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 ............ صفحات 4 و 5

12 7 2
در نشست معرفی و خوانش »به سفارش مادرم« عنوان شد وزیر بهداشت: وزیر امور خارجه در گفت وگو با تلویزیون تی آرتی:

امام صادق j از یکی 
از یارانشان پرسیدند: 

چندبار به حج رفته ای؟ 
گفت: نوزده حج. امام 

فرمودند: آن را به بیست 
حج برسان تا ثواب 

 j یک بار زیارت حسین
برایت نوشته شود.

 کامل الزیارت، ص۱۶۲
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 ............ صفحه 7

 حجت االسالم والمسلمین مروی در پی ازدحام جمعیت زائران اربعین حسینیj  خواستار شد 

گسترش فوری خدمات آستان قدس  در مرز مهران

قدسطرحشهردارتهرانرا
برایساختخانههای

30متریبررسیمیکند

قوطی کبریت 
غربی علیه 

خانواده ایرانی

آستانتولیت آســتان قدس رضوی در پی ازدحــام جمعیت زائران اربعین اباعبداهلل 
الحسین)ع( به ستاد اربعین این آستان دستور گسترش فوری ارائه خدمات در مرز مهران 
را صادر کرد.آســتان قدس رضوی همچون سال های گذشته از روزهای ابتدایی حضور 
زائران در مرزهای کشــورمان با عراق به ویــژه در مرز مهران و نقاط مختلفی در خاک 
عراق خدمت رســانی را آغاز کرده است. موکب های آستان قدس رضوی در مرز مهران 
تاکنون روزانه 100هزار پرس غذا، آب معدنی و همچنین خدمات مختلفی در عرصه های 
فرهنگی، خدماتی، تغذیه، اسکان، هدایت و امدادرسانی، بهداشت و دارو و حمل و نقل 

سالمندان و معلوالن با حضور یک هزار خادم افتخاری ...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز

عمران خان، رئیس جمهور پاکستان امروز برای آنچه پیشبرد ابتکار خود برای کاهش 
تنش میان ایران و عربســتان خوانده به تهران می آیــد. این رویداد مهم که در ادامه 
رایزنی های این مقام پاکستانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و سپس سفر او 

به ریاض و گفت وگو با ولیعهد سعودی صورت می گیرد ...

رایزنیهایعمرانخانبرایکاهشتنشمیانریاضوتهران

عربستانناگزیربهاصالحروابطباایراناست

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

مسکن، همواره برای مردم و مسئوالن  جامعه
کشور چالش برانگیز بوده است و به همین دلیل 
دولت ها برای پایین آوردن تب باال و نیاز داغ بازار 
مسکن به ویژه برای جوانان طرح های متفاوتی را 

پیشنهاد کرده اند...

جزئیاتشیوه
تدوینبودجهسال۹۸

اززباننوبخت

درآمداصالح
یارانههاجایگزین

نفتمیشود

۹0درصد
زعفرانصادراتیبهچین

قاچاقاست

طالیسرخ
دروضعیت

قرمز
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

خدماتشبانهروزی
خدمتگزارانبارگاهمنوررضوی

jدرموکبهایامامرضا

خادماینتبار
محترمیم

 ............ صفحه 3

 عراق در اربعین 
یک آرمانشهر است

ایران تنها کشور منطقه است که ۹7درصد 
داروهایش را تأمین می کند

 پمپئو مرتکب جنایت جنگی 
علیه مردم ایران شده است

میناافرازه:نماینــده مردم نجف آباد در 
مجلس شــورای اســامی در گفت و گو با 
قدس، درباره شــفافیت عملکرد و اموال مســئوالن 
اظهار کرد: متأســفانه به رغم وجود دســتگاه های 
نظارتی متعدد در کشــور، اما ما شاهد بروز مفاسد 
کان اقتصادی هســتیم. جمهوری اسامی ایران به 
عنوان کشوری که دســتگاه های متعدد و پر هزینه 
نظارتی برای کشــف و برخورد با فساد ایجاد کرده، 
باید به ســمتی حرکت کند که از تجربه کشورهای 
پیشــرفته دنیا که در راستای شفافیت حداکثری با 

فساد مبارزه کردند، بهره ببرد.
ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: بخشی از علل بروز فساد به 
ضعف قوانین برمی گردد، به طور مثال زمانی که امضای 
طایی به برخی از مدیران داده می شود و از سوی دیگر 
نظارت بر آنان کم است، مفاسدی شکل می گیرد که 

در حال حاضر شاهد آن هستیم. برای رفع این ضعف 
قانونی باید سیستم هوشمند جایگزین افراد شود، بدین 
صورت که ساختار و نظام اداری و حوزه مسئولیت ها 
به گونه ای طراحی شــود که سیستم هوشمند فرایند 
را طی کند نه اینکه تمامی اختیارات به دســت یک 
مسئولی داده شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 

مجلس تصریح کرد: شفافیت حداکثری مورد دیگری 
برای جلوگیری از بروز فســاد اســت. در شــفافیت 
حداکثری باید دارایی های هر فرد مشخص باشد و اگر 
اموال مسئولی در دوره مسئولیتش و یک شبه افزایش 
غیر عادی داشــت، می توان فهمید که یک جای کار 
فسادی صورت گرفته است؛ بنابراین این امر مستلزم 
این اســت که همه چیز را در منظر عموم مردم قرار 

بدهیم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسامی 
افزود: همچنیــن تمامی مســئوالن و نمایندگان 
باید پیش از روی کار آمدنشــان، فهرســت همه 
دارایــی و اموال خود را در اختیار نهادهای مربوط 
قــرار دهند؛ کاری کــه در حال حاضــر در تمام 
کشــورهای پیشــرفته دنیا در راســتای شفافیت 

حداکثری صورت می گیرد.

سیاست: علــی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقاب و 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در اظهاراتی تأکید کرد: 
راهزنــی دریایی و شــرارت در آبراه های بین المللی که با 
هدف ناامن ســازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام 
می شود، بدون پاسخ نخواهد ماند. دریابان علی شمخانی با 
اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه به نفتکش ایرانی در 
دریای سرخ اظهار کرد: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله 
به شناور سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی 
در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت، تشکیل شده 
و گزارش آن به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول 

ارائه می شــود. شمخانی گفت: با بررسی تصاویر ویدئویی 
موجود و شــواهد اطاعاتی جمع آوری شده، سرنخ های 
اصلی این ماجراجویی خطرناک به دست آمده است.وی 
بــه اقدامات تخریبی دیگری که در ماه های گذشــته بر 
علیه نفتکش های ایرانی هپینس و هلم در دریای ســرخ 
صورت پذیرفته، اشــاره و خاطرنشــان کرد: ناامن سازی 
آبراه های بین المللی، مخاطــرات نگران کننده ای را برای 
اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب 
آن متوجه برنامه ریزان، مجریان و پشتیبانی کنندگان از 

این گونه اقدامات تحریک آمیز خواهد بود.

مهر:وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
شرکت های دانش بنیان و فناوری های نانو می توانند 
به عنوان عقبه راهبردی صنعت دفاعی نقش آفرینی 
ویژه ای در ارتقای قدرت بازدارندگی داشــته باشند. 
امیر ســرتیپ حاتمی بــا حضــور در دوازدهمین 
جشنواره فناوری نانو در محل نمایشگاه بین المللی 
تهران از توانمندی های ملی کشور در حوزه فناوری 

نانو بازدید کرد.
 امیر حاتمی در جریان این بازدید در تشریح جایگاه 
ایران در حوزه فناوری نانو، گفت: جمهوری اسامی 
ایران با همت متخصصان و دانشمندان خود در حوزه 
نانو به جایگاه رفیعی در جهان دســت یافته است. 
وی در همین زمینه با اشاره به فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و صنعتی در کشــور،افزود: تولید بیش 
ازصدها محصول، رشد صعودی بازار محصوالت در 
ســال های اخیر و صادرات محصوالت نانو به بیش 
از ده ها کشــور دنیا از مهم ترین دستاوردهای ایران 

اسامی در زمینه نانو به شمار می رود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فناوری  نانو را 
به عنوان یک فناوری  قدرت ساز معرفی و عنوان کرد: 
علم نانو می توانــد صنایع دفاعی ما را در حوزه های 
الکترونیک، هوایی، دریایی و فضایی رشــد داده و با 

تحول اساسی مواجه کند. 
امیر حاتمــی با بیان اینکه فناوری نانو دارای دامنه 
اســتفاده وســیع در صنایع دفاعی-نظامی اســت، 

افزود: فناوری نانو تأثیر عمده ای در پیشرفت هرچه 
بیشتر ســامانه های دفاعی دارد. وی یادآوری کرد: 
بهره مندی از حوزه فناوری نانو در ســال های اخیر 
در وزارت دفــاع از جایگاه ویــژه ای برخوردار بوده 
اســت، به گونه ای که صنعت دفاعی توانسته است 
ارتباط مؤثر و عمیقی را با شــرکت های دانش بنیان 
و نانو برقرار ســازد. وزیر دفاع، نقش فناوری نانو در 
ارتقای قدرت رزم نیروهای مســلح را بســیار حائز 
اهمیت دانســت و خاطرنشــان کرد: بر این باوریم 
که شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هــای نانو 
می تواننــد به عنوان عقبه راهبــردی صنعت دفاعی 
نقش آفرینی ویــژه ای در ارتقای قدرت بازدارندگی 
داشته باشــند. امیر حاتمی تصریح کرد: همواره از 
شــرکت های دانش بنیان و فنــاوری نانو حمایت و 
پشــتیبانی کرده ایم و برای بهره مندی هرچه بیشتر 
از دســتاوردهای این حوزه تاش خــود را به کار 

خواهیم بست.

عضوکمیسیونقضاییوحقوقیمجلسدرگفتوگوباقدس:

شمخانی:

امیرحاتمی:

بخشی از فساد کنونی به امضاهای طالیی برمی گردد

شرارت در آبراه های بین المللی بدون پاسخ نمی ماند

فناوری نانو نقش ویژه ای در ارتقای قدرت بازدارندگی دارد

 رساهنموکب

      صفحه 1

 ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ
﹋﹫﹀﹩ ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار

 ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۹
۰۹
۰

آ﹎ـ﹩ ا︨︐ـ︡ام
︫︣﹋️ ﹡︧︀︗﹩ ︧︠︣وی ︠︣ا︨︀ن
 ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۹
۱۰
۴

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان درگز 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۰۸
۱

/ع
۹۸

۰۸
۸۹
۱

فراخوان مزايده نوبت دوم
كلينيك ويژه مستقل سيدى 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸

۰۹
۰۴
۳

فراخوان مناقصه نوبت دوم
پروژه بيمارستان 320 

تختخوابى شهيد هاشمى نژاد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸

۰۹
۰۴
۶

نعلوارونهبیبیسیدرپوششرسانهایعزاداری
بهترینابزاردفعفتنه،کارفرهنگیهنریاست
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روزنامـه صبـح ایـران

نشان »نصر درجه 2« 13 سال پیش به سرلشکر باقری اعطا شده است  
سیاست: در پی انتشار اخباری مبنی بر اعطای نشان نصر درجه یک به سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح از سوی فرمانده معظم کل قوا، مرکز ارتباطات و اطالع رسانی ستادکل نیروهای مسلح در 

اطالعیه ای اعالم کرد: نشان »درجه نصر2« 13 سال پیش از سوی فرمانده معظم کل قوا به سرلشکر باقری اعطا شده و ارتباطی به موضوع نشان های اعطا شده اخیر از سوی معظم له ندارد.

 سیاست/آرش خلیل خانه  عمران خان، 
رئیس جمهور پاکســتان امــروز برای آنچه 
پیشبرد ابتکار خود برای کاهش تنش میان 
ایران و عربستان خوانده به تهران می آید. این 
رویداد مهم که در ادامه رایزنی های این مقام 
پاکستانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل و سپس سفر او به ریاض و گفت وگو با 
ولیعهد ســعودی صورت می گیرد، به شدت 
مورد توجه رسانه های جهان عرب قرار گرفته 
که آن را نشانه ای از پافشاری بر پیشرفت در 
این مسیر می دانند. در همین راستا روزنامه 
»االخبار« چاپ بیروت نوشــت: از سرگیری 
تکاپــوی عمران خــان در خط تهــران و 
ریاض هرچند بیانگــر احتمال  موفقیت در 
میانجیگری بین دو طرف اســت، اما با این 
وجود هنوز هیچ چیز مشــخص نیست. آیا 
هدف عربســتان حل گسترده مسائل است 
یا آرام کردن اوضاع بــرای در امان ماندن از 
حمالت مجدد و یا اینکه تکاپوی سعودی ها 
در قبال میانجیگری عمران خان ناشــی از 
»چراغ سبز« آمریکا برای آشتی با ایران است.

این روزنامه افــزود: به هر حال عمران خان 
نخســت وزیر پاکســتان در حالی به تهران 
می رود که این بار حامل نشــانه های مهمی 
مبنی بر احتمال نفوذ در دیوار بحران منطقه 
ای اســت؛ زیرا این سفر پس از دیدار عمران 
خان با »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
و در پی هدف قــرار گرفتن 
تأسیسات نفتی »آرامکو« و نیز 
سفر »حسن روحانی« رئیس 
جمهوری ایــران به نیویورک 

انجام می گیرد.
خارجــه  وزارت  هرچنــد 
عربستان زیر فشار واشنگتن 
دیــروز در بیانیــه ای اعــالم 
کــرد ریاض از عمــران خان 
نخواسته تا میانجیگری کند، 
اما پارامترهای مختلفی سبب 
شــده تا انتظــارات و امیدها 
به موفقیت عمــران خان در 
بازکردن معبری نو بــرای کاهش تنش در 
منطقه میان ایران و عربســتان شکل گیرد. 
امــا پالس های متناقض و بعضــاً مخرب در 
رفتار و مواضع مقامات عربستان و اتفاق هایی 
همچون حمله روز جمعه به نفتکش ایرانی در 

دریای سرخ، درخواست از آمریکا برای اعزام 
نیرو و تجهیزات موشکی به عربستان و... گاه 
موجب ایجاد سردرگمی و دشواری در تحلیل 
رفتار سعودی ها نسبت به روند میانجیگری ها 
می شــود. هرچند در دل ایــن بی نظمی و 
آشفتگی یک نظم و روش یا تاکتیک سیاسی 

معنادار قابل درک است.

 ریاض به دنبال تغییر وضعیت خود 
در واقــع این پالس هــای جداگانه و منفک 
نشانه های مثبت برای کاهش تنش نیستند، 
اما تحلیل آن ها در یک ساختار به هم پیوسته 
نشــانه های دیگری را به دست می دهد. به 
گفته صباح زنگنه، تحلیلگر و کارشــناس 
مسائل منطقه و جهان عرب، اینکه عربستان 
از آمریــکا دعوت کرده تــا نیروهای نظامی 
بیشــتر در خاک او مســتقر کند و پاســخ 
مثبت واشنگتن به این درخواست از یکسو 
و تناقض در موضعگیری مقامات این کشور 
که گاه صحبــت از تمایل به گفت وگو کرده 
و گاه به اتهام زنی علیه ایران روی می آورند، 
از ســوی دیگر و اقداماتی همچون میانجی 
قراردادن عمران خان یا عادل عبد المهدی 
و سپس انکار این درخواست ها، هم سیاست 
ارسال پیام های متناقض است و هم حاکی از 
نوعی ترس و نگرانی از آینده؛ زیرا کشــوری 
که به دنبال مصالحه است از افزایش تنش و 
دامن زدن به عوامل تشدید بحران خودداری 
می کند. کاری که عربستان در هفته های اخیر 
نه تنها به سمت آن حرکت نکرده که عماًل 
با دعــوت از آمریکا برای افزایش نیروهایش 
در خاک این کشــور، ایجاد فتنه و آشــوب 

در عراق، تکرار اتهام زنی علیه ایران و حتی 
ماجرای حمله به نفتکش ایران در نزدیکی 
بندر جده می توان گفت در مســیر مخالف 
حرکت کرده اســت. این کارشناس مسائل 
غرب آســیا می افزاید: روند تحوالت سوریه، 
هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان 
توسط نیروهای یمن با وجود پیشرفته ترین 
سامانه های پاتریوت که ناتوان از دفاع بودند، 
شکســت در جنگ زمینی برابر حوثی ها و 
خالی کردن پشت کردهای سوریه از سوی 
آمریکا و علم به این موضوع که ترامپ هم با 
وجود همه رجزخوانی ها هرگز حاضر نیست 
بــا ایران وارد یک مواجهه نظامی شــود، به 
ریاض فهمانده که برای جلوگیری از هزینه 
و خسارت بیشتر باید به سمت کاهش تنش 

با ایران برود.
وی با بیان اینکه رفتار عربستان حاکی از آن 
اســت که میانجیگری را با دست پس زده 
و با پا پیش می کشــد، در مورد چشــم انداز 
رایزنی های عمــران خــان می گوید: مهم 
محتوای سیگنال ها و عالیم است که نشان 
می دهد ریاض به دنبال تغییر وضعیت است، 

اما عمق و دامنه آن هنوز مشخص نیست.

 دستان خالی ریاض و نیاز به مذاکره
دکتر حسن الســجردی نیز در این باره به 
قدس می گوید: نخستین نکته مهم این است 
که بدانیم این میانجیگری واقعی است یا نه 
و نشــانه هایی بر این موضوع بیابیم و از آنجا 
که تا کنون عراق و پاکســتان میانجیگری 
را پیشــنهاد کرده اند با توجه به نوع و سطح 
روابط دوستانه ما با آن ها نمی توان به موضوع 

شک کرد.
این کارشناس مسائل منطقه می افزاید: گام 
دوم و مهم این اســت که روشن شود طرف 
مقابل چه چیزی را خواســته تا آن ها به ما 
منتقل کنند و خبرها حاکی است سعودی ها 
خواستار حل مســئله یمن، همکاری های 
نفتی و تأمین امنیت صــادرات نفت و حل 
پرونده هــای مهمی مثل عراق و ســوریه و 

گروه های خودسر در منطقه هم هستند.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر واقعــی بودن 
میانجیگری و محورهــای مورد نظر طرف 
سعودی مشخص باشــد، راحت تر می توان 
در مورد امکان موفقیت آن ها ارزیابی کرد، 
به برخی رویدادها از جمله افزایش نیروهای 
آمریکا در عربستان و برخی تهدیدها علیه 
ایران و ... اشــاره کرده و می افزاید: سعودی 
ها برای آنکه در ایــن منازعه که به اذعان 
اکثریت تحلیلگران بیشــتر آن را باخته اند، 
از موضع ضعف کامل وارد مذاکره نشــوند، 
یکسری اقدامات پوششی صورت می دهند 
که به تعبیری دســت خالی پیش نیایند و 

بتوانند امتیازهایی هم بگیرند. 
وی درباره آمادگی عربستان برای اینکه وارد 
یــک گفت وگوی گســترده و فراگیر درباره 
مسائل بین دو کشور شــود، می گوید: من 
برداشتم این است که با توجه به نوع مواضع 
و رفتاری که ولیعهد عربستان داشته، رویکرد 
مبهم بیــش از وجود یک پنل روشــن در 
سیاست خارجی عربستان به چشم می خورد. 
عربستان در جبهه های مختلف امتیازهای 
الزم را نگرفته، جنایت علیه مردم یمن، قتل 
خاشــقچی و ضربه پذیری در برابر تهدیدها 
سبب شده رژیم سعودی نتواند برای خودش 

وجهه ای کسب کند. 
بــه همین جهت دنبال آن هســتند که به 
صورت موقت هم شــده این فضای تنگ و 
ســخت را باز کنند و به موفقیت برسند که 
می تواند یک گفت وگــوی محدود و موقت 
با ایران بر ســر یمن و ســوریه یا حوزه های 
گسترده تر مثل بحران امنیت منطقه و نفت 
و... باشــد که زمان این را تعیین خواهد کرد. 
در حال حاضر مهم این است که فضای عام 
و کلی عربستان را به سمت کاهش تنش و 
اصالح روابط و سیاست خارجی خود نسبت 

به ایران سوق می دهد.

رایزنی های عمران خان  برای کاهش تنش میان ریاض و تهران

عربستان ناگزیر به اصالح روابط با ایران است

 از مسئوالن عزیز تقاضا دارم تا حد ممکن از گران شدن نان جلوگیری کنند. 
نان قوت غالب طبقه ندار جامعه است، حتی اگر چند تومان هم گران شود، این 

گرانی روی آن ها تأثیر می گذارد. 9390003589   
 بر اساس اعالم رسانه ای ۶۵ درصد پزشکان حاضر به ثبت نام برای دریافت 
پایانه فروشــگاهی نشــده اند و مبلغی نجومی فرار مالیاتی دارند. حال ســؤال 
این اســت وقتی کارمند و کارگر این مملکت قبــل از پرداخت حقوق مالیات 
را پرداخته اند، چرا صنف پزشــکان از انجام وظیفه قانونی شان امتناع دارند؟ 
آنچه محرز است مراجع قانونی مربوط باید برخوردهای قانونی قاطع با پزشکان 
متخلف داشته باشند تا این افراد ملزم به رعایت قانون شوند. 9150000609  

 دشمن شــاید برای مدتی جلوی انقالب ظاهری در کشورها را بگیرد، ولی 
قادر به مانع شــدن انقالب درونی ملت ها نیســت، اربعین سید الشهدا از این 

مقوله است که در شرف جهانی شدن است. 9150001136  
 در کجای دنیا نام محصوالتشــان را به زبان دشمنانشان تغییر می دهند تا 
مثاًل صادر کنند!؟ در حالی که صــادرات دارای دو وجهه صدور جنس ایرانی 
و وجهه دومش صدور زبان وادبیات فارســی هســت تا مصرف کننده خارجی 
را مجبورکند معنی اســم کاال را بفهمد، اما نمی دانم فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی و وزارتخانه های مربوط مشغول چه کاری هستند که محصوالت ۱۰۰ 
درصد ایرانی! با اســامی؛ بارلی، بارکا، بیســکوتک، اویال، مکنزی، اکشن، مای 
بیبی، هافمن ... را هر شبانه روز درتبلیغات صدا و سیما ملت باید تحمل کنند 
و صدای کســی هم در نیاد که چرا نام این محصوالت، اجنبی و غیر فارســی 

هستند؟ 9360000158  
 و یزکیهــم و یعلمهم الکتــاب و الحکمه، به فرموده خداونــد ابتدا تربیت 
ســپس تعلیم، یعنی ]پرورش و آموزش[ که به اشتباه گفته می شود ]آموزش 
و پرورش[، به علت وجود کنکور و کالس های تست زنی در بعضی مدارس کاًل 

فقط بحث از آموزش است و از پرورش خبری نیست! 9150007109  
 آن درد کدام است که درمان شدنی نیست / آن لطمه کدام است که جبران 
شدنی نیست - بدخواه وطن بهر تو خیرخواه نگردد / این گرگ همان است که 

چوپان شدنی نیست. به افتخار وطنم ایران. 9350004292  
 از ســازمان راه آهــن کشــوری، بــرای نمازخانه هــای بازســازی شــده 
 و بعضــاً نوســاز و همچنیــن بهداشــت ســرویس های  بهداشــتی بســیار 

متشکریم. 09150004794
 مردم و مســئوالن خواهشاً این پیام را جدی بگیرید. با فقراقتصادی اکنون 
جوان ها یا ازدواج نمی کنند یا دنبــال خانواده های پولدارند آن خانواده ای که 
وضع مالی خوبی ندارند دخترانشان در خانه می مانند یا ازدواج های ناخواسته، 
دولت و مردم به خاطر اینکه جلو این کار نادرســت گرفته شود، به خاطر خدا 

جامعه فقیر را در نظر بگیرید. 09390000879
 از صدا و ســیما برای پوشش زنده راهپیمایی عظیم اربعین حسینی تشکر 

می کنم. 09350003069

والیتی در دیدار با سفیر سوریه در تهران:
 سیاست اصولی ایران 

حمایت از ملت و دولت سوریه است
صدا و سیما: علــی اکبر والیتی در دیدار 
با عدنان حســن محمود، سفیر سوریه در 
تهران، در خصوص توســعه همکاری های 
دوجانبه به بحــث و تبادل نظر پرداخت و 
بر ضرورت حفاظت از تمامیت ارضی سوریه 
تأکید کرد. مشــاور رهبــر معظم انقالب 
در امور بین الملل گفت: سیاســت اصولی 
جمهوری اســالمی ایران حمایت از ملت، دولت ســوریه و دفاع از مواضع بحق این 
کشــور است و باید همکاری ها برای مبارزه با تروریسم و جریان های افراطی تا محو 
کامل آنان ادامه یابد. وی با تأکید بر نقش مهم سوریه در محور مقاومت، افزود: تمام 
مردم سوریه با هر قومیتی به صورت یک امت واحد از کشورشان دفاع خواهند کرد و 
شاهد پیروزی های بیشتری در این منطقه خواهیم بود و معتقدیم سوریه بیش از هر 

زمان دیگری توان مقابله با تهدیدات را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش:
»سابیتی« 10 روز دیگر به آب های ایران می رسد

باشگاه خبرنگاران: مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش در تشریح آخرین وضعیت 
نفتکش سابیتی )SABITI( اعالم کرد که این نفتکش ۹ تا ۱۰ روز آینده به آب های 
ایران می رسد. نصراهلل سردشتی با اشاره به اینکه این نفتکش در کمتر از ۲۴ ساعت 
آینده به تنگه باب المندب می رسد، اظهار کرد: کارکنان این نفتکش در شرایط ایمن 
و سالمت هستند. وی با یادآوری اینکه دو مخزن اصلی نفت این کشتی آسیب  دیده 
است، وضع ایمنی این نفتکش را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این نفتکش با حداکثر 
ســرعت به سمت ایران در حرکت است. بنا بر اعالم وزارت نفت، مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکش ایران، با اشاره به اینکه محموله این نفتکش نفت خام بوده، تأکید کرد: 

نشت نفت از دو مخزن آسیب دیده این نفتکش به طور کامل مهار شده است.

 نخستین واکنش دولت سعودی
نسبت به نفتکش حادثه دیده ایرانی

تسنیم: سخنگوی اداره مرزبانی سعودی 
دیروز در نخستین واکنش به حادثه برای 
نفتکش ایرانی در دریای سرخ و در نزدیکی 
ســاحل »جده« مدعی شــدکه مرزبانی 
ســعودی قصد کمک رسانی داشــته، اما 
نفتکش ایرانی جی پی اس خود را خاموش 
کرده و تماس ها را بی پاسخ گذاشته است. 
در بیانیه صادر شده سعودی آمده است: در ساعت ۱۱:۴۷ دقیقه روز جمعه )به وقت 
محلی( ایمیلی از ایستگاه ساحلی جده دریافت شد که حاوی پیام ناخدای نفتکش 
)ســابیتی( که پرچم ایران را حمل می کرد، بود. به ادعای مرزبانی سعودی، در پیام 
ناخدای نفتکش آمده بود که دماغه نفتکش دچار شکســتگی شده و مواد نفتی در 

حال نشت کردن به داخل دریاست.
این بیانیه افزود: »هنگامی که در حال تحلیل اطالعات از ســوی مراکز هماهنگی 
جهت امدادرســانی بودیم، مشخص شد که نفتکش به مســیر خود ادامه داده و از 
مسافت ۶۷ مایل دریایی ساحل جده دور شده است و همچنین جی پی اس خود را 
نیز خاموش کرده و به تماس ها پاسخگو نیست«. گفتنی است بامداد روز جمعه، بدنه 
یک فروند نفتکش ایرانی )سابیتی( متعلق به شرکت ملی نفتکش  در ۶۰ مایلی بندر 
جده عربستان سعودی دچار انفجار شد. این نفتکش پس از مدتی به شرایط پایدار 
رسید و مسیر خود را به سوی خلیج فارس در پیش گرفت. در پی این ماجرا، »سید 
عباس موسوی« ســخنگوی وزارت امور خارجه، اعالم کرد: بررسی های انجام شده 
توسط شرکت ملی نفتکش ایران نشان می دهد که نفتکش ایرانی از مکانی نزدیک به 
کریدور عبوری از شرق دریای سرخ، دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف 

قرار گرفته و آسیب دیده است.

نماینده پارلمان انگلیس: 
به ایران بدهکاریم و باید بدهی خود را پرداخت کنیم

مهر: »تولیپ صدیــق« از اعضای حزب 
کارگر انگلیس در پارلمان این کشــور، با 
اشاره به بازگشت دختر »نازنین زاغری« به 
انگلیس در ایــن رابطه گفت: از دولت می 
خواهم بدهــی ۴۰۰ میلیون پوندی خود 
به ایران را پرداخت نماید تا شرایط آزادی 
نازنین تسهیل شود.  صدیق در ادامه گفت: 
ما به دلیل قراردادی که ســال ها پیش در خصوص فروش تانک به ایران داشتیم 
۴۰۰ میلیون پوند به این کشــور بدهکار هستیم. گفته می شود که زندانی شدن 
زاغری به این بدهی مرتبط اســت. وی در ادامه گفــت: من مخالف پرداخت پول 
هستم، اما ما )انگلیس( به ایران بدهکاریم.  ایران نازنین زاغری را به اتهام جاسوسی 
به پنج ســال زندان محکوم کرده و مقامات انگلیسی تالش زیادی برای آزادی وی 

انجام می دهند.

نظارت استصوابی شورای 
نگهبان نّص صریح قانون است

اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات 
را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. 

استصوابی شورای  نظارت  درباره  اظهارات 
نگهبــان در حالی اســت که ایــن نهاد و 
وظایف آن برآمده از قانون است و شورای 

نگهبان تنها به ُمّر قانون عمل می کند. 
به نظر می رســد اتاق فکری این مسائل را 
علیه نهادهای حساس نظام ایجاد می کند 
تا به هر نحو فضای جامعه را مشوش کند. 
برخالف انتقاداتی که به نظارت استصوابی 
شــورای نگهبان می شــود، باید گفت که 
نظارت بــر نامزدهــای انتخاباتی در همه 
جای دنیــا وجود دارد و در هر کشــوری 
حتی آمریکا نهادی وجود دارد که بررسی 
عملکرد و سابقه کاندیداها را برعهده دارند.  
باید پرسید در چنین کشورهایی آیا اجازه 
داده می شــود که هر فــردی بدون هیچ 
مالک و معیاری در نامزد انتخابات شــود؟ 
چــرا در چنین کشــورهایی نیز در نهایت 
تنها دو ســه نفر برای رقابــت انتخاباتی 

ریاست جمهوری باقی می مانند؟
در زمان امام خمینی )ره(، مجلس اول نیز 
یک هیئتی برای بررسی صالحیت نامزدها 
تشــکیل داده بود که همین هیئت وظیفه 
نظارت بر انتخابات و تأییــد کاندیداها را 
عهده دار بــود. این گونه اظهــارات تنها 
در راســتای دو قطبی ســازی جامعه در 
آســتانه انتخابات است و مســلماً آسیب 
زاســت. این اظهارات مســلماً بیش از هر 
کســی به نهادهای قانونی آسیب می زند؛ 
زیرا قوه مجریه نیز بر اســاس همان قانون 
اساسی تشکیل می شود که شورای نگهبان 

و نظارت استصوابی آن عمل می کند.
نــص صریــح قانون اساســی بــر وظیفه 
نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان مهر 
تأییــد می زند؛ بنابراین نباید حرفی زد که 

برخالف قانون اساسی باشد.
تنهــا می تواند  اظهاراتــی  طرح چنیــن 
شــبهه افکنی و حاشیه ســازی علیه یک 
نهاد رسمی کشــور را در پی داشته باشد. 
این گفته که نظارت استصوابی باید حذف 
شود، نمی تواند موضع یک حقوقدان باشد.

همچنین باید گفت کــه در دوره مجلس 
اول نیز نظارت وجود داشــت و شــورای 
انقالب در آن زمان مصوبه ای داشت که بر 
اســاس آن نظارت ها انجام می شد و کارها 
بر اســاس رأی هیئت نظارت منتخب امام 

صورت می گرفت. 
نظارت استصوابی شــورای نگهبان دقیقاً بر 
اساس قانون است و جای تعجب است که چرا 

باید به قانون چنین هجمه هایی وارد شود. 

خبر
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یادداشت روز

 علیرضا سلیمی
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عربستان در 
جبهه های مختلف 
امتیازهای الزم را 
نگرفته، به همین 
جهت دنبال آن 
هستند که به صورت 
موقت هم شده این 
فضای تنگ و سخت 
را باز کنند

بــــــــرش

 ایرنا  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد جایگزین های 
حــذف درآمد نفت از بودجه جاری عنوان کرد: یارانه های پنهان و 
آشکار که حدود یک هزارو3۰۰ هزار میلیارد تومان داریم، بخشی 
از آن را جایگزیــن درآمد نفت خواهیم کرد. محمدباقر نوبخت در 
حاشیه همایش مدیریت سبز که در سازمان برنامه و بودجه برگزار 
شــد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اصالح ساختار بودجه 
که در سال اخیر مدنظر بود؛ در بودجه سال ۹۹ اعمال خواهد شد، 
اظهار داشت: ساختار الیحه بودجه در چهارمحور تهیه شد؛ محور 
نخســت منابع و درآمدهای پایدار است؛  محور بعدی تحت عنوان 
هزینه های کارا، محور ســوم که اصالحات در آن وجود دارد محور 
ثبات سازی اقتصادی است و محور چهارم در مورد نهادسازی بودجه 

است که مراحل بودجه را تغییر خواهیم داد. 

 منابع بودجه سال آینده متفاوت از سال های گذشته 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه براساس الگوی 
تهیه شده ابتدا روی منابع متمرکز شدیم، گفت: منابع بودجه سال 
آینده متفاوت از سال های گذشته خواهد بود و عمدتاً معطوف به 
سه محور است. نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم و سال 
 آینده ریالی را از منابع نفت در این بخش استفاده نخواهیم کرد و 
صرفاً برای طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای استفاده 

می شود. 
وی در مورد جایگزین های حذف درآمد نفت از بودجه جاری عنوان 
کرد: ســه منبع جدید خواهد بود یک: یارانه های پنهان و آشکار 

که حدود یک هزارو3۰۰ هزار میلیارد تومان داریم. بخشی از آن را 
برای جایگزینی درآمد نفت استفاده خواهیم کرد. محل دیگر برای 
جبران نفت در بودجه منابع مالیاتی است که به دو بخش بنگاه و 
خانوار تقسیم کرده ایم. برای اینکه از نظر تولید بنگاه ها فعال تر شوند، 
تخفیفات مالیاتی و یک کاهــش ضرایب مالیاتی برای بنگاه های 
تولیدی در نظر گرفته شــد. همچنین پایه های جدید مالیات بر 

عایدی سرمایه تعریف کردیم. 

 مولدسازی دارایی های دولت
وی ادامــه داد: یکــی از بخش های دیگر درآمدســازی مربوط به 
مولدســازی دارایی های دولت اســت که واقعاً بهــره وری ندارد و 
براساس گزارش ها ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی های دولت وجود 
دارد که بابت خدماتی که عرضه می شود صرف می شود.  نوبخت در 
مورد هزینه های بودجه ای سال ۹۹ کل کشور بیان داشت: در همه 
هزینه هایی که اکنون انجام می شود، تشکیک وجود دارد که آیا باید 
دولــت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه می توان با 

مدل بهینه تری این کارها را انجام داد یا خیر.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با بیان اینکه اکنون بیش 
از یک هزار دســتگاه و ردیف در بودجه ســال جاری داریم، گفت: 
همچنین ۹ هزار برنامه ردیف برای آن ها وجود دارد و این مباحث 
را به مجلس ارائه می کنیــم و فرصت کافی نیز به منظور تدقیق 
این رویکــرد وجود دارد. وی ادامه داد بــرای مثال برنامه درمانی 
توسط وزارت بهداشت،  نفت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و همه 

دستگاه ها به نوعی این برنامه را دارند. اما سیاست گذار آن را تعیین 
می کنیم و با دستگاه سیاست گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری 
موافقت نامه ها مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرایی در دولت 

تصویب و به مجلس ارائه می شود. 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از نظر ما با این شیوه برنامه ریزی، 
نگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاه های سیاست گذار می شود. 
در طرح اصالح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به بخش 
اجرایی با توجه به کمبود وقت ورود کند. البته مجلس این اختیار 
را دارد. ما نگاه خود را اعالم می کنیم. بنابراین ســال آینده بودجه 
دو بخش دارد یک: بودجه دســتگاه های سیاســت گذار ۲: بودجه 
دستگاه های مجری. نوبخت یادآور شد: بودجه سال آینده دو ساالنه 
خواهد بود و برای ســال ۱۴۰۰ هم براســاس مدل غلطان ارسال 
می کنیم که با توجه به رخدادهای ســال آینده امکان اصالح آن 
وجود دارد. نمی خواهیم منابــع را مصرف کنیم؛ چرا که از  آینده 
خبر نداریم چه اتفاقی خواهد افتاد، به همین دلیل نگاهی به آینده 
خواهیم داشت. همچنین بخشی از طرح های  عمرانی به استان ها 
واگذار می شود و به تبع اختیارات بیشتری به عنوان یک دستگاه 

سیاست گذار خواهند داشت.

 سیاست  وزیر امور خارجه در گفت وگو با تلویزیون تی آرتی ترکیه 
ضمن اشــاره به تحوالت منطقه و اظهارات و اقدامات ضد ایرانی 
مایک پمپئو تأکید کرد، وزیر خارجه آمریکا مرتکب جنایت جنگی 

علیه مردم ایران شده است.
محمدجــواد ظریف، در ادامه به تنش های منطقه اشــاره کرده و 
گفت: ما همیشه آماده مذاکره مستقیم با عربستان سعودی بوده ایم. 
عربستان همسایه ماست و قرار است تا ابد در کنار یکدیگر بمانیم. 
رئیس جمهور حسن روحانی در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملل با درخواســت از هر هشت کشور خاورمیانه برای پیوستن به 
طرح ائتالف امید این مســئله را نشان داد. امیدواریم که این طرح 

ادامه یابد و با همسایگانمان بر سر این مسئله گفت وگو کنیم.

 راه حل نگرانی های ترکیه، حمله به سوریه نیست
ظریف درباره ســوریه گفت: ۶ سال پیش که من وزیر امور خارجه 
شدم، در ساحل رودخانه ایست با وزیر امور خارجه پیشین ترکیه، 
احمد داووداوغلو قدم زدم و طرحی را برای صلح ارائه کردم. من در 
طرحم خواهان آتش بس فوری، برقراری مذاکرات داخلی در سوریه 
و انتخابات شدم. حال نیز معتقدم به مذاکرات داخلی در سوریه و 

قانون اساســی در سوریه نیاز است.  او در ادامه گفت: ما باید سعی 
کنیم که تنش ها را کاهش دهیم. ما با اینکه خواسته ترکیه مبنی 
بــر برقراری امنیت را می پذیریم، باور داریم که امنیت با هجوم به 
ســوریه حاصل نخواهد شد. گزینه های بهتری همانند توافق آدانا 
برای ترکیه وجود دارد. ما می توانیم کمک کنیم که دولت سوریه و 
ترکیه گردهم بیایند تا نیروهایشان بتوانند از مرزهایشان دفاع کنند. 

این گزینه بهتری برای ترکیه است.
وزیر امور خارجه با انتقاد از عدم پایبندی اروپا به توافقات هسته ایش 
گفت: از نظر من ایران می تواند بدون توافق هسته ای سر کند اما آیا 
اروپا نیز می تواند با این ادراک که شــریک قابل اعتمادی در توافق 
نیست، ســر کند؟ او در ادامه اظهار کرد: اگر منافع ملی کسی در 
حفظ توافق هسته ای باشد، آن شخص قطعاً اروپاست و باید نشان 

دهد شریکی مستقل از آمریکا در توافقات بین المللی است.
محمدجواد ظریف همچنین با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا 
گفت: آمریکا تحریم های سنگینی را علیه مردم ایران اعمال کرده 
است. ما اعمال تحریم ها را اعالن جنگ می دانیم. آمریکا جنگی را 
علیه ایران آغاز کرد. از فشــار حداکثری همان تروریسم اقتصادی 
تعبیر می شود. او تصریح کرد: وزیر امور خارجه، پمپئو، صریحاً اعالم 

کرد که اگر ایران می خواهــد مردمش غذا بخورند، باید از آمریکا 
پیروی کند. این جمله حتی تیتر پایگاه »نیوزویک« هم شد. حال 
شما در هر کتاب حقوقی که می خواهید، به دنبال معنای تروریسم 
بگردید یا حتی در گوگل جســت وجو کنید. معنایش در همه جا 
می شود استفاده از زورگویی یا اعمال ستم علیه شهروندان عادی 
برای دستیابی به اهداف سیاسی. همین که پمپئو گفته ایران برای 
غذا خوردن مردمش باید سیاســت هایش را تغییر دهد، زورگویی 

محسوب می شود.
 ایــن کار آمریــکا اجبار و زورگویی علیه شــهروندان عادی برای 
تغییر یک سیاست اســت. این معنای تروریسم است. حال چون 
این تروریسم شــامل گرسنگی دادن می شود، جنایت جنگی نیز 
محسوب شده و وزیر امور خارجه آمریکا باید وکیل خوبی را برای 

خودش استخدام کند!

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

خبر

دولت

سیاست خارجی

جزئیات شیوه تدوین بودجه سال 98 از زبان نوبخت

وزیر امور خارجه در گفت وگو با تلویزیون تی آرتی:

درآمد اصالح یارانه ها جایگزین نفت می شود

پمپئو مرتکب جنایت جنگی علیه مردم ایران شده است

عالءالدین بروجردی:
دستور قوه قضائیه برای اعالم 

دارایی مسئوالن باید اجرا شود
فارس: عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص قانون رسیدگی به اموال 
و دارایی های مســئوالن اظهار داشــت: این 
قانون حتمــاً چیز خوبی اســت. وی افزود: 
شفافیت در سالم ســازی جامعه نسبتاً بزرگ 
مسئوالن تأثیرگذار است و به نظر من بسیار 
خوب است که این اتفاق بیفتد و ملت بدانند 

و در جریان باشند. 
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
به هر حال اکثر مسئوالن افرادی هستند که 
پــس از انقالب آمدند و مســئولیت گرفتند 
و نبایــد در این مشــکالت اقتصادی آن قدر 
تفاوتش با وضعیت قبل از مسئولیتشان زیاد 

باشد. این خیلی مهم است. 
یعنی همان نکته ای که امام علی)ع( فرمودند: 
»روزی که من مســئولیتم را رها کنم، با این 
وضعیت آمــدم و آن زمان هم قضاوت کنید. 
اگر چیزی بیشــتر داشــتم بدانیــد که من 
خیانتکارم«. بروجردی در ادامه یادآور شد: به 
هر حال آنچه که قوه قضائیه برای رســیدگی 
به اموال و دارایی های مســئوالن اعالم کرده، 
بسیار خوب اســت و باید انجام شود. وی در 
ادامه عنوان کرد: بنده ازجمله افرادی هستم 
کــه حتماً اموال و دارایی هــای خود را اعالم 

خواهم کرد.

سازمان مالیاتی »حساب های 
بانکی مشکوک« را بررسی می کند

مهر: هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی 
ســازمان امــور مالیاتی با اشــاره به بررســی 
»حســاب های بانکی مشکوک« توسط سازمان 
امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شــده 
که اطالعات حساب هایی با گردش مالی باالی 
۵میلیــارد تومــان را در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قــرار دهد که این امــر تاکنون برای 
سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان 
امور مالیاتی در حال بررســی ریزداده های این 

حساب هاست.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  ارسال کتیبه های ویژه د هه آخر صفر به 48 کشور جهان    آستان: 600 کتیبه ویژه ایام پایانی ماه صفر به 48 کشور جهان از سوی مرکز امور بین الملل آستان قد س رضوی ارسال می شود .
حجت االسالم محمد علی موحد ی ، مد یر مرکز امور بین الملل آستان قد س رضوی با بیان اینکه محتوای این کتیبه ها، صلوات خاصه امام رضا)ع(، توصیه های حضرت عبد العظیم حسنی به شیعیان و د و بیت از اشعار د عبل 

 بن علی خزاعی است، گفت: 600 کتیبه به چهار زبان فارسی، عربی، ارد و و انگلیسی به 600 مؤسسه، مرکز فرهنگی و هیئت مذهبی د ر سراسر د نیا ارسال خواهد  شد .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تشریح جزئیات هفتمین جشنواره عکس خانه د وست

jثبت لحظات ناب عرض اراد ت به پرچم متبرک امام رضا
قد س آنالیــن: مد یرعامل مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قد س رضوی 
از ثبــت لحظات ناب اراد ت و توســل به 

پرچم متبرک حضرت رضا)ع( خبر د اد .
محمد علــی چمی گو ظهر د یــروز د ر 
جمع خبرنگاران اظهار کرد : مؤسســه 
قد س  آســتان  هنری  آفرینش هــای 

رضوی د ر راســتای پاسد اری از میراث و هنر ایرانی- اسالمی و ترویج آموزه های 
اهل بیت)ع( و اعتالی مفهوم غنی زیارت با بیانی هنرمند انه، هفتمین جشنواره 

عکس خانه د وست را برگزار می کند .
وی اد امه د اد : این جشنواره 6 بخش د ارد  که شامل وقف و نذر رضوی است که آثار این 
بخش باید  د ر قالب انعکاس موقوفات و نذورات به آستان قد س رضوی و جلوه های زیبا 

از بارگاه ملکوتی امام هشتم بپرد ازد .
مد یرعامل مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قد س رضوی گفت: د ر این بخش 
آیین های زیارتی، عکس هایی با رویکرد  مســتند گرایانه بــا موضوعات آد اب زیارت، 
آیین های مذهبی، ســلوک زائر د ر اماکن متبرکه مکه مکرمه، مد ینه منوره، عتبات 

عالیات و حرم مطهر رضوی به نمایش گذاشته می شود .
وی اد امه د اد : هر شــرکت کنند ه می تواند  یک تک عکس از هر موضوع ارسال کند  و 
مجموعه عکس های ارسالی که توسط د بیرخانه جشنواره پذیرش خواهد  شد  پنج تا 

هشت عکس از هر نفر خواهد  بود .
چمی گو بیان کرد : سال گذشته 11هزار اثر هنری ارسال شد  و برای امسال رشد  این 
میزان را با توجه به افزود ه  شد ن سه موضوع د یگر پیش بینی کرد ه ایم، هر چند  برای ما 

کیفیت به نسبت کمیت د ر اولویت قرار د ارد .
مد یرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قد س رضوی افزود : ثبت لحظات عرض 
اراد ت و توسالت مرد م ایران و جهان د ر مواجهه با پرچم متبرک آستان قد س رضوی 

و کاروان های خد ام حضرت رضا)ع( هد ف از برگزاری این جشنواره است.

  اعالم فراخوان هفتمین جشنواره ملی عکس »خانه د وست«
د بیر اجرایی هفتمین جشــنواره ملی عکس خانه د وســت د ر نشست خبری اعالم 
فراخوان این د وره جشــنواره که صبح د یروز د ر مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قد س رضوی د ر مشــهد  برگزار شــد ، بیان کرد : هفتمین جشنواره خانه د وست د ر 

شهریور ماه سال جاری با تشکیل د بیرخانه جشنواره کار خود  را آغاز کرد .
جواد  براتی به برگزاری کارگاه »کلیشه ضد  کلیشه د ر جشنواره های عکس« با حضور 
کیارنگ عالیی، مد رس برجســته عکاسی د ر گام نخست هفتمین جشنواره عکس 
خانه د وســت اشاره و اضافه کرد : این د وره از جشــنواره د ر پنج بخش »وقف و نذر 
رضوی«، »زیارت و آیین های زیارتی«، »زائران پیاد ه رضوی«، »زیر سایه خورشید « و 

»زیارت های نوروزی« برگزار خواهد  شد .
وی اد امه د اد : ارد وی ویژه این جشــنواره نیز با حضور 70 عکاس منتخب کشور )به 
جز خراسان رضوی( به صورت مشترک با جشنواره ملی عکس رضوی د ر 5 و 6 آبان 

1398 همزمان با ایام پایانی ماه صفر د ر مشهد  برگزار می شود .
د بیر اجرایی هفتمین جشــنواره عکس خانه د وست گفت: عکاسان حرفه ای کشور 
پس از ارسال رزومه های خود  برای حضور د ر این کارگاه د وروزه به میزبانی د بیرخانه 
جشنواره انتخاب می شــوند . د ر حال حاضر فراخوان این ارد و د ر سایت جشنواره به 
نشانی www.aqaks.ir قرار گرفته است و عالقه مند ان تا 25 مهر فرصت نام نویسی 
د ر آن را د ارند . وی افزود : شرکت کنند گان هفتمین جشنواره ملی عکس خانه د وست 
تا ســاعت 24 روز 10 د ی ســال جاری فرصت د ارند  تا آثار خود  را از طریق سایت 

جشنواره به د بیرخانه آن ارسال کنند .
براتی ابراز کرد : آثار رســید ه به هفتمین جشــنواره خانه د وست نیز زیر نظر محمد  
ستاری، سید عباس میرهاشمی، مسعود  زند ه روح کرمانی، مجید  ناگهی و سید علی 

حسینیان د ر نیمه د وم د ی ماه د اوری خواهد  شد .
وی اد امه د اد : نمایشگاه آثار منتخب این د وره جشنواره د ر اسفند ماه 1398 د ر نگارخانه 
رضوان مشهد  برگزار خواهد  شد  و برپایی مراسم اختتامیه و قد رد انی از برگزید گان آن 

نیز تیرماه سال آیند ه همزمان با د هه کرامت انجام می شود .

 اهد ای 236 جلد  کتاب به ایستگاه کود ک 
کتابخانه امام رضا j تربت حید ریه

آســتان: رئیس کتابخانه امام رضا)ع( 
تربت حید ریــه گفت: ایســتگاه کود ک 
این کتابخانه با د ریافت 236 جلد  کتاب 
از ســوی خیــر عالقه مند  بــه فرهنگ 
کتابخوانی، جان تازه ای گرفت و بر غنای 

آن افزود ه شد .
جواد  صاد قی فر گفت: ایســتگاه کود ک 

کتابخانه امام رضا )ع( تربت حید ریه با هد ف ترغیب ماد ران به حضور د ر کتابخانه به 
همراه فرزند ان خود  و ایجاد  آرامش خیال برای ماد ران کتاب د وست به مناسبت هفته 
کتاب و کتابخوانی 24 آبان ماه سال  1397 د ر فضایی به مساحت 30 مترمربع افتتاح 

شد .
وی افزود : این ایستگاه د ر بد و تأسیس نزد یک به 600 نسخه کتاب کود ک د ر اختیار 
د اشت که به همت مخاطبان این مجموعه فرهنگی هر روز بر غنای آن افزود ه می شود .

صاد قی فر ضمن اشاره به امکانات ایســتگاه مطالعاتی کود کانه گفت: کتابخانه امام 
رضا)ع( تربت حید ریه ســعی د اشته با ایجاد  امکانات مناسب از قبیل میز و صند لی 
کود ک، تلویزیون، رایانه و وسایل آموزشی و تفریحی و ایجاد  طراحی خاص کود کانه، 
محیطی مناسب را برای حضور کود کان ایجاد  کند  تا ماد ران عالقه مند  به مطالعه، مد ت 

زمانی را با فراغت خیال به امر مطالعه بپرد ازند .
وی ساعت 8 تا 11:30 صبح را ساعت کاری این بخش عنوان و تصریح کرد : عضویت 
کود کان د ر بخش ایستگاه کود ک رایگان بود ه و با توجه به مناسبت های مختلف امکان 
بازد ید  از ایستگاه کود ک برای مربیان مهد های کود ک و مراکز پیش د بستانی فراهم 

خواهد  بود .

 تجلی هنر اصیل 
د ر فرش های د ستباف حرم مطهر رضوی

آستان: مد یر عامل شــرکت تهیه و تولید  فرش آستان قد س رضوی گفت: اصالت 
هنر اصیل فرش سنتی د ر فرش های د ستباف تولید ی حرم مطهر رضوی توسط این 

شرکت حفظ شد ه است.
غالمرضا باغشنی افزود : فعالیت اصلی شرکت تهیه و تولید  فرش آستان قد س رضوی، 
بافت قالی د ستباف نفیس و عمد تاً از نوع 30 رج و 40 رج با بهترین و مرغوب ترین 
مواد  اولیه و رنگ آمیزی گیاهی د ر ابعاد  مورد  نیاز رواق ها و بیوتات متبرکه حرم مطهر 
رضوی است. وی اد امه د اد : د ر تمامی مراحل بافت قالی های تولید ی از تمام جهات فنی 
و تخصصی، نظارت کافي زیر نظر هیئت مد یره و به وسیله استاد کاران ماهر به صورت 
مستمر صورت مي پذیرد  و د ر انتخاب نقشه، احیای هنر اصیل فرش سنتی خراسان 

کامالً مورد  توجه قرار می گیرد .
مد یر عامل شــرکت تهیه و تولید  فرش آســتان قد س رضوی افــزود : بر پایه نظر 
کارشناسان و خبرگان صنعت فرش د ستباف، هیچ  گونه ایراد ی از نظر فنی و تخصصی 

بر فرش های تولید ی این شرکت وارد  نیست.
وی با اشــاره به جنس فرش های د ستباف تولید ی این شرکت تصریح کرد : د ر تهیه 
قالی های د ستباف این شرکت از پشم د رجه یک د اخلی با الیاف بلند  و همچنین نخ 

پنبه استفاد ه می شود .
باغشنی، اجرای پروژه د وربین های نظارت تصویری کارگاه های مشهد  و کاشمر را از 

جمله کارهای د ر د ست اقد ام این شرکت برشمرد .
وی هزینه های سربار کارگاه های متمرکز را از جمله مشکالت پیش روی این شرکت 
و سایر تولید  کنند گان فرش د ستباف عنوان کرد  و افزود : سخت و زیان آور بود ن شغل 
قالی بافی، استقبال نکرد ن نســل جد ید  از هنر بافند گی قالی و... از جمله سایر این 
مشکالت به شمار می رود . باغشــنی اد امه د اد : همچنین می توان قوانین جاری کار 
و تأمین نشــد ن اعتبار از طرف د ولت به سازمان تأمین اجتماعی د ر خصوص بیمه 

قالی بافان و کاهش صاد رات فرش به خارج از کشور را نام برد .
مد یر عامل شــرکت تهیه و تولید  فرش آستان قد س رضوی از افزایش قیمت تمام 
شد ه مواد  اولیه مورد  نیاز شامل مواد  رنگی، نخ و پشم به عنوان یکی د یگر از مشکالت 

تولید کنند گان فرش د ستباف یاد  کرد .

 قد س  موکب های خاد مان امام رضا)ع( د ر 
کربالی معال به صورت شبانه روزی مشغول 
ارائه خد مات به زائران اربعین حسینی هستند .

موکب های فراشان آستان قد س رضوی د ر 
شارع العباس و د ربانان آستان قد س رضوی 
د ر صحن حضرت زینــب)س( د ر حرم امام 
حسین)ع( مســتقر و خد مات خود  را از روز 

پنجشنبه آغاز کرد ه اند .
مسئول موکب امام رضا)ع( د ر کربالی معال 
گفت: با توجه به توقف خد مات مواکب عراقی 
د ر شام اربعین حسینی، توزیع غذای گرم بین 
زائران تا د و روز پس از اربعین حسینی اد امه 
خواهد  د اشت. علم الهد ایی افزود : همچنین 
خد مات د رمانی و بهد اشــتی نیز با همکاری 
پزشــکان و پرســتاران د ارالشــفا امام)ع( و 
خاد میاران سالمت د ر این موکب ها به زائران 

ارائه می شود .

  استقبال کفشد اران حرم رضوی 
از زائران د ر سامرا و نجف

مسئول موکب های کفشــد اران امام رضا)ع( 
هم از اســتقبال کفشــد اران حرم رضوی از 

زائران اربعین د ر سامرا و نجف خبر د اد . 
هاد ی رجب زاد ه گفت: خاد مان کفشد ار بارگاه 
ملکوتی حضرت ثامن الحجج)ع( امسال هم د ر 
موکب های امام رضا)ع( میزبان زائران پیاد ه 
اربعین ساالر شــهید ان د ر د و شهر سامرا و 

نجف هستند .
وی با بیان اینکه عالوه بر اجرای برنامه های 
مذهبی و عزاد اری د ر این د و شــهر ، شرایط 
اســکان و پذیرایی از زائران نیز فراهم شد ه 
اســت، اظهار کرد : د ر این مد ت با ســاخت 
نانوایی 24 ساعته بیش از 600هزار قرص نان 
پخت و روزانه 20هزار بطری آب آشامید نی 

بین زائران اربعین حسینی توزیع می شود .
رجــب زاد ه اد امه د اد : همچنیــن د ر این 
موکب 50 چشــمه حمام ساخته شد ه و با 
راه اند ازی ایستگاه هایی جد اگانه خد ماتی از 
قبیل د رمانی، بهد اشتی، تعمیرات خیاطی 
و کفاشی به زائران ارائه می شود . وی اضافه 
کرد : موکب امام رضا)ع( نیز د ر شهر نجف، 
ابتــد ای جاد ه کربال مقابل مســجد  جامع 

فاطمه الزهرا)س( د ایر شد ه است.

  خاد میاران رضوی 
از زائران پاکستانی استقبال می کنند  

مســئول د فتر آســتان قد س رضــوی د ر 
سیستان و بلوچســتان گفت: از زمان آغاز 
عملیات خد مت رســانی به زائران پاکستانی 
اربعیــن، خاد میاران آســتان قد س رضوی 
د ر مرز میرجاوه از زائران پاکســتانی اربعین 

استقبال می کنند . 
د اد خــد ا خد ایار اظهار کرد : د فتر آســتان 
قد س رضوی د ر سیســتان و بلوچســتان 
از زمان شــروع عملیات خد مت رسانی به 
زائران حسینی پاکســتان، د ر نقطه صفر 
مرزی با بــه کارگیری خــد ام افتخاری و 
حمایت ســتاد  مرد می اربعین اســتقبال 

خوبی از زائران د اشته است.

وی افزود : زائران پاکستانی که برای حضور د ر 
پیاد ه روی  اربعین خود  را از مرز میرجاوه به 
کشور ایران رساند ه اند  چند  ساعتی میهمان 
مرد م خونگــرم زاهد ان د ر زائرســرای امام 
رضا)ع( می شــوند  و پس از آن خود  را برای 

عزیمت به سمت کربال آماد ه می کنند .
به گفته خد ایار همچنین آستان قد س رضوی 
با حمایت ســتاد  مرد می اربعیــن و خیران 
مرد مــی، د ر حوزه تهیه و توزیع وعد ه غذای 
گرم زائران د ر مرز میرجاوه اقد ام  کرد ه است.

وی خاطرنشان کرد : خاد میاران رضوی نیز د ر 
مرز میرجاوه و سایر مواکب د ر زاهد ان استقرار 

یافته و کار خد مت رسانی را انجام می د هند . 
د بیر ســتاد  مرد مــی اربعین سیســتان و 
بلوچستان هم از ورود  8هزار زائر حسینی از 

کشور پاکستان د ر یک روز خبر د اد .
رضا بختیاری افزود : این زائران به وسیله 90 
د ســتگاه اتوبوس پاکســتانی و 44 د ستگاه 

اتوبوس ایرانی جابه جا شد ند .
وی خاطرنشــان کرد : بــه د لیل جلوگیری 
از ازد حــام زائــران د ر یک مــکان و تقویت 
موکــب   6 د ر  زائــران  خد مات رســانی، 

اســکان د اد ه می شــوند  کــه د و موکــب 
د ر ورود ی و خروجــی شــهر مســئولیت 
 شبکه ســازی و ســاماند هی کاروان هــا را 

عهد ه د ار هستند .

  استقبال آستان قد س رضوی
از زائران افغانستانی د ر مرز د وغارون

فرماند ار و رئیس ســتاد  اربعین شهرستان 
تایباد  گفت: به همت و همراهی آســتان 
قد س رضوی و خیران شهرســتان تایباد ، 
امسال بستر مناسبی د ر مرز د وغارون برای 
استقبال از زائران اربعین کشور افغانستان 

فراهم شد ه است.
بــرای  اضافــه کــرد :  محســن ســیاح 
خد مت رســانی و پذیرایی از زائران کشور 
افغانستان، خاد مان امام حسین)ع( د ر مرز 

د وغارون مستقر هستند .
وی افزود : تاکنون افزون بر 12هزار زائر از این 
کشــور برای حضور د ر مراسم اربعین از مرز 

د وغارون وارد  ایران شد ه اند .
ســیاح با بیان اینکه د ر ســال جاری اید ه ها 
و امکانات نو به خد مت ســتاد  اربعین آمد ه  

است، ابراز کرد : مد یریت و افزایش پهنای باند  
گیت ها، ارائه خد مات تلفن همراه، راه اند ازی 
آشــپزخانه مرکزی، نانوایی و انبــار د ر مرز 
د وغارون کمک خوبی به پذیرایی مناسب تر 

از زائران بود ه است. همچنین 
د ر حوزه فرهنگی نیز تالش 
اقد امات  تــا  شــد ه اســت 
انجام گیرد . سرهنگ  خوبی 
علی اکبــر قربانــی، فرماند ه 
تایباد   شهرســتان  انتظامی 
هم با بیان اینکه پیش بینی 
می شود  امســال بین 20 تا 
50 د رصــد  افزایــش ورود  
زائران افغانستانی به جمهوری 
اسالمی ایران را شاهد  باشیم، 
اظهار کرد : تا پایان روز جمعه 
)19مهرمــاه(، 12هزار و 55 
زائر وارد  مرز د وغارون شد ند  

و مورد  اســتقبال قرار گرفتند . د ر این میان، 
عمــد ه ورود  تاکنون به صــورت گروهی و 

خانواد گی بود ه است.

با ساخت نانوایی 
24 ساعته بیش 
از 600هزار قرص 

نان پخت و روزانه 
20هزار بطری آب 

آشامید نی بین 
زائران اربعین 

حسینی توزیع 
می شود 

بــــــــرش

    jخدمات شبانه روزی خدمتگزاران بارگاه منور رضوی به زائران حسینی در موکب های امام رضا

خادم این تبار محترمیم

یک هزار سبد  غذایی میان 
محرومان خراسان جنوبی 

توزیع شد  
آستان: مد یر نمایند گی آستان قد س رضوی 
د ر خراســان جنوبی گفت: از آغاز به کار این 
د فتر د ر اســتان تاکنون تعد اد  6هزار و 557 

سبد  غذایی میان محرومان توزیع شد ه است.
حجت االسالم مجید  نصیرایی با بیان اینکه یکی 
از اقد امات د فتر نمایند گی آستان قد س رضوی 
د ر خراســان جنوبی شناسایی و اعزام افراد ی 
است که تاکنون نتوانســته اند  برای زیارت به 
حرم مطهر رضوی مشرف شوند ، اظهار کرد : 
از ابتد ای تأسیس د فتر تاکنون 15هزار و 989 

زائراولی به مشهد  مقد س اعزام شد ه اند .
مد یر نمایند گی آســتان قــد س رضوی د ر 
خراسان جنوبی گفت: این زائران با هماهنگی 
آســتان قد س رضوی د ر زائرشهر رضوی به 
مد ت سه روز اسکان یافتند  و از سفره متبرک 

امام مهربانی ها بهره مند  شد ند .
حجت االسالم نصیرایی با اشاره به اینکه اعزام 
گروه هــای جهاد ی به نقاط محروم سراســر 
اســتان یکی از برنامه هــای د فتر نمایند گی 
آستان قد س رضوی اســت، افزود : از ابتد ای 
تأسیس د فتر نمایند گی آستان قد س رضوی 
د ر استان، 50 ارد وی جهاد ی د ر استان به ویژه 
د ر نقاط محروم با همکاری بســیج سازند گی 

برگزار شد ه است.
وی اد امه د اد : خاد میاران جهاد ی د ر این مد ت 
به شهرستان های نهبند ان، سربیشه، زیرکوه و 
د رمیان اعزام شد ند  و د ر عرصه های عمرانی، 
پزشــکی، فرهنگی و آموزشــی به مرد م این 

مناطق خد مات ارائه د اد ه اند .
مد یر نمایند گی آســتان قــد س رضوی د ر 
خراسان جنوبی از اطعام 37هزار و 600 نفر 
از محرومان استان د ر ماه مبارک رمضان از 
ســال 95 تا تیرماه ســال جاری خبر د اد  و 
افزود : از آغاز به کار این د فتر تاکنون تعد اد  
6هزار و 557 ســبد  غذایی میان محرومان 

توزیع شد ه است.
حجت االسالم نصیرایی تأکید  کرد : د ر مد ت 
یاد  شــد ه 33هزار و 750 پرس غذای گرم 
توســط خاد میاران تهیــه و بین نیازمند ان 
حاشیه شــهر و مناطق کم برخورد ار استان 

توزیع شد ه است.
وی با اشــاره به اعزام چهار تیم پزشــکی و 
د ند ان پزشکی به مناطق محروم نهبند ان و 
د رمیان، گفت: پیگیری مکاتبات مرد می با 
اد ارات به تعد اد  870 مــورد ، ارائه خد مات 
مشــاوره حقوقی و اشــتغال به میزان 219 
مورد ، توزیع گوشت ارسالی از آستان قد س 
به میزان 21 تن د ر بین نیازمند ان و توزیع 
گوسفند  برای عقیقه به تعد اد  375 رأس د ر 
بین نیازمنــد ان از د یگر برنامه ها و خد مات 
این د فتر از ابتد ای تأســیس آن د ر استان 

تاکنون بود ه است.

به ما پیامک بزنید  
3000737277

د ر ســتون »صد ای مرد م« صفحه آســتان، شنوند ه انتقاد های 
شــما از آســتان قــد س رضوی و پذیرای پیشــنهاد های شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن د رج د ر روزنامــه به مد یران 

آستان قد س رضوی ارجاع خواهد  شد . 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

 آســتان  از راه د ور هم می شود  زائر بارگاه 
منور رضوی شد . بسیاری از عاشقان این امام 
مهربانی از د ورترین نقاط د نیا و ایران اسالمی 
که برایشــان فرصت حضور د ر این قطعه از 
بهشــت فراهم نشــد ه و از قافله زائران کوی 
حضرتش جا ماند ه اند  به واسطه ارتباط تلفنی، 
مجازی و زیارت نیابتی چشم د ل خود  را روانه 
صحن و سرای حریم ملکوتی مالئک پاسبان 

رضوی می کنند .
بــا توجه به اینکه امکان ســفر به مشــهد  
مقد س و زیارت حضرت رضا)ع( برای همه 
شــیفتگان آن حضرت میسر نیست، آستان 
قد س رضوی با اجرای طرح معنوی »زیارت 
نیابتــی«، »زیارت مجازی« و »تلفن ارتباط 
مســتقیم با روضه منوره« زمینه تشــرف 
معنوی عمــوم د لباختگان آن حضرت را به 

صحن و سرای رضوی فراهم کرد ه است.

  الو... اینجا حرم امام رضا)ع( است
اگــر د اخل خانه یا محل کار نشســته اید  و 
ناگهان د لتان برای صحن و ســرای آقا امام 
رضا)ع( تنگ شــد ه، کافی است که گوشی 
تلفــن را برد ارید  و شــماره 051-48888 
را شــماره گیری کنید  تا بــه روضه منوره 
رضوی وصل شــوید  و تمــام د لتنگی ها و 
د رد د ل هایتان را به این امام مهربان بگویید .

این شماره با 120 خط، سامانه ارتباط تلفنی 
با روضه منوره حضرت رضا)ع( است و شما 
د ر هر ســاعت از شــبانه روز که خواستید ، 

می توانید  به راحتی با آن تماس بگیرید .
د ر این سامانه با استفاد ه از چهــار میکروفن 
قوی مستقر د ر روضه منوره، زائران پس از 
به  مستقیم  طور  به  سامانه،  این  با  تماس 

فضای روضه منوره مرتبط می شوند  و بدون 
و  مستقیم  طور  به  و  واسطهای  گونه  هیچ 
زنده با فضای ملکوتی و حال و هوای خاص 
پشت  از  رضا)ع(  امام  مطهر  ضریح  اطراف 
تلفن ارتباط برقرار می کنند  و کبوتر د لشان 

را راهی این بهشت زمینی می کنند .
به  خاطر اینکه افراد  بسیاری د وست د ارند  با 
این خط تماس بگیرند  و از طریق آن با این 
امام رئوف صحبت کنند ، مدت زمان استفاد ه 
از این سامانه برای هر تماس تلفنــی، حدود  

سه د قیقه پیشبینی شده است.
این شماره مورد  استقبال بسیار باالی عموم 
اراد تمند ان حضرت رضــا)ع( د ر تمام د نیا 
قرار گرفته اســت و به طور متوســط تعد اد  
تماس های افراد  بــا روضه منوره د ر هر روز 
15هزار تمــاس و د ر برخی از ایام مثل ایام 
میالد  و شــهاد ت امام رضا)ع( تا 100هزار 

تماس هم می رسد .

  تماشای حرم از پشت قاب شیشه ای 
تــا به حــال برایتان پیش آمد ه اســت که 
خود تان را روبه روی گنبد  طالی هشتمین 
خورشــید  والیت تصور کنیــد  و بخواهید  
ســالمی خالصانــه و از روی اراد ت به امام 
مهربانی ها نثار کنید ، اما بُعد  مســافت مانع 
از آن شــود  که شــما به آرزوی قلبی خود  

برسید ؟!
د ر ایــن لحظه کافــی اســت د ر مرورگر 
تلفــن همراه یــا رایانــه خــود  تلویزیون 
 رضــوی یــا رضوی تــی وی را بــه آد رس 
http://razavitv.aqr.ir تایــپ کرد ه و 
با د ید ن تصاویر زنــد ه حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( کبوتر د لتان را راهی صحن و سرای 
رضوی کرد ه و نام خود  را د ر فهرست زائران 

حضرتش ثبت کنید .
با مراجعه به این سایت می توانید  د ر تمامی 
ساعات شبانه روز، تصاویر زند ه روضه منوره، 

صحن های انقالب اســالمی، آزاد ی، جامع 
رضوی و جمهوری اسالمی را د ریافت کنید .

اگر جزو آن د ســته از کســانی هســتید  
که د وســت د اریــد  از برنامه های فرهنگی 
و تبلیغــی حــرم مطهر بهره مند  شــوید ، 
می توانید  جد ول پخش برنامه های  تلویزیون 
اینترنتی رضوی را مشــاهد ه و به تماشای 
این برنامه ها بنشینید . از د یگر قابلیت های 
این ســایت، امــکان »زیارت مجــازی« و 
د ید ن تصاویر ســه بُعد ی رواق ها، صحن ها، 
مسجد  گوهرشاد ، بست ها و مراکز فرهنگی 
)کتابخانه ها، موزه ها و...( است که د ر اطراف 

حرم مطهر واقع شد ه اند .

  خاد مان نایب الزیاره  می شوند 
همیشــه برای اینکه زائر رضوی شوید  نیاز 
نیســت که حتمــاً چمد ان ببند یــد  تا به 
زیارت بیایید ، گاهی حتی اگر شرایطش را 
ند اشتید ، می توانید  به زائران آقا این نیابت 
را بد هید  تا به  جای شــما زائر حرم شوند . 
به همین منظور صفحه ای با عنوان »زیارت 
نیابتی« روی پورتال جامع آســتان قد س 
رضوی طراحی شــد ه تا تمامی عاشــقان و 
محبانی که بُعد  مسافت مانع رسید ن ایشان 
به مشهد  شد ه، با نام نویسی د ر این صفحه، 
از فضــل و ثــواب زیارت این حــرم مطهر 

بهره مند  شوند .
عموم عاشقان و د لباختگان امام هشتم)ع( 
با نام نویسی د ر این صفحه، به خاد مان حرم 
مطهر این نیابــت را می د هند  که از جانب 
خود  و یا بســتگان، چه آن هایی که د ر قید  
حیات هستند  و چه اموات، این حرم  مطهر 

را زیارت کنند .

شنیدن صدای بال فرشتگان
اگر از صحن و سرای رضوی د ور هستید می توانید  حضرت را زیارت کنید  

گزارش خبری

خبر
حجت االسالم والمسلمین مروی در پی ازدحام جمعیت زائران اربعین حسینیjخواستار شد

گسترش فوری خدمات آستان قدس  در مرز مهران
تولیت آســتان قد س رضوی د ر پی ازد حام جمعیت زائران اربعین 
اباعبد اهلل الحسین)ع( به ستاد  اربعین این آستان د ستور گسترش 
فوری ارائه خد مات د ر مرز مهران را صاد ر کرد . آستان قد س رضوی 
همچون ســال های گذشــته از روزهای ابتد ایی حضور زائران د ر 
مرزهای کشورمان با عراق به ویژه د ر مرز مهران و نقاط مختلفی د ر 

خاک عراق خد مت رسانی را آغاز کرد ه است.
موکب های آســتان قد س رضــوی د ر مرز مهــران تاکنون روزانه 
100هزار پــرس غذا، آب معد نی و همچنین خد مات مختلفی د ر 
عرصه های فرهنگی، خد ماتی، تغذیه، اسکان، هد ایت و امد اد رسانی، 
بهد اشت و د ارو و حمل و نقل سالمند ان و معلوالن با حضور یک هزار 

خاد م افتخاری به زائران اربعین حسینی ارائه کرد ه  اند .
همچنیــن روزانه بیش از 11هزار پرس غــذای گرم د ر کاظمین، 

70هزار پرس غذای گرم د ر کربــال و 17هزار پرس غذای گرم د ر 
ســامرا به همت خد ام حرم مطهر رضوی همراه با خد مات مختلف 
د ر حوزه های پزشــکی، فرهنگی، اسکان، نظافت و... با حضور یک 
هزار خاد م به زائران ارائه می شود . د یشب حجت االسالم والمسلمین 
مروی، تولیت آستان قد س رضوی د ر تماس تلفنی با مسئوالن ستاد  
اربعین آستان قد س رضوی د ر جریان آخرین وضعیت خد مت رسانی 
به زائران قرار گرفت و با توجه به ازد حام جمعیت د ر مرزهای ایران 
و عراق د ستور گسترش خد مت رسانی ها د ر مرز مهران د ر حوزه های 

تغذیه، اسکان، حمل و نقل، پزشکی و سالمت و... را صاد ر کرد .
همچنین وی به همه مواکب مرزی آستان قد س د ستور د اد  برای 
گسترش خد مات، با توجه به موج بازگشت زائران به کشور آماد گی 
الزم را د اشته باشند  و پشتیبانی الزم د ر این خصوص را انجام د هند .

صد ای مرد م 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

  لطفاً تد ابیری اتخاذ شود  تا زائرانی که از د که های 
نان رضوی پارکینگ خرید  می کنند ، بتوانند  مواد  
غذایی خرید اری شد ه را د اخل حرم بیاورند . بعضی ها 

کود ک همراه د ارند .
09150005264

  از مســئوالن فرهنگی آســتان قد س رضوی 
تقاضا د اریم برای زائران ترک زبان و سایر زائرانی که 
نیازمند  مترجم د ر رواق ها و صحن های حرم مطهر 

رضوی هستند ، اقد ام مناسبی به عمل آورند .
09300003916

  چــرا د ر کتاب های منتخــب اد عیه د ر حرم 
مطهر رضوی، د عای عهد  امــام زمان)عج( د رج 
نشد ه است، خواهشمند یم آستان قد س رضوی 

د ر این زمینه مساعد ت کند .
09150009049

  امر ازد واج د ر اسالم بسیار تأکید  شد ه است. 
آستان قد س باید  با کمک کرد ن به ازد واج آسان 
جوانان د ر این زمینه الگو و اسوه نهاد های د یگر 

باشد .
09170007587

  مد تی اســت وضعیت برخی پارکینگ های 
حرم امام رضا)ع( د ر قســمت زیرگــذر حرم با 
پارک کرد ن اتوبوس های متعد  د  د چار مشــکل 
شد ه است و برای زائران و کارکنان حرم مشکل 
ایجاد  شد ه اســت)مانند  پارکینگ شماره یک( 

لطفاً آستان قد س بررسی کند .
09010006585

  د ر گذشته گرمابه های عمومی زیاد ی د ر اطراف 
حرم مطهر وجود  د اشــت که حاال تخریب شــد ه. 
متأسفانه د ر طرح توسعه، ایجاد  حمام های جد ید  
هم ناد ید ه گرفته شد ه. آستان قد س رضوی به این 

مورد  هم توجه نماید .
09030008535



 پاکستانی ها 
چگونه عزاداری می کنند؟

معارف: مــاه محرم الحرام در پاکســتان از نظر 
مذهبی اهمیت بسیاری دارد. ماه محرم را »ایام 
عزا« نیز می گویند. اگر چه مســلمانان کشــور 
پاکســتان پیرو فرقه های مختلفی هستند اما در 
برپا کردن عزاداری ماه محرم بین آن ها اختالف 
چندانی وجــود ندارد و با وجود اختالف فرقه ای، 
مراســم ســوگواری ماه محرم از روی عقیده و با 

احترام خاصی برگزار می شود.
مسلمانان پاکستان، گذشته از اختالفات جزئی، 
از آغــاز ماه محرم تا روز عاشــورا از گوش دادن 
به موســیقی و غنا پرهیز می کنند. به خصوص 
در هتل ها، اتوبوس هــا و مراکز تجاری این امر را 
با جدیت بیشتری رعایت می نمایند. رسانه های 
دولتی اعــم از رادیــو و تلویزیــون، برنامه های 
خاص مربــوط به ماه محرم مانند ســخنرانی و 
نوحه خوانی را پخش می کنند. مطبوعات دولتی 
و غیردولتی مقاله های ویــژه ای در مورد این ماه 
به چاپ می رسانند. برگزاری مراسم در این ماه از 
مشخصات پیروان مذهب شیعه به شمار می رود و 
برای هر شیعه، شرکت کردن در مجالس عزاداری 
واجب است. شیعیان از آغاز ماه محرم لباس سیاه 
بر تن کرده و از اول محرم تا هشــتم ربیع االول 
که روز شهادت امام یازدهم شیعیان است، مراسم 
عزاداری برپا می نمایند. در این ایام همه شیعیان از 
برگزاری مراسم شادی و عروسی پرهیز می کنند، 
به خصوص در روز عاشــورا و اربعین و بیســت و 
هشتم ماه صفر از خوردن غذاهای لذیذ و پوشیدن 

لباس های نو خودداری می نمایند.
نحوه برگزاری مراسم عزاداری محرم در روستاها 
و شهرهای بزرگ متفاوت اســت. در روستاها و 
قریه ها مردم بیشتر به روضه خوانی تمایل نشان 
می دهند، اما در شــهرهای بزرگ مانند کراچی، 
الهور و غیره سخنرانی های علمی برگزار می شود. 
در اجتماعات شهرهای بزرگ، بیشتر سخنران ها و 
خطبا به زبان اردو سخنرانی می کنند. روز عاشورا 
در سراسر کشور تعطیل رسمی اعالم می شود و 
تمام مراکز تجاری نیز تعطیل اســت. دسته های 
عزاداری از مناطق مختلف شــهر حرکت کرده و 
پیش از اذان ظهر به محل خاصی می رســند. در 
این محل ابتدا مجلس سینه زنی برگزار می شود 
و پس از پایان مجلس، مردم با سر دادن نوحه و 

مرثیه حرکت می کنند. 

نذر خاطره

جلوه های مبارزه با افسردگی 
jدر عزاداری امام حسین

ایکنا: جمشــید پورجواد با بیان اینکه ادعای 
افســردگی در مجالس عزاداری با روان شناسی 
ناسازگار اســت، گفت: افزایش سرمایه معنوی 
و کاهــش احســاس حقارت و گنــاه، آرامش 
ناشی از مقایسه مصیبت با گرفتاری های خود، 
برون ریزی هیجانی مناســب در گریه، دوری از 
پوچی، کاهش تنهایی با تجمعــات عزاداری، 
کم شــدن هراس از مرگ، افزایش خودآگاهی 
فرد و تقویت ارتباطات در جلسات خانوادگی در 

ضدیت با افسردگی است.
این مدرس و محقق حوزه علمیه با بیان اینکه 
بزرگ پنداشــتن مشــکالت کوچک از دیگر 
نشانه های افسردگی است، گفت: در روضه داری، 
همانندسازی میان مصیبت های امام و خاندانش 
با گرفتاری های به مراتــب نازل تر فرد صورت 
می گیــرد و ســبب آرامش روحی بیشــتر او 
می شــود؛ زیرا او می بیند مشکالتش در برابر 
مشکالتی که به امام به عنوان یک انسان کامل و 
برگزیده خدا رسیده ناچیز و غیرقابل ذکر است.

پورجواد با بیان اینکه احساس هدفدار بودن 
زندگــی، ناامیدی را از انســان دور می کند، 
تصریــح کرد: حضور در مجلــس عزاداری و 
گریه کردن ســبب درگیر شــدن فرد با یک 
آرمان و مکتب می شود و اجازه نمی دهد که 
او دچار پوچی و بی هدفی شــود؛ زیرا وقتی 
فردی برای خود آرمانــی ندارد و یا آرمانش 
محدود و دم دستی است، پس از مدتی دچار 
تغییر رویکــرد و انحراف و پوچی و بی هدفی 

خواهد شد.
پژوهشــگر دین و روان با بیان اینکه تنهایی 
از دیگر عوامل افسردگی است، بیان کرد: در 
جلسات محرم ارتباطات فرد به مقدار زیادی 
با انواع قشــرها و افراد بیشتر می شود و فرد 
از تنهایی بیــرون می آیــد، بنابراین نه تنها 
مایه افسردگی نیست بلکه سبب شادمانی و 
نشاط فرد هم می شود؛ درنتیجه این ادعا که 
عزاداری سبب افسردگی است با نگاه به این 

بعد هم منتفی است.
پورجواد تأکیــد کرد: تجربه و آمارها نشــان 
می دهند کــه در ایام محرم و عزاداری حضرت 
امام حسین)ع( میزان جرم، جنایت و سرقت ها 
و ناهنجاری هــای اخالقی و اجتماعی کمتر از 

ماه های دیگر می شود.

 معارف/ سیدمصطفی فاطمی نســب  اربعین امسال از 
حساسیت بیشتری نسبت به سال های پیش برخوردار است. 
ناآرامی های اخیر عراق و پروپاگاندای گسترده رسانه ای غرب 
برای گرفتن ماهی از آب گل آلود اوضاع عراق، نشــانه خوبی 
برای اهمیت باالی راهپیمایی اربعین امســال است. با وجود 
ایــن هنرمندان و فعاالن فرهنگی، همانند گذشــته و حتی 
جدی تر از پارســال پا در عرصه فعالیــت فرهنگی و هنری 
در پیاده روی اربعین امســال گذاشته اند و مشغول تولیدات 
متنوع هنری شــده اند. در این میان شــعر به عنوان عنصر 
اصلــی مداحی مداحان آیینی از اهمیــت ویژه ای برخوردار 
اســت. برای شناخت دقیق تر اشــعار آیینی و مخاطبان آن 
و همچنین حساســیت های آن در موسم اربعین با مرتضی 
حیدری آل کثیر، شاعر آیینی گفت و گو کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.
مرتضی حیدری آل کثیر به دو زبان عربی و فارســی شــعر 
می گوید و از او تاکنون مجموعه شــعرهای دفاع مقدســی 
به نام »ســرفه خونین تفنگی در باد«، مجموعه غزل آیینی 
»خورشید در عبای تو پیچیده ست« و... منتشر شده است. 

او همچنین شــاعر نماهنگ دو زبانه »ام المقاومه« است که 
به تازگی در ســالروز درگذشت مادر شهید عماد مغنیه و به 
همت تلویزیون اینترنتی »نصرتی وی« و خوانندگی محسن 

توسلی منتشر شده است. 

  آقای حیدری! شــما به عنوان یک شــاعر چقدر 
حواستان به حساسیت های فرهنگی و هنری تولید اثر 

در مناسک اربعین است؟
بی تردیــد مالحظاتی در فرهنگ ایــران و عراق وجود دارد 
که باید شناســایی و رعایت شود. به صورت کلی بنده موافق 
این هســتم که کار فرهنگی تولید شود و گروه های فرهنگی 
مختلــف به خصوص با ابزار هنــر روی موضوعات برادری و 
وحدت کشــورهای اسالمی انتقال پیام داشــته باشند. این 
مسئله مانند روز روشن است، چراکه دیگر هیچ فرصتی مانند 
این پیش نخواهد آمــد. نمونه اهمیت این کارهای فرهنگی 
و هنــری هم همین فتنه اخیر عراق اســت که اگرچه مردم 
ممکن است مطالبات بحقی داشته باشند، اما رعایت نکردن 
زمان مناســب این اعتراضات می تواند خواســته بحق مردم 
را توسط دســتگاه های بیگانه و نفوذی به انحراف بکشاند و 
تبدیل به مســئله ای ضد وحدت و ضد اربعین شود؛ در این 
میان هیچ ابزاری بهتر از هنر شــعر و موسیقی و... نمی تواند 
در مقابل این فتنه ها تأثیرگذار باشــد و مانع گسترش آن ها 

شود؛ چراکه اگر دولت بخواهد با گلوله و ارتش جلو آن ها را 
بگیرد برخی ها کشته سازی می کنند و بی شک اوضاع بدتر از 
این خواهد شد. اما تولید شعر و به طور کلی کارهای هنری 
و توزیع آن در فضای مجازی می تواند جلو بســیاری از این 
فتنه ها را بگیرد و در این میان هنرمندان در خط مقدم این 

مبارزه هستند. 

  کمی از حساسیت های تولید کار فرهنگی و هنری 
در مناسک اربعین بگویید. 

هنرمنــدان ایرانی باید دقت کنند که در آثارشــان نباید به 
هیچ عنوان روح خودبرتربینی و تفاخر به کشورشــان وجود 
داشته باشد. بســیاری از کارها در الیه محتوایی شان شائبه 
کار سیاسی اســتنباط می شــود و مردم عراق از این منظر 
به هرآنچه اســتقالل کشورشان را زیر سؤال ببرد حساسیت 

نشان می دهند. 
عراق قبایل و گروه های نــژادی مختلفی دارد. هنرمند باید 
حواسش باشد که به هیچ یک از این گروه ها نباید نگاه از باال 

به پایین داشته باشد و خودش را مترقی تر از آنان جلوه دهد. 

  از حساسیت ها برسیم به نقاط مشترک؛ زمینه های 
مشــترکی که هنرمند ایرانی باید در تولید اثر هنری 
مدنظر قرار دهد تا اثرش در بین مردم عراق شنیده، 

خوانده و یا دیده شود، چیست؟
برای شناخت این زمینه های مشترک، به ناچار باید به زبان و 
فرهنگ مردم عراق تسلط داشت و اختصاصات فرهنگی آنان 
را شــناخت. از طرفی مقدمه تولید یک شــعر خوب، داشتن 
قریحــه و ذوق هنری اســت، وگرنه کارهای زیــادی تولید 
می شــوند که اگرچه محتوای خوبی دارند اما فاقد جذابیت 
هنری هســتند و برای همین بازخورد مناســبی را که باید 
ندارند. صدها شــعر در این ایام تولید می شود اما بسیاری از 
آن هــا حداقل های هنری را ندارند و حتی گاه موجب وهن و 

انحراف مسائل عقیدتی و جایگاه ائمه معصوم)ع( می شوند.
نکته دیگری که وجود دارد نوع زبان اثر اســت. 

زبــان عراقی دارای لهجه خاصی اســت و بــا زبان دیگر 

کشــورهای عرب زبــان متفاوت اســت. وقتی شــما یک 
شــعر یا مداحی عربی را با زبان عرب فصیح می ســرایید یا 
می خوانیــد، به خصوص وقتی بــا لحن قرآنــی می خوانید، 
مخاطب عراقی ارتباط چندانی با اثر شــما نمی گیرد؛ چراکه 
فرهنگ شنیداری او در موسیقی با فرهنگ موسیقی مدنظر 
ما متفاوت اســت. شــاعرانی که می خواهند بــه زبان عربی 
شــعر بسرایند باید این مســائل را رعایت کنند تا اثرشان به 
 بهترین وجه ممکــن با مخاطب عراقی ارتبــاط برقرار کند 

و متکلفانه نشود. 

  راهکار چیست؟ می شود جلو تولید شعر را گرفت؟
به نظرم باید همایش ها و مســابقات مناسبی برای تولیدات 
این ایام در نظر گرفت تا شاعران و اشعار خوب شناخته شوند 
و به عنوان الگو مدنظر شاعران تازه کارتر قرار بگیرند. درواقع 
باید نظارتی بر این تولیدات باشــد تا کیفیت آن ها رفته رفته 
بهبود پیدا کند. رســانه ها هم می توانند با نقد و بررسی این 
گونه اشــعار در رسانه خود، به بهترشدن آثار تولیدی در این 

مسیر کمک کنند. 

  در پایان اگر شــعر آیینی منتشر نشده ای مناسب 
با این ایــام دارید می توانید بــرای خوانندگان عزیز 

بخوانید.
این شعر آیینی را که تاکنون در کتابی منتشر 

نکرده ام به مخاطبان عزیز تقدیم می کنم:
دلم چو تیغ برهنه ست روبه روی نیامش 

/که بوی سوختن خیمه می رسد به مشامش
سالم می کنم از دور و می رسم به حریمی
که ابر و باد و مه و مهر می دهند سالمش 

قدم گذاشته ام چون نسیم تا بکشاند
مرا کشاکش طوفانِی پیاده نظامش 

برای دیدن زیبایی اش گریسته ام من
که روی عرش نی افتاده است ماه تمامش 

نگاه می کنم از گوشه ای که چشم خودم نیست
به جاده ای که گره می زند مرا به مقامش
به هیئت صلوات ایستاده صاحب موکب 
غم حسین چکیده ست از میان کالمش

نگاه کن به سرافرازی سپیده بی سر 
 به شرم ظلمت و آن آفتاب بر سر بامش
پل صراط من انگشت اوست گرچه بریده
بهشت سینه  معصوم اوست گرچه دریده

گفت و گو با مرتضی حیدری آل کثیر، شاعر آیینی خوزستانی درباره اهمیت تولید اشعار آیینی در موسم اربعین

بهترین ابزار دفع فتنه، کار فرهنگی است

  گریه بر سیدالشهداj از همه مستحبات باالتر است   معارف: حجت االسالم علی بهجت، فرزند آیت اهلل العظمی بهجت از پدرشان نقل می کرد که پدرم می گفت: انبیا برای امام حسین)ع( گریه می کردند. آن ها وقتی عظمت کار امام حسین)ع( را درک کردند، اشکشان جاری شد و توسل پیدا 
کردند. این مسئله، تک بودن و عظمت کار امام حسین)ع( را نشان می دهد. پس این اشک رابطه انسان با ماوراء است. این اشک یک نشانه است. یک رمز است. فقط یک اتفاق فیزیکی نیست. پدرم تأکید داشت: خود گریه یک اذن و اجازه است. مثل چراغی است که روشن می شود و برای تو نشانه است. 

اگر اشکی آمد، عالمت این است که به تو اذن داده اند. این عین عبارت آقاست. پدرم می گفت: گریه بر سیدالشهدا)ع( از افضل مستحبات است. گریه بر سیدالشهدا)ع( از همه مستحبات باالتر است حتی از نماز شب! 

طرح روحانی مستقر در کاروان های زیارتی اجرا می شود    تسنیم: مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خوزستان با اشاره به راه اندازی پویش هر روحانی مستقر، یک کاروان زیارتی اظهار کرد: نزدیک به ۱۸۰ روحانی مستقر در استان وجود دارد که برنامه ریزی برای این طرح انجام شده است. 
حجت االسالم محمدمهدی نبی زاده درباره فعالیت های تبلیغات اسالمی خوزستان به مناسبت اربعین حسینی نیز افزود: سیاست اصلی خادمی در جبهه فرهنگی تبلیغی و اسالمی شامل حمایت و پشتیبانی فعال از برنامه های فرهنگی، هیئات، مساجد و جوانان انقالبی است. وی خاطرنشان کرد: هر روحانی به 

صورت مأموریت سه روز در مرزهای شلمچه و چذابه حضور پیدا می کند و شبانه روزی در مواکب اربعین حسینی به فعالیت فرهنگی می پردازد.

نذر اندیشه

برای شناخت 
زمینه های مشترک، 
به ناچار باید به زبان 

و فرهنگ مردم 
عراق تسلط داشت 

و اختصاصات 
فرهنگی آنان را 

شناخت

بــــــرش

   روایتی از نوع انعکاس پیاده روی اربعین در رسانه های خارجی

نعل وارونه بی بی سی در پوشش رسانه ای عزاداری 

فارس: تصاویر عزاداری تا جایی که امکان دارد دلخراش گرفته شده 
است؛ پدری با وسیله ای که به قمه شبیه است، بر سر فرزند خود زده 
و کودک را در میان خون و اشک، حیران کرده؛ این تمام دانسته های 
گوگل از واقعه عاشورا یا شاید تمام آن چیزی است که می خواهد از این 

واقعه برای جهان ترسیم کند.
نتایج جست وجوی واژه عاشورا در گوگل به خوبی می تواند تالش غرب 
برای خشن جلوه دادن عزاداری شیعیان را نشان دهد، اما رسانه های 
غربی و موتورهای جســت وجوگر هیچ گاه حتی یک تصویر ســاده از 
مناسک  پیاده روی معبد »باسیلیکا« و »فاتیما« و مناسک عجیب »روز 

مصائب مسیح« را نمایش نمی دهند.

 پیاده روی یک هفته ای در معبد »باسیلیکا« 
پیاده روی کاتولیک های مســیحی در کاستاریکا یکی از معروف ترین 
مراسمی است که هرساله و به مدت یک هفته انجام می شود و تعداد 
زیادی از کاتولیک های این کشور و کشورهای اطراف به سمت معبد 

»باسیلیکا« حرکت می کنند.
این افراد مسیر حدود 15 کیلومتری تا این معبد مقدس را برای زیارت 
قدیسه ای طی می کنند که آن را حامی و حافظ کاستاریکا می دانند. 
نکته جالب آنکه معبد معروف کاستاریکا محل دفن این قدیسه نیست 
و تنها بر اساس یک روایت تاریخی این معبد به نام آن قدیسه ساخته 
شده اســت. تجمع دیگری که در آیین مســیحیت و به ویژه شاخه 
کاتولیک آن مورد توجه قرار دارد، تجمع سالیانه در مقابل معبد فاتیما 
در پرتغال است؛ ماجرای این معبد به سال 1917 میالدی باز می گردد؛ 
در این سال سه کودک محلی در هنگام بازی در مراتع، بانوی تسبیح به 

دستی را در هیئت یک قدیسه مشاهده کرده اند.
در سال های بعد نیز کودکان و تعدادی دیگر از مردم شهر مدعی شدند 
که این بانوی تسبیح به دست که حاال به فاتیما معروف شده بود را در 

حالت های مختلف مشاهده کرده اند.
پس از این ادعا، هر ســاله هزاران نفر از مردم برای دیدار از این محل 
راهی دهکده کوچک فاتیما می شــدند تا در این مکان زیارت کنند. 

باوجود این هیچ یک از شبکه ها و رسانه های خارجی، حساسیتی روی 
آن نشان نمی دهند و به عنوان مثال هیچ گاه درباره واقعی بودن یا نبودن 

ماجرای معبد فاتیما سؤالی را مطرح نمی کنند.

 عزاداری خونبار کاتولیک ها
با حفظ احترام به دین مســیحیت اصیل و اذعــان به الهی بودن آن 
 که از جمله اعتقادات اساســی مسلمانان است اما شیوه های خشن و 
 بدعت گونه ای از عزاداری در میان برخی پیروان مسیحیت وجود دارد که 

هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها در حال اجراست.
ابتدا واژه »پشن«)passion(  به معنای مصائب را به تنهایی در گوگل 
سرچ کنید؛ به طورقطع نتیجه قابل توجهی پیدا نخواهید کرد؛ حاال 
یک بار دیگر امتحان کرده و این واژه را به همراه واژه jesus به معنای 
حضرت مسیح، جست وجو کنید؛ بازهم چیزی جز چند فریم از فیلم 
مصائب مسیح ساخته مل گیبسون پیدا نخواهید کرد؛ اما کافی است 
واژه عاشــورا »ashora« را در گوگل سرچ کنید تا انبوهی عکس از 

افرادی با چهره های خون آلود و قمه به دست را به شما نمایش دهد.
شــاید کمتر کسی بداند که مســیحیان کاتولیک در سراسر جهان، 
 )passion day( »هر ســال روزی را به عنوان روز »مصائب مسیح
داشته و این روز را با برگزاری مراسم  مختلفی گرامی می دارند؛ شاید 
برگزاری مراسم و نمایش های به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی 
)به اعتقاد مسیحیان( غیرخشن ترین قسمت مراسم  این روز باشد؛ این 
روز جلوه های خشن دیگری نیز دارد که رسانه های غربی سعی می کنند 

چندان آن را در معرض دید جهان قرار ندهند.
به اعتقاد مسیحیان 29 مارس هر سال، هفته پاک یا فصح است؛ این 
همان هفته ای که مسیحیان معتقدند مصلوب شدن و رستاخیز عیسی 

در آن صورت گرفته است.
نمایش مصیبت های حضرت مسیح یکی از آیین های سنتی و مذهبی 
کاتولیک هاست که در آن مصائب حضرت مسیح)ع( اعم از محاکمه، 
رنج، شــکنجه، )به اعتقاد مسیحیان( مرگ و سرانجام مصلوب شدن 

ایشان به تصویر کشیده می شود.
در این مراسم، پیروان و عزاداران مسیح به اصطالح مصلوب، نه تنها به 
طور کلی چهره و تن برهنه خود را با ابزارآالت گوناگون می خراشند و 
شالق می زنند، بلکه اصرار دارند خودشان را درست به سبک و سیاق 
همان مصائبی که معتقدند حضرت عیسی تحمل کرده، زخمی کنند 

و شکنجه دهند.

 شکنجه با خرده شیشه!
عزاداران در این مراسم، ابزارهای دست سازی را که به همین منظور از 
یک دستگیره و میخ و خرده شیشه ساخته شده، با فشار بارها و بارها 
روی سینه، پاها و بازوهای برهنه خود می کشند و بدین ترتیب با جاری 

شدن خون از زخم های بدنشان این آداب و رسوم را زنده می دارند.

گزارش

    سید مجید بنی فاطمه در گفت و گو با قدس:

 زائران اربعین را 
به روضه میهمان می کنیم

عقیق: سیدمجید بنی فاطمه، مداح اهل بیت)ع( در گفت و گویی 
دلیل برپایی موکب هیئت ریحانةالحســین در مسیر پیاده روی 
اربعین را میهمان کردن زائران به شنیدن روضه دانست و گفت: 
کســانی که نمی توانند به تهران بیایند، اربعین به مجلس ما سر 

می زنند و روضه می شنوند.
مداح اهل بیت)ع( در پاسخ به این پرسش که مداحان و ذاکران 
اهل بیت)ع( چه تأثیری در ایجاد شور در زائران اربعین حسینی 
داشته اند، اظهار کرد: ذاکران امام حسین)ع( اعم از روضه خوان ها 
و مداحان در روحیه دادن به افراد و نگه داشتن آنان در این مسیر 

بسیار تأثیرگذار هستند.

 اهمیت تالش هیئتی ها در فضای مجازی
وی با اشاره به اهمیت کار فرهنگی پس از پایان یافتن موسم اربعین 
افزود: پس از پایان دهه محرم و اربعین، افراد رها می شوند و کم کم از 
حال و هوای زیارت بیرون می آیند، اما بچه  حزب اللهی ها و هیئتی ها 
در فضای مجازی تالش می کنند با همین روحیات و تولیدات هیئت، 
فضای ایجاد شــده در زیارت اربعین را در جلسات هیئت نیز حفظ 
کنند. این روزها مرسوم شده است که افراد، شب های جمعه سالمی 
به امام حسین)ع( می دهند و یا در فضای مجازی روضه های متنوع 
منتشــر می کنند که بسیار تأثیرگذار است و حتی موجب شد این 
ترفند دشمن که می گفتند شما مدام از روضه حرف می زنید و اهل 

گریه و زاری هستید، خنثی شود.

 نوحه مداح 
بیانگر میزان شناخت او از امام حسین)ع( است

بنی فاطمه با اشاره به واکنش رهبر معظم انقالب به شعر خوانی 
فــردی در یکی از دیدار ها گفت: ایشــان فرمودند: هر فردی به 
اندازه شــناخت خود می تواند شــعر بگوید. یعنی هر میزان فرد 
از امام حسین)ع( برداشــت یا شناخت پیدا کند، می تواند شعر 

بگوید و مداحی کند. بنابراین مداح و شاعر هم براساس شناخت 
خود از امام حســین)ع( می تواند شعر بگوید و بخواند و مستمع 
هم براساس نوحه مداح، می تواند بفهمد که یک مداح چه میزان 
شــناخت و اطالعات از ائمه)ع( دارد و آگاهی او چقدر عمیق و 

ریشه دار است.
وی با تأکید بر اهمیت ســواد و دانش مداح در باال بردن سطح 
آگاهی مخاطبان تصریح کرد: مردم به اندازه شناخت خود گریه، 
عــزاداری و... دارند. در حقیقت اگر خواننده و مداح رشــد کند، 
موجب می شــود مستمع هم رشد کند و شناختش از اهل بیت 
و امام حســین)ع( افزایش یابد؛ بنابراین ذاکران امام حسین)ع( 
تالش می کنند آنچه را مردم از محرم و صفر کســب کرده اند با 
برگزاری جلســات در طول ســال حفظ کنند و تداوم ببخشند. 
زمانــی که این دریافت هــا و عزاداری ها حفظ شــود، منجر به 
جوششی می شود که نتیجه آن در اربعین حسینی و حضور این 

جمعیت میلیونی رقم می خورد.
این مداح اهل بیت)ع( در پاســخ به این پرسش که چرا هیئت 
ریحانةالحســین)س( به ســمت برپایی موکب در مسیر اربعین 
حســینی حرکت کرد، گفت: تعدادی از دوســتان ما در مسیر 
اربعین حســینی به موضوع خدمات رســانی و پذیرایی با چای، 
میوه و طعام مشــغول بودند. آن ها در سفر مشهد یا کربال با من 
صحبتی داشتند که اگر ممکن است به موکب ما بیایید. به آن ها 
گفتم همه در این مســیر غذا، میوه، آب و... می دهند اما مردم 
جایی ندارند که روضه گوش بدهند و یا سینه زنی کنند. بنابراین 
تصمیم گرفتم در این مســیر به نوعی خــودم را عرضه کنم و 
با تشــکیل هیئت، این فرصت را در اختیــار مردم به ویژه مردم 
شهرســتان ها که امکان حضور در هیئت تهــران را ندارند، قرار 
دهم که بتوانند در مسیر اربعین روضه و سینه زنی داشته باشند.

 استقبال زائران خارجی اربعین 
از موکب ریحانةالحسین)س(

سید مجید بنی فاطمه با بیان اینکه الحمدهلل تشکیل این هیئت 
در مسیر اربعین با استقبال مردم روبه رو شد، گفت: خوشبختانه 
جمعیت چشمگیری در هیئت ما شرکت می کنند و حتی افرادی 
از کشورهای دیگر برنامه خود را به گونه ای تنظیم می کنند که 
بتوانند در برنامه هیئت ما شرکت کنند. سال گذشته افرادی از 
لبنان برای شــرکت در آن آمده بودند، اما به جلسه ما نرسیدند. 
این افراد در موکب های اطراف هیئت، شــب را سپری کردند تا 
بتوانند در برنامه ظهر هیئت ریحانةالحسین)س( در عمود 7۸۰ 

شرکت کنند.

گفت وگو
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ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــت موضوع قانون تعيي هيئ
رسمى

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

ــورخ 1398/04/24 هيئت اول موضوع  ــماره 139860306003000667 م برابر رأى ش
ــمى مستقر در  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــهد ناحيه ي واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مش
محمدرضا ذاكرى زارچ فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 82 صادره از يزد در ششدانگ 
ــاحت 155 مترمربع قسمتى از پالك 5 اصلى بخش 9 مشهد  اعيان يك باب منزل به مس
ــيخ 8 سمت چپ پالك 42 اعيان متعلق به خود متقاضى و  واقع در بلوار قرنى 6 دكتر ش
عرصه موقوفه گوهرشاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــدت يك ماه از تاريخ  ــيد، ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــراض خود را به اين اداره تس اعت
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ- 9808356 م.الف 200
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/21
كفيل ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- عباس جهانى فر

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
ــمى            برابر راى شماره 139860308001002373  ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول / دوم  موضوع قان ـ 1398/06/16  هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س س
ــالمى فرزند سيد محمدرضا  بشماره شناسنامه  مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه اس
ــماره ملى 0651667021  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مشجر  482 و ش
ــى  بخش 2 بيرجند از محل  ــاحت 303/5 مترمربع بپالك 45 فرعى از 581 اصل ــه مس ب
ــالع عموم مراتب در  ــت . لذا به منظور اط ــن بهدانى محرز گرديده اس مالكيت اقاى حس
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــدت يك ماه از  ــيد،ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــراض خود رابه اين اداره تس ــاه اعت دوم
ــت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس
ــند مالكيت صادر  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س در ص

خواهد شد.9808416
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
ــمى            برابر راى شماره 139860308001002246  ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول / دوم  موضوع قان ـ 1398/05/23  هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س س
ــنامه 564  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اهللا آذرى  فرزندمحمد بش
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 140/96   ــبت به شش ــماره ملى 5239359271  نس و ش
ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى از محل مالكيت اقاى محمد على اشرفيان محرز  مترمربع قس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  گرديده اس
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808411
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــه 98/6/27هيئت موضوع قانون  ــماره 139860327006000385مورخ 1- برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى شهرستان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد رضا موسوى محمدى 
فرزند سيد رضابه شماره شناسنامه 2970 صادره از طارم به شماره ملى 5399880784در 
ــش دانگ يك باب ساختمان به مساحت173/55 مترمربع پالك 2905 فرعى مفروز و  ش
موضوعى شده از پالك 146 اصلى واقع در شهر آب بر انتقال مع الواسطه  و خريدارى از 

مالك رسمى حبيب خالقى محرز گرديده است
ــه98/6/27 هيئت موضوع قانون  ــماره 139860327006000386مورخ 2- برابر راى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردر واحد ثبتى 
شهرستان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سيده پريسا شفيعى فرزند سيد 
عبداهللا به شماره شناسنامه 539006388صادره از طارم به شماره ملى  539006388در 
ــالك 2508 فرعى مفروز و  ــاحت 9702 متر مربع پ ــش دانگ يك باب عمارت به مس ش
ــطه و خريدارى  ــهر آب بر انتقال مع  الواس ــده از پالك 146 اصلى واقع در ش مجزى ش
ــالع عموم مراتب در  ــت لذا به منظور اط ــمى قنبر روحانى محرز گرديده اس از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهى و 
ــتا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  ــتاها از تاريخ الصاق  آگهى در روس در روس
ــليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  محل تس
ــت را به اداره ثبت محل  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق   ــت در صورت انقضاى م تحويل نمايند بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9808408
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/7/6
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/21

 سيد رضا شفيعى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

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  ــماره 139860306015004427- 1398/7/14 هيئ برابر راى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
ــجاعى رباطى به  حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفر ش
شناسنامه شماره 13 كد ملى 0749924276 صادره از تايباد فرزند براتعلى در ششدانگ 
ــاحت 172,59 متر مربع پالك شماره 184 فرعى از 125 اصلى واقع  يكباب منزل به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش در خراس
ــه منظور اطالع عموم  ــت. لذا ب ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــد آقا محمدى و قس محم
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

صادر خواهد شد9809073
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/21 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/06

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

ــت اول موضوع قانون  ــماره 139860306015004428- 1398/7/14 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــجاعى به  ــى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جواد ش ثبت
ــنامه شماره 5 كد ملى 0749728043 صادره از تايباد فرزند براتعلى در ششدانگ  شناس
ــاحت 451,85 متر مربع پالك شماره 184 فرعى از 125 اصلى واقع  يكباب منزل به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش در خراس
ــه منظور اطالع عموم  ــت. لذا ب ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــد آقا محمدى و قس محم
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

صادر خواهد شد.9809072 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/21  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/06

غالمرضا آقازاده-رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001696-1398/06/12 هيات اول موضوع قانون     برابر راي ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ــم زهرا صائبي گبرآباد  ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خان ــوزه ثبت ملك قوچ ح
ــك باب خانه به  ــدانگ ي ــنامه 809 صادره از قوچان در  شش ــماره شناس فرزند خانلر بش
ــمتى از پالك شماره 589و590 فرعى از يك اصلى بخش  ــاحت 303 مترمربع در قس مس
دو قوچان  واقع در اراضى يعقوب آباد  خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي ابراهيم 
دودمان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي  ــود در صورتي كه اشخاص نس آگهي مي ش
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1398114406010000134 

آ-9808391
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/07/06      تاريخ انتشار نوبت دوم :98/07/21

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015003912- 1398/05/30 هيئت اول موضوع قانون  برابر راى ش
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعيب بهجتى به  ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ش
شناسنامه شماره 0740119400 كد ملى 0740119400 صادره تايباد فرزند گل محمد 
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 160,66 مترمربع پالك شماره 525 فرعى از 250 
اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــولى و قس مالكيت خانم گلجان رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش به صدور س
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

صادر خواهد شد.9808396 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003913- 1398/05/30 هيئت اول موضوع قانون  برابر راى ش
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــولى  ــى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گل جان رس ثبت
جوزقانى به شناسنامه شماره 11 كد ملى 0749510064 صادره تايباد فرزند محمود در 
ــاحت 105,53 متر مربع پالك شماره 525 فرعى از 250  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

صادر خواهد شد. 9808397
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015004310- 1398/06/30 هيئت اول موضوع قانون  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

ــكيلى به  ــى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امين اش ثبت
شناسنامه شماره 1025 كد ملى 0748792971 صادره تايباد فرزند محمد در ششدانگ 
ــاحت 218,88 مترمربع پالك شماره 28 فرعى  يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــان رضوى بخش 14 مش از 251 اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك (مقدار 18,88  ــمتى از مالكيت نورالدين معصومى و اباذر غفارى و قس قس
متر مربع از محل مالكيت نورالدين معصومى و مقدار 200 متر مربع از محل مالكيت اباذر 
غفارى) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اشخاص نس آگهى مى ش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808398
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/21

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــامى افرادى كه  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
اسناد عادى يا رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى 
و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى 

(كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 157-98خانم مريم طاهرى فرزند مختار درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
ــمتى ازپالك شماره 352و353  ــاحت 162متر مربع قس ــكونى به مس يك باب منزل مس
ــاعى  ــمى ازذيل تمامى مالكيت مش ــى از2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رس فرع

متقاضى
ــه  ــر فرزند رمضانعلى  درس ــان زاده هژب ــاى حامدرمض ــده 159-98 آق ــه پرون 2-كالس
ــمتى از پالك  ــاحت 162 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس ــاع از شش دانگ مش
ــمى ازذيل تمامى  ــماره352و353فرعى از 2اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس ش

مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك  ــه پرونده 129-98 آقاى على اكبرصناعت گراول فرزندقربان   در شش 3-كالس
ــاحت 60/60متر مربع قسمتى از پالك شماره 2734 فرعى وقسمتى  دربند مغازه  به مس
ــمى ازذيل  ــماره 2638فرعى از13 اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رس از پالك ش

مالكيت رسمى متقاضى واز ذيل مالكيت شهردارى شيروان 
ــميرا صناعت گر اول فرزند على اكبر در  ششدانگ  ــه پرونده 128-98  خانم س -4كالس
ــمتى از پالك شماره 2734  ــاحت33/99متر مربع قس ــكونى به مس يك دربند مغازه مس
ــمتى از پالك 2638فرعى از 13اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رسمى  فرعى وقس

ازمالكيت على اكبرصناعتگر وازمالكيت شهردارى شيروان
ــه پرونده 228-98  آقاى اميد رمضانى مقدم  فرزند محمدحسين  در  ششدانگ  5-كالس
ــاحت232/80متر مربع تمامى  پالك شماره 5606 فرعى  ــكونى  به مس يكباب منزل مس
ــمى  ــه حصارخريدارى از مالك رس ــى از2 اصلى مزرع ــمتى ازپالك 352و353فرع وقس

ازمالكيت على اصغرشاركى وازتمامى مالكيت خانم نرگس پيراتى
ــه پرونده 195-98  آقاى محموداحمديانفرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل  6-كالس
ــاحت 103/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 363 فرعى از 1 اصلى  ــكونى  به مس مس

سه يك آب خريدارى از مالك رسمى از مالكيت آقاى جليل عظيميان
 7-كالسه پرونده 221-98 آقاى ملك حسن عامرى فرزند براتعلى در ششدانگ يك باب 
ــماره 441 فرعى از 13 اصلى باغات  ــمتى از پالك ش ــاحت  239  مربع قس منزل به مس
ــم  ــتارزاده احدى ازورثه ابوالقاس ــمى از   مالكيت طاهره س و حومه خريدارى از مالك رس

ستارزاده
ــن درششدانگ يك باب منزل  ــه پرونده 152-98خانم گلناز نوذ رى فرزندحس  8-كالس
مسكونى به مساحت 373/73مترمربع قسمتى از پالك شماره 7 فرعى از5اصلى ميرزابيگ 

خريدارى از مالك رسمى از  مالكيت غالمرضاابراهيم نيا ميالنى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ 
ــتاها از تاريخ الصاق در  ــار آگهى و در روس ــى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش م
ــليم و رسيد اخذ نمايند.  محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ــن بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس معترضي
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند.  دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست 
ــند خواهد نمود .ضمنا  به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9808393
تاريخ انتشارنوبت اول:98/07/06

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/21
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

/ع
۹۸
۰۹
۰۹
۸

  SAINA ︌ــ﹫︑ ︀︍︀︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︨ــ
︫ــ﹞︀ره  رو︾﹠ــ﹩   ︨ــ﹀﹫︡  ر﹡ــ﹌   ١٣٩٧ ﹝ــ︡ل 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   M15/8539871 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NAS831100J5761695 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٨۶ 
ل ۴٢ اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹞︡ ﹫ــ︡ری ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣٩۶ ﹝ــ︡ل  ︗ــ﹉  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
﹝﹢︑ــ﹢ر  و︫ــ﹞︀ره  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  رو︫ــ﹟  ︵﹢︨ــ﹩  ر﹡ــ﹌ 
︫︀︨ــ﹩                                           ︫ــ﹞︀ره  و   HFC4GA31DH0006066
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره  و   NAKSH735HB139513

٨٨ق   ۶۴١ اــ︣ان٣٢ ︋﹠ــ︀م ︣︎︧ــ︀ ︗﹞︀﹜ــ﹩ ﹡﹢﹇︀︋﹩ 
﹝﹀﹆﹢د ︫︡ه از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡. /ع

۹۸
۰۹
۰۹
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡﹫﹀ ︣ا︡ ﹝︡ل ٨٢ ر﹡﹌︨  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥︎ 
︋﹥ ﹡︀م را︀ن ︨ــ︀︍︀ ر︲︀ ︋︣﹁﹠︖﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۶٢ ﹨ـــ ٣١١ ︑︣ان ١۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٠٠۵٨۴١۴۵ و 
︀︨﹩ s١۴١٢٢٨٢١٣٨۴٠۶ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و  ︫ــ﹞︀ره︫ 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۹
۰۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤︋  ٧ ︦﹊︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی ︨﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ ا
 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢ ا︣ان ٧٣٣ ع ١۵  و︫ 
١٢۴٨۴١٩۶۵٣٠ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ١۵۵٠۴٣٢٣ ﹝︐︺﹙﹅ 
︋ــ﹥ آ﹇︀ی ﹝ــ︡ی ︋︀﹡﹞﹫︣د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و ازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۹
۰۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی ﹝︤ر︻﹥ ︨︊︤ 
︗﹢در ﹎﹫﹀︀ن ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١۶٣٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣١٨٨١٠
︻﹞﹢﹝ــ﹩                               ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن 
︫ــ﹞︀﹜﹩ ، ︫︨︣ــ︐︀ن ︫ــ﹫︣وان ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی، 
︫ــ︣ ︫ــ﹫︣وان، ︫ــ︣ک ا﹝ــ︀م ︠﹞﹫﹠ــ﹩ ، ︋﹙﹢ار 
ــ﹑ک ٢۴ ، ︵︊﹆﹥  ﹫︀︋ــ︀ن ︗﹞ــ﹢ری ،︎  ︎﹫ــ︣وزی ،︠ 
﹨﹞﹊︿- ﹋︡︎︧︐﹩: ٩۴۶١٩١٣١٧۴ ا﹡︐﹆︀ل ︀﹁️ و 
در ا﹟ اداره ︑️ ︫﹞︀ره ١٧٩۴ ︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡ و 

︗️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 
﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫﹫︣وان 

(۶٢٢٩٩٣)

/ع
۹۸
۰۹
۰۶
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹜﹊︐︣و ︨﹫﹛ ﹨︡ا︨ ️﹋︫︣ ️︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٠٠٠٠۶٨٨٩
﹥ ﹇︣ار  ︡ : - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ١٠٨۶٠٢۵٩۶۵۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ︪︡﹞ ١١٢٧۵ ️︊︔ ﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره︀︨) ︠︣ا︨︀ن ﹉︣︐﹊﹛ا ﹩︐︺﹠︮ ️﹋︫︣ - :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹏ذ
و آ﹇︀ی ︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹋﹞︀﹜﹩ ﹋︣﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠٢۴۶۵٨۴ و آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ﹋﹞︀﹜﹩ ﹋︣﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠٣١٠٢٢٣ ︋﹥ ﹝︡ت دو 
︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - آ﹇︀ی ︎︣و︤ ︋︣﹨﹞️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠١۶٨٠٨٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ︨ــ︣ا︋﹩ ﹁︣ز﹡︡ 

︧﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٧٠٣٧۵۶٧۵ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩١٣٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (۶٢٣۶٣٩)

/ع
۹۸
۰۹
۰۷
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹜﹊︐︣و ︨﹫﹛ ﹨︡ا︨ ️﹋︫︣ ️︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٠٠٠٠۶٨٨٩
 :︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ــ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ︡ : -︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ﹋﹞︀﹜﹩ ﹋︣﹝︀﹡﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠٣١٠٢٢٣ ︻﹠﹢ان ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ ا﹜﹊︐︣﹉ ︠︣ا︨︀ن (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ 
١١٢٧۵ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٢۵٩۶۵۶ ︋︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ︫︣︺︐﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٠١١٠٨۶٠١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و 
آ﹇︀ی ︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹋﹞︀﹜﹩ ﹋︣﹝︀﹡﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠٢۴۶۵٨۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹞ ️﹫﹨ ︉﹢︭︑ ︀︋- .︡﹡︡︣ه، 
﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور از ﹇︊﹫﹏ ﹉، ︨ــ﹀︐﹥، ︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︐﹀﹅ دو ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و 
 ︣﹞ ︀︋ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ی ﹉ ︣﹨ ︫ــ︣﹋️، دارای ا︻︐︊︀ر ا︨ــ️. اوراق ︻︀دی و ﹝﹊︀︑︊︀ت ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞

︫︣﹋️، ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (۶٢٣۶۴٠)

/ع
۹۸
۰۹
۰۷
۱

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002377 ـ 1398/06/17  هيئت اول / دوم  موضوع  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  و شماره  ــن بش بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحليم  عبداللهى فرزند حس
ــدانگ يكباب منزل   به مساحت 108/77  مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ  ــبت به شش ملى 5239964114  نس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  اقاى رحمان مهرجو محرز گرديده اس
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808400
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21 

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002334 ـ 1398/06/05  هيئت اول / دوم  موضوع  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 215 و شماره  ــن بش بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عبداللهى فرزند حس
ــدانگ يكباب منزل   به مساحت 159/94  مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ  ــبت به شش ملى 5239962448  نس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــتگردى محرز گرديده اس اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت زينل دس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808401
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى  /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 
هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002244 ـ 1398/05/23  هيئت اول / دوم  موضوع  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 466 و  ــماره شناس ــليمان بش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرحمان اميارى فرزند س بيرجندتصرف
ــاحت 115/95  مترمربع قسمتى ازپالك  ــدانگ يكباب منزل به مس ــبت به شش ــماره ملى 5239358291  نس ش
1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  اقاى عليرضا دستگردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  نمايند. بديهى اس

شد.9808402
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06  /  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002335 ـ 1398/06/05  هيئت اول / دوم  موضوع  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــروى  فرزندمحمد   بشماره شناسنامه 1 و شماره  بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالجليل خس
ــاحت 112/50  مترمربع قسمتى ازپالك 1396ـ   ــدانگ يكباب منزل به مس ــبت به شش ملى 5239782431  نس
اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى سهراب پسنديده محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808403
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06                      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه

ــماره 139860308001002378ـ  1398/06/17  هيئت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش س
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد خسروى  فرزندكريم  
ــدانگ يكباب منزل به مساحت  ــنامه 151 و شماره ملى 5239511993  نسبت به شش ــماره شناس بش
ــتگردى  ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  زينل دس 90/28  مترمربع قس
ــود در  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور س صورتى كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808404
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه
ــماره 139860308001001961ـ  1398/04/31  هيئت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش س
ــند رسمى مستقر  ــاختمانهاى فاقد س اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيد مرتضى ريحانى  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى س
ــماره ملى 5239980756  نسبت به  ــديه  و ش ــنامه 23 صادره از اس ــماره شناس ــيد على بش فرزند س
ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 120  مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــتگردى محرز گرديده اس از محل مالكيت نوروز دس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــم نمايند. بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد.9808405
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21                           

على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه
ــماره 139860308001001929ـ  1398/04/29  هيئت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش س
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا حيران فرزند 
على  بشماره شناسنامه 2 و شماره ملى 0652382940  نسبت به ششدانگ يكباب منزل   به مساحت 
146/90  مترمربع قسمتى ازپالك 1396ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  محمد على اشرفيان 
ــود در  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور س صورتى كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808406
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001930 ـ 1398/04/29  هيئت اول / دوم   ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم افضلى فرزندمحمدحسن بشماره 
ــنامه 3121 و شماره ملى 0651980054  نسبت به ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت  شناس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم  ــتگردى  محرز گرديده اس 108/05  مترمربع از محل مالكيت محمد دس
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه  متقاضى اعتراضى داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى م مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808407
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 
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  یکشنبه 21 مهر 1398  14 صفر 1441 13 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9086 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
گزارش تحلیلی قدس از پیامدهای قضایی تصویب الیحه تجارت

نقض حقوق مالکیت و مفاهیم مبهم در الیحه تجارت 
سونامی پرونده های قضایی را به همراه خواهد داشت

محمدصادق امانی: اطاله دادرسی در 
سال های اخیر یکی از معضالت جدی 
قوه قضائیه بوده است که در دوره های 
مختلف مدیریت قوه قضائیه برای حل 
آن اقداماتی صورت گرفته است. ناکافی 
بودن اقدامات برای حل اطاله دادرسی 
موجب شــده اطاله دادرســی از یک 
معضــل اداری درون قوه قضائیه فراتر رود و بــه یکی از دالیل اصلی نارضایتی 

مردم و کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تبدیل شود.
بر همین اساس آیت اهلل رئیسی که با وعده تحول بر مسند دستگاه قضا نشست، 
رفع اطاله دادرســی و کاهــش ورودی پرونده ها را از محورهای اصلی تحول در 
دستگاه قضا اعالم کرد. آیت اهلل رئیسی در مراسم معارفه خود اعالم کرد: »تعداد 
ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسالمی ما نیست، در 
این زمینه باید سرچشــمه ها را بررســی کرد تا مشخص شود تولید این میزان 

پرونده از کجاست«.
اشاره رئیس دســتگاه قضا به سرچشــمه های تولید پرونده برای قوه قضائیه 
به این دلیل اســت که بررسی ها نشان می دهد، مبادی تولید پرونده خارج از 
قوه قضائیه بوده و به دلیل نواقص موجود در قوانین کشــور است؛ برای مثال 
اختالفات حوزه کســب و کار یکی از کالن سرچشــمه های تولید پرونده در 

خارج از قوه قضائیه است.

 الیحه تجارت، فرصتی که از دست رفت!
رســیدگی به الیحه تجارت در صحن علنی مجلــس فرصتی بود تا نمایندگان 
مجلس با رویکردی پیشــگیرانه در قانون نویســی از بروز اختالفات معامالتی و 
مالی در حوزه کســب و کار جلوگیری کنند تا هم از حجم پرونده های ورودی 
به قوه قضائیه کاسته شود و هم با کاهش ریسک معامالت، شرایط برای فعاالن 

اقتصادی بهبود یابد.
بررسی مفاد الیحه تجارت نشان می دهد، تصویب نهایی و الزم االجرا شدن این 
الیحــه نه تنها از حجم پرونده های قضایی نمی کاهد بلکه به دلیل نقض حقوق 
مالکیت، تســهیل راه طرح ادعاهای واهی و مبهم بودن مفاهیم، موجب تشدید 

اختالفات فعاالن اقتصادی شده و پرونده های این قوه را افزایش خواهد داد.

 تیشه الیحه تجارت بر ریشه مالکیت
انعقاد قرارداد جزء جدانشــدنی از فعالیت های اقتصادی محســوب می شود و 
تضمین حقوق مالکیت ناشــی از قراردادها نیز تأثیر مهمی بر تمایل افراد برای 
سرمایه گذاری اقتصادی دارد. محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی 
نظام مالیاتی کشــور در واکنشی انتقادی نسبت به تصویب الیحه تجارت گفته 
اســت: »اساس و الفبای اقتصاد کشور امنیت ســرمایه و امنیت مالکیت است، 
وقتی ما می خواهیم این اســاس را به هم بریزیم این یک ســونامی خطرناک 

ایجاد خواهد کرد«.
واکنش تند یزدی زاده به تصویب الیحه تجارت به این خاطر است که در ماده 
5 این الیحه تصریح شده که انعقاد قرارداد و اثبات آن نیازمند تشریفات خاصی 
نیســت و به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. تصویب ماده 5 
الیحه تجارت به اعتقاد این عضو ســابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، موجب 

تزلزل مالکیت می شود و چیزی شبیه شوخی با مالکیت است.
وی می گوید: »این ماده به آن معناست که شما وقتی سند رسمی  که به محضر 
می دهید، امضا می کنید و یک ملــک، کارخانه یا مغازه می خرید و حتی با آن 
وامی می دهید و وســیله ای می گیرید این ها همه با شــهادت شــهود، بی مبنا 

می شود«.
یزدی زاده معتقد است بی اعتبار شــدن اسناد رسمی به موجب ماده 5 الیحه 
تجارت انبوهی از پرونده ها را راهی قوه قضائیه خواهد کرد. وی درباره ذی نفعان 
تصویب الیحه تجارت نیز می گوید: »ذی نفعان اصلی کسانی هستند که از بانک 

وام  گرفتند و وثیقه ملکی گذاشته اند«.
فتح اهلل احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی دراین باره می گوید: »این 
قانون موجب ازدیاد پرونده ها می شــود؛ برای مثال شــما با اسناد رسمی یک 
خانه ای را خریداری کرده و تمام تشــریفات را نیــز طی می کنید، اما یک نفر 
دیگر با سند عادی ادعا می کند که من این خانه ای که شما خریدید را زودتر از 
شــما خریده ام. دو نفر شاهد نیز برای تأیید حرف خود می آورد. قانون به نوعی 
به این فرد ارجحیت می دهد. با تصویب این قانون با متزلزل شدن اعتبار اسناد 

رو به رو خواهیم شد«.

 فرصت سازی الیحه تجارت برای کالهبرداران
در بخشی از ماده 16 الیحه تجارت آمده، آغاز مذاکره قراردادي و ادامه آن باید 
بــا هدف حصول توافق صورت گیرد، در غیر این صورت و نیز در صورتی کـــه 
یکـی از اطـراف مـذاکره بـه نحـو غیرمتعـارف، غیرموجـه و یکجانبه مذاکرات 
را قطع نماید، مسئول خسارات و هزینه هاي تحمیل شده بر طرف مقابل است. 
این مــاده در حالی بر مذاکره با هدف حصول توافق تأکید می کند که هدف از 
شروع مذاکره برای قرارداد چیزی نیست که قابل اندازه گیری باشد و بیان آن در 

متن الیحه تجارت نتیجه ای جز افزایش کالهبرداری ها ندارد.
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در همین خصــوص می گوید :» از 
آنجایی که قانون خیلی صریح و روشن نیست، افرادی که به صورت حرفه ای در 
این مسائل به نفع خودشان استفاده می برند، می توانند به نوعی از البه الی مفاهیم 

و واژه ها ورودهایی پیدا کنند که توجیه قانونی برآن عملشان خواهد بود«.
سوءاستفاده افراد ســودجو و کالهبردار از مفاهیم موجود در الیحه تجارت که 
تنها به یکی از ماده های آن اشــاره شد موجب می شود تعداد زیادی پرونده در 
محاکم قضایی برای ادعاهای واهی تشــکیل شود که این امر به معنای افزایش 
تعداد پرونده قوه قضائیه اســت. حاجی دلیگانی دربــاره تعداد پرونده هایی که 
در نتیجه اجرای الیحه تجارت بر پرونده های قوه قضائیه اضافه می شــود، گفته 
است:»اگر این قانون بخواهد نهایی شود مشکالت زیادی برای ما ایجاد می  کند، 
در این صورت هر سال حدود 5 تا 6 میلیون پرونده به حجم پرونده های حقوقی 

کشور در دادگستری اضافه خواهد کرد«.

 سازوکار تعیین عرف، گمشده الیحه تجارت
با بررســی مواد دیگر الیحه تجارت می توان به اســتفاده پر تکرار از مفاهیمی 
همچون عرف و متعارف پی برد. استفاده قانون گذار از مفهوم عرف در جایی که 
امکان قاعده گذاری مشخصی وجود ندارد، خود یک مزیت برای قوانین محسوب 
می شــود، اما نکته مهم آن است که باید سازوکار و فرایند رسیدن به عرف نیز 

در متن قانون مشخص باشد.
مطالعــه تمام 331 ماده دفتر اول الیحه تجارت نشــان می دهد که قانون گذار 
بی توجه به لزوم تعیین سازوکاری برای تعیین عرف، تشخیص عرف را به قضات 
واگذار کرده است که این امر تشتت  آرای قضات را در پی خواهد داشت. حاجی 
دلیگانی درباره استفاده از عرف در متن الیحه تجارت می گوید:»در قانون جدید 
تکیه به عرف نســبت به قانون قبلی بسیار زیاد اســت اما در بحث عرف هیچ 

مکانیسمی برای سنجش تعریف نشده است«.
مشخص نبودن سازوکار تعیین عرف موجب ابهام و تفسیرپذیری قانون تجارت 
می شــود که راه را برای تصمیم گیری ســلیقه محور باز خواهد کرد. استناد به 
تفاســیر مختلف و حتی متناقض از متن الیحه تجارت موجب خواهد شد که 
فرصــت برای طرح ادعاهای واهی مبتنی بر تفاســیر واهی از قانون برای افراد 

سودجو فراهم شود.

 ضرورت ورود قوه قضائیه به موضوع الیحه تجارت
الزمه حل مشکل اطاله دادرسی، کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه است 
و بــرای نیل به این هدف رویکرد قانون گذار باید جلوگیری از بروز اختالف و به 
تبع آن تشکیل پرونده در محاکم قضایی باشد، نه اینکه به گونه ای قانون گذاری 
انجام گیرد که اختالفات افزایــش یافته و تعداد زیادی پرونده را راهی محاکم 

قضایی کند.
نقض حقوق مالکیت، تسهیل کردن راه طرح ادعاهای واهی و مبهم بودن مفاهیم 
از جمله نقاط ضعف الیحه تجارت است که موجب می شود سونامی پرونده های 
قضایی راهی قوه قضائیه شود. به همین دلیل انتظار می رود مسئوالن قوه قضائیه 
با ورود فعاالنه به موضــوع الیحه تجارت از تصویب نهایی الیحه ای که تأثیری 

منفی بر عملکرد قوه قضائیه می گذارد، جلوگیری نمایند.

90 درصد زعفران صادراتی به چین، قاچاق است

طالی سرخ در وضعیت قرمز
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  پاییز است و فصل 
برداشــت زعفران؛ همــان محصول پرمزیت 
اقتصاد ایــران، اما از فحــوای کالم مطلعان 
می توان به این حقیقت تلخ رســید که دیگر 
»فصل فراموشــی طالی سرخ« در برنامه های 

مسئوالن فرا رسیده است.  
آن ها که از نزدیک دســتی بر آتش دارند 
می گویند سال هاســت که حال و روز این 
محصول از ســر مزرعه تا بــازار صادراتی، 
خوب نیســت اما گویا مسئوالن دولتی در 
دو سال اخیر، زعفران و مزیت صادراتی اش، 
قــدرت ارزآوری باال و اشــتغال زایی را در 
دریای مواج مشــکالت اقتصادی کشــور 
گــم کرده اند، هــر چند ریز مشــکالت و 

فرصت های از دست رفته را می دانند.

کاهش 15 درصدی صادرات زعفران
به گفته عضو شورای ملی زعفران، در آخرین 
نشست های صنفی قرار شده دست کم در 20 
روز آینده، نســبت به حجم تولید، صادرات 
و قیمت داخلــی و صادراتی 
آن اظهار نظر نشــود تا شاید 
متولیان بــه صرافت بیفتند و 
زعفران  وضعیت  خصوص  در 
و آمــار صــادرات و تولیدش 
پاسخگو باشند و نشان دهند 
آیا اصالً مدافع منافع کشاورز 

هستند یا نه؟
علی حســینی به خبرنگار ما 
می گوید: صادرات در سه ماهه 
اول و دوم سال نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته، کاهش 
15 درصدی داشــته است. به 
همین نسبت هم رشد قاچاق 
را داشته ایم، چرا که زعفران کمیاب شده است 
و مسئوالن تاکنون آمار مربوط به آن را ارائه 
نداده اند. در سه ماهه اول 97 بیش از 50 تن 
زعفران به 40 کشــور جهان صادر کردیم اما 
در مدت مشابه امســال، این عدد به 43 تن 
کاهش یافت که این کاهش ناشی از افزایش 

قاچاق است.
وی ادامــه می دهد: اگر رونــد صادرات به دو 
سال پیش برگردد خوب است. رونق تولید و 
صادرات در فضای رقابتی هم این گونه حکم 
می کند، قطعاً صادرکننده شناسنامه دار که باید 
ارز را به کشور برگرداند تا بتواند تداوم فعالیت 
داشته باشد و جریمه نشود، قاچاقچی زعفران 
نیست. نان به نرخ روزخورها که تخصصی در 
زعفران ندارند و دلشان برای کشاورز و صادرات 
کشور نمی ســوزد به دلیل عدم پاسخگویی 
درست گمرک، وزارت جهاد و وزارت صنعت، 

کشاورز و صادرکننده را متضرر کرده اند.

 مسئوالن ورود عملیاتی به حوزه 
زعفران نداشتند؛ مشکالت پا برجاست

وزارت  از  حســینی 
خارجه هم گالیه دارد 
ایرانی  محصــول  که 
را بــه نحو مطلوب به 
جهان معرفی نمی کند. 

او ادامه می دهد: در کشور 160 هزار بهره بردار 
کشــاورزی داریم اما دولت فقط با این عدد 
پز می دهد! مسئوالن در جلسات حرف های 
ما را می شنوند و تأیید می کنند اما تا نتیجه 
این بحث ها تنها به کتابچه هایی برای خاک 
خوردن در آرشــیو محدود شود و مسئوالن 
ورود عملیاتی به این حوزه نداشــته باشند، 

مشکالت کشاورز و صادرکننده پابرجاست.
وی می گویــد: حتــی در عقب افتاده تریــن 
کشــورها هم دولت بــا ابزارهایی محصول و 
مزیت اقتصادی را به جهان معرفی می کند، 
اما رایزنــان بازرگانی ایران تا چه حد این کار 
را انجام داده اند؟ چند بار دست صادرکننده را 
گرفتند و برای معرفی زعفران در کشورهای 
هدف همایش برگزار کردند؟ ما در سال حدود 
70 تن زعفران به چین صادر می کنیم که 90 
درصدش به صورت قاچاق است و هیچ رایزنی 
برای حل مشکالت تعرفه ای صادرات به چین 
کاری نمی کند. بازار ما امروز مملو از ادویه های 
هندی است اما نتوانسته ایم مشکل صادرات به 
این کشور را حل کنیم، همین کشورها تولید 

ایرانی را به نام خود صادر می کنند.
به گفته عضو شــورای ملی زعفران، اهداف 

عمده صادراتی ایــران از نظر حجمی امارات 
متحده عربی، اسپانیا و چین )از طریق هنگ 
کنگ( هستند و هر کیلو زعفران ایرانی هزار و 

100 دالر قیمت دارد.

 دولت درگیر تحریم است و برای ما 
وقت ندارد!

اتحـادیـــه  رئیــس 
صادرکنندگان زعفران 
رضــوی  خـراســان 
هــم به خبرنــگار ما 
می گوید: دولت از بس 

گرفتار مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریم 
اســت برای کمک به حــال و روز نامطلوب 
زعفران وقتی ندارد! مــا امروز از نظر کمی و 
کیفی 30 درصد تــوان صادراتی را به عمل 
می رســانیم. غالمرضا میری ادامه می دهد: 
واحدها بــا 30 درصد ظرفیت یا حتی کمتر 
از آن کار می کننــد. تعدیل نیــرو دارند و از 
طریق تجار غیرایرانی و به صورت غیرمستقیم، 
محصول را به مشتری خارجی می رسانند. ما 
هر هفته با دولتی ها جلسه داریم اما همچنان 
اقدامی برای کمک بــه بازار پرمزیت زعفران 
انجام نداده اند. از سویی دیگر دولت می خواهد 
از درآمد نفت، منفک شود،پس امروز بهترین 
زمان برای تقویت صادرات محصولی است که 
نه تنها ارزبری ندارد بلکه اشــتغال زا و بومی 
است. وی می گوید: کشاورز یک سال تالش 
کرده و صادرکننده هم با سرمایه گذاری عظیم، 
زیرســاخت ایجاد و در حال حاضر ظرفیت 

بسته  بندی هزار تن زعفران را در مشهد ایجاد 
کرده و تولید هم حدود 500 تن است. سود 
حاصل از این کار برای صادرکننده خوشــنام 
درنهایت 3درصد اســت، اما واسطه هایی که 
فقط پول دارند و هیچ اطالعی از بیمه و دارایی 
و دانــش تخصصی این کار ندارند، با خرید از 
کشاورز، محصول را صادر می کنند و ارز را هم 

بر نمی گردانند.

 نه کاهش و نه افزایش قیمت به نفع 
ما نیست

میری در خصوص قیمت زعفران می گوید: ما 
هم قیمت زعفران را نمی دانیم. هم کشاورز و 
هم صادرکننده ریسک می کنند و در تاریکی 
قدم برمی دارند. از ابتدای ســال برای زعفران 
قیمت های مختلف تعیین می شود. ما در این 
شــرایط نمی توانیم با اطمینان زعفران نو را 
به مشتری خارجی بفروشیم. نه کاهش و نه 
افزایش قیمت به نفع ما نیست و از آنجایی که 
قیمت مشخص نشده و زعفران را به صورت 
امانی و بدون ال سی می فروشیم، مشتری به 
راحتی می تواند دبه کند و زعفران را برگرداند.

به گفته وی اگر دولت قیمت مشــخصی را 
تعیین کنــد و در مواقع لزوم محصوالت را از 
کشــاورز بخرد، قدرت چانه زنی صادرکننده 

ایرانی هم افزایش می یابد.
به گفته وی در بازار داخلی زعفران با اختالف 
قیمت یک تا 2 میلیــون تومان در هر کیلو 
فروخته می شود و بدون وجود شاخص، بین 

7/5 تا 9/5 میلیون تومان معامله می شود.

پیگیری مجلس برای نظارت بر 
قیمت بلیت هواپیما در اربعین 

قیمت خانه در ماه های آینده 
کاهش خواهد یافت

دریافت۴۱ درصد تسهیالت 
اشتغال روستایی توسط بانوان  

در بین هفت کشور اول 
تولیدکننده طال هستیم

تسنیم: نظــر افضلی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس از 
تشــکیل کمیته ویژه ای در 
این کمیسیون برای پیگیری 

و نظارت بر قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین 
خبر داد.  وی با اشاره به برنامه های این کمیسیون 
برای رسیدگی به وضعیت قیمت بلیت هواپیما در 
ایام اربعین، گفت: گزارش هایی از سوی مردم و 
برخی نهادها درباره افزایش بی سابقه قیمت بلیت 
هواپیما به کمیسیون عمران ارسال شده که آن ها 

را بررسی می کنیم.
وی با انتقاد از نبود نظارت از سوی دولت و وزارت 
راه و شهرسازی بر شرکت های هواپیمایی برای 
تعیین نــرخ بلیت هواپیما در ایام خاص، به ویژه 
اربعین، اظهار کرد: نبود نظارت بر شــرکت های 
هواپیمایی موجب شده این شرکت ها خودسرانه 
قیمت بلیت هواپیمــا را در ایام اربعین افزایش 

دهند که باید با آن ها برخورد شود.
وی افزود: تخلفات و بازار سیاه بلیت سفر زیارتی 
اربعین باید با همکاری تعزیرات، وزارت صنعت، 
بازرسان ســازمان هواپیمایی و نیروی انتظامی 

نظارت و رسیدگی شود.

تابناک: محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه 
رشد حباب گونه قیمت ها در 
دو سال اخیر غیرعادی بوده 

است، گفت: قیمت خانه ســیر نزولی دارد و در 
ماه های آینده کاهش خواهد یافت. 

وی با اشاره به روند کاهش قیمت مسکن در چند 
ماه اخیر، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل 
و تصرفی در قیمت گذاری بازار مسکن نداشته، اما 
مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت ها در دو 

سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده است.
وی ادامه داد: من در انتهای ســال گذشــته و 
ابتدای سال جاری اعالم کردم مردم برای کاهش 
تالطم های بازار مسکن، خانه نخرند، زیرا قیمت ها 

به صورت غیرواقعی باال رفته است.
اسالمی تصریح کرد: در شرایط کنونی، وزارت راه 
و شهرسازی برای تولید مسکن دو هدف اساسی 
دارد کــه اجرای طرح ملی مســکن و تکمیل 
واحدهای باقیمانده مسکن مهر جزو این اهداف 

محسوب می شود.
وی گفت: خوشبختانه دو هدف اصلی وزارت راه و 
شهرسازی در حال اجرایی و عملیاتی شدن است. 

ایرنا: معــاون زنان و خانواده 
رئیس جمهور گفت: 41 درصد 
از تسهیالت اشتغال روستایی 
در کشــور را زنــان دریافت 

کردند.  معصومه ابتکار با اشاره به اینکه فعاالن 
کارآفرین در کشور می توانند از تجربیات حوزه 
کارآفرینی استفاده کنند، افزود: تسهیالت پایدار 
روستایی یکی از تسهیالت اشتغال زاست که در 

کشور 41 درصد از آن را زنان دریافت کردند.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: چند 
محصول تولیدی کشــاورزی موفق شدند برند 
محصول سالم دریافت کنند که به حفظ خاک 
و آب هــم کمــک می کند. وی با بیــان اینکه 
آماده همکاری برای توسعه طرح های روستایی 
هستیم، ادامه داد: طرح تاب آوری اجتماعی هم از 
طرح هایی است که اجرا می کنیم و در مازندران 

به شکل موفق اجرایی شده است.
ابتکار با اشاره به اجرای طرح توان افزایی سمن ها، 
خاطرنشان کرد: ســمن هایی که طرح هایی در 
راستای اهداف دولت دارند می توانند از حمایت 
دولت برخوردار شوند. برای این طرح تاکنون پنج 

جلسه تشکیل شده است.

محمدولی،  ابراهیم  ایسنا: 
رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران گفت: ایــران در بین 
هفت کشور برتر تولیدکننده 

طال قرار دارد که متأسفانه در بعد صادراتی رتبه 
آخر را در بین این هفت کشور دارد.

وی با اشــاره به اینکه ســند راهبردی در حال 
ایجاد و شکل گیری است، تأکید کرد: در سند 
راهبردی صنعت طال باید توجه ویژه ای به رفع 
موانع حاکم در ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه، 
حمل و نقــل فرودگاهی و فرایندهای گمرکی 
داشــت و از ســوی دیگر بانک مرکزی باید در 
زمینه قوانین تولید و صادرات طال، تجدیدنظر 

داشته باشد.
محمدولی خاطرنشان کرد: در ارتقای کیفیت 
و توسعه صنعت طال باید نگاه ویژه ای به ایجاد 

شهرک صنعتی طال وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: در ماه های اخیر به واسطه افزایش 
هزینه های تولید، میزان تولید صادرات محور به 
شدت کاهش یافته که اگر موانع تولید و صادرات 
رفع شود، ظرفیت فعلی کشور توان پاسخگویی 

به نیاز داخلی و بازارهای صادراتی را دارد.

چهره خبر
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:معاون رئیس جمهور خبردادوزیر راه و شهرسازی:عضو کمیسیون عمران خبرداد

 چرا مسافران مناطق آزاد 
نباید مالیات بدهند؟

مهر: احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
گفت: بسیاری از مؤسســات خیریه تنها از اسم 
مؤسسه خیریه استفاده می کنند تا مالیات ندهند 
و کاالهایی را که از خارج کشــور وارد کرده اند به 
فروش برســانند. وی با بیان اینکه بنده مخالف 
معافیت های مالیاتی هستم، با اشاره به ماده 13 
موجــود در قانون معافیت هــای مالیاتی، افزود: 
20 سال است که تولیدکننده ها در این مناطق 
معاف از مالیات هستند. حتی از کارمندان برای 
حقوقشان در مناطق آزاد مالیات گرفته نمی شود. 
بحث اینجاســت مســافرانی که به این مناطق 
می آیند باید مالیات بدهند یا خیر؟ تبعیض دیگر 
این است که در کاال نباید مالیات بگذاریم ولی در 

خدمات می شود مالیات وضع کرد.
وی ادامه داد: هر جا در اقتصاد رانت ایجاد کردیم 
به مشکل برخوردیم، هر چه فرار مالیاتی است به 
معافیت ها برمی گردد. مناطق آزاد نیز به همین 

دالیل به حیاط خلوت دولت تبدیل شده اند. 

ایران در صدر کشورهای 
صادرکننده به عراق

ایبنا: ناصر بهــزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق 
گفت: ایران با تصاحب 24 درصد از ســهم کل 
صادرات به عراق در میــان رقبایی مانند چین، 
ترکیه، اردن، هند، عربســتان سعودی و آمریکا 
در صدر قــرار دارد. 20 درصد از این ســهم در 
اختیار چین، 19.5 درصد متعلق به ترکیه و زیر 

10درصد مربوط به آمریکا بوده است.

 قیمت سکه 
به زیر ۴ میلیون تومان رسید

ایرنا: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار آزاد دیروز با کاهش 30 هزار تومانی به 3 
میلیون و 986 هزار تومان فروخته شد. همچنین 
نیم ســکه نیز 2 میلیون و 30 هزار تومان و ربع 
ســکه یک میلیون و 230 هزار تومان داد و ستد 
شد. همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طالی 
خام 18 عیار 406 هزار تومان به فروش می رسد.

سیر نزولی قیمت  کاغذ در بازار
گسترش نیوز: احمد شــریفیان، دبیر اتحادیه 
کاغــذ و مقوای تهران گفــت: در حال حاضر با 
کنتــرل قیمت ارز، وضعیت کاغــذ هم به ثبات 
نسبی رسیده؛ به شکلی که قیمت ها سیر نزولی 
دارد. وی افزود: دلیل دوم برای قیمت مناســب 
این روزهای کاغذ، خــروج دولت از بازی واردات 
و کنترل اســت. وی گفت: کاغذ A4 هم قیمت 
مناسب تری پیدا کرده و در حال حاضر بسته ای 
32 هزار تومان اســت که حدود 10 هزار تومان 

کاهش داشته است.

تحقیق و تفحص از سازمان 
استاندارد کلید خورد

نــود اقتصادی: عملکرد 6 ســاله ســازمان 
اســتاندارد، نوع نظارت این ســازمان بر تولید 
خودرو، مواد غذایــی موجود در بازار و کیفیت 
ســوخت مصرفی خودروها موضوع تحقیق و 

تفحص مجلس شد.
10 تــن از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای 
خواستار تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد در 
خصوص موضوعاتی مانند هزینه ها و دارایی های 
این سازمان، نظارت بر مواد غذایی بازار، کیفیت 

سوخت و نظارت مواد تراریخته شدند.

قانون پیش فروش مسکن 
ضدتولید است

فارس: فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه ســازان گفت: دولت باید ریسک در حوزه 
مسکن را بپذیرد. در این خصوص اظهارنظرهای 
زیادی شده و اکنون هم اعالم می کنم که قانون 
پیش فروش مسکن ضدتولید و توسعه مسکن 
اســت. وی افزود: شــرایط ساخت و ساز به مرز 
پرتگاه رســیده و متأسفانه حاضر نیستند این 
شرایط را اصالح کنند و تبعات آن سیکل های 
رونق و رکود پنج ســاله ای اســت که ســبب 
جهش های قیمتی و همچنیــن عقب ماندن 

عرضه از تقاضا می شود.

ما در سال حدود 
70 تن زعفران به 
چین صادر می کنیم 
که 90 درصدش 
به صورت قاچاق 
است و هیچ رایزنی 
برای حل مشکالت 
تعرفه ای صادرات به 
چین کاری نمی کند

بــــــــرش

هیچ کس حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانه ها را بپذیرد      نود اقتصادی:  محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این مملکت کسی حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانه ها 
را بپذیرد. نمایندگان مجلس فکر می کنند اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت کند، مردم دیگر به نمایندگان فعلی رأی نمی دهند، دولت هم فکر می کند که اگر قیمت بنزین را افزایش دهد در انتخابات 

بازنده است. این عافیت طلبی پوپولیستی، دودی شده است که به چشم مردم می رود. 

برای دریافت مالیات باید درآمدها شفاف شود
 اقتصــاد   عــزت اهلل 
یـوسفـــیان مال، عضـــو 
کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شــورای اسالمی 
بودجه  کســری  دربــاره 
گفت: »برای حل کسری بودجه دست دولت باز 
است و می تواند برای کاهش یا افزایش بعضی 
هزینه ها  اقدام کنــد. برای مثال وقتی بودجه 
جاری برای پرداخت حقوق کم باشد، دولت از 
مجلس اجازه می گیرد تا با کم کردن از بودجه 
عمرانی، حقوق ها را پرداخت کند. دست دولت 
در تخصیص ها باز اســت و هــر جا کم بیاورد 

می تواند تا 10 درصد بودجه ها را جابه جا کند«.
وی در خصوص اصــالح بودجه تصریح کرد: 
»بــرای این کار باید نحوه بودجه ریزی را تغییر 
داد. از زمانی که آقای نوبخت رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه شد، تغییراتی لحاظ شده است و 
خودش رأساً کار تغییر بودجه را انجام می دهد. 
این موضوع به معنای از بین بردن وابستگی به 
درآمد نفتی نیســت، بلکه کاستن از آن است. 
در حال حاضر هم این وابســتگی کمتر شده 
اســت«. نماینده مردم آمــل در مجلس افزود: 
»زمانی بودجه ما 100 درصد به نفت وابســته 
بــود، اما اکنون این عدد بــه 30 تا 40 درصد 

رسیده است. این میزان باقیمانده هم با توجه به 
وضعیت بودجه داخلی قابل اصالح است و ما از 

این جهت مشکلی نداریم«.
عزت اهلل یوسفیان مال گفت: »اگر اقشاری مانند 
پزشــکان، وکال و سایر مشاغل مالیات شان را 
پرداخــت نکنند، قانون ابزارهــای الزم برای 
برخــورد را پیش بینــی کرده اســت. بحث 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی یکی از مواردی 
است که می توانیم ســهم نفت را در بودجه 
دولت کم کنیم که برای این کار قوانین الزم 
وجــود دارد«. وی در مورد بحث فرار مالیاتی 
در کشــور گفــت: »برای دریافــت مالیات و 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مطالباتی هم 
داریم. در حال حاضر هم دنبال راهی هستند 
تا دولت بتواند این مطالبات مالیاتی را وصول 
کند. در این راستا قانون راه هایی برای وصول 
مالیات هایــی که برخــی پرداخت نمی کنند 
پیش بینی کرده است«. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجــه مجلس در پایان درباره راهکارهای 
دریافت مالیات گفت: »در این میان شفافیت 
درآمدی اقدامی اســت که باید انجام شــود. 
برای مثال همین دستگاه پوزی که قرار است 
برای پزشکان زده شود اقدام خوبی است که 

موجب شفافیت می شود«.

گفتار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

گزارش تحلیلی

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ایران تنها کشور منطقه است که ۹۷درصد داروهایش را تأمین می کند     ایلنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت در نشست شصت و ششمین اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشت گفت: کشوری مانند ایران در منطقه وجود ندارد که ۹۷درصد داروهای مورد نیازش را خودش تأمین کند. وی با بیان اینکه تاکنون نگذاشته ایم هیچ مشکلی درباره داروهای خاص ایجاد شود، افزود:  

هیچ بیمار تاالسمی به دلیل حمایت از تولید داخلی و واردات دارو با سازوکارهای مختلف، با مشکل جدی روبه رو نیست. ما کشوری نیستیم که دنیا بتواند آن را نادیده بگیرد.

توزیع گذرنامه در مرز برای حضور در راهپیمایی اربعین
فارس: معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت 
ملی پست گفت: با تعامل با ناجا و پلیس 
گذرنامه، تمهیداتی انجام شده تا بتوانیم 
فرایند توزیع گذرنامه را در مرزهای ایران و 

عراق نیز انجام دهیم.
حســین نعمتی افزود: دفاتر پســتی و 
همکاران من در بخش توزیع ۲۴ ساعته 

فعال هستند و به دنبال این موضوع هستند که به محض اینکه گذرنامه ها و گذر موقت 
وارد شبکه پستی شود سریع در چرخه توزیع قرار دهند.

زائران آب آشامیدنی به همراه داشته باشند
ســتاد  دبیر  محمدی فر،  احمد  فارس: 
مرکــزی اربعین بــا توجه بــه احتمال 
دسترسی  نداشــتن به آب آشامیدنی تا 
مسافت چند کیلومتری، خاطرنشان کرد: 
موضوع همراه داشــتن آب آشــامیدنی 
نکته ای مهم اســت که توصیه می شود 
زائران عزیز حتماً آب آشامیدنی به همراه 

داشته باشند.

قیمت بلیت هوایی بازگشت از اربعین افزایش نمی یابد
مدیرکل  اســفنانی،  محمدعلی  فارس: 
تعزیرات حکومتی اســتان تهران گفت: 
قرار است قیمت های مصوب از ۲0 تا 30 
مهرماه برای پروازهای مســافران در ایام 

اربعین بدون افزایش قیمت باشد.
وی افزود: پیشــنهاد داده ایم با همکاری 
وزارت صمت و انجمن حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان، مدت زمان قیمت های مصوب را افزایش دهیم.
اسفنانی افزود: قیمت مصوب برای پرواز تهران- نجف یک میلیون و 100هزار تومان و 
در رفت و برگشت ۲میلیون و ۲00هزار تومان است و پرواز مشهدـ نجف، هر سفر یک 
میلیون و ۴00هزار تومان که در مجموع ۲میلیون و 800هزار تومان می شود و چنانچه 

هر آژانس هواپیمایی قیمتی باالتر از این نرخ مصوب بفروشد، تخلف است.

زائران حتماً ارز کافی همراه داشته باشند
باشــگاه خبرنگاران جــوان: احمد 
محمدی فر، دبیر ســتاد مرکزی اربعین 
گفت: برخی از زائران در آن ســوی مرز 
به دلیل همراه نداشــتن ارز کافی دچار 
مشکالتی شدند، توصیه می کنیم حتماً 

زائران ارز کافی همراه داشته باشند.

زائران اربعین در مرزهای چهارگانه فیلم عاشورایی می بینند
آنا: دبیر قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین از راه اندازی سینما سیار در چهار مرز 

ایران و عراق و نمایش فیلم  برای زائران خبر داد.
ناصر امین زاده گفت: به همت قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین، نخســتین 
»سینما سیار« در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی فعالیت خود را از جمعه 
1۹ مهر و با نمایش سه فیلم سینمایی »روز واقعه«، »گام های شیدایی« و »هیهات« 
برای زائران امام حسین)ع( آغاز کرد. الزم به ذکر است این اکران ها تا روز ۲۷ مهر 

ادامه خواهد داشت.

اعالم نرخ پارکینگ ها در مهران
ایسنا: عبدخانی، معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ایالم گفت: نرخ 
مصوب برای پارکینگ های شهرســتان 
مهران به ازای پارک در ۲۴ ساعت، ۵0هزار 
ریال است اما برخی از پارکینگ داران اقدام 
به دریافت ۵00 هزار ریال هزینه ورودی به 
صورت یکجا و برای چند روز کرده بودند 

که پس از تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس سازمان راهداری: 
برنامه ریزی بازگشت زائران اربعین تغییر کرد

مهر: عبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان 
راهداری درباره روش جدید ســاماندهی 
بازگشت زائران اربعین گفت: اگر زائرانی 
که به عراق رفته اند، تاریخ بازگشت خود 
و مرزی را کــه عالقه مندند از آن مرز به 
کشور برگردند به سامانه سازمان راهداری 
پیامک کنند، می توانیم برنامه ریزی بهتری 

برای تردد آنان انجام دهیم. وی افزود: این برنامه ریزی بیشتر برای آن دسته از زائرانی 
اســت که با اتوبوس عازم مرزهای خروجی به سمت عراق شده اند؛ اما آن هایی که با 
وسیله شخصی به مرزها رفته اند هم در صورتی که به سامانه پیامکی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای )10001۴1( تاریخ و مرزی که خودرو شخصی شان را در آن 
پایانه مرزی پارک کرده اند، اعالم کنند، می توانیم با استفاده از این سامانه پیامکی باز 
یا بسته بودن موقتی مرز مورد نظرشان مثالً پایانه مرزی مهران در تاریخی که آن ها 

مطرح کرده اند را اعالم کنیم.

چطور با کودک خود به راهپیمایی اربعین برویم؟
مهر: دکتر ریحانه سادات طباطبایی یگانه، 
استاد دانشگاه که سال گذشته با کودکش 
به راهپیمایی اربعین رفته بود تجربه های 
خود را در قالب سفر همراه با کودکان ارائه 

کرده است.
چند توصیه از ایــن تجربه را با تلخیص 

تقدیمتان می کنیم:
- لباس فرزندتان را راحت و نسبتاً خنک انتخاب کنید که بتواند با آن بخوابد و هوای 
گرم روز اذیتش نکند، ولی حتماً یک پتو و ژاکت یا کاپشن سبک آماده داشته باشید 

تا شب ها استفاده کند.
- برای استراحت در طول روز بهتر است از موکب های ایرانی استفاده کنید، چون روزها 
موکب های ایرانی امکاناتی مانند غرفه ویژه بازی کودکان دارند و احیاناً اگر زمانی که 
فرزندتان در کالســکه خواب بود شما پیاده روی کردید این فرصت مناسبی است که 
فرزندتان را در اتاق امن بازی تحویل دهید و یک ساعتی استراحت کنید. اما شب ها 
موکب های عراقی اساساً با رفاه بیشتری همراهند؛ چراکه توزیع غذا داخل موکب انجام 
می شــود و نیازی به خروج از موکب نیست برعکس موکب های ایرانی، همچنین به 

خاطر ظرفیت پذیرش کمتر، آسودگی و آرامش بهتری برای خوابیدن شب دارید.
- بسته های هدیه کوچک همراه با کودکتان از پیش از سفر آماده کنید تا کودکتان به 
زائران و عراقی های همسن و سال خود هدیه دهد. هم او تمرین بخشندگی می کند و 

هم شما قدمی در مسیر یگانگی دو ملت برداشتید.
- از لحظات ســفر با کودک خود عکس بگیرید چون خیلی از آموزه های اخالقی را 
بعدها با دیدن این تصاویر به کودکتان می توانید یادآوری کنید و همچنین می توانید 
خیلی از  تصاویر سفر را با هشتگ های عربی و انگلیسی در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارید.
- کفش کودکتان را پارچه ای انتخاب نکنید. مســیر در جاهایی خاکی و حتی گلی 
اســت و ممکن است نیاز به شست وشو پیدا کنید، بنابراین کفش پارچه ای مناسب 

چنین شرایطی نیست.
- گرچه پذیرایی در طول مسیر متنوع و به وفور است، اما همراه خود بعضی از تنقالت 

مثل آبنبات چوبی یا پاستیل همراه داشته باشید.
- وسایل را در کیف و کوله خود و فرزندتان در کیسه بگذارید و بار را به صورت کیسه  

کیسه ببندید تا درآوردن وسایل با سهولت بهتری انجام شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  مسکن، همواره برای مردم 
و مسئوالن کشور چالش برانگیز بوده است و به همین 
دلیل دولت ها برای پایین آوردن تب باال و نیاز داغ 
بازار مسکن به ویژه برای جوانان طرح های متفاوتی 

را پیشنهاد کرده اند.
آخرین نســخه ای که این بار نه از سوی دولت که 
توســط شــهردار تهران برای تأمین مسکن اقشار 
کم درآمد جامعه پیچیده شــده، ساخت خانه های 

30متری است. 
آیــا این خانه ها می توانند رفــاه، آرامش و نیازهای 
روحی یک خانــواده را تأمین کنند یا آنکه خود به 

چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد؟

  کوچک شدن خانواده
بتوان گفت نخستین  شاید 
خانه های  آمار  افزایش  آفت 
30متری و اســتقبال از آن، 
کوچک تــر شــدن خانواده 
است. در یک واحد مسکونی 

30متری جایی برای فرزنــدان وجود ندارد. اتفاقی 
که موجب کوچک شــدن خانواده های کم درآمدتر 
می شود. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون 
عمران مجلس نیز راهکار تولید خانه های 30متری 
را در تضاد با تشــکیل خانواده در کشور می داند و 
می گوید: مشخص نیست که این اقدامات برای حل 
مشکل مسکن بوده یا دولت تنها به دنبال رفع تکلیف 
در حوزه مســکن است و بر اســاس سیاست های 
جمعیتی، دولــت و حکومت باید زمینــه را برای 
تشــکیل خانواده و فرزندآوری زوج ها فراهم کنند، 
اما قطعاً تولید مســکن  30متری، افراد را به سمت 

تجردگرایی سوق می دهد. 
مســعود عالمی نیســی، مدیر گروه رفاه و تعاون 
اجتماعی دانشــــگاه عالمه طباطبایی نیز ضمن 
مخالفت با اجــرای طرح مســکن 30متری برای 
خانواده های کم بضاعت می گوید: اگر انبوه ســازی 
خانه های 30متری آغاز شود به تدریج این مسئله 
نه تنها در تهران بلکه در سایر کالنشهر های کشور 
هم رایج می شــود همان طور که در سال های اخیر 
ساخت خانه های ۴0متری در تهران پذیرفته شده و 

این الگو هم کامالً غلط است.
دکتر عالمی نیســی می افزایــد: خانه هایی با متراژ 
30متر برای خانواده ای با یک فرزند هم قابل سکونت 
نیســت و حداکثر یک زوج به صــورت خوابگاهی 
می توانند در این خانه ها ســکونت کنند و با توجه 
به اینکه طبق آمار های اعالم شده از سوی سازمان 
ثبت احوال کشــور هم اکنون نیز تهران کمترین 
نرخ فرزنــدآوری را در ایران به خود اختصاص داده 

است، پرواضح است که با ساخت خانه های 30متری 
به دلیل کمبود امکانات و فشــارهای روانی ناشی از 
محیط کوچک، تعداد فرزنــدآوری کاهش خواهد 
یافت و در واقع این طرح برخالف سیاست های کلی 

جمعیت اســت که از سوی رهبر 
معظم انقالب ابالغ شد. 

  سیاست گذاری های مسکن 
همواره غلط بوده است

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سیاست گذاری های کشور در حوزه 
مســکن- حداقــل در تهــران- از 
ابتدا تاکنون اشــتباه بوده و ساخت 

خانه های 30متری ادامه همین سیاست گذاری های 
غلط اســت، ادامه می دهد: بر اساس آمار ارائه شده 
از سوی مشــاور سابق وزیر مســکن و شهرسازی 
 میانگیــن طبقــات خانه های مســکونی شــهر 

تهران- یعنی تعداد واحد بر ســاختمان- دو واحد 
بوده اســت و این نشــان می دهــد تراکم هایی که 
در بیشــتر مناطق تهران وجود دارد درست توزیع 
نشده است و اکنون طرح خانه های 30متری برای 
تأمین مســکن راهکار درستی 
نیست و گزینه های بهتری برای 
رفع این مشــکل وجود دارد. به 
عنوان مثال مالیات بر خانه های 
خالی که چندی پیش از سوی 
نمایندگان مجلس پیشنهاد شد 
می تواند راهکار مناســبی برای 
کاهــش قیمت اجاره مســکن 
باشد، به طوری که اگر قرار باشد 
به خانه های خالی مالیات تعلق گیرد، اغلب مالکان 
ترجیح می دهند به جای پرداخت مالیات خانه های 
خــود را با قیمت پایین تری اجاره دهند که در این 
صورت بخشی از مشکل برطرف خواهد شد و نیازی 

به ساخت مسکن جدید با این متراژ محدود نیست.
به گفته دکتر عالمی نیسی اگر ما سیاست افزایش 
جمعیت را دنبال می کنیم باید به دنبال ســاخت 
خانه هایی با متراژ 1۵0متر و بیشتر از آن باشیم تا 
امکان افزایش جمعیت برای خانواده ها فراهم شود. 
اما خانه های 30متری نه تنها پیامدهای منفی برای 
جمعیت کشور به همراه خواهد داشت بلکه ناخودآگاه 

افراد را به سمت تجردگرایی سوق می دهد. 

  اصل 31 قانون اساسی چه می گوید؟ 
طاهــره نصر، رئیــس گروه 
سازمان  معماری  تخصصی 
نظام مهندســی کشور نیز 
می گوید: بر اساس اصل 31 
کشورمان،  اساســی  قانون 

داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی 
است.  دکتر نصر می افزاید: مسکن به عنوان مأمن 

آرامش و محلی برای تجربه حــس خانواده بودن، 
معنایی متفاوت با صرفاً سرپناه بودن دارد. بنابراین 
فضایی که برای مســکن تعریف می شود به لحاظ 
عمومــی، نیمه خصوصی و خصوصی بســیار حائز 
اهمیت اســت. وجود فضاهای خصوصی نظیر اتاق 
خواب از یک ســو و فضاهایی که موجب می شود 
خانواده ها بتوانند با یکدیگر تعامل داشــته و زمینه 
ارتباط عاطفی میان اعضای خانواده را برقرار کند و 
همچنین اتاق پذیرایی برای گرد هم آمدن و تعامل 
افراد خانواده با دوستان و خویشاوندان همه از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

  خوابگاه به جای خانه 
این عضو هیئت علمی گروه معماری دانشــگاه آزاد 
اســالمی شــیراز ادامه می دهد: اینکه فضای 30 
مترمربعی چگونه می توانــد کاربری ُخرد فضاهای 
مختلف مســکن را به ویژه به عنوان محل آرامش 
و محلــی برای همخوانی با فرهنگ ایرانی ما برقرار 
کند جای ســؤال دارد. بدون تردید خانه ای با متراژ 
30مترمربعی، مسکن مناسب محسوب نخواهد شد 
و بیشتر از آنکه مسکن تلقی شود سرپناهی به عنوان 
خوابگاه است که با فرهنگ خانواده ایرانی ما یعنی 
زندگی و ســکونت مطلوب سازگار نیست و الگویی 
است که از کشور های غربی و بدون توجه به اهمیت 

کانون خانواده گرفته شده است. 
به گفته دکتر نصر ساخت مسکن های 30متری 
می تواند ســاختار خانواده ایرانی را دچار آسیب 
کند و رشد و پرورش روحی افراد را تحت مخاطره 
قرار دهد؛ چراکه به لحاظ معماری ادراک فضایی 
مطلوب در معماری ایرانی- اسالمی بسیار حائز 
اهمیت است و فضاهایی که برای معماری مسکن 
تعریف شده از اهمیت ویژه ای در سالمت روانی 
خانواده برخوردار اســت که حفظ هر یک از این 
فضا ها عالوه بر جلوگیری از آســیب هایی که به 
ســاختار خانواده وارد می ســازد، موجب حفظ 

بخش هایی از فرهنگ معماری ایرانی می شود. 

  شهرداری تأمین کننده مسکن نیست 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا شهرداری 
طــرح ســاخت مســکن 30متــری را بــرای 
خانواده هــای بدون مســکن ارائه داده اســت، 
اظهار می دارد: متولی ســاخت مســکن وزارت 
راه و شهرســازی، معاونت مســکن وزارت راه و 
شهرسازی و بنیادهایی نظیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســت و شهرداری تأمین کننده مسکن 
نیســت که بخواهد در این مقوله ورود پیدا کند 

و وظیفه ای در این خصوص نیز ندارد.

قدس طرح شهردار تهران را برای ساخت خانه های 30 متری بررسی می کند

قوطی کبریت غربی علیه خانواده ایرانی

راهکار تولید 
خانه های 30 متری 
در تضاد با تشکیل 

خانواده در کشور 
است

بــــــرش
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دستچین

انتقاد تند کالنتری از خودروسازان
مهر: عیســی کالنتری، رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: 
خودروســازان گفتند به دلیل تحریم ها ما را از نصب فیلترها روی 
خودروهــای دیزلی معاف کنید. ۶ ســال تحریم نبــود این کار را 
نمی کردند یک سال تحریم است می گویند ما را معاف کنید. بیش 
از ۶0درصد آلودگی هوای تهران به خاطر خودروهای دیزلی است. 

سوءاستفاده اینچنینی از موقعیت عجیب است.

طرحی برای حل بدهکاری آموزش و پرورش
خانه ملت: قاسم احمدی الشکی، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: با تصویب طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور در تقویت 
نظام آموزش و پرورش که باید یک درصد از سود شرکت های دولتی 
و بانک ها به آموزش و پرورش تعلق  گیرد، بســیاری از مشــکالت 
فرهنگیان رفع می شود آن هم در شرایطی که حدود 1۵هزار میلیارد 

تومان بدهکاری در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد.

پیش بینی یک ابربحران در آموزش و پرورش
برنا: عباس فرجی، مشــاور آموزش با بیان اینکه بر اساس آمار نرخ 
دانش آموزی تا سال 1۴01 از مرز 1۵میلیون نفر می گذرد، گفت: این 
دورنما دیگر بحران نیست؛ یک ابربحران است که به دلیل بی برنامگی 
شکل گرفته اســت. یعنی از طرفی تا 10 سال آینده حدود نیمی 
از معلمان خود را از دســت می دهیــم و از طرفی چندین میلیون 

دانش آموز به ظرفیت مدارس اضافه می کنیم.

823 مدرسه چادری داریم
فارس: محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و 
آموزش عشایر با بیان اینکه ۲هزار و ۶۵3 در بخش عشایری، ۶هزار 
و ۶۴1 کالس چندپایه، یک هزار و 311 مدرســه کانتینری، 8۲3 
مدرسه چادری و ۲۲8 مدرســه شبانه روزی داریم، گفت: برای هر 
۵10 دانش آمــوز یک مربی ورزش و برای هر ۹13 دانش آموز، یک 

مربی پرورشی در مدارس عشایری فعالیت می کنند.

کاهش آمار طالق های توافقی در کشور
ایلنا: علــی محمد زنگانه، مدیر کل پیشــگیری های فرهنگی 
اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
گفت: آمــار ورودی پرونده های طالق در ســال ۹۷، ۴.۶ درصد 
کاهش داشته است. در ســه ماهه ابتدایی سال ۹8 آمار ورودی 
پرونده طالق توافقی 11.1 درصد کاهش داشــته اســت و این 

کاهش همچنان ادامه دارد.

امنیت گردشگرها در ایران بیشتر از ترکیه 
ایلنا: مهمت چلنگ، اســتاد تاریخ مذاهب اسالمی، زبان فارسی و 
روابط بین الملل دانشگاه اوالداغ ترکیه گفت: شبکه های تلویزیونی 
تصویر بدی از ایرانیان نشــان می دهند و می گویند در ایران امنیت 
و آرامش نیســت، اما به نظر من امنیت برای گردشــگرها در ایران 
بهتر از ترکیه و حتی بیشتر از کشورهای اروپایی است. من 1۵ بار 

به ایران سفر کرده ام.

بودجه صفر درصد فرهنگی برای دانشگاه!
ایرنا: مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران می گوید: از 
حدود 10 دانشــگاه تحقیق کردم و مشــخص شد ۷درصد بودجه 
تعیین شده به معاونت فرهنگی آن دانشگاه ها داده شده است. حتی 

در دانشگاهی بودجه صفر درصد هم محقق شده است!
معاونت فرهنگی در هیچ کمیسیون و شورای مهم و اثرگذار دانشگاه 

حضور ندارد و نمی تواند نقش حائز اهمیتی بازی کند. 

فروش کتاب های درسی دانش آموزان در بازار سیاه 
تسنیم: حجت االســالم علی ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی درباره این موضوع که برخی می گویند کتاب های 
درسی در بازار سیاه به شکل آزاد با قیمت باال در حال فروش است، 
گفــت: ما هم گزارش های معدودی داریم و نشــان می دهد برخی 
مسئوالن توزیع کتاب های درسی احتماالً تخلف کرده اند. البته موارد 

معدود است و یک مورد هم باشد با آن برخورد می کنیم.

27 درصد مردم تهران گرفتار اختالالت روان هستند
فارس: ناهید خداکرمی، عضو شــورای شهر تهران گفت: بر اساس 
آمارهــای وزارت بهداشــت حدود ۲۷درصد مــردم تهران ذهن و 
روان آن هــا درد می کند و درگیر اختالالت خلقی، شــخصیتی و 
روان شناختی هستند،  این در حالی است که حتی اگر فرد، اختالل 
شناخته شده روانی نداشته باشد استرس محیط به نوعی روان آن را 

درگیر می کند بنابراین همه باید به این موضوع توجه کنیم.

 میراث فرهنگی

پاسخ یک مدیر میراث فرهنگی
مردم مجاز به نگهداری کدام 

اشیای تاریخی هستند؟ 
 میزان  محمدرضا کارگر، مدیر کل امور موزه ها، 
اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: اگر مردم اشیایی را نگهداری 
کنند که داشتن آن مجاز باشد دفتر امور موزه ها 
کمک هایی بــه آن ها برای نگهــداری بهتر ارائه 
می دهد. وی افــزود: ولی اگر اشــیای غیرمجاز 
نگهداری شــود با افراد خاطی در صورت اطالع 
برخورد می شود و اگر افراد آن ها را در اختیار داشته 

باشند متخلف محسوب می شوند.
وی در ادامــه درباره شــرایط نگهداری آثاری که 
مجاز است گفت: به عنوان مثال آثاری که دارای 
تاریخ 100 ســال باشند مردم مجاز به نگهداری 
آن ها هســتند  اشیایی که از جنسی هستند که 
اگر زیر خاک قرار بگیرند از بین می روند نگهداری 

آن ها مجاز نیست.
وی همچنین در ادامه گفت: افراد می توانند اشیایی 
مثل کاغذ، پارچه و پوست را با هر قدمتی داشته 

باشند.

خانه و خانواده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
۸۵ درصد زنان خانه دار در معرض 

آلودگی های خانگی قرار دارند
 آنا  علیرضا زالی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی با اشــاره به اینکــه در بحث 
آلودگی های خانگی که ناشی از کیفیت اجاق گاز 
اســت، باید آموزش هایی به  منظور پیشــگیری 
صــورت پذیرد، اذعــان کرد: 8۵درصــد از زنان 
خانه دار در معرض آلودگی های خانگی ناشــی از 
توجه نداشتن به کیفیت پخت و پز غذا قرار دارند.

وی افزود: امروزه الگوهای آلودگی هوا تغییر کرده 
و این موضوع سبب شده تا آالینده های تازه ای به 
وجود بیایند که ابزارهایی برای کاهش آن ها وجود 

نداشته باشد.
زالی گفت: بیماری هایی با منشأ آلرژیک و فصلی 
که الگوی آن در اواخر اســفند بود به شروع دی 
ماه منتقل شــده که این موضــوع باید در نظام 
سالمت مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از تجارب 
کشورهای مختلف و پروتکل های موجود در کنار 
اصالح شــیوه زندگی، می توان روند شــتاب این 

بیماری ها را کاهش داد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول بهزیستی هشدار داد
فرصت سه ماهه به کارکنان 

بهزیستی برای ترک مراکز
 تسنیم  مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: مســئوالن و کارکنان 
بهزیستی ســه ماه فرصت دارند که از مدیریت 
مراکز استعفا دهند در غیر این صورت بر اساس 

قوانین و مقررات با آن ها برخورد خواهد شد.
کاظم نظم ده با اشاره به بخش نامه اجرایی منع 
پذیرش و یا قبول منافع تعارض افزود: از ۴۲هزار 
مجوز صادر شده در بهزیستی، یک هزار و ۲۹۷ 
مرکز در تملک مسئوالن و کارکنان بهزیستی 
و یا بســتگان درجه یک آن هاست که البته در 
گذشته این روال معمولی بوده و مشکلی نداشته 
اســت اما با بخش نامه اشاره شــده از این پس 
مسئوالن بهزیستی نمی توانند مدیریت مرکزی 

را به عهده داشته باشند.
نظم ده همچنین تأکید کرد: از این پس نیز به 
هیچ عنوان به مســئوالن و کارکنان بهزیستی 
مجوز مرکز اعم از سالمندان، معلوالن و... صادر 

نخواهد شد. 

 آموزش

رئیس مرکز استعدادهای درخشان خبر داد
 افزوده شدن چند المپیاد انسانی 

به جمع المپیادها
 مهر  رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای 
درخشــان از اضافه شــدن المپیادهای اقتصاد، 
مدیریــت، حقوق و صنایع دســتی به شــمار 
المپیادهای کشور در سال تحصیلی جدید خبر 

داد.
فاطمه مهاجرانی گفت: ما مشاهده کردیم که در 
حوزه علوم ریاضی و تجربی المپیادهای متعددی 
داریم اما بچه های علوم انســانی تنها یک المپیاد 
ادبی را دارند. برای همیــن المپیادهای اقتصاد، 

مدیریت و حقوق را برای آن ها طراحی کردیم. 
مهاجرانی همچنین درباره چرایی برگزاری المپیاد 
صنایع دستی اظهار کرد: المپیاد صنایع دستی در 
حوزه فناوری های نرم برگزار می شود و موضوعی 
هویت ساز اســت و موجب می شود دانش آموزان 
از مسیر آن زندگی را بهتر بشناسند. این المپیاد 
را با کمک وزارت گردشــگری و صنایع دســتی 
برگزار می کنیم و دانش آموزان رشته هنر و سایر 

دانش آموزان می توانند در آن شرکت کنند. 

فضای مجازی

رئیس پلیس فتا عنوان کرد
 ۵ جرم برتر در فضای سایبری 

و استان های جرم خیز
 مهر  ســردار وحید مجیــد، رئیس پلیس فتا 
می گوید: معموالً پنج جرم برتر در فضای سایبری 
متفاوت اســت. اولویت نخســت برداشــت های 
غیرمجاز اینترنتی است که مصداق بارز آن بحث 
فیشینگ است. بعد کالهبرداری اینترنتی است 
و بعد مزاحمت اینترنتی اســت. در مرحله بعدی 
دسترسی غیرمجاز به داده ها و هتک حیثیت است. 
در هر اســتانی یا در هر ماهی اولویت ها متفاوت 
می شود ولی معموالً میانگین برداشت اینترنتی و 
کالهبرداری اینترنتی اول و دوم هستند و بین ۵0 

تا ۷0 تلورانس جرایم بوده است.
وی در خصوص میزان جرایم نیز اضافه می کند: 
اولویــت جرایم تهران بزرگ اســت کــه تقریباً 
۹/۲8درصــد جرایــم کشــور به تهــران بزرگ 
برمی گردد، پایتخت در ۶ ماه نخست سال، باالی 
1۵هزار جرم ثبت شــده در فضای مجازی دارد 
و بعد خراســان رضوی، اصفهان، فارس، گیالن، 

آذربایجان شرقی و خوزستان است.

تا اربعین حسینی
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»بهای حمایت« عنوان باج خواهی های دوباره ترامپ از گاو شیرده

اشغال عربستان با چک سفید امضای سعودی
  جهان/ جواد فراهانی  »مارک اسپر« وزیر دفاع 
آمریکا روز جمعه اعالم کرد این کشــور قصد دارد 
به درخواست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
سعودی 3هزار ســرباز خود را به این کشور اعزام 
کنــد. پس از ایــن دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
آمریکا فاش کرد که عربســتان پذیرفته است در 
مقابل ارسال نیروهای آمریکایی به کشورش پول 
پرداخت کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: ما 
هم سرباز و هرچیز دیگری که بخواهید برای کمک 
به عربستان می فرستیم، اما آیا شما حاضرید؟ من 
از عربستان خواستم که مقابل هرچیزی که برایش 
می فرستیم پول بدهد. اکنون عربستان این خواسته 
ما را پذیرفته و ما مقامات سعودی را به این خاطر 

تحسین می کنیم.
این سخنان ترامپ گفته های پیشین او در مورد باج 
خواهی از عربستان و توصیف آن به گاو شیرده را 
در اذهان زنده کرد. دونالد ترامپ از زمان ریاســت 
جمهوری همواره چشمداشت خود به پول عربستان 
را ابراز داشــته و با وعده حمایت نظامی از آن که 
به مرور زمان مشــخص شده این وعده ها تو خالی 
است، با شیوه ها و بهانه های مختلف، از جمله تبلیغ 
خطــر ایران برای امنیت منطقــه بزرگ ترین باج 
خواهی های مالی را محقق کرده است؛ به گونه ای 
که تاکنون معامالتی به ارزش بیش از 420 میلیارد 

دالر را با سعودی ها امضا کرده است.

  ترامپ سعودی را تلکه می کند
پایگاه تحلیلــی خبری »الخلیج آنالیــن« در این 
خصوص می نویســد: در حالی که رئیس جمهور 
آمریکا از اتفاقات منطقه، جنگ یمن و اختالفات 
عربســتان با ایران همواره به عنوان فرصتی برای 
پرکردن خزانه واشــنگتن به طور مستقیم و غیر 
مستقیم اســتفاده کرده و »بهای حمایت« عنوان 
باج خواهی هایش بوده، اما به خواســته های ریاض 
برای حمایت از خاک خود در مقابل اتفاقات اخیر 
پاسخ نداد. اتفاقات اخیر در منطقه و حمله نیروهای 
یمنی به تأسیسات نفتی آرامکو، دروغگویی ترامپ 
در مورد حمایت از عربســتان را ثابت کرد و نشان 
داد که آن همه اموال سعودی به فنا رفته است؛ به 
گونه ای که آسمان آن ها باز و آب های منطقه ایشان 

قابل نفوذ است.
محمد النوبی، کارشــناس نظامی یمنی می گوید: 

ترامپ از برجســته کردن تهدید ایــران برای باج 
خواهی عربستان بهره می برد. او همیشه از وجود 
تهدید ایران علیه امنیت منطقه ســخن می گوید 
تا کشــورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی را 
بترساند تا پول بیشتری را به اقتصاد آمریکا تزریق 
کنند. این درحالی است که پاسخ عربستان به باج 
خواهی های مالی آمریکا با هدف توقف نفوذ ایران 
نتیجه ای جز استفاده بیشتر واشــنگتن از اموال 

سعودی نخواهد داشت.

  اشغال عربستان
 به حساب خود سعودی هاست

عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین المللی در 
گفت وگو با شبکه الجزیره اقدام اخیر آمریکا در 
ارســال نیروی جدید به عربستان را اشغال این 
کشور توصیف می کند و می گوید: ما امروز شاهد 
سیاســت جدید آمریکا در منطقه هستیم و آن 
اشغال عربستان به بهانه مقابله با ایران به حساب 
خــود سعودی هاســت. آمریکایی هــا متحدانی 
نزدیک تر از نیروهای کرد در ســوریه نداشتند، 
ولی دیدیم که چگونه پس از آنکه از آن ها برای 
تحقق اهداف خود در ســوریه بهره بردند، پشت 
آن ها را خالی کردند؛ بنابراین مقابل عربستان هم 

چیزی فراتر از این نیست.
وی  تأکیــد می کند: آمریکا امــروز به دنبال عقد 
قراردادی 50 ساله با عربستان تحت عنوان حمایت 

از چاه های نفت آن اســت که این عمالً به مفهوم 
اشغال ســعودی به حساب خود آن هاست که این 
بدعت جدیدی است. آمریکا در عربستان سربازانی 
داشت که خود هزینه های آن ها را می پرداخت و از 
آنجا خارج کرد، ولی امروز هزینه حضور ســربازان 

را خود سعودی ها  آمریکایی ها 
می پردازنــد؛ در حالی که هیچ 
تهدیدی جز خود آمریکا علیه 
عربســتان وجود ندارد و ایران 
همواره بر آمادگــی خود برای 
گفت وگو و حل اختالفات تأکید 
کرده است، کما اینکه نخست 
وزیر پاکســتان به ایران می آید 
تا راه رسیدن به توافق را هموار 

کند.
آبشــناس در مــورد همزمانی 
تصمیم آمریکا برای اعزام نیرو 
پاکستانی،  میانجیگری های  با 

عراقی میان ایران و عربستان تصریح کرد: در داخل 
عربســتان برخی افراد وجود دارند که دریافته اند 
آمریکا فقط به دنبال دوشــیدن این کشور و وارد 
کــردن آن به باتالق اســت. در مقابل افرادی هم 
هســتند که همچنان به آمریکا تعلــق خاطر و 
وابستگی دارند و آمریکا آن ها را به بازی می گیرد. 
ایران تالش می کند روابط خوبی با همسایگان خود 
داشته باشد و از تمام تالش های بین المللی برای آن 

حمایت می کند، ولی این به مفهوم آن نیست که 
اگر به ما حمله نظامی شود دست بسته می نشینیم 

بلکه برعکس پاسخ محکم خواهیم داد.

 ترامپ به دنبال بازیابی اعتبار از دست رفته
عمر عیاصره، تحلیلگر لبنانی نیز با مقایسه میان 
درخواســت بن ســلمان برای ارســال نیروهای 
آمریکایی به کشــورش از یک طرف و درخواست 
مذاکره با ایران از طرف دیگر می گوید: عربستان به 
گمان خود می خواهد از این طریق شیوه سخت و 
نرم را در مقابل ایران همسو با هم پیش ببرد، ولی 
دلیل واقعی درخواست آن از آمریکا برای اعزام نیرو 
این اســت که ریاض تجربه سنگینی را در جنگ 
یمن به دســت آورده و هم در حمله و پایان دادن 
بــه جنگ ناکام بوده و هم به ویژه پس از حمله به 
آرامکو در دفاع از خود عاجز بوده است. آن ها به این 
نتیجه رسیده اند که توانایی دفاع از خود را ندارند و 
چاره ای جز درخواست کمک از آمریکایی ها ندارند.

عمر عیاصره در ارتباط با این موضوع که چرا این 
تصمیم در شرایط کنونی اتخاذ شده است، تصریح 
کرد: اول اینکه ترامپ پس از انتقادهایی که به او 
در مورد خالی کردن پشت کردها 
در ســوریه شده، خواست بگوید 
آمریکا همچنان از متحدان خود 
حمایت می کند، امــا در جایی 
که برای واشنگتن هزینه نداشته 
باشد و برعکس سودآورهم است. 
از طرف دیگر عربستان همزمان 
با درخواســت مذاکره بــا ایران 
خواسته به اصطالح خودی نشان 
دهد، ولی بــه نظر من این اقدام 
موجب نخواهد شد که سعودی ها 
دســت برتر را در مذاکره داشته 
باشــند و آن ها مقابــل ایران در 
موضع ضعف خواهند بود؛ چرا که آن ها می دانند 
بدون حمایت آمریکا هیچ هســتند و در نتیجه 
طرف کوچکی برای ایران در میز مذاکره محسوب 
می شــوند. بر این اساس و طبق نظر کارشناسان، 
اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان چیزی جز 
امتداد باج خواهی های دامنه دار واشنگتن از متحد 
ســعودی خود نیست و هیچ تأثیری در معادالت 

منطقه نخواهد داشت. 

روسیه و چین بالگرد نظامی 
مشترک می سازند

باشــگاه خبرنگاران: یک سخنگوی شرکت 
بالگردسازی روسیه اعالم کرد که چین و روسیه 
قراردادی را برای طراحی یک بالگرد سنگین تا 
پایان ســال جاری امضا خواهند کرد. براساس 
گزارش خبرگزاری روســی »تاس«، این سخنگو 
افزود: »شرکت های سهامی هلی کوپتر روسیه و 
»اویکوپتر« چین مذاکرات را به پایان رساندند و 
تمام اسناد قرارداد را درباره طراحی یک بالگرد 
ســنگین هماهنگ کردند. در حال حاضر این 
قــرارداد تحت یک روند تصویب در دولت چین 
اســت. ما امیدواریم این قرارداد را تا پایان سال 
جاری امضا کنیم«. نزدیکی هر چه بیشتر چین 
و روســیه در حالی است که در چند سال اخیر 
تنش ها میان این دو و دولت ترامپ به اوج خود 

رسیده است.

رئیس موساد سران مقاومت را 
به ترور تهدید کرد

رژیم  جاسوســی  ســازمان  رئیــس  فارس: 
صهیونیستی در مصاحبه ای تهدید به ترور »سید 
حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان و »سردار 
قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه ایران 
کرد تا به نوشــته روزنامه »االخبــار« تهدیدات 
تل آویو در این روزها به باالترین حد خود برسد. 
یوسی کوهن در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی 
»مشــبحه« وابســته به »حریدیم ها« ادعا کرد: 
ســلیمانی می داند که نابــودی وی غیرممکن 
نیست اما او تاکنون اشــتباهی انجام نداده که 
نامش در فهرســت ترور موســاد قــرار بگیرد. 
فعالیت های ســلیمانی در تمام مکان ها آشکار 
و ملموس اســت و او سیستمی عملیاتی ایجاد 
کرده که تهدیدی بزرگ برای اسرائیل به شمار 
می رود. می خواهیم برای همه روشن کنیم که 
ما هر کاری انجام می دهیم تا ایران قدرت نظامی 
هسته ای نداشته باشد، خواه با توافق باشد یا ابزار 
دیگری؛ همه گزینه ها روی میز است.  بر اساس 
این گزارش، کوهن در پاسخ به این پرسش که 
چرا موســاد تا کنون از ترور سید حسن نصراهلل 
امتناع کرده، گفت: این ســؤال، درست نیست. 
ســؤال )درست( این است آیا نصراهلل می داند ما 
گزینه ای برای نابودی وی داریم و پاسخ به این 

پرسش، مثبت است.

هشدار اتحادیه اروپا درباره 
بحران انتخاباتی در افغانستان

مهر: ســفیر اتحادیــه اروپا در افغانســتان، از 
نامزدهای ریاست جمهوری این کشور خواست 
با احترام به نتیجه ای که از ســوی کمیسیون 
انتخابات اعالم می شود، از تکرار بحران انتخاباتی 
20۱4 جلوگیری کنند. »پیــر مایادون« گفت:  
شــرایط امروز با 20۱4 کامالً متفاوت اســت، 
به اعتقاد من، مردم روز به روز بیشــتر خواهان 
صلح، ثبات و وحدت ملی هســتند. مایادون در 
ادامه خواستار حفظ بیطرفی کمیسیون انتخابات 
افغانستان شد و افزود، اگر اعالم نتیجه از سوی 
این کمیسیون بیش از حد طول بکشد، انتخابات 
ریاست جمهوری به بحران تبدیل خواهد شد. به 
گفته او، مشکالت فنی، ناامنی و بی عالقگی، از 
دالیل اصلی حضور کمرنگ افغان ها در انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان است. اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل که از نامزدهای انتخابات امسال 
ریاست جمهوری افغانستان بودند، در انتخابات 
ســال 20۱4 نیز رقیب اصلــی یکدیگر بودند 
و پــس از انتخابات یکدیگــر را به تقلب متهم 
کردند. اختالف بین آن ها ماه ها افغانســتان را 
درگیر بحران کرد و سرانجام با مداخله آمریکا و 
دستیابی به توافق برای تقسیم قدرت میان این 

دو، بحران فروکش کرد.
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زمان به ضرر کردهای سوریه می گذرد

 جهان/ سید احمد موســوی   از آغاز ورود نیروهای ارتش 
ترکیه به خاک ســوریه در روز چهارشنبه تاکنون سازمان ملل  و 
کشورهای بسیاری در مورد کشته شدن شهروندان غیرنظامی در 
جریان درگیری های جاری هشــدار داده اند. این در حالی است که 
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نتوانست حتی یک بیانیه علیه 

حمالت ترک ها در شمال سوریه صادر کند. 

  انفعال اروپا
صرف نظر از آمار منتشــر شده از کشته شدگان آنچه در این بین 

بیش از همه خودنمایی می کند، بی عملــی اتحادیه اروپا در قبال 
حمله نظامی ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه است. این 
انفعال اما زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که در سال های گذشته 
بارها شــاهد حضور هیئت هایی از اتحادیه اروپایی و دیگر مراکز و 

نهادهای سیاسی به این مناطق بوده ایم.
این روزها اما پــس از صدور فرمان خروج نیروهای نظامی آمریکا 
توســط ترامپ و چراغ ســبزی که به این ترتیب ترکیه برای آغاز 
حمالت به خاک ســوریه دریافــت کرد، دیگر هیچ اثــری از آن 
حمایت ها نیست. امروز که نیروهای کرد زیر آتش حمالت ترکیه  
قرار دارند، دیگر خبری از سخنرانی های آتشین فرماندهان زن کرد 
در کاخ الیزه و حمایت های کشورهای اروپایی نیست و محکم ترین 
موضع اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا از سوی سوئد مطرح بود که 
خواستار تحریم تسلیحاتی ترکیه از سوی اتحادیه اروپایی شد که 

البته آن هم بعید است رنگ واقعیت به خود بگیرد.

  خطای راهبردی کردها در فاصله گیری از دمشق
نیروهای کرد امروز پی به این واقعیت تلخ برده اند که ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا حداقل به این زودی ها اقدام عملی قاطعی در قبال 
حمالت ترکیه انجام نخواهند داد؛ در واقع همزمان به ضرر کردهای 

سوریه که در یک خطای راهبردی از دولت مرکزی فاصله گرفته و 
به آمریکا اتکا کردند، در جریان است. در حالی حمله ارتش ترکیه 
به کردها با واکنش ها و انتقاد شدید مقامات اروپایی روبه رو شده که 
آنکارا را به واکنش های مختلف از تحریم تســلیحاتی و اقتصادی 
گرفته تا کاهش همکاری ها و حتــی مداخله نظامی احتمالی در 
ســوریه تهدید کرده اند، اما واقعیت آن اســت که این کشورها در 
تقابل امروز کردها و ترکیه، دست بسته ای دارند.. سفر روز گذشته 
استولتنبرگ دبیرکل ناتو به ترکیه و دیدار وی با مقامات ترکیه و 
سخنرانی وی درباره اهمیت و جایگاه ترکیه در ناتو به خوبی نشان 
داد که پشت »محکوم کردن های قاطعانه« نخست وزیران اروپایی 
هیچ نیست. در حالی که سیاست  خارجی این روزهای ایاالت متحده 
در قبال متحدانش را ملغمه ای از منفعت طلبی های ترامپ و پشت 
کردن های ناگهانی تشکیل می دهد و از این منظر حرجی بر آمریکا 
وارد نیست، واکنش منفعالنه اروپایی ها را در وهله نخست باید در 
حمایت پشت پرده ترامپ از اردوغان و آگاهی اروپایی ها از حمایت 
آمریکا از عملیات ترکیه در شمال ســوریه و در ادامه نگرانی های 
اروپایی ها در قبال سرنوشــت میلیون ها مهاجر سوری مستقر در 
ترکیه و بازگشــت هزاران زندانی داعشی اروپایی به خانه هایشان 
در قاره ســبز جست وجو کرد. دالیلی که به خوبی گواه این مدعی 
هستند که نیروهای کرد دســت کم نباید در کوتاه مدت منتظر 

کمکی از آمریکا و شرکای اروپایی ترامپ داشته باشند.

گزارش خبری
نگاهی به مواضع اروپا در قبال حمالت نظامی ترکیه  

بازتابخبر

خبر

ما امروز شاهد 
سیاست جدید 

آمریکا در منطقه 
هستیم و آن 

اشغال عربستان به 
بهانه مقابله با ایران 

به حساب خود 
سعودی هاست

بــــــرش

نیوزویک به پیشواز استیضاح رئیس جمهور آمریکا رفت 
پنس یا پلوسی؛ جانشین ترامپ کیست؟

جهان: همزمان با گرم شــدن بازار گمانه 
زنی ها در مورد اســتیضاح رئیس جمهور 
آمریکا یک هفته نامه مطرح این کشــور 
تصویر روی جلد خود را به گونه ای طراحی 
و منتشــر کرده که گویا برکناری »دونالد 
ترامپ« از مقام ریاست جمهوری این کشور 
قطعی شده اســت. نیوزویک تصویر روی 
جلد شــماره این هفته خود را با تصویر بزرگی از »مایک پنس« معاون اول رئیس 
جمهوری آمریکا، در حال ادای سوگند منتشر کرده است. تیتر اصلی این شماره 
نیوزویک این جمله اســت: »چگونه از بحران جان سالم به در ببریم« و در زیر آن 
یعنی بر روی تصویر پنس نیز کله رئیس جمهور درج شده است.  در خط پایین در 
داخل پرانتز و البته با خطی ریزتر نوشته شده شاید نانسی پلوسی رئیس جمهوری 
بعدی باشد.  روند تحقیقات در خصوص استیضاح ترامپ از سوی مجلس نمایندگان 
و با سرپرستی نانسی پلوسی آغاز شده و تاکنون افراد مختلفی برای پاسخ دادن به 

پرسش های نمایندگان کنگره به کپیتال هیل احضار شده اند.

  تداوم دومینوی استعفای مقامات دولت ترامپ
سایه استیضاح در حالی هر روز بیشتر بر سر رئیس جمهور آمریکا سنگینی می کند 
که دولت متزلزل ترامپ که از ابتدا با بحران اســتعفا و یا برکناری مقامات خود 
روبــه رو بود، اکنون نیز بیش از پیش با این چالش دســت و پنجه نرم می کند.  
در همین راســتا »مایکل مک کینلی« مشاور ارشد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا پس از 37 ســال کار در این سازمان، از سمت خود استعفا کرد. براساس 
گزارش خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، مک کینلی دارای چندین پست دیپلماتیک 
از جمله سفیر آمریکا در پرو، کلمبیا و افغانستان بود. مک کینلی در نامه استعفای 
خود خطاب به پرسنل این وزارتخانه، گفته که این اقدام او یک تصمیم شخصی 
بوده است. با این حال رسانه های اصلی آمریکا، به سرعت به این نتیجه رسیدند که 
استعفای مک کینلی در نتیجه تحقیقات استیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا بوده است.
استعفای این مقام دولت در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه نیز 
در پیام توییتری از کناره گیری سرپرســت وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد. 
مک آلینان تنها 6 ماه پس از آنکه پســت سرپرستی وزارت امنیت داخلی آمریکا 
را بر عهده گرفت از ســمت خود کناره گیری کرد. این چهارمین نفر در سه سال 
دولت ترامپ اســت که از تصدی پست وزارت امنیت داخلی آمریکا کناره گیری 
می کند. تعداد استعفاها و کناره گیری ها از دولت ترامپ در روزهای اخیر افزایش 
چشمگیری داشته است. کرت ولکر، مدیر مؤسسه مک کین و نماینده ویژه آمریکا 
در امور اوکراین دو هفته پیش بود که استعفای خود را اعالم کرد. آندرا تامسون، 
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی و امنیت بین المللی نیز اعالم 
کرده که قصد دارد از سمتش استعفا کند و »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 

نیز این خبر را تأیید کرد.

کره جنوبی 20 جنگنده اف-35 دیگر از آمریکا می خرد
ایســنا:  همزمان با افزایش تنــش ها در 
شــبه جزیره کره و نارضایتی پیونگ یانگ 
از تحرکات نامشروع آمریکا در این منطقه، 
وزارت دفاع کره جنوبی از قصد سئول برای 
خریــد 20 جنگنــده اف-35 آمریکایی در 
سال های آتی خبر داد؛ اقدامی که می تواند 
با واکنش منفی از ســوی همسایه شمالی 
مواجه شود. بر اساس گزارش سایت »دیفنس نیوز« قرارداد قبلی کره جنوبی برای خرید 
جنگنده های اف-35 حدود 3/3 میلیارد دالر بوده است. هنوز به طور کامل مشخص 
نیست که جنگنده های جدید اف-35 که کره جنوبی قصد خرید آن ها را دارد از کدام 
نوع هستند. در ماه جوالی،  اسپوتنیک از قصد سئول برای توسعه توانایی ناوگان دریایی 
خود طی ۱0 سال آینده خبر داده بود. بر این اساس ناو جدیدی که کره جنوبی قصد 
استفاده از آن را دارد، دارای سکوی فرود بالگرد بوده و به همین دلیل احتمال دارد که 
جنگنده های جدیدی که کره جنوبی سفارش آن ها رابدهد از نوع اف-35 بی باشد که 

قابلیت به پرواز در آمدن در باندی کوتاه و فرود به صورت عمومی را دارد.

 تأکید رهبران چین و هند
 بر گسترش روابط و مبارزه با افراط گرایی

تابناک: رهبران چین و هند در دیدار با یکدیگر بر لزوم گسترش مناسبات دو کشور 
و مبارزه با افراط گرایی تأکید کردند. نارندرا مودی، نخســت وزیر هند میزبان شــی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین بود و او را به دیدار تندیس های باستانی »ماماالپورام« 
در نزدیکی شهر چنای برد. این دیدار در حالی انجام شد که در هفته های اخیر بحران و 
تنش میان هند و پاکستان در منطقه کوهستانی کشمیر به اوج خود رسیده و چین در 
این مناقشه طرف پاکستان را گرفته است. پیشتر عمران خان، نخست وزیر پاکستان با 

سفر به پکن با شی جینپینگ در مورد بحران کشمیر گفت و گو کرده بود.

ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋  ︡︣ا ــ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️︠ 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  اــ︣ان ۶۶٨ د٢٣    ٩۶ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
 ٠٠۶٠٩١٩١ ﹝﹢︑ــ﹢ر   ︫ــ﹞︀ره  و   S١۴١٢٢٨٢١۵٨٠٨۴
﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی  ︋︀﹇︣ ︋︀﹇︣ی ﹊﹥ ︋︀غ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۹
۰۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤، ︨﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩، ︨﹠︡ ﹝︱︣ی و﹋︀رت ︠﹢درو 
︎︣اــ︡ ﹨︀چ ︋﹉ ﹝︡ل ١٣٧۴ ، ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡  ، ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٢ اــ︣ان ۶٣٢ ل ٧٧  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
 ﹤︋S١۴۴٢٢٧٣١٠۵٣١۴ ﹩٠٠٧٧٠٨٩٩ و︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹞︀د ر︨ــ﹢﹜﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و ازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۹
۰۵
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۰۷
۹

︋︣گ ︨︊︤ و ﹋︀رت  ︠﹢درو ︨﹢اری ︎﹩ ﹋﹩  ﹝︡ل ١٣٨١  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11101696 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 0001436 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤ ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٣٨ ص  ۵٩  ا︣ان ٣۶︋   ︫﹤︋
﹝ ﹟︧︧ــ﹫﹟ ﹡﹫︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۹۸
۰۹
۰۸
۲

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡﹍ــ︡اری   ، ︑︺﹞﹫ــ︣  ا﹝ــ﹢ر  ﹡︷ــ︣دارد 

و را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ︫ــ︊﹊﹥ 
︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن در﹎ــ︤ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴۴، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
٣٢٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩  ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︫ 

︤  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︫︨︣︐︀ن در﹎
٩٨/٧/١٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۴/٩٨/٨
️ ﹨︀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

/ع
۹۸

۰۹
۰۴
۷

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد  ا﹎︤ا︨ــ️ ﹁﹟ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 

︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ٣٢٠ ︑︐﹢ا︋﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  از ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
︣︠ــ︡اری و راه ا﹡ــ︡ازی ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴۵، 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:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
︡ ﹁﹊﹢ری  ﹫ ﹙﹢ار︫   ︋- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︋ 
︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه - ︵︊﹆﹥  ﹫ــ رو︋︣وی︫ 

دوم  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۵/٩٨/٨
️ ﹨︀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

/ع
۹۸

۰۹
۰۴
۴

فراخوان مزايده
نوبت دوم 

 
︫︤﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 
دارد ﹝﹙﹩ را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢رارا﹥ ︠︡﹝︀ت 

︑︭﹢︣︋︣داری  ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ و︥ه ﹝︧︐﹆﹏ ︨﹫︡ی
از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  ︮ــ﹢رت ا︗︀ره 
و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋ــ﹥ ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡. 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤اــ︡ه ︑︀ 
 ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︡ه  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀د ﹝︤ا﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
(︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ 
︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︤اــ︡ه   ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹢︱︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ 

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ﹟﹫  ︋- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︋﹥ ︧︀︋︡اری ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ﹝︢﹋﹢ر︋ 

︀ ︾︣︋﹩ ١١ و١٣ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︊︮
٩٨/٧/٢٠ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢۴
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۵/٩٨/٨
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ۶/٩٨/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

﹡︀م: ٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
كلينيك ويژه مستقل سيدى
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آگهى تجديد مناقصه (عمومى)  شماره (1398/4363)
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︡اث ٨ ﹝﹢رد ا︧︐﹍︀ه ︡︑︀﹋ ️︸︀﹀﹉ در ︨︴︪﹞ ︫︣ ︡ و ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
٣- ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن:

ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و ︀ ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ 
ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر

ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩
.︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ آن در ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩︀د﹨︀: از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۴- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر

 ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لو ︎﹠︖︀ه و ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨﹀︐︭︡ ﹨︤ار ر ︭︡︐﹀﹨) ︀لار︗︀ع ﹋︀ر: -/٧۵۵/٧٠٠/٠٠٠ ر ︡﹠۵- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا
︋︣ا︨︀س ﹊﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٩/٢٢/٩۴ ︑﹫﹥ ﹎︣دد.

 ﹤ ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٧٠٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٢۶٠٠۴٠٢٧۴٢٧︋   ︫﹤ ۶- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ٩٨/٧/٢٠ ا﹜﹩ ٩٨/٧/٢۴ ︲﹞﹟ وار︤ ﹝︊﹙︼ -/٣۵٠/٠٠٠ ر︀ل︋ 
︣︡ و در︀﹁️  ا︨﹠︀د   ︠️︗ ٣۴۵٠٢۶٠۶٠٢٩٢٨٢٠٨٢١٠٢۶٠٠۴٠٢٧۴٢٧ ︤وار ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ج.ا.ا︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹡︤د︋  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن︠  ﹡︀م︫ 
 ️﹁︀ار ︠﹫︀م، ﹡︊︩ ︑﹆︀︵︹ ار︫︀د، ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ︵︊﹆﹥ دوم، ا︑︀ق ٢١٢ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در﹢﹚︋ ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞

.︡﹠︀﹝﹡
٧- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ن ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ ﹝﹢رخ ۶/٩٨/٨

٨- ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در ︨︀︻️ ١٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/۶ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︀ز و ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن و  ︀﹉ ﹡﹀︣ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︖︀ز 
آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح ︎︀﹋︀ت آزاد ا︨️.

︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ آ﹎﹩، در ︨ــWWW.nigc-khrz.ir ️︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ︋﹢ده و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟: 
.︡︣﹫﹍︋ ٣٧٠٧٢٢١٢-٠۵١ ︑﹞︀س

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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