
 

فقیه بسیجی
 معارف  به مناسبت سالروز رحلت میرزا جوادآقا پرونده ای درباره »سلوک اخالقی و اجتماعی میرزا جواد آقا تهرانی«

تهرانی، نخستین نشست از سلسله نشست های 
علمی ترویجی ســلوک اخالقی تربیتی علما و 
بزرگان خراسان، پنجشنبه گذشته در تاالر شیخ 

طبرسی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار شد. دراین نشست که به »بررسی 
سلوک اخالقی و تربیتی میرزا جواد آقا تهرانی« 

 ............ صفحه های 4و5اختصاص داشت...
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گفت وگو با محمد میرکیانی، نویسنده مجموعه داستان »حکایت های کمال« رحمان رضایی در گفت و گو با قدس: آیت اهلل علم الهدی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن مردم در اجرای برخی طرح ها:

 :jامام علی
هیچ بنده ای مزه 

ایمان را نمی چشد 
تا دروغ را، 

شوخی باشد 
یا جّدی، مطلقاً 

ترک کند.
اصول کافی-ج٢

ص٣۴٠ - حدیث ١١.
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 اقتصاد   درحالی که پیش از این مسئوالن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم 
کرده بودند طبق مصوبه دولت، تنها سهمیه سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها 
تا 6 ماه ذخیره می شود و سهمیه بنزین خودروهای عمومی در پایان هر ماه صفر شده و به 
ماه بعد انتقال نمی یابد، دیروز استاندار تهران از ذخیره سهمیه بنزین آبان  تمامی خودروها تا 
6 ماه خبر داد و تأکید کرد: ذخیره سهمیه سوخت آبان ماه همه خودروها اعم از وانت بارها، 
تاکسی ها و غیره تا 6 ماه قابل استفاده است. البته این موضوع چند ساعت بعد تکذیب شد و 
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در این خصوص گفت: سهمیه 
باقی مانده بنزین آبان ماه تمامی خودروها به جز خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها با 

شروع آذر سوخته و به ماه بعد منتقل نشده است. وی افزود: هنوز...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مهدی فضائلی

به دنبال ماجرای سهمیه بندی اخیر بنزین و به دالیلی ازجمله اجرای بد آن وقایعی 
پیش آمد که رهبر انقالب اسالمی الزم دیدند به سرعت اعالم نظر کنند. ورود سریع 
ایشان و دفاع از کلیت این تصمیم )نه جزئیات آن( پرسش هایی را ایجاد کرد که 
این یادداشت تالش می کند با توضیحاتی پاسخ برخی از این پرسش ها را در مجال 

محدود یک یادداشت مطبوعاتی و در حد فهم نویسنده...

2 مبنا برای تحلیل مواضع 
رهبر معظم انقالب

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 6

تجلیل از حرکت فرهنگی 
تیم ملی بانوان 

jدر ورزشگاه امام رضا

قهرمانان کبدی 
زیر سایه 

پرچم رضوی

کارشناسان در گفت وگو 
با قدس عنوان کردند

قطع اینترنت 
فرصتی برای رفع 

نواقص شبکه ملی 
اطالعات

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 11

ادبیات ایران ظرفیت زیادی 
برای اقتباس  دارد

برخی ملی پوشان شهامت داشته باشند
و بگویند آماده نیستیم

مردم پای نظام اسالمی
 ایستاده اند

حامیان اقتدار و امنیت

صفحه 1   1398/09/02

﹝︤ا︡ه ا﹝﹢ال ︾﹫︣﹝﹠﹆﹢ل
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۱۰
۵۴
۳

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︀ص ﹡︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد   ︠﹩﹞︀ــ ︫ــ︣﹋️︨ 

 ﹏﹝ ︀ب و ذ﹨︀ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︠﹢د را ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀یا ︨︦ــ︣و
و ﹡﹆ــ﹏ وا︗ــ︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡ ، ︻﹑﹇﹞﹠ــ︡ان ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
 ️︀︨ــ ﹤︋ ﹩﹎درج آ ــ️ ﹁︣م ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر﹁︀ــ️ در︗
 ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︎ــ︦ از ︑﹊﹞﹫ــ﹏ ︑ــ︀ ︑︀ر  WWW.NANERAZAVI.COM

١٣٩٨/٩/١۴ ﹨﹞﹥ روزه از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ ا﹜﹩ ١۵ ︋︺︡ از ︸︣ ︋﹥ آدرس 
﹝︪︡ ، ا︋︐︡ای ︋︤ر﹎︣اه آ︨﹫︀﹩ ، ﹡︊︩ ﹝﹫︡ان ︋︤رگ ﹇︀﹛ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی﹡ ️﹋︫︣
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۹۸
۱۰
۵۵
۱

/ع
۹۸
۱۰
۵۵
۴

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
﹞︀ره ۴۵۶٢۵٠   ︫﹤  ︋«﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︡﹝︀ت︎  سازمان برنامه و بودجه كشور در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ «ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠ 
 ﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︣﹎︤ار  ﹡﹞︀︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️︋  را از ︵︣ــ﹅︨ 
﹥ ︔︊️ ﹡︀م  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ﹡︧︊️︋  ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹐زم ا︨️  و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︦ از در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در  ــ︐︀د را ︑﹊﹞﹫﹏ و︎  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م و ︻︱﹢️ در︨ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︣  ︫﹤︭﹇︀﹠﹞
١- ︑︱﹞﹫﹟ ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ﹝︊﹙︼ ︫︩ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︀ر︮︡ و ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن (۶/۴١٠/٠٠٠/٠٠٠) ر︀ل

١٣٩٨/٩/٣ ﹤︊﹠︪﹊ ١٣٩٨/٩/٢ و ﹤︊﹠ ٢- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در روز﹡︀﹝﹥:︫ 
١٣٩٨/٩/٣ ﹤︊﹠︪﹊ :﹤﹡︀﹞︀ ٣- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

١٣٩٨/٩/٩ ١۶ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀﹡﹩ در ️﹚﹞ -۴
١٣٩٨/٩/٢۴ ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۶ روز ️︻︀ ﹫︪﹠︀د: ︑︀︨   ︎﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞ -۵

١٣٩٨/٩/٢۵ ١٠ روز دو︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ :︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎۶- ز﹝︀ن ︋︀ز
 ﹏﹢︑ ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︀﹨ ️ ﹋︀︎
﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر- ا﹝﹢ر ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ︀ز﹝︀ن︋  ﹫︀︋︀ن دا﹡︪︧︣ا-︨  ︀ر︨︐︀ن-︠  ﹡︪︀﹡﹩: ︑︣ان ﹝﹫︡ان︋ 

و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ا︑︀ق ١٣١ ︑﹙﹀﹟ ٣٣٢۴۴٧٣۴- ٣٣٢٧۴٧١٧
︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س: ۴١٩٣۴-٠٢١   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

۶۶۵۴٣٨﹩﹎م ا﹜︿ ٢٨٢٠/︫﹠︀︨﹥ آ

/ع
۹۸
۱۰
۵۲
۱

سهمیه هایی که سوخت؛ از شایعه تا واقعیت 

اطالع رسانی غیر شفاف 
پمپ بنزین ها را شلوغ کرد

مردم شهرهای مختلف ایران علیه اغتشاشگران به خروش آمدند

 ............ صفحه 2قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران

  اروپا پاسخگوی خلف وعده های خود نسبت به مردم ایران باشد  سیاست: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اروپا به جای اظهارات مداخله آمیز و دفاع از اشرار، پاسخگوی خلف وعده های خود نسبت 
به مردم ایران باشد. سید عباس موسوی روز پنجشنبه اظهارات اخیر مقامات اروپایی به ویژه سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را دخالت در امور داخلی ایران دانست. وی، به کشورهای اروپایی توصیه کرد بهتر 
است ابتدا به مشکالت و نابسامانی های داخلی خود پرداخته و در پی درمان نارضایتی های گسترده ای باشند که هر هفته در اروپا به اشکال مختلف سرباز می کند و تلفات و بازداشت های فراگیر به دنبال داشته است.

 فارس آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در 
خطبه های سیاسی دیروز نماز جمعه مشهد 
اظهار کرد: در هر فتنه ای که دشمن داشته 
باشد، مردم مقابله می کنند، اما مسئوالن باید 
توجه کنند ایران با کشورهای دیگر فرق دارد. 
مسئله دولت، مجلس و قوای مسلح نیست، 
مــردم جلوتر از تمام قدرت ها در عرصه های 
نظام حضور دارند و هر جا مردم حضور دارند، 

مشکالت حل شده است.

 غافلگیری مردم در جریانات اخیر
امام جمعه مشهد مشکل را در نادیده گرفتن 
مردم در اجرای برخی طرح ها عنوان و بیان 
کرد: مردم در ســال ۸۹ تجربه گران شدن 
بنزین را داشتند، ضرورت اقتضا کرد بنزین 
سهمیه بندی چهار برابر و آزاد هفت برابر شد، 
اما مردم درصحنه بودند و اعتراضی صورت 
نگرفــت، علتش این بود که مردم در جریان 
بودند و خوِد آن هــا مدیریت کردند و هیچ 
مشکلی رخ نداد، متأسفانه چیزی که مشکل 
مــردم بود، اینکه در تدبیــر امر اخیر مردم 

غافلگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: حامل انرژی برای همه 
مردم اســت، این عدالت نیست مرد کارگر 
زیر برف منتظر اتوبوس باشد، اما سرمایه دار 
با ماشــین خود پول بنزینی که هزینه یک 
لیتر آن با نیم لیتر آب برابری 
می کند، از مقابلش عبور کند، 
طبق برنامه ششــم توســعه 
هرســال دولت باید با ارتقای 
تورم، یارانــه را افزایش دهد 
و ایــن را از قیمــت حامل ها 
تأمین کند. چهار ســال این 
کار صورت نگرفت و ما دچار 

مشکل شدیم.
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: 
برنامه گران شدن بنزین باید به مردِم بصیر 
و رشید گفته می شد، چنانچه از قبل گفته 
شــود خود مردم مدیریت می کنند؛ چراکه 

کشور ما مردمی است.
امام جمعه مشــهد ابراز کرد: این مردم نباید 
غافلگیر شــوند، مملکت ما بسیج و مردمی 

اســت، مســئوالن حضور پرقدرت مردم را 
فراموش نکنند، چنانچه دشمن به کشور ما 

نزدیک نمی شود، به خاطر مردم است.
وی تصریح کرد: نباید برنامه ای اجرا شود که 
دشمنان سوءاستفاده کنند؛ چراکه موقعیت 
منطقه حساس است دشمن در عراق و لبنان 
توطئــه می کند و ما نبایــد کاری کنیم که 

سیبل دشمن شویم.
آیت اهلل علم الهدی افزود: مشــهد نسبت به 
تمام کشور وضعیت متفاوتی داشت، خسارت 
و کشتار نداشتیم که این از عنایت های امام 

هشتم)ع( است.
امام جمعه مشــهد علــت دوم رخ ندادن 
اتفاق خاص در مشــهد در ایام اغتشاش 
را وحدت نیروهــای امنیتی و قضایی در 
درجــات گوناگــون و حضور مســئوالن 
خواند و اضافه کرد: شــب یکشنبه مردم 
در مســجدها جمع شــدند هر نقطه ای 
که دشــمن فراخوان می داد، مردم حاضر 

بودند و مانع اغتشاش می شدند .
وی ضمن تشــکر از دستگاه های امنیتی در 
برخورد با معترضان، یادآور شــد: به سمت 
آن ها سنگ پرتاب کردند، اما برخورد نکردند، 
صبری که از خود نشان دادند بسیار مناسب 
بود، نیروهای امنیتی تعدادی از آشوبگران را 
همان شب نخست آزاد، اما مهره های دشمن 
را دستگیر کردند و این به خاطر بصیرت در 

برخورد با مردم بود.

 کجای بنزین به اجناس سوپر مارکت 
مربوط است؟

آیت اهلل علم الهدی اشرار را در دودسته معرفی 
و عنوان کرد: دسته اول کسانی هستند که 
خرابــکاری کردنــد، اما بخش دوم اشــرار 
فرصت طلبان هستند که سیب زمینی را گران 
کردند، نانوا نان خود را کوچک کرده ، کجای 
بنزین به اجناس سوپر مارکت مربوط است؟ 
این ها ناخواســته پیاده نظام آمریکا هستند 
و امیدواریم مســئوالن در اســتان با دقت و 

جدیت جلو این اشرار طبقه دوم را بگیرند.
خطیب جمعه مشــهد گفت: چنانچه طرح 
بنزین به دســت مردم صــورت می گرفت، 
دشــمن پایگاهی برای خود ایجاد نمی کرد، 
اما مردم با راهپیمایی که انجام دادند، دشمن 
را تهدید کردند که از نظــام و انقالب دفاع 
می کنند و پای ستون نظام که همان ولی فقیه 

است، ایستاده اند.
وی بابیان اینکه این ســوءظن با توحید هم 
نمی ســازد، ابراز کرد: موحد بایــد به خدا 
مطمئن باشد و خداوند را رازق خودش بداند، 
کسانی که در زندگی از فقر می ترسند و فقط 
می خواهند زندگی را توسعه دهند، باید بدانند 
در همــه حالت ها خداوند زندگــی آن ها را 

مدیریت کرده است.
آیت اهلل علم الهــدی ابراز کــرد: زمانی که 
اختالفات خانوادگی بررسی می شود، ریشه 
آن تنگ گرفتن و سخت گیری کردن بی جای 

سرپرست در زندگی است که این ها به خاطر 
بدبینی به خداوند است.

 امام)ره( بسیج را برای دفاع نظامی 
تشکیل داد

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود در 
خطبه های نخست به هفته بسیج اشاره و  
با اشاره به تحلیل سیاستمدار آمریکایی از 
تشکیل بســیج، اظهار کرد: این فرد گفته 
باوجوداینکه چند سال اســت امام)ره( از 
دنیا رفته اســت، اما از داخل قبر به وسیله 
بسیجی که تشکیل داده، حکومت می کند.

وی زیربنای تشــکیل بســیج را ســیره 
پیامبر)ص( دانســت و بیان کرد: پیامبر 
زمانی کــه به مدینه آمدنــد تنها بودند، 
مردم مدینه با ایشــان بیعــت کردند، اما 
تســلیحاتی نداشــتند؛ پیامبر فرمود هر 
کس با شمشــیر و ســپِر خود به میدان 
بیاید؛ این گونه شد که در جنگ بدر حتی 
افراد بــا خرما به مصاف دشــمن رفتند، 

بااین وجود هم اسالم پیروز شد.
آیــت اهلل علم الهدی با اشــاره بــه اینکه 
امام راحل در ابتدای کار، بســیج را برای 
دفاع های نظامی تشکیل داد، عنوان کرد: 
۴۰ ســال گذشــته و نقش آفرینی بسیج 
به جایی رسیده که یکی از تأثیرگذارترین 
دفاع های نظامی است، بسیج یعنی مردم؛ 
چراکه بســیج قدرت کالســیک نیست، 
مسئله بســیج نماد حضور مردم درصحنه 
انقالب اســت. امام جمعه مشــهد بابیان 
اینکه مســئله بســیج تجربه ای است که 
نشان داده مردم ســاالری دینی باالترین 
نوع مردم ساالری است، متذکر شد: آنچه 
در عمر ۴۰ ساله دشمن را در همه فتنه ها 
مســتأصل کرده، مردمی بودن و حضور 
مــردم در عرصــه نظام به عنوان بســیج 
اســت، هر زمان که دشــمن نیت کرده 
موازنه قدرت کند که آیا با حرکت نظامی 
می تواند حمله کند یا خیر ناامید شــده؛ 
چراکه توان نیروی انسانی ما را نتوانسته 
تشخیص دهد و علت آن حضور همیشگی 

مردم در صحنه هاست.

آیت اهلل علم الهدی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن مردم در اجرای برخی طرح ها:

مردم پای نظام اسالمی ایستاده اند

 برخــورد قاطــع قوه قضائیــه و نیروهای انتظامــی و امنیتی را با آشــوبگران 
که با دســتور صاحبــان وهابی، صهیونیســتی و آمریکایی خود و پــس از پاره 
 کردن افســارها، همانند ســگ های هار ولگرد، وحشــیگری را به اوج رســاندند، 

خواستاریم. 09010009087
 پیشنهاد می شود دولت برای جلوگیری از گران فروشی، گوشت گوسفند ومرغ و 
گاو ارزان قیمت به صــورت بن یا کوپن در اختیار خانواده ها قرار دهد یا به صورت 

سهمیه ازطریق تعاونی ادارات. 09350007054
 این همه تبلیغات دولت در مورد واریز تمام پول مابه التفاوت افزایش نرخ بنزین 
به حساب سرپرستان خانوار باالخره به واریز فقط ۵۵ هزارتومان و نه یک میلیون 
تومان منجر شد! حرف دولت از بیان و تبلیغات تا عمل کامالً دروغ و متناقض بود! و 
به قول امروزی ها اژدها مورچه زایید! این همه خسارت مالی و جانی به مملکت فقط 

به ۵۵ هزار تومان آن هم ماهی یکبار منجر شد!؟ 09360006158
 ایــن چه عدالتیه که یارانه یک نفره پنجاه وپنج تومنه و یارانه خانواده پنج نفره 
نفری چهل ویک تومنه، اگه درآمدحاصل از بنزینه همه باید مساوی بگیریم آقای 

نوبخت، همه کاراتون ایراد داره، تقسیم کردن هم بلد نیستید. 09110006820
 کرم ابریشم ابتدا به صورت کرم است و موقعی که به دور خود پیله ای می تند، 
ظاهراً مرده به نظر می رسد. اما در واقع چنین نیست. بله او در حال تبدیل شدن به 
پروانه است. گاهی اوقات کافی است که به خدا اعتماد کنیم، زیرا اوست که می داند 

چه موقع ما باید به پروانه مبدل شویم. 09350004292
 لطفاً  نســبت  به بیمه عمر و پس انداز فرهنگیان و ظلمی که در حق همکاران 
فرهنگی می شود، پیگیری و اطالع رسانی کنید، چرا باید همکار فرهنگی فقط بعد 
از فوت خودش عایدی بیمه نصیب ورثه اش شود؟ چرا در حال حیات نمی توانند از 
مزایای بیمه عمر و پس انداز خودشان استفاده کنند؟ چرا باید منتظر مرگ همکار 
باشیم؟ چرا مثل سایر بیمه ها هیچ گونه مزایایی مثل وام یا سود پرداخت نمی شود؟ 

از مسئوالن و رسانه ها تقاضای پیگیری و رسیدگی داریم. 09150001552
 روش صحیح پایین آوردن مصرف بنزین، ترویج اســتفاده از خودرو هیبریدی 

است. 09170003548
 آقای ربیعی، سخنگوی دولت! از شما سؤال شد چرا خانواده های پنج نفره نباید 
یارانه افزایش قیمت بنزین بگیرند، چون جواب قانع کننده نداشتید باید به مجری 
بگویید سؤال شما غلط است این نوع حرف زدن در مقابل چند میلیون بیننده دور 

از ادب است. 09150004541
 کارشناسان معتقدند چرا بنزین نمی تواند عامل گرانی باشد. بنزین، نه خوردنی 
است نه پوشیدنی بنزین مصرفی است. کارشناسان شما از شکم گرسنه خبر ندارند؛ 

زیرا حقوق های باالیی دریافت می کنند. 09350004292
 دولت برای طرح بنزینی و حمایتی ســامانه ای پویــا در نظر گرفته و هر 6 ماه 
وضعیت درآمد ملت بررسی می شــود. حال چرا برخی از نمایندگان ملت از ثبت 
اموالشــان در سامانه کامالً امن، مورد تأیید و اعتماد حفاظت اطالعات قوه قضائیه 

امتناع می کنند.  واقعاً چرا؟ 09150009890

 حمید مالنوری، دبیر کمیســیون ماده ۱۰ قانون نحــوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاســی گفت: احزاب و گروه های سیاسی که از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز گرفته اند، 
می توانند تقاضای مجوز برگزاری تجمع کنند و باید درخواست خود را سه روز پیش از 
موعد برگزاری تجمع یا راهپیمایی به کمیسیون ارائه کنند تا بررسی و اعالم نظر شود.

 حســین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان اصالح طلب اظهار داشت: 
متأسفانه در تاریخ معاصر کشور شاهد هستیم که روشنفکران ما مرعوب غرب هستند 
و همواره چشــم به آن ها دارند، به گونه ای که همواره در موضع واکنشــی بودیم نه 
تهاجمی. باید توجه داشت که ما نیازی به فروش نفت نداریم و این یک فرصت است؛ 
بنابراین بنده دعا می کنم تا ترامپ دوباره انتخاب شــود تا بلکه تحریم نفتی گشایشی 
از درون برای ما داشــته باشــد؛ چون نفت در صد سال اخیر جز بدبختی چیز دیگری 

برای ما نداشته است.

 ســخنگوی قوه قضائیه از دســتگیری عامل انســداد بزرگراه امام علی )ع( در شب 
چهارشنبه خبر داد. غالمحسین اســماعیلی افزود: این متهم بازنشسته سفارت ایران 
در کشــور دانمارک بوده است. وی گفت: از بازرسی در منزل وی تجهیزات مربوط به 

جاسوسی و دیگر تجهیزات الکترونیکی کشف شده است.

 آیت اهلل خاتمی، امام جمعه موقت تهران با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: حافظان 
امنیت کشور به معترضان بنزین کاری نداشتند، بلکه علیه متعرضان به جان و امنیت 
مردم وارد شــدند. آیت اهلل ســیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
دیروز نماز جمعه با اشــاره به وقایع اخیر پس از ســهمیه بندی بنزین اظهار داشــت: 
ملت بزرگ ایران بار دیگر هفته گذشــته جلوه نقش بر آب شدن توطئه های دشمنان 

را دیدند.

تداوم اعالم برائت مردم از اغتشاشگران
حضور پررنگ مردم در مانور »میثاق با والیت، حمایت از 

اقتدار و امنیت کشور«
سیاســت: اعالم برائــت ملــت از اقدامات روزهای گذشــته اغتشاشــگران 
ســازمان یافته همچنان در استان های مختلف ادامه دارد. مردم دیروز با حضور 
در صحنه ضمن حمایت از مواضع رهبر انقالب، صف خود را از آشــوبگران جدا 
کردند. به گزارش مهر مردم در برخی اســتان های کشــور در روزهای اخیر به 
صحنه آمدند تا نشان دهند حسابشان از آشوبگری هایی که در چند روز گذشته 
توسط تعداد معدودی اغتشاشــگر در کشور رخ داد، جداست و آن ها همچنان 
پای آنچه خون داده اند، ایستاده اند. مردم در استان های خراسان رضوی، تهران، 
خوزستان، سمنان، همدان، لرستان و ... به میدان آمدند تا پاسخ آشوبگری های 
روزهای گذشــته را بدهند. روز پنجشــنبه مردم اســتان های مختلف کشور با 
حضور گسترده در راهپیمایی میثاق با والیت، حمایت از اقتدار و امنیت کشور 

هرگونه اقدام ساختارشکنانه در اعتراضات اخیر را محکوم کردند.

نشریه خط حزب اهلل تشریح کرد
راز حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا

خبرآنالین: کمتر از ۲۴ ســاعت از شــروع 
آشــوب های خیابانی اشــرار، پــس از طرح 
ســهمیه بندی بنزین رهبر انقالب از مصوبه  
ســران قوا حمایــت کردند. ایــن موضوع با 
واکنش هایی در فضای عمومی کشور رو به رو 
شد. به همین مناسبت خط حزب اهلل در سخن 
هفته  دویســت و یازدهمین شماره خود به 

بازخوانی و تحلیل این بیانات پرداخته است.
نشــریه خط حزب اهلل وابســته به دفتر حفظ و نشــر آثار آیت اهلل خامنه ای با طرح 
این پرســش که چرا رهبر انقالب چنین موضعی گرفتند؟ نوشــت: این موضع رهبر 
انقالب موجب واکنش های مختلفی شد. برخی آن را ستودند و شجاعانه و مروت آمیز 
معنــا کردند و برخی دیگر نیز این موضع رهبر انقالب را عجیب دانســــتند و انتظار 
چنین موضعی را نداشتند. شــــاید یکی از دالیل اصلی عدم انتظار این موضع رهبر 
انقالب، کم توجهی به »منطق حکمرانی« ایشــان باشــد. در منطــق حکمرانی رهبر 
انقــــالب، یکی از پایه های اساســی تداوم حاکمیت، »حفظ ســاختارهای رسمی« 
است. حفظ ســــاختارهای رســمی و مکانیســم های طراحی شده قانونی، آن قــدر 
برای رهبر انقــالب از اهمیت برخوردار اســت که هرکجا ببینند این ســاختارها به 
بهانه ای در حال مخدوش شدن اســت، بالفاصله وارد میدان می شــوند. البته تأکید بر 
ســاختارهای قانونی و پایبندی به آن هــا، در دل خود پایبندی بــه »مردم ســاالری« 
را هــــم دارد. در همین ماجرا، مصوبه ســران ســــه قوه و نه دولــت - هر چنــد 
دولت و رئیس جمهــور در آن نقــش محوری دارند- یعنی مصوبــه ای که دو ضلعش 
نمایندگان مســتقیم مردم هســتند. این همان منطق ورود مقتدرانه رهبر انقالب در 
ماجرای فتنه ۸۸ اســت. در فتنه ۸۸، برخی افراد به بهانه دروغین تقلب در انتخابات، 
ساختارهای رسمی و قانونی کشور را زیر سؤال برده و خواهان برگزاری مجدد انتخابات 
شدند. رهبر انقالب اما در مقابل، به حفظ »مکانیســم های قانونی« که صیانت از رأی 

مردم در گرو آن بود، تأکید کردند. 

2 مبنا برای تحلیل مواضع 
رهبر معظم انقالب

به دنبال ماجرای سهمیه بندی اخیر بنزین و 
به دالیلی ازجمله اجرای بد آن وقایعی پیش 
آمد کــه رهبر انقالب اســالمی الزم دیدند 
به سرعت اعالم نظر کنند. ورود سریع ایشان 
و دفاع از کلیت این تصمیم )نه جزئیات آن( 
پرســش هایی را ایجاد کرد که این یادداشت 
تــالش می کند با توضیحاتی پاســخ برخی 
از این پرســش ها را در مجــال محدود یک 
یادداشت مطبوعاتی و در حد فهم نویسنده 
بیان کند. فهم و تحلیل منطق رهبری مبانی 
متعددی دارد که در این یادداشت به دو مبنا 
اشاره می کنم. نخستین نکته برای فهم رفتار 
و مواضع رهبر انقالب این اســت که بدانیم و 
باور کنیم ایشان در جایگاه یک رهبر الهی و 
همانند امام خمینی)ره( در پی انجام تکلیف 
الهی خویش است. وقتی تکلیف الهی رهبر با 
معیارهای امثال ما که معموالً آغشته و آلوده به 
حب و بغض های شخصی و تمایالت و منافع 
سیاسی و جناحی است بخواهد سنجیده شود، 
معلوم است که انطباق پیدا نمی کند و برخی از 

پرسش ها ناشی از این اختالف مبناست!
ایشان به دنبال تکلیف الهی خویش هستند 
و برخــی به دنبــال تسویه حســاب ها و یا 
بهره برداری های سیاســی در انتخابات های 
پیش رو و عده ای دیگر هم که باید پاسخگوی 
این تصمیــم و نحــوه اجرای آن باشــند، 
یک مرتبه دوز والیتشان باال رفته و پی درپی 
در اظهاراتشان از توافق رهبری با این تصمیم 
می گویند! دومین مبنا در رفتار و مواضع رهبر 
حکیم انقالب اشراف و احاطه ایشان به مسائل 
کشور، منطقه و جهان است. این اشراف، رفتار 
مدبرانــه ای را در پی دارد کــه افراد فاقد آن 
متوجه فلسفه و چرایی آن تدبیر نمی شوند. 
تشــخیص بین خوب و بد در بسیاری مواقع 
دشوار نیســت، اما بین دو خوب، تشخیص 
خوب تر و بین دو بد تشخیص بدتر نیازمند 
تدبیر اســت. تدبیر یعنی ژرف نگری و دیدن 
الیه های زیرین و پایان کار یک تصمیم یا یک 
رویداد. چنین قوه تدبیری برای مدیریت های 
عالــی و کالن از اهمیتی به مراتب بیشــتر 
برخوردار اســت و تشخیص نادرست ممکن 

است جبران ناپذیر باشد.
به یاد بیاوریم که حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
آذر سال ۹۷ با اشاره به طراحی آمریکایی ها 
برای تابســتان داغ در ایران فرمودند: »... به 
کوری چشم آن ها تابســتان امسال یکی از 
بهترین تابســتان های سال بود... من هم به 
ملّت عزیزمان عرض می کنــم این بیداری 
را حفظ کنید؛ اینکه این ها گفتند در ســال 
۹۷ ما چنین می کنیــم، چنان می کنیم و 
نقشــه هایی را برای جمهوری اسالمی ابراز 
کردند -یعنی درواقع نقشه شان لو رفت- این 
ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال 
را برای ســال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال 
۹۸ بکشــند.« ایشــان حدود ۲۰ روز پیش 
از ایــن وقایع یعنی در تاریــخ ۹۸/۸/۸ نیز 
در مراســم دانش آموختگــی دانشــجویان 
دانشگاه های افســری ارتش هشدار فتنه ای 
که در راه اســت را داده بودند! اگر تشخیص 
رهبــر حکیم انقالب این بوده که این همان 
فتنه اســت یا می تواند به همان فتنه منجر 
بشود، طبیعی اســت که باید به سرعت و تا 
غبارها غلیظ نشــده، وارد عمل شوند و جلو 
آن را بگیرنــد، به خصوص با توجه به تجربه 

فتنه های گذشته.
اگر با ایــن دو مبنا، ورود رهبــر انقالب به 
ماجرای اخیــر را بررســی و تحلیل کنیم، 
بسیاری از پرســش ها پاسخ خود را خواهند 
یافت. نکته پایانی اینکه موضع رهبر انقالب 
در این ماجرا ممکن اســت ناگفته هایی هم 
داشته باشد که چه بســا در زمان مناسبش 

آشکار شود!

اطالعیه شورای عالی انقالب فرهنگی 
درباره خبر مشاجره در جلسه شورا

فاقد اعتبار است
تســنیم: اداره کل روابــط عمومــی و امور 
بین الملــل دبیرخانه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی در اطالعیه ای خبر منتشرشــده در 
خصوص مشــاجره در جلسه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی را فاقد اعتبار خواند. به گزارش 
مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، پیرو 
انتشــار خبری مبنی بر مشــاجره در جلسه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در اطالعیه ای اعالم کرد خبر 
مذکور فاقد اعتبار بوده و تأکید کرد که جایگاه 
اطالع رسانی و سخنگویی شورای عالی انقالب 
فرهنگی بر عهده دبیر محترم این شوراســت. 
همچنین اداره کل روابط عمومی و بین الملل 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در این 
اطالعیه با ذکر این نکته که در جلســات شورا 
و ارائه مباحث کارشناســی؛ آرا و دیدگاه های 
متفــاوت وجــود دارد، تأکیــد کرده اســت 
رسانه های محترم با انتشار اخبار وحدت آفرین 
و امیدبخش؛ توان فکری کشور را در مسیر رشد 

و پیشرفت، هدایت کنند.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی فضائلی

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

 مسئله بسیج 
تجربه ای است 
که نشان داده 
مردم ساالری 
دینی باالترین نوع 
مردم ساالری است

بــــــــرش

 امیر صباحی فرد: دشمنان را از کرده خود پشیمان می کنیمتالش آمریکا برای تنفس مصنوعی به آشوب  طلبان
فارس: دولــت آمریکا بــه ظاهر از مرگ 
زودهنــگام اغتشاشــات در ایــران راضی 
نیست و در تالش است با انتشار پیام های 
تبلیغاتی آن را احیا کند. »مایک پمپئو«، 
وزیر خارجه آمریکا با پیامی که شــامگاه 
پنجشــنبه )بــه وقت محلــی( در صفحه 
توییترش در حمایت از آشــوبگران منتشر 
کرد، پنجمین مقام این کشــور اســت که 
ظرف ۲۴ ســاعت به حمایت از ناآرامی در 

ایران می پردازد. 
پمپئو در توییتر به زبان فارســی نوشــت: 
»معترضان شجاع ایران! ویدئوها، عکس ها 
و اطالعــات خــود را دربــاره ســرکوب 

اعتراض ها برای ما بفرستید. 
ایــاالت متحــده آزار معترضــان را علنی 
و محکــوم خواهــد کــرد.« همچنیــن 
»مایــک پنس« معــاون »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا نیز با انتشــار پیامی 
توییتری از اغتشاشــات در ایران حمایت 

کرد.
 از سوی دیگر »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه در نشســت 
خبری هفتگــی خود اعالم کــرد ادعای 
»مایک پمپئو« وزیر امــور خارجه آمریکا 
مبنــی بر حمایــت از مردم ایران ســبب 

تعجب مقامات روسیه شده است.

سیاست: مرحله نهایی رزمایش مشترک 
پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت ۹۸ 
بــا اعالم رمــز یا محمد رســول اهلل)ص( 
توســط فرمانده نیــروی پدافنــد هوایی 
 ارتش به یگان های عملیاتی از صبح دیروز 

آغاز شد. 
امیــر صباحی فرد فرمانــده نیروی پدافند 
هوایــی ارتش در مرحلــه نهایی رزمایش 
اظهــار داشــت: همان گونه کــه در این 
رزمایش توانستیم با موفقیت به اهدافمان 
دســت پیدا کنیم، اگر دشــمن خیالی به 
سرش زد، ما در میدان مقابله هم دشمنان 

را از کرده خود پشیمان می کنیم. 
دشــمنان نیز خود می دانند که ورودشان 
به فضای جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
خودشان است، اما خروجشان قطعاً با آن ها 

نخواهد بود. 

سرلشــکر رشــید فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضــرت خاتم االنبیــا)ص( نیز بــا بیان 
اینکه دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار 
اشــتباه در منطقه خلیج فــارس و تنگه 
هرمز نســبت به حفظ جان سربازان خود 
مسئوالنه عمل کند، گفت: برای جلوگیری 
از جنگ، گفتار و ارســال پیام تنها کفایت 
 نمی کند و به اقدام مناسب و رفتار مناسب 

نیاز است.

 سیاست/ مینا افرازه  ســفیر ایــران در لندن در توییتی از 
شکایت سفارت کشورمان علیه شبکه های معاند فارسی زبان خبر 
داد. حمید بعیدی نژاد نوشته است: سفارت کشورمان در لندن 
در نامه رسمی به نهاد نظارت بر شبکه های تصویری در انگلیس 
)آفکام(، از شبکه های معاند فارسی زبان همچون BBC فارسی، 
ایران اینترنشــنال و من وتو، به علت تحریف مغرضانه تحوالت 
اخیر ایران و دعوت به خشــونت گسترده علیه نهادهای مدنی 

ایران شکایت و خواستار اجرای قانون نسبت به آن ها شد.

 آموزش اغتشاش با ادعای ایران دوستی
ســاعات آغازین هفته گذشــته گرچه با اعتراضــات آرام و 
بدون تنش مردم نســبت به طرح گرانــی بنزین همراه بود، 
اما رســانه های فارسی زبان در خارج از کشور سعی کردند در 
ادامه مســیر اعتراضات را به سمت درگیری ها و اغتشاشات 
پیش ببرند، به گونه ای که بسیاری از این کانال ها و شبکه های 
فارســی زبان نه تنها به پوشــش اخبار و تحــوالت لحظه ای 
می پرداختند، بلکه حتی راه های مختلف ایجاد اغتشــاش را 
نیز به مردم آموزش می دادند. مســیر اقدامات آنان در ادامه 
به گونه ای پیش رفت که حتی باوجود برقراری آرامش نسبی 
در اکثر شــهرها، بازهم این رسانه ها همچنان اقدام به پخش 
تصاویر و ویدئوهای تکراری یا حتی انتشار فیلم های آرشیوی 
مرتبط به اعتراضات سال های گذشــته کردند. این رسانه ها 
کماکان با نمایش تصاویر آرشــیوی ســعی دارند بگویند که 
ناآرامی ها و اعتراضات در کشــور ادامه دارد، حتی دراین بین 
دســت به مصاحبه با برخی افراد همچــون اعضای خاندان 
پهلوی یا برخی چهره های معروف خارج نشین می زدند تا به 
نوعی از این افراد به عنوان مشوقی در راستای تحریک مردم 

و کشاندن آنان به خیابان ها استفاده کنند.

 دو سال است که در حال آموزش هستیم
همچنین یکی از ســلطنت طلبان در گفت وگو با بی بی ســی 
فارسی تأکید کرده : »بیش از دو، سه سال« برای این اعتراضات 
برنامه ریزی شده است. او به صراحت می گوید: »شما خیال نکنید 
این آتش زدن ها به آسانی صورت می گیرد! برای شعارنویسی ها، 
آتش زدن ها و اقداماتی از این دســت پیشتر آموزش داده شده 

است«. 
یکی دیگر از افراد جریان ســلطنت هم در مصاحبه ای با یکی 
از شــبکه های ماهواره ای تصریح کرد: »در کانال های تلگرامی 
دو سال اســت که در حال آموزش هستیم«. اما نقطه اوج این 
مصاحبه ها گفت وگوی رضا پهلوی ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در مصاحبه 
با شبکه ماهواره ای اینترنشنال وابسته به رژیم سعودی بود که 
ضمن حمایت از اغتشاشــگران تأکید کرد حرکت های امروز از 

چندین ماه قبل آغاز شده است!
این شبکه ها با محوریت بی بی سی فارسی در کنار برخی دولت ها 
و نیز عوامل نفوذی داخلی خود تالش کردند به عنوان ضلع سوم 
آشــوب ها عمل کنند، به طوریکه شبکه فارسی زبان بی بی سی، 
برخالف هرروز که اخبار زنده خود را از ســاعت 6 عصر شروع 
می کنــد، از همــان روز ۲۵ آبــان و به بهانه آغــاز اعتراضات، 
برنامه های خبری را با عنوان ویژه پوشش واکنش ها به افزایش 

قیمت بنزین، از ساعت ۲ ظهر روی آنتن برد.

 رسانه های فارسی زبان خارجی 
به دنبال مهندسی افکار عمومی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس بر این باور است که 
راه اندازی رســانه های فارسی زبان خارجی باهدف جهت دهی و 

اخالل در فهم عموم مردم ایران صورت می گیرد. 
رسانه های خارجی همچون بی بی سی، اینترنشنال یا من و تو، 

به دنبال مهندسی افکار عمومی به سمت و سویی هستند که 
خودشــان می خواهند. علیرضا ســلیمی در گفت وگو با قدس 
تصریح کرد: انتشار اخبار غیرواقعی، جهت دار کردن برخی اخبار، 
بزرگ نمایی مسائل و پافشاری روی نقاط منفی، ایجاد ذهنیت 
منفی نســبت به امکانات و ظرفیت های داخلی کشور و ایجاد 
یأس و ناامیدی در بین مردم، تمامی این ها از جمله رسالت های 

چنین رسانه هایی است. 
رســانه های خارجی درواقع در معرکه ها به عنوان ابزار فشــار 
در خارج از کشــور عمل می کنند. نماینــده مردم محالت در 
مجلس افزود: البته برخی افراد معلوم الحال نیز دست به دســت 
چنین رسانه هایی می دهند و به نوعی بنزین در آتش ناآرامی ها 
می ریزند. این ها پیوسته به دنبال ایجاد آشوب، ناامنی و ناآرامی 
در کشور هستند تا مردم را درگیر مسائل مختلف کنند و آنان 
را از پیگیری روند توســعه کشور بازدارند. وی گفت: در همین 
آشــوب ها حداقل چندین هزار میلیارد تومان به کشور آسیب 

واردشده که تبعات سنگینی در پی داشته است. 
در پی این آشوب ها سرمایه های ملی ما خاکستر شد و چنین 
رســانه هایی اگر به فکر بازتاب حقیقت و حمایت از مردم ایران 
بودند، هرگز مردم را به ســمت نابودی سرمایه بیت المال سوق 
نمی دادند. این رســانه ها درواقع ابزارهایی هســتند در دستان 
ســازمان های جاسوسی که اهداف آنان را با پوشش ظاهری به 

نام خبرپراکنی پیگیری می کنند.

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

خبر

سیاست خارجی

رمزگشایی از نقش رسانه های فارسی زبان خارجی در آشوب آفرینی

ُدم خروس شبکه های بیگانه در ناآرامی های اخیر بیرون زد

دفاعی- امنیتیسیاست خارجی
آغاز مرحله نهایی رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت واشنگتن همچنان از اغتشاش در ایران حمایت می کند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

110 زوج جوان آغاز زندگی مشترک خود را در حرم رضوی جشن گرفتند آستان: 110 زوج جوان از سراسر کشور فصل مشترک زندگی خود را با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی و معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در کنار مضجع شریف امام رضا)ع( آغاز کردند.جشن ازدواج این گروه از زوج های جوان که از استان های خراسان شمالی، فارس، گلستان و سمنان به دعوت مرکز 

امور بانوان و خانواده و معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی به مشهد سفر کرده اند، در رواق حضرت زهرا)س( برپا شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اغتشاش های اخیر: 
 نقش بسیج در خنثی كردن فتنه ها 

بیش از گذشته نمایان شد
آستان: تولیــت آستان قدس رضوی 
گفت: بســیج همــواره در صف اول 
پاســداری از انقالب قرار داشته است 
و نقــش آن در خنثی كــردن فتنه 
دشمنان در حوادث اخیر كشور بیش 

از گذشته نمایان شد.
احمد  والمســلمین  حجت االســالم 

مروی در دیدار فرماندهان و مســئوالن اقشار مختلف سپاه امام رضا)ع( كه 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، 
ابراز كرد: در این انقالب مقدس هر روز برای ما روز بسیج است و این هفته به 

عنوان یك نماد جهت گرامیداشت این تشكل مقدس مردمی است.
 تولیت آســتان قدس رضوی ابــراز كرد: ما بارها عنایت پــروردگار متعال و 
ائمه اطهار)ع( را در عرصه های مختلف انقالب اســالمی دیده ایم، هشت سال 
دفــاع مقدس تنها جنگ میان ایران و عراق نبــود، نبرد ایران با تمام دنیای 

استكبار بود اما خدا ما را حفظ كرد.
وی ادامه داد: جنگ تحمیلی خســارت های بسیاری داشت و ما سرمایه های 
معنوی و انسانی زیادی را از دست دادیم، اما بركات فراوانی نیز برای كشورما 

به همراه داشت.
حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز كرد: همین كه انقالب اسالمی با وجود 
دشــمنان فراوان، 40 سال اســت كه با صالبت و اقتدار ایستاده و از مواضع 
 انقالبی سر سوزنی عقب نشینی نكرده، خود نشانی از عنایت پروردگار متعال و 

ائمه اطهار)ع( است.
وی بــا بیان اینكه رهبــر معظم انقالب با همان صداقــت، قوت و اعتماد به 
نفس امام راحل كشــور را هدایت می كنند، ابراز كرد: آن آقایی كه می گفت 
ایرانی ها چهلمین سالگرد انقالبشان را نخواهند دید، الحمدهلل حاال از خودش 

اثری نیست.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینكه بســیج از عنایات الهی اســت كه 
خداوند بر قلب و زبان امام خمینی)ره( جاری كرد، گفت: تصمیم امام راحل 

برای تشكیل بسیج چیزی جز تجلی »المؤمن ینظر بنوراهلل« نبود.
حجت االســالم والمسلمین مروی افزود: اگر بسیج نبود، معلوم نبود سرنوشت 
جنگ چه می شــد و در این 30 ســال پس از رحلت امام خمینی)ره( بسیج 

پشتیبان انقالب بوده است. 
در تمام این سال ها رهبری از آنچه امام خمینی)ره( در بسیج بنیان گذاشتند، 

صیانت كردند و به شایستگی آن را گسترش دادند.
وی با اشاره به اغتشاش های اخیر گفت: مشهد از قضایای اخیر بسیار خوب 
عبور كرد كــه دلیل آن پس از لطف و عنایت حضــرت رضا)ع(، در نتیجه 
وحدت و اتحاد مردم انقالبی و همیشــه در صحنه مشهد است. این پایبندی 
به انقالب تكلیف مســئوالن را نســبت به خدمت خالصانه به مردم سخت 

می كند.

به میزبانی مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی
جمعی از علمای اهل سنت عراق و فعاالن فرهنگی 

سوریه به حرم مطهر رضوی مشرف شدند
آستان: جمعی از علما و بزرگان اهل سنت و نمایندگان مزارات كشور عراق 
و جمعی از فعاالن فرهنگی كشور سوریه  به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

این گروه از زائران كه شامل هفت نفر از علما و بزرگان اهل سنت كشور عراق 
و از اعضای مجمع تقریب مذاهب و مجلس علمای رباط محمدی این كشور 
و ۲۶ نفر از مدیران و كارشناســان دســتگاه های دولتی كشور سوریه بودند، 
در مدت حضور در مشــهد مقدس ضمن بهره مندی از فیض زیارت حضرت 
ثامن الحجج)ع( از كتابخانه و مركز اســناد آستان قدس رضوی، موزه قرآن و 

موزه مركزی آستان قدس رضوی بازدید كردند.

قدس: هنوز هفت ماه از زندگی مشتركشان 
نمی گذرد؛ خیلی از وسایل زندگی شان هنوز 
به قول خودشان، از پالستیكش بیرون نیامده. 
مبل هــا و پرده  از تمیزی و تــازه  بودن، برق 
می زنند؛ اما میهمان ها كه برسند، نو و كهنه 
بودن وســایل چه اهمیتی دارد؟میهمان ها 
كه آمدنــد، آن هــا خانه و زندگی شــان را 
در اختیارشــان گذاشــتند؛ همان پرده ها و 
مبل های نونوار را؛ همان وسایلی را كه هنوز 
از پالســتیك بیرون نیامده  خیلی هایشان 

بودند... .
پارچه فروشی دارد؛ نه از آن پارچه فروشی های 
بزرگ كــه هر روز عدل های فــراوان پارچه 
در آن جابه جا می شــوند. خــودش ترجیح 
می دهــد بگوید بزازی. مغازه كوچكی دارد و 
مشتری هایی كه گاه به گاه می آیند تا چند 
متری پارچه بخرند برای دوخت و دوز لباس. 
روز و شــبش اما با پارچه های كوتاه و بلند 
می گذرد؛ بــرای همین هم چند متر پارچه 
برداشــت تا نان هــا را در آن بپیچد. كار هر 
روزش همین بود. نان ها را از نانوایی ها تحویل 
می گرفت و می برد تا به میهمان ها برســاند. 
میهمان هایــی كه از راه هــای دور و نزدیك 

آمده اند... .
از برادران اهل ســنت است؛ ساكن روستای 
جمالــده؛ جایی در حاشــیه جــاده ای كه 
مســافران زیادی را بــه مشــهدالرضا)ع( 
می رســاند. میهمان ها كه راه افتادند، دلش 
هوایی شد؛ می خواست كاری بكند تا به همه 
نشان بدهد كه عاشق امام رضا)ع( است؛ تا به 
همه نشان بدهد كه مهر این خاندان در دل 
همه مسلمان ها جا دارد. دستش خالی بود و 
با همان دست خالی یك ایستگاه صلواتی برپا 
كرد. ایستگاهی كه هر روز با همان داشته های 
اندكــش، از میهمان ها پذیرایــی می كرد؛ 
میهمان هایی كه به عشق حضرت رضا)ع( در 
سوز و سرمای پاییزی، به راه زده بودند تا ایام 

شهادت حضرت را در حرمش بگذرانند... .

 آیینی برای قدردانی 
از فعالیت های مردمی 

نزدیــك به یك مــاه از دهــه پایانی صفر 
می گذرد. وقتش شــده تــا برگردیم و مرور 

كنیم كه آن روزهــا چه اتفاقاتی افتاد و چه 
دست هایی مخلصانه به كمك آمدند تا میزبان 
شایسته ای برای زائران حضرت رضا)ع( باشیم؛ 
آیین »شكرانه خدمت« به همین بهانه برگزار 
شد. گردهمایی خادمان و عوامل اجرایی دهه 
پایانی ماه صفر با حضور 450 نفر از فعاالن و 
نمایندگان حركت های مردمی، چهارشنبه  در 
سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار 
شــد. امســال در این آیین عمده حاضران، 

فعاالن مردمی بودند. 
در این مراســم كه با حضور تولیت آســتان 
قدس رضوی، قائم مقام تولیت، سركنسول 
كشور عراق و جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد، شماری از فعاالن 
پویش »منزل من هم زائرسراست«، همچنین 
نمایندگانی از كســبه، پاكبان ها، راننده های 
اتوبوس، فعــاالن ســالمت و خدمتگزاران 
فرهنگی در دهه پایانی صفر، تجلیل شدند. 
عالوه بر این، در آیین شكرانه خدمت كه در 
مركز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس 
رضوی برگزار شــد، از ۲5 نفر از نمایندگان 
كاركنان درون آستان قدس رضوی، مسئوالن 

استانی و فعاالن مردمی هم قدردانی شد.
در این مراسم نمایندگانی از نیروی انتظامی، 
هالل احمر، پاكبانان، رانندگان اتوبوسرانی، 
رانندگان تاكسیرانی، خدام و خادمیاران حرم 
مطهر رضوی، بســیج، پزشكان و پرستاران 

حضور داشــتند. شــعرخوانی مجید تال از 
شاعران جوان كشورمان، اجرای گروه سرود 
نوجوانان آوای رضوان، اجرای پرده خوانی و... 

از بخش های این مراسم بود.

 مهم ترین هدف ما  تسهیل و تسریع 
خدمت به زائران است

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
در آیین شــكرانه خدمــت گفت: مهم ترین 
مســئولیتی كه بر عهده مدیران، كاركنان و 
خادمان آستان مقدس حضرت رضا)ع( قرار 
داده شده، تسهیل و تسریع جریان خدمت به 

زائران است و باید در این زمینه گام برداریم.
حجت االسالم  والمسلمین حجت گنابادی نژاد 
تأكید كرد: در این مراســم نمایندگان اقشار 
مختلفی حضور یافته اند كه در ایام دهه پایانی 
صفر لباس خادمی بر تن كرده بودند تا به شعار 
»همه خادم الرضاییم« جامه عمل بپوشانند. 
توفیق خدمت به زائران امام رضا)ع( پاداش 
بزرگی به همه خدمت رسانان بود اما به رسم 
حق شناسی از اقشار خدمت رسان، مراسمی 
برای قدردانی از افرادی كه در دســتگاه های 
مختلف منشــأ خدمت رسانی بوده اند برگزار 
شده است.وی ادامه داد: جلوه هایی از ارادت 
در خدمت رســانی به زائران امام رضا)ع( در 
دهه آخر صفر در خاطرات خادمان منعكس 
شده كه هر كدام از این موارد بدون پشتوانه 

الزامات و دســتورهای اداری و حكومتی به 
وقوع پیوسته است.

حجت االسالم  والمسلمین گنابادی نژاد افزود: 
برخی از متخصصان و پزشكانی كه به صورت 

داوطلب در ایام اربعین حسینی 
بــه زائــران خدمت رســانی 
می كردنــد، در ایام دهه آخر 
صفر نیز خدمت رسانی خود را 
در حوزه سالمت به زائران امام 
رضا)ع( ادامه دادند و الحمدهلل 
هر سال شــاهد گسترش و 
توسعه این فرهنگ و نهضت 

خدمت رسانی هستیم.
وی خاطرنشان كرد: امسال 
در پویــش جهــاد خدمت 

بیش از ۲۲ هزار نفر اعالم آمادگی كردند تا 
به زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
خدمت رسانی كنند.رئیس سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی تصریح كرد: زائران 
پیــاده هــر كدام ســرمایه بزرگــی برای 
سازندگی معنوی و معرفتی جامعه هستند 
كه باید با برنامه ریزی در وهله نخست برای 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و در 
مرحله بعد برای ارتقا و رشــد ظرفیت های 
معنوی كه در بیانیه گام دوم انقالب به آن 
اشاره شده اســت، از این فرصت استفاده 

كنیم.

امسال در پویش 
جهاد خدمت بیش 

از 22 هزار نفر اعالم 
آمادگی كردند تا به 
زائران حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( 
خدمت رسانی كنند

بــــــــرش

درباره مراسمی كه میهمان هایش خدمتگزاران دهه آخر صفر بودند 

 از طــرف ایــوان طــال، در قســمت به شکرانه خدمـت
خواهران، ورودی گذاشــته اند برای روضه 
منوره؛ در دیگر هم خروجی است. خادمان 
به هیچ عنــوان نمی گذارند از در خروجی 
وارد شوی و برعكس. یك سردرگمی برای 
زائران پیش آمده. یك لحظه هم نمی شود 
یك گوشه ایســتاد و زیارت كرد. خادمان 
دائم در حال تذكر دادن هســتند. با این 
اقــدام دور ضریح مطهر هم از قبل خیلی 
شــلوغ تر شــده. لطفاً تدبیری اندیشیده 
شود تا لحظاتی را كه به امام رضا)ع( پناه 

می آوریم به آرامش برسیم.
09150000194

 آسفالت و وضعیت ظاهری زیرگذر حرم 
مطهر امام رضا)ع( كه شهر پایتخت جهان 
اسالم هم  نام گذاری شده، بسیار نامطلوب 

است. 
09150005537

 با سالم. صحن بعثت در جنوب صحن 
آزادی هیــچ نام و نشــان و تابلویی ندارد. 

پیگیری بفرمایید لطفاً. 
09150005264

 صدای بلندگوها در صحن آزادی خیلی 
زیاد است. لطفاً بررسی نمایید.

09010005740

 با سالم. لطفاً یك ســاعت باالی منبر 
شبستان گرم نصب كنید.

09150005784

 اگــر بــه عنــوان ناظــر در ورودی ها 
حضور داشــته باشیم، می بینیم كه عزیزان 
بازرســی كننده چقدر زحمت می كشند و 
متأسفانه بعضی از زائران و مجاوران محترم 

قوانین را رعایت نمی كنند.
09150008876

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

خـــبر

صفحه3  1398/09/02
آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ دارو︨︀زی آ︋︀د ا﹋︧﹫︣ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٣۴۶٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧٣١٨٣١٩    

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︠︀﹡﹛ ا﹜﹠ــ︀ز ﹝︴︣ی دارای ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی  ــ︣ای︋  ﹢ر دارای ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٢٢٨٨٨٣︋   ︎﹜︣﹋ ︡ــ﹫آ﹇︀ی و ﹟︤﹍︀︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮ــ﹞️ ︻︱ــ﹢ ا ــ﹥︨   ︋٠٩۴۶۶٩٢٩٢٠

 .︡١٣٩٨,١٠,١١ ﹎︣د ︣ان ︑︀︑︀ر︡﹞
(۶۶۵٩١١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۱۰
۵۴
۷

/ع
۹۸
۱۰
۵۴
۹

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹁︪︣ده-﹡﹢︋️ اول
(︫﹞︀ره ٣-٧-١-٩٨)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩٣٧۴
  ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹋︀︋﹏ ︠﹢د﹡﹍︡ار و ︨﹫﹛ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ︑﹢ا﹡﹫︣ از ﹝﹏ ︵︣ح ﹨︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر ٩٨/٩/٢ ﹜︽︀️ ٩٨/٩/۶ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن  www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا︨﹠︀د: د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀در ﹏﹞ ۵- آدرس

۶-  آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د﹨︀: ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︑﹙﹀﹟ ٣٢٣١٧٨۶٩
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ١٢ ︸︣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢١

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︨︀︻️ ١٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢٣ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد و در ︮﹢رت  ﹋︫︣ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ️﹋︀︎ :︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎٩- ز﹝︀ن ︋︀ز
﹋︧︉ ︡ ﹡︭︀ب ﹐زم، ︎︀﹋️ ا﹜︿ و ب در ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢۵ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از 

﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
️ ﹨︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️. ١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٩٩٢/١٩١/٩۵٠ ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩، ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︖︀ز، ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︮︀دره ︑﹢︨ــ︳ 
︀ز︣︠︡ از ﹇︊﹏   ︋️﹫﹚︋︀﹇ ︀  ︋ ️ ︀﹡﹉ ﹨︀ و دو﹜ ــ︡ه︋  ﹩ ﹡︀م ︑︱﹞﹫﹟︫  ﹫﹞﹥ ﹝︣﹋︤ی ا︣ان، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️︋  ــ﹢ی︋  ︡ور ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ از︨  ︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ و︮  ﹫﹞﹥ ﹎︣ دارای ﹝︖﹢ز ﹐زم︋  ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
از ︨︣ر︨ــ﹫︡ (﹝﹢︲﹢ع ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹢ه ا﹡︐︪ــ︀ر اوراق ﹝︪︀ر﹋️)، و︔﹫﹆﹥ ﹝﹙﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹨︪︐︀د و ︎﹠︕ در︮︡ ارزش ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︨﹞﹩ آن، ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︮︀دره ︑﹢︨︳ ︮﹠︡وق ︲﹞︀﹡️ 
دو﹜︐﹩ ︑︀ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︀﹡﹢ن ︑︃︨﹫︦ ︫︡ه ︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡، ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ و ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ 

از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د، ︫ ﹉︭﹩، و︗﹥ ﹡﹆︡، ︨﹀︐﹥، ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه و ﹡︷︀︣ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٢- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۶۶٧٣٧۶﹩﹎︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                                                                                            م.ا﹜︿١١١١۴/︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -١٣
شركت توزيع نيروى برق استان فارس   

شركت توزيع نيروى برق
 استان فارس 
(سهامى خاص)

/ع
۹۸
۱۰
۵۷
۴

آ﹎﹩ ا︻﹑م رای ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟ ︫︣ی
اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

رای ︫﹞︀ره ٣٣٣۶ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/١۴ (﹡﹢︋️ اول)
﹝︪︭︀ت ﹝﹙﹉:

︹︋︣﹞︣︐﹞ ۵٢٢٠/٠٠  ️︀︧﹞ ﹤︋ ︦︊︵ ︀ن︐︨︫︣ ﹈ ︩︋ ک ︔︊︐﹩: ﹁︀﹇︡ ︎﹑ك﹑︎
:︬﹫︪︑ ن﹢﹫︧﹫﹝﹋ ﹤︣︷﹡

︀دره از  ︣ی︮  ﹠︀︨ــ︀﹩ ارا︲﹩︫  ــ︣ی و د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑︪ــ﹫︬ و︫  در ا︗︣ای ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
︨ــ﹢ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ز﹝﹫﹟ و ﹝︧﹊﹟ ا﹠︖︀﹡︊︀ن ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟ 
︫ــ︣ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ︑︀ر ١٣٩٨/٠۴/٢٧ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹡﹆︪ــ﹥ 
 ﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹜آورد ﹏﹝︺  ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ و ︡︀زد  ︋︦︊︵ ︣ ﹫﹢︨️ وا﹇︹ در دا︠﹏ ﹝︡وده ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫   ︎﹩﹝﹫︨︣︑
﹥ ︑︺︀ر︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣و﹡︡ه ا︣︷﹡ ﹟ــ﹥︋  ﹥ ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝︱︊﹢ط در︎   ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤ر︑︖﹙︧ــ﹢ ︋ــ﹥︮ 
 ﹩و ︻﹊︦ ﹨︀ی ﹨﹢ا ︡و ﹇︊﹙﹩ ارا︲﹩ ﹝﹢رد ︋︀زد ﹩﹚︺﹁ ﹩﹊︤﹫﹁ ️﹫︺︲︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر و و﹨ ﹤﹞︀﹠︪︋
﹝﹢︗﹢د و ︫ــ﹢ا﹨︡ و ﹇︣ا﹟ و ﹡﹫︤ و︲︺﹫️ ︔︊︐﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋︀ ﹜︀ظ ︑︢﹋︣ات ذ﹏ ︵︊﹅ ﹡﹆︪﹥ و ︡ود 
﹥ ا︑﹀︀ق آراء ﹝﹢ات  ﹥ ا﹝︱︀ء ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ر︨ــ﹫︡ه ︋   ︋﹤﹋ ﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤ر︑︖﹙︧ــ﹢ ﹝﹠︡رج در آن و︮ 

(م- و - ا- ت) ︑︪﹫︬ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
︑︢﹋︣ ١) ︎﹑﹋︀ و ارا︲﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹑ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ آ﹡︀ رای ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︢﹋﹢ر ︮︀در ︫ــ︡ه و ﹠︋ ︀﹢ی از ا﹡︀ء 
﹝︀﹜﹊﹫️ دو﹜️ ︋︣ آن ﹝︣ز ︫ــ︡ه ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ و دو﹜︐﹩  و ﹡﹫︤ ارا︲﹩ ﹝︪ــ﹞﹢ل ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︔︊︐﹩ ︨︀ل 
١٣۵۴ و ﹝︀ده ١٧ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹆︧﹫﹛ و ﹁︣وش ارا︲﹩ و ا﹝﹑ك ﹝﹢رد ا︗︀ره ︋﹥ زار︻﹫﹟ ﹝︧︐︀︗︣ و ︠︀﹜︭﹥ ﹋﹥ ︑︀ 

 ︀ ︀م دو﹜️ ︮︀در ︫︡ه﹠︋ ︀﹡ن ا︨﹠︀د آ﹢﹠﹋
 ﹩﹠︓︐︧﹞ ﹤︣︷﹡ ﹟︪︡ه ︋︀︫︡ از ︫﹞﹢ل ا﹡

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
︑︢﹋ــ︣ ٢) ﹠︀﹡︙ــ﹥ ︋︺ــ︡أ ︲ــ︣ورت ︮︡ور 
﹡︷︣﹥ ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ك ︔︊︐﹩ آن 
 ﹤︣︷﹡ ﹟︫ــ︡ه در ا ︿︣︺︑ ــ︡وده﹞ در
 ️︀︧﹞ ك و﹑  ︎︳﹆﹁ ︫︡︀ ﹢ده︋  ︡ه︋  وا﹇︹︫ 
و ــ︡ود آن ︋︀ ﹀︶  ﹡﹢︻﹫️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه 

︀در ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ . در ا﹟ رای ﹇﹫︡ و︮ 
︑︢﹋︣ ٣) ا︣︷﹡ ﹟﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣ 
﹝︀﹜﹊﹫️ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹡︊﹢ده 
و ﹁﹆ــ︳ از ﹡︷︣ ︑︪ــ﹫︬ ﹡﹢︻﹫ــ️ ارا︲﹩ 
﹝︺︐︊︣ ا︨ــ️ و از ز﹝︀ن ا︻﹑م ︸︣ف ﹝︡ت 
 ﹏﹞ ﹛︀︮ ٣ ﹝︀ه ﹇︀︋﹏ ا︻︐︣اض در داد﹎︀ه

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
اداره ار︑︊︀︵︀ت وا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩

اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن 
︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
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حجت االسالم دکتر سیدحسن وحدتی 
شبیری در نشست »جایگاه فقه حکومتی 

در تحقق گام دوم انقالب اسالمی«:
 فقه باید نسبت به تحوالت، 

نو به نو موضع گیری داشته باشد
وسائل: اگر بناست به بیانیه گام دوم انقالب در 
جامعه اســالمی جامه عمل پوشانده شود، نباید 
متحجر باشیم و تنها به میراث گرانبهای گذشته 
بســنده کنیم و قدمی رو به جلو برنداریم و روی 
مسائل جدید کار نکنیم؛ بنابراین اگر حوزه و فقه 
می خواهد بماند باید نســبت به تحوالت نو به نو 
موضع گیری داشته باشد. چرا ما نتوانیم در حوزه، 
نگاه فقهی را گسترش دهیم؛ نظامیان ما از طریق 
برنامه ریزی و آینده پژوهی راهی را طی کرده اند، 
چرا ما نتوانیم آن راه را طی و مؤلفه های اسالمی 

را با مطالعات دقیق خود مشخص کنیم؟
اگر بناســت تمدن نوین اسالمی را جامه عمل 
بپوشــانیم باید الجرم فقه حکومتی داشــته 
باشــیم؛ فقه حکومتی عناصــر خاص خودش 
را دارد که یکی از عناصر آن شــناخت دقیق 
و واقعــی موضوعات اســت. شــناخت دقیق 
موضوعات الجــرم نیازمند مطالعات تخصصی 
است؛ مثاًل کسی که می خواهد در زمینه الیحه 
قانون تجارت مسئله و حکم فقهی را بیان کند 
باید حقوق تجارت را به خوبی بشناســد؛ این 
مهارت با مطالعه یکی دو روزه بدست نمی آید 
بلکه نیازمند اطالعات دقیق و تخصصی است. 
باید از نگاه تخصصی در زمینه موضوع شناسی 
و پیام هایــی که موضوع به همــراه دارد، کار 
شــود؛ البتــه در کنار فقیهی کــه می خواهد 
درباره مســائل اجتماعی نظر دهد حتماً باید 
جامعه شناس و روان شناس حضور داشته باشد. 
مثاًل اگر فقیه بخواهد درباره سن بلوغ فتوا دهد 
باید از بخشــی از روایات مرتبط با بلوغ آگاهی 
داشته باشــد، همچنین مسائل و واقعیت های 

اجتماعی روز جامعه را بداند.
اگر بناست فقه ما تمدن ساز و پاسخگو به نیازهای 
زمانه باشــد باید در متدولوژی خود تجدید نظر 
کنــد؛ ما معتقدیم پایبند به اصول فقه جواهری 
هســتیم با همان روش شناســی فقه ســنتی 
خودمــان، اما می گوییم در حوزه فقه حکومتی 
یعنی مســائل اجتماعی باید فاکتورها و عناصر 
دیگری به غیر از آنچه در فقه سنتی وجود دارد را 

در حوزه موضوع شناسی لحاظ کنیم.

حکومت اسالمی

حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا 
در بیست و ششمین نشست »اقتصادنا«:

 اسالم بدون عدالت 
هیچ رشدی را برنمی تابد

اجتهاد: ســرمایه داری از همان ابتدا مســیر 
علم را از طریق گزاره های ارزشــی تغییر داد و 
تعریف علم را از کشف حقیقت و واقع به تعریف 
فرانســیس بیکن یعنی علم چیزی است که 
انسان را در استفاده از طبیعت توانمند سازد، 
تحریف نمود. طبق مبانی نظام سرمایه داری، 
حرص ممدوح اســت و پیگیری نفع شخصی 
به صورت مطلق و همگانی موجب تأمین منافع 
اجتماعی می شــود، این یک قانــون و قاعده 
ارزشمدار بر اســاس مبانی دئیسم، اومانیسم، 
اصالت فرد است که شاکله نظام سرمایه داری 
را شکل می دهد. در حالی که همین قاعده در 
مذهب مارکسیستی و مذهب اقتصادی اسالمی 

به گونه ای دیگر مطرح است.
در نگاه فقه جزئی و فردی بســیاری از عقود و 
فعالیت ها خالف شرع و حرام نیست اما اگر از 
دیدگاه فقه حکومتی و نظام ساز نگاه کنیم و آثار 
کالن اجتماعی آن را ببینیم، خواهیم دید حکم 
شریعت تفاوت جدی خواهد داشت. نتیجه نگاه 
فردی این است که بورس حال حاضر جمهوری 
اســالمی با بورس رایج غربی تفاوت چندانی 
ندارد؛ چرا که ما احکام شریعت را به استخدام 

نهادها و ابزارهای غربی درآورده ایم.
ما بایــد مبانی اســالمی و قوانین و ضوابط 
فقهی اسالم را ابتدا استخراج کرده و آن گاه 
بر اســاس آن نهادسازی و نظام سازی کنیم. 
چه بســا تعریف اقتصاد در مذهب اقتصادی 
اسالمی چیزی غیر از تخصیص بهینه منابع 
محدود به نیازهای نامحدود باشد؛ زیرا اسالم 
معتقد اســت نخســت منابع به اندازه کافی 
وجود دارد، دوم منابع قابل توســعه اســت، 
سوم ریشه کمبودهای احتمالی در دو رذیله 
ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و ناسپاسی و 
کفران نعمت اســت و چهارم عدالت در این 
تعریف دیده نشده است و اسالم بدون عدالت 
هیچ رشــدی را برنمی تابد. بر این اســاس 
تعریــف جدید علم اقتصاد از نگاه اســالمی 
می تواند چنین باشــد: علــم اقتصاد عبارت 
به منظور  اقتصادی  روابط  اســت شــناخت 

تأمین نیازهای انسان به روش عادالنه.

 معارف  به مناسبت ســالروز رحلت میرزا جوادآقا تهرانی، 
نخســتین نشست از سلســله نشســت های علمی ترویجی 
ســلوک اخالقی تربیتی علما و بزرگان خراســان، پنجشنبه 
گذشــته در تاالر شیخ طبرســی بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضــوی برگزار شــد. دراین نشســت که به 
»بررســی ســلوک اخالقی و تربیتی میرزا جواد آقا تهرانی« 
اختصاص داشت، اندیشمندان و سخنرانان به تبیین سلوک 
اجتماعــی، تربیتی، عرفانی و اخــالق انقالبی و جهادی این 

استاد بزرگ حوزه علمیه خراسان پرداختند.

 منش فرزانگانی چون میرزاجوادآقا 
باید به نسل جوان شناسانده شود

در این نشســت علمی ترویجی، حجت االسالم والمســلمین 
محمد ســیدآبادی با بیان اینکه »بنده از ســال 46 که در 
ســنین جوانی بودم، از محضر این عالــم بزرگ بهره بردم« 
گفت: ایشان ویژگی های بارز اخالقی فراوانی داشتند که باید 
جوانان امروز از رفتار این عالمان درس بگیرند. وی نخستین 
ویژگی رفتــاری مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی را صرف نظر از 
جایــگاه علمی او که فقیه و مفســری عالی قدر بود، جایگاه 
برجســته او در مقام استادی ذکر کرد و افزود: شاگردانی که 
در محافل علمی این استاد شرکت می کردند از بهترین فضال 
بودند و آیت اهلل تهرانی تأثیر تربیتی بســیاری بر شــاگردان 

خود داشت.
سیدآبادی خاطرنشان کرد: در کنار، زهد، ورع و تقوایی که از 
ویژگی های بارز این عالم بزرگ بود، او همواره در بین مردم 
بوده و دغدغه هایش توجه به مســائل سیاســی و اجتماعی 

مردم بود. 
این اســتاد حــوزه مطرح کرد: یکــی از آموزه هــای واال و 
برجسته ای که ما می توانیم پس از کالم و سیره اهل بیت)ع( 
از آن بهره ببریم، منش علمــای ربانی و فرزانگانی همچون 
آیــت اهلل میرزا جــواد آقا تهرانی اســت. وی بــه برخی از 
ویژگی های بارز شخصیت میرزا جوادآقا تهرانی اشاره کرد و 
گفت: این عالم بزرگوار در عمر با برکت خود، حدود سه دهه 
درس خارج فقه و اصول برگزار کرد و رفتار او نمونه عملی از 

سیره اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بود.
ســیدآبادی عنوان کرد: حمایت از نیازمنــدان، محرومان و 
فقرا یکی از ویژگی های رفتــاری میرزا جواد آقا تهرانی بود 
و همچنین توجه به خیریه ها، درمانگاه ها، ســاخت مدارس 
علمیه و رســیدگی به کســانی که در قالــب دین و دیانت 
نیازهای جدی شــان باید تأمین می شد، از دیگر ویژگی های 
رفتاری او بود. این اســتاد حوزه علمیه در پایان تأکید کرد: 

این ویژگی های رفتاری باید در راستای ترویج تربیت اخالقی 
بیش ازپیش به جامعه و نسل جوان امروز شناسانده شود.

 تمایز اخالق منفعل و اجتماع گریز 
با اخالق مسئولیت پذیر

همچنین در این نشســت، حجت االسالم والمســلمین دکتر 
مرویــان حســینی، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اســالمی 
آستان قدس رضوی گفت: در دنیای کنونی معنویت گرایی و 
اخالق یک جریان جاری فردی و اجتماعی است. مدیرعامل 
بنیاد پژوهش های اسالمی آســتان قدس رضوی ابراز کرد: 
تمایل به رفتارهای اخالقی و ارتباط با خدا و سلوک معنوی 
هم از فطرت انسان مایه می گیرد و هم در طول تاریخ توسط 

انبیای الهی مطرح شده است.
حجت االسالم والمسلمین مرویان حســینی بابیان اینکه در 
دنیای کنونی شــخصیت ها، مکاتب و جریان های مختلفی با 
شعارهای اخالقی و معنویت گرایی در دنیا برای خود شرایط 
ویــژه ای را ایجاد کرده اند، افــزود: در آموزه های ادیان الهی 

به ویژه فرهنگ غنی اســالم تأکیــد بر اخالق و معنویت یک 
اصل جدی است؛ اما تمایز اســالم و به ویژه مکتب اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( این اســت که در سایه ســار اســالم، 
عالمانی تربیت شــدند که عامل بــه آموزه های اخالق بودند 
و به مســئله جمع گرایــی و مســئولیت پذیری اجتماعی و 
نیازمندی های محرومان هم توجه داشتند. وی ادامه داد: این 
تمایز اخالق منفعل در برابر اخالق مســئولیت پذیر  و اخالق 
اجتماع گریــز در برابر اخالق اجتماع پذیر اســت که ویژگی 

عالمان دینی ماست.

 عالمی که نسبت به مشکالت مردم 
احساس تکلیف می کرد

از دیگر سخنرانان این نشست علمی ترویجی، حجت االسالم 
علی جالئیان اکبرنیا بود کــه آیت اهلل میرزا جواد آقا تهرانی 
را شــخصیتی تأثیرگذار در اجتماع دانست. معاون پژوهشی 
بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی گفت: اگر 
علــم و زهد در کنار بینش، بصیرت و شــناخت قرار نگیرد، 

تأثیر و برش آن یا وجود ندارد و یا این علم به بیراهه خواهد 
رفت. وی عنوان کرد: شخصیت مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی 
تک بعدی نبود، بلکه او انســانی با ابعاد مختلف و تأثیرگذار 
در اجتماع و رفتار ایشــان از حاشــیه های آداب غیرمعمول 

دور بود.
محمدمهــدی رکنی یزدی نیز در این نشســت به بررســی 
ســلوک اجتماعی میــرزا جوادآقا تهرانــی پرداخت و گفت: 
یکی از ویژگی های بارز شــخصیت این عالم بزرگ و وارسته 
ایــن بود که مردم بــه راحتی با وی ارتبــاط برقرار کرده و 
مشــکالت و دغدغه های خود را بازگــو می کردند؛ او همواره 
دربرابر مشکالت مردم احســاس تکلیف داشت. وی به بیان 
برخــی از صفات رفتاری این عالم بزرگوار نیز اشــاره کرد و 
افزود: او انسانی فرشته خو و منزه از هر آالیش بود و در ادای 
حقوق برادران ایمانی خود در امور اجتماعی بســیار محتاط 
بود.در ادامه این نشست، سید ابوالقاسم حسینی نیز به تبیین 
شخصیت عرفانی میرزا جوادآقا تهرانی پرداخت و عنوان کرد: 

او ســه منبع قرآن، حدیث و روایات اهل بیت 
عصمت و طهــارت)ع( را معیــار ارزیابی خود 
قــرارداده بود. وی افــزود: او همواره بر توحید 
فکری تأکید داشت و جوانان را به رعایت اصول 
اخالق دعوت می کرد. حسینی ادامه داد: از این 
عالم بزرگ آثــار و تألیفات ارزنده ای به یادگار 
مانده اســت که مطالعه آن به ویژه برای نسل 

جدید توصیه می شود.

 تشویق عملی جوانان به حضور 
در میدان نبرد حق علیه باطل

ســلوک جهادی و سیاســی میــرزا جوادآقا 
تهرانی هم از دیگر موضوعات مطرح شــده در 
این کرســی علمی ترویجی بود. علی شاکری 
که ســخنران این بخش از نشست بود، گفت: 

زندگــی جهادی و سیاســی این عالم بــزرگ را می توان در 
محورهای دهه 40 تا پیروزی انقالب اســالمی، تثبیت نظام 
جمهوری اســالمی و حضور او در جبهه های حق علیه باطل 
بررسی کرد. وی اضافه کرد: او پیش از انقالب اسالمی همراه 
و همگام با مردم در راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی شرکت 
داشــت و نقش ویژه ای در پیروزی انقــالب ایفا کرد؛ میرزا 
جوادآقا تهرانی در ســن 80 ســالگی لباس رزم پوشید و به 
جبهه هــای نبرد حق علیه باطل رفت و بــا این کار مردم و 
به ویژه جوانان را برای حضور در میدان های جنگ تشــویق 

می کرد.

در نشست »بررسی سلوک اخالقی و اجتماعی میرزا جواد آقا تهرانی« مطرح شد

مسئولیت پذیری  ویژگی عالمان دینی ماست

وصیت به تقوا و اطاعت خداوند متعال در همه حاالت زندگى  معارف: در وصیت نامه میرزا جوادآقا تهرانى آمده است: »جسدم را در قبرستان عمومى خارج شهر یا محل مباحى خارج شهر، هر کجا باشد، دفن کنند... على اّى حال، جسد مرا به زودى و بدون سر و صدا و اطالع 
دادن به اشخاص و مردم باید در بیابان یا قبرستان عمومى مردم دفن نمایند و به عنوان هفتم و چهلم و سال، مجلسى بر پا نکنند. هر کس خواست براى من خودش در هر موقع طلب مغفرت مى نماید و به این رقم تنها، من راضى و خرسند هستم؛ ان شاءاهلل تعالى. فرزندان من هر موقع 

خواستند براى من خیراتى بدهند، مختصر نماز و روزه اى بگیرند نیز خوشحال خواهم بود؛ ان شاءاهلل تعالى و آنان را وصیت مى کنم تنها به تقوا و اطاعت خداوند متعال در همه حاالت از زندگى شان«.

پیرمرد 80ساله پاى خمپاره انداز  معارف: رهبر معظم انقالب اسالمى در آبان ماه 1366 درباره میرزا جوادآقاى تهرانى فرمودند: »یک بار ایشان از جبهه برگشتند آمدند تهران... به من گفتند من وقتى رفتم جبهه، دیدم بچه ها من را به چشم یک پیرمرد نگاه مى کنند، گفتم نخیر از من هم کار بر 
مى آید... آقاى آقا میرزا جواد آقا را بردند پاى خمپاره. شما ببینید چقدر در روحیه این جوان ها اثر مى کند، چه جانى به این ها مى دهد. آن جوانى که مى بیند این پیرمرد 80 ساله با محاسن سفید، پشِت خمیده، عصا به دست آمده پاى خمپاره ایستاده و خمپاره مى زند، این جوان دیگر ممکن نیست از مقابل دشمن 
برگردد عقب و احساس ترس کند. ایشان مى گفت خمپاره را که مى زدم، براى اینکه صداى خمپاره توى گوشم نپیچد، وقتى گلوله خمپاره مى خواست بیرون بیاید فریاد مى زدم اهلل اکبر. منظره را مجسم کنید یک پیرمرِد عالِم محاسن سفیدى، پاى خمپاره ایستاده هى خمپاره مى زند، هى مى گوید اهلل اکبر«.

اقتصاد اسالمی

در کنار، زهد، ورع 
و تقوایی که از 

ویژگی های بارز 
میرزا جوادآقا 
تهرانی بود، او 
همواره در بین 

مردم بود و توجه 
به مسائل سیاسی 

و اجتماعی از 
دغدغه هایش به 

شمار می رفت

بــــــرش

  چند روایت کوتاه از زندگی میرزا جوادآقا تهرانی

فقـیه  بسیـجی
معــارف: میرزا جواد آقا تهرانی بســیار ســاده زیســت بود. 
لباس هــای او از پارچه هــای ارزان و گاه نامرغوب، اما همواره 
تمیز و بدون پارگی بود. عمامه ای کوچک می بست و می فرمود: 
»برای کســوت روحانی من، همین بســنده است و اگر خالف 
عرف نبود، این را هم نمی بســتم«. در ســال های آخر زندگی، 
عصایی ساده هم همراه داشت. او در دوران سکونت در مشهد، 
بیش از 12 خانه عوض کرد که همه آن ها استیجاری یا عاریتی 
بــود و آخرین منزل وی، خانه ای کوچک بود که آن هم متعلق 

به پسر بزرگش بود.

 اجازه نمی داد کسی دست او را ببوسد...
میرزا جــواد آقا چنان متواضع بود کــه از همه بندگان مؤمن 
خدا خود را کوچک تر می دیــد و به همه ـ به خصوص طلبه ها 
و ســادات ـ ارج و احترام می نهاد. او هیچ گاه حاضر نبود امام 
جماعت شــود ولی خود بــه هر طلبه ای اقتــدا می کرد و گاه 
بی خبر، پشت ســر یکی از شــاگردان به نماز می ایستاد. اگر 
درباره فرزندان و همســر خود، رهنمود و هدایتی داشت، هیچ 
گاه بــه صورت امر و نهی بیان نمی کــرد. کارهای منزل را گاه 
خود انجام می داد. هرگز اجازه نمی داد کسی دست او را ببوسد 

یا او را »آیت اهلل« خطاب کند.  

 نمی خواست نام و نشانی از قبرش بماند...
همسر ایشــان نقل کرده: یک روز صبح متوجه شدیم آقا شب 
به منزل نیامده اســت، بعد متوجه می شــوند که چون ایشان 
شب دیر به منزل آمده و احتمال داده اند که اهل منزل خواب 
باشــند، دِر منــزل را نزده اند و تا صبح پشــت در مانده اند تا 

مزاحمتی ایجاد نشود.
روزی هــم مرحوم آیت اهلل، مقداری ســبزی از مغازه می خرند 
اما پــس از لحظاتی بازمی گردند. فروشــنده تصــور می کند 
حتماً ســبزی خراب بوده و وی می خواهــد آن را پس بدهد، 
ولی متوجه می شــود آقا چیزی را از روی ســبزی ها به زمین 
می گذارنــد و می فرمایند: مورچه ای روی ســبزی ها بود. چون 
فکر کردم خانه اش همین جاســت، نخواســتم موجب دوری او 
از خانه اش شوم.ایشــان به ســبب جلوگیری از مزاحمت برای 
دیگران، بارها و بارها می گفتند: »پس از مرگم همین که چند 
نفر جمع شدند تا بتوانند تابوت را حمل کنند، کافی است و به 
دیگران خبر ندهید که مزاحمتی برای آن ها باشد و جنازه ام را 
در گودالی چال کنید و خاک را بر هم بزنید تا کســی متوجه 
آن نشــود«؛ یعنی حتی نمی خواستند هیچ نام و نشانی از قبر 

ایشان باقی بماند.

 ارادت به امام خمینی)ره( 
و مخالفت سرسخت با رژیم طاغوت

پشــتیبانی میرزا جواد آقا تهرانی از انقالب اســالمی ایران، در 
مراحــل مختلف این نهضت دیده می شــود. حضور این عارف 
وارسته در صحنه های مختلف انقالب، به ویژه در دفاع مقدس 
موجب شــگفتی برخی شــده بود. ایشــان از افراد زبوِن ترسو 
خوشــش نمی آمد ولو اینکه در ســلک روحانیت باشــند و از 
مردان شــجاع و با همت تعریف می نمودند و آنان را می ستود. 
میــرزا جوادآقا تهرانی، با همان قد خمیده و جســم نحیف در 
راهپیمایی هــا و تظاهــرات پیش از پیروزی انقالب اســالمی 
شــرکت می نمود. ایشــان پیش از انقالب عماًل و همچنین در 
گفته ها و درس هایش، مخالف سرســخت رژیــم طاغوت بود؛ 
بنابراین رژیم شاه هم درباره ایشان حساسیت خاصی داشت و 
به خصوص در درس تفسیر ایشان مأموران مخفی می فرستاد تا 
بتواند ایشــان را کنترل کند. میرزاجوادآقا عالقه و ارادت تمام 
به امام خمینی)ره( داشت و این امر از دو چیز نشأت می گرفت؛ 
نخســت، به دلیل ملکات و فضائل معنوی امام خمینی و دوم، 

روحیه ظلم ستیزی و مبارزاتی امام.

 حضور در جبهه نبرد با لباس بسیجی
ایــن عالم ربانی در همان ســال های آخر زندگی و با همان قد 
خمیده و کمانی، چندین بار در جبهه نبرد حاضر شــد و لباس 
بســیجی به تن کرد. با اینکه ایشــان از امامت جماعت پرهیز 
داشــت و بارها به برخی از شاگردان و طالب اقتدا می کرد، اما 
فقط در جبهه بود کــه امامت جماعت را پذیرفت. خود، دلیل 
آن را چنین بیان می کند: »من دیدم این جوان ها جانشــان را 
در طبق اخالص گذاشته و آماده جانبازی هستند. چون از مِن 
طلبه ناچیز خواستند که برایشــان نماز جماعت بخوانم، شرم 

کردم تقاضای این عزیزان را رد کنم«.

سبک زندگی

  گزیده ای از یک »گزارش از شخص« که آبان ماه 1396 در روزنامه قدس منتشر شد

فقط میرزا جواد آقا!

مجید تربت زاده: در اصل باید »جواد حاجی ترخانی« می بود. 
زاده 128۳، فرزند تاجر و بازاری متدین و سرشــناس تهران، 
حاج محمدتقی حاجی ترخانی. می شــد همان طور به ســبک 
»بچه حاجی« های مایه دار آن دوران، هم درسش را به پشتوانه 
ثــروت پدری بخواند و هم برای امور دنیایی اش بزند توی خط 
تجارت، اقتصاد، سیاســت و... و دست کم نه در دینداری که در 
تاجر پیشــگی راه پدر را دنبال کند و خالصه بی خیال پرسش 
اساســِی »علم بهتر است یا ثروت؟« علم، ثروت، دین، سیاست 
و غیره را پیوند بزند به هم و بشــود: حــاج جواد آقای حاجی 
ترخانی! اما دوره اول متوســطه را که در دبیرســتان »ثروت« 
تهران تمام کرد، سراغ طلبگی رفت. ابتدا شهر قم و چند سال 

بعد هم نجف. 
دوران نجفی بودنش دو ســال بیشتر نشد و به درخواست مادر 
 به ایران بازگشــت، ازدواج کرد و بقیه ماجــرای علم آموزی و 

سیر و سلوکش را در مشهد مقدس دنبال کرد.

 ُکشته ُمرده استاد!
هم پای درس استادان بزرگ و نام آوری نشست و هم بزرگان و 
نام آوران زیادی بعدها پای درس های سطح، خارج فقه و اصول، 
فلســفه و معارف قرآنی و... ایشان نشســتند. آثار و کتاب های 
تحقیقی و اعتقادی زیادی را نوشــت و در اختیار عالقه مندان 
قرار داد. نه شــمردن استادان و شاگردانش و نه آثار باقی مانده 
از او در حوصله این گزارش نیســت، اما این را می شود گفت که 
شــهرت امروز و دیروزش به خاطر هیچ کدام از این ها نیســت. 
»میرزا جواد آقا« را همه آن هایی که می شــناختند، دوســت 
داشــتند. اصاًل باالتر از دوست داشتن، شــیفته و ُکشته ُمرده 
روحیات، رفتــار و به قول حرفه ای  ها »ســجایای اخالقی« اش 
بودند. در گفتن و شــنیدن، رفت و آمد و نشســت و برخاست 
 بــا علما، شــاگردان و مــردم کوچــه و بازار به شــدت مراقب 

همه چیز و همه کس و بیشتر از همه مراقب خودش و رفتارش 
بود. می گویند همیشه هم ردیف شاگردانش می نشست، لحن و 
کالمش هیچ وقت بوی غرور و تحقیر دیگران را نمی داد، لبخند 
از لبانــش و ادب و احترام از نگاه و گفتارش تراوش می کرد و... 
تو خود حدیث مفصل شیفتگی دیگران نسبت به او را از همین 

مجمل هایی که گفتیم بخوان.

 عید مردم را عزا نکنید
داســتان های زندگــی اش را شــاید زیاد شــنیده باشــید. از 
ماجرای فردی که در مجلســی ناغافل دســت ایشان را بوسید 
و بعدهــا »میرزا جواد آقا« به او گفت: بــه تالفی این کار، من 
 رفتم کفش شــما را بوسیدم!... تا داســتان مخالفتش با اینکه 
»آیت اهلل« خطابش کننــد... و ماجرای عجیب مرگ فرزندش 
در روز عید غدیر که میهمانــان زیادی به خانه اش آمده بودند 
و وقتی »میرزا« خبردار شــد جنــازه فرزندش روی آب حوض 
اســت، به آرامی گفت: عید مردم را عزا نکنید...ساکت باشید... 
میهمانان هم که متوجه ماجرا نشده بودند وقتی از دلیل همهمه 
و ناآرامی زن ها پرســیدند، فقط گفت: چیزی نیست، خدا امروز 

به ما عیدی داده، اما زن ها این را متوجه نیستند!
اهل عرفــان و آن هایی که در این وادی قدم زده اند و نفســی 
کشیده اند این رفتار و برخورد »میرزا جواد آقا« با مصیبت مرگ 
فرزند دلبندش را که سخت هم مورد توجه و عالقه ایشان بود، 
نماد مقام »تســلیم و رضا« می دانند و حتی فراتر از آن. یعنی 

آنچه را دیگران مصیبت می دانند، عیدی خداوند بدانی!

 به خاطر حاج خانم
ادب، تواضع، ســادگی و پیراستگی اش فقط برای مردم، ارباب 
رجوع، شــاگردان و... نبود. بیش از این ها بــرای اهل خانه و 
بیشــتر از همه برای همسرش، متواضع، دلسوز، مراقب و یار و 
همراه بود. حتی زحمت شســتن لباسش را به همسر نمی داد. 
خانم ســادات و علویه ای که چون خــوب »میرزا جواد آقا« را 
شــناخته بود با هزار خواهش و تمنا گاهــی اجازه می گرفت 
که افتخار شســتن لباس مردش را پیدا کند! برخالف سادگی 
در پوشــش و بی توجهی به مال دنیا، تزئینات خانه اش و نظم 
و همــه چیز آن مثــال زدنی بود. پرده هــا و دیگر لوازم خانه 
اگرچه ســاده بودند اما در رنگ و اندازه و نوع به شدت به قول 
امروزی ها با هم »ِســت« بودند و »میرزا جــواد آقا« توضیح 
داده بــود که: این زیبایی، نظم و آراســتگی به خاطر رضایت 
همســرم اســت نه عالقه به زرق و برق زندگی... وقتی اقوام و 
خویشــان همســرم می آیند، نباید زندگی ساده و طلبگی من 

مایه شرمساری حاج خانم شود.

بازخوانی
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صفحه 4   1398/09/02

آگهی مزایده اموال غیرمنقول شهرداری تربت جام-نوبت اول
احترامًا؛ شهرداری تربت جام در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 136- 98/7/9 شورای اسالمی شهر تربت جام نسبت به فروش اموال 

غیرمنقول خود اقدام نماید.
ش��رکت کنندگان می توانند با توجه به ش��رایط ذیل پیش��نهاد خود را به انضمام مدارک در پاکت در بسته و الک و مهر شده به دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- قیمت پایه کارشناسی برابر جدول پیوست فرم پیشنهادات در اسناد مزایده.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3- کلیه هزینه های مالی از قبیل آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- به پیشنهاداتی که مخدوش و فاقد سپرده واریز باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد.
6- واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده برابر فرم شرایط اسناد مزایده به حساب 0204962788005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تربت 

.)IR920170000000204962788005 جام به کد 8753 یا ارائه ضمانت نامه بانکی )شماره شبا ملی
7- شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت از روز چهارشنبه مورخ 98/9/4 لغایت پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 98/9/19 همه روزه تا ساعت 14 به شهرداری تربت جام امور مالی مراجعه نمایند.
8- پیش��نهاددهندگان بایس��تی پیشنهادات کتبی خود را حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/9/19 در دو پاکت الف و ب )پاکت الف 

فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی و پاکت ب شامل پیشنهاد قیمت( به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
9- تاریخ و زمان بازگشایی: ساعت 16 مورخ 98/9/19.

 سیدعلی حسینی -شهردار تربت جام 

/ع
98
10
54
4

/ع
98
10
57
5

آگهی اعالم رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رای شماره 1- ك مورخ 1394/03/24 )نوبت اول( 
مش��خصات ملک:

پ��الک ثبت��ی: 738 فرعی از 30 اصلی بخش یك شهرس��تان طبس واقع در حریم اس��تحفاظی ش��هر طبس به 
مس��احت 50050 مترمربع

نظریه کمیس��یون تش��خیص:
در اجرای ماده 12 قانون زمین ش��هری و دس��تورالعمل تش��خیص و شناسایی اراضی ش��هری صادره از سوی 
سازمان ملی زمین و مسکن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری استان 
خراس��ان جنوبی در تاریخ 1394/03/24 از موقعیت زمین مورد نظر به ش��رح نقش��ه ترسیمی پیوست واقع 

در حری��م قانونی ش��هر طب��س  بازدید و معاینه مح��ل بعمل آوردیم با 
توج��ه به صورتجلس��ه معاینه مح��ل به تاریخ فوق مضب��وط در پرونده 
این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخش��نامه های س��ازمان مذکور 
و وضعی��ت فیزیک��ی فعلی و قبلی اراض��ی مورد بازدی��د و عکس های 
هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و نی��ز وضعیت ثبتی زمین مورد نظر 
با لحاظ تذکرات ذیل طبق نقش��ه و حدود مندرج در آن و صورتجلس��ه 
معاینه محل که به امضاء اعضای کمیس��یون رسیده به اتفاق آرا قطعه 
اول ب��ه مس��احت 4025 مت��ر مربع فاقد س��ابقه احیا اعالم ش��ده و به 
اتف��اق آراء موات )م- و- ا - ت( تش��خیص و اعالم م��ی گردد و قطعه 
دوم به مس��احت 46025  متر مرب��ع به اتفاق آراء دایر مزروعی )د – ا 

– ی – ر- م- ز – ر – و – ع- ی( تش��خیص و اعالم می گردد. 
تذکر 1( پالکها و اراضی که قبال نس��بت به آنها رای کمیس��یون مذکور 
صادر شده و یا بنحوی از انحاء مالکیت دولت بر آن محرز شده اراضی 
ملی و دولتی  و نیز اراضی مش��مول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و 
ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی و امالك مورد اجاره به زارعین 
مس��تاجر و خالص��ه که تا کنون اس��ناد آنه��ا بنام دولت صادر ش��ده یا 

نش��ده باش��د از ش��مول این نظریه مس��تثنی می باش��د .
تذکر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی که ش��ماره پالك 
ثبتی آن در محدوده تعریف ش��ده در این نظریه واقع شده بوده باشد 
فقط پالك و مس��احت و ح��دود آن با حفظ  نوعیت تعیین ش��ده در این 

رای قید و صادر خواهد ش��د .
تذک��ر 3( این نظری��ه به هیچ وجه دلیل بر مالکیت اش��خاص حقیقی و 
حقوقی نبوده و فقط از نظر تش��خیص نوعیت اراضی معتبر اس��ت و از 
زم��ان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل اعت��راض در دادگاه صالح محل می 

باش��د.
اداره ارتباطات واطالع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17773 و شناسه ملی 10380333415    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعض��اء هیئت مدیره به ق��رار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای عباس صفوی شاملوبه کدملی0939397021 به نمایندگی از شرکت احیا صنایع خراسان بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای 
قدیر قیافه به کدملی0941779785 به نمایندگی از ش��رکت معدنکاران احیا ش��رق بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید توکلی 
کوش��ا ب��ه کدملی 0942183983 به نمایندگی از ش��رکت احیا صنایع خراس��ان جنوبی بعنوان عضو هیئت مدی��ره آقای محمد مهدی بهنام 
تقدس��ی به کدملی 0930876301 )خارج از اعضا هیئت مدیره( به س��مت مدیر عامل برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665921(
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 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران شرکتهای تکالن توس و بایا توس و چدن خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 11554 و شناسه ملی 10380272547    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,03,09 و به استناد نامه ش��ماره 104715مورخ 1397,05,27 مدیریت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی درودی 5749285235 محمدقاس��می فر 56 0935670221 حمیدرضاکیخائی 
3621105247 غالمعل��ی امی��ن نژاد 5470 5228710337 محس��ن نی��ازی 5229305991 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدی��ره انتخاب گردیدند 
. حس��ین صاب��ری نژاد 0889340171 عباس��علی خدابخش حص��ار 513 0939570467 گلنازآزادی راد 5249350151 به عن��وان عضو علی البدل 
هیئ��ت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب شدندوش��هاب الرضانژادمیرزائی 0944816037 به س��مت بازرس اصلی و آق��ای غالمعلی رضوانی 
0848950925 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند صورتهای مالی س��ال 1393 الی 1395 به تصویب رسید و 

روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برگزیده گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665932(
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برگ س��بز و کارت خودرو س��واری پرای��د 131 مدل 
98 به رنگ س��فید به ش��ماره ش��هربانی 977 د 43  
ایران 69 و شماره موتور 6267755 و شماره شاسی 
NAS411100K1142980 ب��ه نام بهنام رجبی فرزند 
رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 
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برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری موتور سیکلت 
برم��ودا م��دل 1395 رن��گ زرد به ش��ماره انتظامی 
0125N3L117823 و  15135/774 ش��ماره موت��ور 
ش��ماره شاس��ی N3L***125A9500150 به مالکیت 
علی قاس��م آبادی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
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کارت تردد چهارگانه فرودگاهی اینجانب 
وس��ام عل��ی خل��ف المقاصیص با ش��ماره 
پاس��پورت A11013850 ب��ه تاریخ اعتبار 
1399/04/01 مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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مدرک تحصیل��ی اینجانب مهران غیاثی فرزند 
حس��ین ش ش 359 کد ملی 094-322265-6 
صادره مش��هد در مقطع تحصیلی کارشناس��ی 
در رشته ناپیوسته مهندسی مکانیک)طراحی 
جامدات( صادره از واحد دانش��گاهی مشهد با 
ش��ماره- و تاری��خ 1396/6/2 مفقود گردیده 
و فاق��د اعتب��ار می باش��د. از یابن��ده تقاض��ا 
می ش��ود اصل م��درک را به آدرس: مش��هد، 
دانش��گاه آزاد اسالمی- قاس��م آباد- چهارراه 
اس��تاد یوس��فی- پردی��س دانش��گاه- اداره 

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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برگ سبزسواری پرایدسایپا141آی مدل 1385رنگ نقره ای 
متالیک شماره پالک  12-722 ه 83 ش موتور:1635657ش 
شاس��ی:sI482285167869 ب��ه مالکی��ت ناص��ر نظری ف: 
محمد حسین کدملی 0839457529ساکن بشرویه  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. /ع
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نوبت دوم  98,09,17صفحه 5  98,09,02
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
مورخ   139860318603004744 شماره  رأى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمان هاى  و 
1398/7/4 هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 
فاطمه ستمار فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه 21139 صادره از رشت در قريه بوسار 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 
مترمربع پالك فرعى 24374 از اصلى 55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 
بوسارى محرز  پيامى  ابوالقاسم  آقاى  مالك رسمى  از  در بخش چهار رشت خريدارى  واقع 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد آ9810538. م.الف 3853
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
مورخ   139860318603004742 شماره  رأى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمان هاى  و 
1398/7/4 هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 
از رشت در قريه بوسار  نسترن ستمار فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه 577 صادره 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 
مترمربع پالك فرعى 24374 از اصلى 55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 
بوسارى محرز  پيامى  ابوالقاسم  آقاى  مالك رسمى  از  در بخش چهار رشت خريدارى  واقع 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد آ9810539. م.الف 3855
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
مورخ   139860318603004741 شماره  رأى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمان هاى  و 
1398/7/4 هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 
بوسار  قريه  از رشت در  به شماره شناسنامه 438 صادره  فرزند عبدالحسين  نرگس ستمار 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 
مترمربع پالك فرعى 24374 از اصلى 55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 
بوسارى محرز  پيامى  ابوالقاسم  آقاى  مالك رسمى  از  در بخش چهار رشت خريدارى  واقع 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد آ9810540. م.الف 3857
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

آگهى نوبتى سه ماهه  دوم سال 1398
ــامى اشخاصى كه نسبت  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
به امالك واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان تا پايان شهريور ماه سال 1398 تقاضاى ثبت 
نموده اند با اشاره به نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميشود:پالك 

يك اصلى اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان
1.پالك 5006 فرعى مجزى شده از 36 فرعى از يك اصلى آقاى مهران قديرى نه سهم مشاع 

از ده سهم ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 124/30 متر مربع
2.پالك 5007 فرعى مجزى شده از 48 فرعى از يك اصلى آقاى جمشيد درجزى آغ چشمه 
ــكونى به مساحت ششدانگ 95/27  ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل مس ــهم مش نه س

متر مربع
ــتور مواد 16و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال اعتراضى  لذا به دس
داشته باشد و يا اينكه بين متقاضيان و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد بايستى 
اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى تا 90 
ــيد دريافت دارند و در  ــتان درگز تسليم و رس ــناد  و امالك شهرس روز كتباً به اداره ثبت اس
اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى معترضين از تاريخ تسليم 
ــه مرجع ذيصالح قضايى  ــت اعتراض خود را ب ــراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواس اعت
تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمناًحقوق ارتفاقى 
ــد ميگردد و از تاريخ تنظيم صورت  ــع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدى قي در موق

مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9809500
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/08/01                    تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/09/02

ناصر حسن زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

آگهى مشمولين سه ماهه دوم سال 1398خورشيدى حوزه ثبتى شهرستان شيروان
بدستور ماده 12وماده59آئين نامه مذكور اشخاص كه نسبت به امالك مجهول المالكى واقع 
دربخشهاى5قوچان حوزه ثبتى شهرستان شيروان تا آخرشهريور ماه سال1398تقاضاى ثبت 
نموده اند و همچنين مواردى كه آگهى آن برابر تبصره يك ماده 25اصالحى ثبت بايد تجديد 

گرددبانوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى گردد
بخش5قوچان قطعه سه شيروان واقع در باغات وحومه پالك13اصلى

پالك13215شهردارى شيروان ششدانگ يكباب ساختمان ادارى 
بخش5قوچان قطعه 4شيروان واقع درقريه سه يك آب پالك1اصلى

پالك2881فرعى از58فرعى آقاى سعيدرضاحسينيان شيروان ششدانگ يكقطعه زمين محصور
پالك 2905فرعى از58فرعى آقاى مسعودقهرمانلوششدانگ يكقطعه زمين محصور

پالك2933فرعى از58فرعى آقاى آرمان ابراهيم زاده ششدانگ يكقطعه زمين محصور
پالك2934فرعى از 58فرعى مريم رنجبرتوپكانلوششدانگ يكقطعه زمين محصور
پالك2935فرعى از58فرعى عرفان ابراهيم زاده ششدانگ يكقطعه زمين محصور

پالك 2936فرعى از 58فرعى سمانه رنجبرتوپكانلو ششدانگ يكقطعه زمين محصور
ــبت به امالك آگهى شده در باالمعترض مى  ــتور مواد16و17قانون ثبت هركس نس لذا به دس
ــده ودرجريان است مى بايستى  ــد ويا اينكه بين متقاضيان ثبت وديگرى اقامه دعوى ش باش
ــار نوبت اول اين آگهى نسبت به  ــعربرجريان دعوى خودراازتاريخ انتش اعتراض ويا گواهى مش
ــناد و  ــى روز به اداره ثبت اس ــى نوبتى ظرف نود روز ودرموردآگهى اصالحى درمدت س آگه
ــيد دريافت نموده ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين  ــليم و رس ــيروان تس امالك ش
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه  تكليف پرونده هاى معترض ثبت معترضين ازتاريخ تس
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكوراخذ 
ــدود درصورت مجلس  ــى درموقع تحديدح ــليم نمايندضمنا حقوق ارتفاق ــه اين اداره تس وب
ــى روز قابل اعتراض  تحديدى منظور ميگردد واز تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا س

خواهد بود.9809506
تاريخ انتشارنوبت اول:98/8/1                                تاريخ انتشارنوبت دوم:98/9/2

صمدابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسنادو امالك شيروان

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1398
حوزه ثبتي قائنات

ــامي اشخاصي كه نسبت  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــهاي تابعه حوزه ثبتي قائنات تا آخر شهريور ماه سال  به امالك مجهول المالك واقع در بخش
يكهزار و سيصد و نودو هشت تقاضاي ثبت نموده اند؛و همچنين مواردي كه آگهي نوبتي آن 
برابر تبصره يك ماده 25 اصالحي قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي شود:
بخش 9 قاينات

قطعات مفروزه مزرعه سده (آرين شهر) پالك 128 - اصلى:
ــدانگ يكباب منزل واقع در آرين شهر- خيابان بسيج -  ــماعيل شخمگر شش 3543 فرعى اس

نرسيده به خيابان اشرقى
3546 فرعى فرزانه قديمى يكباب منزل واقع در خيابان سيدالشهداء 14 ميالن اول سمت چپ

ــكونى واقع در خيابان سيدالشهداء  ــدانگ يكباب منزل مس ــين غياثى شش 3547 فرعى حس
18 پالك 18

3550 فرعى محمدحسين محمدى ششدانگ يكقطعه زمين ديمه زار 

بخش 10 قاينات
قطعه مفروزه مزرعه تيغدر پالك  1- اصلى

1968 فرعى فرهاد جوان ششدانگ يكقطعه محوطه مشتمل بر تاسيسات دامدارى

قطعات مفروزه روستاى بادامك ( شهرك هاشميه ) پالك 12- اصلى
ــجر واقع در اراضى  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مش 1802 فرعى غالمرضا انصارى شش

مشهور به چاه فضل آباد بادامك
ــجر واقع در اراضى  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مش 1803 فرعى عليرضا داودى نيا شش

مشهور به چاه سلطان آباد بادامك
ــجر واقع در  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مش ــين انصارى بادامك شش 1804 فرعى حس

اراضى مشهور به چاه فضل آباد بادامك
قطعات مفروزه مزرعه و قنات و دهكده خشك  پالك 102- اصلى

1337 فرعى هوشنگ خسروانى فرد ششدانگ يك قطعه زمين قسمتى از يكباب گلخانه واقع 
در اراضى معروف به تنگل بركوك (اراضى خشك)

ــدانگ يك قطعه زمين قسمتى از يكقطعه محوطه  ــنگ خسروانى فرد شش 1338 فرعى هوش
مرغدارى واقع در اراضى معروف به تنگل بركوك 

بخش 11 قاينات
شهر قاين:

ــهم  ــاع از 460 س ــهم مش ــهرت هردو محب زاده 234,87 س 31- اصلى معصومه و طوبى ش
ششدانگ يكباب منزل مخروبه بصورت بالمناصفه واقع در خيابان كمال 8 

ــدانگ يكباب منزل مخروبه واقع در  127- اصلى مهدى عابدين زاده چهار و نيم دانگ از شش
خيابان امام خمينى، كوچه كهكى

ــمتى از يكباب منزل  واقع در خيابان  ــدانگ قس 1 فرعى از 220- اصلى محمدرضا زرگر شش
امام خمينى  7 

5 فرعى از 262- اصلى مريم پرى پور ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در كوچه ابوالمفاخر 
8 - كوچه شهيد غالمعلى الخى 

15 فرعى از 268- اصلى محمدحسن رمضان نژاد ششدانگ يك قطعه زمين  واقع در خيابان 
ابوالمفاخر 4

ــاحت 17,03  ــدانگ يكباب منزل  كه مس ــين ارزنى شش 2 فرعى از 389- اصلى محمدحس
ــهيد امين  ــرار خواهد گرفت واقع در انتهاى خيابان ش ــع آن در آينده در تعريض ق ــر مرب مت

زاده- امين زاده يك
قطعات مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 - اصلى:

ــحاقى نژاد مقدم ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع  ــيدجواد اس 2885 فرعى از 79 فرعى س
در خيابان مبارزان - خيابان شهيد شيرودى

2891 فرعى حسين سيفى ششدانگ يك باب ساختمان واقع در خيابان شهيد صدوقى 2 - پالك 7 
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در پشت  2893 فرعى از 352 فرعى  مرضيه طحان پور شش

راهنمايى و رانندگى سابق
قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 - اصلى:

2136 فرعى رمضان تقى زاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان شهيد بهشتى 14
قطعات مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269 - اصلى:

ــدانگ يكقطعه زمين با حفظ كاربرى صنايع كارگاهى واقع  2923 فرعى غالمرضا اباذرى شش
در كوچه شهيد اباذرى جنب پارك بانوان- پالك4

2925 فرعى حسن حبيب اللهى ششدانگ يكقطعه زمين با كاربرى پارك و فضاى سبز واقع 
در جاده سنتو قاين بيرجند ابتداى ورودى مزار شنبه

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270 - اصلى:
716 فرعى سيدجعفر عنبرى ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى 

ــت  ــكونى واقع در بلوار نوربخش پش ــدانگ يكباب منزل مس ــاالرى شش 1613 فرعى زهرا س
چوب برى درويش 

قطعه مفروزه مزرعه پهنائى  پالك 1296 - اصلى:
ــدانگ يكقطعه زمين مشجر واقع در جاده  1243 فرعى از 1089 فرعى محمود مهرپرور شش

قاين به پهنائى - اراضى مشهور به چاه سنگر 
قطعه مفروزه مزرعه على آباد سفلى (على كاظمى) پالك 1335 - اصلى:

598 فرعى مسلم بنى اقبال ششدانگ يكقطعه محوطه دامدارى
قطعه مفروزه مزرعه دستجرد پالك 1584 - اصلى:

ــدانگ يك قطعه باغ  ــاع از شش ــه دانگ مش ــى جانى و زهرا بيابانگرد س ــى محمدعل 29 فرع
(محمدعلى جانى دو دانگ و زهرا بيابانگرد يك دانگ) 

قطعات مفروزه مزرعه قدى پالك 1587 - اصلى:
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در  ــفيعى شش ــيد ابوالفضل ش 1148 فرعى از 97 فرعى س

خيابان جانبازان 24
ــر واقع در                      ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــى شش ــيد ضياء شمس ــى از 97 فرعى س 1149 فرع

خيابان جانبازان 24
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در  ــفيعى شش ــيد ابوالفضل ش 1150 فرعى از 97 فرعى س

خيابان جانبازان 24
ــيد مهدى عربى مقدم ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در انتهاى خيابان  1153 فرعى س

شهيد رجائى

قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 - اصلى:
673 فرعى عذرا حيدرنژاد مقدم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى 

ــزل واقع در                     ــدانگ يكباب من ــاع از شش ــه دانگ مش ــادات قارى س ــده س ــى زبي 3233 فرع
كوچه سيمان شهر 4 

ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در بلوار سيمان شهر  ــيكى شش 3583 فرعى على رعنائى گوش
خيابان بهارستان 

ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در بلوار سيمان شهر  ــيكى شش 3584 فرعى على رعنائى گوش
خيابان بهارستان 

ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در بلوار سيمان شهر  ــيكى شش 3585 فرعى على رعنائى گوش
خيابان بهارستان 

ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در بلوار سيمان شهر  ــيكى شش 3586 فرعى على رعنائى گوش
خيابان بهارستان 

3589 فرعى عذرى حيدرنژاد مقدم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى و مشجر 
3590 فرعى اسماعيل سميعى زاده ششدانگ يكقطعه محوطه مسقف واقع در خيابان فيروز

قطعات مفروزه اراضى مشهور به چاه داشگران پالك 1910 - اصلى
83 فرعى محمد طالبى ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ومشجر واقع در جاده پهنائى
84 فرعى حسين طالبى ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ومشجر واقع در جاده پهنائى

قطعات مفروزه اراضى مشهور به ارزنى و غيره پالك 1960 - اصلى
1469 فرعى حسن كمالى ششدانگ يك قطعه محوطه واقع در خيابان شهيد چدانى - چدانى 2

1470 فرعى محمدرضا پور ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان شهيد چدانى - چدانى 6
1471 فرعى امير گلى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر - سعدى 18

ــهرك ولى  ــك قطعه زمين باير واقع در ش ــدانگ ي ــى كرقند شش 1472 فرعى مهدى عباس
عصر - فردوسى 26 (سعدى 18)

1483 فرعى مجيد ساالرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك اصناف - كوچه اصناف 2
شهر قاين

ــاع از هشت سهم ششدانگ يك قطعه زمين ديمه  ــهم مش 3391- اصلى كنيز بى باعث دو س
زار واقع در اراضى مشهور به حوض تو

ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضى  ــين زاده مقدم شش 3420- اصلى احمد حس
مشهور به حوض تون

3422- اصلى حسين جهانديده  ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار و بند سار واقع در اراضى 
مشهور به سينه سرخستان - پشت راه نمك سار

3423- اصلى محمدمهدى بهروش ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در جنب نيروگاه حرارتى
3424- اصلى ناصر شادى ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى واقع در اراضى مشهور به سينه 

مهموئى - نرسيده به مدرسه عقيله
3425- اصلى على شادى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در اراضى مشهور به سينه 

مهموئى - نرسيده به مدرسه عقيله
ــان جنوبى تابع دولت جمهورى  ــتان خراس ــهرى اس ــركت آب و فاضالب ش 3426- اصلى ش
ــات مخزن آب شرب واقع در  ــتمل بر تاسيس ــدانگ يك قطعه زمين مش ــالمى ايران شش اس

اراضى مشهور به دهنه
3427- اصلى كنيز رضا على پور مقدم  ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان امين زاده - امين زاده 5

آگهى اصالحى
قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589- اصلى

ــجاد ادامه خيابان  ــهرك س ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش 3432 فرعى زهرا برنا شش
خواجه نصير كه در آگهى قبلى اشتباها پالك فرعى 3482 فرعى قيد شده است

ــاالرى ثقورى ششدانگ قسمتى از يكباب منزل كه مساحت 5/53 متر  3562 فرعى احمد س
ــهردارى در آينده در تعريض قرار خواهد گرفت واقع در  ــمال برابر اعالم ش مربع آن از حد ش
انتهاى شهرك فرماندارى- گلستان 12 كه در آگهى نوبتى قبلى آدرس ملك اشتباه قيد شده است

ــبت به امالك آگهي شده در باال معترض  لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس
مي باشد؛ و يا اينكه بين متقاضيان و ديگري اقامه دعوي شده، و در جريان است مي بايست 
ــعر بر جريان دعوي خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ظرف  اعتراض و يا گواهي مش
90 روزو در مورد آگهي اصالحي در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك قائنات تسليم؛ 
و رسيد دريافت نموده، ودر اجراي ماده 86 آيين نامه قانون ثبت معترض بايد از تاريخ تسليم 
ــالح قضائي تقديم؛  ــت  به مرجع ذيص ــع ثبتي ظرف مدت يكماه دادخواس ــراض به مرج اعت
ــليم نمايند.در غير اينصورت اداره ثبت  ــع مذكور أخذ و به اين اداره تس ــي الزم از مرج وگواه
بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي رابا رعايت مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً حقوق ارتفاقي 
در صورت مجلس تحديدي منظور مي گردد.وازتاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.9809502
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/8/01      

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/9/02              
على  صفائى فر

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاينات
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

سهمیه هایی که سوخت؛ از شایعه تا واقعیت 
اطالع رسانی غیر شفاف پمپ بنزین ها را شلوغ کرد

اقتصاد: درحالی که پیش از این مســئوالن شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتــی ایران اعالم کــرده بودند طبق مصوبه دولت، تنها ســهمیه ســوخت 
خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها تا 6 ماه ذخیره می شود و سهمیه بنزین 
خودروهای عمومی در پایان هر ماه صفر شــده و به ماه بعد انتقال نمی یابد، 
دیروز اســتاندار تهران از ذخیره سهمیه بنزین آبان  تمامی خودروها تا 6 ماه 
خبر داد و تأکید کرد: ذخیره ســهمیه سوخت آبان ماه همه خودروها اعم از 

وانت بارها، تاکسی ها و غیره تا 6 ماه قابل استفاده است.
البته این موضوع چند ســاعت بعد تکذیب شــد و فاطمه کاهی، ســخنگوی 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در این خصوص گفت: سهمیه باقی مانده 
بنزین آبان ماه تمامی خودروها به جز خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها 
با شــروع آذر سوخته و به ماه بعد منتقل نشــده است. وی افزود: هنوز هیچ 
مصوبه جدیدی در خصوص ذخیره سازی سهمیه سوخت خودروهای عمومی 
به ما ابالغ نشــده، اما این موضوع در حال بررســی است و احتمال این وجود 
دارد که در مورد ذخیره شدن سهمیه سوخت خودروهای عمومی نیز بازنگری 
شــود. البته پیش از این عدم انتقال سهمیه بنزین خودروهای عمومی توسط 
شــهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
بیان و تصریح شــده بود مصوبه دولت فقط ســهمیه خودروهای شــخصی و 
موتورسیکلت ها را قابل ذخیره می داند و سهمیه ناوگان عمومی در پایان ماه، 
به ماه بعد منتقل نمی شود. با این حال ولی اهلل محمودی، رئیس هیئت امنای 
اتحادیه جایگاه داران کشــور درباره شــلوغی جایگاه های سوخت در روزهای 
اخیر گفت: طبق ســنوات گذشته ســهمیه بندی بنزین موجب دالل بازی و 
فروش سوخت در کنار جایگاه ها می شود که همین امر موجب هجوم مردم و 
شلوغی جایگاه ها شده است. وی اظهارکرد: با توجه به سهمیه بندی و سوختن 
بنزین باقیمانده در کارت های برخی گروه ها همچون تاکسی داران، وانت بارها و 
آژانس ها در پایان هر ماه، این گروه  اقدام به فروش بنزین در اطراف جایگاه ها 
و حتــی فروش دبه ای می کننــد که همین امر موجب شــلوغی جایگاه های 
سوخت در سراسر کشور شده است. محمودی تصریح کرد: همچنین شلوغی 
در ابتدای هر ماه نیز به دلیل شــارژ شدن کارت سوخت همه مشترکان است 

که می خواهند از بنزین یارانه ای خود استفاده کنند.
عدم اطالع رســانی روشن و شفاف از سوی دولت را می توان علت اصلی هجوم 
مردم به پمپ های بنزین  دانســت. برخی کارشناســان وجود سخنگوی ویژه 
طرح ســهمیه بندی را راهکار مقابله با شایعات و مسئول پاسخ به پرسش های 
مردم می دانند. در حال حاضر اطالع رســانی این طرح توسط سخنگوی دولت 

و سخنگوی شرکت ملی نفت انجام می شود.

 نخستین مرحله سوخت تاکسی های اینترنتی 
تا ۴ آذر واریز می شود

تســنیم: ســتاد پایش حمل و نقل 
اعالم کــرد: نخســتین مرحله اعتبار 
ســوخت تاکســی های اینترنتــی با 
هدف حمایــت از رانندگان این حوزه 
و کنترل نــرخ کرایه ها تا ۴ آذر واریز 
برنامه ریزی های  اســاس  بر  می شود. 
انجام شــده برای کنترل نرخ کرایه ها 
و حمایت از رانندگان تاکســی های اینترنتی، نخســتین مرحلــه از اعتبار 
ســوخت گیری این ناوگان حداکثر تا روز دوشــنبه ۴ آذر واریز می شود. بر 
اساس اعالم ستاد پایش حمل و نقل، در ادامه نیز در راستای پرداخت هرچه 
سریع تر، سهم هر راننده بر اساس میزان پیمایش در انتهای دوره های هفت 

روزه و به صورت هفتگی پرداخت می شود.

آیا افزایش قیمت بنزین تنها راه  کمک معیشتی به خانوار هاست؟

بار مسکن را از سبد هزینه مردم کم کنید
اقتصاد: در شــرایطی کــه دولت، اســتفاده از 
راهکارهــای افزایش درآمــد را به منظور حمایت 
معیشتی از خانوار در دســتور کار قرار داده است، 
کاهش هزینه خانواده ها از طریق کاهش و حذف 
بخش های اصلی ســبد هزینه خانوار، می تواند در 

دستور کار دولت قرار گیرد.
26آبان سال جاری، حسن روحانی در جلسه هیئت 
دولت ضمن اشــاره به افزایش قیمت حامل های 
انرژی و وقایع صورت گرفته در کشور، عنوان کرد: 
»اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، 
کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که 
در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی زیر 

فشار هستند«.
دکتر حسن روحانی درباره راهکارهای پیش روی 
دولــت در زمینــه کمک معیشــتی بــه مردم، 
اظهارکرد: »برای این کار سه راه بیشتر نداریم؛ یا 
باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد 
حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم، یا باید نفت 
بیشتری صادر و از آن طریق این هزینه ها را تأمین 
کنیم و یا باید از یارانه ها بکاهیم و از محل آن به 

خود مردم نیازمند برگردانیم«.

 کاهش هزینه خانوار مؤثرترین ابزار 
کمک به مردم

در حالی  تنها راه  حل  مطرح شده از سوی مسئوالن، 
کمک های معیشتی در قالب افزایش درآمد به حساب 

می آید که توجه به ســبد هزینه 
خانوار در کشــور، ابعاد دیگری از 
راه حل های گوناگون را پیش روی 
افراد قرار می دهد. در همین راستا 
کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، 
در زمینــه بخش هــای موجــود 
در ســبد هزینه خانوار معتقدند: 
مســکن، خوراکی و آشــامیدنی، 
حمل و نقل، بهداشــت و درمان 
و پوشــاک، اصلی ترین بخش های 
ســبد هزینه خانوار در شــهرها 
محســوب می شــود، در این بین 

مسکن با سهم تقریباً 50درصدی، اصلی ترین هزینه 
خانوار در کالنشهرهاســت. این سهم در دهک های 

کم درآمد جامعه تا 70درصد نیز می رسد.
ضمن اشاره به راهکارهای موجود برای توانمندسازی 
اقتصادی خانوارها باید بیان داشت دولت به منظور 

توانمند کردن خانوارها در این شــرایط به طورکلی 
دو راه افزایش درآمــد و کاهش هزینه خانوار را در 
پیــش روی خود می بیند. این در حالی اســت که 
تمامی راه های عنوان شده توسط مسئوالن، در حوزه 
افزایش درآمد خانوارها دسته  بندی 

خواهد شد.
کارشناســان به این پرســش که 
برای کاهــش هزینه خانوارها چه 
پاســخ  این گونه  کرد،  می شــود 
می دهند: مسکن به عنوان بخشی 
که بیشــترین ســهم را در سبد 
هزینه خانــوار دارد، می تواند یکی 
از گزینه های اصلی کمک دولت به 
خانوارها تلقی شود. در حقیقت با 
مهیا کردن شرایطی برای خانه دار 
شدن مردم، ســهم این هزینه از 
ســبد هزینه خانوار کم شــده و 
گام بلندی در توانمندی اقتصادی خانوارها برداشته 
خواهد شد.در بیان شیوه های کاهش هزینه مسکن 
در ســبد هزینه خانوار، خارج کردن بازار مسکن از 
حالت سرمایه ای به حالت مصرفی و همچنین تولید 

مسکن، دو راهی است که دولت می تواند در توانمندی 
خانوارها در این زمینه در پیش گیرد.

  تولید مسکن و استفاده از مالیات های 
تنظیمی، ابزار اصلی کاهش هزینه خانوار

گفتنــی اســت، در حال حاضر بیــش از 70درصد 
تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه ای تشکیل 
می دهند و این امر منجر به افزایش نجومی قیمت در 
این بازار شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان 
حوزه مسکن، استفاده از مالیات های تنظیمی مانند 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، 

عالوه بر مصرفی کردن بازار مسکن، منجر به کاهش 
قیمت و در نتیجه توانمندی خانوارها در خرید مسکن 
خواهد شد. از طرفی، تولید مسکن به شیوه های موفق 
تولید انبوه، مانند استفاده از سیاست تبدیل واسطه 
مالکیتی به واسطه مدیریتی و همچنین فروش زمین 
اقساطی، منجر به افزایش عرضه در بازار مسکن شده 

و خانوارهای بسیاری را صاحب خانه خواهد کرد.
در این شرایط به نظر می رسد استفاده از شیوه های 
کاهش هزینه خانوار، به دلیل نداشتن تبعات تورمی 
و ایجاد نکردن جو منفی روانی در جامعه نسبت به 

شیوه های افزایش درآمد خانوار، مثبت تلقی شود. 

مهیا کردن شرایطی 
برای خانه دار شدن 
مردم، سهم این 
هزینه از سبد هزینه 
خانوار کم شده و گام 
بلندی در توانمندی 
اقتصادی خانوارها 
برداشته خواهد شد

بــــــــرش

 قیمت ها تا شب عید تغییر نمی کند      تسنیم: عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت: برنامه ای برای افزایش قیمت کاال ها نداریم و بر همین اساس اقالمی که مدیریت آن ها در اختیار 
دولت است، تا شب عید نیز ثابت خواهد ماند. در حال حاضر با توجه به بازرسی هایی که در بازار انجام می شود، شرایط خوبی حاکم بوده و با توجه به فراوانی کاال و تکمیل بودن انبار های ذخایر راهبردی، با افزایش 

و یا تغییری در قیمت ها روبه رو نخواهیم شد. برنامه ای برای افزایش قیمت کاال ها نداشته و بر همین اساس اقالمی که مدیریت آن ها در اختیار دولت است، تا عید نیز ثابت خواهد ماند.

مالیات داللی را افزایش دهید تا تولید نفس بکشد
محمد کهندل: هنگامی که فعالیت های غیراقتصادی مالی سودآور در هیچ جا ثبت 
نمی شود و مالیاتی از دالالن و سودجویانی که سودهای کالنی به جیب می زنند گرفته 
نمی شود؛ فرار مالیاتی و عدم توجه سرمایه گذاران به بخش تولید بسیار افزایش می یابد. 
ردیابی فرارهای مالیاتی یا ثبت درآمدهای افراد، موضوعی است که دولت ها از سال های 
پیش اهتمام جدی در عملیاتی کردن زیرساخت های آن را از خود نشان نداده اند؛ آنچه 
دراین باره در سایر کشــورها دنبال شده ردیابی مجموعه فعالیت های اقتصادی است؛ 
فعالیت های اقتصادی که به نوع خود در پرداخت مالیات سهمی دارد، غیر از تولید که بنا 

به نوع تولید متفاوت است.
تولیدکننده ایرانی از هفت خان رســتم باید بگذرد؛ عالوه بر مصائب دریافت مجوزهای 
تولیدی، مراجعه به تأمین اجتماعی، دریافت کد مالیاتی و مسائل مربوط به وزارتخانه های 
اقتصاد و دارایی و ســود بانکی با مســئله مالیات روبه رو می شود. آنچه به عنوان هفت 
خان رســتم در پیش پای تولیدکننده ایرانی قرار دارد در هیچ یک از کشــورهای دنیا 

دیده نمی شود؛ در حالی که انتظار می رود فرارهای مالیاتی و درآمدهایی در معرض دید 
نظام مالیاتی و کارگزاران آن قرار گیرد که مولد نیســت و اقتصاد کشور را دچار ضرر و 

زیان هایی کند.
رقــم دریافتی از تولیدکننده ایرانی به عنوان مالیات رقم قابل توجهی اســت که حتی 
مقایسه کشورهای همسایه با ایران گویای تفاوت این ارقام است. دست به دست هم دادن 
شرایط از قبیل بی ثباتی نرخ ارز، سود بانکی باال و مالیات منجر به افزایش مشکالت تولید 

شده به نحوی که تولیدکننده از خیر آن می گذرد. 
عدم مشــارکت بانکی در تولید و تعیین سودهای کالن برای تولید همه و همه موانعی 
هســتند که در کنار مالیات راه را بر استقبال سرمایه گذار یا تولیدکننده از رونق تولید 
بسته است. درحالی که با کاهش چشمگیر »مالیات از تولید« می توان زمینه های مشارکت 
ســرمایه گذاران خرد و کالن را در رونق تولید و رفع معضل بیکاری و کاهش درآمد و 

مشکالت معیشتی فراهم نمود.

گفتار
مالیات های تنظیمی برای رونق تولید مناسب نیست

گزارش 

خبر

صفحه 6     98,09,02

متن آگهى مزايده
ــه هاى 9802435 و 9802436 و  ــى) كالس ــناد رهن ــوال غيرمنقول (اس ــده ام ــى مزاي آگه
ــماره هاى 9206- ــناد رهنى ش ــتناد اس ــعبه چناران به اس ــاورزى ش ــك كش 9802587 بان
1396/4/4 و 8241-1395/7/1 دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 چناران و سند رهنى شماره 
22552-1395/5/30 دفترخانه اسناد رسمى شماره 20 مشهد عليه آقاى ناصر مردان فرزند 
ــماره ملى 6519650676 و خانم زهرا هنرور اسماعيل پور فرزند اكبر بشماره ملى  محمد بش
0930551524 و خانم مرضيه مردان فرزند ناصر بشماره ملى 0938094467 و خانم ميترا 
ــماره ملى 0934258724 اجرائيه اى تحت كالسه هاى فوق بترتيب در  مردان فرزند ناصر بش
ــون (1/483/000/000) ريال و ده  ــه ميلي ــتاد و س قبال مبالغ يك ميليارد و چهارصد و هش
ميليارد و هفتصد ميليون (10/700/000/000) ريال و هشت ميليارد و سيصد و سى و هشت 
ــارت تأخير روزانه تا يوم  ميليون (8/338/000/000) ريال تا تاريخ 1398/3/22 بانضمام خس
ــول صادر نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در تاريخ هاى 98/4/16 و 98/5/3 بصورت ابالغ  الوص
ــى (الصاق) و صحت ابالغ وفق ماده 111 آيين نامه اجرا گواهى گرديده و در پايان مهلت  قانون
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى  ــناد رس مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــدانگ پالك ثبتى بشماره 20397 فرعى از 4 اصلى بخش 09 مشهد به آدرس  و مزايده شش
مشهد بلوار خيام، بين خيام 10 و 12، پالك 66 برابر گزارش شماره 2468/ص-1398/6/21 
كارشناس رسمى دادگسترى بوارده 7846-1398/6/23 به مبلغ يك صد و چهل ميليارد ريال 
ــف اجمالى ملك برابر گزارش مذكور  ــخصات و توصي ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش

بدين شرح مى باشد:
1-عرصه به مساحت 528 مترمربع با كاربرى تراكم زياد مسكونى.

2-اعيان در سه طبقه با مجموع حدود 950/50 مترمربع
ــامل زيرزمين به مساحت حدود 5281 مترمربع داراى دو اتاق خواب كف پاركت، پذيرايى  ش
ــراميك با كابينت ام دى اف، حمام و سرويس بهداشتى و  ــپزخانه اپن كف س كف پاركت، آش
ــاحت 34 مترمربع. و طبقه همكف به مساحت 318/50 مترمربع داراى يك  پاركينگ به مس
ــراميك با كابينت چوبى، حمام و سرويس و طبقه  ــپزخانه اپن كف س اتاق خواب، پذيرايى آش
اول به مساحت 316/50 مترمربع داراى 5 اتاق خواب، پذيرايى، آشپزخانه اپن كف سراميك 
با كابينت چوبى، حمام و سرويس، سيستم سرمايش آن كولر آبى و اسپيلت و گرمايش شوفاژ، 

سازه آن اسكلت فلزى با سقف ضربى و نماى آن سنگ مى باشد.
ــماره 139885606004006917- 1398/6/4  ــتعالم ش ــخ اس ــر پاس ــور براب ــالك مذك پ
ــخ شماره  ــد؛ و برابر پاس ــخصات ذيل مى باش ــهد داراى حدود و مش اداره ثبت منطقه دو مش
139885606004009464- 1398/8/8 اداره ثبت منطقه دو مشهد بغير از رهنى فوق فاقد 

سابقه بازداشت مى باشد.
حدود اجمالى مورد مزايده بدين شرح مى باشد: شماالً ديوار بديوار بطول 40/00 متر به چهار 
اصلى شرقا درب و ديوار بطول 13/00 متر به خيابان جنوبا ديوار بديوار بطول 40/00 متر به 

چهار اصلى غربا درب و ديوار بطول 13/40 متر به بلوار خيام.
ــنبه مورخ  ــل ميليارد ريال روز سه ش ــوق در قبال مبلغ يك صد و چه ــالك ثبتى ف ــده پ مزاي
ــاعت 9 الى 12 در محل شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد واقع  1398/10/10 از س
ــداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــداران نبش پاس در خيابان پاس
ــاير هزينه هاى  ــر اجرائى زائد بر مبلغ مزايده و س واگذار ميگردد. ضمناً حق مزايده و نيم عش
قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد و برابر 
ماده 125 آيين نامه اجرا نقداً و فى المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى 

مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ-9810505  م.الف259
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9805172
ــماره ملى:  ــارزاده نام پدر: حميد تاريخ تولد: 1371/2/5 ش ــيله به آقاى مهدى عص بدين وس
ــود كه خانم الناز نوا جهت  ــنامه: 0921878826 ابالغ مى ش ــماره شناس 0921878826 ش
وصول 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 4173، 
ــماره 55 و طالق شماره 42 شهر مشهد استان  ــند: 1395/9/26 دفترخانه ازدواج ش تاريخ س
ــان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9805172 در اين  خراس
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/7/13 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن  ــكيل ش اداره تش
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.آ-9810506   م.الف260

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006092003870/1
ــوى نژادنقندر نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1345/8/27 شماره  ــيله به آقاى مجيد موس بدينوس
ملى: 0931429811 شماره شناسنامه: 55356 به نشانى: مشهد چهارراه عامل مقابل دبستان 
ــت پ 328 بدهكار پرونده كالسه 139804006092003870/1 كه  كاشانى كوچه اول راس

ــت مشهد شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر  برابر گزارش مورخ 98/8/21 مأمور پس
سند ازدواج: شماره 16542، تاريخ سند: 1371/4/9، دفترخانه ازدواج شماره مشهد بين شما 
ــيد كه بر اثر عدم  ــكه طالى بهار آزادى بدهكار مى باش ــيصد س و خانم نغمه نادعلى تعداد س
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  پرداخت وجه بس
و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد 
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است  ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش رس
فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. آ-9810507   م.الف261
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9801873
ــه 9801873 خانم – طاهره ناظران نام پدر: على تاريخ تولد:  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــنامه: 6874 به استناد سند ازدواج:  ــماره ملى: 0933663196 شماره شناس 1350/5/25 ش
شماره سند 11048، تاريخ سند: 1370/8/22 دفتر ازدواج 74 مشهد، اجرائيه اى جهت وصول 
مهريه خود به تعداد سيصد (300) عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه -سيدسعيد نبوى نام 
پدر: غياث تاريخ تولد: 1344/10/25 شماره ملى: 1062673417 شماره شناسنامه: 483 كه 
پس از ابالغ اجرائيه مورخ 98/3/22 صحت ابالغ مورد گواهى است و حسب درخواست وكيل 
بستانكار به شماره وارده 17660- 98/4/15 مبنى بر توقيف خودرو سوارى در قبال تعداد 10 
عدد سكه تمام بهار آزادى خودرو سوارى به شماره انتظامى 12-983ط 28 متعلق به مديون 
ــترى بشماره وارده 31849- 98/6/20 به  ــت و طبق گزارش كارشناس رسمى دادگس بازداش
شرح ذيل: مشخصات خودرو: خودرو سوارى پرايد به شماره انتظامى 12-983ط 28 سوارى 
 S1412286079286 ــن مدل 1386، شماره شاسى پرايد جى تى ايكس اى رنگ قرمز روش
شماره موتور 1931664، اطاق سالم و گيربكس سالم است. موتور- سالم، شيشه-سالم، سپر- 
ــالم، گيربكس سالم، صندلى داشبورد سالم، برف پاكن  دارد. الستيك ها 50درصد فرسوده،  س

چراغ خطر عقب راست و چپ سالم، جلو پنجره دارد و اطاق نسبتاً سالم مى باشد. 
ــى خودرو سوارى مذكور مبلغ 210/000/000 ريال معادل بيست و يك  ارزش پايه كارشناس
ــتان عمومى  ميليون تومان برآورد مى گردد. كه با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
و انقالب مشهد وارده بشماره 31336- 1398/6/16 خودرو مذكور در زمان بازديد در آدرس 
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوشنبه  ــهد: پاركينگ تيراژه متوقف مى باش مش
ــل مذكور در آدرس  ــه مزايده اتومبي ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــه 98/10/2 از س مورخ
ــهد: پاركينگ تيراژه از مبلغ پايه مبلغ 210/000/000 ريال معادل بيست و يك ميليون  مش
تومان شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ 
ــر دولتى (10/500/000 ريال) و مبلغ حق مزايده (12/600/000 ريال) زائد بر مبلغ  نيم عش
ــاى قانونى طبق مقررات از خريدار  ــد و طبق ماده 121 آيين نامه اجرا هزينه ه مزايده مى باش
ــمى در  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش

ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ-9810509  م.الف262

آگهى
ــماره ملى 0939775085 به شماره  ــيله به آقاى نويد نورى زاده فرزند عليرضا به ش بدين وس
ــهريارى جهت وصول 1384 عدد سكه بهار  ــود كه خانم سارا ش ــنامه 207 ابالغ مى ش شناس
آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 9087 دفتر 8 مشهد عليه شما اجرائيه 
ــه 9806245 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به  ــند شناخته نش ــرح متن س ــما به ش مورخ 1398/8/23 مأمور، محل اقامت ش
ــه در يكى از  ــاد اجرائيه فقط يك مرتب ــاده 18 آيين نامه اجرا مف ــتانكار طبق م ــاى بس تقاض
ــدت ده روز از تاريخ اين  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات  آگهى كه روز ابالغ محس

اجرايى جريان خواهد يافت. آ-9810510   م.الف263

آگهى ابالغ رأى هيئت نظارت پرونده كالسه 8400036 (655/82)
ــماره ملى مديون و  ــنامه 542 و ش ــيله به آقاى غالمرضا رجائى فرزند ابراهيم بشناس بدينوس
ــماره 188688- 84/1/28 تنظيمى دفترخانه 67 مشهد ابالغ مى گردد  ــند رهنى ش راهن س
ــه پرونده 8400036 (655/82) له بانك سپه عليه شما درخصوص اعتراض  درخصوص كالس
ــتان گزارش و منجر به صدور رأى هيئت  ــپه به نظريه رئيس ثبت مراتب به ثبت اس بانك س
ــرح بين الهاللين گرديد: (با عنايت به گزارش واحد ثبتى ناحيه يك مشهد هيئت  نظارت به ش
ــه نفره  نظارت رأى بر تأييد نظريه آقاى رئيس ثبت با توجه به قيد موضوع ارجاع به هيئت س
ــناس رسمى در رأى وحدت رويه شورايعالى ثبت صادر مى نمايد اين رأى به استناد بند  كارش
ــالع اعالم مى گردد. آ-9810511     ــت) كه جهت اط ــاده 25 قانون ثبت صادر و قطعى اس 8 م

م.الف264
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــت به كالسه  ــرح دادخواس ــنامه 5819769643 ش ــماره شناس ــن تافته داراى ش آقاى حس
ــن توضيح داده كه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چني ــورا درخواس ــن ش 1/127/98/م از اي
شادروان مرحومه فاطمه فريدون به شماره شناسنامه 5810008712 در تاريخ 98/5/12 در 

اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حسن تافته كد ملى 5819769643 صادره از ح1 اركواز فرزند بازگير همسر متوفى

2-نورالدين تافته كدملى 5819964853 صادره از ح1 اركواز فرزند حسن فرزند متوفى
3-ساميه تافته كدملى 5810037933 صادره از ح1 اركواز فرزند حسن فرزند متوفى

4-فرخنده تافته كدملى 5819939115 صادره از ح1 اركواز فرزند حسن فرزند متوفى
5-فرشته تافته كدملى 5810055966 صادره از ح1 اركواز فرزند حسن فرزند متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
كه اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.آ9810536
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى

 على پاشا صيادى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
ــنامه 5819783891 شرح دادخواست به كالسه  ــين گل گلى داراى شماره شناس آقاى حس
ــن توضيح داده كه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چني ــورا درخواس ــن ش 1/125/98/م از اي
ــادروان مرحوم تيمور گل گلى به شماره شناسنامه 5819985788 در تاريخ 98/7/20 در  ش

اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حسين گل گلى كدملى 5819783891 صادره از ح1 اركواز فرزند عليمرد پدر متوفى

2-خانم احسانى كدملى 5819773152 صادره از ح1 اركواز فرزند يارى مادر متوفى
3-شيماء آذرخش يگانه كدملى 5810056040 صادره از ح1 اركواز فرزند حيدر همسر

4-النا گل گلى كدملى 5810153836 صادره از ح1 اركواز فرزند تيمور فرزند 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
كه اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.آ9810537
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى

 على پاشا صيادى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9403510
ــماره 83078 مورخ 1393/4/29 اجرائيه اى تحت كالسه  ــپه به استناد سند رهنى ش بانك س
ــت ميليارد و هشتصد و نود و پنج  ــى و هش 9403510 به مبلغ 38/895/463/301 ريال (س
ــيصد و يك ريال) تا تاريخ 1394/7/30 عليه  ــه هزار و س ــصت و س ميليون و چهارصد و ش
ــماره ثبت 41 نزد اداره ثبت  ــاختمانى مكران به شناسه ملى 10860233140 ش ــركت س ش
ــنامه 17 و شماره  ــماره شناس ــركت هاى زاهدان و خانم پروين واقعى جنگى فرزند على ش ش
ملى 0650708970 تاريخ تولد 1333/11/8 صادر و به مديونين در تاريخ 1394/8/14 ابالغ 
ــب تقاضاى بستانكارنسبت به ارزيابى مورد وثيقه  گرديده كه پس از طى مراحل قانونى برحس
ــهد (نه هزار و يكصد و بيست  ــدانگ پالك ثبتى 9129 فرعى از 234 اصلى بخش 9 مش شش
ــى و چهار اصلى بخش نه مشهد) ملكى خانم پروين واقعى جنگى  ــت و س و نه فرعى از دويس
ــهد خيابان احمدآباد انتهاى بعثت 14 پالك35 طبقه چهارم ارزيابى و قطعيت  به آدرس مش

يافته است كه نظريه كارشناس رسمى دادگسترى بدين شرح مى باشد:
ــد. ساختمان داراى يك طبقه  ــى در طبقه چهارم واقع مى باش واحد آپارتمان مورد كارشناس
ــود و طبقات همكف تا چهارم دركال  ــتفاده مى ش زيرزمين كه به عنوان پاركينگ و انبارى اس
شش سقف اجرا گرديده است. نماى كلى ساختمان سنگ مى باشد. كف هال و پذيرايى سنگ، 
ديوارها نقاشى و كاغذ ديوارى، پنجره ها يوپى وى سى دو جداره، سقف گچ و نقاشى با سقف 
ــد. داراى سه خواب و سرمايش كولر گازى مى باشد. داراى آشپزخانه و توالت و  كاذب مى باش
ــت. با امعان نظر به توضيحات فوق موقعيت محل، استقرار  ــور تمام اتومات اس حمام و آسانس
ــاحت آپارتمان حق  ــان در طبقه چهارم، نوع مصالح مصرفى و طراحى معمارى در مس آپارتم
استفاده از مشاعات و مشتركات مطابق سند ثبتى و ديگر عوامل مؤثر، ارزش پايه شش دانگ 
ــتگاه آپارتمان جهت مزايده در حال حاضر و شرايط فعلى معامالت  ــاع از ششدانگ يكدس مش
ــد ميليون تومان) ارزيابى  ــغ 21/000/000/000 ريال معادل (دو ميليارد و يكص ــه مبل كال ب
ــهردارى مورخ 93/3/3 كه توسط نماينده بانك در  ــتعالم ش مى گردد مطابق كپى آخرين اس
ــى قرار گرفته واحد آپارتمان داراى آخرين گواهى مورخ 90/4/15 واقع  اختيار تيم كارشناس
در طبقه چهارم به مساحت 174/62 مترمربع با حق استفاده اشتراكى از زيرزمين اول بعنوان 
ــند تكبرگى  ــاحت 2/71 مترمربع را دارد آپارتمان مورد نظر داراى س ــكونى بمس انبارى مس
ــت. ملك موصوف در اختيار و تصرف  ــماره 554859 ملك از نوع طلق با عرصه وقف اس بش
ــخصات پالك ثبتى موصوف بنا به گزارش دفتر امالك به شرح  ــد. حدود و مش مالك مى باش

ذيل مى باشد: 
ــمت كه  ــرقا: در نه قس ــه درز انقطاع مورد تفكيك. ش ــت ب ــول 20 متر ديواريس ــماالً: بط ش
قسمت هاى سوم و چهارم و ششم و هشتم آن جنوبى است. بطولهاى 3/30 متر و 3/50 متر و 
1 متر و 0/5 متر و 1/70 متر و 0/75 متر و 0/75 متر 0/75 متر و 0/75 متر اول تا سوم ديوار 
و پنجره است و چهارم ديواريست و پنجم نيم ديوار جلوى بالكن و ششم تا نهم ديوار و پنجره 
است اول به فضاى باالى رمپ و دوم تا نهم فضاى حياط مشاعى جنوبا: در چهارده قسمت كه 
ــمت هاى چهارم و يازدهم و سيزدهم آن شرقى قسمت هاى  ــمت دوازدهم آن شمالى، قس قس
دوم و ششم و نهم آن غربى است. بطول هاى 4/55 مترو 0/40 متر و 1/54 متر و 0/4 متر و 
0/30 متر و 2/29 متر و 2/17 متر و 0/55 متر و 1/50 متر و 1/58 متر و 0/50 متر و 0/50 
ــت به درز انقطاع مورد تفكيك دوم تا  متر و 0/15 متر و 3/93 متر و 6/20 متر، اول ديواريس
ــت به درز انقطاع مورد تفكيك پنجم ديواريست به درز انقطاع مورد تفكيك،  چهارم ديواريس
ــت، نهم درب و ديواريست، دهم  ــم ديواريست، هفتم درب و ديواريست، هشتم ديواريس شش
ــت به درز انقطاع مورد تفكيك، دوم تا چهارم به  ــت، چهاردهم ديواريس ــيزدهم ديواريس تا س
داكت ششم تا هشتم به راه پله، نهم تا دوازدهم به آسانسور، سيزدهم به راه پله غربا: در چهار 
قسمت كه قسمت دوم آن جنوبى است. بطول هاى 3/50 متر و 1 متر و 2/42 متر 4/08 متر 
ــت اول و دوم  ــوم نيم ديوار جلوى بالكن و چهارم ديواريس ــت. دوم و س اول ديوار و پنجره اس
بفضاى نورگير مشاعى سقف با كف طبقه پنجم اشتراكى است. و برابر گزارش كارشناس ملك 

موصوف در تصرف مالك مى باشد.
پاركينگ بمساحت 12/5 مترمربع به حدود اربعه: شماال بطول 2/50 (دو متر و پنجاه سانتى 
ــت جنوبا بطول 2/50 (دو متر و پنجاه  ــرقا بطول 5 متر (پنج متر) مرزيس ــت ش متر) مرزيس

سانتى متر) مرزيست غربا بطول 5متر (پنج متر) مرزيست
ــاحت 2/71 مترمربع به حدود اربعه: شماال بطول 1/55 متر (يك متر و پنجاه و  -انبارى بمس
پنج سانتى متر) ديواريست اشتراكى به حدود انبارى قطعه 4 شرقا بطول 1/75 متر (يك متر 
و هفتاد و پنج سانتى متر)درب و ديواريست به حياط مشاعى جنوبا در دو قسمت بطول هاى 
ــانتى متر) و 0/75 متر (هفتاد و پنج سانتى متر اول و دوم ديواريست به  ــتاد س 0/80 متر (هش
ــانتيمتر) درب و  ــك غربا بطول 1/75 متر (يك متر و هفتاد و پنج س ــاع مورد تفكي درز انقط

ديواريست به محوطه پاركينگ
ــماره 139885606266003685 مورخه 98/8/27 دفتر امالك بازداشتى فاقد  -برابر نامه ش

بازداشتى مى باشد.
ــغ 21/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد و  ــدانگ پالك ثبتى موصوف جمعاً به مبل شش
ــتانكار  ــت. مزايده ملك مذكور در قبال مطالبات بس يكصد ميليون تومان ارزيابى گرديده اس
ــاعت 9 الى 12 در محل اداره  ــنبه مورخ 1398/9/19 از س ــر دولتى در روز سه ش و نيم عش
ــداران 3/1 از طريق مزايده به فروش  ــناد رسمى مشهد واقع در مشهد خيابان پاس اجراى اس
ــد. چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان  مى رس
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت 
ــاير هزينه هاى قانونى  ــردد. حق حراج زايد بر مبلغ مزايده و س ــنهادى نقداً واگذار مى گ پيش
ــبه و وصول خواهد شد. الزم به ذكر است پرداخت  وفق بند 6 ماده 121 آيين نامه اجرا محاس
ــتراك و مصرف در صورتى  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
ــده باشد به عهده برنده مزايده مى باشد.  ــده يا نش مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش

آ-9810527 

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139860306010001981-1398/07/13هيئت اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــان مقدم فرزند  ــن باقري ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محس ــت ملك قوچ ثب
ــدانگ يك باب خانه به  ــنامه 1379 صادره از قوچان در شش ــماره شناس ــين بش محمدحس
ــاحت 140 مترمربع قسمتى از پالك شماره يك فرعى از 2108 اصلى بخش يك قوچان    مس
ــمى آقاى قنبر قهرمان مزرجى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  خريدارى از مالك رس
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

94 درصد معلمان مشمول طرح رتبه بندی می شوند     فارس: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: 93 تا 94 درصد معلمان دارای سابقه کاری بیش از 
دو سال هستند و مشمول طرح رتبه بندی می شوند. وی اظهار کرد: تمام فرهنگیانی که از دو سال به باال سابقه خدمت دارند بر اساس طرحی که تهیه شده است، مشمول می شوند و می توانند در ممیزی، ارزیابی و 

اختصاص رتبه قرار بگیرند. الهیار ترکمن افزود: رتبه بندی یک فرایند و سازوکار برای ارتقای کیفیت است که شامل ارتقای کیفیت تدریس و ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی است.

واتس آپ برای همیشه قطع می شود
برنا: واتس آپ به کاربران گوشــی های 
ویندوزفون هشدار داده که این نرم افزار 
تنها تا ۳۱ دسامبر سال جاری میالدی 

کار می کند.
واتــس آپ بــه عنــوان بزرگ ترین و 
محبوب ترین پیام رسان در جهان پس از 
بارها انتشار بیانیه، به کاربران گوشی های 

مبتنی بر سیستم عامل ویندوزفون هشدار داده است که تنها تا پایان سال ۲۰۱۹ 
میالدی قادر خواهند بود از این پیام رسان استفاده کنند و بعد از آن قطع خواهد 
شد. این شرکت زیرمجموعه فیس بوک پیشتر نیز اعالم کرده بود که پشتیبانی از 
نسخه های قدیمی سیستم عامل های موبایلی همچون اندروید ۲.۳.۷ و همچنین 

ios 7 و نسخه های پیش از آن را نیز متوقف خواهد کرد.
بر اســاس گزارش وب ســایت Neowin، کاربران گوشی های هوشمند مبتنی 
بر ویندوزفون بدین ترتیب مجبور خواهند بود به ســمت خریداری و اســتفاده 
از گوشــی های اندرویدی و ios روی بیاورند. علت قطع پشــتیبانی واتس آپ از 
ویندوزفون به این دلیل بود که مایکروسافت به عنوان توسعه دهنده سیستم عامل 
موبایلی ویندوزفون ســال گذشته اعالم کرد که این نسخه در رسیدن به اهداف 
مالی و تجاری خود شکســت خورده و به همین دلیل پشتیبانی از آن را به طور 
کامل کنار گذاشت . عدم پشتیبانی واتس آپ از نسخه های قدیمی سیستم عامل 
موبایلی بدان معناست که نسخه های به روزرسانی شده جدید برای موبایل هایی 
با این سیستم عامل های قدیمی دیگر در دسترس قرار نخواهد گرفت و کاربران 

آن ها نیز قادر نخواهند بود از قابلیت های جدید این نسخه ها بهره مند شوند.

ثبت باالترین سطح آلودگی هوا در استرالیا
ایسنا: دود ناشــی از آتش سوزی های 
گســترده که ایالت نیوســاوت ولز در 
اســترالیا را فرا گرفتــه، موجب ثبت 
باالترین ســطح آلودگی هــوا در این 

منطقه شده  است.
بیشه زارهای  تداوم آتش ســوزی ها در 
ایالت نیوساوت ولز و دود غلیظ ناشی از 

آن موجب شده باالترین سطح آلودگی هوا در این منطقه ثبت شود. این موضوع 
همچنین موجب افزایش تعداد مراجعات به مراکز درمانی و کاهش دید افقی برای 
رانندگان شده  است. همچنین دودی غلیظ برای چهارمین روز متوالی، سیدنی- 
پرجمعیت ترین شهر استرالیا را در بر گرفته و موجب شده این شهر در فهرست 

۱۰ شهر آلوده جهان جای گیرد. 

بیش از ۸۰ درصد نوجوانان جهان تحرک کافی ندارند
بهداشت  ســازمان جهانی  ایســنا: 
)WHO( هشــدار داد: بیــش از ۸۰ 
درصد نوجوانان از فعالیت بدنی کافی 
برخوردار نیستند. کارشناسان سازمان 
جهانی بهداشــت عنــوان کردند که 
بیش از ۸۰ درصد نوجوانان سراســر 
جهان فعالیت جسمی کافی ندارند و 

با صرف زمان زیــادی برای کار با تجهیزات الکترونیکی ســالمت خود را به 
خطر می اندازند.

ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد: بر پایه آخرین  آمارهای موجود نسبت 
دخترانی که در ســال ۲۰۱۶ در ۲۷ کشور جهان فعالیت بدنی کافی نداشتند 
به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته  است.  طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
وضعیت پیــش  روی نوجوانان خطرناک اســت و ضروری اســت اقدامات و 
برنامه های بیشتری برای افزایش فعالیت بدنی آنان در نظر گرفته شود؛ چراکه 
ســالمت آنان در معرض خطر است. در بررسی که به تازگی در مدارس ۱۴۶ 
کشور انجام گرفت، مشخص شد از سال ۲۰۰۱ بهبود قابل توجهی در میزان 

فعالیت بدنی گروه سنی ۱۱ تا ۱۷ سال حاصل نشده  است.

رئیس قوه قضائیه:
همه دستگاه ها باید ساختارهای فسادزا را اصالح کنند

خیزش  سراســری  گردهمایی  میزان: 
هسته های مسئله محور جوانان با حضور 
آیت اهلل رئیسی در مجتمع فرهنگی میالد 

نور برگزار شد.
در ایــن همایش آیت اهلل رئیســی ضمن 
تبریک به مناســبت ســالروز بســیج 
دانشجویی گفت: بسیج دارای روحیه آماده 

و برخوردار از آمادگی برای هزینه کردن از خود و آنچه در اختیار دارد، در راستای رفع 
مشکالت و گره ها از زندگی مردم است. بسیجی دارای روحیه ابتکار، خالقیت، نوآوری 

و برخوردار از روحیه »ما می توانیم« برای پیشرفت امور جامعه است.
رئیس قوه قضائیه گفت: دانشجو چهره ای دوستدار و طالب دانش با روحیه دانش افزایی 
و معرفت افزایی برای خود و جامعه است. دانشجو حقیقت یاب است و اهل تحقیق و 

پژوهش برای ارتقای جامعه و به کار بردن علم برای پیشرفت جامعه است.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: عجین شدن دو خصلت بسیجی و دانشجو بودن با یکدیگر، 
دانشجوی بســیجی را دارای یک جایگاه واال می کند که این جایگاه ایجاب می کند 
جامعه و نیاز جامعه را خوب بشناسد و خود را برای رفع نیاز های جامعه آماده کند. به 
راستی سیاسی بودن برای دانشجو همین معنا را دارد؛ یعنی شناخت دقیق جامعه، 

نیاز های جامعه و آماده بودن در رفع این نیازها.
وی گفت: محور مبارزه با فساد و اجرای عدالت در بیانیه گام دوم مورد تأکید قرار گرفته 
است؛ چرا که اجرای عدالت مهم ترین هدف نهضت انبیای عظام الهی و از مهم ترین 
اهداف امام)ره( برای برقراری نظام اسالمی و از مهم ترین نکات مورد تأکید مردم است.

وی با بیان اینکه عدالت پس از توحید فراگیرترین مفهوم در بین مفاهیم دینی ماست، 
گفت: ســخن ما از عدالت به معنای بحث های نظری نیست که جای آن دانشگاه و 
حوزه است؛ سخن ما در عدالت اثباتی و اجرایی است یعنی باید ببینیم عدالت را در هر 

عرصه ای از عرصه های اجتماع چگونه باید اجرا کرد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: در رأس جامعه اسالمی امام و مقتدای عادل است؛ اما اگر 
عدالت بخواهد بر کام مردم شــیرین بیاید، قانون عادالنه،  مجریان و دست اندرکاران 
برخوردار از عدالت و مراقبت در آســیب شناسی ها و پیگیری آسیب زدایی ها امری 
ضروری اســت. لذا اگر بخواهیم عدالــت را در عمل اجرایی بدانیم، توجه به قانون و 
قانون گرایی باید به عنوان یک ارزش تلقی شود. قانون گریزی و هر فعل یا ترک فعلی 
که موجب مخدوش شدن قانون و اجرای عدالت شود، طبیعتاً خدشه به عدالت وارد 

می کند؛ لذا همه باید خود را موظف در این حوزه بدانیم.
وی تصریح کرد: امنیت کشــور مسئله بسیار مهمی است و در هیچ شرایطی اجازه 

نخواهیم داد اخالل در امنیت کشور ایجاد شود.
آیت اهلل رئیسی افزود: جمهوری اسالمی ایران در منطقه به عنوان امن ترین کشور نام 
برده می شود، بنابراین خون شهدا، ایثارگران و خانواده معظم شهدا امروز پیش روی 

ماست؛ اجازه نخواهیم داد کوچک ترین خللی در امنیت مردم ایجاد شود.
وی تصریح کرد: مردم از دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی انتظار 
اجرای عدالت دارند که انتظار بجا و کامالً موافق آن چیزی اســت که از اول پیروزی 

انقالب پرچم آن را برافراشتند و امروز پرچمدار عدالت رهبر معظم انقالب است.
آیت اهلل رئیسی گفت: مبارزه با فساد و اجرای عدالت ایجاب می کند هر بخشی در حوزه 
فعالیت و عمل خود برای کاهش ناهنجاری های اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی تالش 
کند و هیچ دستگاهی در این ارتباط مستثنا نیست و همه دستگاه ها باید ساختارهای 

فسادزا را اصالح کنند.
وی افزود: در ســال ۸۰، در پیام جامع مبارزه با فساد اقتصادی، رهبر معظم انقالب 
تکلیف قوا را تعیین کردند. قوه مقننه باید منافذ فسادزا را مسدود کند؛ قوه مجریه 
بســترهای فسادزا را اصالح کند و دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی برخورد کند. 

پس بحث مبارزه با فساد و اجرای عدالت به همه دستگاه ها در کشور مربوط است.
آیت اهلل رئیسی اظهار کرد: امروز جریان دانشجویی و امثال شما یک فرصت کم نظیر 
برای اجرای عدالت و مبارزه با فســاد هستید. این فرصت را باید همه مسئوالن و ما 
مغتنم بشماریم.  وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر حقوق عامه و حق الناس 
تأکید کرده اند، گفت: یادآوری، تذکر، اعالم و مطالبه شما بسیار مغتنم خواهد بود؛ لذا 

ابعاد این موضوع باید شناخته و گفتمان سازی و مطالبه شود.

 جامعه/ محمود مصدق  به دنبال حوادث بنزینی 
اینترنت  موقت  قطع  و  کشور  در  اخیر  روز  چند 
بین الملل، سرانجام سوئیچ شبکه ملی اطالعات فعال 
شد. راه اندازی و آغاز به کاری که به نظر می رسد 
ناخواسته بود اما هر چه بود این اتفاق افتاد تا نهادها، 
وزارتخانه ها، سازمان ها و کسب و کارهای داخلی 
بتوانند بر بستر این شبکه فعالیت و ارائه خدمات 
کنند و مردم هم از اینترنت بومی بهره مند شوند. 
اهدافی که البته تا حدی محقق شده است. یعنی اگر 
واقع بینانه نگاه کنیم آن وقت خواهیم دید فعالیت 
بخش قابل توجهی از کسب و کارها مثل بانک ها و 
تاکسی های اینترنتی که سرورشان در داخل بوده در 
همان ساعات اولیه به حالت قبلی و عادی برگشته 
است اما برخی از ابزارها مثل موتور جست وجوگر 
به  داخلی دچار مشکل است. حاال کاربران وقتی 
به عنوان دو موتور جست وجوی  پارسی جو و یوز 
و  بیاورند  شانس  اگر  می کنند،  مراجعه  داخلی 
اتصالی برقرار شود در بیشتر و یا همه موارد تنها 
متصل  اینترنتی-  دایره المعارف  »ویکی پدیا«-  به 
می شوند وگرنه با این پیام رو به رو می شوند که »در 
حال حاضر به دلیل به روزرسانی قادر به پاسخگویی 
نیست«. یعنی این موتورها چیز خاصی برای عرضه 
به کاربران ندارند و این موضوع نشان می دهد شبکه 

ملی اطالعات همچنان دارای نقایص اساسی است.

 افزایش میزان مراجعه به موتورهای 
جست وجوگر  داخلی

موضوعــی کــه امیرعلــی 
خیراندیــش، رئیس هیئت 
جست وجوگر  موتور  مدیره 
پارســی جو بــر آن صحــه 
می گــذارد و بــا اشــاره به 

اینکه موتورهای جست وجوگر داخلی نتوانسته اند 
در ایــن روزها انتظارات کاربران را برآورده کنند، به 
قدس می گوید: ۱۰۰ درصد انتقاد کاربران مبنی بر 
اینکه موتور پارسی جو نتوانسته جواب بدهد را وارد 
می دانیم. البته ما خیلی دوســت داشتیم به همه 
کاربــران جواب بدهیم اما به خاطر کم بودن منابع 
و سخت افزارها این اتفاق نیفتاد و از این بابت بسیار 

متأسف هستیم.
وی با اشــاره به اینکه جویشــگر پارسی جو، روزانه 
پاسخگوی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار جست وجو در فضای وب 
بود که به دلیل نبود اینترنت و قطع بودن سرویس 
گوگل، میزان مراجعه به این موتور جســت وجوی 
بومی در روزهای اخیــر ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابر افزایش 
یافته است، می افزاید: سیستم های نرم افزاری و آی تی 
به دو بخش نرم افزار و ســخت افزار تقسیم می شود 
که ما از نظر نرم افزاری مشــکلی نداریم اما از لحاظ 
ســخت افزاری به شدت با کمبود مواجه هستیم به 

همین دلیل پاسخگوی همه کاربران نشدیم.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا محتواهای 
ارائه شده به کاربرانی که به موتور یاد شده، مراجعه 
می کنند بســیار محدود اســت به طوری که بعضاً 
اطالعات ویکی پدیا در اختیارشــان قرار می گیرد؟ 
می گوید: وقتی لود سیســتم خیلی بــاال می رود 

سرورها پاسخگو نیستند در این صورت هم هدایت 
درســتی در رتبه بندی انجام نمی گیرد. ۲۰۰ برابر 
شــدن مراجعه به این موتور خیلی زیاد است و به 
همین خاطر سیستم پاســخگویی درستی ندارد 
که در این زمینه ان شــاءاهلل اگر از سوی حاکمیت 
برنامه ریــزی مناســبی صورت گیــرد این نواقص 
برطرف می شــود. یعنی موتورهای جست وجو در 
دنیا برای اینکه پاسخگوی کاربران باشند و کارشان 
بگیرد باید دارای ســه شاخص کیفیت، رگوالتوری 
و محتوای پایداری باشــند. شاخص کیفیت دست 
موتورهای جست وجوگر است؛ یعنی این کار را باید 
شــرکت های موتورهای جست وجو انجام دهند اما 
بحــث رگوالتوری و محتوا به حاکمیت برمی گردد. 
در بحث محتوا باید محتواهای بیشتری به نسبت 
رقیبان خارجــی در اختیار موتورهای بومی ما قرار 

بگیرد. 

  پارسی جو را با موتورهای دیگر مقایسه نکنید 
دکتــر ناصر مزینــی، عضو 
دانشــکده  علمی  هیئــت 
کامپیوتــر دانشــگاه علم و 
هم چنین  تهــران  صنعت 
نگاهــی دارد و بــه قدس 

می گویــد: پس از قطع اینترنت و افزایش مراجعات 
به موتورهای جست وجوگر بومی، سرویس دهی به 
شــدت کند شده است. البته این موضوع غیرعادی 
نیست بلکه کامالً طبیعی اســت؛ چون سرورهای 
این شــرکت ها پیش بینی این حجــم از مراجعه را 
نداشته اند. ضمن اینکه قطعاً نمی توان پارسی جو را با 
موتورهای گوگل و یاهو که دارای یک حجم گسترده 
سخت افزار و نرم افزار هستند مقایسه کرد. بنابراین 
دولت و دیگر مجموعه های مرتبط باید موتورهای 
داخلی جست وجو را تقویت کنند. با این همه پرسش 
این است که قطع موقت اینترنت بین الملل کدام یک 
از نقص های شــبکه ملی اطالعات را بیشتر نمایان 
کرده است؟ و آیا می توان قطع اینترنت بین الملل را 

به فرصتی برای کشور تبدیل کرد؟ 

  شبکه ملی اطالعات نمره خوبی نگرفته است 
زارعیــان،  داود  دکتــر 
کارشــناس حوزه آی.تی در 
پاســخ به قــدس می گوید: 
و  اطالعــات  ملی  شــبکه 
شبکه های اجتماعی داخلی و 

جست وجوگرهای داخلی تاکنون هیچ وقت به صورت 
جدی محک نخورده بودند و شاید این بزرگ ترین 
نقصی بود که این روزها نمایان شــده است. وقتی 
مردم »پیام رسان گپ« را در کنار واتس آپ داشتند 
ترجیح می دادند از واتس آپ استفاده کنند و اگر هم 
از گپ استفاده می کردند در صورتی که نقصی هم 
داشت، دیده نمی شد. یا وقتی گوگل برای جست وجو 
وجود داشت وقتی به سراغ یوز می رفتند اگر پاسخ 
نمی گرفتند احساس نمی کردند که این موتور نقص 
دارد چون به سراغ گوگل می رفتند. بنابراین بهتر بود 
در ســال های گذشته ضمن تقویت زیرساخت های 
شــبکه ملی اطالعات برای شناســایی نواقص این 
شبکه و ارزیابی میزان کارآمدی آن یکی دو بار مانور 

برگزار می شد.
وی با اشــاره بــه اینکه روزهای اخیر نشــان داده 
زیرســاخت های برخی از شــبکه های اجتماعی و 
ســایت های ما هنوز تکمیل نشده است، می افزاید: 
شــاید دلیل اصلی اش این باشد که تاکنون چندان 
مورد اســتفاده قرار نمی گرفته اند و به همین دلیل 
این روزها چندان قادر نیستند پاسخگوی کاربران 
باشند. به عنوان مثال برخی کاربران به من می گفتند 
که مثالً پیامشان در شبکه پیام رسان گپ با تأخیر 
رســیده یا در پیام رسان بله، پیامشان تیک خورده 
اما نرســیده اســت. یا برعکس پیام رسیده و تیک 
خورده اما نشــان داده نمی شــود. یا پیام با سرعت 
منتقل نشــده است و همین طور دوستان در مورد 
نرم افزارهایی مثل »نشان« وجود چنین مشکالتی را 

مطرح می کنند.
موتورهای پارسی جو و یوز هم با همین مسائل مواجه 
هستند. یعنی مشخص نبود که چه تعداد می توانند 
به یوزر آن ها مراجعه و اســتفاده کنند. اما حاال این 

نقص ها یکی یکی خودشان را نشان می دهند چون 
بهترین موتورهای جست وجو و بهترین نرم افزارها 
هــم باید با مراجعــه و نظرات کاربران و اســتفاده 
آن ها کامل شود. این اتفاق به نظرم برای موتورهای 

جست وجوگر و نرم افزارهای داخلی نیفتاد.
زارعیان با بیان اینکه روزهای اخیر نشــان می دهد 
که شبکه های اجتماعی و شرکت های جست وجوگر 
داخلی هنوز نتوانســته اند آن گونه که الزم اســت 
اعتماد مردم را برای اســتفاده از خدماتشان جلب 
کنند، می افزاید: یعنی هنوز مردم با نگرانی به سمت 
این شبکه ها و امکانات می روند و نگران این هستند 
که اطالعاتشــان مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد، یا 

پیامشان به موقع نرسد و مسائلی از این دست. 
وی ضعف ســواد فناوری اطالعات و اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی جامعه در این زمینه 
را یکی دیگر از نکاتی می داند که با 
قطع اینترنت بین الملل و استفاده از 
شبکه ملی اطالعات بیشتر نمایان 
شــده اســت و می گوید: بسیاری 
از مردم نمی دانســتند چگونه از 
شــبکه های اجتماعی داخلی و یا 
از اینترنت بومی اســتفاده کنند و 
این موضوع چه منافعی برای کشور 

دارد. 
وی در ارزیابــی اش از عملکــرد 
شــبکه ملی اطالعــات می گوید: 
اگرچه قطع اینترنت بین الملل در 

بانک ها و خیلی از سازمان هایی که زیرساخت های 
خود را تقویت کرده بودند و سرورهایشــان داخل 
کشور بود به مشکل خاصی برنخوردند مثالً اکنون 
تراکنش های بانکی به خوبی دارد انجام می شود اما 
قطعاً با توجه به مجموع مسائلی که وجود دارد شبکه 
ملی اطالعات نمره خوبی نمی گیرد. بنابراین باید در 
تقویت یا توسعه زیرساخت ها، اطالع رسانی ها، رصد و 
پایش عملکرد نرم افزارها و اعتمادسازی جامعه برای 
استفاده از شبکه ها و موتورهای جست وجوگر داخلی 
اقدام شود تا کم کم با رفع مشکالت و نواقص شاهد 

کارآمدی بیشتر این شبکه باشیم. 

   از نظر پهنای باند و دسترسی ها 
حتی به 50 درصد هم نرسیده ایم

دکتر مزینی، استاد حوزه آی تی به قدس می گوید: 
مهم ترین ابزاری که در شبکه ملی اطالعات مورد نیاز 
است موتورهای جست وجو هستند. یعنی خدمات 
موتورهای جست وجو اگر کمی جدی تر و کامل تر 
شــکل بگیرد بخش زیادی از نیاز داخلی را همین 
سرورهای داخل پاسخ می دهند و می ماند بخشی از 
نیاز که مربوط به داده های خارج از کشور است؛ مثل 
بانک های اطالعاتی، ژورنال ها، مقاالت و... که این ها 
را نمی توان جایگزین کرد و این نیاز همچنان خواهد 
بود تا زمانی که حجم اطالعات علمی کشور بیشتر 
بشــود و قابل رقابت شود. یعنی هیچ وقت قابلیت 

جایگزین شدن را ندارد اما شاید قابل رقابت شوند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از شبکه ملی 
اطالعات، عملکرد این شبکه را از نظر محتوا مناسب 
ارزیابی می کند و می گوید: یعنی بسیاری از خدمات 
در ســرویس هایی که می خواهیم وجود دارد یعنی 
وضعیت خوب است اما از نظر کیفیت سرویس ها، 
وضعیت خوب نیست. یعنی خیلی ضعیف هستیم. 
به عبارت بهتر از نظر پهنای باند و دسترسی ها حتی 
به ۵۰ درصد هم نرسیده ایم و باید خیلی روی این 
بخش کار کنیم اما از نظر حجــم اطالعات و انواع 
دسترسی هایی که به عنوان یک شهروند نیاز داریم 
مثل خدمات که شهرداری ها، بانک ها، پلیس و... ارائه 
می دهند وضعیت خوب است. یعنی می توان نمره 

۷۰ را به این بخش داد. 
وی در خصوص سازوکاری برای رفع نواقص شبکه 
ملی اطالعــات هم می گوید: باید از این شــبکه و 
پیام رســان ها و موتورهای جســت وجوگر داخلی 
حمایت کرد البتــه نه حمایت 
جهــت دار. چون دربــاره همین 
چند پیام رســان داخلی حرف و 
حدیث های زیادی بوده اســت. 
بایــد اجــازه داد بــازار خودش 
حرکت کند در این صورت مثل 
تاکســی های اینترنتی با فراهم 
شــدن امکانات بخش خصوصی 
وارد میــدان می شــود و آن را 
توســعه می دهد باید در زمینه 
پیام رسان های داخلی و موتورهای 
جست وجوگر داخلی هم همین 
اتفاق بیفتــد. اگر دولت امکانات 
را فراهــم کند یعنی مانع ایجاد نکند و خود رقیب 
بخش خصوصی نشــود، در آن صورت شک ندارم 
بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری خواهد 
کرد و مشکالت حل و فصل می شود. خالصه کالم 
اینکه قطع اینترنت بین الملل نشان داده که مهم ترین 
و اصلی ترین کاربرد شبکه ملی اطالعات که همان 
استفاده از اینترنت بومی و موتورهای جست وجوگر 
بومی است به شدت زیر سؤال است و اگر این بخش 
شبکه مورد حمایت دولت قرار نگیرد خیلی نمی تواند 

محل مراجعه کاربران باشد.

کارشناسان در گفت وگو با قدس عنوان کردند

قطع اینترنت، فرصتی برای رفع نواقص شبکه ملی اطالعات

قطع اینترنت نشان 
داده که مهم ترین 
کاربرد شبکه ملی 
اطالعات که همان 

استفاده از اینترنت 
بومی و موتورهای 

جست وجوگر بومی 
است زیر سؤال است

بــــــرش

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

تحقیق کنگره آمریکا در مورد جمع آوری سوابق پزشکی افراد
 فارس   تالش مخفیانه گوگل برای جمع آوری سوابق پزشکی 
میلیون ها آمریکایی که به نقض حریم شــخصی و امنیت آن ها 

انجامیده، با واکنش کنگره این کشور مواجه شده است.
به گزارش آســین ایج، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا روی 
همکاری تجاری مخفیانه گوگل و مؤسســه بهداشتی و درمانی 
Ascension متمرکز شده اند که در قالب آن اطالعات پزشکی 

و درمانی مراجعه کنندگان به ۱۵۰ بیمارستان و بیش از ۵۰ مرکز 
درمانی برتر ایاالت متحده در اختیار گوگل قرار می گیرد تا از این 
داده ها برای ارائه خدمات سالمت الکترونیک جدید این شرکت 
اســتفاده شود. قرار است بررســی اولیه این قانون شکنی جدید 
گوگل توســط الیزابت وارن، نامزد دموکرات انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا و همکاران وی ریچارد بلومنتال و بیل کسیدی 

صورت بگیرد. آن ها پنجشنبه با ارسال نامه ای خطاب به آلفابت 
که شرکت مادرتخصصی گوگل محسوب می شود از این شرکت 
پرسش هایی را در مورد دسترسی به سوابق پزشکی و درمانی ده ها 
میلیون نفر آمریکایی پرسیدند و خواستار پاسخگویی سریع در 
این زمینه شدند. این سه نفر روی ارتباط تجاری گوگل با شرکت 

Ascension Health متمرکز شده اند. 

Ascension Health بزرگ ترین مشتری خدمات کلود 
گوگل در حوزه خدمات درمانی نیز محســوب می شود و 
گوگل قصد دارد خدمات هوش مصنوعی را نیز در اختیار 
آن قرار دهد.هنوز مشــخص نیســت گــوگل تا چه حد 
اطالعات خصوصی درمانی و بهداشــتی مردم را از طریق 

Ascension Health دریافت می کند.

خبر
قانون شکنی جدید گوگل

 ارتباطات و فناوری اطالعات

یک نماینده مجلس مطرح کرد
 اینترنت تا اوایل هفته 

وصل می شود
 ایلنا  پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس 
از رفع قطعی اینترنــت در اوایل هفته خبر داد و 

گفت: بخش هایی از آن مدیریت خواهد شد.
وی درباره قطعی اینترنت افــزود: عالوه بر این 
پیگیری هایی هم داشته ایم و به ما گفته اند آخر 
هفته این مشکل تا اندازه ای رفع می شود منتها 
باید قبــول کنید که وقتی ایــن ماجراها اتفاق 
می افتد و عــده ای معاند به  دنبال فضاســازی 
هستند، کنترل اینترنت تا اندازه ای می تواند تنش 
را مهار کند و اجازه ندهد افراد سودجو از این فضا 
سوءاستفاده کنند. مافی در واکنش به شایعاتی 
مبنی بر قطع دائمی اینترنت و استفاده از اینترنت 
داخلی، تصریح کرد: این ها حرف های بی خودی 
است که مطرح می شود، امکان دارد ارتباطاتی که 
کشــور با مراکز اقتصادی دنیا دارد به طور کامل 
قطع شود؟! قطعاً این گونه نخواهد بود اما احتماالً 
مدیریت هایی بر بخش هایی از اینترنت )فضای 

مجازی( اعمال خواهد شد.

 بهداشت و درمان

یک مسئول عنوان کرد
امکان تولید پانسمان های مشابه 

میپلکس داخلی 
 ایلنا  علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم  پزشکی 
شهید بهشتی گفت: ما در مجموعه دانشگاه های 
علوم پزشکی کشــور و شرکت های دانش بنیان 
توانمنــدی الزم در ایــن زمینــه را داریم. این 
شرکت ها، به ساخت دارو و تجهیزاتی می پردازند 
که در ســال های اخیر مورد تحریم قرار گرفته 
است. هم  اکنون تالش این شرکت ها به ساخت 
موارد تحریم شده معطوف شده است. همچنین، 
نتیجه تحقیقــات و فرایند تولیــدات در این 
شرکت ها با سرعت بسیار مناسبی پیش می رود. 
رئیس دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی افزود: 
اما برخی از تولیدات نیاز به یک بازه زمانی دارند. 
پژوهش هایــی که الزم اســت و تجهیزاتی که 
باید ساخته شود نیازمند زمان مشخصی است. 
اینکه بتوانیم پانسمان های مشابه میپلکس را در 
کشور تولید کنیم دور از دسترس نیست، اما تا 
دوره ای که این پانسمان در قالب یک تولید ملی 

و صنعتی شکل بگیرد، نیاز به زمان داریم. 

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد
بازمانده ها از تحصیل 

شناسنامه دار می شوند
 ایسنا دکتر احمد میدری؛ معاون وزیر کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه ۲۶۳ میلیون کودک در دنیا 
از دسترســی به آموزش محروم بوده اند گفت: از 
این میان ۶۴ میلیون کودک در سن ابتدایی، ۶۱ 
میلیون نفر در ســن دوره اول دبیرستان و ۱۳۸ 
میلیون کودک در دوره دبیرستان خارج از مدرسه 

بوده اند.
معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه با بیان اینکه به منظور تدوین 
سیاست های مناسب با شرایط کودک و خانواده 
و براساس اطالعات خانوار در بانک اطالعات رفاه 
ایرانیــان در وزارت رفاه اجتماعــی برای تمامی 
کودکان شناسایی شده یک شناسنامه اقتصادی، 
اجتماعی و جغرافیایی ایجاد شد خاطرنشان کرد: 
تصویر روشنی از وضعیت کودکان و خانواده آن ها 
به دست آمد که فرآیند سیاست گذاری در بخش 
شناسایی و تدوین سیاست های حمایت اجتماعی 

برای این دسته از کودکان را تسهیل می کند.

آموزش

 یک مقام وزارت صمت:
 توزیع شیر رایگان در مدارس

از امروز اجرا می شود
 مهر  مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع 
و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: طرح تخصیص 
شیر رایگان به مدارس از شنبه دوم آذرماه اجرایی 

می شود.
محمدرضــا کالمی اظهار کرد: بــا پیگیری های 
صورت گرفته سرانجام مصوبه ستاد تنظیم بازار 
در خصوص تخصیص شــیر رایــگان به مدارس 
استان های کمتر برخوردار وارد مرحله اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۸۰ میلیارد 
تومــان از اعتبار مورد نیاز بــرای اجرای طرح در 

اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
به گفته کالمی فهرست مدارس این استان ها در 
اختیار انجمن صنایع لبنی قرار گرفته است و در 
این طرح دانش آموزان هفته ای دو تا سه بار شیر 

رایگان دریافت خواهند کرد.
وی همچنین تأکید کرد: بر اســاس بررسی های 
صورت گرفته ۳میلیــون دانش آموز در این قالب 

شیر رایگان دریافت می کنند.

 خانه و خانواده

سخنگوی سازمان انتقال خون:
 هموطنان در فصل سرما 

بیشتر خون اهدا کنند
 ایرنا   سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در 
فصل سرما مراجعه اهداکنندگان خون نسبت 
به دیگر فصول کمتر می شــود و الزم اســت 
هموطنان در فصل سرما بیشتر اقدام به اهدای 

خون کنند.
بشــیر حاجی بیگی همچنین اضافه کرد: در 
حال حاضر به تمام گروه های خونی نیاز داریم 
اما افرادی که دارای گروه خونی منفی هستند، 

توجه بیشتری به اهدای خون داشته باشند.
سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: حداقل 
سن قابل قبول برای اهدای خون ۱۸ سال تمام 

و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است.
حاجی بیگی افزود: حداکثر سن برای نخستین 
اهدای خون ۶۰ سال است و برای دفعات بعدی 

اهداکننده مستمر حداکثر ۶۵ سال است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از هر سه نفر مردم 
دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق 

خون و فراورده های خونی پیدا می کند.

فراسو

خبر مشروح
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هشدار کیسینجر درباره تنش چین و آمریکا
اوضاع می تواند از جنگ اول 

جهانی بدتر شود
فــارس: وزیــر امور 
خارجه اســبق آمریکا 
ادامه  تبعات  به  نسبت 
جنگ تجاری بین چین 
و آمریکا هشــدار داد. 

هنری کیسینجر افزود: به نظر من گفت وگو 
درباره اهداف مشترک و تالش برای حل آن 
ضروری اســت. اگر اختالف بدون حل شدن 
ادامه پیدا کند، نتیجه آن می تواند خیلی بدتر 
از چیزی باشد که در گذشته در اروپا شاهد آن 
بودیم. جنگ جهانی اول به این دلیل رخ داد 
که یک بحران به مراتب کوچک تر حل نشد. 

برنی سندرز: 
عربستان یک دیکتاتوری 

بی رحم است
العالم: »برنی سندرز«، یکی از نامزدهای حزب 
دموکــرات برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریــکا در مناظره انتخاباتی اخیرش 
با بیان اینکه عربستان متحد »قابل اعتمادی« 
برای آمریکا نیســت، گفت: سعودی نه تنها 
جمال خاشــقچی را به قتل رساند، بلکه یک 
دیکتاتوری بی رحم است که هر کاری از دستش 
برآید برای برچیدن دموکراسی انجام می دهد. 

پوتین:
  فعالیت های موشکی آمریکا 

و ناتو نگران کننده است
ایســنا: رئیس جمهور روســیه  به انتقاد از 
سیاست های آمریکا و سازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( درخصوص تولید و اســتقرار 
موشک های میان بُرد پرداخت. پوتین با اشاره 
به تهدید اشاعه موشک های کوتاه و میان بُرد 
بعد از خــروج آمریکا از توافــق INF گفت: 
»نزدیک شدن زیرساخت های نظامی ناتو به 
مرزهای ما یک نگرانی جدی است. همچنین 
تالش های آن ها بــرای نظامی کردن فضا«.

بحران در روابط توکیو-  سئول؛ علل و پیامدها
بحرانی که بیــن ژاپن و کره جنوبی به وجود آمده ، تحلیلگران را متعجب کرده 
است. بحرانی که توکیو، سئول و متحد آن ها واشنگتن را در انبوهی از شکست های 
راهبردی غرق کرده است، آن هم در زمانی که تهدیدها در شرق آسیا روز به روز 
درحال افزایش است؛ به گونه ای که در تابستان و پاییز سال جاری تهدیدات در 
ائتالف های آمریکایــی- ژاپنی و آمریکایی-کره ای افزایش یافته و از طرف دیگر 
روسیه و چین نخستین مانور مشترک خود با جنگنده های بمب افکن را برفراز 
منطقه دفاع هوایی ژاپن و کره جنوبی انجام دادند و سئول به جای پاسخ به این 
اقــدام، اعالم کرد که توافق نامه همکاری امنیتی و تبــادل اطالعات با ژاپن را به 
حالت تعلیق در می آورد.کره شمالی نیز به توسعه برنامه های هسته ای و آزمایش 
موشک های بالســتیک ادامه داده که می توانست پاسخ مشترک آمریکا، ژاپن و 
کره جنوبی را درپی داشته باشد، اما کره و ژاپن نتوانستند بیشتر از تبادل محدود 
اطالعات دفاعی، اقدامی را انجام دهند و حتی مانورهای مشــترک کره جنوبی و 
آمریکا به دلیل توافق ترامپ با کیم جونگ اون در سنگاپور متوقف شد و همچنین 
ترامپ از کره جنوبی خواست تا پرداخت پول بابت هزینه   های دفاعی از این کشور 
را به میزان 5۰۰ درصد افزایش دهد و تهدید کرد که آمریکا نیروهایش را از کره 
جنوبی خارج می کند. مسئوالن کره و ژاپن هم در سفر خود به واشنگتن به جای 
آنکــه برای حفظ خط مقدم دفاعی و امنیتی خود تالش کنند، هر یک به دنبال 

جذب حمایت آمریکا برای خود در نزاع فیمابین بودند.
پرسشی که اکنون مطرح می شــود، آن است که در این بحران به وجود آمده در 
شرق آسیا چه کسی باید ســرزنش شود؟ پاسخ به این پرسش از دو محور قابل 
طرح است. نخست از محور تاکتیکی که در واشنگتن و پایتخت کشورهای متحد 
آن مانند کانبرا و لندن اتفاق نظر وجود دارد که تا حد بسیار زیادی رئیس جمهور 
کره جنوبی مسبب این بحران است، به گونه ای که اقداماتی منفی را انجام داده 

است که موجب تشدید تنش در روابط با ژاپن شده است.
از جمله این اقدامات منفی می توان به تصمیم دادگاه عالی کره جنوبی به صدور 
مجوز به دادســتان ها برای محاکمه شرکت های ژاپنی، حادثه هدفگیری رادار و 
ناوشکن کره جنوبی برای هدف قرار دادن یکی از هواپیماهای جنگی ژاپن در سال 
۲۰18، تعلیق توافق نامه امنیتی مربوط به تبادل اطالعات نظامی میان دو کشور 
و تهدید به خروج از توافق نامه ۲۰15 مربوط به زنان روسپی که بین نخست وزیر 
ژاپن و رئیس جمهور سابق کره جنوبی منعقد شده بود، اشاره کرد که در این بین 

تصمیم دادگاه عالی کره بیشترین آسیب را به روابط دو کشور وارد کرد.
در مقابل اقدامات ژاپن مانند حذف نام کره جنوبی از لیســت ســفید مربوط به 
ممنوعیت های صادرات نیز آتش اختالفات را شعله ورتر کرد؛ بنابراین و براساس 
آنچه گذشت از لحاظ تاکتیکی اتفاق نظر وجود دارد که رئیس جمهور کره مسبب 

اصلی تنش کنونی در روابط سئول-توکیو است.
آن گونه که به نظر می رسد ژاپن نمی خواهد و یا نمی تواند تا زمانی که مون جائه 
این، رئیس جمهور است و یا حداقل تا پیش از انتخابات ۲۰۲۰ کره پیشرفتی را در 
روابط خود با سئول محقق کند؛ اما این تصمیم جای تعجب دارد، آن هم در حالی 
که چین و کره شــمالی به دنبال مهار کره جنوبی و پس از آن تمرکز بر ائتالف 
آمریکا و ژاپن هستند. کره شمالی و چین منتظر رفتن مون جائه نخواهند ماند؛ 

بنابراین ژاپن نیز اگر می خواهد پیروز باشد، نباید منتظر بماند. 
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 جواد فراهانی، خبرنگار سرویس بین الملل

چهره

  جهان/ خالدی   بحران سیاسی بی سابقه 
در فلسطین اشغالی پس از  ناتوانی احزاب 
در تشکیل کابینه در حالی با اعالم رسمی 
اتهامات از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی 
علیه بنیامین نتانیاهو وارد مرحله تازه ای شد 
که برخی تحلیلگران صهیونیست در مورد 
عدم کناره  گیری نخســت وزیر از منصبش 
و به هرج و مرج کشــیدن جامعه همانند 
آنچه که ناظران بین المللی در مورد دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا در صورت 
تأیید استیضاحش مطرح می کنند، هشدار 
داده اند. در همین راســتا دادســتانی رژیم 
صهیونیستی روز پنجشنبه سرانجام پس از 
ماه ها کش و قوس، رســماً نخست وزیر این 
رژیم را به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده 
از اعتماد عمومی متهم کرد. بنیامین نتانیاهو 
از ماه ها پیش درگیر چند 
پرونــده قضایی اســت و 
ســرانجام پنجشــنبه به 
طور رســمی با سه اتهام 
روبه رو شــد. دادســتانی 
با  صهیونیســتی  رژیــم 
ارسال نامه هایی به وکیل 
پارلمان  رئیس  و  نتانیاهو 
این رژیم، خواســتار آغاز 
ســلب مصونیت پارلمانی 
نتانیاهو شده است. نتانیاهو 
3۰ روز فرصت دارد تا به 
صدور درخواســت سلب مصونیت، اعتراض 
کند.پلیس رژیم صهیونیســتی سه پرونده 
درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست 
وزیر خود تشــکیل داده و در یک سال اخیر 
از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران 
پیشین کابینه، بازجویی کرده است. نخستین 
مورد موســوم به »پرونده 1۰۰۰« است که 
در آن نتانیاهو به دریافت مســتقیم رشوه و 
رانت  خواری متهم اســت. پرونده دوم فساد 
مالی نتانیاهو موســوم به »پرونده ۲۰۰۰« 
درباره سوء اســتفاده از قدرت و جایگاه خود 
جهت تحت فشار قرار دادن »آرنون موزس« 

صاحب امتیاز نشریه »یدیعوت آحرونوت« برای 
ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست وزیری است. 
او همچنین در »پرونده 4۰۰۰« متهم است 
به »شــائول ایلوویچ« مالک شرکت »بِِزک« 
میلیون ها دالر تســهیالت مالــی پرداخت 
کرده تا پایگاه خبری »والال« وابسته به این 
ســرمایه دار صهیونیســت از او و همسرش 
حمایت رســانه ای بهتری داشــته باشــد.

   واکنش نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در یک 
دهه گذشته به قدرت بالمنازع در فلسطین 
اشغالی تبدیل شده و اکنون در پی اتهامات 
مطرح شده حیات سیاسی خود را در خطر 
می بیند، در نخســتین واکنش این اقدام 
دادســتانی را »کودتا علیه خود« توصیف و 
تشکیل کمیته مستقلی را درباره اتهاماتی 
که درباره فساد، رشوه و خیانت در امانت به 
وی وارد شــده است، خواستار شد. نتانیاهو 
همچنین اتهامــات علیه خــود را دروغ و 

ساختگی برشمرده است. 
بنی گانتز  رقیب انتخاباتی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و رهبر حزب آبی وسفید اما از 
دادســتانی این رژیم خواست تا نتانیاهو را 
مجبور به استعفا از پست های وزارتی اش کند. 
 این نخستین بار اســت که دادستان رژیم 
صهیونیستی علیه یک نخست وزیر مستقر 

اعالم جرم می کند. اعالم جرم علیه نتانیاهو، 
شدیدترین بحران را در زندگی سیاسی او که 
بیش از هر فرد دیگری در این سمت بوده، رقم 
زده است.   نتانیاهو که از سال ۲۰۰9 تا به حال 
به طور مستمر در این سمت حضور داشته، 
برای یک نسل شــکل دهنده سیاست های 
رژیم صهیونیستی بوده اســت. نتانیاهو در 
صورتی که در این اتهامات مجرم شــناخته 
شــود، باید برای مدت طوالنی روانه زندان 
شود، اما بحران های سیاسی موجود برگزاری 
دادگاه را برای ماه ها به تأخیر خواهد انداخت. 

   نتانیاهو درگیری ایجاد خواهد کرد
نوع واکنش نتانیاهو به اعالم جرم دادستانی 
علیه وی نشــان می دهد کــه او به راحتی 
حاضر نخواهد بود ضمــن تمکین از قانون 
قدرت را واگذار کند. این موضوعی است که 
تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی 
به آن پرداختــه و در مورد دســت اندازی 
نتانیاهو به هر حربه ممکن برای حفظ قدرت 
هشدار داده است. در همین راستا این رسانه 
صهیونیست گزارش داد نتانیاهو تصمیم دارد 
درگیری هایی را آغاز کند و خود را از اتهامات 
وارده از طریق درخواست مصونیت خالص 
نماید. در ادامه این گزارش آمده است: نتانیاهو 
از سوی دیگر می کوشد هواداران خود را به 
خیابان ها کشانده تا اعتراض خود را نسبت 

به ارائه کیفرخواست علیه نخست وزیر نشان 
دهند. هشدار تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در مورد احتمال ایجاد آشــوب در فلسطین 
اشغالی توسط نتانیاهو پس از اتهامات مطرح 
شــده علیه وی در حالی است که بسیاری 
از تحلیلگران پیشــتر همین پیش بینی را 
در مورد دونالد ترامپ داشــتند. تحلیلگران 
معتقدند در صورت تأیید استیضاح ترامپ 
از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا 
)روندی که هم اکنون در جریان است( وی 
تنــش ها را به فضای اجتماعی کشــانده و 
جنگ خیابانی به راه خواهد انداخت. حال به 
نظر می رسد نتانیاهو نیز راه مرشد آمریکایی 
خود را رفته و درصدد اســت به هر شــکل 
ممکن و حتی با به راه انداختن وزن کشــی 
و جنگ خیابانی قدرت را در قبضه خود نگه 
دارد؛ امری که با توجه به ناکامی نتانیاهو در 
تشکیل کابینه و حال نیز پرونده اتهامی فساد 

علیه وی امری بعید به نظر می رسد.

 مرگ سیاسی »بی بی«
اعالم اتهامات و درخواســت سلب مصونیت 
نتانیاهو )ملقب به بی بی( از سوی دادستان 
کل رژیم صهیونیســتی در شرایطی صورت 
می گیرد که با وجــود برگزاری دو انتخابات 
سراسری در اراضی اشغالی، احزاب نتوانسته اند 
بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند و 
وضعیت تشکیل کابینه در مناطق اشغالی پس 
از یک سال همچنان مبهم و نامشخص است. 
این برای نخستین بار در تاریخ 7۰ ساله رژیم 
صهیونیستی اســت که هیچ نخست وزیری 
نتوانسته تشکیل کابینه دهد و همین مسئله 
بن بست بی سابقه ای در فلسطین اشغالی 
ایجاد کرده اســت.  هرچند بر اساس قانون 
نتانیاهو هنوز هم می تواند در انتخابات شرکت 
کند، امــا صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار 
او خدشــه وارد می کند و هم می تواند آینده 
حضور وی در سمت نخست وزیری را مبهم 
کند؛ چراکه در نهایت در صورت صدور حکم 
علیه نتانیاهو او باید از این ســمت کنار رود.

با وجود اعالم رسمی جرم علیه نتانیاهو، تحلیلگران نسبت به کناره گیری وی از قدرت ابراز تردید کرده اند

»ترامپ«  صهیونیست

 به نظر می رسد 
نتانیاهو نیز راه 
مرشد آمریکایی 
خود را رفته و 
درصدد است به هر 
شکل ممکن قدرت 
را در قبضه خود 
نگه دارد
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آگهی مزارعه کاری
ش��رکت توس��عه کش��اورزی میثاق پایدار 
شمال )س��هامی خاص( در نظر دارد نسبت 
به کش��ت ح��دود 27 هکت��ار اراض��ی آبی 
)دو مرحله( و 219 هکت��ار اراضی دیم خود 
در حوزه چناران را بص��ورت مزارعه کاری 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد 
قیمت از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۵ روز 

با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
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1-گیالن. چابکس��ر، روبروی اردوگاه شهید 
مطهری، ش��رکت توسعه کش��اورزی میثاق 

پایدار شمال- کد پستی: 44871۵6994
آدرس مزرعه:

2-مزرع��ه چن��اران: چناران، بلوار ش��هید 
انفرادی، جنب شرکت برق

ع 9
81
05
85

/ع
98
10
57
1

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 98-1
 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در نظر دارد 2 دستگاه خودرو سواری 
پژو 40۵ مازاد و قابل شماره گذاری و یک دستگاه خودرو اسقاطی مزدا را از 
طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
چاپ آگهی به مدت حداکثر ۵ روز به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد ایران
www.setadiran.ir(مراجه نمایند.) تنها مراکز اسقاط مجاز و تایید شده از سوی ستاد 

مدیریت حمل و نقل سوخت مجاز به خرید خودروی اسقاطی وانت مزدا می باشد(
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

     آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
       فوق العاده شرکت تعاونی چند منظوره

               شکوه منزلت پارس نوبت اول
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
صبح   8 ساعت  در  پارس  منزلت  شکوه  منظوره  چند 
مجتمع  محل  در   1398/09/30 مورخ  شنبه  روز 
فرهنگی هویزه به آدرس مشهد- بولوار وکیل آباد- 
گل  تاالر  برونسی-  شهید  بولوار   -70 آباد  وکیل 
مریم بر گزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می 
شود شخصًا و یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل دراین جلسه حضور به هم رسانند .
ضمنًا به اطالع میرساند با توجه به ماده 19 آیین نامه 
عضو  هر  وکالتی  آرای  تعداد  عمومی  مجامع  تشکیل 
رأی  یك  تنها  عضو  غیر  شخص  هر  و  رأی   3 حداکثر 
خواهد بود . محل بررسی وکالت ها تا 24 ساعت قبل 
از جلسه و در ساعات اداری در دفتر امور سهام به 
 12 پالك   –  9/1 نامجو   – نامجو  بولوار   – مشهد  نشانی 

خواهد بود.
دستور جلسه 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی    
2- تصویب صورت های مالی منتهی به سال 97 

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یك

سال مالی            ۵- تصویب بودجه 98
6- تصویب طرح و برنامه ها و تصمیم گیری راجع به 

پروژه های شرکت
هیئت  انتخابات  در  مایلند  که  اعضایی  ضمنًا 
مورخ   12 ساعت  تا  شوند  کاندیدا  بازرسان  و  مدیره 
به  فرم  تکمیل  جهت  دارند  فرصت   1398/09/28

دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند .
هیئت مدیره شرکت
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شار:
 انت

تاریخ

1398/9/02

آگهی تغییرات شرکت هومان فن آور آریا شرکت تعاونی به شماره ثبت 37832 و
 شناسه ملی 10380534438 

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,0۵,23 ونامه شماره 2,91202 مورخ 1398,08,12 اداره 
تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرس��تان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای سیدحمید تقویان نوغانی 
کدملی 0943448786 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آق��ای حامد پور جوان کدملی 09424۵0078 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مس��عود رئیس س��تاری کدملی 09319۵6072 به س��مت 
منش��ی هیئ��ت مدیره و آقای س��ید حمید تقویان نوغان��ی کدملی 0943448786 به س��مت مدیر عامل 
شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,10,2 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای ثابت آقای سیدحمید تقویان نوغانی )مدیر عامل( 
و آقای حامد پورجوان ) نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی و نامه 

ها با امضای آقای سیدحمید تقویان نوغانی )مدیر عامل(ومهرشرکت دارای اعتبار است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )66۵948(

9ع
81
05
61

آگهی تغییرات ش�رکت هومان فن آور آریا شرکت تعاونی به شماره ثبت 37832 و 
شناسه ملی 10380534438 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,0۵,23 ونامه شماره 
2,91202 مورخ 1398,08,12 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : حامد پور جوان کدملی 0933393482 به س��مت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مهدیه رئیس ستاری کدملی 0074393170 به سمت عضو علی البدل تعاونی 
برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 1400,10,2 انتخاب شدند. محمدعلی 
فوط��ه بافان کدملی 0938782673 به س��مت بازرس اصل��ی و محبوبه جالیر کدملی 

0940494701 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )66۵980(

9ع
81
05
63

آگهی ابطال قرارداد
تخصیص زمین شهرک صنعتی

بنا ب��ه تقاض��ای جانش��ینی بان��ک ملی و 
اجرای مفاد مصوبه شماره 1۵/31266/ه 
م��ورخ 69/۵/9 هیئ��ت محت��رم وزیران 
دفترچ��ه ق��رارداد )نس��خه متقاضی( به 
شماره 93134 مورخ 93/6/17 مربوط به 
قطعه ش��ماره 309-310 به مساحت 1998 
مترمربع تخصیص داده ش��ده به شرکت 
در ایمن بارثاوا از اراضی شهرک صنعتی 
کاشمر از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- مسعود 

مهدی زاده مقدم
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آگهی تغییرات شرکت متالورژی پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و 

شناسه ملی 10380209877    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - صورتهای مالی س��ال 1397 به تصویب 
رس��ید . - مؤسسه حسابرس��ی رایمند امین به 
شناس��ه ملی 10380۵63۵9۵ به عنوان بازرس 
اصل��ی و خان��م س��مانه خردمند به ش��ماره ملی 
09380۵8۵17 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل و 
نیز روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت 

برای مدت یک سال تعیین شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )66۵91۵(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی نان شیرین نام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20322 
و شناسه ملی 10380358330    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,03,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 2 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر بهبودی به ش��ماره ملی 1062671791 و آقای ناصر محمد علی بهبودی به شماره 
مل��ی 1060268884 و آقای مجید بهبودی به ش��ماره مل��ی 106399۵930 3 - صورتهای مالی منته��ی به 97,12,29 به 

تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)66۵926(
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کارت تردد چهارگانه فرودگاهی اینجانب 
منتصرحمید رش��ید  با ش��ماره پاسپورت 
A12231492 به تاریخ اعتبار 1399/04/01 
مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان��ه به��ر ب��رداری از یک واح��د دام��داری )گاو 
شیری( به شماره 40892 مورخ 1390/3/29 متعلق 
به آقای س��ید محمد باقر حسینی  در روستای کالته 
سبز شهرستان فریمان مفقود گردیده و از درجه ی 

اعتبار ساقط است.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ س��بز خودرو س��واری تیبا 2  م��دل 139۵ رنگ 
قرمز متالیک  شماره موتور M158323583 و شماره 
شاس��ی NAS821100G1058078 به شماره انتظامی 
994 ه 32 ای��ران 12 به مالکیت زهره عبادی دش��ت 
بی��اض مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی س��ایپا111SE م��دل 1396 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 67۵د22 ایران 
74 ش��ماره موتور M13/5934018 و ش��ماره شاسی 
NAS431100H5726648 ب��ه مالکیت رضا خس��روی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

حفاظت و صیانت از حریم لوله های اصلی انتقال گاز وظیفه ملی، دینی و اخالقی ماست.
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای

1- موضوع مناقصه: پروژه س��اخت ابنیه فنی و اصالح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری خطوط 
لوله گاز شاهرود به شماره فراخوان 209809147۵000008 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از ساعت 7 صبح مورخ 98/09/02 لغایت ساعت 1۵ مورخ 98/09/11 می باشد. مناقصه گران 
بایس��تی ظرف مهلت تعیین ش��ده جهت دریافت اسناد و مدارك مربوطه صرفًا به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
3- تحویل پیش��نهادها: پیش��نهادها )اس��ناد مناقصه و کلیه مدارك(، بایستی از س��اعت 7 صبح مورخ 98/09/02 لغایت 

ساعت 1۵ مورخ 98/09/26 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، توسط مناقصه گران بارگذاری شوند.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران- منطقه چهار عملیات انتقال گاز به آدرس : مشهد، بلوار 

شاهنامه، شاهنامه 3۵)شهید شعبانی(، مجتمع شهید باقری، امور پیمان ها
۵- برآورد کلی مناقصه :مبلغ-/12/۵33/333/9۵2 ریال می باشد.

6- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به ش��ماره حس��اب ش��بای 
IR 880100004101090۵71214429  نزد بانك مرکزی ایران به نام ش��رکت انتقال گاز ایران - منطقه چهار عملیات انتقال 
گاز ، ب��ه مبل��غ  -/626/666/698 ریال)ال��زام به اخذ برگ دریاف��ت از خزانه مناقصه گزار ( و یا بص��ورت یك یا ترکیبی 
از تضمین ه��ای م��ورد اش��اره در م��اده 6 آیین نامه تضمی��ن در معامالت دولتی ب��ه ش��ماره 123402/ت ۵06۵9 ه� مورخ 

 94/09/22
7- زمان و محل گش��ایش پاکات پیش��نهاد قیمت: پاکت های پیشنهاد قیمت در س��اعت 9 مورخ98/09/30 در محل منطقه 
چهار عملیات انتقال گاز ، به نش��انی مش��هد - بولوار ش��اهنامه - ش��اهنامه 3۵ )شهید ش��عبانی( - مجتمع شهید باقری، 

گشوده خواهند شد. 
www.setadiran. بمنظور دسترس��ی به اطالعات کلی مناقصه، به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

irمراجعه نمایید. 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 33004173-0۵1 ، 33004174-0۵1و ش��ماره نمابر 336۵6898-

0۵1) تایید نمابر 33004118-0۵1 ( تماس حاصل نمایید.
 روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز
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نوبت اول
شماره1398.۵227

»آگهی دعوت سهامداران به مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت صنایع مس راد 

کوهرنگ به شماره ثبت 1662«
    بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دعوت میش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی 
فوق الع��اده در س��اعت 11 م��ورخ دوش��نبه 
می��دان  ته��ران:  آدرس  ب��ه   1398/9/18
آرژانتی��ن خیابان الوند خیاب��ان 3۵ پالک 

26 برگزار می گردد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:

1- اتخ��اذ تصمیم در خصوص انحالل یا بقاء 
شرکت.

مدیرعامل
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