب نماینده مجلس که گفتند باید مردم کارکنند و به دولت  کمک کنند، اگه واقعاً 
دلشان برای دولت و مردم می سوزد از حقوق نجومی خودشان بگذرند. 09150007864

 فرزندش راکه زیر ســرم بود و برای جراحی آماده می شد به همسرش می سپرد 
و خود با عجله راهی محل کارش می شــود. هنوز پشــت میزش قرار نگرفته که 
مأموریتی به او محول می شود .سروان ناصر بدون اینکه خستگی شب گذشته اش را 
فاش نماید، عازم محل مأموریت می شود ودر حین تعقیب و گریز است که صدای 
موبایلش که اشــتباهاً روشن مانده که همسرش از او یاری می طلبد، بلند می شود. 
ناصر آهی می کشــد و با خدای خود نجوایی می کنــد و به کارش ادامه می دهد و 
پــس از تالش فراوان با موفقیت به محل کارش بر می گرددکه صدای همســرش 
را می شــنودکه می گوید آقای دکتر گفته خطر رفع شده است . برادرم. خواهرم در 
برابر این عزیزان و همه مأموران غیور وسلحشور نظامی و انتظامی چه می توان گفت 

جز اینکه بگوییم اجرتان باخداوند متعال و هفته تان گرامی باد. 09350006659 
 زنگنــه پس از تحریم آمریکا یاد شــرکت های داخلی افتاده، پس باید از ترامپ 

وپمپئو تشکر کرد. 09360005568
 30 ســال پیش در مرکز تربیت معلم روزانه هشــت ســاعت سر کالس حاضر 
می شــدیم و بعد از دو سال که دانش آموخته می شدیم به روستاها جهت تدریس 
می رفتیــم. امروز بــا مصوبه مجلس بیش از ۱00هزار نفــر حق التدریس نهضت 
سوادآموزی و پیش دبستانی بدون هیچ آموزشی استخدام می شوند به نظر شما آیا 

پیشرفت کرده ایم یا پسرفت؟ 09150007109

در نامه وزارت بهداشت صورت گرفت
دستور وزیر در ارتباط با روستای چنار محمودی

مهر: وزیر بهداشت، در نامه ای به معاون بهداشت دستور داد هر چه سریع تر مرکز خدمات 
جامع سالمت در روستای چنار محمودی ایجاد و تیم تخصصی و فوق تخصصی در این 
منطقه مستقر شود. در نامه سعید نمکی، خطاب به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، آمده است: اینک که با هوشمندی مردم عزیز و تالش بی وقفه مسئوالن محترم، 
گروه های ضد انقالب و معاند در ایجاد آشوب به بهانه آلودگی تعدادی از هموطنانمان به 
ویروس HIV ناکام ماندند و ضمن تشکر از پیگیری های مستمر جناب عالی، جناب آقای 
دکتر گویا و افراد فعال در حدود 20 تیم اعزامی در ماه های اخیر به استان چهارمحال و 
بختیاری و بررسی های دقیق کارشناسی همکاران استانی و ستادی، ضروری است موارد 

زیر مورد توجه قرار گیرد.
ضروری است جناب عالی و همکاران ارجمند ستادی و محلی این واقعیت را به مردم عزیز 
منتقل نمایند که هیچ کس و در هیچ شرایطی قصدحرمت شکنی آن عزیزان را نداشته و 
ندارد. جناب عالی و همکارانتان وظیفه دارید سوءتفاهمات ایجاد شده را از ذهن مردم عزیز 
و شریف بزدایید و اعتقاد همه را به پایبندی ایشان به اصول دینی و اخالقی اعالم نمایید تا 
خدای ناکرده غباری از سوء تفاهم بر دل پاک این قوم نازنین نماند. فعالً اولویت ما دریافتن 
بیماران و مساعدت های فوری است. الزم است هرچه زودتر با تقویت تیم پزشکی موجود 
در منطقه فرایند درمان جسمی و روحی این عزیزان تسریع و نتیجه گزارش شود. تأمین 
دارو، تحت پوشش قرار دادن موارد غیر بیمه، توان بخشی و پوشش امدادی بدون وقفه 

باید انجام پذیرد. بدیهی است همه موارد تشخیصی و درمانی تا انتها رایگان خواهد بود.

امیر نعمتی خبر داد
 انهدام اهداف با نقطه زنی

در رزمایش نیروی زمینی ارتش
ایرنا: جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با 
بیان اینکه نقطه زنی  توپ ها از دستاوردهای 
مهم رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی بود، 
گفت: این رزمایــش آزمونی برای یگان های 
واکنش ســریع و متحرک هجومی بود. امیر 
سرتیپ نوذر نعمتی افزود: یگان های واکنش 
ســریع و متحرک هجومی به منظور ارتقای 
آمادگی رزمی، باال بردن توان دفاعی، تحرک و جابه حایی ســریع یگان ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن در این رزمایش حضور یافتند. وی با اشاره به تغییر ساختار یگان های نیروی 
زمینی، تصریح کرد: این رزمایش آزمون بسیار خوبی برای یگان های منطقه شمال غرب 
بود تا آمادگی دفاعی و ســرعت عمل خود را در منطقه وسیعی به نمایش درآورند. وی 
خاطرنشان کرد: امروز یگان های توپخانه نیروی زمینی ارتش به درجه ای از آمادگی دست 
یافته اند که اهداف مورد نظر را با شلیک حتی یک گلوله منهدم می سازند. امیر نعمتی 
تصریح کرد: نقطه زنی  توپ ها از دستاوردهای مهم رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی بود.

 انتقاد آیت اهلل جنتی 
از مسکوت ماندن طرح اصالح قانون انتخابات

سیاست: دبیر شورای نگهبان در جلسه اخیر 
این شــورا با انتقاد از مســکوت ماندن طرح 
اصالح قانون انتخابات در مجلس گفت: در این 
طرح خأل های قانون قبلی انتخابات تا حدود 
زیادی برطرف شده بود و پیشنهادهای خوبی 
درباره شفافیت مالی نامزدها، جرایم انتخاباتی 
و غیره در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس 
محترم با جدیت این طرح را به ســرانجام برساند.  آیت اهلل احمد جنتی تصریح کرد: در 
صورت اصالح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق تر خواهد 
بود. وی در ادامه با اشاره به تحوالت عراق افزود: آشوب های اخیر عراق طراحی دشمنان 
این ملت برای کم اثر کردن کنگره بزرگ اربعین است که به فضل خدا و هوشیاری مردم 

این کشور، این فتنه ناکام خواهد ماند.

مدیر اندیشکده آمریکایی:
نگذارید پیش بینی قاسم سلیمانی محقق شود!

واکنش های منفی در داخل آمریکا پس از دســتور ناگهانی ترامپ برای خارج 
کردن ارتش ایاالت متحده از شمال سوریه، همچنان ادامه دارد. در همین راستا، 
 )FDD( مارک دوبوویتز« مدیر اندیشکده آمریکایی موسوم به بنیاد دفاع از دموکراسی ها«
که شخصیتی ایران ستیز و جنگ طلب دارد، در پیامی توییتری نوشت: »کردها به خاطر ما 
 بــا داعش جنگیدند و قربانی دادند، ولی ترامــپ آن ها را به اردوغان دیکتاتور فروخت«. 
وی ادامه داد: »یک بار ]قبالً قاسم[ سلیمانی گفته بود که آمریکا همیشه دوستان خود را 

رها می کند؛ نباید اجازه بدهیم درستی سخن او به اثبات برسد«.

عمران خان به زودی به تهران و ریاض سفر می کند
مشرق: رســانه های پاکستانی روز چهارشــنبه اعالم کردند عمران خان، نخست وزیر 
پاکســتان قرار اســت به زودی به جمهوری اسالمی ایران و عربستان سفر کند. چندی 
پیش نخســت وزیر پاکستان گفت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا از او خواســته اند که برای برقراری آرامش و کاهش تنش با ایران با 

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان تماس بگیرد.

شفافیت، مهم ترین بایسته 
مجلس یازدهم

مجلس دهم در چند ماه آینده به اتمام می رسد 
و با انتخابات اسفند ماه گام در مجلس یازدهم 
خواهیم گذاشت، اما آنچه باید مورد توجه قرار 
گیرد، جدا از تمام آنچه تا رســیدن به مجلس 
یازدهم صرف خواهد شد، توجه به بایسته هایی 
اســت که باید مورد عنایت قــرار گیرد. تأکید 
می شــود در ایــن خصــوص اول و آخر بحث 
این اســت، اگر ما بتوانیم در این مجلس بحث 
شفافیت را مصوب کنیم که مجلس با شفافیت 
کار خود را شــروع کند، بهترین ارمغان را برای 

مجلس آینده به مردم هدیه داده ایم.
شفافیت در شروع با آرای مجلس و در ادامه در 
نحوه حضور، نحوه فعالیت و نحوه رفتارهای یک 
نماینده و شاید مهم تر از همه اموال نمایندگان؛ 
می تواند در هر حال شامل شفافیت باشد. به هر 
حال الزم است که مردم بدانند این نماینده در 
مجلس چه می کند و چگونــه رأی می دهد و 
چگونه فعالیت می کند. این بهترین و مهم ترین 
الزمه ای اســت که می تواند اعتمــاد بیاورد و 
ســرمایه اجتماعی ایجاد کند و خوب را از بد 
برای مردم قابل تشخیص نشان دهد و ازطرفی 
راندمان و عملکرد یک نماینده را دقیقاً نشــان 
دهد. می تواند یکرنگی نماینده یا غیر آن را نشان 
دهد، اینکه چقدر تالش می کند تا به وعده های 
پیش از انتخاب شدن و کسب کرسی نمایندگی 

مجلس عمل کند!
باید به این نکته توجه داشت که با شفافیت همه 
آنچه یک نماینده باید انجام دهد، فرهنگ سازی 
و نهادینه می شــود و مجلس آینده به سمتی 
خواهــد رفت که بتواند آنچه مورد انتظار مردم 
اســت را برآورده کند؛ چرا کــه دقیقاً جامعه 
خودش به مجلــس و نحوه کارکردش هدف و 

جهت می دهد.
اما آنچه از مجلس دهم می توان گفت این است 
که شاید نخستین و بزرگ ترین ضعف موجود، 
نبود شفافیت در مسائل مجلس بوده و هست 
و اگر شفافیت وجود داشت، بسیاری از مسائل 
خــود به خود قابل حل بــود و از طرفی چون 
شفافیت نبود، کم کاری بود و بسیاری آن طور 
که باید و شاید برای مجلس و حل مشکالت از 

نظارت تا قانون گذاری وقت نمی گذاشتند.
 یک نماینده باید اولویت ها را در وقت گذاشتن ها 
در نظر بگیرد. در هفته دولت آنکه در مجلس 
ایستاد و کارش را انجام داد، مشخص بود اولویت 
اصلی اش کار مجلس و ملت بوده است، ولی آنکه 
غیبت داشت و سبب شد مجلس از حد نصاب 
بیفتد یا مرخصی گرفت و در حوزه انتخابی خود 
ماند، مسلماً اولویت ها را در نظر نگرفته است و 
همین موضوع را هم شــفافیت می تواند نشان 

دهد. 
شفافیت می تواند نشان دهد که کدام نماینده 
با علم و شناخت رأی داده و کدام نداده است و 
شاید یکی از مسائلی که ما در مجلس داشتیم 
بــه خصوص در لوایــح و طرح های مهم جای 
خالی رأی باشناخت نمایندگان بود که نمونه 
آن الیحه تجارت است که می بینید 33۱ ماده 
در مجلس می آید و عمده نمایندگان مجلس 
از آن شــناختی نداشته و درباره اش مطالعه ای 
نکرده بودند و نمی دانســتند که به چه چیزی 
رأی می دهند؛ بنابراین آن طور مورد نقد صحیح 
واقع می شــود و در این موضــوع حق کامالً با 
کارشناسان صاحب نظر خارج از مجلس و مردم 

بوده و اشکال از کار و عمل مجلس بود.
اولویت قائل نشدن برای مسائل مهم مهم ترین 
ضعفی است که نیاز است در مجلس آینده مورد 
توجه قرار گیرد، البته در نطق ها و تذکرات بود.

هیئت رئیسه در این جهت آن طور که ضرورت 
داشــت و موضوعات معیشــتی و اقتصادی از 
اهمیت برخوردارند، وقت نگذاشت؛ بنابراین ما با 
مشکالت عدیده ای مواجه بودیم که در مجلس 

یازدهم باید حل شود.
ترکیب سیاســی مجلس هم ضایعات خاص 
خود را داشــت و برخی اوقات وابستگی های 
جناحی موجب می شد رأیی که حق و درست 
اســت داده نشود و یا عکس آن مانند تشکیل 
وزارت بازرگانــی کــه ضایعه بزرگی اســت. 
می بینید که ســه بار رأی نمی آوردند و این 
مرحله رأی آوردند و آن هم تالشــی بود که 
از نمایندگان خاصی درخواســت شد که رأی 

بدهند و رأی دادند.
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شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 باید به گونه ای 
پیشرفت کنیم 
که 50 سال بعد 
هر نخبه ای و هر 
کسی که در جهان 
خواست تازه های 
علم را فرا بگیرد، 
ناچار به دانستن 
زبان فارسی باشد

بــــــــرش

 سیاست  رئیــس دفتر رئیس جمهور دیروز در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پیشنهادهای عربستان 
برای عادی ســازی رابطه با ایران گفت: فکرمی کنیم منطقه ما 
نیاز به آرامش دارد.  در گذشــته سعودی فکر می کرد که برای 
مدت کوتاهی با ائتالفی که درست کرده، می تواند یمن را ببلعد 
و به آن هدف خود برســد. این زمان گذشت و اکنون پنج سال 
گذشــته و آن ها به این هدف خود نرســیدند. محمود واعظی 
افزود: ما فکر می کنیم در حال حاضر با توجه به شــرایطی که 
در منطقه وجود دارد، عربســتانی ها به این نقطه رســیدند که 
جنگ نمی تواند سرنوشت را تعیین کند. ما از این موضع استقبال 
می کنیم. از موضع حوثی ها و آتش بس هم استقبال می کنیم و 
اگر عربستانی ها در موضوع روابط با ما و حل مشکل یمن جدی 

هستند آن را گام مثبتی تلقی می کنیم.

 طرف های برجام پیام گام سوم را جدی بگیرند
وی درباره اجرای گام ســوم و برنامه ایران برای برداشــتن گام 
چهارم کاهش تعهدات هسته ای تصریح کرد: گام سوم مهم ترین 
گام ما بود. عرضم این است که گام سوم تأثیرات خوبی گذاشته 
اســت و تماس های متعدد با ما برقرار شــد و در این زمینه از 
جاهای مختلف این تماس ها ادامه دارد، امیدوار هستیم که این 
پیام گام ســوم را اعضای برجام و بقیه جدی بگیرند. واعظی در 
مورد اقدامات اخیر ترکیه در سوریه اظهار داشت: ما نگرانی های 

ترکیه در مرز با ســوریه را می دانیــم و با آن ها صحبت کردیم، 
ولی اینکه با لشکرکشی بخواهند امنیت به وجود آورند؛ تحلیل، 
برداشــت و شناخت ما از شــرایط منطقه این است که به ضرر 
منطقه اســت و امنیت به وجود نمــی آورد. رئیس دفتر رئیس 
جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای ایجاد 
و تقویــت دولت الکترونیک، این موضوع را از اولویت های دولت 
و وزارت ارتباطــات عنوان کــرد و گفت: آنچه مربوط به پهنای 
باند، سخت افزار زیرساخت هاست را آماده کردیم و ازاین به بعد 
موضوع خدماتی به میان می آید که همه دستگاه ها باید خود را 
آماده کنند و این به عالیق، ذوق و سلیقه وزارتخانه ها و دستگاه ها 
و نیروهای متخصص در این دستگاه ها باز می  گردد، به تدریج این 
کار در حال انجام است. وی ادامه داد: رئیس جمهور به سازمان 
امور اداری و اســتخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دستور داده اند و هر دو دستگاه مسئول پیگیری شده اند و مرتب 
به رئیس جمهوری گزارش می دهند؛ باید به گونه ای پیش برویم 

که تا سال آینده همه دستگاه ها به دولت الکترونیک بپیوندند.

 پول ملی تقویت شده است
واعظی همچنین دربــاره افزایش 40 درصدی قدرت پول ملی 
نســبت به سال گذشــته، بیان کرد: بانک مرکزی یک گزارش 
آماری و مقایســه ای از نوســان قیمت ارز در بازار در سال ۹۷ و 
روزهای مشــابه در ســال ۹۸ به دولت ارائه کرد که نرخ ارز در 

سال گذشته ۱4 و ۱۵ و ۱6 هزار تومان و بیشتر بود، اما اکنون 
نرخ ارز برای مدت زیادی اســت که حدود ۱۱ هزار تومان باقی 
مانده، بر مبنای این گزارش نشــان داده می شود که پول ملی 

تقویت شده است. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری از دریافت بورسیه توسط برخی از 
آقازاده ها ابراز بی اطالعی کرد و گفت: از آنجایی که سیاســت 
رئیس جمهور را می دانم، اگر مدارکی در این زمینه وجود داشته 
باشد به ما بدهید، حتی اگر یک نفر هم به ناحق بورسیه گرفته 
باشد و حق دیگری را پایمال کرده باشد، ما جلو آن را می گیریم. 
واعظــی درباره معرفی وزیر بــرای وزارت بازرگانی گفت: وقتی 
تصمیمــی در مورد یک وزارتخانه گرفته می  شــود، روی کار و 
مدیران و کارکنان آن ها تأثیر می  گذارد، انتظار داشتیم شورای 
نگهبان هفته گذشته با اولویت و فوریت این طرح را در دستور 
قرار می  داد و بررســی می  کرد که نوبت به بررسی آن نرسید، از 
جلسه امروز شورای نگهبان خبر ندارم، اما در صورت تأیید و ابالغ، 

بالفاصله ما نیز اقدام می  کنیم.

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

رئیس دفتر رئیس جمهور:

از موضع جدید عربستان استقبال می کنیم

قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی:

حمایت از  سرمایه گذاران  و کارآفرینان 
فعال وظیفه همه ماست
میزان: آیــت اهلل ســیدابراهیم 
رئیسی در آیین نکوداشت سی و 
هشتمین سالروز تأسیس سازمان 
بازرســی کل کشور، با بیان اینکه 
بدون نظارت، مدیریت هیچ مدیری 
قابل تعریف نیست، ادامه داد: همه 

مدیران در همه ســطوح باید بر مجموعه خود نظارت کنند.  
رئیس قوه قضائیه، نظارت را جزو جدا نشدنی حکمرانی خوب 
دانست و افزود: ممکن اســت در جامعه سؤال شود که این 
مفاسد چگونه شکل گرفته است. اگر به هر دلیلی دستگاه های 
درون ســازمانی غفلت کردند، سازمان های برون دستگاهی 
نباید غافل شوند. توسعه نظارت الکترونیک می تواند نظارت را 
بر امور مختلف به صورت برخط و لحظه ای کند. بر هر بخشی 
از دولت که می خواهد به بخش خصوصی امتیازی دهد، باید 
مراقبت مضاعفی اعمال شود. آیت اهلل رئیسی گفت: در گام 
دوم انقالب و با توجه به تأکیدات هفت محوری رهبر معظم 
انقالب، به هیچ عنوان مردم و نظام برخی کاستی هایی را که 
در ادوار گذشــته بوده است، نمی پذیرند. تحول مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب به معنای دیدن همه کاستی ها و نواقص و 
تالش مجاهدانه برای رفع آن هاست. رئیس قوه قضائیه افزود: 
حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعال نیز وظیفه همه 
ماست. کارآفرین و سرمایه گذار باید بداند که کارش در این 
کشور سریع انجام می گیرد. سرمایه گذاران گرفتار خان های 
بی جهت هستند، باید تمام بخش ها ترتیبی اتخاذ کنند که کار 

سرمایه گذار و کارآفرین تسهیل شود. 

دولت
روحانی در جلسه هیئت دولت:

 دوران اثرگذاری فشار حداکثری
 به پایان رسیده است

تأکید  با  جمهــور  رئیس  مهر: 
بر شکســت توطئــه آمریکا در 
فشــار حداکثــری علیــه ملت 
بزرگ ایــران، گفت: امروز همه 
آمار، ارقام و روحیه مردم نشان 
می دهــد کــه دوران اثرگذاری 

فشــار حداکثری به پایان رسیده اســت. حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی دیروز در جلســه هیئت 
دولت گفت: همه آمار و شــرایط نشان می دهد، مسیری 
که ملت، نظام، رهبری، نیروهای مســلح و همه جناح ها 
انتخاب کرده اند، درســت است و باید با وحدت، اتحاد و 
یکپارچگی این مســیر را ادامه دهیم. مردم ایران در این 
یک ســال و نیم گذشته کمر دولت آمریکا را شکستند و 
هیــچ تردیدی وجود ندارد که امــروز قدرت ایران از هر 
زمان دیگر بیشتر است. وی افزود: امروز در شرایطی قرار 
داریــم که انبارها در بندرگاه ها پــر بوده و این تحرک و 
جنب و جوش بنادر و گمرکات کشور بزرگ ترین عالمت 
شکســت آمریکا در این فشــار بی رحمانه و غلط نسبت 
به ملت ایران اســت. روحانی در ابتدای سخنانش نیز با 
گرامیداشت ایام اربعین حسینی، ضمن تجلیل از محبت 
و پذیرایی مردم عراق نســبت به زائران امام حسین)ع( 
که همواره وجود داشــته و در این ایام متبلور می شــود، 
گفت: خوشبختانه امسال با تالش دولت و حذف روادید 
تسهیالت خوبی در ســفر مردم به عراق برای حضور در 

این اجتماع بزرگ به وجود آمده است.

دفاعی- امنیتی
سرلشکر سالمی:

 به پیشرفته ترین و به روزترین 
دستاوردهای دفاعی دست یافته ایم

فارس: فرمانده ســپاه پاســداران 
با تأکید براینکه  انقالب اســالمی 
توانمنــدی دفاعی ســپاه پس از 
اعمال تحریم های ظالمانه استکبار، 
پیشــرفتی عظیــم و چشــمگیر 
داشته اســت، گفت: امروز سپاه به 

پیشرفته ترین و به روزترین دســتاوردهای دفاعی دست یافته 
است. ســردار حسین ســالمی صبح دیروز در فرودگاه سردار 
جنگل رشت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وجود تحمیل 
فشارهای بین المللی و تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
و علمی شاهد فوران فوق العاده عظیمی از استعداد و توانمندی 
در نیروهای دانشــمند و ارزشی کشورمان بوده ایم، اظهار کرد: 
توانمندی دفاعی و دستیابی سپاه به دستاوردهای جدید پس از 
اعمال تحریم های ظالمانه استکبار، پیشرفتی عظیم و چشمگیر 
داشــته است. وی با بیان اینکه نرخ رشد فناوری های علمی ما 
روزانه شده است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
فناوری های مدرن به روز است و در صورت رونمایی باید شاهد 
برگزاری مراسم روزانه باشــیم. فرمانده کل سپاه،  بهره مندی 
ســپاه از توان و ظرفیت جوانان مؤمن و انقالبی و کارآمد ایران 
اســالمی در دســتیابی  به اقتدار و توان دفاعی کنونی را امری 
مهم برشــمرد و افزود: در حال حاضر سپاه  به پیشرفته ترین و 
به روزترین دستاوردهای دفاعی دست یافته است. وی با اشاره 
به فناوری های مدرن دفاعی که کشــور از آن برخوردار است، 
خاطرنشان کرد:امروز توان و دستاوردهای دفاعی سپاه به گونه ای 

است که می تواند روزانه از یک دستاورد مدرن رونمایی کند.
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یادداشت روز

 حسینعلی حاجی دلیگانی
 نماینده مردم شاهین شهر در دوره دهم مجلس شورای اسالمی 

ظریف:
اقدامات آمریکا علیه مردم 

ایران جنایت جنگی است
سیاســت : وزیر امور خارجه گفت: اقدامات 
آمریکا علیه مردم ایران اقدامی جنگی اســت؛ 
چرا کــه در جنگ اقتصــادی علیــه ایران، 
شهروندان غیر نظامی را هدف اصلی خود قرار 

داده است. 
محمدجــواد ظریــف دیــروز در کنفرانس 
بین المللی اقتصاد جهانــی و تحریم ها که در 
دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد، درباره اقدامات 
آمریکا علیه ایران، گفت: آمریکا جنگ اقتصادی 
را بر پایه نقض قوانین بین المللی استوار کرده 
و تحریم جدید بانک مرکزی به معنای تحریم 
غذایی و دارویی ایران اســت و جنایت جنگی 

محسوب می شود. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

چاپ ۳۳۲ هزار نسخه کتاب در به نشر  آستان: مدیرعامل انتشارات آستان قدس گفت: از مجموع ۱۸۰ عنوان کتاب منتشر شده به شمارگان ۳۳۲ هزار و ۱۵۰ نسخه در 6 ماه نخست سال جاری،  ۸۳ عنوان 
کتاب در شمارگان ۱۴۱هزار و ۵۵۰ نسخه چاپ اول است. سعیدی یادآور شد: کتاب های »هم قسم«، »اوسنه گوهر شاد«، »مجموعه زندگی پر افتخار«، »دعبل و زلفا«، »بیداری«، »خلوت مدیر«، »اعترافات غالمان«، 

»امام رضا)ع( و بچه ها«، »داستان های تخیلی با مفاهیم قرآنی« و »قصه های احکام« از جمله آثار پرفروش به نشر در 6 ماه نخست سال جاری به شمار می روند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد
 میزبانی شایسته از زائران دهه آخر صفر 

با همکاری نهادها و سازمان های استان

آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بر میزبانی شایسته از زائران دهه 
پایانی ماه صفر با همکاری نهادها و سازمان های مختلف استان تأکید کرد.

مصطفی خاکســار قهرودی در نشســتی کــه ظهر دیروز با حضــور مدیران و 
دســتگاه های مختلف اجرایی اســتان با محوریت تبیین و تشــریح اقدامات و 
برنامه های دهه آخر صفر در ســالن جلسات سازمان مرکزی برگزار شد، عنوان 
کرد: این نشست به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در خصوص برنامه های دهه 
پایانی ماه صفر و میزبانی از زائران این ایام به ویژه زائران پیاده امام رضا)ع( تدارک 

دیده شده است.
وی ابراز کرد: فرصت زیادی تا ایام رحلت رســول گرامی اســام)ص( و شهادت 
امام رضا)ع( و امام حسن مجتبی)ع( باقی نمانده است و باید تمام بخش ها به ویژه 
بخش های مردمی و دســتگاه های متعدد، برنامه ریــزی و اقدامات الزم را برای 

پذیرایی درخور زائران در این ایام تدارک ببینند.
خاکسار قهرودی با بیان این نکته که باید امسال نیز همانند سال های گذشته، برای 
مسیر، ورود و استقرار زائران در شهر مشهد، به ویژه خروج زائران برنامه ریزی ها و 
تدابیر الزم صورت گیرد، افزود: مسئله خروج زائران نکته بسیار مهمی است، زیرا 
زائران معموالً به صورت دسته جمعی از شهر مشهد خارج می شوند که این مهم 

می طلبد با برنامه ریزی دقیق تری مدیریت شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه با تأکید تولیت آستان قدس رضوی آمادگی کامل 
داریم که از همه ظرفیت های مجموعه ها و مؤسســات برای پذیرایی شایسته از 
زائران پیاده حضرت رضا)ع( اســتفاده کنیم، ادامه داد: با توجه به حجم زائران و 
افزایش آمار حضور آنان در دهه پایانی ماه صفر در مشــهد، باید خدمات بهتر و 
شایسته تری ارائه و تدابیری برای افزایش حضور زائران در این ایام اندیشیده شود.

وی خاطرنشــان کرد: این مهم با تقسیم کار با سایر نهادها و سازمان های استان 
میسر خواهد شد و امید است که با همکاری و هماهنگی مسئوالن، شایسته ترین 

خدمات را به زائران در این ایام ارائه دهیم.
گفتنی است، این نشست با حضور محمدرضا کایی شهردار مشهد، حجت االسام 
حجت گنابادی نژاد رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، محسن ازغدی 
مدیرعامل جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا)ع(، مصطفی فیضی سرپرست 
معاونــت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضــوی و جمعی دیگر از 

مسئوالن آستان قدس رضوی و استان برگزار شد.

سرپرست معاونت محرومیت زدایی در حاشیه سفر به استان گلستان خبر داد
 کمک ۶۲۰ میلیارد ریالی آستان قدس 

به اشتغال سیل زدگان 
آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی گفت: برای کمک به 
اشتغال سیل زدگان ۹۰۰ واحد دامداری در 
مناطق سیل زده اســتان گلستان ساخته 

می شود.
حامد صادقی در حاشیه سفر به استان 
گلســتان با اشــاره به اختصاص 62۰ 

میلیارد ریال برای ایجاد اشــتغال پایدار در این استان به خبرنگار ما تأکید کرد: با 
این اعتبار ۹۰۰ واحد دامداری و 1۰۰ واحد صنایع دستی خانگی برای روستاییان 
آســیب دیده از سیل ایجاد می شود و در حال حاضر هم بخشی از کار انجام شده 
است.وی خاطرنشان کرد: بخشــی از این اعتبار باعوض و بخشی نیز در قالب 
تسهیات با کمک کمیته امداد امام خمینی)ره( در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: قرارگاه جهادی امام رضا)ع( مشغول ساخت جایگاه های دام در 
روستاهاست و بنا داریم تا آذرماه این طرح ها تحویل مردم سیل زده آق قا شود.

مدیر امور انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی خبر داد  
 اول آبان، آغاز فعالیت ایستگاه های

 استقبال از زائران پیاده صفر
قدس: مدیر امور انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی گفت: ایستگاه های 

استقبال از زائران پیاده دهه آخر صفر، اول آبان ماه آغاز به کار می کنند. 
روح اهلل رنجبر تأکید کرد: اول آبان ماه برابر با 24 صفر، ایستگاه های بیرون شهری و 
چهارم آبان ماه برابر با 27 صفر ایستگاه های درون شهری فعالیت خود را برای ارائه 

خدمات به زائران پیاده آغاز خواهند کرد. 
وی ادامه داد: در همین زمینه پنجشــنبه 18مهر نشست هماهنگی دیگری از 
سلسله  نشست های اجاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسامی به 
میزبانی آســتان مقدس شاهچراغ شیراز برگزار می شود. در این نشست اعضای 
کمیته خدماتی کارگروه حقوقی، امنیتی و خدماتی این اجاســیه، درباره نحوه 
تعامل و همکاری آســتان های مقدس ایران اســامی در دهه آخر صفر بحث و 

تبادل نظر می کنند.
رنجبر، دبیر این کمیته، با اشــاره به اینکه تعامل آســتان های مقدس در دهه 
آخر صفــر در قالب طرح »عتبه معین« اتفاق خواهد افتاد، گفت: در نشســت 
 روز پنجشــنبه نمایندگان آســتان های مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، 
احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ)ع(، عبدالعظیم حسنی)ع(، مسجد جمکران و 
همچنین نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان اوقاف و امور خیریه حضور 

خواهند داشت.
رنجبر همچنین از تجربه همکاری آستان های مقدس در استقبال از زائران پیاده 
سال گذشته در دهه آخر صفر گفت و اضافه کرد: امسال برنامه ما این است که 
طرح »عتبه معین« کامل تر برگزار شود. در سال گذشته عتبات مقدس صرفاً با 
اعزام نیرو در استقبال از زائران رضوی به ما یاری رساندند، اما امسال تاش داریم 

سطح همکاری ها را افزایش دهیم و از امکانات دیگر آستان ها هم استفاده کنیم.

از طریق سامانه نعیم رضوان انجام می شود 
توزیع روزانه 8 تا 1۲ هزار دعوت نامه مهمانسرای حضرت 

آستان: مسئول پیشخوان سامانه نعیم 
رضــوان از توزیع روزانــه 8 تا 12 هزار 
دعوت نامه مهمانسرای حضرت از طریق 

این سامانه خبر داد. 
حسین قمی گفت: روزانه بین 8 تا 12 
هزار دعوت نامه از طریق ســامانه نعیم 
رضوان بین زائران توزیع می شود و هر 

فرد می تواند تا سقف پنج نفر همراه، میهمان خوان بابرکت حضرت رضا)ع( شود.
وی در حاشیه گردهمایی خادمیاران نعیم رضوان که با حضور 5۰۰ خادمیار 
برگزار شــد، با بیان اینکه مجاوران نیز می توانند به غیر از ایام خاص در این 
طرح شرکت کنند، ادامه داد: در این طرح هر شخص با ثبت کد ملی می تواند 
حداقل یک بار در یک دوره زمانی از غذای متبرک بهره مند شــود و تا ســه 
ســال آینده از این طرح محروم خواهد بود تا همه زائــران بتوانند از غذای 

حضرت استفاده کنند.
مسئول پیشــخوان نعیم رضوان هدف از گردهمایی خادمیاران نعیم رضوان را 
به روزرسانی آموزش  اعام کرد و گفت: با توجه به اینکه مبنای کار نعیم رضوان 
خدمــت بهتر به زائران و مجاوران اســت، از این رو اجرای این طرح مســتلزم 
آموزش مستمر خادمیاران این مجموعه است، به همین منظور برنامه ریزی شده 
تا برای به روزرسانی آموزش ها و مرور اطاعات هر سه ماه یک بار این گردهمایی 

برگزار  شود.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
مدیرعامل هلدینگ کشاورزی، دامپروری و 
از  رضوی  اقتصادی  سازمان  غذایی  صنایع 
استفاده از ظرفیت های نو برای رونق تولید 

در آستان قدس رضوی خبر داد. 
به گفته دکتــر وریدی، پــرورش آبزیان با 
اســتفاده از منابــع آبی در همه کشــت و 
صنعت های وابسته به آستان قدس رضوی، 
پروژه پرورش زنبورعسل در اراضی کشاورزی 
و باغ های آســتان قدس رضــوی و پرورش 
دام هــای کم آب طلب در مناطق خشــک، 
بخشی از این ظرفیت های جدید برای تولید 
محصوالت مرتبط با صنعت دامپروری است. 
وی به پروژه های اصاح نژاد دام هم اشــاره 
کــرد و گفت: ایــن پروژه ها شــامل تولید 
محصوالت فناورانه ژنتیکی شــامل اسپرم 
و جنین که به عنوان فناوری برتر شــناخته 
می شود و با تأمین نیاز داخلی وابستگی به 
واردات اسپرم و جنین دامی از سایر کشورها 

را کاهش می دهد.
مدیرعامل هلدینگ کشاورزی، دامپروری و 
صنایع غذایی ســازمان اقتصادی رضوی در 
مورد پروژه تجمیع گاوداری های مؤسســه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی مستقر در 
مشهد هم یادآور شد: این پروژه در مجتمع 
کنه بیست رضوی و در راستای سازماندهی 
زیرساخت ها و منابع انجام می شود و اجرای 
این طرح از سال گذشته آغاز و در سه ماهه 
ســوم ســال 13۹8 به بهره برداری خواهد 

رسید.
دکتــر وریدی تأکید کــرد: در این پروژه ها 
اهداف مرتبط با چشم انداز اقتصادی آستان 
قدس رضوی مورد توجه و بررسی قرار گرفته 

است.

 تالش برای قطع وابستگی 90درصدی 
در زمینه تولید بذر و نهال

دکتر وریدی در مورد تولید بذر و نهال توسط 
این هلدینگ هــم گفت: یکی از برنامه های 
سازمان اقتصادی رضوی، تأسیس مؤسسه 
بــذر و نهال رضوی اســت و ایــن اقدام در 
راستای حرکت در جهت تولید محصوالت 
کلیدی و خروج از تولید محصوالت متعارف 

کشاورزی است.
وی ادامه داد: یکی از دالیلی که آستان قدس 
رضــوی وارد حوزه تولید بذر و نهال شــد، 
موضوع وابستگی تقریباً ۹۰درصدی کشور 
در تأمیــن بذرهای باکیفیت ســبزیجات و 

صیفی جات به خارج از کشور است.
این اســتاد دانشگاه افزود: سازمان اقتصادی 
رضوی پــس از بررســی های دقیق به این 
نتیجه رسید که تولید باکیفیت بذر و نهال 
در مجموعه هلدینگ کشاورزی، دامپروری و 
صنایع غذایی این سازمان میسر است و پس 
از تهیه طرح توجیهی با همکاری دانشــگاه 
فردوســی مشهد، طرح ایجاد مؤسسه بذر و 
نهال رضوی به تصویب رسید و در پایان سال 

13۹7 فعالیت رسمی آن آغاز شد.
مدیرعامل این هلدینگ تصریح کرد: در مدت 
سه ماه از فعالیت این مؤسسه، تولید بذرهای 
غات شامل: گندم، جو، کلزا، تریتیکاله، پنبه، 
بذر هیبرید ذرت علوفه ای و تولید نهال های 
پایه رویشــی در زمینه درختان مثمر انجام 

شده است.
دکتر وریدی تأکید کرد: هدف گذاری برای 
تأمیــن بیش از نیم میلیــون اصله نهال در 
زمینــه درختان مثمــر و غیرمثمر تا پایان 
 ســال 13۹8 و همچنیــن تولیــد بیش از 
یک هزار تــن بذر آماده کشــت در زمینه 
گیاهانــی ماننــد: گندم، جو، کلــزا و ذرت 
علوفه ای تا پایان ســال جاری، از برنامه های 
این مؤسسه است و این تولیدات در شرکت ها 
و مؤسســه های کشاورزی وابســته به این 

هلدینگ انجام خواهد شد.

 استفاده از آبیاری به روش »غیر تراوا« 
ایــن دانش آموخته مقطع دکترای رشــته 
صنایع غذایی به پروژه آبیاری زیرسطحی در 
زمین های کشاورزی شرکت ها و مؤسسه های 
تابعه این هلدینگ اشاره و خاطرنشان کرد: 
این پروژه در مزارع شرکت کشاورزی رضوی 
شامل کشــت و صنعت های مزرعه نمونه، 

تربت حیدریه، سرخس و مؤسسه موقوفات 
و کشــاورزی چناران به صورت آزمایشی در 
مســاحت 5۰ هکتار برای زراعت و کشــت 
محصول یونجه انجام و به بهره برداری رسید. 
وی اضافه کرد: شروع این طرح از بهمن ماه 
13۹7 و پایــان آن هم در اوایل شــهریور 
13۹8 بوده؛ محصول یونجه آن در شهریور 
سال جاری کشت شده و نخستین محصول 
هــم در اردیبهشــت ماه 13۹۹ برداشــت 
می شود و به مدت هفت سال، این محصول 
همه ساله به همین روش بهره برداری خواهد 

شد.
دکتر وریدی تصریح کرد: آبیاری زیرسطحی 
بــا روش »غیرتراوا« برای نخســتین بار در 
عرصه زراعت و کشاورزی ایران توسط آستان 
قدس رضوی در حال اجراست و قباً روش 
غیر تراوا در عرصه زراعت توسط بخش های 

دیگر کشور انجام شد که موفقیت آمیز نبود.
مدیرعامل این هلدینگ یادآور شــد: در این 
روش پیش بینی می شــود، عاوه بر کاهش 
مصرف آب بــه میزان یک ســوم، افزایش 
عملکرد معادل دو برابر باشــد، یعنی انتظار 
مــی رود عملکرد فعلی برداشــت محصول 
یونجــه که حدود 1۰ تــن در هر هکتار به 
روش آبیاری سنتی است، به حدود 2۰ تن 

در هر هکتار افزایش یابد.
این مقام مسئول افزود: ضمن اینکه از محل 
صرفه جویی در مصرف آب، ســطح کشت 
مزارع نیز در ایــن روش به دو برابر افزایش 
می یابد به گونه ای که هم اکنون به ازای هر 
لیتر در ثانیه آبدهی، معادل نیم هکتار یونجه 
کشت می شود که انتظار می رود با این روش 

به یک هکتار افزایش یابد.

 اصالح الگوی کشت متناسب
 با وضعیت آبی کشور 

دکتر وریــدی به اصاح الگوی کشــت در 
زمین های کشــاورزی آستان قدس رضوی 
هم اشاره کرد و گفت: تاش داریم به سوی 
کشت محصوالتی برویم که آب کمتر مصرف 
کنند از جمله محصول کیُنوا که این محصول 
عــاوه بر اینکه مصرف غذایی دارد به دلیل 
داشــتن ویتامین ها و اماح معدنی، بسیار 

مورد توصیه متخصصان صنایع غذایی است.
این مقام مسئول اضافه کرد: این گیاه با توجه 
به دوره رشد بســیار کوتاه یعنی حدود سه 
ماه، احتیاج به مصرف آب بســیار پایین به 
میزان 3هزار مترمکعب برای هر هکتار دارد 
در صورتی که اگر ایــن محصول را با ذرت 
علوفه ای مقایســه کنیم، مصرف آبی ذرت 
علوفه ای معــادل دو برابر محصول کینوا در 

همان مدت رشد مشابه است.
مدیرعامل این هلدینگ تصریح کرد: در این 
زمینــه می توانیم به محصوالت دیگر مانند: 
خارشــتر، زیره ســبز، گیاهان دارویی و... 
اشــاره کنیم که در برنامه ها و سیاست های 
این هلدینگ برای کشــت در مؤسســه ها 
و شــرکت های کشــاورزی تابعه قرار دارد. 
بنابراین اصاح الگوی کشت به طور موقتی و 
دوره ای نبوده، بلکه به طور دائم و همیشگی و 
متناسب با شرایط اقلیمی موجود باید همواره 

انجام شود.
مدیرعامل این هلدینــگ اظهار کرد: پروژه 
اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در تمامی 
مزارع این هلدینگ و پروژه توســعه باغات 
متراکم میوه در شــرکت کشاورزی رضوی 
و... از جمله پروژه های مربوط به ســال های 
گذشــته اســت که در حال اجراست و این 
روش تا اصــاح تمامی باغات قدیمی ادامه 
خواهد یافت.وی متذکر شد: ساخت سامانه 
ضدتگرگ برای باغات پســته در مؤسســه 
موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان )گناباد( 
به منظور جلوگیری از آسیب تگرگ به باغات 
مربوط هم در حال اجراســت که بخشی از 
آن در سال گذشته اجرا و به بهره برداری نیز 

رسیده است.

 سامانه ای برای مدیریت جامع 
اطالعات کشاورزی

اســتاد دانشگاه فردوســی مشهد در بخش 
دیگری از ســخنانش به تهیه سامانه ای در 
بخــش کشــاورزی این هلدینگ اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: یکی دیگــر از پروژه های 
بخش کشاورزی این هلدینگ که منطبق با 
راهبرد سازمان اقتصادی رضوی است، تهیه 
ســامانه مدیریت جامع اطاعات کشاورزی 

شرکت های تابعه این هلدینگ است.
وی توضیــح داد: در ایــن ســامانه تمامی 
اطاعات ثابت و متغیر شــرکت ها در زمینه 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامی به 
صورت برخط توســط کاربر و یا با استفاده 
از فناوری های جدیــد نظیر: ماهواره، پهپاد 
و حسگرهای مســتقر در اراضی کشاورزی 
در این ســامانه ثبت شده و پس از پردازش 
اطاعات که به صورت دائمی انجام می شود، 

ایــن  از  گزارش هــای الزم 
سامانه تهیه و برای کاربران، 
کارشناسان، مدیران و مدیران 
ارشد با تعریف کلمه عبور و 
پیش بینی  دسترسی  میزان 
شــده، قابل استفاده است و 
در هر لحظه، تمامی اطاعات 
به صورت زنده و مســتقیم 
در اختیار افــراد مربوط قرار 
می گیــرد. دکتــر وریــدی 
اضافه کرد: در این ســامانه 
ضمن پایش مداوم عملیات 
اطاع  کســب  و  کشاورزی 
از نقایــص و معایب مراحل 
نهایت  تولید محصــول، در 
قیمت تمام شده محصول به 
ارائه می شود. صورت شفاف 

به گفتــه این مقام مســئول، یکی دیگر از 
مزایای راه اندازی این سامانه، امکان دستیابی 
به مناســب ترین الگوی کشــت هر منطقه 
خواهد بود. عملیات آماده سازی این سامانه 
از بهمن ماه ســال گذشــته آغاز و در پایان 
شهریور۹8 با اتمام عملیات بارگذاری، آماده 

ارائه گزارش های مربوط شد.
مدیرعامل ایــن هلدینگ گفــت: با توجه 
به پراکندگی اراضی کشــاورزی و زراعی و 
تابعه  شرکت ها و مؤسسه های کشــاورزی 
ایــن هلدینگ همزمان مدیــران مربوط با 
توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای 
آنان، می توانند به اطاعات بارگذاری شــده 
با اســتفاده از کلمه و رمز عبور، دسترسی 
پیدا کــرده و پس از رؤیت اطاعات مربوط، 
نسبت به دریافت گزارش از سامانه و گرفتن 

تصمیم های الزم، اقدام کنند.

 یکی از دالیلی 
که آستان قدس 

رضوی وارد حوزه 
تولید بذر و نهال 

شد، موضوع 
وابستگی تقریبًا 

9۰درصدی کشور 
در تأمین بذرهای 

باکیفیت سبزیجات 
و صیفی جات به 
خارج از کشور 

است

بــــــــرش

مدیرعامل هلدینگ کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی سازمان اقتصادی رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

 چرا تلفن ها در فضای داخل حرم مطهر رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های نو 
آنتن نمی دهد. بعضی از زائران با تلفن همراه 

کار فوری و واجب دارند.
۰913۰۰۰344۶

 بســیاری از زمین خانه ها در مشــهد و 
حاشیه آن، متعلق به آستان قدس رضوی 
اســت و در صورت تغییر یا اضافه بنا، مردم 
باید کلی هزینه بپردازند. لطفاً آستان قدس 
بــا مردمی که ناتــوان از پرداخت هزینه ها 

هستند، مدارا کند.
۰915۰۰۰۲59۲

 خیلی خوب می شــود روزهای جمعه، 
چند تا ال سی دی داخل رواق ها هم بگذارید 

که مردم سخنران خطبه ها را ببینند.
۰915۰۰۰۶4۰۲

 با توجه به کثرت جمعیت زائران، تفکیک 
مســیر تردد بانوان و آقایان در حرم مطهر 

رضوی باید بیشتر از گذشته باشد.
۰9۰3۰۰۰1379

 بســیاری از افراد و ســالمندان به علت 
مشــکات فــراوان نمی تواننــد بــه طور 
 مستقیم و حضوری برای زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( مشرف شوند، از آستان قدس 
رضوی تقاضا داریم که برای راه اندازی زیارت 
مجــازی و تورهای زیارتی در شــبکه های 
اینترنت و فضای مجازی با توجه به فناوری 

مدرن روز، اقدام کند.
۰9۰3۰۰۰47۰7

 در برابر فرهنگ رســانه ای غرب، وجود 
دفتر پاسخگویی به پرسش های سیاسی در 

حرم مطهر از هر کاری مهم تر است.
۰9۰3۰۰۰9۶15

بازدید آیت اهلل دری نجف آبادی 
از موکب خادمیاران اراک

آستان: نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک از 
موکب خدمت رسانی خادمیاران آستان قدس 

رضوی در اراک بازدید کرد.
آیت اهلل دری نجف آبادی در بازدید از موکب 
میقات الرضا)ع( خادمیاران این استان گفت: 
 ملت بزرگ ایــران و عــراق و دیگر پیروان 
اهل بیت)ع( در سراســر عالم برای برگزاری 
هر چه باشکوه تر ایام اربعین ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( آماده می شوند 
که توفیقــات آن ها را از خداوند خواســتار 
هســتیم. وی با تأکید بر اینکه این اجتماع 
میلیونی یک راهپیمایی عزت آفرین و معنادار 
در بیعت با عاشورا، حضرت زینب کبری)س(، 
امام ســجاد)ع( و اهل بیت)ع( است، گفت: 
ان شــاءاهلل همــه دلــدادگان، دلباختگان، 
شیفتگان و عاشقان امام حسین)ع( و اردوگاه 
عاشــورا هر چه استوارتر، راسخ تر و محکم تر 
بتوانند شــرکت کنند.امام جمعــه اراک در 
ادامه افزود: برپایی موکب ها و مراسم اربعین 
در داخل کشــور در پذیرایی از زائران اربعین 
حســینی به ویژه در مسیر حرکت به طرف 
مرز نیز می تواند بهتر، مطلوب تر، خالصانه و 
بدون چشمداشت و منت برگزار شود.شایان 
ذکر است، این موکب با حضور 24۰ خادمیار 

رضوی در 3۰ کیلومتری اراک فعالیت دارد.

خادمیاران سالمت کهگیلویه و 
بویراحمد میزبان زائران اربعین 
آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کهگیلویه و بویراحمد از اعزام پزشکان و 
پرستاران خادمیار آستان قدس به 6 موکب 
این استان در عراق و اعطای کمک باعوض 
و تسهیات ویژه زیارت به 1۰۰ زائراولی کربا 
خبر داد. ستار هدایتخواه گفت: به درخواست 
ســتاد پیاده روی اربعین حســینی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد، یک گروه از پزشکان 
و پرستاران خادمیار برای همراهی با کاروان 

پیاده روی ۹5۰ نفری این ستاد اعزام شدند.
وی افزود: خادمیــاران فعال و داوطلب برای 
خدمات رســانی در 6 موکب برپا شــده در 
شهرهای کربا، نجف و مسیر پیاده روی آماده 

خدمات رسانی به زائران هستند.
به گفته وی این گروه پیش از شروع حرکت 
پیاده روی، جلسات آموزشی را برای ارائه نکات 
بهداشتی و رهنمودهای سامتی برای اعضای 

کاروان برگزار کردند.
مدیر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
کهگیلویه و بویراحمــد ادامه داد: همچنین 
خادمیاران ایــن دفتر نمایندگی با همکاری 
جبهه فرهنگی انقاب اســامی استان برای 
خدمت رسانی به زائران سید و ساالر شهیدان 
در این ایام اقدام به جمع آوری نذورات مردمی 

برای برپایی مواکب کرده است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: در آستانه اربعین حسینی 6۰۰ نفر از زائران کشور 
آذربایجان برای شرکت در راهپیمایی اربعین به حرم مطهر 

رضوی مشرف و سپس راهی کربای معا شدند.
ظهر دیروز کاروان 6۰۰ نفره از کشور آذربایجان برای زیارت 
حضرت رضا)ع( به بارگاه منور رضوی مشــرف شــدند. این 
زائــران با حضور در رواق دارالرحمــه از برنامه های مذهبی 
حرم مطهــر بهره مند و ســپس با بدرقه مدیریــت زائران 

غیرایرانی آستان قدس رضوی عازم کشور عراق شدند.
جعفر حاجی اف، سرپرست کاروان زائران اربعین در حاشیه 
این مراسم اظهار کرد: مردم شیعه کشور آذربایجان هر ساله 
با حضور در مراسم پیاده روی اربعین حسینی نشان داده اند 
که درس بزرگ امام حســین)ع( را بــه خوبی آموخته اند و 
عشق به اهل بیت)ع( در آنان هیچ گاه کمرنگ نخواهد شد.
وی افزود: بیشــتر از 5۰درصد جمعیت کشــور آذربایجان 

شــیعه هســتند و بیشــتر آن ها چنان ارادتی به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( به ویژه حضرت رضا)ع( دارند که پس 
از بازگشت از این ســفر، ماه بعد دوباره برای زیارت مجدد 

ثبت نام می کنند.
حاجی اف افزود: در سفرهای زیادی همراه کاروان به مشهد 
مقدس مشــرف شده ام و در این ســفرها کرامات زیادی از 
حضرت رضا)ع( دیده ام. امام رضا)ع( ولی نعمت ما هســتند 
و خدا به واســطه وجود ایشان، نعمت خدمت به زائرانش را 

نصیب ما کرده  است.
وی با بیان اینکه خدمت به زائرانی که سال ها آرزوی زیارت 
و انس با امام رضا)ع( را داشــتند به زندگی اش رنگ دیگری 
بخشیده اســت، بیان کرد: همه د ر هر شرایطی که زند گی 
می کنند،  به ایــن امید به حرم امام رضــا)ع( می آیند تا از 
ایشان  آرامش و آرزوی شفاعت طلب کنند و این زیباترین و 

بهترین آرزویی است که آن ها دارند .
این زائر کشــور آذربایجان گفت: دو روز در مشــهد اقامت 
داشتیم و پس از آن راهی کربای معا می شویم تا موالیمان 
آقــا اباعبــداهلل)ع( را زیارت کنیم با این امید  که مشــمول 

عنایت ائمه اطهار)ع( قرار بگیریم.

تشرف کاروان ۶۰۰ نفره زائران کشور آذربایجان به حرم مطهر رضوی 
خبر

خبر
ایده تازه هلدینگ کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی سازمان اقتصادی رضوی

تولید محصول در فضاهای سبز گلخانه ای 
مدیرعامل هلدینگ کشــاورزی، دامپــروری و صنایع غذایی 
سازمان اقتصادی رضوی توسعه کشت گلخانه ای را راهکاری 
دیگر برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید محصول 
دانســت و گفت: از دیگر اقدامات در حال انجام توســط این 
هلدینگ، توسعه ســطح کشت گلخانه ای است که در همین 
راســتا یک پروژه گلخانه ای شــهری در بولوار شهید فرامرز 
عباسی مشهد به مساحت حدود دو هکتار ساخته شده است؛ 
بنا داریم در هر قطعه توســط بخش خصوصی و کارشناسان 
این بخش، محصوالت مصرفی روزانه اهالی شهر مشهد مانند 
گوجه فرنگــی، خیار، فلفــل، ســبزیجات و... تولید و به طور 

مستقیم به همشهریان عرضه شود.
دکتر وریدی اضافــه کرد: هدف اصلی در این اقدام، عاوه بر 
استفاده از امکانات و منابع موجود، تسهیل ورود همشهریان 

به طور مســتقیم به محل تولید و خرید محصوالت مورد نظر 
خود است.

به گفته وی، در این پروژه به گونه ای برنامه  ریزی شــده است 
که همشــهریان عاوه بر خرید محصوالت، بتوانند از فضای 
ســبز موجود در جهت افزایش نشــاط، طراوت و شادابی هم 
بهره مند شــوند.این مقام مســئول در همین ارتباط به پروژه 
دیگری در زمینه ســاخت گلخانه 5۰ هکتــاری متمرکز در 
اراضی کشــت و صنعت مزرعه نمونه آســتان قدس رضوی 
اشاره و خاطرنشان کرد: مراحل کلنگ زنی این پروژه زمستان 
ســال 13۹7 انجام شــد و ســاخت این پروژه در دو فاز 2۰ 
هکتــاری و 3۰ هکتاری در حال انجام بــوده که پیش بینی 
می شــود فاز نخســت آن )2۰ هکتاری( تا پایان سال 13۹8 

به بهره برداری برسد. 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



حافظ هشت ساله قرآن 
نماینده کشورمان در مسابقات 

بین المللی امارات شد

معارف: »زینب فیضی« حافظ هشت ســاله 
قــرآن به عنــوان نماینــده کشــورمان در 
مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور امارات 

انتخاب شد.
چهارمیــن دوره ارزیابی و انتخــاب نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات بین المللی 
کشــور امارات در بخش خواهــران صبح روز 
دوشنبه ۱۵ مهرماه برگزار شد و زینب فیضی 
با کسب باالترین امتیاز به عنوان نماینده کشور 

در این رقابت ها معرفی شد.
این دوره توسط دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت 
از قاریان قــرآن کریم و با همکاری مرکز امور 
قرآنی ســازمان اوقاف و امور خیریه در محل 
شــورای عالی قرآن برگزار شــد که ۱۱ نفر از 
حافظان ممتاز کل قرآن کریم پس از موفقیت 
در آزمــون ورودی، جواز حضور در این دوره را 

کسب کردند.
قضــاوت چهارمین دوره انتخابی مســابقات 
امــارات را آقایان عبــاس امام جمعه و معتز 
آقایی بــر عهده داشــتند و در پایان، زینب 
فیضی با کســب باالترین امتیــاز به عنوان 
نماینده جمهوری اســالمی ایــران در این 

مسابقات معرفی شد.
زینــب فیضی متولد ســال ۱۳۹۰ و ســاکن 
تهران است که باید خود را برای حضور در این 

رقابت ها آماده کند.
در سه دوره گذشته این رقابت ها حنانه خلفی، 
زهراسادات حسینی و زهرا خلیلی نمایندگان 

کشورمان در این مسابقات بوده اند.
بر اساس اعالم رســمی دولت امارات، توجه و 
اهتمام به قرآن کریم و عنایت به حفظ و تدبر 
در قــرآن و نیز ایجاد رقابت در بین نوجوانان و 

جوانان از اهداف این مسابقات است.

خبر

 »مسیره التقریب« کتابی 
که رهبر انقالب توصیه کردند 

جهانی شود
معارف: این روزها مصادف اســت با ســالروز 
تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
در سال ۱۳6۹ و به ابتکار رهبر معظم انقالب 
و خالی از لطف نیســت به کتابی بپردازیم که 
ایشــان توصیه کردند بــه کتابخانه های دنیا 
 ارسال و در جهان اســالم مطرح شود. کتاب 
»مســیره التقریب« در دو جلد توســط دکتر 
محمدعلی آذرشب به زبان عربی تألیف و توسط 
انتشارات مجمع تقریب منتشر شده است. جلد 
اول »مسیره التقریب« درباره مؤسسات تقریبی 
و پیشتازان تقریب است و جلد دوم به موضوع 
راهبرد های تقریبی پرداخته است؛ ضمن آنکه 
در جلد دوم تحقیقی در مجالت تقریبی صورت 
گرفته است؛ از جمله مجله »رساله التقریب« 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مجله 

»رساله االسالم« دارالتقریب قاهره.
نویســنده، هدف خود از نــگارش این کتاب 
را چنیــن عنوان کرده اســت: »در این کتاب 
دو جلــدی قصد بیان این مطلب را داشــته ام 
که حرکت تقریب در ۱۰۰ ســال گذشــته، 
محوری مســتحکم، فراگیر، ریشه دار و استوار 
بر پایه های قرآن و ســنت بوده است«. به باور 
دکتر آذرشــب کــه در این کتــاب هم بر آن 
تأکید شده است »همه احیاگران جهان اسالم 
تقریبی بوده اند و همه کسانی که در راه احیای 
امت اسالمی قدم برداشته اند، خود به خود در 
مسیر تقریب حرکت کرده اند؛ به عبارت دیگر 
کسانی که اندیشه تقریبی ندارند، هرگز اندیشه 
احیای جهان اســالم را نیز نداشته اند؛ اساساً 

ضدتقریبی ها، ضد احیا نیز هستند«.
مؤلف کتاب، امام خمینی)ره( را اثرگذارترین 
فــرد در احیــای عملــی و تقریــب جهان 
 اســالم می دانــد و معتقد اســت »حرکت 
امام خمینی)ره( با داعیــه تقریب نبود، ولی 
حرکتــی که در ایران به وجود آورد، موجبات 
تقریب مذاهب اســالمی را در عرصه عمل در 
جهان اســالم ایجاد کــرد و آن هم به دلیل 
همــان روح احیاگری انقالب اســالمی بود؛ 
امام)ره( با ترغیب جهان اسالم به اسالم ناب 
محمدی)ص(، روح تقریب را در پیکر جهان 

اسالم دمید و بسیاری را بیدار کرد«.

 معارف/مریم احمدی شیروان  تشیع امروزه چنان با عاشورا آمیخته 
شده که سهم بزرگی از بنیان ها و بنیادهای شیعی مرتبط با عاشورا و 
حرکت امام حسین)ع( دارد. به بیانی دیگر شهادت حسین بن علی)ع( 
جانی دوباره و هویتی تازه به تشــیع بخشیده است اما برپایی همین 
مراســم مذهبی در طــول تاریخ و به خصوص در ســال های اخیر با 

محدودیت ها و تحریف هایی مواجه بوده است.
در گفت وگو با اصغر حیدری، پژوهشــگر و نویســنده کتاب تاریخ و 
جلوه های عزاداری امام حســین)ع( در ایران به سیر تاریخی عزاداری 

و آسیب های آن پرداختیم.

 رسول خدا)ص( نخستین عزادار امام حسین)ع( است
اصغر حیدری در ابتدا و در بیان پیشــینه عزاداری در کشــور و تاریخ 
شــیعه می گوید: عزاداری در ایران به دوره باستان برمی گردد. در آن 
زمان مردم لباس سیاه بر تن کرده و با نوحه سرایی بر سر و صورت خود 
ضرباتی وارد می کردند. نمونه هایی از این عزاداری در شاهنامه فردوسی 
نقل شده است. مشــابه این عزاداری ها بعد از واقعه عاشورا و در مورد 
شهدای کربال نیز وجود داشت. مردم همان گونه که در سوگ عزیزان، 
فامیل و دوستان خود عزاداری می کردند در عزاداری سیدالشهدا)ع( هم 
سوگواری می کردند. به بیانی دیگر از همان زمان عزاداری های سنتی 

وارد عزاداری های دینی شد.
وی اضافــه می کند: طبق اخبار و احادیثی که از رســول خدا)ص( به 
ما رســیده، شخص پیامبر اســالم)ص( در برخی احادیث به شهادت 
امام حســین)ع( اشــاره کرده و خود نوعی عزاداری و گریه کرده اند، 
پس می توان گفت نخســتین عزادار امام حسین)ع(، رسول خدا)ص( 
اســت. اما در روز عاشورا و در کربال نخســتین عزاداری ها را در تاریخ 
 و از اهل بیت امام حســین)ع( داریم. حضرت زینب)س( و دیگر زنان 
اهل بیت)ع( حتی قبل از شهادت امام)ع( با دیدن فجایع صحرای کربال 
شیون و نوحه سرایی می کردند. این کار پس از شهادت امام حسین)ع( 
شدت بیشتری گرفت و افرادی که از اردوی امام حسین)ع( زنده مانده 
بودند در این غم بزرگ نوحه سرایی کرده و گاهی به سر و صورت خود 
می زدند. در تاریخ آمده اســت بعد از بازگشت اسرا به مدینه، آل هاشم 
همه شــیون کشیدند و لباس عزا بر تن کردند و تا زمان کشته شدن 

عبیداهلل بن زیاد آن را از تن خارج نکردند.

 ائمه)ع( چگونگی عزاداری را به شیعیان معرفی کردند
این اســتاد دانشگاه تأکید می کند: پس از جریان عاشورا هر جا شیعه 
حضور داشت، مراســم عزاداری امام حســین)ع( در ایام محرم بر پا 
می شد. اما زمانی که حکومت ها غیرشیعه بودند فشار زیادی بر شیعیان 
وارد می شــد و آن ها به اجبار عزاداری ها را مخفیانه برگزار می کردند. 
مواردی در تاریخ وجود دارد که حکومت های غیرشیعی تمام کتاب های 

شیعه را به آتش کشیده یا در آب انداختند و به همین دلیل بسیاری 
از این کتاب ها را در دســترس نداریم و تنها اسامی آن ها را در کتاب 
الفهرست ابن ندیم می بینیم. بی شــک اخبار عزاداری ها در برخی از 
کتاب ها وجود داشت چنان که در عده کمی از کتاب ها نیز باقی مانده 

است.
 حیــدری یادآور می شــود: در نقل هــای تاریخــی و حدیثی پس از 
امام حسین)ع(، ائمه بر این ماتم عزاداری می کردند. عزاداری هایی که 
بیشتر شرح شهادت مظلومانه، شعرخوانی و نوحه سرایی بود و می توان 
گفت ائمه)ع( چگونگی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را به همان 
صورت به شیعیان معرفی کردند. فروعات بعدی توسط هر شهر، قوم و 

والیتی اضافه و سنت های هر منطقه وارد عزاداری شد.
این پژوهشگر دینی در بیان عوامل اثرگذار در شکل و نحوه عزاداری ها 
نیز توضیح می دهد: فشار حکومت های غیرشیعی در نحوه عزاداری ها 
اثر داشت و زمانی که فشار از اندازه خارج می شد مقاومت ایجاد می شد 
و عزاداری ها به شــکل حماســی درمی آمد و تبدیل به جریانی برای 

ایستادن مقابل حکومت های غیرشیعه ظالم می شد.

 باید در عزاداری ها پیام عاشورا را منتقل کنیم
وی اضافه می کند: عزاداری هایی از اصالت دینی بیشتری برخوردار 
هســتند که مردمی بــوده و از متن جامعه باشــند. عزاداری هایی 
که مطابق نقل های راستین شــیعه، تاریخ امامان و نحوه برگزاری 
مراسم توسط آن ها باشــد، ضمن اینکه حقیقی باشند و بر مبنای 
رؤیا، میل و سلیقه شخصی شکل نگرفته باشند بلکه هدف از آن ها 
منتقل کردن پیام عاشــورا باشد. امام حسین)ع( فرمود: من کشته 
شــده اشک ها هستم. مراد از کشته شــده اشک ها یعنی به خاطر 
اهداف بزرگ و متعالی که امام داشــت و عده ای نگذاشــتند این 
اهداف در جامعه عملی شود، حضرت را شهید کردند و بر ملت های 
آزاده چنان این غم و اندوه سنگین است که همواره بر آن حضرت 
اشک می ریزند و امام حســین)ع( کشته شده ای است که اشک ها 
در یاد او ســرازیر است. باید تالش کرد پیام عاشورا منتقل شود و 

همه بدانند هدف از قیام و ایســتادگی امام حســین)ع( در مقابل 
یزید چه بود.

نویســنده کتاب تاریخ و جلوه های عزاداری امام حســین)ع( توضیح 
می دهد: عزاداری برای بزرگان دین به ویژه امام حســین)ع( و شهدای 
کربال حفظ یاد، نام و پیام آن هاســت اما شــیعیان توانستند بهترین 
استفاده را از جریان عاشورا داشته باشند. آن ها در طول تاریخ هم جنبه 
حماســی و دفاعی مذهب را مطرح و هم جنبه ســوز، شور و عشق را 
حفظ کردند. جذابیت شخصیت امام)ع( و جذابیت شهادت او، فرزندان 
و اصحاب امام)ع( و نیز صحبت از مظلومیت آن امام از مواردی اســت 
که می تواند غیرشیعیان را شیعه کند و از آن می توان برای تبلیغ تشیع 

بهره برد.

 بدعت ها و خرافات عزاداری، آب در آسیاب دشمن ریختن است
حیــدری می افزایــد: اصل عــزاداری امام 
حسین)ع( بســیار جذاب است اما برخی با 
بدعت ها و تحریف هایی کــه در عزاداری به 
وجود آورده اند سبب شده اند این سوگواری ها 
از محتوای اصیل خود خارج شــده و چهره 
مســلمانان در جهان خدشــه دار شود. الزم 
است عالمان و صاحبنظران دینی با بصیرت 
همیشگی خود انحرافات را شناسایی کرده و 
با عملکرد صحیح خود از چهره مقدس این 

وقایع، زنگار بدعت ها را پاک کنند.
وی در پایان بیان می کند: با نگاه به تاریخ و 
نوع عزاداری ائمه)ع( متوجه می شویم چطور 
باید عزاداری کنیم. اما برخی به خصوص از 
زمــان صفویه با بدعت هایــی در عزاداری 
مانند قمه زنی، تیغ زنی، زنجیرهای تیغ دار، 
قفل و سنجاق زدن بر بدن، راه رفتن روی 
خرده شیشــه ، در گل فرو رفتن، اختالف 
انداختن مذهبی بین شــیعیان، استفاده از 
اشعار سخیف و بی محتوا که بعضاً به شکل 
غلوآمیز و غیرواقعی به صورت فقط ظواهر 
واقعه عبرت آموز عاشورا و یا مصائب ائمه)ع( 

را مورد توجه قرار داده  و یا استفاده از نوحه سرایی های ریتم دار به سبک 
آهنگ های غربی و...، آب در آسیاب دشمن می ریزند.

نویسنده کتاب می گوید: پژوهش در زمینه عزاداری های ماه محرم در 
عصر صفوی و بررســی چگونگی ایجاد نمادهای عزاداری برای درک 
بخش مهمی از زندگی اجتماعی ـ سیاسی به ویژه مذهبی مردم ایران 

اهمیت دارد.

شکل عزاداری های مردم کشورمان از کجا آمده است؟

سوگواری به سبک ایـرانی

بانوان طلبه پاسخگوی شبهات فضای مجازی باشند   قدس: آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی در دیدار رئیس و اعضای شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه برگزار شد، رونق حوزه های علمیه به ویژه حوزه خواهران را از برکات انقالب 
و تدابیر امام راحل دانستند و افزودند: بانوان در طول تاریخ در عقب ماندگی فکری، فرهنگی و اجتماعی قرار داشتند، اما امام خمینی)ره( راه را برای بانوان باز کردند تا بانوان نیز همانند آقایان به پیشرفت های علمی، فرهنگی و سیاسی دست یابند.ایشان در ادامه افزودند: در فعالیت های 
حوزه علمیه باید بیشتر از کمیت به کیفیت توجه کنیم.این استاد سطوح عالی حوزه علمیه با تأکید بر اینکه پاسخگویی به شبهات طالب امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفتند: بانوان طلبه باید با رصد شبهات به ویژه در فضای مجازی به نیازها و شبهات جامعه پاسخ مناسب بدهند.

حوزه های علمیه باید طالب تحلیلگر تربیت کنند  معارف: تولیت مدرسه علمیه ثامن االئمه)ع( با بیان اینکه حوزه های علمیه باید پژوهش محور باشند، گفت: حوزه های علمیه باید بتوانند طالب را تحلیلگر و نقدپذیر تربیت کنند.حجت االسالم سعید جازاری معمویی، تولیت مدرسه 
علمیه ثامن االئمه)ع(، روز گذشته در جلسه استادان این مدرسه علمیه اظهار کرد: حوزه های علمیه باید بتوانند طالب را تحلیلگر و نقدپذیر تربیت کنند.وی با تأکید بر اینکه حوزه ها باید اجازه نقد کردن را به طالب بدهند، ادامه داد: تحلیل پذیر شدن طالب از جمله رسالت های حوزه به 

شمار می رود؛ ایجاد جریان های باطل و متعصبی که امروزه در اقصی نقاط کشورهای منطقه به چشم می خورد نتیجه عدم فهم تحلیلی افرادی است که بیشتر خودشان را مال و دانش  آموخته حوزه معرفی می کنند.

کتابخانه

برخی با بدعت ها 
و تحریف هایی 
که در عزاداری 

به وجود آورده اند 
سبب شده اند این 

سوگواری ها از 
محتوای اصیل خود 
خارج شده و چهره 
مسلمانان در جهان 

خدشه دار شود

بــــــرش

تکلیف امام حسین)ع( جنگیدن بود و وظیفه امام حسن)ع( پیروزی از مسیر صلح

در روشنگری تکلیف و نتیجه

در قرآن کریم وقتی به اطاعت کردن از ولی امر اشاره می شود، 
آنچه مورد توجه انبیا و اهل بیت)ع( بوده اســت، تکلیف مداری 
است، چنان که نبی مکرم اسالم)ص( هم با یهودیان صلح نامه 

امضا کردند.
امام معصوم)ع( متناســب با زمان و مــکان یک تکلیف دارد 
و در آن شــرایط باید به تکلیف عمــل کند. در مورد موضوع 
صلح امام حســن)ع( هم امام)ع( به تکلیفشــان عمل کردند. 
در آن زمــان عده ای از شــیعیان نیز از این صلح برداشــت 
نادرســتی داشــتند و نارضایتی آن ها از صلح امام حسن)ع( 
 با معاویه موجب شــد که حتی به دومین امام شــیعیان لقب 

»مذّل المؤمنین« بدهند.
متأســفانه امام حسن مجتبی)ع( از ســوی برخی از نزدیکان، 
اطرافیان و شــیعیان هم مورد آزار قــرار گرفتند، علت هم آن 
بود کــه آن ها به مصالح و تکالیف آشــنا نبودند، در حالی که 
حضرت به تکالیفشــان آگاهی داشتند، حضرت اطاعت خدا و 
رسول خدا)ص( را وظیفه خود می دانستند و آن زمان و مکان 
اقتضاعش این بود که امام حســن مجتبی)ع( صلح را بپذیرند. 
از طرفی در دوران امام حسن)ع( به دلیل اینکه مردم شناخت 

کافی از زمانه نداشتند به سمت معاویه رفته بودند.

  شرایط برای جنگ مهیا نبود
در دوران امام حسن)ع( شرایط برای جنگ مهیا نبود و ایشان 
به ناچار به صلح با معاویه روی آوردند. روزی امام مجتبی)ع( بر 
باالی منبر رفته و فرمودند: »اگر 4۰ نفر از شما با من همکاری 
کنــد علیه ظلم قیام می کنم، آیا 4۰ نفر در این جمع هســت 
که مرا یاری کند؟« کســی جواب نــداد، به همین جهت امام 
فرمودند: »خدایا شــاهد باش حتی تا 4۰ نفر حاضر نشدند من 
را علیه سپاه باطل یاری کنند« و از منبر پایین آمدند. در حالی 
که وقتی امام حســین)ع( ندای »هل من ناصر ینصرنی« را سر 
دادند، 72 نفر برای یاری رسانی به حضرت سیدالشهدا)ع( اعالم 

آمادگی کردند.

در یکی از بندهای صلح نامه امام با معاویه ذکر شــده بود که 
بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت، خالفت موروثی نشود و امامت 
بــه مدار اصلی خود برگردد و همچنیــن در این صلح نامه قید 
شــده بود که سب و ناسزا به امیرالمؤمنین علی)ع( و اوالد آن 
حضرت در منابر و مســاجد بیان نشود، زیرا شرایط جامعه آن 
زمان به قدری دردآور بود که دیده می شــد، معاویه و ایادی  او 
در منابر به امیرمؤمنان علی)ع( و اوالد ایشــان ســب و ناسزا 
می گفتنــد ،بنابراین امام حســن)ع( کوشــیدند در صلح این 

جریان باطل را لغو کنند.
البتــه معاویــه و حکومت های بعد از او به ایــن تعهدات عمل 
نکردنــد، همــان گونه که امــروز رئیس جمهــور آمریکا  یک 
تعهدنامــه بین المللی را با حضور کشــورهای بزرگ دنیا امضا 
کرد و سپس خودش آن را زیرپا می گذارد، آن زمان هم معاویه 

موارد قید شده در این صلح نامه را زیر پا گذاشت.

 یاران بی بصیرت
تکلیف امام حســین)ع( جنگیدن بود و وظیفه امام حسن)ع( 
پیروزی از مسیر صلح. همان گونه که دیگر ائمه معصومین)ع( 
نیز تکلیف داشــتند اســالم را در کرسی های علمی و  با دعا و 

زندان حفظ کنند و به درستی نیز به وظایفشان عمل کردند.
امام حسین)ع( در شــب عاشورا باوفاترین یاران را داشتند که 
می فرمودند : اگر هزار بار کشته شویم و در آتش ما را بسوزانند 
و ذره ذره کنند، ما از شــما حمایت می کنیم، اما امام حســن 
مجتبی)ع( یاران بی بصیرتی داشــتند که خود شمشیر به روی 
امام می کشیدند و سجاده نماز را از پای امام)ع( خارج کردند و 
حضرت را ســرزنش و اذیت می کردند و در واقع تبعیت از امام 
که در زمان امام حســین)ع( بود، در عصر امام دوم شــیعیان 
دیده نمی شــد و این خود یکی از عواملی بود که موجب شــد 

امام حسن)ع( صلح با معاویه را در پیش بگیرد.

 قیام عاشورا نتیجه عمل نکردن
 به صلح نامه امام حسن)ع( بود

قیام امام حســین)ع( ریشــه در عدم توجه بــه صلح نامه امام 
حســن)ع( داشــت، زیرا امام حســین)ع( دیدند که دستگاه 
حکومت برخالف این صلح نامه عمل و پیمان شــکنی می کند و 
به صلحی که با امام حسن)ع( امضا کرده بودند، عمل نکردند و 
این عاملی شد که آن حضرت علیه حکومت باطل و ناحق قیام 
کنند و می فرمودند: »آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و 
کســی از باطل روگردان نیست؟«. بنابراین قیام عاشورا نتیجه 
عمل نکردن به صلح نامه امام حســن)ع( و زیر بار ظلم و ستم 

نرفتن بود.

یادداشت

تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش سیزدهم

 نظارت نظام مند در کنار اخالق و معنویت، رمز کاهش فساد در جامعه

معارف: فساد به معنای ضایع شدن حقوق افراد و عدالت، مراعات 
آن حقوق است؛  هر تالشی برای برقراری عدالت مساوی با مبارزه 
با فســاد است که در دو حیطه کالن در سطح مدیران و مسئوالن 
و حیطه تک تک مردم قابل بحث و گفت وگو است. برقراری عدالت 
مستلزم داشتن علم و پژوهش همراه با اخالق و معنویت است، زیرا 
فســاد در جامعه گاهی به دلیل اشغال شدن پست ها توسط افراد 
فاقد معنویت و اخالق است و گاه به دلیل ناکارآمدی سیستم های 
مدیریتی جامعه. حذف انســان های ناصواب و خطاکار و روی کار 
آمدن افراد صالح از ارمغان های ارزشمند انقالب اسالمی بود؛ اما در 
یک فضای کالن صرف جابه جا شدن نیروهای انسانی برای برقراری 
عدالت کافی نیست، زیرا چه بسا افراد نیکوکار و درستکاری که با 
قرار گرفتن در معرض قدرت و ریاســت و ایجاد زمینه های فساد،  
دچار لغزش  شده اند.در یک نظام موفق عالوه بر گزینش افراد صالح 
برای تصدی مسندهای قدرت، باید سیستم های نظارتی به گونه ای 
باشد که این اشخاص در فضای اجتماعی و سیاسی مدیریت شوند. 
متأسفانه سیســتم های نظارتی جمهوری اسالمی پس از انقالب 
آن گونه که باید مانع از هر نوع تخلفی در بین مسئوالن حکومتی 
شــود،  رشد نکردند. بنابراین نظام اســالمی محتاج علم و دانشی 
برای سازماندهی صحیح سیســتم های نظارتی است تا مدیریت 
مجموعه های دارای قدرت و ثروت را به شــکل کامالً شفاف نشان 
دهد؛ در چنین فضایی جای هیچ پنهانکاری و فرار از نظارت وجود 
ندارد و با وجود افراد دارای اخالق و معنویت می توان عدالت را برای 
جامعه به ارمغان آورد. البته همان طور که رهبری به آن اشاره دارند 
»نسبت فســاد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت 
که ســر تا پا فساد و فســادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهلل 

مأموران این نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشته اند«.
مرحوم عالمه طباطبایی می فرمایند: »نمی توان با مشــاهده نحوه 
سلوک و معاشرت افراد با یکدیگر درون جوامع متمدن و پیشرفته 
مغرب زمین، حکم کرد که آن ها بر خالف افراد سایر ملل از صالح و 
سعادت و یا شقاوت و نکبت برخوردارند؛ بلکه چنین حکمی باید با 

توجه به شخصیت بارز اجتماعی آن ها در برخورد و مواجهه با سایر 
ملت های ضعیف و نحوه روابط حیاتی شان با دیگر شخصیت های 
اجتماعی دنیا صورت گیرد... و به جانم سوگند، اگر مطالعه کننده 
اهل تأمل، تاریخ اجتماعی غربی ها را از آغاز نهضت جدید در اروپا 
مطالعه کرده و نحوه رفتارشان را با امت های ضعیف و درمانده مورد 
مشــاهده و تعمق قرار دهد، برخالف ادعاهای ظاهرشان... آن ها را 
جز افرادی که هر روز با اســمی خاص، درصدد به بندگی کشیدن 

ملت های ضعیفند، نخواهد یافت«.
بنابراین برای کاهش فســاد و برقراری عدالت در جامعه دو عامل 

مطرح است:
۱. عوامل بازدارنده درونی افراد که با تربیت، اخالق و معنویت رقم 

می خورد.
2. وجود سیستم های نظارتی دقیق برای شفاف سازی روند کاری 

مسئوالن. 

 اهمیت و جایگاه عدالت در حکومت اسالمی
اهمیت مســئله برقراری عدالت در جمهوری اسالمی بدین خاطر 
است که مشروعیت نظام اسالمی بر خالف نظام های لیبرالی مربوط 
به آرای مردم نیست؛ یعنی در حکومت اسالمی به جای اینکه سیر 
مشــروعیت از عامه مردم به رؤسا برسد، از سوی خداوند متعال به 
حکومت می رسد. بر این اساس، جایگاه مهم عدالت در نظام سیاسی 
حکومت اسالمی نسبت به دیگر نظام ها مشخص می شود، زیرا اگر 
در جامعه ای مثل آمریکا عدالت نباشــد چون مردم به آن شخص 
رأی داده اند،  قانونی بودن حکومت زیر سؤال نمی رود اما اگر حاکم 
حکومت اســالمی آن شرایط تعیین شده از سوی حضرت حق را 
نداشــته باشد و یا حکومت به احکام اسالمی وفادار نباشد،  قانونی 
بودن و رکن مشــروعیت آن از بین می رود، زیرا چنین حکومتی 
مردم را به ســوی خداوند ســوق نمی دهد. از این رو رهبر معظم 
انقالب فرمودند: »فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده چرکین 
کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود، زلزله ویرانگر 
و ضربه زننده به مشــروعیت آن هاســت و این برای نظامی چون 
جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های 
مرســوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی تر و 

بنیانی تر از دیگر نظام هاست«.
به اعتقاد رهبر معظم انقالب »طهارت اقتصادی شرط مشروعیت 
همه مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. همه باید از شیطان 
حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره 
کمک بخواهند و دســتگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و 
حساسیت، از تشــکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه 
کنند. این مبارزه نیازمند انسان هایی با ایمان و جهادگر و منیع الطبع 

با دستانی پاک و دل هایی نورانی است«.

منبر 
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آگهى مناقصه-نوبت اول
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻
(︡︡︖︑) ١- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو

٢- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︎︀رک دا﹡︩
﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن
٩٨/٨/۴ ️︀︽﹛ ٩٨/٧/٢۴ ﹤︠ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢

٣- ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️.
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٨/٨

﹫︪ــ︐︣، ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و  ٧- ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه-﹡﹢︋️ اول 
︭﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار  ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ شـهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

.︡︀﹝﹡
(︡︡︖︑) ١٣٣ ﹜﹫︧﹫  ︋﹩︧﹋︀︑ -١

(︡︡︖︑) (﹩﹚︺﹁ ︀رواش﹋) CNG ︀ه﹍︀︗ ︉﹠︗ ﹩︋﹢﹠︗ ٢- ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ در ︗︀﹡︊︀زان
 ︣  ︫︴ ٣- ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا﹨︀﹍︐︧︀ی ا︑﹢︋﹢س︨ 

۴- وا︡ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︫﹞︀ره ١٨، ١٩ و ٢٠  ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫︡﹝︣︑︱﹩
(︡︡︖︑) ﹤︀︨︀ژ ︗﹢اد ︀ر﹋﹫﹠﹌ ︫﹞︀ره ٢ ︫︣داری وا﹇︹ در ︗﹠︉︎   ︎-۵

(︡︡︖︑) دام ﹩︐︺﹠ ﹍﹡ -۶︡اری، ﹡︷︀﹁️ و و︮﹢ل ︻﹢ار︲︀ت ﹋︪︐︀ر﹎︀ه ﹡﹫﹞﹥︮ 
﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ٧- وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︠ 

﹆﹫︹ ︗️ ا︗︣ای ︵︣ح ︑﹀﹊﹫﹉ ز︋︀﹜﹥  ︋️︪ ٨- ز﹝﹫﹟ ︗﹠︉︋ 
﹩︱︑︣﹞︡﹫ ︺︡ی وا﹇︹ در ا﹝︀﹝︤اده︨   ︋۵ ︀﹝﹠﹫  ︨︉︭﹡ ﹏﹞ ﹟﹫﹞٩- ﹇︴︺﹥ ز

١٠- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک ︋︀﹡﹢ان
شرايط مزايده:

١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/٢۴ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۴/٩٨/٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٨/٨ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋-۶

︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩-۵۵٢٢٧٧٠١-۴

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
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« ﹩﹢︪﹊︪︠ وا﹎︢اری ︠︡﹝︀ت ️︗ ︀ران﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹩﹞﹢﹝︻ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎آ»
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ وا︡﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ، ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹁︺︀ل و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م 
︠︡﹝︀ت ︪︠﹊︪ــ﹢︗ ،﹩️ وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︠︡﹝︀ت ︫︧︐︪ــ﹢ و ا︑﹢︫﹢﹩  (︫ــ︀﹝﹏ ا﹡﹢اع ︎︐﹢، ﹝﹙﹀﹥، ا﹜︊︧﹥ و ...) ا﹇︡ام 
︭ــ﹢رت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︡ود و ︻﹆︡  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︋  ﹥ ا﹡︐︀ب︎  ــ︣ا︳، ﹡︧ــ︊️︋   ︫﹟︡︗︀ت وا﹞︡  ︠﹤ا﹡﹞﹠︡ی ارا﹢︑ ︡﹫︃︑ ︣ر︨ــ﹩ و ــ︦ از︋  و︎ 

 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ وا﹎︢اری ︠︡﹝︀ت ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ︋︣﹡︡ه ️︗ ︣ارداد﹇
﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹋﹥ ١) دارای ﹋︀ر﹎︀ه ﹝﹏ ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت در ﹝︪︡ ︋︀︫﹠︡ ٢) ︑﹢ان ا﹡︖︀م ︫︧︐︪﹢ی روزا﹡﹥ ︡ا﹇﹏ ︋﹫﹟ 
٢,٠٠٠ ︑︀ ٣,٠٠٠ ︎︐﹢، ١٠٠٠ ︑︀ ٢,٠٠٠ ︀در ر﹡﹍﹩ ٢۵٠ ︑︀ ٣٠٠ ︻︡د ﹝﹙﹀﹥ و ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹝︪ــ︀︋﹥ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ٣) دارای ︡ا﹇﹏ ۵ 
︀︫︡ و  (۴︡ا﹇﹏ ٢د︨︐﹍︀ه  ــ︡ه)︋   ︫﹢︪︐︧ ﹠︡ی ا﹇﹑م︫   ︋﹤︐︧ ︀ر ︑︀ د︨ــ︐﹍︀ه︋   ︋﹌از ﹨︣ ﹡﹢ع د︨ــ︐﹍︀ه (د ﹐︀  ︋️﹫﹁︣︸ ︀ د︨ــ︐﹍︀ه︋ 
︠﹢دروی ︋︀ری ﹋︀﹝﹏ در ا︠︐﹫︀ر ︋︀︋️ ︗︀︋︖︀﹩ و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋︀︫ــ﹠︡ (︨ــ︤︗ ︣︀﹫︀ت و ︫ــ︣ا︳ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︐︺︀﹇︊︀ در ز﹝︀ن ︋︀زد︡ و 
︋︣ر︨﹩ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡) ؛د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ ︡︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٢٩ ، ︑︭﹢︣ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ، آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ،﹎﹢ا﹨﹩ 
آ︣︠ــ﹟ ︑︽﹫﹫︣ات، ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری ، ︑︭﹢︣ ︗﹢از ﹋︧ــ︉، ︑︭﹢︣ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏، ︑︭﹢︡﹆︑ ︣︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹇︣ارداد﹨︀ی 
﹢د،  ﹞︀ره ︑﹞︀س و آدرس د﹇﹫﹅ ﹝﹏ د﹁︐︣ و ﹋︀ر﹎︀ه︠  ﹥ ﹨﹞︣اه︫  ﹢د را︋  ــ︀︋﹆﹥ ﹋︀ری︠  ــ︀︣ ار﹎︀ن ﹨︀ و رزو﹝﹥ ﹋︀﹝﹙﹩ از︨   ︨︀ ﹝﹠︺﹆︡ه︋ 
︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ،د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ــ︡ا ،︨  ﹥ آدرس ﹝︪ــ ، ︡︀رراه︫  ــ︣﹋️،︋   ︫︣﹞ ﹤ ︧ــ︐﹥ ﹝﹞﹢ر︋  ︀﹋️ در︋  در︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︣ی در﹫﹍﹫︎ ️︗ ﹝︺︀و﹡️ اداری و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ار︨︀ل و ︫﹞︀ره ︔︊️ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ را
 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٢٠٠١٣٣٨ و ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ ︑﹞︀س ︉︧﹋ ️︗
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فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت دوم) 

 
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.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀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 ﹋﹥ 
 ﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋  در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋ 
﹥ راه ﹁︣دو︨﹩     ︨- ﹩︀﹫︨︤ر﹎︣اه آ  ︋- ︡ ︪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

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫︺︉ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩١۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١۵٩٨۴٠ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢٠ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢٧٩٠٠١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٢ ﹝︣︡️ ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن 
﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ا﹞︡ ز﹨︐ــ︀ب ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٣٩۴٧٩٨٣٢ ︋︧ــ﹞️ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ر﹫﹞ــ﹩ ︎﹢ر ﹋︡﹝﹙﹩ 
٠٩٣١۴۶۶٠٠٨ ︋︧ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ ﹁︣ح دل ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٩٠٣۶١٧۴۴ ︋︧ــ﹞️ ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︮︽︣ 
︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد ﹨︀ و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡ آور  ︀ل ا﹡︐︀ب︫   ︨﹤ ︣ای ﹝︡ت︨   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︧ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧١١١٧٩٠٨︋   ︫︀ ﹝︧ــ︐︖︀ب ا﹜︡︻﹢ه︋ 
ــ﹀︐﹥ , و ︋︣ات و اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ﹝︧ــ︐︖︀ب ا﹜︡︻﹢ه ( ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ) و ︨ــ﹫︡ ا﹞︡ زه ︑︀ب ︋︀ ︨﹞️   ︨, ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ﹩﹊﹡︀︋
ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ر﹫﹞﹩ ︎﹢ر ︋︀ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ 

︋︀ ا﹝︱︀ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ﹝︧︐︖︀ب ا﹜︡︻﹢ه ( ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ) و ﹝︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ . 
(۶٢٢۴۵٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ذ
۹۸
۰۸
۹۳
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫︺︀ع ﹎︧︐︣ ︫︣ق 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٨٧٩٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۴٣۴٠۵ 
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ 
 ️﹫﹨ ︣ار ﹎︣﹁ــ️. ا︻︱︀ء﹇ ︹﹝︖﹞ ︉﹢︭︑ ــ﹢رد﹞
﹝︡︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب 
﹎︣د︡﹡︡: ١- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹝︡ی ر﹡︖︊︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴٣٧٠۴٠٣٠ ٢- آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ ︮﹞︡ی 
 ﹟︧﹞ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٩۵٨۴٨١ ٣- آ﹇︀ی ﹤︋

ر﹡︖︊︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١۴١۴۶٢٠
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٢٢۴۵٩) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ذ
۹۸
۰۸
۹۶
۱

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

﹢درو﹨︀ی  شـركت ملى پخش فـراورده هاى نفتى منطقه تربت حيدريه در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای " وا﹎ــ︢اری را﹨︊︣ی︠ 
︣﹎︤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
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روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩
 ﹝﹠︴﹆﹥ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥(︗﹠﹢ب ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی)

صفحه 5   1398/07/18
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

آگهى افراز
ــماره 11677 مورخه  ــند قطعى ش ـــ 97/2 مورخه 97/9/24 و س ــماره 12601/ه ــر تقاضاى وارده ش براب
92/1/26 دفتر اسناد رسمى شماره 72 همدان خانم صغرى دهنو خلجى فرزند يوسف به شماره شناسنامه 
ــتوان جام جم  ــت رس 133 كد ملى 3873883597 به آدرس همدان چهارراه تختى ابتداى بلوار مفتح پش
ــه  ــهمى خود را به ميزان تقريبى 12000 مترمربع از س ــاختمان يلدا واحد5 از اين اداره تقاضاى افراز س س
ــدانگ كل اراضى مزروعى قريه باش  ــاع از نود و شش شعير شش ــت و چهار سهم مش ــهم از بيس چهارم س
قشالق پالك 50 اصلى واقع در بخش چهار را خريدارى كه برابر نامه وارده شماره 16863/هـ 2/ 97 مورخه 
97/12/9 مديريت امور اراضى استان همدان به مقدار 3886 مترمربع جهت اجراى طرح پرورش مرغ بومى 
ــت و اعالم نموده اسامى مالكين مشاعى را نمى داند. اينك به استناد ماده 17  با افراز آن موافقت نموده اس
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى از كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت ميشود راس 
ساعت 10 صبح وقت ادارى يكشنبه مورخه 98/8/12 در محل وقوع ملك حاضر تا مورد درخواست توسط 
ــاعى و صاحبان حق، مانع از  ــه بردار اعزامى بازديد به عمل آيد ضمنأ عدم حضور مالكين مش نماينده و نقش
ــود چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه چاپ و مدت آن ده روز  انجام عمليات افرازى نميش

ميباشد .( م الف 1113)9808984
موسى حنيفه رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 شهرستان همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به  ــماره 0748784241 به ش ــنامه ش ــيدون داراى شناس نظر به اينكه خانم ماه گل جمش
كالسه 980134 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان باران 
ماكويى جنگائى به شناسنامه 0749483059 در تاريخ 1397/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ماه گل جمشيدون با كد ملى 0748784241 فرزند خان جان صادره از تايباد هشتادان همسر متوفى
2- فاطمه حميدى رودى با كد ملى 0749072611 فرزند عبدالعزيز صادره از تايباد سوران همسر متوفى

3- حسن ماكوئى جنگاهى با كد ملى 0749425547 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى
4- الياس ماكوئى جنگائى با كد ملى 0749816309 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى
5- بهمن ماكوئى جنگائى با كد ملى 0740137514 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى

6- حسام الدين ماكوئى جنگائى با كد ملى 074227221 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى
7- ميثم ماكوئى جنگائى با كد ملى 0740504134 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى

8- حنيفه ماكوئى جنگايى با كد ملى 0748437061 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى
9- رحيمه ماكوئى جنگايى با كد ملى 0748437053 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى
10- مريم ماكوئى جنگائى با كد ملى 0740371983 فرزند باران صادره از تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808985
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم صاحبجان تاجيك داراى شناسنامه شماره 0748378618 به شرح دادخواست به كالسه 
970390 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرحمان 
ــنامه 0748350322 در تاريخ 1340/1/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  ــالمى به شناس حاجى اس

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  اسالم حاجى اسالمى با كد ملى 0748367020 فرزند عبدالرحيم صادره از تايباد فرزند متوفى
2- ستاره حاجى اسالمى با كد ملى 0748369058 فرزند عبدالرحمن صادره از تايباد فرزند متوفى

3- گلندام حاجى اسالمى با كد ملى 0748350349 فرزند عبدالرحمن صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808986
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749769858 به شرح دادخواست به كالسه  ــته پزشك داراى شناسنامه ش نظر به اينكه خانم فرش
ــادروان حورى  ــت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حصر وراث ــورا درخواس 980137 از اين ش
ــگاه دائمى خود بدرود  ــنامه 0749327839 در تاريخ 1392/12/13 در اقامت ــه شناس ــكى بهلولى ب ديزش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فرشته پزشك با كد ملى 0749769858 فرزند على جان صادره از تايباد فرزند متوفى 

2- نصرت خودستان با كد ملى 0748387781 فرزند حيدر صادره از تايباد فرزند متوفى
3- فاطمه خودستان با كد ملى 0748394206 فرزند حيدر صادره از تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808987
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه  ــنامه شماره 0748407227 به ش ــليقه داراى شناس نظر به اينكه خانم مريم س
980152 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قربان پذيرش 
ــدرود زندگى گفته و ورثه  ــنامه 0740138642 در تاريخ 1398/4/16 در اقامتگاه دائمى خود ب ــه شناس ب

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مريم سليقه با كد ملى 0748407227 فرزند احمد صادره از تايباد همسر متوفى 
2- سميرا پذيرش با كد ملى 0740306510 فرزند قربان صادره از تايباد فرزند متوفى

3- اسماء پذيرش با كد ملى 0740439650 فرزند قربان صادره از تايباد فرزند متوفى
4- مصطفى پذيرش با كد ملى 0740542249 فرزند قربان صادره از تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808989
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749538759 به شرح دادخواست به كالسه  ــنامه ش ــن خليلى داراى شناس نظر به اينكه آقاى حس
ــادروان غالمرضا  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 980054 از اين ش
ــنامه 0748761391 در تاريخ 1379/1/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و  خليلى به شناس

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حسن خليلى با كد ملى 0749538759 فرزند غالمرضا صادره از تايباد فرزند متوفى
2- حسين خليلى با كد ملى 0748774599 فرزند غالمرضا صادره از تايباد فرزند متوفى

3- نرگس خليلى مشهدريزه ئى با كد ملى 0748773126 فرزند غالمرضا صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808991
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــده منظم به تقاضاى  ــهاديه گواهى ش ــتناد دوبرگ استش نظر به اينكه آقاى رجب مجيدى فرزند احمد باس
ــت سند مالكيت  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس كتبى جهت دريافت س
ششدانگ پالك 775- فرعى مجزى شده از 288 - فرعى از 276- اصلى واقع در بخش 14مشهد شهرستان 
تايباد كه متعلق به وى ميباشد بعلت جابجايى وسايل منزل مفقودگرديده است با بررسى دفتر امالك معلوم 
ــد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 25425 صفحه 388 دفتر امالك جلد 139 بنام متقاضى صادر و تسليم  ش
شده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد . لذا به استناد تبصره 1- اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود 
را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
ــند معامله رسمى نسبت به  ــند مالكيت يا س وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه س

صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9808992
تاريخ انتشار : 18/ 07 /98

رونوشت :ستادمحترم فرامين حضرت امام خمينى (ره) مستقر در مشهد مقدس جهت استحضار
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم خديجه مودودى داراى شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست به كالسه 4/980220 
ــول طاهرى به  ــادروان رس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن  ــخ 1365/02/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگ ــنامه 3 در تاري شناس

مرحوم منحصر است به : 
1-  عطاء طاهرى عليائى فرزند رحمن به ش ملى 0748637087 متولد 1304/08/07 پدر متوفى

2- رعنا ذوالفقارى سردابى فرزند رسول به شماره ملى 0748585494 متولد 1305/7/1 مادر متوفى
3- خديجه مودودى فرزند غالم غوث به شماره ملى 0731700600 متولد 1350/12/23 همسر متوفى 

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808994
تاريخ انتشار : 1398/07/18 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شماره مزايده: 139804306091000243    تاريخ ثبت: 1398/06/20     تاريخ واقعى انجام مزايده:
وضعيت: تأييد شده

آگهى مزايده
ــه 9400039 و 9400041 و 9400044 و 9400046 و  ــى مزايده اموال غيرمنقول پرونده هاى كالس آگه
9400047 و 9400050 و 9400066 و 940068 و 9400070 و 9400071 و 9400072 و 9400073 

و 9400074 و 9400075 و 9400076 و 9400397
ــناد رهنى شماره 80937 و 92818 و 92816 و 99457 و 72153 و 78730 و  ــتناد اس بانك تجارت باس
108798 و 100676 و 108896 و 83143 و 99459 و 110271 و 110279 و 110275 و 110278 
و   83142 و   92814 و   108898 و   108900 و   106349 و   108899 و   110277 و   108898 و 
ــهد اجرائيه اى تحت  ــهد و 2670 دفترخانه 132 و 43696 دفترخانه 41 مش 92820 و دفترخانه 18 مش
كالسه هاى 9400039 و 9400041 و 9400044 و 9400046 و 9400047 و 9400050 و 9400066 
ــغ  ــال مبل ــاً در قب و 9400072 و 9400073 و 9400074 و 9400075 و 9400076 و 9400397 جمع
12/002/861/432 ريال (دوازده ميليارد و دو ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و چهارصد و سى و دو 
ريال) عليه شركت توس جامين به شماره ثبت 21407 و آقاى حسن نريمان بعنوان بدهكار و آقاى حسن 
ــماره كدملى 5229293934 بعنوان راهن صادر نمود كه پس از ابالغ  نريمان اصلى فرزند محمدعلى به ش
ــناد  اجرائيه ها در مورخه 94/1/31 و 94/5/13 و 94/3/5 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
رسمى الزم االجراى و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك هاى ثبتى 1- 8293 
ــه فرعى از ده اصلى بخش نه مشهد)  ــت هزار و دويست و نود س ــهد (هش فرعى از 10- اصلى بخش 9 مش
2- 6018 فرعى از 10- اصلى بخش 9 مشهد (شش هزار و هجده فرعى از ده اصلى بخش نه مشهد) ملكى 
ــمت چپ به مبلغ  ــهد خيابان آيت اهللا عبادى- عبادى 81- قطعه دوم س ــن نريمان به آدرس مش آقاى حس

38/000/000/000 ريال (سى و هشت ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه در تصرف مالك مى باشد 
ــد. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده  ــرح مى باش ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين ش كه حدود و مش
ــاحت عرصه و اعيان- نوع كاربرى و بهره بردارى- مدارك ابرازى- رونق كسبى  از قبيل موقعيت مكانى- مس
محل- عرف محل و ساير عوامل مؤثر بر ارزيابى به شرح ذيل اعالم مى گردد 1- محل اعالم شده ششدانگ 
يكباب منزل پالك 8293 فرعى از 10- اصلى بخش 9 مشهد واقع در اراضى سمزقند كه عرصه آن موقوفه 
آستان قدس رضوى و استيجارى مى باشد و ششدانگ اعيان يكباب منزل پالك 6018 فرعى از 10- اصلى 
ــهد كه عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوى مى باشد و مساحت كل  ــمزقند بخش 9 مش واقع در اراضى س
زمين جهت دو پالك اعالم شده كه در محل تجميع و بصورت يك پالك بهره بردارى مى گردد به مساحت 
ــناس  ــاس گزارش كارش ــن نريمان قرار دارد و بر اس حدود 251/36 مترمربع بوده كه در مالكيت آقاى حس
ــه بردارى مساحت ها 98/34 و 138/019 مترمربع و كوچه 11/11 مترمربع اعالم گرديده است.  ثبت و نقش
ــاختمان 3/6780 مورخ 1381/11/17  ــاس گواهى پايان س ــده بر اس اعيان احداثى در پالك هاى اعالم ش
ــاحت زيرزمين حدود 251/36 مترمربع با ارتفاع حدود 4/4 متر با كف  ــت از الف- زيرزمين: مس عبارت اس
سنگ و بدنه گچ با كاربرى تجارى در دو پالك تجميع شده است ب- طبقه همكف: مساحت طبقه همكف 
حدود 251/36 مترمربع با ارتفاع حدود 4/98 متر با كف سنگ بدنه گچكارى شده با نقاشى سقف ضربى با 
ــده است ج- طبقه نيم طبقه: مساحت نيم طبقه حدود 95 مترمربع  كاربرى تجارى در دو پالك تجميع ش
ــاحت طبقه اول  ــه گچ با كاربرى تجارى. د- طبقه اول: مس ــنگ و بدن ــا ارتفاع حدود 2/22 متر با كف س ب
حدود 251/36 مترمربع با ارتفاع حدود 3/95 متر با كف سنگ بدنه گچ با كاربرى تجارى. نماى ساختمان 
ــد سقف ها طاق ضربى- ورودى همكف شيشه سكوريت اين با ملك مجاور ضلع  ــه مى باش فرم فلزى و شيش
ــت كه در زمان بازديد محل تخليه  ــره بهره بردارى مى گرديده اس ــيه عبادى بصورت يكس غربى كه از حاش
ــده طبق پايانكار  ــردد و كاربرى فضاهاى ملك اعالم ش ــاهده نمى گ ــبى در آن مش و هيچگونه فعاليت كس
ــد و در زمان بازديد ملك اعالم شده تخليه و هيچگونه فعاليت كسبى  ــهردارى با كاربرى تجارى مى باش ش
رويت نگرديده و از نظر تطبيق سند با محل توسط كارشناس امور ثبتى و نقشه بردارى تا حدود ب مطابقت 
ــده ارزش حقوق استيجارى  ــت. ارزيابى: با توجه به مراتب اعالم ش دارد و تجميع دو پالك تأييد گرديده اس
عرصه و اعيان و سرقفلى و حق كسب و پيشه محل اعالم شده با كليه امتيازات و انشعابات منصوبه در محل 
ــت ميليارد  ــى و هش جهت پايه مزايده به نرخ روز و وضع موجود جمعاً مبلغ 38/000/000/000 ريال (س

ريال) برآورد و پيشنهاد مى گردد.
ــد. شماالً بطول  ــرح مى باش ــهد بدين ش حدود اجمالى پالك ثبتى 6018 فرعى از 10- اصلى بخش 9 مش
10/10 متر ديوار به ديوار اعيان حاجى مقدم شرقاً بطول 13/10 متر ديوار به ديوار اعيان حاجى مشهدى 
ــوار اعيان حاجى  ــام دوم 9/10 متر ديوار به دي ــر درب ورود به ممر ع ــول 1/30 مت ــاً اول بط ــا جنوب پارس
ــين رياحى حدود اجمالى پالك ثبتى 8293 فرعى  ــچى غرباً بطول 13/90 متر ديوار بديوار عبدالحس فرش
ــين نريمان  ــماالً بطول 9 متر ديوار به ديوار حس ــد ش ــرح مى باش ــهد بدين ش از 10- اصلى بخش 9 مش
ــت به  ــاً به طول 9 متر درب و ديواريس ــت به كوچه جنوب ــول 11/11 متر درب و ديواريس ــرقاً بط ــل ش اص
ــماره  ــچى. ملك موصوف برابرنامه ش ــر ديوار به ديوار اعيان حاجى فرش ــاً به طول 11/11 مت ــان غرب خياب
139885606271004871- 1398/05/27 دفتر امالك بازداشتى چندين فقره بازداشتى مى باشد. مزايده 
بصورت ششدانگ از مبلغ ارزيابى در قبال مبلغ 38/000/000/000 ريال شروع شده. مزايده در روز يكشنبه 
ــهد واقع در خيابان  ــناد رهنى، مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره اجراى اس مورخ 1398/8/26 از س
ــناد رسمى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار  ــداران نبش پاسداران 3/1 اداره اجراى اس پاس
ميگردد. به عنوان حق مزايده و نيم عشر دولتى و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى 
اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباشد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى 

مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9808911 م.الف 139

شماره پرونده: 139704006092003103/1     شماره بايگانى پرونده: 9704543
شماره ابالغيه: 139805106092011500       تاريخ صدور: 1398/07/14

دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9704543

ــميه صوفى نام پدر: على تاريخ تولد: 1361/06/30  ــامل: 1- س ــيله به ورثه مرحوم على صوفى ش بدين وس
ــدر: على تاريخ تولد:  ــنامه: 72072 و 2- مژگان صوفى نام پ ــماره شناس ــماره ملى: 0932353487 ش ش
ــماره ملى: 0920577962 شماره شناسنامه: 0920577962 و 3- كمال صوفى نام پدر:  1368/09/23 ش
على تاريخ تولد: 1350/03/09 شماره ملى: 0700301909 شماره شناسنامه: 30275 و 4- جالل صوفى 
نام پدر: على تاريخ تولد: 1352/03/01 شماره ملى: 0700301917 شماره شناسنامه: 30276 و 5- مرتضى 
ــماره شناسنامه: 96411 و  ــماره ملى: 0933327161 ش صوفى نام پدر: على تاريخ تولد: 1358/11/07 ش
6- معصومه صوفى نام پدر: على تاريخ تولد: 1356/01/01 شماره ملى: 0702485934 شماره شناسنامه: 
ــماره  ــماره ملى: 0945385374 ش ــدر: على تاريخ تولد: 1365/06/30 ش ــى نام پ ــيه صوف 448 و 7- آس
ــنامه: 6278 و 8- مريم صوفى: نام پدر: على تاريخ تولد: 1349/01/01 شماره ملى: 0700301895  شناس
شماره شناسنامه: 30274 و 9- خانم سلطان آرمند نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1325/08/30 شماره ملى: 
ــنامه: 263 ابالغ مى شود كه خانم نرگس فالحتى مروس جهت وصول مبلغ  ــماره شناس 0779408373 ش
300/000 ريال در سال عقد (مقوم به 427/207/792 ريال) به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 
23745- 1382/05/09 دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى 
ــده و طبق  ــكيل ش ــه 9704543 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــتانكار طبق ماده  ــر نبوده، لذا بنا به تقاضاى بس گزارش مورخ 1397/06/22 مأمور، امكان ابالغ واقعى ميس
ــود  ــار محلى آگهى مى ش 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808912 م.الف 140

شماره مزايده: 139804306092000189              تاريخ ثبت: 1398/07/10
تاريخ واقعى انجام مزايده:                                   وضعيت: تأييد شده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9605402
ــه 9605402 خانم مريم سرابى نام پدر: جهانگير تاريخ تولد: 1358/10/27  به موجب پرونده اجرائى كالس
شماره ملى: 0451287126 شماره شناسنامه: 4998 به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 29831، تاريخ 
سند: 1383/02/02، دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى، اجرائيه اى جهت 
وصول مهريه خود به تعداد يكصد و پنجاه عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى- سيدمحمد خوشدل 
ــماره ملى: 0931324815 شماره شناسنامه: 44845 كه پس از ابالغ  ــادات حسينى نام پدر: ميرزاآقا ش س
اجرائيه 96/11/3 صحت ابالغ مورد گواهى است حسب درخواست وكيل بستانكار به شماره وارده 27145- 
ــوارى  ــكه تمام بهار آزادى خودرو س ــر توقيف اموال منقول مديون در قبال 25 عدد س ــى ب 96/12/6 مبن
ــت كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى  ــوارى پژو مدل 93 متعلق به مديون بازداش 12- 364 م 84 س
ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 46262- 97/11/7 به شرح ذيل: مشخصات خودرو: 

ــى naan01ca3eh106630 شماره  ــوارى پژو مدل 93، شماره شاس ــوارى 12- 364 م 84 س خودرو س
موتور 124k0361580 (در زمان بازديد):

1- بدنه سمت راست و چپ و جلو و عقب و سرشاسى ها سالم و بدون خط و خش ميباشد.
2- شيشه ها و چراغ ها سالم ميباشند.

3- الستيك ها بيش از 80 درصد داراى عاج ميباشند.
4- وضعيت بيمه شخص ثالث خودرو نامشخص ميباشد.

5- موتور و گريبكس سالم ميباشند.
ــوارى فوق الذكر موصوف مبلغ 530/000/000 ريال معادل پانصد و سى  ــى خودرو س ارزش پايه كارشناس
ــهد خودرو مذكور  ــتان عمومى و انقالب مش ميليون ريال كه با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده  ــهد: - پاركينگ حافظ متوقف مى باش در زمان بازديد در آدرس مش
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس  ــنبه مورخه 98/8/13 از س در روز سه ش
مشهد: پاركينگ حافظ از مبلغ پايه مبلغ 530/000/000 ريال معادل پانصد و سى ميليون ريال شروع و به 
باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نيم عشر دولتى (26/500/000 
ريال) و مبلغ حق مزايده (31/800/000 ريال) زائد بر مبلغ مزايده ميباشد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا 
هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز 

بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9808913 م.الف 141

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــيرزاده بالمناصفه باستناد 4 برگ فرم استشهاديه منضم  ــالم زاده و محمد ش نظر به اينكه خانم عصمت اس
ــت اسناد  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس به فرم تعهد جهت دريافت س
ــدانگ اعيان يكباب منزل به شماره پالك 2077 فرعى از 1178 فرعى از 231 اصلى بخش 9  مالكيت شش
مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم 
شد ششدانگ مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 402428 دفتر 2530 صفحه 106 بنام محمد شيرزاده 
ــناد به شماره چاپى 795666 و  ــالم زاده ثبت و اس و ذيل 142635 دفتر 716 صفحه 168 بنام عصمت اس

795665 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد...
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9808914 م.الف 142
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

آگهى فقدان سند
ــدانگ يك قطعه زمين(كه درحال حاضربصورت يكباب خانه مى باشد) به شماره قطعه  ــند مالكيت شش س
ــاحت 366/57مترمربع تحت پالك 4639فرعى از باقيمانده 11فرعى از38 اصلى بخش  15تفكيكى به مس
ــماره چاپى 441376 به نام انجمن انبوه  ــماره ثبت 85025صفحه 282 دفتر481 وبه ش 5 قزوين ذيل ش
سازان مسكن وساختمان استان قزوين صادروتسليم گرديده است سپس تمامى ششدانگ طبق سند قطعى 
شماره 76223 مورخ 1389/03/27 دفتر 11 قزوين به شركت آهنگ توسعه الموت(سهامى خاص)  منتقل 
شده است حال آقاى حميدرضا محمدى بموجب نامه شماره 129- الف مورخ 1398/07/08 به نمايندگى 
از طرف شركت آهنگ توسعه الموت(سهامى خاص) با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود بوارده 68014267 
مورخ 1398/07/09 مدعى شده كه سند مذكور به علت سهل انگارى مفقود گرديده است وبا سند مذكور 
معامله اى نشده وثبت دفتر امالك مويد اين ادعا ميباشد تقضاى صدور سند مالكيت المثنى ملك مذكوررا 
نموده عليهذا مراتب با توجه به تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اعالم ميگردد تاهركس بنحوى 
از انحاء نسبت به ملك مذكورحقى داشت يا معامالتى به نفع اوشده ويا مدعى وجود سند در نزد خود باشد 
ــاراين آگهى تا مدت ده روزضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت  ازتارخ انتش
ــند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مدت مقرر اعتراض باين اداره نرسد ويا درصورت اعتراض  وس
ــند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم  ــود اداره ثبت المثنى س ــند مالكيت ارائه نش اصل س

خواهد كرد وآگهى دريك نوبت بشرح ذيل منتشر خواهد شد.9808996
تاريخ انتشار: 1398/07/18

علس شهسوارى
رئيس منطقه 2 ثبت اسناد وامالك قزوين

آگهى مزايده نوبت دوم
در مورد پرونده اجرائى كالسه 960994 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد، فيما بين محكوم له زهرا معينى 
ــى و هشت سهم از 72 سهم توقيف ملك  ــه دانگ( س و محكوم عليه تعاونى ثامن كه با عنايت به فروش س
پالك ثبتى 544 فرعى از 185 به نام محكوم عليه موسى براتى و انجام كارشناسى ملك به مشخصات ذيل 
الذكر:مشخصات ملك: ملك واقع در بجنورد روستاى دراقانلو ابتداى روستا سمت راست بعد از موتورسازى 
ــند 360 متر مربع كه از ضلع با بر  ــاحت عرصه مطابق س ــد مس با حدود ( 512547-4161706) مى باش
ــاحت اعيان شامل طبقه همكف و اول در  ــد مس ــتا مى باش 12 متر متصل به خيابان 24 مترى اصلى روس
ــد سيستم سازهاى ديوار بابر و سقف طاق ضربى و تيرچه بلوك است  مجموع حدود 110 مترمربع مى باش
ــد ملك  ــت و ملك در زمان بازديد در تصرف آقاى براتى مى باش ــازات آب- برق- گاز اس ــك داراى امتي مل
ــناس رسمى دادگسترى مبلغ  ــط كارش ــاير عوامل موثر ارزش كل ملك./ توس ــكونى و س و نوع كاربرى مس
ــه  ــير مراحل قانونى مقررگرديده فروش س ــت و اينكه پس از س 720/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــهم ملك مذكور در روز دو شنبه مورخ 98/08/06 ساعت 10/30  ــى و هشت سهم از هفتاد دو س دانگ س
ــد،  ــترى بجنورد به فروش برس الى 11/00 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــرر در اين اجرا حاضر و از  ــه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مق ــركت در جلس بنابراين متقاضيان ش
ــد نمايند و با واريز 10 درصد مزايده به  ــف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازدي ــم و كي ك
ــپرده دادگسترى واريز و در مزايده شركت نمايد. بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع  ــاب س حس
و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
ــدم پرداخت الباقى (نوددرصد) در  ــد و در صورت ع ــذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش اخ
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. م الف:  مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس

(9809008)343
عطارد- دادورز اجراى احكام مدنى بجنورد
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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 rحمله دوم ملخ های صحرایی شدیدتر است
رویداد24: محمدرضا میر، ســخنگوی 
ســازمان حفظ نباتات کشــور با بیان 
اینکــه براســاس پیش بینی هــا حمله 
ملخ های صحرایی در دور دوم شدیدتر 
اســت، گفت: در این دوره نیاز به ۹۰۰ 
هزار تا یک میلیون هکتار مبارزه داریم. 
وی افــزود: دور دوم حملــه ملخ های 
صحرایی به کشــور از دی یا بهمن ماه آغاز می شود، حمله ای که در سه ماه 

پایانی سال منتظر آن هستیم.

کشف یک میدان جدید نفتی در خوزستان 
ایرنا: مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف یک میدان جدید نفتی در 
منطقه دزفول شــمالی خبر داد.  سید صالح هندی از کشف یک میدان جدید 
نفتی در منطقه دزفول شــمالی خبر داد و گفت:  این میدان پس از یک سال 
فعالیت مستمر اکتشافی در جنوب ایران کشف شده است.  این ذخایر در سازند 
ایالم و گورپی کشف شده که حجم ذخایر و نوع نفت نیز در بررسی های بعدی 

توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

 قیمت خرید تضمینی گندم
با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شد 

باشــگاه خبرنــگاران: وزیــر جهاد 
کشــاورزی درباره قیمت خرید تضمینی 
گنــدم و احتمال کاهش انگیزه کشــت 
این محصول به دلیل شــرایط اقتصادی 
گفت: شورای اقتصاد برای تعیین قیمت 
تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی را 
مد نظر قرار داده و با توجه به این مسائل، 
نرخ 2 هزار و 2۰۰ تومان را به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم تصویب کرده 
است. وی افزود: کنترل قیمت نهاده های کشاورزی به ویژه نهاده هایی مانند کود 
و بــذر از طریق اختصاص ارز 4هــزار و 2۰۰ تومانی انجام و از افزایش هزینه ها 

جلوگیری می شود.

ایران در تولید برنج خودکفا شد
تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید برنج سفید کشور به 2میلیون 
و ۹۰۰هزار تن رسید که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، نیاز ساالنه کشور به برنج نیز 
همین میزان است. عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، سرانه مصرف برنج هر نفر، 35 
کیلوگرم است و بر اساس نیاز جمعیت 83میلیونی کشور، تولید 2 میلیون و ۹۰۰ هزار 

تن برنج، کافی است و نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت.

واگذاری شرکت های مهم در دوره بحران خطاست
فارس:  احســان خاندوزی، کارشــناس 
اقتصــادی بــا بیــان اینکه واگــذاری 
شرکت های مهم در دوره بحران اقتصادی 
خطاســت، گفت: حتی کشــورهایی که 
خصوصی ســازی از آن ها آغاز شــده در 
زمانــی که بحــران اقتصــاد کالن روی 
می دهد، ترمز واگذاری ها را می کشند؛ در 
حالی که هم اکنون با عمیق ترین رکود اقتصادی و همچنین تحریم های شدید در 
کشور مواجه هستیم، اما دولت اصرار دارد شرکت های مهم و حاکمیتی را واگذار 

کند که در عمل موفق نمی شود.

قدس سازوکار مالی عراق و ایران را بررسی کرد

 فرصت های دیپلماسی اقتصادی در عراق
شاهرخ قبادیان: نیاز عراق به واردات انرژی 
و برخی از اقالم مصرفی را می توان به عنوان 
راه تنفس ایران در شرایط تحریمی توصیف 
کرد. فرصتی که می توانست تحریم های آمریکا 
را به راحتی بی اثر کند، اما با غفلت طرف ایرانی 
و پیگیری وزارت خزانه داری آمریکا دوباره راه 

اینستکس را دنبال می کند.
عراق را بی شــک می توان یکی از بزرگ ترین 
فرصت هــای منطقه ای اقتصاد ایــران برای 
کاهش فشار تحریمی آمریکا دانست. از سوی 
دیگر روابط اقتصادی ایران و عراق با توجه به 
ظرفیت های موجود اقتصاد ایران می تواند در 
ثبات و استقالل اقتصادی عراق 
تأثیر بسزایی داشته باشد. عراق 
کشوری اســت که بیشترین 
مرز خاکی را با ایران دارد. این 
کشور به دلیل خسارات ناشی از 
جنگ های اخیر و عقب ماندگی 
صنعتش، بــرای رفع نیازهای 
اولیــه خود نیاز شــدیدی به 
کرده  پیدا  خود  همســایگان 
اســت. البته این نیــاز به این 
دلیل حق انحصاری برای ایران ایجاد می کند 
که تمام نیازهای عراق به راحتی و با کمترین 
هزینه می تواند از طریق اقتصاد ایران تأمین 

شود و کشورهای دیگر این مزیت را ندارند.

 چالش انرژی در عراق
عراق حدود 4۰ درصد نیاز گازی و 33 درصد 
نیــاز برق خود را از ایران تأمین می کند و با 
واردات هزار و 4۰۰ مگاوات برق و 28میلیون 
مترمکعب گاز یکی از بزرگ ترین مشتریان 
انرژی ایران به شمار می آید. صادرات ایران به 
عراق در سال گذشته بیش از 13میلیارد دالر 
بوده است. این رقم عراق را جزو پنج مقصد 
اول صادراتی ایران قرار داده اســت. تجارت 
انرژی بین این دو کشور حجم عظیمی را به 
خود اختصــاص داده تا جایی که وزیر نفت 
ایران بدهی عراق به ایران در ازای خرید گاز و 

برق را 2 میلیارد دالر بیان کرده است.
عراق به صورت متوســط 4.8 درصد نفت 
جهان را تأمین می کند و از این نظر پنجمین 

کشــور در رده بندی صادرکنندگان بزرگ 
نفت جهان اســت، ولی با این حال یکی از 
واردکنندگان انرژی از ایران به حساب می آید! 
زیرساخت های تولید انرژی در عراق به دلیل 
جنگ های پی درپی بسیار ضعیف مانده و این 
کشور را با مشــکالت اساسی تأمین انرژی 
روبه رو کرده است. این کشور با وجود منابع 
فراوان گاز در شمال و جنوب آن، نیازمند گاز 
ایران برای به کار انداختن نیروگاه های تولید 
برق خود است. زیرساخت های انرژی عراق تا 
جایی فرسوده و ناکارآمد است که مسئوالن 
آن اذعان داشته اند دست کم  چهار سال طول 
می کشد تا بتوانند میزان وابستگی خود به 

گاز و برق ایران را کاهش دهند.
هر چند نبود زیرســاخت ها راه را برای ورود 
کشــورهای غربی به عــراق و اعمال نفوذ 
آن هــا باز کرده، با این حــال آمریکا تالش 
می کند تا حد ممکن وابســتگی عراق را به 
ایران کاهــش دهد، زیرا یکی از چالش های 
پیش روی تحریم هــای آمریکا، همین نیاز 
کشورهای منطقه به منابع انرژی ایران است. 
بر اساس تخمین هایی که کارشناسان عراقی 
زده اند، این نیاز دست کم در کوتاه مدت قابل 
جایگزینی نخواهــد بود. تحریم های آمریکا 
تأثیر بســزایی در تجارت و ورود ارز به ایران 
گذاشــته و تأثیر این عامل تاحدودی بر جو 
روانی حاکم بر اقتصاد مشهود است. در این 
شرایط هوشمندانه ترین تصمیم دولتمردان 
در مقابل تحریم هــا دورزدن آن ها حتی با 

هزینه های احتمالی خواهد بود که ســال ها 
توســط دولت های مختلف صورت گرفته 
است. نیاز عراق به منابع انرژی ایران سبب 
می شــود در مبادالت ارزی بین دو کشور، 
ایران دست باال را داشته باشد و بتواند بخشی 
از نیــاز ارزی خود را در این مبادالت تأمین 
کند. عــراق به عنوان بزرگ ترین واردکننده 
انرژی از ایران نقش بسزایی در تأمین منابع 
ارزی مورد نیاز ایران دارد. انعقاد پیمان های 
پولی دوجانبه و کنار گذاشتن دالر از تجارت 
خارجی، چند سالی اســت که مورد توجه 
بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. 
استفاده از پول های محلی در تجارت خارجی 
هم ســبب قوت گرفتن پول ملی کشورها 
می شــود و هم کشــورها را از نوسان های 
دالر محافظــت می کند. یکی از بزرگ ترین 
پیمان هــای پولی در چندســال اخیر بین 

روسیه و چین بسته شده است.
ایران نیز می تواند از ظرفیت پیمان های پولی 
دوجانبه برای کاهش فشــارهای تحریمی 
آمریکا اســتفاده کند. به عنوان نمونه ایران 
می تواند در مقابل هزینه صادرات گاز خود به 
عراق درخواست تسویه دالری کند، اما برق 
را در مقابل دینار عراقی به این کشور بفروشد.

 نقش آمریکا  در 
روابط مالی ایران و عراق

آمریکا با اســتقرار تیم اقتصادی خود در 
عراق دو هدف را دنبال می کند؛ نخســت 

وابستگی هرچه بیشتر عراق به غرب به ویژه 
آمریکا؛ دوم کاهش وابستگی عراق به ایران. 
آمریکا به منظور کاهش وابستگی عراق به 
آمریکایی  با همراهی متخصصــان  ایران، 
طرحی را پیشنهاد داد که مسئوالن عراقی 
درباره آن اظهار کردند با این طرح می توان 
بدون درگیر شــدن با تحریم های آمریکا 
طلب ایران را تســویه کــرد! آمریکا با این 
اقــدام می تواند اهرم فشــار ایران به عراق 
مبنی بر پرداخت نشدن مطالباتش از این 
کشــور را گرفته و با خرید زمان، فرصتی 

برای جایگزینی نیاز عراق پیدا کند. 

 رد پای اینستکس
 در روابط تجاری ایران و عراق 

از آنجا که مسئوالن عراقی بارها از همراهی 
آمریکایی ها در شــکل گیری  و مشــاوره 
سازوکار جدید ســخن به میان آورده اند؛ 
همان ابتدا مشخص است که نمی توان به 
این سازوکار خوشبین بود. با کمی دقت در 
این طرح مشــخص می شود اهداف آمریکا 
و اروپا در اینســتکس در این سازوکار نیز 
گنجانده شده اســت و این طرح شباهت 
زیادی با سازوکار اینستکس اروپایی دارد. 
در این ســازوکار به وضوح ذکر شده ایران 
فقــط اجــازه دارد از دینارهای موجود در 
حسابی در بانک تجارت عراق )TBI( برای 
خریــد کاالهای بشردوســتانه از خارج از 
عراق استفاده کند. در میان بانک های فعال 
بین المللی عراق، آمریکا بیشــترین حضور 
را در بانک تجارت عــراق دارد و به تازگی 
این بانک به عنوان بانک فعال بین عراق و 

عربستان معرفی شده است.
باید توجه داشــت آنچه تضمین می کند 
ایران از منابع دینــاری خود برای تجارت 
کاالهای بشردوستانه استفاده خواهد کرد، 
گــزارش تراکنش ها و ذی نفــع نهایی هر 
تراکنشــی به بانک عراقی است. به دلیل 
وابســتگی این بانک به آمریــکا، بیم این 
وجود دارد که اطالعات بازیگران اقتصادی 
ایران از طریق ســازوکار مزبور به دســت 

آمریکا بیفتد.

وزارت بازرگانی در هیچ استانی 
زیرساخت ندارد

دانشجو: کریمــی، نایب 
رئیــس اول کمیســیون 
اقتصــادی مجلس گفت: 
کشــور   اســتان های  در 
تشکیل  برای  زیرساختی 

وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران 
هم ســاختمان وزارت بازرگانی را به دادگستری 
داده انــد و وزیر دادگســتری در آن ســاختمان 
نشســته است. وی گفت: ســه چهارم نیروهای 
وزارت صنعت، نیروهای بازرگانی سابق هستند و 
در صورتی که این نیروها از صنعت و معدن جدا 

شوند، دیگر نیرویی برای وزارت صنایع نمی ماند.

گرانی مواد غذایی ربطی به 
سیستم تأمین و توزیع ندارد 

ابراهیمی،  آنالین:  خبر 
ســخنگوی کمیســیون 
کشاورزی مجلس با بیان 
اینکه دلیل افزایش قیمت 
مواد غذایی، کاهش ارزش 

پول ملی است، گفت: این شرایط منجر به واقعی 
شدن قیمت محصوالت کشاورزی شده، هر چند 
عامل کاهش توان خرید مردم است اما ربطی به 
سیستم تأمین و توزیع ندارد. وی تأکید کرد: قانون 
تمرکز وظایف کامل اجرا نشد، ولی همان بخشی 
هم که اجرا شد ما را به صادر کنندگان محصوالت 

کشاورزی تبدیل کرد.

 فروشگاه های اینترنتی 
زیر ذره بین استاندارد می روند 

شفقنا: رئیــس سازمان 
ملــی اســتاندارد گفت: 
براساس برنامه ریزی ها در 
فروشگاه های  داریم  نظر 
اینترنتــی را پس از طی 

مراحل قانونی زیر پوشــش قرار دهیم و بر کل 
مراحل از تأمین تا تبلیــغ و فروش، کنترل و 
نظارت خواهیم داشت. نیره پیروزبخت می گوید: 
با همکاری قوه قضائیه  براساس اختیاراتی که 

داریم برخورد قانونی می کنیم.

 ایران می تواند در 
مقابل هزینه صادرات 
گاز خود به عراق برق 
را در مقابل دینار 
عراقی به این کشور 
بفروشد

بــــــــرش

مستغالت دولت 18 هزار میلیارد است     مهر: شاکری، یک تحلیلگر اقتصادی گفت: من دارایی های دولت را فقط شرکت دولتی نمی دانم؛ در حال حاضر براساس برآوردها، 18هزار و 300 هزار میلیارد 
تومان دارایی غیرمنقول و مستغالت دولت وجود دارد که به شکل ساختمان های وزارتخانه ها، منابع طبیعی، امالک حاشیه جاده ها و موارد دیگر است .به گفته وی، در دنیا بازدهی صندوق های ثروت عمومی به طور 

میانگین 3.۵ درصد در سال است، اگر فرض کنیم در ایران از دارایی های دولت فقط یک درصد بازده بگیریم، در سال 180 هزار میلیارد تومان بازدهی دارد که چندین برابر بودجه عمرانی است. 

خـــبر

چهره خبر
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹝﹫︣ ︎︣و︑︨ ️﹋︫︣ ︀﹢︎ ﹟﹫︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۴١٩٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٩٣٩٣۴
﹥ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر از﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١٧ در  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١٧ و︋﹠︀︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ و︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨ــ﹠︡ ︧ــ︀︋︡اری ︮︀دره ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و 
 ︭︡﹡︀ ︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊﹙︼ ﹡﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︎  ــ︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︀︣ه︫  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر︋ 
︣ح   ︫﹤ ︣﹝︀﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋  ﹥ ︧︀ب︨  ــ︣﹋️ ﹋︧ــ︣ ﹎︣د︡ه و︋   ︫﹩﹨︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل از ︧ــ︀ب︋ 
ذ﹏ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا︮﹑︀﹞︨︣ : ﹩﹥ ︫︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ده ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ︨ ۵٠٠٠﹛ ٢٠٠٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️.  ﹞︀﹝︑ ﹤﹋
(۶٢٢۵٢۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۹۷
۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹋﹢﹨︫︡️ ا︋﹫﹢رد ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٧٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨۴۵١٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︨ــ﹫︡ و﹫︡ ﹝﹫︣︖︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝٠٧٧٩۵۴١٢٩۴ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︣ه و ﹜﹫︡ا ﹡︪ــ︀ط ︋﹥ ︫ــ︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫٣٩٣٢۶٩۶۶٧٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر
ــ︀ل  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ــ︣﹋️︋  ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٣٩٠۴٣٢٣٩۶︋   ︫﹤ ﹢ا︗﹢ی︋  ﹝︡ــ︣ه و ا﹝﹫︣︻︊ــ︀س︠ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ︀ ️﹋︣ــ  ︫︣﹞ ︣اه﹝ ــ︣﹋️︋   ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︀︱﹞︀ا ــ︣﹋️︋  ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ︑︺︡ آور︫ 

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۶٢٢۵٣۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۹۷
۷

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ︮﹠ ︹︀﹢︋﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٩۶۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۶۶٧۶٠
 ️﹋︣ ︀زرس︫  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︡ : ١ - ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣︋  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ︫︡. -٢︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. -٣ روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 

︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨ ا﹡︐︀ب ︫︡.
(۶٢٢۶۵٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
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۹۷
۹

﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙ـ﹩ ١٠٣٨٠٣٩۴٠۵٢ ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٣٩۶٨ و︫   ︫﹤ ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︀رس︫   ︎︡﹡︣ ـ︣﹋️ ﹡﹫ـ︣و︎  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات︫ 
︣ح ذ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀﹁️ و ﹝︀ده   ︫﹤ ︡ : - ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️︋  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︊﹊﹥ ﹨︀ی  ︣ق ا︻﹛ از︫   ︋﹤ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡: ︵︣ا﹩،﹝︪ــ︀وره،ا︗︣ا،راه ا﹡︡ازی،︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری و︎ 
﹁︪ــ︀ر ︲︺﹫︿،︑﹢ز︹ و ا﹡︐﹆︀ل و ﹡︭︉ ︎︧ــ︐︀ی ﹁︪︀ر ﹝︐﹢︨︳ و ﹁︪︀ر ﹇﹢ی و ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︋︣ق و ︑︀︨﹫︧︀ت ا﹝︀﹋﹟ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︨﹩ ﹡︭︉ ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت 
︮﹠︺︐﹩ ا︻﹛ از را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ︵︣ا﹩ و ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت - ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝︀︋︣ا︑﹩ ا︻﹛ از ﹋︀︋﹏ ﹋︪ــ﹩ و ا︡اث ︫ــ︊﹊﹥ و 
︑︀︨﹫︧ــ︀ت و ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︣ی و رو︨ــ︐︀﹩ و ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︠︡﹝︀ت ا﹠︐︣﹡️، ︵︣ا﹀︮ ﹩︀ت 
وب و ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن اداری و ︣︠︡ و ﹁︣وش و واردات و ︮︀درات ︑︖﹫︤ات و ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ و ا︠︢ و ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ در دا︠﹏ و 
︠︀رج از ﹋︪﹢ر ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری و ︋︣ه ︋︣داری از ﹝︖︀ری ︻︣︲﹥ ی ︨﹢︠️ ︫︀﹝﹏ ︨﹩ ان ︗﹩ و ︋﹠︤﹟ و ﹎︀زو﹫﹏ و ︨﹢︠️ ﹨︀ی ︗︡︡ و ﹨﹫︣︊︡ی، 
ا︖︀د ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ︑︡︊﹏ ︨﹩ ان ︗﹩ و ︠︡﹝︀ت ︎︦ از ﹁︣وش ︠﹢درو﹨︀ی دو﹎︀﹡﹥ ︨﹢ز، ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︮︀درات و واردات ا﹡﹢اع ﹋﹞︍︨︣﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد 
﹡﹫︀ز ︨ــ﹩ ان ︗﹩ و ︨ــ︖︑ ︣︀﹫︤ات ﹝︣︑︊︳ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح، ﹡︭︉ و ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ ﹋﹙﹫﹥ ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و 
﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ - ا︗︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی در ﹝︖︀ری ︻︣︲﹥ ی ︨﹢︠️ و ︀︨︣ ا﹝︀﹋﹟ ︑︖︀ری و ︮﹠︺︐﹩ و ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع 

﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
(۶٢٢۴٧٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ذ
۹۸
۰۸
۹۶
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ︋﹀︀م ﹎﹢ارا ︑︖︀رت ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٢۵٠۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧٠۵٢۵٧۴ 

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︠︀﹡﹛ ﹁︣زا﹡﹥ ﹋︣﹞﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۶٠۶٠٧٢ 
 ︡﹝﹞ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩۴۴٨٩٧۶٩١ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ︣ه ︠︀﹡﹛ ا﹡︧﹫﹥ ︎︡ر ﹁︣ا︫︀ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ️﹝︨ ﹤︋
︮︀دق ︎︡ر ﹁︣ا︫︀ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٣۶١٢۵۶ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ 
ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︠︀﹡﹛ ﹁︣زا﹡﹥ ﹋︣﹞﹩ و 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︮︀دق ︎︡ر ﹁︣ا︫︀ه ﹨﹞︣اه ︡﹝﹞
(۶٢٢۴٨٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
در اجراى ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در هيئت مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس(استان خراسان جنوبى) مورد رسيدگى 

و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روزبشرح زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1-ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم طيبه عبدلى از پالك3 الى 11- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از خانم فرشته لقا يوسفى به مساحت  196,60  مترمربع.

ــالك 1143 فرعى از 29- اصلى  ــين ابراهيمى تمامى پ ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آقاى حس 2- شش
انتقال ملك از خانم صديقه سجادى به مساحت 999,15 مترمربع.

ــطه از  ــدانگ يكباب منزل خانم گوهر نظريان از پالك150فرعى از 30- اصلى خريدارى مع الواس 3- شش
خانم بگم نقوى زاده به مساحت 373,05 متر مربع

ــيد رضا رضوى از پالك 1259 فرعى از  ــتمل بر اعيان آقاى س ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش 4- شش
30- اصلى انتقال ملك از مالك رسمى آقاى قلى عباسى به مساحت 2986,70 - مترمربع.

ــتمل براعيان خانم مريم كرمى از پالك 60اصلى خريدارى مع  ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 5- شش
الواسطه از آقاى احمد يعقوبى به مساحت 200 مترمربع.

6- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم اكرم آشنا از پالك 60 - اصلى خريدارى مع 
الواسطه آقاى محمود يعقوبى به مساحت 199,73 مترمربع.

7- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى مهدى محمدى از پالك 498- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى احمد نجفى و خانم زهرا اخوان قربانى به مساحت  202,80 مترمربع.

8- ششدانگ يك دربند مغازه به استثناء بهاى ثمن اعيان اقاى امير مسعودى حصار از پالك510- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى باقر گران به مساحت 33,05  مترمربع.

9- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم بدر جهان كالنى از پالك 1 فرعى از 926 اصلى خريدارى 
مع الواسطه خانم ملوك آغا سجادى به مساحت 30,53 مترمربع.

ــى نژاد از پالك 1467 - اصلى خريدارى مع  ــيد جمال الدين طبس ــدانگ يكباب منزل آقاى س 10- شش
الواسطه از خانم نسرين قوام حقى به مساحت 263,50 مترمربع.

11- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى غالمحسين چوبدارى از پالك 1988- اصلى خريدارى 
مع الواسطه اقاى سيدابراهيم حجازى به مساحت  222,10 مترمربع.

12- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم زهرا نجفى زاده ثانى پالك 1988- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 158,21مترمربع.

13- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى حسين جعفريان مقدم از پالك 1988- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 250,12 مترمربع.

14- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى محمدعلى صادقيان از پالك 1988- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از سيد ابوالفضل حجازى اسالمى به مساحت 254,80 مترمربع

15- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل براعيان اقاى رضا جبارى از پالك 2599- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى غالمرضا سيمرغ زاده به مساحت 175,15 مترمربع.

16- ششدانگ يكباب دامدارى آقاى غالمرضا جمشيدى از پالك 2622 - اصلى خريدارى مع الواسطه از 
آقاى رمضان طالبى مقدم به مساحت 1287,40 متر مربع.

17- ششدانگ يكباب منزل و زمين متصل به آن اقاى ولى قاسمى مقدم تمامى پالك 2970- اصلى خريدارى 
مع الواسطه از آقاى على قاسمى مقدم به مساحت 545,70 - مترمربع

ــالك 3289 - اصلى خريدارى مع  ــن باقرى تمامى باقيمانده ى پ ــدانگ يكباب منزل آقاى حس 18- شش
الواسطه از آقاى ابراهيم قريشى به مساحت  152,1 مترمربع

ــطه اقاى  ــه مظفريان از پالك 4539 - اصلى خريدارى مع الواس ــاب منزل خانم نجم ــدانگ يكب 19- شش
ابراهيم مظفريان و خانم ها بمانه ربيعى و رباب خوش اونگى به مساحت 349,60 مترمربع.

20- ششدانگ يكباب منزل مسكونى خانم اكرم عباسيان فرح بخش از پالك 1 فرعى از 4680- اصلى خريدارى مع 
الواسطه از خانمها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 201,50 - مترمربع.

21- ششدانگ يك قطعه زمين محصورمشتمل بر اعيان اقاى حسين تقى زاده از پالك 1 فرعى از 4680- 
ــيبانى به  ــهرت همگى يحيى ش ــطه خانمها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش اصلى خريدارى مع الواس

مساحت 394,45   مترمربع.
ــطه  ــدانگ يكباب منزل آقاى مهدى عزيزى از پالك 1 فرعى از 4680- اصلى خريدارى مع الواس 22- شش

خانمها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 239,80 مترمربع.
23- ششدانگ يكباب منزل نيمه ساز خانم معصومه غالمى از پالك 2 فرعى از 4680- اصلى خريدارى از 

آقاى جهانگير رحمانى به مساحت225,53  مترمربع.
24- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى محمدرضا زنگوئى از پالك 2فرعى از 4680- 

اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 240,65 مترمربع
ــاز اقاى مصطفى هادى از پالك 126 از 2 از 4680- اصلى خريدارى  ــدانگ يكباب منزل نيمه س 25- شش

مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 252 - مترمربع.
ــى از پالك 126 از 2 از  ــتمل بر اعيان خانم صغرى ابراهيم ــك قطعه زمين محصور مش ــدانگ ي 26- شش

4680- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 225,80 مترمربع.
27- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى ابراهيم هادى از پالك 186 از 125 از 2 از 
4680- اصلى انتقال ملك از مالك رسمى آقاى على اقا رحمانى به                                                      مساحت 

251,49 مترمربع.
ــركت حمل و نقل طال بار طبس از پالك  ــتمل بر محوطه ش ــاختمان مش ــدانگ اعيان يكباب س 28- شش
ــاحت  ــى الكاظم (ع) به مس ــين ابن موس ــتانه مباركه حضرت حس ــاره نامه عادى از اس ــى اج 4691  اصل

5000 - مترمربع.
29- ششدانگ اعيان يكباب ساختمان مشتمل بر محوطه شركت اژدر بار طبس از پالك 4691- اصلى اجاره 
نامه عادى از استانه مباركه حضرت حسين ابن موسى الكاظم (ع)                                                     به 

مساحت 4978 - مترمربع.
ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم معصومه مقدم از پالك  ــه دانگ مش 30- س
ــهرت همگى غياثى به مساحت  ــطه از آقايان همايون و كامران و على ش 4720 - اصلى خريدارى مع الواس

كل 225- مترمربع.
31- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم كوكب قوسيان از پالك 
ــهرت همگى غياثى به مساحت  ــطه از آقايان همايون و كامران و على ش 4720- اصلى خريدارى مع الواس

كل 225 متر مربع.
ــا زاده از پالك212 فرعى از  ــان اقاى مجيد رض ــتمل بر اعي ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش 32- شش

4763- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 162 مترمربع.
33- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى ابوالقاسم عبداهللا زاده از پالك 212 فرعى از 

4763- اصلى انتقال ملك از مالك رسمى آقاى على اقا رحمانى به مساحت 172,50مترمربع.
34- ششدانگ يكباب منزل خانم فرزانه رضائيان تمامى پالك 148 از 212 از 4763-اصلى خريدارى مع 

الواسطه از آقاى على اقا رحمانى به مساحت 208,43 مترمربع
(اصالحى)

35- ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمانهاى مسكونى و تجارى شهردارى طبس تمامى 
ــاعى پالك 4719اصلى و  ــطه از مالكين مش ــماره 165 فرعى از 4719اصلى خريدارى مع الواس پالك ش
ــاحت 58,2907 متر مربع ميباشد. كه در اگهى قبلى  ــاعى متقاضى و راى قطعى دادگاه به مس مالكيت مش

اشتباها تمامى پالك 60 فرعى از 4719 قيد گرديده بود. .
ــخاص ذينفع در آراء اعالم شده ابالغ ميگردد چنانچه  ــيله به فروشندگان ومالكين مشاعى واش لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره  ــار و در روس اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت به اداره ثبت محل  ــت بدادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواس مبادرت به تقديم دادخواس
ــت  تحويل نمايند و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت  ــند خواهد نمود. ضمن اينكه صدور س بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت بصدور س
ــار نوبت اول مهلت  مانع از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص آگهى اصالحى از تاريخ انتش

اعتراض سى روز خواهد بود.9808267
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/07/03
تاريخ اتنشار نوبت دوم: 98/07/18

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139660306015004732- 1396/08/22 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 681 كد ملى  ــنامه ش ــاس على ميرزائى به شناس ــارض متقاضى آقاى الي ــه بالمع ــات مالكان تصرف
0749410523 صادره تايباد فرزند جليل در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 200,85 مترمربع پالك 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 2466 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ش
ــمتى از مالكيت جليل على ميرزائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  محل قس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
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. 9808273
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139660306015004733- 1396/08/22 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 77 كد ملى 0749348313  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى جليل على ميرزائى به شناس مالكان
صادره تايباد فرزند غالم حسن در ششدانگ يكباب مغازه و منزل به مساحت 97,85 مترمربع پالك شماره 
2466 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
از مالكيت مشاعى خود متقاضى (جليل على ميرزائى) و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور 
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. 9808275
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهـى 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 139860306015004207- 1398/06/13 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 580 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب موالئى فيض آبادى به شناس تصرف
0748539573 صادره تايباد فرزند رحمت اله در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 203 مترمربع پالك 
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس ش
ــت. لذا به منظور اطالع  ــولى فريمانى و قسمتى از پالك محرز گرديده اس ــمتى از مالكيت اسميل رس قس
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808274
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/18

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 دانشجویان ۵۰۰ میلیارد تومان وام می گیرند      فارس: رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید ۵۰۰ میلیارد تومان وام به دانشجویان دانشگاه های کشور اختصاص 
داده شود. ناصر مطیعی بیان کرد: نام نویسی دریافت وام در سامانه آغاز شده و پس از کنترل های الزم وام به  صورت مستقیم به  حساب دانشجویان واریز می شود؛ همچنین وام شهریه نیز به  حساب دانشگاه ها پرداخت 

می گردد. برای هر دانشگاه به نسبت جمعیت دانشجوی شهریه پرداز نسبت به کل جمعیت شهریه پرداز کشور، سهمیه ای تعیین و به دانشگاه ها اعالم می شود.

 امکان صدور فوری برگ تردد
 برای زائران اربعین وجود دارد

مهر: رئیــس اداره گذرنامه ناجا گفت: 
امکان صــدور فوری برگ تــردد برای 
زائرانی که هنوز اقدام نکرده اند نیز وجود 
دارد و مردم می توانند برگ تردد خود را 

دریافت کنند .
سرهنگ نقدعلی شــریفی تأکید کرد: با 
توجه به اینکــه برگ تردد طرحی نو بود 

شــاید در اوایل با مشکالتی روبه رو بودیم اما این روزها تمامی درخواست هایی که از 
طریق دفاتر پلیس+۱۰ برای ناجا ارسال  شده پس از استعالم ها و بررسی های الزم، به 

 صورت فوری چاپ و تحویل پست می شود.
وی با بیــان اینکه برگ تردد موقت در کمترین زمان ممکن به دســت متقاضیان 
می رســد، افزود: در گذشته نیز که گذرنامه های سه روزه به دست مردم می رسید از 
طریق پســت این کار انجام شــد و برگ ترددها نیز به همین طریق اعمال می شود 
و اگر معطلی در سیســتم وجود دارد به واسطه ازدحام درخواست ها در اداره پست و 
توزیع مرسوالت است. رئیس اداره گذرنامه ناجا گفت: هیچ محدودیتی برای گذرنامه ها 
وجود ندارد و کسانی که حتی گذرنامه هایشان یک ماه هم اعتبار داشته از سوی عراق 
پذیرش شده اند اما توافقی که با کشور عراق صورت گرفته اگر زائران بخواهند به صورت 

هوایی به عراق سفر کنند باید حداقل گذرنامه شان 6 ماه اعتبار داشته باشد.
شــریفی افزود: در ایام اربعین برای افرادی که گذرنامه هایشان مفقود شده اقدامات 
خوبی از ســوی ناجا صورت می گیرد تا بتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ و اعالم 

فقدان، در کمترین زمان ممکن برایشان گذرنامه به مقصد عراق صادر شود.
وی با بیان اینکه افرادی که محصل هستند نیز باید به دوایر گذرنامه مراجعه و نسبت 

به اعزام اربعین مبادرت ورزند.

افزایش چهار برابری خروج زائران اربعین تا دیروز
فارس: سردار حســین اشتری، فرمانده 
ناجا از امنیت کامل مرزهای چهارگانه و 
افزایش چهار برابری خروج زائران نسبت 
به ســال گذشته خبر داد. وی با تأکید بر 
امنیت کامل مرزهای چهار گانه به افزایش 
78درصدی صدور گذرنامه نسبت به سال 
گذشته اشاره و تصریح کرد: هماهنگی و 

تعامل خوبی با طرف عراقی برای تسهیل در تردد زائران ایرانی صورت گرفته است.

گردهمایی دانشگاهیان جهان اسالم در پیاده روی اربعین 
مهر: گردهمایی استادان و دانشگاهیان 
جهان اسالم همزمان با پیاده روی اربعین 

در نجف و کربال برگزار می شود.
این نشســت های پنــج روزه بــا هدف 
شبکه سازی دانشــمندان جهان اسالم و 
ایجاد بسترهای مطالعات و همکاری های 
علمی در محور های اربعین پژوهی برگزار 

خواهد شــد و بیش از ۵۰ مقاله و سخنرانی علمی با مشارکت دانشمندان برجسته 
جهان اسالم از کشور های مختلف ارائه می شود. این گردهمایی با مشارکت اتحادیه 
استادان عراق و همچنین مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار می شود. همکاران علمی 
این همایش؛ دانشگاه امام صادق)ع(، دانشگاه صدا و سیما، مجمع بین المللی استادان 
مسلمان دانشگاه ها، انجمن علمی حوزه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، معاونت 
بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت و استادان سایر دانشگاه های کشور 
هستند. همچنین با همکاری اتحادیه استادان دانشگاه های عراق با همکاری دانشگاه 
کربال، دانشگاه مستنصریه، دانشگاه واسط، دانشگاه بغداد، کوفه و سایر دانشگاه های 

کشور استادان برجسته عراقی در این همایش مشارکت خواهند داشت. 

700 موکب دار عراقی تقدیر می شوند
احمدی،  حمید  حجت  االسالم  تسنیم: 
رئیس کمیته فرهنگی آموزشــی ستاد 
مرکزی اربعین گفت. امســال در زمینه 
تکریم مردم عراق نیز برنامه داریم و قرار 
اســت از 7۰۰ موکب دار عراقی تقدیر و 

تجلیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چندی پیش 

جمعی از موکب داران عراقی خدمت رهبر انقالب رسیدند نتیجه همین طرح تکریم 
بود. در سال های گذشته یکی از درخواست های مکرر موکب داران عراقی دیدار با رهبر 
انقالب بود که وقتی این موضوع را با معظم له مطرح کردیم ایشان نیز پذیرفتند. موضوع 
تکریم موکب داران به قدری از اهمیت باالیی برخوردار است که رهبر معظم انقالب 

امسال باز هم در دیدار موکب داران عراقی بر این امر تأکید کردند.

آخرین مهلت نام نویسی اتباع خارجی برای اربعین
فارس: منصور حاجی، مدیرکل اتباع و 
مهاجران خارجی استانداری تهران گفت: 
اتباع خارجی تا آغاز راهپیمایی اربعین 
مهلت دارند در دفاتر مشــخص شــده 

ثبت نام کنند.
وی اظهار کرد: اتباع افغانستانی مجاز که 
دارای کارت آمایش هستند برای دریافت 

مجوز در مراسم پیاده روی اربعین باید به دفاتر کفالت در استان تهران مراجعه کنند 
و اتباع عراقی نیز باید به اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی اســتانداری تهران 

مراجعه و با ارائه مدارک الزم نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
وی افزود: تاکنون ۱89 نفر از اتباع عراقی ثبت نام داشته اند و 28هزار نفر نیز اتباع 
خارجی افغانستانی در دفاتر کفالت ثبت نام خود را تکمیل کرده اند. حاجی گفت:  

مهلت نام نویسی برای دریافت مجوز الزم تا پیش از آغاز راهپیمایی اربعین است.

پرداخت وام اربعین دانشجویی آغاز شد
مهر: معاون امور دانشجویان صندوق 
رفاه دانشــجویان اعالم کرد: پرداخت 
وام اربعین آغاز شده و تاکنون تعدادی 
از دانشــجویان برای دریافت این وام 

اقدام کرده اند.
فریبرز ســجادی بــا بیــان اینکه وام 
عتبات پس از مشرف شدن دانشجویان 

پرداخت می شــود، یادآور شد: دانشــجویان پیش از اعزام درخواست و مدارک 
مورد نیاز وام عتبات را ارائه می کنند و پس از بازگشــت وام دریافت می کنند. 
سجادی یادآور شد: برای دانشجویانی که به صورت عادی مشرف می شوند 7۰۰ 
هزارتومان و برای دانشــجویان مجرد و متأهلی که زیر پوشــش ستاد عمره و 
عتبات دانشجویی مشرف می شوند، به ترتیب یک میلیون و یک میلیون و ۵۰۰ 

هزارتومان وام عتبات پرداخت می شود.

چتر وای فای در مرزهای خوزستان باز شد
مهر: دبیر ستاد اربعین شرکت مخابرات 
ایــران از افزایش قابــل توجه ظرفیت 
ارتباطات مخابراتی در پایانه های مرزی 
شلمچه و چذابه با باز شدن چتر وای فای 
برای زائــران اربعین خبر داد.محمدرضا 
برنامه ریزی های  بیدخام در خصــوص 
انجام شده برای پوشش مرزهای استان 

و بهره مندی زائران از وای فای در ایام اربعین گفت: در مدت مذکور، تعداد هشــت 
سایت پرتابل همراه با آخرین فناوری روز آماده بهره برداری شده و چتر وای فای نیز 
به منظور پوشش حداکثری ارتباطات در مرزهای خوزستان باز می شود. وی افزود: 
تمام مســیر راهپیمایی زائران در داخل کشور تا لب مرز به اینترنت نسل سوم و 

چهارم متصل است و لب مرز نیز ارتباطات وای فای برای کاربران فعال شده است.

 جامعــه  »یکــی از مهم ترین و برجســته ترین 
راهبردهای آســتان قدس رضوی، راهبرد توسعه و 

پیشرفت علمی است«.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، تولیت 
آســتان قدس رضــوی صبح دیــروز در کنگره 
جهانی قلب رضوی که با حضور 7۰۰ متخصص 
از ۱8 کشور جهان در بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی برگزار شــد، این کنگره را فرصتی مغتنم 
برای تبادل آخرین دستاوردهای علمی دانست و 
با اشاره به جایگاه علم در دین مبین اسالم، گفت: 
در دین اســالم فراگیری علم در کتاب و ســنت 
بســیار مورد تبلیغ و تشویق قرار گرفته و اسالم 
علم آموزی را به عنوان یک بایسته مقدس مورد 

تأکید قرار داده است.

 بشریت سیراب از زالل 
اقدامات علمی اهل بیت)ع(

وی با تأکید بر اینکه علم آموزی در منظومه معرفتی 
ائمه اطهــار)ع( و مکتب تشــیع از جایگاه رفیع و 
بی بدلیل برخوردار است، خاطرنشــان کرد: عالوه 
بر آموزه های قرآنی، سیره علمی و عملی اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( نیز رویکرد توجه به فراگیری 
علــم را تأیید می کند و هر کدام از آن بزرگواران در 
راســتای اعتالی علم اقدامات تابنده و ارزشمندی 
را داشــته اند، به گونه ای که در طول تاریخ اسالم، 
بشریت از زالل اقدامات علمی آن بزرگواران سیراب 

شده است.
تولیت آســتان قدس  رضوی توجه به پیشرفت و 
تعالی علم را راهبردی اساسی در آستان قدس رضوی 
معرفی کرد و گفت: با عنایت به انتساب آستان قدس 
رضوی به امام علی بن موسی الرضا)ع( ملقب به عالم 
آل محمد)ص( و توصیه های رهبری عظیم الشــأن 
انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 
یکی از مهم ترین و برجسته ترین راهبردهای آستان 
قدس رضوی، راهبرد توسعه و پیشرفت علمی است 
و این مهم همواره مورد توجه بنده بوده و خواهد بود.
وی ابــراز کرد: آســتان قدس رضوی بــا تکیه بر 
ظرفیت های عظیم علمی کشور، جهان اسالم و نیز 
استفاده بهینه از امکانات و تشکیالت موجود و نیز 
ایجاد ســاختارهای جدید در دستیابی به توسعه و 

پیشرفت علم، شتاب مضاعفی خواهد داشت.

 بازیابی هویت در جایگاه مرجعیت علمی
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به آیات و 
روایاتی درباره تأثیر قلب بر تعالی معنوی انسان ها، 
گفت: سالمت جسمانی قلب که مرهون فعالیت های 
دانشمندان و استادان رشته پزشکی قلب است، بستر 
و مسیر برای تعالی قلب، رأفت و رسیدن انسان به 

مقام اطمینان قلب را مهیا می سازد.
وی بــا بیان اینکه بســیاری از آموزه های دینی بر 
سالمت جسمی استوار اســت، تصریح کرد: علت 
تحریم بسیاری از آشامیدنی ها و خوردنی ها در دین 
اسالم این اســت که برای بدن و سالمت جسمی 
زیان آور هســتند، در نگاه شــریعت اسالم مسئله 
سالمت جسمی آن قدر اهمیت دارد که در علم فقه 
به صورت قاعده کلی درآمده است و فقها معتقدند هر 
آنچه برای جسم مضر است، بدون شک حرام است.

تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به این روایت 
از امام باقر)ع( که می فرمایند: »هیچ دانشــی چون 
جستن دانش سالمت نیســت«، خاطرنشان کرد: 
سالمت بدن مکمل ســالمت ذهن بوده و صحت 
جسم مقدمه ای برای معنویت درونی است و آستان 
قدس رضوی همان گونه که برای تعمیق معنویت 

برنامه ریزی می کند، برای توسعه سالمت و ارتقای 
سالمت منطقه نیز تالش می کند.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی اضافه کرد: 
مشهدالرضا)ع( کانون معنویت دینی است، چنانکه 
کانون سالمت، درمانگری و کانون اخالق پزشکی 

نیز باید باشــد، در این راستا 
بنیاد ســالمت آستان قدس 
رضوی بنا دارد با اســتفاده از 
دانشگاهی  ظرفیت های  همه 
و مراکــز درمانی و تحقیقاتی 
خــود در راســتای ارتقــای 
ســالمت جهانــی و خدمات 
درمانی منطقه، نقشی ممتاز و 

. تأثیرگذار ایفا کند
تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: بی شــک یکی از اهداف 
این راهبرد بازگشت به سنت 

حســنه اهتمام علمی امام رضا)ع( و بازیابی هویت 
در جایگاه مرجعیت علمی اســت که با حمایت و 
برنامه ریزی این بنیاد و تالش و حمایت دانشمندان 

دست یافتنی خواهد بود.

 حضور چهار انجمن بزرگ قلب و عروق دنیا 
دکتر محمود محمدزاده شبســتری، رئیس بنیاد 
ســالمت آستان قدس رضوی نیز در این نشست با 
اشاره به برگزاری باشــکوه دو دوره گذشته کنگره 
بین المللی قلب در بیمارستان رضوی گفت: سومین 
دوره این کنگره با شــکوه و رونق 
بیشتری برگزار می شود و امسال 
حداقل ۱۵ میهمان بیشتر از سال 
گذشته در این کنگره حضور دارند 
که بی شک این امر از عنایت خاصه 
امام رضا)ع( اســت و باید قدردان 

آن باشیم.
وی گفت: این کنگره میزبان بیش 
از 4۰ متخصص و جراح خارجی 
است که از رؤســای انجمن های 
علمــی قلب و عروق و پزشــکان 
برجســته و درجه یــک جهان 
هستند. شبستری به نام نویسی حدود 7۰۰ نفر در 
ســومین کنگره جهانی قلب رضوی اشاره و اضافه 
کرد: 2۰ دانشــگاه و انجمن علوم پزشکی کشور و 
چهار انجمن بزرگ قلب و عروق دنیا در این رویداد 

علمی پزشکی به مدت سه روز به گفت وگو و تبادل 
علمی جدیدترین یافته ها در حوزه قلب و عروق 

می پردازند.
رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی با اشاره 
به انجام 2۰۰ سخنرانی در این کنگره تصریح کرد: 
22 عمل زنده قلب و عروق در بیمارستان رضوی 
و بیمارســتان قلب شهید رجایی تهران در طول 
سومین کنگره بین المللی قلب رضوی انجام خواهد 
شد که به صورت همزمان در کانال های ویدئویی 

در جهان قابل مشاهده است.
وی ضمن تشکر از نهادهای مختلف کشور برای 
برگزاری ســومین کنگره بین المللی قلب رضوی 
افزود: امیدوارم میزبان شایســته ای برای تمامی 

شرکت کنندگان این کنگره باشیم.

  افزایش امید بیماران به حیات 
دکتر رضا سعیدی، مدیر عامل بیمارستان رضوی 
نیز در افتتاحیه این کنگره گفت: بر اســاس آمار 
سازمان جهانی بهداشت ساالنه بیش از ۵۰ میلیون 
مرگ و میر در جهان اتفاق می افتد که یک سوم 

آن ها ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است.
سعیدی با بیان اینکه از هر ۱۰۰ نوزاد تازه متولد 
شده در ایران یک نفر دارای ناهنجاری های قلبی 
مادرزادی است، تصریح کرد: پیش از این امکانات 
چندانی در کشور برای درمان این بیماران وجود 
نداشــت، اما در ســال های اخیر با اســتفاده از 
راهکارهای درمانی جدید این امکانات به گونه ای 
افزایش پیدا کرده که بسیاری از بیماران را به ادامه 

حیات امیدوار کرده است.
سعیدی با بیان اینکه بیمارستان رضوی یکی از 
مراکزی اســت که با برگزاری کنگره های متعدد 
علمی در پیشــرفت های پزشــکی حاصل شده 
اثرگذار بوده است، تصریح کرد: فعالیت هایی که در 
این کنگره ها به  عنوان نوین ترین روش های درمان 
در حیطه قلب و عروق مطرح می شــود، پیش از 
این، از طریق جراحی و اکنون از طریق پوســت و 
به  صورت نیمه تهاجمی یا تهاجمی غیرجراحی 

صورت می گیرد.
سومین کنگره بین المللی قلب و عروق با همکاری 
انجمن های علمی ایران و اروپا به مدت سه روز در 

مشهد مقدس در حال برگزاری است.

تولیت آستان قدس رضوی در کنگره جهانی قلب رضوی عنوان کرد

توسعه سالمت درکنار تعمیق معنویت

آستان قدس رضوی 
همان گونه که برای 

تعمیق معنویت 
برنامه ریزی می کند، 

برای توسعه سالمت و 
ارتقای سالمت منطقه 

نیز تالش می کند
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نتایج نگران کننده یک تحقیق برای سالمندان
ایسنا: دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می گوید: بر 
اساس تحقیق انجام شــده در این مرکز با عنوان »تمایل به کار در 
حوزه سالمندی در بین دانشجویان ایرانی« حدود 4درصد دانشجویان 
پزشکی تمایل دارند پس از دانش آموختگی در حوزه خدمات مرتبط 

با سالمندان کار کنند و این آمار بسیار نگران کننده است.

امتیاز فرزندان هیئت علمی را در کنکور لغو کنید
فارس: علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
درباره امتیاز فرزندان هیئت علمی در دانشگاه، گفت: این امتیاز قطعاً 

تبعیض فاحش و غیرقابل دفاع است و باید اصالح شود.
سلیمی افزود: این تصمیم مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است 
و از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی انتظار 

داریم این تصمیم را اصالح کند.

واکاوی یک دروغ
ایرنا: مریم رسولیان، رئیس انجمن روان پزشکی ایران بیان می کند: 
می گویند ایران خشــن ترین کشور دنیاست. قطعاً این ادعا درست 
نیست. نشاط اجتماعی مقوله فرادستی و حاکمیتی است و وزارت 
بهداشت به تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد به خصوص وقتی 
یک برنامه تلویزیونی مانند برنامه ای در مورد قتل میترا استاد یا مرگ 

سحر خدایاری تنش آفرین می شود.

اشتباه آقای وزیر در کشف خشخاش 
مهر: سردار محمدمسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا در خصوص ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر کشف کشت بزرگی از 
مواد مخدر با ماهواره ها گفت: خطای سیستمی بود. گیاه های مختلف 
طیف رنگی متفاوتی دارند. مثالً گروه های شــقایق، گروه غالت و 
باغات میوه هر کدام یک طیف رنگی دارند. آن چیزی که برای ایشان 

آوردند طیف شقایق است و ایشان گمان کرد گیاه خشخاش است.

چرا همه الواح را نشان ندادیم
ایسنا: جبرییل نوکنده، مدیر کل موزه ملی ایران درباره اینکه چرا 
همه الواح هخامنشی رسیده نمایش داده نشدند، گفت: الواحی که 
انتخاب شدند، باید موضوع یا نقش آن جذابیت داشته باشد. نمایش 
الواح در موزه  مانند نمایش سکه  است، پرسش این است اگر ۵هزار 
سکه هخامنشی داریم آیا همه را باید در سالن موزه نمایش دهیم؟ 

معموالً مشتی از نمونه خروار را به نمایندگی انتخاب می کنیم.

کاهش ۶۰ درصدی کشف حجاب در خودرو 
تسنیم: ســردار علی ذوالقدری، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ 
گفت: با اجرای طرح »ناظر یک« شــاهد کاهش 6۰درصدی کشف 
حجاب داخل خــودرو بودیم. ذوالقــدری همچنین کاهش 2۰ تا 
3۰درصدی هنجارشکنی در مراکز تجاری را از دستاوردهای اجرای 
پایلوت طرح ناظر دو در این مراکز دانست و گفت: کمتر از یک ماه 

دیگر طرح ناظر دو به صورت کلی اجرا می شود.

دانشگاه فرهنگیان مسئولیتی در جذب دکترمعلم ها ندارد
ایرنا: حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه 
هیچ مسئولیتی در قبال جذب دکترمعلم ها ندارد و این افراد باید 
از طریق ســامانه وزارت علوم نسبت به ثبت نام برای جذب اقدام 
کنند. این در حالی است که دکترمعلم ها معتقدند وزارت آموزش 
و پرورش در پرداخت حقوق معلمان با مدرک دکترا تبعیض قائل 

شده است.

فقط ۳ درصد بودجه سالمت برای اختالالت روانی
فارس: احمد نورباال، مشــاور وزیر در امور سالمت روان می گوید: 
۱4درصد بار کل هزینه سالمت مربوط به اختالالت روانی است؛ 
اما متأسفانه تنها 3درصد بودجه به درمان این بیماری ها اختصاص 
می یابد. باید توجه داشت که طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی 
هر یک دالر هزینه در حوزه ســالمت روان منجر به صرفه جویی 

چهار دالری می شود.

مدیریت بیمارستان ها باید مستقل باشد
ایسنا: دکتر محمد آقاجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی می گوید: اداره بیمارســتان ها اصوالً باید مستقل باشد. 
کیفیت خدمات، ایمنی و رضایت بیمار، مدیریت مالی و مدیریت 
درآمد و هزینه جزو مسائلی است که باید توسط خود بیمارستان و 
با استقالل عمل شود، ولی این مسائل هنوز در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور محقق نشده است.

آموزش

رئیس سازمان سنجش عنوان کرد
پیشنهاد حذف پذیرش متمرکز 

دکترا
 مهر   دکتر ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور می گوید: پیشنهاد 
سازمان سنجش حذف پذیرش متمرکز دکترا 
است. آزمون های اســتاندارد بر قوت خود باقی 
است و آن را بر اساس میزان تقاضا تهیه می کنیم.

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور اضافه 
می کند: موافق هستیم که جداسازی سنجش 
و پذیرش از دکترا آغاز شــود، پیشنهاد سازمان 
ســنجش حذف پذیرش متمرکز دکتراســت. 
آزمون های اســتاندارد بر قوت خود باقی است و 

آن را بر اساس میزان تقاضا تهیه می کنیم. 
دکتــر خدایی ادامــه می دهد: ممکن اســت 
دانشگاهی متقاضیان بیشتری برای دکترا داشته 
باشد و در آن زمان به آزمون جی آرای نیاز داشته 
باشد اما یک دانشــگاه دیگر به این آزمون نیاز 
ندارد و از نحوه دیگری از اعتباربخشی استفاده 
کند. ما موافق هستیم که جداسازی سنجش و 

پذیرش از دکترا آغاز شود.

حج و زیارت

معاون سازمان حج و زیارت بیان کرد
 تازه ترین خبرها

 از احتمال آغاز سفر عمره 
 میزان   اکبر رضایی، معاون عمره سازمان حج 
و زیارت گفت: تاکنون حدود 6 میلیون نفر در 

صف اعزام به عمره هستند.
رضایی افزود: برای تأمین شرایط آغاز عمره با 
عربستان مذاکراتی داشته ایم و به تفاهم هایی 
هم رســیده ایم و امیدواریم که به زودی عمره 

را آغاز کنیم.
وی گفت: بیشتر موضوعات که مورد نظر ما و 
عربستان بوده انجام شــده و تا پایان ماه صفر 

نتیجه مشخص خواهد شد.
معاون عمره سازمان حج و زیارت افزود: گرچه 
عربستان امکان ســفر گردشگری و انجام یک 
سفر عمره را هم فراهم کرده است، ولی ضوابط 
و مقررات کشور ما و برنامه ریزی های حج عمره 
متفاوت از گردشــگری است و باید در کشور از 
متقاضیان نام نویســی شود. وی گفت: تا پایان 
صفر ممکن اســت نتایج خوبی برای راه اندازی 

اعزام ها به عمره حاصل شود.

میراث فرهنگی

معاون گردشگری کشور:
میراث فرهنگی به خانه- کافه ها 

مجوز فعالیت نداده است
معــاون گردشــگری وزارت میراث  مهر    
فرهنگــی گفــت: خانــه کافه ها هنــوز در 
آیین نامه تأسیسات گردشگری قرار نگرفته اند 

تا ما بتوانیم به آن ها مجوز فعالیت بدهیم.
ولی تیموری گفت: مجوز خانه کافه ها دست 
ما نیســت چون این واحدها جزو تأسیسات 
گردشــگری نیســتند. بنابراین کسی به ما 
اجازه نداده که با استناد به آن مجوز فعالیت 
بدهیم. ما در چارچوب آیین نامه تأسیســات 
گردشــگری که 29 مورد در آن ذکر شــده، 

فعالیت می کنیم. 
تیموری درباره اینکه بــه برخی از کافه ها در 
چند سال گذشــته مجوزی از سوی سازمان 
میــراث فرهنگی وقت داده شــده بود، گفت: 
ممکن اســت این واحدها به نام واحد پذیرایی 
مجوز گرفته باشند ولی عنوانی به نام خانه کافه 
هنوز در آیین نامه وجود ندارد. اگر جایی هم با 
این نام مجوز گرفته قطعاً غیرقانونی بوده است.

خانه و خانواده

معاون بهداشت وزیر بهداشت:
خودکشی در مردان متأهل 

کمتر است 
 ایسنا  دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر 
بهداشت گفت: مطالعات دنیا نشان می دهند ساالنه 
یک میلیون نفر در دنیا به دلیل خودکشی فوت 
می کنند و یکی از علل مرگ در گروه سنی ۱۵ تا 

3۵ سال به شمار می رود. 
رئیســی گفت: در سال 97 در کشور ما 99هزار 
و 27۰ نفــر معادل ۱2۱ در هــر ۱۰۰هزار نفر 
جمعیت عمومی اقدام به خودکشــی کردند که 
2۰درصد زیر ۱8 سال بوده اند. اقدام به خودکشی 
62درصد بوده اســت که ایــن رقم در مردان به 
38درصد می رسد. قرص برنج یکی از شایع ترین 

روش های خودکشی است.
رئیسی گفت: تأهل نقش محافظتی برای مردان 

دارد و خودکشی در مردان متأهل کمتر است.
معــاون وزیــر بهداشــت در خصــوص عوامل 
محافظت کننده از خودکشی گفت: دسترسی به 
خدمات، ارتباط درمانی مداوم، مهارت حل مسئله 

و حمایت خانوادگی از جمله این عوامل هستند. 

 بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان انتقال خون:
خوِن ایرانی، سالم ترین خون 

اهدایی دنیاست
 ایسنا  سخنگوی سازمان انتقــال خون با اشاره 
به وضعیت سالمت خون در ایران، گفت: تمامی 
مراحل اهــدای خون در مراکــز انتقال خون در 
شرایط کامالً اســتریل و طبق اســتانداردهای 
جهانی انجام می شــود. دکتر بشیر حاجی بیگی 
بــا بیان اینکه خــون ایرانیان ســالم ترین خون 
اهدایی دنیاست، افزود: امروز میزان اهدای خون 
اهداکنندگان مستمر در کشــور 6۰درصد است 
و یکی از شــاخص های ارتقای مراکز انتقال خون 
دنیا،  وجود اهداکنندگان مستمر است که به نوعی 
سالمت خون های اهدایی را تضمین می کند. وی 
گفت: سالمت خون های اهدایی در سازمان انتقال 
خــون 8 تا ۱۰ برابر باالتر و ســالم تر از جمعیت 
عمومی کشور اســت و سالمت خون در سازمان 
انتقال خون ایران با تمهیدات انتخاب اهداکنندگان 
و انجام تست های غربالگری خون و رعایت اصول 
بهداشــتی و GMP در تهیه محصوالت خون از 

باالترین استانداردهای جهانی برخوردار است.

تا اربعین حسینی
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عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق در گفت وگو با قدس:

دست های پلیدی به   دنبال سرنگونی حکومت عراق هستند 
  جهان/ جواد فراهانی  در روزهای گذشــته 
گروهــی از مردم عراق با تجمــع در خیابان ها 
تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند 
تا به طور جدی با فســاد مبارزه کرده و خدمات 
رفاهی و اجتماعی و سطح معیشتی آن ها را که 
در شرایط نامناسبی قرار دارد، ارتقا دهد. رؤسای 
قوای ســه گانه عراق متشکل از رئیس جمهور، 
نخســت وزیر و رئیس پارلمان همگی بر محق 
بودن مردم و خواسته های به جای آن ها تأکید 
و اعالم کردند تمام تالش خود را برای تحقق این 
خواسته ها به کار خواهند بست که البته برخی 
اقدامات برای کوتاه مدت و اقداماتی دیگر برای 
بلند مدت اتخاذ خواهد شد. در این بین، عوامل 
خارجــی و داخلی که هریک بــه دنبال تحقق 
اهداف و منافع شــخصی خود هستند بر آتش 
اعتراضات دمیده و سعی کردند این تظاهرات را 
از یک روند اعتراضی مسالمت آمیز به تجمعاتی 
خشونت آمیز همراه با اقدامات خرابکارانه سوق 

دهند و عراق را به ناامنی بکشانند.

 سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی 
از تحوالت اخیر عراق

»سعد معن« سخنگوی وزارت کشور عراق اعالم 
کرد که دست های پلیدی در پس این اعتراضات 
وجود داشته و تحقیقات الزم برای شناسایی آن ها 
آغاز شــده است. او با اعالم اینکه »در اعتراضات 
اخیــر ۱۰۴ نفر کشــته و بیــش از ۶هزار تن 
زخمی شدند«، گفت: هشت نفر از کشته شدگان 
اعتراضات اخیر جزو نیروهای امنیتی هستند و 
۵۱ ساختمان عمومی و هشت پایگاه از احزاب 
مختلف از ســوی معترضان به آتش کشــیده 
شد. کریم علیوی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
پارلمان عراق در گفت وگو با قدس در پاســخ به 
این پرسش که منظور از دست های پلید چیست، 
گفت: بی گمان همه مردم عراق و جهان می دانند 
که در پس تظاهرات اخیر دست های پلیدی قرار 
دارد که مردم را به خیابان ها کشــانده اند و این 

بر هیچ کس پوشیده نیســت. معترضان برخی 
خواســته های مشــروع دارند و دولت عراق هم 
امکان و توان فراهم کردن و محقق کردن تمام 
خواسته های آنان را ندارد و این چیزی است که 
دستگاه های اطالعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی 

وغرب از آن سوء استفاده کرده اند.

 به خواسته های مشروع معترضان 
پاسخ داده می شود

کریم علیوی افزود: اعتراضات و خواســته های 
معترضان مشروع و مطابق قانون اساسی عراق 
اســت و نمی توان مانع از آن شد، ولی متأسفانه 
دست های پلید از این موضوع استفاده سوء کرده 
و با به کارگیری عناصر خود در عراق باعث انحراف 
اعتراضات و اعمال خرابکارانه و نیز جان باختن 
هموطنان ما شده اند که دولت و پارلمان عراق با 
انجام برخی اقدامات ســعی کرده اوضاع را آرام 
کند. بالطبع مشخص است که توطئه ای بزرگ 
علیه عراق، ثبات و مســئوالن آن صورت گرفته 
و می خواستند دولت این کشــور را براندازند و 
غیرممکن است که این به نفع مردم عراق باشد، 
اما دست های پلید می کوشند نظام حکومتی در 

عراق را سرنگون کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی عراق در مورد کیفیت 
و سطح اقداماتی که دولت این کشور برای آرام 
کردن اوضــاع انجام داده، تصریــح کرد: دولت 
اقدامات مهمی را برای پاســخ به خواسته های 
مردم انجام داده است و پارلمان نیز برنامه های 
مهمی را به ویژه تا ســال 2۰2۰ مد نظر دارد و 
بخش زیادی از بیت المال و بودجه به پوشــش 
خواسته های به حق مردم عراق اختصاص خواهد 
یافت؛ چرا که تاکنون بخشی ازبودجه در مکان 
نامناسب و بی فایده هزینه شده و پارلمان برنامه 
دارد تا بخش زیادی از بودجه سال 2۰2۰ را به 
ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و ارتقای سطح 

معیشتی ملت عراق اختصاص دهد.

 اربعین امسال 
امن تر از هرسال برگزار خواهد شد

وی با اشــاره به نقش مرجعیت عــراق در آرام 
کردن اوضاع گفت: مرجعیت همواره نقش پدرانه 
را بــرای ملت و ثبات و امنیــت عراق ایفا کرده 
و همیشه در کنار آن هاست؛ نظر مرجعیت این 
اســت که دولت باید خدماتی مناسب با شأن، 
عزت و کرامت ملت را به آن ها تقدیم کند؛ چرا 
که مردم عراق امروز مرحله سخت و دشواری را 

به ویژه پــس از ویرانی ها و خرابی هایی که گروه 
تروریستی داعش به بار آورده، سپری می کنند؛ 
بنابراین مرجعیت همواره سوپاپ اطمینان این 
مردم بوده و آن ها همیشــه به فتواها و نظرات 
مرجعیت اهتمام دارند و تحت تأثیر این نظرات 

هستند.
کریــم علیــوی با اشــاره به توییــت دفتر رهبر 
معظم انقالب در مــورد اعتراضات اخیر و تأکید 
ایشــان بر اینکه دشــمنان هرگز موفق نخواهند 
شــد میان ملت ایران و عراق تفرقه ایجاد کنند، 
تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیســتی همواره 
تــالش کرده اند تا بیــن دو ملت عــراق و ایران 
فاصلــه و تفرقه بیندازنــد و در روزهای اخیر نیز 
می خواستند تا از خالل این اعتراضات و به انحراف 
کشــیدن آن این گونه القا کنند که امسال زیارت 
اربعین وجود نخواهد داشــت، امــا به فضل خدا 
 ملت ایران و عراق و نیــز مرجعیت نجف و ایران 
اطمینان بخش زائران و مشتاقان راهپیمایی اربعین 
شدند و آن گرمای همیشگی مودت و دوستی بین 
دو ملت جاری و ساری است که البته این موضوع 

آمریکا و رژیم صهیونیستی را عصبانی می کند.
علیوی افزود: آمریکا، رژیم اســرائیل و بعثی ها 
این برنامه را داشــتند که با ایجــاد ناامنی و به 
خشونت کشاندن اعتراضات در دل زائران رعب 
و وحشــت ایجاد کنند، اما ملت ایران و عراق  با 
هوشیاری این را فهمیدند و به چیزی که دشمن 
می خواست توجه نکردند. زیارت اربعین چیزی 
نیست که با این موضوع ساده لغو و یا به حاشیه 
کشیده شود و بلکه برعکس موجب تقویت اتحاد 
دو ملت شده و موکب ها به مانند سال گذشته و 
بهتر از آن برقرار  و آماده پذیرایی از زائران است. 
عضو کمیســیون امنیت ملی پارلمان عراق در 
ارتباط با اوضاع امنیتی این کشور در ایام زیارت 
اربعین گفت: اوضاع امنیتــی عراق در بهترین 
شرایط قرار دارد و امکان ندارد اتفاق خاصی در 
مراســم اربعین امسال رخ دهد و رفت و آمد به 

صورت روان و در امنیت کامل در جریان است.

اســکای نیوز: منابع عراقی اعالم کردند که 
وزارت دفاع این کشــور حالت آماده باش اعالم 

شده در میان نیروهای ارتش را لغو کرده است.
العهد: نظامیان رژیم سعودی در ادامه اقدامات 
خصمانه خــود بار دیگر بــا خودروهای زرهی 
به یکی از مناطق واقع در شــهر شیعه نشین 

»العوامیه« یورش بردند.
فرانس 24: »آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان 
ملل متحد هشدار داد که این سازمان با کسری 
بودجه 2۳۰ میلیون دالری روبه رو شــده است. 
گفته می شــود که آمریکا ۳ میلیــارد دالر به 

سازمان ملل متحد بدهکار است.
رویترز: به دنبال اعمال محدودیت روادید علیه 
برخی مقامات چینی و خانواده هایشان از سوی 
واشــنگتن، منابع چینی می گویند که پکن به 
زودی محدودیت هایــی در زمینه روادید علیه 

شهروندان آمریکایی اعمال خواهد کرد.
بی بی ســی: در ادامه تنش  و جدال ها بر سر 
ساخت سد النهضه  بر رودخانه نیل، حال دولت 
اتیوپی دولت مصر را متهم به چنگ انداختن به 
رودخانه نیل برای بازگشت به دوران استعماری 

کرده است.
فلسطین الیوم: نهادهای حقوقی فلسطینی 
اعالم کردند که رژیم صهیونیســتی از ۸۰ نوع 
شکنجه علیه اســرای فلسطینی در زندان های 

خود استفاده می کند.
اســپوتنیک: منابع امنیتی و پلیس در اروپا 
ســقوط یک جنگنده اف ۱۶ در مرز آلمان که 
سه شــنبه اتفاق افتاد را بر اثر حمله ناشــناس 

احتمالی با لیزر عنوان کرده اند.
النشره: دیــده بان حقوق بشر از اوضاع زندانیان 
بحرینی انتقاد کرد. این ســازمان تأکید کرد که 
مسئوالن زندان های بحرین، به صورت خودسرانه، 
زندانیان را از هرگونه مراقبت های بهداشتی فوری 
محروم می کنند و مانع از آن می شوند، این افراد 

خود را به متخصص نشان دهند.

ترکیه عملیات نظامی علیه کردهای سوریه را آغاز کرد
جنگ در شرق فرات؛ عاقبت اعتماد به آمریکا

جهــان: در حالی که هنوز ۴۸ ســاعت از اعالم 
تصمیم واشنگتن برای خروج نظامیان این کشور 
از شرق فرات که تحلیلگران از آن به پشت پا زدن 
ترامپ به متحدان ُکرد آمریکا یاد می کنند نگذشته 
بود، ترکیه از آغاز رسمی عملیات نظامی این کشور 
در شمال ســوریه خبر داد. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه با اعالم اینکه عملیات نظامی 
در شمال سوریه با نام »چشمه صلح« است، آغاز این عملیات را از سوی نیروهای مسلح 
ترکیه به همراه نیروهای موســوم به ارتش آزاد عنوان کرد. اردوغان همچنین گفته 
است عملیات »چشمه صلح« علیه داعش و آن چه او تروریست های پ.ک.ک/ی.پ.گ 
خوانده، خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه همچنین هدف از این عملیات را جلوگیری 
از ایجاد گذرگاه تروریســتی در طول مرزهای جنوبی کشورش و  بازگرداندن صلح به 

مناطق شرقی فرات و شمال سوریه عنوان کرده است. 
دقایقی پیش از اعالم آغاز عملیات توسط رئیس جمهور ترکیه، جنگنده های »اف-۱۶« 
نیروی هوایی ترکیه به پایگاه های یگان های مدافع خلق در شهر »رأس العین« حمله 
کردند. در همین حال بر اثر حمالت توپخانه ای به غرب شــهر رأس العین چهار نفر 
کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. توپخانه های نیروی زمینی ارتش ترکیه همچنین 
حمله به پایگاه های نیروهای ُکرد دموکراتیک سوریه در »سرکانیه« و »گیرسپی« را آغاز 
کردند. منابع وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( اعالم کردند جنگنده های 
ترکیه مواضعی را در عین عیسی در عمق ۵۰ کیلومتری داخل سوریه را نیز  بمباران 
کرده اند. تلویزیون رســمی سوریه هم از گلوله باران شهر »نصیبین« ترکیه به دست 
نیروهای قسد خبر داد. وزارت خارجه ترکیه در پی آغاز حمله اعالم کرد سفیر آمریکا 

در آنکارا را احضار کرده و او را در جریان جزئیات عملیات قرار داده است. 
رئیس جمهور کاسب مآب آمریکا اما در این بحبوحه بار دیگر حضور نظامی این کشور 
در غرب آسیا را نادرست خواند و گفت »جنگ های بی پایان احمقانه« آمریکا رو به اتمام 
است. وی بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در قبال ُکردها در مورد تصمیم تازه دولتش 
برای عقب نشینی از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد  در شمال سوریه، در توییتر 
نوشته است: »جنگی که برای صدها سال بین گروه های مختلف در جریان بوده است. 
ایــاالت متحده آمریکا هرگز نباید در خاورمیانه می بود.« ترامپ همچنین اذعان کرد 
حمله این کشور به عراق »بدترین تصمیم تاریخ آمریکا« بوده و به بهانه ای واهی انجام 
شده است. رئیس جمهور آمریکا سپس در دو توییت دیگرنوشته است: »ایاالت متحده 
۸ تریلیون دالر برای جنگ و حفاظت از خاورمیانه خرج کرد. هزاران نفر از ســربازان 
فوق العاده ما کشته یا به شدت زخمی شده اند. میلیون ها نفر هم از سوی دیگر کشته 
شدند«. دونالد ترامپ همزمان با آغاز تهاجم ترکیه به شمال سوریه به نظامیان واشنگتن 
دستور داده تا از هر نوع اقدامی خودداری کنند. فرانسه و آلمان اما با صدور بیانیه هایی 
جداگانه این حمله را محکوم و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت شده اند. دولت 
سوریه از این تصمیم ترکیه به شدت انتقاد کرده و آن را اشغالگری جدید خوانده است. 
ایران و روسیه نیز درباره تبعات این عملیات ترکیه هشدار داده اند، به ویژه اینکه می تواند 

فرایند راه حل سیاسی در ادلب را تحت  شعاع قرار دهد. 
این تحوالت در حالی است که شبه نظامیان ُکرد سوری پیش از این و در پی افزایش 
تهدیدات ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در این مناطق، بســیج عمومی اعالم کرد. 
»مظلوم عبدی« فرمانده شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« روز 
سه شنبه اعالم کرد این نیروها، »امکان ائتالف با نیروهای دولتی سوریه برای مقابله با 
تهدیدهای ترکیه« را بررسی خواهند کرد. نیروهای دموکراتیک تحت حمایت آمریکا 
قرار داشــتند، ولی پس از توافق واشــنگتن و آنکارا برای ایجاد منطقه امن در شمال 
سوریه، باز هم آمریکا دست از حمایت آنان برداشت. کاخ سفید بعد از گفت وگوی تلفنی 
یکشــنبه شب رؤسای جمهور ترکیه و ایاالت متحده، بیانیه ای مبنی بر عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی از شمال سوریه صادر کرد که تحلیلگران آن را به عنوان »چراغ سبز 

آمریکا به ترکیه« برای انجام عملیات نظامی در شمال سوریه تعبیر کردند. 
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 »جانسون«به دنبال »می«
 جهان  جنگ لفظی میان مقامات لندن و بروکسل بر سر برگزیت 
پس از اظهارات »دونالد تاسک« شدت گرفته است. »دونالد تاسک« 
رئیس شــورای اروپا سه شنبه با اظهارات تندی »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر انگلیس را مورد خطاب قرار داد و در صفحه توییتر 
خود خطاب به جانسون نوشت: مسئله بر سر پیروزی در یک بازی 
احمقانه و مالمت یکدیگر نیست. اکنون پای آینده اروپا و انگلیس 
و امنیت و منافع ملت های ما در میان اســت. شما به دنبال توافق 
نیستید، به دنبال تمدید مهلت برگزیت نیستید، به دنبال لغو جدایی 

هم نیستید، به کجا می روید؟

 اروپا خواهان واقع گرایی رهبران انگلیس
رهبران انگلیس و اتحادیه اروپا در اظهارنظرهای تندی طرف مقابل 
را مسئول بن بست در اجرای برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 
معرفی کردند. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، سختگیری 
بیش از حد مســئوالن اتحادیه اروپا را دلیل شکســت مذاکرات 
دانســت و در مقابل یکی از مسئوالن ارشد اتحادیه اروپا سرزنش 
طرف مقابل را بازی نابخردانه توصیف کرد و درباره چنین رفتاری 
هشدار داد. دفتر نخست وزیر انگلیس اعالم کرده طرح مواضع جدید 
سبب می شود که رســیدن به توافق نه فقط در حال حاضر بلکه 
همواره ناممکن باشــد. براساس بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس، 
»آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان به بوریس جانسون گفته است اگر 
ناحیه ایرلند شمالی در معاهده گمرکی با اتحادیه اروپا باقی نماند، 
رســیدن به توافق به احتمال زیاد ناممکن است. کنترل مرز بین 
جمهوری ایرلند و ناحیه ایرلند شمالی که بخشی از قلمرو انگلیس 

است، به اختالف برانگیزترین موضوع برگزیت تبدیل شده است. 
مرزهای باز بین جمهوری ایرلند و ناحیه ایرلند شمالی برای اقتصاد 
هر دو طرف اهمیت فراوانــی دارد و مبنای توافق صلح در ایرلند 
بود. اتحادیــه اروپا می گوید در مورد تجارت بین جمهوری ایرلند 
و ناحیه ایرلند شمالی باید مقررات این اتحادیه رعایت شود. دولت 
انگلیس برای حل مشکل، چند راه حل فنی ارائه داده است. رهبران 
اتحادیه اروپا در واکنش به طرح پیشنهادی بوریس جانسون خواهان 
واقع گرایی دولت انگلیس شده و می گویند این طرح، تعهد انگلیس 
به عدم ایجاد مانع در نوار مرزی ناحیه ایرلند شــمالی با جمهوری 
ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست را تامین نمی کند. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه اعالم کرده اســت که اتحادیه اروپا تا روز 
جمعه این طرح را بررســی خواهد کرد. دفتر نخست وزیر انگلیس 
همچنین گفته است طرح مواضع جدید سبب می شود که رسیدن 

به توافق نه فقط در حال حاضر بلکه همواره ناممکن باشد.

 هشدار اقتصاددان ها
با این حال، اتحادیه اروپا تغییر موضع خود را تکذیب کرده است. 
ســخنگوی این اتحادیه گفته اســت: موضع ما تغییــر نکرده، ما 
خواهان توافق هســتیم و با بریتانیا برای رسیدن به این توافق کار 
می کنیم. در داخل انگلیس نیز مخالفان جانسون او را متهم کرده اند 
که به عمــد مذاکرات مربوط به برگزیت را تضعیف می کند. یکی 
از مســئوالن حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت گفت: بیانیه 
دفتر نخست وزیر اقدام مخرب دیگری برای تخریب مذاکرات است. 
از ســوی دیگر، اقتصاددانان و شرکت های اقتصادی بزرگ هشدار 
می دهند که هیچ یک از طرح های ارائه شده توسط بوریس جانسون 
نمی تواند پیامدهای منفی خروج انگلیس از اقتصاد مشترک اتحادیه 
اروپا را جبران کند. در حــال حاضر حدود ۵۰ درصد از معامالت 
تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا انجام می شــود. تاریخ تعیین شده 
برای برگزیت ۳۱ اکتبر امسال است. نخست وزیر انگلیس کماکان 
تأکید می کند که این کشور چه با توافق و چه بدون توافق روز ۳۱ 
اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شــد. بسیاری در اتحادیه اروپا 
و انگلیس بعید می دانند که چنین اتفاقی رخ دهد: چون پارلمان 
با تصویب قانونی دولت انگلیس را موظــف کرده در صورت عدم 
موفقیت مذاکرات تا روز ۱9 اکتبر )2۶ مهر(، از اتحادیه اروپا بخواهد 
تاریخ برگزیت را به تعویق بیندازد. برگزیت تا اینجای کار دو نخست 
وزیــر انگلیس یعنی »دیوید کامرون« و »تــرزا می« را قربانی کرده 
و روند اوضاع در لندن و ســاختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت 
 حکایت از آن دارد که بوریس جانســون نیز به سرنوشتی مشابه 

نخست وزیرهای پیشین گرفتار می شود.

گزارش
دعوا میان لندن و بروکسل بر سر برگزیت دوباره باال گرفت 

گزارش خبری بدون تیتر

عقب نشینی امارات از 
بزرگ ترین پایگاه نظامی یمن

فارس: با جدی تر شدن اختالف میان ریاض و 
ابوظبی، منابع خبری از خروج نیروهای اماراتی 
و ســودانی از بزرگ ترین پایگاه جنوب یمن و 
حرکت به محل استقراری جدید خبر می دهند، 
اما روشــن نیست محل اســتقرار جدید آن ها 
کجای یمن اســت. وبگاه شبکه خبری »روسیا 
الیوم« در این باره نوشــت: پس از آنکه امارات 
و ســودان در دو روز اخیر تانک ها و خودروهای 
متعدد نظامــی را از عدن خارج کردند، ائتالف 
عربی اعالم کرد که این گام، در چارچوب برنامه 
بازاستقرار است. در پی تشدید اختالفات میان 
عربستان و امارات در جنوب یمن که منجر به 
جنگ نیابتی میان آنان شد، وضعیت در جنوب 
یمن، آشــفته تر از گذشــته و وضعیت ائتالف 
عربی )سعودی-اماراتی( رو به اختالفات داخلی 
گذاشت. نیروهای دولت مستعفی یمن )عبدر 
ربه منصور هادی( متحد عربستان و »المجلس 
االنتقالی«  )شورای انتقالی جنوب( متحد امارات 
هستند که در ماه های اخیر به شدت در عدن و 

دیگر شهرهای جنوبی با هم جنگیدند. 
خبرگزاری رویترز هم اعالم کرد، امارات روز 
سه شنبه بخشــی از نیروهای خود را از شهر 
عدن بیرون برده است. امارات اوایل تابستان 
گذشته هم از عقب نشینی نیروهایش از برخی 
مناطق مرکزی و غربی یمن خبر داده بود. به 
گفته کارشناسان امارات درست وقتی شروع 
به عقب نشــینی تدریجــی از یمن کرده که 
حمالت تالفی جویانه یمن به عربستان بسیار 

دردناک و اثرگذار بود. 

خبر

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11:1911:51

22:3723:10 4:114:44

17:0317:36

5:356:07

17:2117:54

صفحه 8   1398/07/18

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ و ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری 
︎︣اــ︡ ︗﹩ ︑ــ﹩ ا﹊︦ ای  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ :۵٢ 
اــ︣ان ۵٩٣ ب ۴٣ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٢٣٧٢٨٩١ و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S١۴١٢٢٨٧٧٣٩٣۶٠  ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ا﹇︀ی 
︻﹙ــ﹩ ﹁︣︤ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

. ︫︡︀︊﹫﹞ /ع
۹۸
۰۹
۰۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی ︑﹢﹢︑︀ ﹋﹞︣ی ﹝︡ل ٢٠٠٧ ر﹡﹌  ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩︠ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٧٣د٧١ ا︣ان ٧۴   ︫﹤ آ︋﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2AZFEA370893 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︣﹛ ا︫ــ︣﹁﹩   ︋6T1BE42K87X394672

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

/ع
۹۸
۰۹
۰۰
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

د﹁︐︣ــ﹥ ︎︣وا﹡ــ﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹫︣زا︨ــ︣وری  ﹝ــ︡ی 
١٨٧/١۶٠٠/ک ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۹
۰۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۰۱
۹

︨﹠︡ و ︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ آ١٨٠CC ﹩︀︎﹝︡ل 
١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2044900 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ 8906002 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨۴۶۶۵ ا︣ان 
︀﹜﹆ــ﹩ رودی ﹝﹀﹆ــ﹢د  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︧ــ﹫﹠︺﹙﹩︠   ︋٧۶٢

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۰۲
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩  ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و ︎︫︣﹫︀  
﹝ــ︡ل ١٣٨٠ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︋ــ﹥   79803936 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   22827903347
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨۶٨ ی  ٢٧  اــ︣ان ٣۶︋ 
و﹫ــ︡ ﹝︐ــ︀ری  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۰۱
۸

ا﹠︖︀﹡︉ و﹫︡ ﹝︐︀ری  ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و ︎︫︣ــ﹫︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٨۶٨ ی  ٢٧  ا︣ان ٣۶ و ︫﹞︀ره 
︋︡﹡﹥ 79803936 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 22827903347  ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨﹠︀د 
﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋ــ︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐︣ 
﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ ︡︀﹩ ا︨️ 

︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

/ع
۹۸
۰۹
۰۰
۶

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
  ﹅︣︵ ا︮﹙﹩ دا﹡︪﹍︀ه را از ️︀︨ ︤ات آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ︨﹙︿ آ﹁︐︀ب وا﹇︹ در﹫︖︑ و ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی ﹏﹝، ︡︣︠ دانشگاه يزد در ﹡︷︣ دارد
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره ٩٨/٨۵/١٩٠٠٣ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ setadiran.ir   را ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ️﹫﹑︮ ︳︫︣ا
١- ︋︣آورد ︎︣وژه ۶٫٣٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٧/٣٠ ️︀︽﹛ ٩٨/٧/١٨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀ه در﹢﹡ ٢- ز﹝︀ن و
٣- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/١١ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ٩٨/٨/١۴ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝ ﹤﹡︀﹞︣︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ( ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞︀ن آ﹝︐︠︀︨) ﹩﹚︮ا ︦وا﹇︹ در ︎︣د
۴-︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︀︻️ ٨:٣٠ روز ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٨/١٨ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

۵-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︻﹑وه ︋︣ا﹠﹊﹥ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝﹩ ﹡﹞︀︋ ︡﹠︀︧︐﹩ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨︐﹩ ﹝﹠︡رج در ︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︋﹥ 
 . ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ دا﹡︪﹍︀ه ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋ا︮﹙﹩ – د ︦︀رراه ︎︥و﹨︩ – ︎︣د -︤د آدرس

۶-﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ٣١٨٫۵٠٠٫٠٠٠ ﹝﹫︊︀︫︡ 
٧-︑﹞︀﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︫︣ا︳ آن در ︋︣د ا︻﹑م ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس setadiran.ir ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️.

 ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏︀ره ﹨ــ︀ی ذ﹝ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟) ︋﹥ ︫ــ﹢﹎ ️﹁︀ــ︀م و در﹡ ️︊︔ ️︗ ️︧ــ︀︊﹫﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٨-﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در
  ︡﹠︀﹝﹡

﹝︣﹋︤ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴-٠٢١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م درا︨︐︀﹡︀ در setadiran ﹤﹡︀﹞︀︨ ️︀︨    ﹝﹢︗﹢د ا︨️.

ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی ٣١٢٣٣۵١۵-٠٣۵ و ٣١٢٣٣۵١۶-٠٣۵ اداره ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی   ︫︀ ﹫︪ــ︐︣ از ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ١٢- در︮ــ﹢رت ا︵﹑︻ــ︀ت︋ 
دا﹡︪﹍︀ه ︤د ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹫︡ .                                                                                                                                                           م ا﹜︿ ٩٩٢

ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ︤د   

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ۴ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر :  ١٣٩٨/٠٧/١٨

﹞︀ره ۴ ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︫  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در︨︀︻️ ١٨ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٨/٠٢ 
در ﹝ــ﹏ ﹝﹫︡ان ا﹝ــ︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ، ︗﹠︉ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︔︀﹝ــ﹟ ا﹐﹞﹥ ، ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩  

︋︣﹎︤ار ﹝﹫︪﹢د.  
ا︻︱ــ︀ء ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨ــ︀︻️ 
٩ ︑︀ ١٣ روز﹨︀ی ︫ــ﹠︊﹥ ︑︀ ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از 
︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د 
﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد ﹋﹥ درا﹠︭﹢رت  ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ 

رای و ﹨︣  ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧ ︎︦ از ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل  ١٣٩٨ 

٣- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︀زر︨﹩ ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ۴ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۸
۲۰
۳

 ︀﹢︎ ﹟﹫︑︣ات ︫ـ︣﹋️ ا﹝﹫ـ︣ ︎︣و﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ 

٣۴١٩٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٩٣٩٣۴
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠۶,١۶ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ا﹝﹫︣ 
 ︦﹫ــ﹞️ ر  ︨﹤ ︋﹫ــ︀ری ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٩٣٧۵٧٢۴١︋ 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ﹝︡ــ︣ ︻︀﹝﹏ ﹨︀﹡﹫ــ﹥ د﹨﹆︀ن ﹋︡ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩۴۴٧١١۴٧٢ ﹩﹚﹞
﹝︡ــ︣ه آزاده د﹨﹆ــ︀ن ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٨٩۴٧٨٧٧ 
 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ــ ﹤︋
﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ 
 ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹤︋

دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٢٢۵١٢) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾
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۵

سید حسن نصراهلل:
عاقبت تکیه به آمریکا خواری و ذلت است

جهان: دبیرکل حزب اهلل لبنــان اعالم کرد عدم 
حمایت آمریکایی ها از کردهای ســوریه نشــان 
داد کــه به ایاالت متحده نمی تــوان اعتماد کرد.  
سید »حسن نصراهلل« در سخنانی که به مناسبت 
عزاداری امام حسین)ع( در مجتمع سیدالشهدا در 
ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد با اشاره به مسئله 
عقب نشینی آمریکایی ها از کردها ی سوریه گفت: 
»آمریکا ُکردهای ســوری را به حال خود رها کرد و این سرنوشت کسانی است که به 
آمریکا تکیه می کنند«. دبیرکل حزب اهلل لبنان اعالم کرد: »تجربه نشان می دهد که 
آمریکایی ها از همپیمانان خود حمایت نمی کنند و هیچ احترامی برای توافقات قائل 
نیستند«. وی افزود: »آیت اهلل خامنه ای رهبر گرانقدر بارها فرمودند که با آمریکا مذاکره 
نمی کنیــم؛ چرا که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. چگونه می توان به دشــمنی که 
تاریخی پر از خیانت دارد، اعتماد کرد؟ کردها را در شرق فرات ببینید، آمریکا با آن ها 
چه کرد؟« وی تأکید کرد: »نمی توان به ایاالت متحده اعتماد کرد، چون هر کسی را که 

به آن تکیه کند، خوار و ذلیل می کند«.
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