
 

اصحاب پیامبرa پای درس امام مجتبیj می نشستند
jگفت وگوی قدس با حجت االسالم احمد زمانی به مناسبت سالروز والدت امام حسن
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الف در غریبی ترامپ
 جام حذفی را برای 

تکمیل کلکسیون الزم داریم
2 10

قدس خراسان/آرزویم دیدار با مقام معظم رهبری است
2

 » فرناز عباسی« حافظ خردسال کل قرآن کریم 
در گفت وگو با قدس:

 رئیس جمهور آمریکا: 
جنگ من با ایران اقتصادی است، نه نظامی

امیدعالیشاه درگفت وگوبا قدس:

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 15 رمضان 1440 21 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8971  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   700 تومان   

kh
am

en
ei.
ir 

س:
عک

 

میالد با سعادت  امام حسن مجتبی j را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

 ............ صفحه 8

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مجتمع غنی سازی نطنز: 

تولید اورانیوم ایران  4 برابر شد
تغییر قاعده بازی در یمن

شاهرگ  
سعودی 
زیر تیغ 
انصاراهلل

 سیاست  سخنگوی سازمان انرژی اتمی شب گذشته به نقل از مدیر سایت غنی سازی 
نطنز اعالم کرد که در پی مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی از امروز تولید مواد غنی 
شده 3/67 درصد ایران به چهار برابر افزایش یافت. این موضوع به معنای افزایش غنای مواد 
و یا افزایش تعداد ماشین های سانتریفیوژ و یا تغییر نوع سانتریفیوژها نیست، بلکه با همین 
وضعیت فعلی ظرفیت تولید)سرعت تولید( این مواد 3/67 درصدی  چهار برابر خواهد شد. 
این موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم شده است. کمالوندی همچنین در این 

نشست خبری تأکید کرد که دسترسی به »190 هزار سو« ...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر جعفر قادری

همان گونه که رئیس قوه قضائیه بر بسته شدن روزنه ها و بسترهای فساد تأکید 
کردند، طرح تشویق افشاکنندگان فساد نیز موضوع قابل توجهی است که اجرای 
صحیح آن می تواند یکی از مؤلفه های موانع شــکل گیری فساد باشد، قطعاً آنچه 

تاکنون منجر به ایجاد فسادهای مالی شده...

از افشاکنندگان فسادتقدیر کنید

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

 جهــان  در اقدامی که نشــان دهنده تغییر 
معادالت و بازی قدرت در جنگ یمن اســت، 
یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن وابســته 
به انصاراهلل، از تهیه بانک اطالعاتی 300 هدف 
نظامی و حیاتی دشمنان سعودی - اماراتی به 
منظور هدف قرار دادن آن در زمان مناسب و در 
پاسخ به جنایات ائتالف متجاوز خبر داد. روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی به نقل از این مقام 
مسئول یمنی عملیات نهم ماه رمضان که در 
آن بخشی از تأسیســات نفتی شرکت آرامکو 

سعودی هدف قرار گرفت ...

روزه داران امسال نیز میهمان 
سفره  حضرت رضا هستند  

سنت افطاری 
ساده در حرم 
مطهر رضوی 

 ............ صفحه 3

صفحه 1    1398/2/31

فراخوان مناقصه 
پروژه بيمارستان امداد و نجات 

جنوب مشهد 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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۲۵
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ - ﹝︣﹙﹥ اول
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹐ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹇︭︡ دارد در ا︗︣ای ﹝﹀︀د ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠   ︫﹤﹊﹠ا ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀︋
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️، ارا︲﹩   ︣ای ا︗︣ای︋  ︣︡ و ︑﹞﹙ــ﹉ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک︋  ﹡ــ﹢ه︠ 
︣﹁ ︣﹞︀ن را   ︣ب︫  ︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل آب︫  ﹞︍︀ژ و ا︗︣ای︠  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹨︀ ︣﹀ ️︀ و ا︡اث ا︧︐﹍︀ه︎ 
 ٣٠٠٠ ️︀︧﹞ ﹤ ﹞︍︀ژ︋  ﹥ ﹝︀︧️ ١٠۵٠﹝︐︣ ﹝︣︋︹" (١۵*٣٠ و٣٠*٢٠) ، "ز﹝﹫﹟ ا︧︐﹍︀ه︎   ︋︀︺﹝︗ ︀﹨︀ ﹟﹫﹞ــ︣ح "ز  ︫﹤︋
﹝︐︣ ﹝︣︋︹" (۵٠*۶٠) و "ز﹝﹫﹟ ﹝﹏ ا︗︣ای ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︋﹥ ﹝︧ــ۶٨٠٠٠️︀ ﹝︐︣﹝︣︋︹" (۴*١٧٠٠٠)  را ﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ 
︀︊︀ن ﹆﹢ق  ︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ﹝︐︣م و︮  ︣﹇︣اری ﹆﹢ق ︻﹫﹠﹩ و ار︑﹀︀﹇﹩ ︑﹞﹙﹉ ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا︋  ذــ﹏ ︗ــ️︋ 
 ﹤﹋  ︪︡﹞ ١٣ ︩ ﹑﹋︀ی ︔︊︐﹩ ٢٣١ ا︮﹙﹩ ﹇﹙﹠︡ر آ︋︀د و ٢٣٧ ا︮﹙﹩ ﹇﹙︺﹥ ﹡﹢ و ٢٧۶ ا︮﹙﹩ ﹁︣﹞︀ن وا﹇︹ در︋   ︎﹩﹡﹢﹡︀﹇
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹐ ا︗︣ای ﹝﹆︣رات  ﹝︀ده ٣ ️︗ ︀︑ آورد ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︣وژه ﹝︢﹋﹢ر ﹇︣ار دارد ، د︻﹢ت︋  ارا︲﹩ آ﹡︀ن در ﹝︧﹫︣︎ 
 ️︗ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︐︊︓﹞ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارک ︀  ︋﹩﹎آ ﹟درج ا ۵ روز" از ︑︀ر "️﹚﹞ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ︣﹋︢﹛︀را﹞
ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩︫  ﹫︣ا﹝ــ﹢ن ﹇﹫﹞️ ︻︀د﹜﹥ روز ارا︲﹩ ﹝﹢︮﹢ف︋  ︑﹢ا﹁ــ﹅︎ 
﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف – ︑﹙﹀﹟ ٣٨۶۶٣٣٢٧-٠۵١ و ︀ ︋﹥ ا﹝﹢ر              ︋– ︡︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ 
 ﹩︀︴︻ا ️﹚﹞ ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︸︣ف﹢﹆ ︊︀ن︀  ︮︀ ︣م︐﹞ ﹟﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︙﹡︀﹠ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗ــ︀ن ﹝︣ا﹝︣﹁ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب
﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹉ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫﹠︀س  ︀︀ن ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر) ﹡︧︊️︋   ﹩︐︧︀︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹝︀ه (︎︦ از︎   ︋﹩﹞ ︡﹠︀﹝﹠﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
 ️﹋︣  ︫﹟ا ︉︐﹠﹞ ا﹇︡ام ︑︀ در ﹝︺﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀س (︉︐﹠﹞ ان ﹋︀ر︫﹠︀س﹢﹠︺︋) ر︨﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی در ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی
﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹇﹫﹞️ ︻︀د﹜﹥  ︀زد︡ و ﹡︧︊️︋   ︋﹏﹞ ︀ر︫﹠︀︨﹩ از﹋ ️﹫﹨ ︉﹛︀﹇ و ︲﹞﹟ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝︣︲﹩ ا﹜︴︣﹁﹫﹟ در
︺︡ی از  ︣﹋️ ﹡︀﹎︤︣ از ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀ت︋   ︫﹟ا︨️ در︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥، ا ﹩︡ ︺﹞﹏ آور﹡︡.︋  ارا︲﹩ ا﹇︡ام ﹐زم︋ 

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح︠ 

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
︪︡﹞ ﹩︨︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دوا

    ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۸

جمع شاعران در بیت »امین« 
شب شعری برای الگو گرفتن مسئوالن فرهنگی

:jامام حسن
قرآن شفاي دل ها 

و سينه هاست.
بحار ج۷۵ / ص 11
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 گزارش قدس از اهدای 
عضو یک دختر مرگ مغزی 

به 3 بیمار نیازمند

مهسا، بسان ماه 
نور امید
 بخشید

آیا تعیین سقف اجاره بهای 
 مسکن امکان پذیر 

و تأثیرگذار است؟

 قانون بی فایده 
 جای تولید 
را  نمی گیرد
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

ظریف خطاب به ترامپ: ایرانی ها سرافراز ایستاده اند و متجاوزان رفته اند    تسنیم: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیروز ادعاهای دونالد ترامپ علیه ایران را پاسخ داد. ظریف نوشت: 
به تحریک تیم B دونالد ترامپ امیدوار است به چیزی دست پیدا کند که اسکندر، چنگیز و سایر متجاوزان در انجام آن ناکام ماندند. ایرانی ها چندین هزاره است که سرافراز ایستاده اند، در حالی که متجاوزان همه 

رفته اند. تروریسم اقتصادی و تهدید به نسل کشی »پایان کار ایران« را رقم نمی زند. هرگز یک ایرانی را تهدید نکن. احترام را امتحان کن،جواب می دهد.

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

انرژی  سازمان  سخنگوی  سیاست    
اتمی شب گذشته به نقل از مدیر سایت 
پی  در  که  کرد  اعالم  نطنز  غنی سازی 
از  ملی  امنیت  عالی  اخیر شورای  مصوبه 
مواد غنی شده 3/67 درصد  تولید  امروز 
این  یافت.  افزایش  برابر  چهار  به  ایران 
و  مواد  غنای  افزایش  معنای  به  موضوع 
یا افزایش تعداد ماشین های 
نوع  تغییر  یا  و  سانتریفیوژ 
بلکه  نیست،  سانتریفیوژها 
فعلی  وضعیت  همین  با 
ظرفیت تولید)سرعت تولید( 
درصدی    3/67 مواد  این 

چهار برابر خواهد شد. 
آژانس  به  موضوع  این 
اتمی  انرژی  بین المللی 

اعالم شده است. 
کمالوندی همچنین در این 
نشست خبری تأکید کرد که دسترسی 
بسیار  ایران  برای  سو«  هزار   190« به 
وی  است.  دسترس  در  کاماًل  و  سهل 

افزود: ظرفیت چهاربرابری امروز پیامی 
است به طرف های مقابل. این ظرفیت با 
افزایش  قابل  سانتریفیوژ،  میزان  همین 
بیشتر هم هست؛ بنابراین دیری نخواهد 
بود که ما از سقف 300 کیلو مواد غنی 
کرد،  خواهیم  عبور  درصد   3/67 شده 
اقدامات  زودتر  هرچه  است  بهتر  پس 

دهند.  انجام  مقابل  طرف های  را  الزم 
کمالوندی  منظور  تسنیم،  گزارش  به 
امنیت  عالی  شورای  که  است  اقداماتی 
ملی ایران به طرف های برجام اعالم کرد 
و  آمریکا  دولت  ضدبرجامی  اقدامات  تا 
تحریم های ظالمانه این کشور را جبران 

کنند. 

 فعاًل برنامه ای برای توقف اجرای 
پروتکل الحاقی نداریم

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران گفت: در مدت چند 
هفته به سقف 300 کیلو خواهیم رسید. 
نیازهای فنی ما و دســتورات مقامات باال  
تعیین کننــده خواهد بود که در گام های 
بعــدی چه اقداماتی خواهیــم کرد. آقای 
صالحی قبالً گفتند اگر بخواهیم در چهار 
روز 20 درصد را تولید می کنیم،  اما اینکه 
چه تصمیمی در ادامه گرفته شــود و این 
20 درصد اینجا تولید شــود یا در فردو، 
بستگی به تصمیمات مدیران در گام های 
بعدی دارد. وی افــزود: فعالً در چارچوب 
ضوابط پروتکلی و روابــط پادمانی پیش 
می رویــم و برنامه ای بــرای توقف اجرای 
پروتکل الحاقی نداریم، ممکن اســت این 
توقــف در گام های بعدی باشــد و اگر در 
گام های بعدی مسئوالن تصمیم بگیرند که 
این پروتکل را اجرا نکنیم، به آژانس اعالم 

خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مجتمع غنی سازی نطنز:

تولید اورانیوم ایران  4 برابر شد

 وقتی  صحبت  از مقابله  با افســادگری )و نه  مفسد( می شود بلبل زبانی  دولتی ها 
 گل  می کند که  ریشــه ای  و فرهنگی  باید کار کرد، آن وقت  در آغاز هفته  کتاب؛  در 
مراســم  افتتاحیه  شــرکت  نمی کنند؛ چرا که  اعتقادی  به  فرهنگ  ندارند و گرنه آیا 
این  وضع  کاغذ و کتاب اســت  که  دســت  محتکران  و نفوذی ها باز و گسترده  است. 

09190008895
 می گوید مردم ایران بدانند ما از برجام خارج نشده ایم. اصالً برجامی هست که خارج 
بشی یا نشی بعد هم می گوید یا برد برد یا باخت باخت؛ بردش مال اونا، باختش نصیب 
ملت ایران. یادم میاد با صدای غرا گفت: من مسئولیت این مذاکرات را به عهده می گیرم، 
حاال که سرمایه ملی یعنی تأسیسات هسته ای و اقتصاد تک تک مردم آسیب جدی دیده 
اگر غرورت آقای روحانی اجازه بده، بگویید اشتباه کردم درست میشه. 09150001136

 امــت روزه دار و نانوایی هــا بــه روال عــادی کار می کنند، چقدر نازیباســت. 
09150001136

 می خواهم به الجبیر وزیر مشاور دولت مستعمره آمریکا وهمچنین امارات، نوچه 
ترامپ بگویم شــما در اندازه ای نیستید که بهتون حمله کنیم، خواهشاً گنده تر از 

دهانتان صحبت نکنید و بیشتر از این موجب خنده ما نشوید. 09380001154
 اســتدالل همیشگی؛ چون مردم از وســایل ریلی استقبال می کنند، 22 درصد 
بهای آن را گران می کنیم؛ همان شرکتی که چند روز پیش گران فروشی میلیاردی 

داشته. 09150009278
 مگر خیابان جای کورس گذاشــتن و عشق و حال است که با پورشه و... موجب 
کشته شدن جوان مردم بشوند؟ مال حرام آدمی را به کجا می کشد؟ 09360008530

 به نظر شــما مجازات راننده پورشه که به خاطر کورس گذاشتن با یک دختر در 
خیابان!!! خیلی راحت موجب قتل یک جوان و آســیب دیدن چند خودرو شــده، 
چیســت؟ هیچی: تعهد دادن و احیاناً دادن دیه توسط پدر پولدارش و تمام شدن 

ماجرا! 09180003227  
 دولــت و مجلس چرا با گرانی برخورد نمی کنیــد و به حال خودش رها کردید؟ 

09150004282
 مجری برنامه اختیاریه با میهمان برنامش که قاضی بود خیلی بی احترامی کرد، 
ما که این طرف تلویزیون بودیم، خیلی حرص خوردیم. یعنی قحط رجال شده هم 
وزیر خوب پیدا نمیشه هم مدیر خوب پیدا نمیشه هم مجری باسواد و مؤدب نداریم. 

عجب صدا و سیمایی شده آقای عسگری. 09110006820
 مسئول این قدر باید بی فکر باشد که در مقابل دشمن بگوید خزانه خالی است، 
حاال یا به راســت یا به دروغ بعد هم دنبال مذاکره باشد. دشمن می بیند این چقدر 

بیچاره است نتیجه می شود برجام. 09150001136

فرمانده اسبق نیروی دریایی انگلیس:
 برای جنگ با ایران 

یک میلیون نظامی الزم است
سیاست: »اَلِن ویلیام جان وست« فرمانده 
پیشــین نیروی دریایی انگلیس به »دیلی 
اســتار« گفت: »به نظر من، خــود دونالد 
ترامپ خواهان جنگ )با ایران( نیســت اما 
گروه های قدرتمندی در فلسطین اشغالی، 
عربستان سعودی و ایاالت متحده هستند 
کــه معتقدند چنین حملــه ای یک اتفاق 
خــوب خواهد بــود و جان بولتــون از آن 
جمله است.آن ها کاماًل در اشتباه هستند«. 
این فرمانده پیشین نیروی دریایی انگلیس 
مدعی شد: شما برای حمله به ایران، تسلط 
بر آن و سپس وادار کردن آن برای تبدیل 
شدن به یک کشــور متفاوت )از جمهوری 
اســالمی ایران(، به یک میلیون )نظامی( 
نیاز خواهید داشت. وست معتقد است که 
برای پیروزی نهایی آمریکا بر ایران، ایاالت 
متحده چاره ای جز اشغال این کشور ندارد 
و اگر چنین نکند، ایــران توانایی حمالت 
تالفی جویانــه در کل منطقــه به نیروهای 

آمریکایی و متحدانش را دارد. 

 بیمه های تکمیلی
دوزخ بیماران

پیرزن چادرش را محکم گرفته و تمام بدنش 
از بغض و استرس می لرزد. بویژه وقتی مسئول 
باجه بیمه می گوید برای دریافت طلبش باید 
چند مــاه بعد مراجعه کند، بغضش می ترکد، 
می گوید: این بار چهارم است می آیم. برگه را 
به مردم نشــان می دهد و می گوید: کالً 300 
هزار تومان است. کلی قبض 40،30و 50 هزار 
تومانی در خانه دارم که چون همین قدر سر 
می دوانند اصالً برای گرفتنش نیامده ام، ولی به 
این پول نیاز دارم. من اگر با این هزینه درمانی 
کرده ام، با این همه سر دواندن که چند برابر آن 
بیمار می شوم. اصالً چه معنا دارد از روی حقوق 
ما پول را نقد بردارند، موقع بستری شدن هم 
نقــد باز خودمان پول را بدهیم، آن هم با صد 
جور ایراد که شامل این و آن نمی شود، تازه به 
دنبال گرفتن پــول نقدی که داده ایم بدویم... 
مســئول باجه او را به بیرون هدایت می کند 
و او هم گریه کنان خارج می شــود. حال همه 

خراب است.
صحنه هایی از این قبیــل در مراکز پرداختی 
بیمه های تکمیلی مختلف یا غیر آن که وجه را 
پس از پرداخت باید بیمار خودش برود بگیرد، 
فراوان پیش می آیــد. اصوالً در جهان معنای 
بیمه، تقدیم آرامش مالی به بیمار است که در 
لحظه درد کشیدن و گرفتاری، دست کم کمتر 
نگرانی بابت هزینه هایش و تهیه مبالغ سنگین 
مالی بستری و درمان داشته باشد. چرا که بیمه 
آن ها را پرداخت می کند. علت وجودی بیمه 

اصوالً همین است. 
حاال در کشور ما بیمه عمدتاً یعنی قراردادی 
با شما که پیشاپیش ماهی از چند ده تا چند 
صد هزار تومان نقد می پردازید و اما هنگام نیاز 
بیمه اصلی عمالً به هیــچ دردی نمی خورد. 
بیمه تکمیلی هم کما بیش همین است. مراکز 
درمانی از شــما می خواهند کل هزینه ها را از 
جیب مبارک بپردازید یا دست کم بخش عمده 
آن ها را، سپس در صورت حیات، کفش آهنین 
پوشیده و برای گرفتن این وجوه با برگه تأیید 
بیمارســتان در دست، از این دفتر بیمه به آن 
یکی رفته و هر کدام شما را به چند روز و چند 
ماه بعد حواله دهند؛ به طوری که  عمالً بیشتر 
بیماران به دنبــال وجوه زیر 100 هزار تومان 
اصالً نمی روند. خوب دقت کنید در این فرایند 
چه اتفاق جالبی می افتد. آن ها پول را از شما 
می گیرند، اما راه پرداخت بیمه را چنان پیچیده 
می کنند که شما از خیرش بگذرید. بنابراین 
شــما دو بار پول درمانتان را داده اید؛ یک بار 
مبلغ را محض رضای خدا بدون دریافت هیچ 
خدماتی تقدیم برخی از این بیمه ها کرده اید، 
یک بار هــم در اوج بیماری و هنگام مراجعه 
به مراکز درمانی مجبور شــده اید با آنکه بیمه 
هســتید، پول نقد تهیه کرده و تمام هزینه ها 
را خودتان بدهید. هزینه هایی که بازگشتنش 

با خداست و شرح آن را گفتم.
چــرا نبایــد رابطه بیمــه و مراکــز درمانی 
مستقیم باشــد و بیمار دردمندی را که هنوز 
از بســتر بیماری برخاسته یا نخاسته، در این 
کالنشــهرهای بی ســر و ته به دنبال دریافت 
هزینه بیماری ســرگردان می کنید؟ این چه 
کاله گشادی است که بر سر مردم می گذارید 
و عمــالً آن ها را با عنوان بیمه تکمیلی فریب 
می دهید؟ هنگام دریافت و تبلیغات، شــرح 
خدماتشان هوش از سر آدم می برد و اما هنگام 
نیاز، از شدت تحقیر و بیچارگی، انسان آرزوی 
مرگ می کند. چرا کسی نظارتی به این فریب 
دادن مردم در این گردونه باطل پزشکی ندارد؟ 
آخر یعنی چی که شما اول پول بیمه را به من 
دقیق و مطابق قانون بده، اما وقتی بیمار شدی 
و نیــاز به من یافتی، من تماشــاگرم و کاری 
ندارم. باز هم پول درمانت را خودت بده. پس 
از ماه ها حالت که بهتر شد، بیا تازه بگویم چه 
تاریخی بیایی و باز آن تاریخ برای وقتی دیگر، 
عاقبت هم چندین مورد را نپذیرم و شندرغاز 

آیا به تو بدهم یا ندهم!
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صدای مردم   

شبکه اجتماعی
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بازتاب مطبوعات

میهمان قدس

شماره پیامک: 30004567

ظرفیت چهاربرابری 
امروز پیامی است 
به طرف های مقابل 
این ظرفیت با همین 
میزان سانتریفیوژ، 
قابل افزایش بیشتر 
هم هست

بــــــــرش

نماینده دادستان دومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه افشا کرد
سرمایه گذاری با پول معلمان

سیاست: دومین جلســه دادگاه رسیدگی 
به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه در 
شعبه ســوم اخاللگران و مفسدان اقتصادی 
به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. 
به نوشــته ایلنا، در آغاز این جلســه، قاضی 
مســعودی مقام مفاد 193 و 194 را تفهیم و 
تأکید کرد: اظهارات حاشیه ای در رسیدگی 
تأثیر ندارد و از متهمان می خواهیم بر اساس 
حق و حقیقت صحبت کنند. در ادامه قاضی 
از قهرمانی، نماینده دادســتان خواست که 

مابقی کیفرخواست را قرائت کند.
وی در جایــگاه خــود قرار گرفــت و گفت: 
در جلســه گذشــته مطالبی از سوی آقای 
سیدمحمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود 
را متهم ُخرد اعالم کرد وجود دارد، درســت 
اســت که پرونده بانک خــرده ای از اتهامات 
وی اســت اما او متهم ُخرد نیست. نماینده 
دادســتان ادامه داد: بر اساس پرونده ای که 
آورده ام و طبق گــزارش بانک مرکزی آقای 
رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه و 
پس از آن هم 104 میلیارد تومان از بانک های 
دی، اقتصاد نوین و تجارت تسهیالت دریافت 

کردند. قهرمانی خطاب به رضوی گفت: شاید 
۸0 میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد اما 
درد بسیاری از مردم را درمان می کند، شما 
متهم کالن هستید. نماینده دادستان با بیان 
اینکه بخشی از سرمایه گذاری هادی رضوی 
خرید مازراتی با پول معلمان بوده است، گفت: 
وی همچنین بنــز اس500 را هم خریداری 
 کرده البته باید گفت همــه این خودروها را 
با هم داشــته چراکه خبرهایی هست که با 
تشریفات در خیابان ها تردد می کرده است؛ 
ســوزوکی، تویوتا، بنز و مازراتی. همچنین 
موتوری با نام ام وی آگوستا داشته که قیمت 
آن به اندازه 10 پراید 50 میلیون تومانی بوده 

است .
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رحیم پور ازغدی در خصوص جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی:
می خواهند من را از شورا بیرون کنند

ازغــدی، عضو  حســن رحیم پور  فارس: 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی گفت:  
عملکرد من در شــورا به گونه ای بوده که 
می خواهند من را بیــرون کنند! خیلی از 
اعضای شورا معترض و منتقد هستند و به 

صورت مختلف این را بیان کردند. 
حرف این اســت کــه رئیســان جمهور 
بخصوص آقای روحانی چرا بخش مهمی از 
مصوبات شورا را امضا یا ابالغ نمی کنند، یا 
اینکه چرا ابالغ می کنند و اجرا نمی کنند؟ 
یا اینکه چرا بســیاری از جلســات شــورا 
تعطیــل اســت؟ و اینکــه چرا یکســری 
مصوبات که اساســاً نــه مصوبات مجلس 
اســت و نه شــورا و دســتوراتی است که 
غربی هــا می دهند مانند ســند 2030، بر 
خالف قانون اساســی مســتقیم در دولت 

تصویب و اجرا می شود. 
من از رئیس شــورا و دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی خواهــش می کنم صوت 
یــا متن کامل آخرین جلســه شــورا که 
پرســش های من از رئیــس جمهور بود و 
پاسخ هایی که ایشــان داد را منتشر کنند 

تا همه بشــنوند. من از زمان آقای خاتمی 
پیشــنهاد کردم که جلسات شورای عالی 
انقالب فرهنگی علنی پخش شود تا مردم 
عملکرد ما را ببینند که این اتفاق رخ نداد 
ولی اکنون پیشنهاد می کنم صوت جلسه 
آخر را منتشر کنند تا مردم ببینند ما چه 

گفتیم و چه شنیدیم. 
اگر جلسات شورا دوباره تشکیل شد و بنده 
شــرکت کردم حرف هایی را که پیشتر هم 

می گفتم خواهم گفت. 
اگر من هم نباشــم حرف هایــم را بیرون 
برای شما خواهم گفت و بعد در نهایت هم 
معلوم می شود در کشور چه کسی پاسخگو 

نیست.
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رئیس جمهور آمریکا: جنگ من با ایران اقتصادی است، نه نظامی

الف در غریبی ترامپ
سیاست خارجی

 سیاست   رئیس جمهور آمریکا بامداد دیروز به وقت ایران در 
توییتی که جنجال زیادی به راه انداخته و مبنای تحلیل های 
بسیاری شده، به تهدید ایران پرداخت. او در توییتر نوشت: اگر 
ایران جنگ بخواهد، پایان رسمی خود را رقم زده. دیگر آمریکا 

را تهدید نکنید. 
این توییت پیش از آنکه با واکنش مقامات و افکار عمومی ایران 
روبه رو شود، با کنایه های تند و تیز سیاستمداران داخلی خود 
آمریکا  روبه رو شــد، »کریس مورفی« سناتور ایالت کنتیکت 
توییت ترامپ را یک تهدید بچگانه خواند و در حساب توییتری 
خود نوشت: بچه کالس چهارم من اگر فرمانده کل بود همین 

چیزها را می نوشت. 
ســفیر پیشین آمریکا در روســیه نیز در واکنش نوشت: ایران 
»رســماً« هزاران سال است که وجود داشــته و قطعاً از دوره 

ریاست جمهوری ترامپ نیز جان سالم به در می برد.

 عقب نشینی ترامپ از توییت جنجالی؟
همزمــان با این توییت جنجالی مصاحبه ای از دونالد ترامپ 
با شــبکه فاکس نیوز منتشر شد که وی  اظهاراتی را مطرح 
کرد کــه می توان تعبیر به عقب نشــینی از توییت جنجالی 
کرد. به گزارش »انتخاب«، دونالد ترامپ شــامگاه یکشنبه 

در گفت وگو با فاکس نیوز با تکرار ادعاهای قبلی خود گفت:  
توافق هســته ای که اوبامــا با ایران امضا کرد، وحشــتناک 
بود. آن ها تنها پس از پنج ســال، مسیرشان به تولید سالح 
هســته ای باز می شــد. ما به این احتیاج نداریم. این توافق 
وحشــتناک بود و من از آن خارج شــدم... پشــت خیلی از 

مشکالت در خاورمیانه ایران است.
رئیس جمهــوری آمریکا افزود: من تنها می خواهم که ایران 
سالح هسته ای نداشــته باشد. آن ها نمی توانند ما را تهدید 
کننــد... از همه این هــا بگذریم، با همــه اتفاقاتی که روی 
می دهد، من کسی نیستم که بخواهد به جنگ دیگری برود. 
اقتصادمان آســیب می بیند و از آن مهم تر، مردم ما کشــته 
می شــوند. ترامپ درباره افزایش تنش با ایران نیز گفت: من 
ترجیح می دهــم اگر بخواهم حمله ای هــم کنم، اقتصادی 
باشد. ما کشــوری قوی تر از نظر اقتصادی ساخته ایم... ما از 
لحــاظ اقتصادی قدرت فوق العاده ای داریم، اگر بتوانم همه 
چیز را از لحاظ اقتصادی حل کنم، این همان راهی است که 
من می خواهم. وی در پایان گفت: نه، من قصد جنگ ندارم، 
اما شــما کشــوری مثل ایران را دارید. من نمی توانم اجازه 
بدهم که آن ها ســالح اتمی داشته باشــند. شما نمی توانید 

اجازه دهید این روی بدهد. 

 چرا ترامپ توییت جنجالی را منتشر کرد؟
به گزارش فــارس »متیو گرتز« عضو ارشــد گروه غیردولتی 
 Media Matters for( رســانه برای آمریــکا مهم اســت«
America( « - سازمانی که فعالیت رسانه ها در این کشور و 
صحت گزارش های آن ها را رصد می کند- با توجه به همزمانی 
چند توییت یکشنبه شــب ترامپ با گزارش هایی که از شبکه 
»فاکــس نیوز« در حال پخش بود، نوشــته اســت که به نظر 
می رســد توییت او درباره ایران هم حاصل تماشای یکی از این 
گزارش ها بوده اســت.به نوشته گرتز، فاکس نیوز ساعت 4:16 
عصر )به وقت واشنگتن( گزارشی با موضوع تنش های اخیر میان 
آمریکا و ایران پخش کرده و در آن مدعی شده است که ایران در 
حال تهدید آمریکاست و ممکن است متحدان ایران در منطقه 
نظامیان آمریکایــی را در عراق هدف قرار دهند. تنها 9 دقیقه 
بعد، ترامپ توییت تهدیدآمیزش را منتشر کرد و نوشت که ایران 

نباید آمریکا را تهدید کند و به دنبال جنگ باشد.

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

مجلسقوه قضائیه امنیت و دفاعیدولت

فرمانده مرزبانی:روحانی: عضو کمیسیون حقوقی:رئیسی:
کسی نگوید رأی می دهیم 

مشکالت حل نمی شود
ایرنا: رئیس جمهور در دیــدار با جمعی 
از جوانان گفت: کســی نگویــد که ما پای 
صنــدوق رأی می رویــم و رأی می دهیم 
اما مشکالت حل نمی شــود، درست است 
که 100 درصد مشــکالت حل نمی شود، 
اما در هــر گام می توانیم حرکت جدیدی 
انجام دهیــم. باید از ظرفیت هــای قانون 
اساســی اســتفاده کنیم. قانون اساسی راه 
حل مشــکالت اســت و قانون اساسی ما 
ظرفیت های باالیــی دارد که یکی از آن ها 
اصل 59 اســت که می گویــد اگر در یک 
مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست 
خارجی، اختالف نظر داریم، می توانیم پای 

صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند.

برخی ها  در حق مرزبانان 
کم لطفی می کنند

تســنیم: فرمانده مرزبانی کشــور درباره 
وضعیــت کولبران اظهار کــرد: برخی افراد 
با اظهار نظرهای غیرکارشناســی، در حق 
مرزبانــان کم لطفی می کننــد و ادعا دارند 
که مرزبانان جمهوری اســالمی با کولبران 
مقابله می کننــد! در حالی که این  نظرات، 
کامالً نادرســت است. کولبران زمان، مسیر 
تردد و نوع کاالهایشان مشخص است؛ ما با 
متجاوزان مرزی برخورد می کنیم؛ زیرا قانون، 
آن ها را مجرم می شناسد. آن دسته از افرادی 
که بین دو کشور به صورت »غیرمجاز« تردد 
و کاالهای قاچاق وارد کشور می کنند را جزو  
قاچاقچیان می شناسیم و برخورد با آن ها از 

خواسته های مردم و مرزنشینان است.

از اطاله دادرسی مردم 
جلوگیری شود

میزان: رئیــس قوه قضائیه در جلســه 
مســئوالن قضایــی گفت: در دســتگاه 
قضایی همه هم و غم مســئوالن، قضات 
و کارکنان باید این باشــد کــه بتوانیم 
امــور را به موقع، به روز و بهنگام، دقیق، 
مســتند به قانون، بر مبنای حق و عدل 
و بدون نفوذپذیری از هیچ فرد و نهادی 
انجام دهیم. حجت االســالم والمسلمین 
رئیســی همچنین با تأکید بر جلوگیری 
از معوقــه شــدن پرونده هــای قضایی، 
اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بی اثر 
مردم به دستگاه ها را از مهم ترین عوامل 
نارضایتی دانست و بر ضرورت جلوگیری 

از آن تأکید کرد.

طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن به صحن می آید

گفت:  ابوترابی  ابوالفضــل  آنالین:  قدس 
گرچه عنوان شده سامانه شفافیت حقوق و 
دستمزد مدیران فعال است، اما در واقعیت 
این گونه نیست. فعال بودن سامانه درحالی 
که اطالعاتی بر روی آن بارگذاری نشــود 
و مردم نتواننــد داده های مربوط به حقوق 
و دســتمزد مدیران و کارمندان را مشاهده 
کنند، چه کاربــردی دارد که دولت بر این 
موضوع تبلیغــات می کند. خوشــبختانه 
نماینــدگان مجلس به طرح اعــاده اموال 
نامشروع مســئوالن رأی مثبت داده و این 
طرح در حال حاضر در کمیســیون قضایی 
قرار دارد و بناست هفته آینده برای بررسی و 

تصویب به صحن مجلس بیاید.

آمریکا فلج شده است
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تصویری از کتاب دونالد ترامپ با 

عنوان »آمریکا فلج شده است« را در صفحه توییتر خود منتشر 
کرده و نوشــته اســت: ترامپ که )در تبلیغات انتخاباتی( گفته بود 

آمریکا فلج شده اســت؛ باید بداند که با یک بدن فلج هیچ کاری علیه ایران 
نمی تواند انجام دهد.

خودشان زحمتش را بکشند
مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در حساب توییتری اش 
نوشت: جری فالول جونیر، رئیس دانشگاه لیبرتی و از افراد مورد 

اعتماد ترامپ امروز تلویحاً گفته اســت که اگر سعودی و رژیم 
صهیونیستی خواهان جنگ با ایران هستند باید خودشان زحمتش 

را بکشــند، یعنی روی ما بیشتر از این حساب نکنید، احمق هستیم ولی نه 
در این حد!

فریب ترامپ را نخورید
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور با اشاره به سیاست های 
دونالد ترامپ درباره ایران، در صفحه توییتر خود نوشت: فریب 
ترامپ را نخورید؛ او چنان بر طبل میان تهی و پر صدای جنگ 

می کوبد و کاهش احتمال جنگ را گران می فروشد که ما را راضی 
کند از ترس جنــگ به تحمل تحریم رضایت دهیم. او باید بداند ایرانیان در 
مقابل دوگانه یا جنگ یا تحریم می ایستند و کمر همت خود را برای رفع همه 

تحریم ها می بندند.

اروپا باید هزینه های تحریم ایران را بپردازد
صبح نو: 10 روز پس از اولتیماتوم ایران، به نظر می رســد سرگشتگی اروپا رو به 
افزایش است و مهم ترین نشانه آن، سخنان وزیر خارجه آلمان است. او در حالی که  
از اقــدام یکجانبه آمریکا در برهم   زدن برجام انتقاد کرده، این توافقنامه را بهترین 
ساز و کار برای مهار توان هسته ای کشورمان نامیده است. در گفتار هایکو ماس این 
واقعیت نهفته اســت که زبان زور در مورد ایران جواب نمی دهد و این شاید همان 
سیاستی بوده که آلمانی ها در یک  سال اخیر با فشار آوردن بر دیپلمات های ایران 
و ممنوعیت پروازهای هواپیمایی ماهان در دســتور کار خود قرار داده اند. بهترین 
واکنش در برابر این سرگردانی اروپا، همان هشدارها و اقداماتی است که باید درباره 
مهاجــران و مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد؛ یا اروپا هزینه های مســتقیم آن را 

می پردازد یا مشکل تحریم را برطرف می کند. 

عالءالدین بروجردی در گفت و گو با »قدس آنالین«:
بازی پلیس خوب و بد آمریکا  و اروپا راه به جایی نمی برد

مینا افــرازه: عالءالدین بروجردی عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گــو با خبرنگار »قدس آنالین«، درباره عملیات 
روانی مقامات آمریکایی علیه جمهوری اســالمی و بازی 
پلیــس خوب و بد که برای تحت فشــار قرار دادن ایران 
به راه انداخته اند، اظهار داشــت: سیاست دولت ترامپ و 
جنگ روانی که علیه ایران به  راه انداخته اند یک سیاست 

نخ نمای شکســت خورده است. سیاســت چماق و هویجی که مقامات آمریکایی 
بــا همراهی اروپایی ها به راه انداخته انــد راه به جایی نخواهد برد.ما نه از تهدیدات 
آمریکایی ها و جوالن دادن آنها در خلیج فارس هراسی داریم و نه سیاست درخواست 
مذاکره را می پذیریم زیرا تجربه مذاکره با مقامات آمریکایی نشان داده که آمریکا 
کشــوری متخلف و پیمان شــکن اســت و هیچ تضمینی برای پایبندی آنان به 
تعهدات شان نیست. اصوالً مذاکره با هدف تفاهم و توافق بر سر موضوعی مشخص 
صورت می گیرد. ما در دوره ریاست جمهوری پیشین آمریکا با مقامات این کشور 
گفت وگو کرده و به توافقاتی رسیده ایم و بدین ترتیب معاهده بین المللی برجام را به 
تصویب رساندیم. چنانکه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر برجام مهر تأیید 
زد امــا آمریکایی ها نقض عهد کردند بنابراین ما با چه هدفی دوباره با آنها مذاکره 
داشــته باشیم. جمهوری اسالمی قطعاً مذاکره ای بر سر منافع و مصالح ملی خود 
نخواهد داشت و تهدیدات دشمنان و به راه انداختن بازی پلیس خوب و بد از سوی 

آنان راه به جایی نمی برد.

در شب والدت کریم اهل بیت j مهم ترین اتفاق ادبی سال رقم خورد
جمع شاعران در بیت»امین« 

 jدر شــب والدت امام حسن مجتبی
، دیدار جمعی از اهالی فرهنگ، شــعر و 
ادب فارسی با رهبر معظم انقالب اسالمی 
برگزار شد. در این دیدار که با اقامه نماز 
مغرب و عشــا و صرف افطار آغاز شــد، 
تعدادی از شــاعران جوان و پیشکسوت 
کشورمان به قرائت اشعار خود پرداختند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

قرائت زیارت امین اهلل در قالب طرح ملی »سالم بر امام«    آستان: طرح ملی »سالم بر امام« عالوه بر مساجد مشهد در دورترین نقاط کشور برگزار می شود.  مدیر جشنواره ها، همایش ها و جوایز ادبی 
هنری سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در این باره گفت: این طرح شامل قرائت زیارت امین اهلل است که چهارشنبه ها همزمان با حرم مطهر رضوی در دورترین نقاط کشور انجام می شود. محمدیان تصریح کرد: 

کسانی که توفیق زیارت ائمه اطهار)ع( را از نزدیک ندارند، می توانند با شرکت در طرح »سالم بر امام« از راه دور همراه زائران امام رضا)ع( زیارت امین اهلل را بخوانند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی به صورت سرزده از 
بخش های مختلف آستان قدس رضوی بازدید کرد

آســتان نیوز: حجت االســام و 
المســلمین احمد مــروی با هدف 
آشــنایی و نظــارت بــر فعالیــت  
بخش هــای مختلف حــرم مطهر 
رضــوی به صورت ســرزده از چند 
مجموعه در حرم مطهر بازدید کرد.

در ایــن بازدیدکه از فروشــگاه نان 
قدس رضوی آغاز شد ، وی با تأکید 

بر اینکه محصوالت رضوی باید دارای بهترین کیفیت باشــد،گفت: باید ضمن 
توجه به رونق تولید، تاش کنیم محصوالت تولیدی در آســتان قدس رضوی 
با کمترین قیمت و بیشــترین کیفیت در بازار عرضه شود. تولیت آستان قدس 
رضوی در ادامه ضمن حضور در گیت بازرســی ورودی به حرم مطهر رضوی از 
روند خدمت رسانی خدام در ورودی های حرم بازدید و با تعدادی از خدام گفت 

وگو کرد.
حجت االسام و المســلمین مروی با بیان اینکه زائر در ابتدای حضور در حرم 
مطهر با شما مواجه می شود، خاطرنشان کرد: شما باید با اخاق و رفتار مناسب 
با تمام زائران برخورد کنید و ســعی کنید ضمــن انجام  ماموریت های محوله 
کمترین زحمت را برای آن ها ایجاد کنید تا خاطره خوش از زیارت داشته باشند.

وی در ادامه ضمن حضور در پایگاه آداب زیارت شــهید هاشمی نژاد از نزدیک 
با فعالیت های این پایگاه آشــنا شد.سپس حجت االسام و المسلمین مروی با 
حضور در مجموعه »نعیم رضوان« بر ساماندهی توزیع ژتون مهمانسرای حضرت 
در بین زائران تأکید و نعیم رضوان را یکی از راه های این کار دانســت تا از این 
طریق همه زائران بتوانند حداقل برای یک بار در عمر خود از این سفره با برکت 

استفاده کنند.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: نباید این راه منحصر به کسانی باشد که 
آشــنا با تکنولوژی های روز هستند، بلکه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که 

حتی افراد بی سواد هم بتوانند از این سفره بابرکت بهره مند شوند.
حجت االســام و المسلمین مروی در پایان با حضور در دفتر اشیای پیدا شده، 
روند جمع آوری و تحویل آن ها را بررسی کرد و بر تسریع خدمت رسانی در این 
دفاتر تأکید و تصریح کرد: امانتداری باید سرلوحه کار این مجموعه باشد و خدام 
نیز باید تاش کنند اشیای هرچند کم ارزش را در کمترین زمان ممکن به این 

دفاتر برسانند تا به صاحبان آن ها برگردد.

با همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی برگزار می شود  
 چهارمین کرسی تالوت رضوی »  نسیم وحی« 

در دبیرستان دخترانه امام رضا
آســتان: همزمان با مــاه مبارک 
رمضان و با همکاری مرکز قرآن کریم 
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
چهارمین کرســی تــاوت رضوی 
»نسیم وحی« در واحد 6 دبیرستان 

دخترانه امام رضا)ع( برگزار شد.
چهارمین کرسی تاوت دانش آموزی 
با عنوان »نســیم وحــی« با حضور 

قاریان برجســته بین المللی و با هدف پیوند قرآن کریم و عترت به همراه تبلیغ 
و ترویج گفتمان قرآنی، با حضور پرشــور دانش آموزان در واحد 6 دبیرستان امام 

رضا)ع( برگزار شد.
این محفل قرآنی که پایانی معنوی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نیز بود با اجرای 
محمدجــواد پناهی، قاری بین المللی و با حضور حافــظ بین المللی قرآن کریم 
حجت االسام والمسلمین استاد محمدمهدی رجبی و حجت االسام والمسلمین 

تقی پور همراه بود.

مدیرعامل سازمان موقوفات ملک خبر داد
ساخت گلخانه در باغ رضوی چناران 

ســازمان  مدیرعامل  آســتان: 
موقوفــات ملــک آســتان قدس 
رضوی از ساخت نخستین گلخانه 
این سازمان خبر داد. این گلخانه 
به مساحت 2500 مترمربع در 6 
واحد و در باغ رضوی چهارمنطقه 

چناران ساخته شده است.
حمید رضــا قاســمی گفــت: در 

ابتدای فعالیت این گلخانه، نشــا نرسرینگ گوجه فرنگی تولید می شود و در 
برنامه های آینده، کشــت صیفی جات در دســتور کار این واحد قرار خواهد 
گرفت. وی افزود: این گلخانه با هدف تولید و تأمین نشــا گوجه فرنگی مورد 
نیاز سازمان و تولید خارج از فصل محصوالت صیفی جات گلخانه ای ساخته 
شده است. قاسمی ادامه داد: ساخت این گلخانه با استفاده از توان داخلی و 
توســط نیروهای بومی انجام شده است و همچنین تمامی لوازم به کار برده 
شده ساخت داخل هســتند.مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس 
رضــوی درباره روش آبیــاری محصوالت در این گلخانه بیــان کرد: آبیاری 
محصوالت کشــت شده در گلخانه به صورت بارانی با بوم ویژه طراحی شده 

انجام می شود که این روش منجر به افزایش راندمان آبیاری خواهد شد.
وی از توســعه گلخانه به عنوان یکی از برنامه های ســال جاری این سازمان 
خبر داد و افزود: ساخت گلخانه به مساحت یک هکتار در برنامه طرح توسعه 
این سازمان قرار دارد که در حال پیگیری و اخذ مجوزهای مربوط هستیم.

 صادرات انواع آبزیان توسط شرکت مدیریت
 زنجیره تأمین رضوی

آســتان: مدیرعامــل شــرکت 
مدیریــت زنجیــره تأمین رضوی 
گفت: صادرات آبزیان با تمرکز بر 
ماهــی گیدر، ماهی هوور، میگو و 
تن ماهی در دستور کار برنامه های 
سال 13۹۸ این شرکت قرار دارد.

علیرضا پیمان پاک افزود: با توجه 
به اینکه صــادرات آبزیان یکی از 

اهداف مهم ســال جاری شــرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی به شــمار 
می رود، درصدد هستیم فیله های ماهی گیدر، هوور و نیز میگوی پاک شده 
و بسته بندی شده را که از اعماق دریا صید می شود، به صورت فراوری شده 
صادر کرده و نیز بخش دیگر آن را به صورت تن ماهی تولید و صادر کنیم.

وی ادامــه داد: در حال حاضر این محصوالت نظیر فیله ماهی تا کیلویی 14 
دالر در کشورهایی مانند عمان و حاشیه خلیج فارس و میگو تا 20 دالر در 

روسیه به فروش می رسند.
مدیرعامل شرکت مدیریت مدیریت زنجیره تأمین رضوی با اشاره به افزایش 
حجــم صید این آبزیان خاصه ماهی گیدر تا 10 برابر بیش از برنامه ســال 
۹۷ بــه عنوان یکی دیگر از برنامه های این شــرکت در ســال 13۹۸ گفت: 
ماهی گیدر، جایگزین بســیار مناسب گوشت قرمز برای عموم جامعه است.

پیمان پــاک مدیریت و اصاح الگوی ســبد غذایی مردم کشــور را از جمله 
مزایای ایــن پروژه عنوان کرد و افزود: افزایش صیــد تن ماهیان و فراوری 
جهــت مصرف فیله آن و عرضه در کشــور، نقش حائــز اهمیتی در زمینه 
اشــتغال زایی و ایجاد زنجیره شغلی در جنوب استان سیستان و بلوچستان 
و منطقه چابهار خواهد داشــت که شــرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی 
خوشبختانه در تحقق این امر عملکرد خوبی داشته است.مدیرعامل شرکت 
مدیریت زنجیره تأمین رضوی ادامه داد: گیدر، نوعی ماهی اقیانوسی است که 
از 14 کیلومتری ســواحل دریای عمان تا سواحل آفریقا به وفور وجود دارد.

خـــبر

قدس  غــرق دعا و مناجات اســت؛ آن قدر که 
نمی داند کی، آبی روشن آسمان، تیره و تیره تر شده 
است. وقتی به  خودش می آید که صدای پیش خوانی 
اذان از گلدسته های حرم مطهر رضوی بلند می شود. 
ســرش را باال می گیرد و آسمان را می بیند که دارد 
تاریک می شــود. چراغ های صحن و رواق ها روشن 
شده و خدام دارند صحن را برای نماز آماده می کنند. 
حتی اگر همین حاال هم به راه بزند، افطار به خانه 
نمی رسد. حسی غریب در دل جان می گیرد که نماز 
مغرب و عشــا را هم در صحن و سرای حرم مطهر 
بخواند و پس از آن برگردد. با خودش می خندد که 
حاال امشب را هم با آب افطار کنم، اتفاقی نمی افتد...

خودش را به صف نماز می رساند. از سرش می گذرد 
که نماز خوانــدن در صحن حرم مطهر آن هم زیر 
آسمان سر شــب، چه حس خوشی دارد. نسیمی 
خنک هم می و زد تا خوشی این لحظه را بیشتر کند. 
نمازش را که تکبیر می گوید غرق می شود در حال 
غریبی که همیشــه در صحن و سرای حرم مطهر 

موج می زند.
نمازش را که سام می دهد تازه یادش می افتد که 
چقدر گرسنه است. دهانش هم از تشنگی خشک 
شــده است. چشم می کشد تا سقاخانه را پیدا کند 
و شــلوغی اش را بســنجد. خادمــی از کنارش رد 
می شود و بســته ای را می گذارد کنار مهر نمازش. 
یک کیک، یک پاکت کوچک شــیر و دانه ای خرما 
در بسته است. سر می گرداند سمت گنبد. گنبد با 
نور زرد درخشانش در پس زمینه آبی تیره آسمان، 

خوش رنگ تر از همیشه است. 
از سرش می گذرد خب معلوم است که حضرت، هیچ 

وقت زائرانش را فراموش نمی کند. 

   پذیرایی از یک میلیون و 500 هزار 
روزه دار در حرم مطهر 

امســال هم روزه دارها میهمــان عنایت و کرامت 
حضرت رضا)ع( هستند. 

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی توضیح می دهد: از آغاز ماه مبارک رمضان، 

هر شامگاه 50 هزار بسته افطاری سبک در صف های 
نماز جماعت مغرب و عشا میان نمازگزاران توزیع 

شده و می شود. 
ســیدخلیل منبتی تأکید می کند: توزیع افطاری 
سبک، سنت هر ســاله حرم مطهر رضوی است و 

امسال هم مانند سال های پیش اجرا می شود. 
وی می گوید: بسته های افطاری سبک، هر شب پس 
از نماز مغرب و عشــا در صحن های آزادی، انقاب 
اسامی، جمهوری اســامی، گوهرشاد و رواق  های 
حرم مطهر رضوی میان نمازگزاران توزیع می شود تا 

همه نمازگزاران حرم مطهر رضوی افطار را میهمان 
حضرت رضا)ع( باشند.

سیدخلیل منبتی تأکید می کند: در طول ماه مبارک 
رمضان، یک میلیون و 500 هزار بسته افطاری سبک 

بین نمازگزاران توزیع خواهد شد.

معــاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی بــه افطاری دیگر حرم مطهــر رضوی هم 
اشــاره می کند و می گوید: در مــاه مبارک رمضان 
هر شــب بیش از 2000 زائر که در سامانه »نعیم 
رضوان« ثبت نام کرده اند، میهمان ضیافت افطار در 

دو میهمانسرای حرم مطهر رضوی خواهند بود. 

 سفره ضیافت افطار مساجد حاشیه شهر
با شروع ماه مبارک رمضان، طرح ضیافت افطار در 
مساجد حاشیه شهر مشهد هم آغاز شده و تا پایان 
این ماه ادامه دارد. در شب نخست اجرای این طرح 
حجت االسام و المســلمین مروی، تولیت آستان 
قدس رضوی میهمان سفره ضیافت افطار در یکی 

از مساجد حاشیه شهر مشهد بود.
طبق پیش بینی های صــورت گرفته و با همکاری 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی، سازمان حرم مطهر رضوی و همکاری دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان خراسان 
رضوی، در هر شــب ماه مبــارک رمضان، بیش از 
1500 پرس غذای گرم در مناطق حاشیه ای شهر 
مشهد و بیش از 2 میلیون افطاری ساده هم در طول 
ماه مبارک رمضان در بین 3۷5 مسجد این مناطق 
با مشارکت نمازگزاران و ائمه جماعات توزیع خواهد 
شــد. به گفته مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان خراسان رضوی، این آستان مقدس 
در ماه رمضان عاوه بر توزیع غذای گرم و پهن کردن 
سفره های افطار در مساجد حاشیه شهر مشهد، بیش 
از  15 هزار بســته غذایی را هم در بین محرومان و 
مستضعفان حاشیه شهر مشهد و روستاهای استان 

خراسان رضوی توزیع می کند.
امین بهنام تأکید می کند: بسته های غذای گرم برای 
افطار در مناطق حاشیه شهر مشهد نظیر رسالت، 
طبرسی، شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر 
و گلشــهر توزیع می شود که طبق پیش بینی ها در 
طــول ماه مبارک رمضان، بیــش  از 45 هزار پرس 
غذای متبرک بین مردم روزه دار مناطق حاشیه شهر 

توزیع خواهد شد.

روزه داران امسال نیز میهمان سفره  حضرت رضا هستند  

سنت افطاری ساده در حرم مطهر رضوی 

 برای نخستین بار در آستان قدس رضوی انجام می شود 

زائران محروم، میهمان ویژه برنامه های زیارتی »مناجات«

خبر

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  رئیس اداره امور تسهیات زائران حرم 
مطهر رضوی از اجرای ویژه برنامه زیارتی »مناجات« برای نخستین بار در آستان 
قدس رضوی خبر داد. در این ویژه برنامه زیارتی که هر شب جمعه در ماه مبارک 
رمضان اجرا می شود ۸0 نفر از ساکنان حاشیه شهر مشهد شب را در حرم مطهر 
رضوی به سحر می رسانند. حسین راست نژاد درباره این طرح به خبرنگار قدس 
گفت: حسب موافقت معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی، در 
این ویژه برنامه پس از هماهنگی با رابط برنامه زیارتی معین الضعفا و انتخاب افراد 
مورد نظر و تجمع آنان در مساجد حاشیه شهر، این افراد به وسیله چهار دستگاه 
خودرو ون پس از افطار و از ساعت 21 تا ساعت 2 بامداد میهمان حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( هستند.وی تصریح کرد: این برنامه برای نخستین بار در مجموعه 
آستان قدس رضوی توسط این اداره برنامه ریزی و اجرا می شود و ساکنان حاشیه 

شهر مشهد از مناطق گلشهر، مهدی آباد، مهرآباد، شهید آوینی و... بویژه سالمندان، 
توان یابان)معلوالن(، والدین شهدای مدافع حرم از مناطق مزبور در ساعات اشاره شده 
به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.راست نژاد اظهار داشت: این افراد پس 
از تشرف به حرم مطهر با تجمع در پشت پنجره طایی مسجد جامع گوهرشاد و 
استفاده ازمدیحه سرایی، قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( و زیارت امین اهلل به داخل 
حرم مطهر مشرف شده و سپس با استقرار در دفتر بیتوته بخش امور پیداشدگان 
حرم مطهر رضوی واقع در باب الرضا)ع( و تحویل بسته های متبرک بارگاه منور رضوی 
از آنان پذیرایی به عمل می آید.این مقام مسئول متذکر شد: این میهمانان همزمان با 
آغاز مراسم مناجات خوانی در رواق امام خمینی)ره( از ساعت 24 تا 2 بامداد در این 
مراسم شرکت کرده و در پایان پس از تجمع در محل سالن مدیریت امور رفاه زائرین 
حرم مطهر با دریافت هدایای متبرک، به وسیله خودروهای ون به محل اقامت خود 

مراجعت می کنند.راست نژاد درباره تأثیر این اقدام گفت: برای نخستین مرتبه است که 
بدین روش میهمانان حرم مطهر رضوی به زیارت این بارگاه ملکوتی مشرف شده و 
حال و هوای رمضانی شب های حرم مطهر تأثیر بسزایی در روحیه این افراد که بیشتر 

سالمندان، ناتوانان و توان یابان هستند، دارد.
رئیس این اداره همچنین درباره تشــرف توان یابان و افراد ســالمند به حرم مطهر 
امام رضا)ع( توسط این اداره گفت: افزون بر ۸000 نفر از توان یابان و سالمندان شهر 
مشــهد در سال 13۹۷ در قالب ویژه برنامه زیارتی معین الضعفا )مخصوص روزهای 
یکشــنبه  و چهارشنبه  هر هفته( و همچنین از طریق ســامانه ندای رضوی که به 
روش ثبت نام از طریق شماره تلفن های 32002533-051 و 320022۹۹ -051 در 
روزهای دوشنبه هر هفته انجام می شود، به وسیله همکاران این اداره به زیارت حرم 

مطهر رضوی مشرف شده اند.

 دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
با خانواده شهید نبوی  

رونق تولید

یکشنبه و در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده کالت انجام شد
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هر سال در شامگاه ماه مبارک رمضان، زائران روزه دار میهمان »سفره های کرامت 
رضوی« بودند؛ این سفره ها اما امسال در قالب دیگری به عاشقان و ارادتمندان 
بارگاه منور رضوی ارائه شــد.  معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس 
رضوی با اشاره به اینکه امسال طرح سفره اکرام رضوی در صحن هدایت حرم 
مطهر اجرا نمی شود، می گوید: متأسفانه امسال هموطنان ما در برخی از استان ها 
در شــرایط متفاوتی به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند، از این رو به دستور 
تولیت آســتان قدس رضوی، مقرر شد که بخشی از هزینه سفره اکرام رضوی 

به انجام فعالیت های زیرساختی مانند اشتغال و مسکن در استان های سیل زده 
اختصاص داده شود.

وی ادامــه می دهــد: در همین راســتا در دومین روز از مــاه مبارک رمضان، 
محموله ای با ارزشــی افزون بر 10 میلیارد ریال در قالب دو دســتگاه تریلی و 
یک دســتگاه خاور به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال شد. این محموله 
شامل اقام ضروری زندگی همچون فرش، لوازم منزل، پوشاک، مواد شوینده و 

بهداشتی، مواد غذایی و... بود. 

هزینه سفره های اکرام رضوی به هموطنان سیل زده اختصاص یافته است 

آستان: حجت االسام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی روز 
یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان کات و بازدید از مناطق سیل زده، با حضور 
در منزل شهید دفاع مقدس »سیدجبار نبوی« با خانواده این شهید واالمقام دیدار 
و گفت وگو کرد. حجت االسام والمسلمین مروی در این دیدار سرکشی از خانواده 

شهدا را زمینه ساز پاسداشت ارزش ها در جامعه دانست. 

قاب رضوی

آستان: با مشارکت کانون خادمیاری تخصصی کتاب و محصوالت فرهنگی، پویش 
فرهنگی مردمی »کتاب نذری« توسط به نشر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

قرآن مشهد برگزار می شود.
مدیرعامل انتشارات به نشر هدف از برگزاری این پویش مردمی را ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی و نذر فرهنگی عنوان کرد و گفت: غرفه های انتشارات به نشر 
در زمان برگزاری چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن مشهد میزبان تمام 
واقفــان کتاب خواهد بود تا با حضور در این غرفه ها، عاوه بر خرید کتاب های 
تازه منتشــر شده، کتاب های بااســتفاده خود را در هر موضوعی برای ارتقای 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی هدیه کنند.
حسین سعیدی، پویش مردمی »کتاب نذری« را زیباترین پویش فرهنگی مردمی 
شــهر عنوان کرد که با شعار »می بخشــم، پس خواهم بود« در راستای مسئولیت 

اجتماعی انتشارات آستان قدس رضوی اجرا می شود.
مدیرعامل انتشارات به نشر تصریح کرد: کتاب های جمع آوری شده به لحاظ موضوعی، 

محتوایی و رده های ســنی مخاطبان طبقه بندی شده و برای تجهیز کتابخانه های 
مناطق محروم و کمتر برخوردار بخصوص کتابخانه های آسیب دیده از حوادث و بایای 
طبیعی همچون سیل اخیر در استان های مختلف کشور و راه اندازی کتابخانه های سیار 

آرشیو می شوند.
ســعیدی از اجرای این طرح در استان های مختلف کشــور خبر داد و افزود: پویش 
فرهنگی مردمی »کتاب نذری« از ابتدای سال جاری با مشارکت کانون های خادمیاری 
کتاب و محصوالت فرهنگی رضوی در اســتان های مختلف کشور اجرا می شود که 
نیکــوکاران و عاقه مندان می توانند از طریق راه های ارتباطی از جمله تلفن گویا به 
  @ketabenazri شماره 32224۹55، ســامانه پیامکی 3000320۹ و یا آدرس
در »بله« و اینســتاگرام در این پویش شرکت کنند، همچنین نیکوکاران می توانند 
کتاب های مورد نظر خود را به مســئوالن کانون های خادمیاری کتاب و محصوالت 

فرهنگی در هر استان تحویل دهند.
وی تأکید کرد: سال گذشته با برگزاری پویش مردمی »کتاب نذری« بیش از 1۹ هزار 
جلد کتاب توسط شهروندان، تشکل های مردمی، نهادها، مؤسسه ها و... جمع آوری و به 

کتابخانه های مناطق محروم اهدا شد.

بار دیگر پویش مردمی »کتاب نذری« 
 در چهاردهمین نمایشگاه قرآن مشهد برگزار می شود
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

پيش فروش خودرو در شرايط فعلى هيچ سودى ندارد  اخبار خودرو: حسن كريمى سنجرى كارشناس خودرو گفت: در شرايط حاضر، چه سياست گذاران كالن و چه خودروسازان، بايد تمام هم و غم خود را 
روى تجارى كردن خودروهايى كه به صورت ناقص توليد شده و در كف كارخانه ها مانده اند، متمركز كنند. ميان پيش فروش و عرضه خودرو به بازار تفاوت وجود دارد و ثبت نام كردن خودرو در شرايطى كه خودروسازان 
در تحويل خودرو به بازار با چالش روبه رو هستند، بى فايده است. بايد ميان عرضه به بازار و پيش فروش كردن يك هم پوشانى وجود داشته باشد، زيرا پيش فروش كردن به تنهايى نمى تواند التهابات بازار را كنترل كند. 

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

گزارش

از افشاكنندگان فساد
تقدير كنيد

همان گونه كه رئيس قوه قضائيه بر بســته 
شدن روزنه ها و بسترهاى فساد تأكيد كردند، 
طرح تشويق افشاكنندگان فساد نيز موضوع 
قابل توجهى اســت كه اجــراى صحيح آن 
مى تواند يكى از مؤلفه هاى موانع شكل گيرى 
فساد باشد، قطعاً آنچه تاكنون منجر به ايجاد 
فسادهاى مالى شده وجود خألهاى قانونى 
و مشــكالتى در عرصه نظــارت بر عملكرد 
دستگاه هاى اجرايى اســت كه شناسايى و 
برخورد با آن مى تواند مانع انجام فساد در حد 

خرد يا كالن شود.
پرهزينه كردن مبادرت به فساد براى مفسد 
اقتصادى موضوعى است كه به صورت جدى 
بايد بر روى آن كار شود، از اين رو ورود جدى 
دســتگاه هاى نظارتى و قضايى در مبارزه با 
مفسدان اقتصادى بســيار ضرورى است تا 
هزينه اقدام و مبادرت به فســاد آن قدر باال 
باشد كه افراد با توجه به تجزيه و تحليل هاى 
پرهزينه فساد، تمايلى براى انجام به اعمال 

فساد برانگيز نداشته باشند.
از ســوى ديگر افشــاكنندگان و افرادى كه 
به افشــاى فســاد كمك مى كنند بايد به 
صورت خــاص مورد حمايــت قضايى قرار 
بگيرند تا از اين جهت خطــرى آن ها را در 
حوزه هــاى مختلف جانى و از دســت دادن 
شــغل تهديد نكند، بى ترديد عــدم ايجاد 
هزينه بر افشــاكنندگان فســاد بسيار حائز 
اهميت اســت. آنچه در اين طــرح بايد به 
صورت مطلوب ديده شود تشويق و حمايت 
از افشاكنندگان فساد است به اين معنا كه اگر 
فردى احساس كند با افشا كردن فسادى نه 
تنها در معرض خطراتى قرار نمى گيرد، بلكه 
مورد تشويق مادى و معنوى قرار مى گيرد، 
اين مهم منجر به افزايــش انگيزه و ارتقاى 
نظارت و حساســيت افراد جامعه نسبت به 
مسائل اجتماعى مى شود و مردم نيز در حكم 
ناظر اجتماعى و دستگاه نظارتى به مسائل 
و مشــكالت اقتصادى ورود مى كنند و مانع 

شكل گرفتن فساد مى شوند.
بى ترديد اگر افشــاكنندگان فســاد مورد 
حمايت قرار نگيرند، انگيزه اى براى افشاى 
فساد باقى نمى ماند، اين طرح در بسيارى 
از كشــورهاى جهان اثرات خوبى داشته 
اســت از اين رو با اصالح خألهاى قانونى 
مى توان از اين طرح نتايج مثبتى استخراج 

كرد.
انتظار مى رود مسئوالن فضاى مبارزه با فساد 
اقتصادى را به گونــه اى هدايت و مديريت 
كننــد كه مفســدان اقتصادى از حاشــيه 
امنى برخوردار نباشند، ضمن آنكه با ايجاد 
مسئوليت و احساس تكليف در مردم از جمله 
معتقــدان يا حتى افرادى كه از نظر دينى و 
مذهبى اعتقادى به امر معروف و نهى از منكر 
ندارند، آن ها را به لحاظ مادى تشــويق هاى 
كنند تا در راه مبارزه با فســاد و افشاى آن 

يارى گر قانون باشند.
موضــوع مهمى كه در قانــون حمايت از 
افشــاى فســاد بايد مورد توجه قرار داده 
شود، اين اســت كه هر كسى اجازه اتهام 
زنى به ديگران را نداشــته باشــد، افشاى 
فســاد بايد از طريق مجارى قانونى باشد 
تا پيش از اينكه مطلبى مســتند يا متقن 
نشده باشــد، فرد اقدام به افشاگرى نكند 
و منجر بــه ايجاد فضاى ناامنى در جامعه 
نشــود، قطعــاً قوانين مورد نظــر در اين 
مورد مهم اســت، چراكه افشــاى فســاد 
بايد بــه دور از كينه توزى ها و عداوت هاى 
سياســى يا جناحى باشــد، درعين حالى 
كه افشــاكنندگان بايد مورد حمايت قرار 
بگيرند، سوءاستفاده كنندگان از اين قانون 

نيز بايد مؤاخذه و توبيخ شوند.

سقوط دالر به كانال 13 هزار
ايرنا: نرخ دالر ديروز در صرافى هاى بانكى با 
حدود 800 تومان كاهش به 13 هزار و 800 
تومان و هر يورو بــا 700 تومان كاهش به 
15 هزار و 700 تومان رسيد.  از ساعت هاى 
ابتدايى ديروز، روند نزولى نرخ دالر و ســاير 
ارزهاى عمده در بازار تهران شتاب گرفت، به 
طورى كه از آغاز معامالت در چندين مرحله 
قيمت انواع ارز كاهش يافت تا اينكه به كانال 

13 هزار تومان وارد شد.

افزايش قيمت مسكن و خودرو 
به فضاى مجازى مربوط نيست 

وحيد شقاقى شهرى، استاد  نود اقتصادى: 
اقتصاد دانشــگاه خوارزمى گفــت: جريان 
افزايش قيمت در بازارهاى مختلف از جمله 
مســكن و خودرو به دليل قيمت گذارى در 
ســايت ها نيســت، ما در بازارهاى مختلف 
عمًال شاهد كمبود عرضه هستيم و از طرفى 
ديگر ســرمايه گذارى نكردن در بخش هاى 
مختلــف را داريــم. هنگامــى كــه عرضه 
متناسب با تقاضا افزايش پيدا نكند، قطعات 
اوليه به كشــور وارد نشود و توليد برخى از 
كاالها با مشــكل مواجه شود، طبيعى است 

كه افزايش قيمت را داشته باشيم. 

تحليل  بازار صادرات

خبر

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

دكتر جعفر قادرى-  اقتصاددان

آيا تعيين سقف اجاره بهاى مسكن امكان پذير و تأثيرگذار است؟

قانون بى فايده جاى توليد را نمى گيرد
 اقتصاد/فرزانه غالمى  در آغاز فصل 
نقل و انتقال مستأجران، دولت و مجلس 
حمايت از 7 ميليون خانوار (24 ميليون 
نفر) مســتأجر را نويد داده اند؛ حمايتى 
از جنــس وضع ماليــات تصاعدى براى 
مالكانى كه ســقف اجاره بهــا را رعايت 
نمى كنند.وزارت راه و شهرســازى هنوز 
در خصوص جزئيات حمايــت قانونى از 
اين جامعه گسترده كه 25 
درصــد خانوارهــا را دربر 
منتشــر  خبرى  مى گيرد، 
اما آنچه از ســوى  نكرده، 
وزارتخانه  ايــن  مديــران 
رسانه اى شده، اينكه كميته 
مسكن  اجاره بهاى  ســقف 
در وزارت راه و شهرسازى 
آغاز  وزارتخانــه  ايــن  در 
بــه كار كرده تــا از همين 
افزايش اجاره بها را  امسال، 
ضابطه مند و خانه دار شدن 
تا هفتم را  دهك هاى يكم 

تسهيل كند.

 ترديد حقوقى و اقتصادى 
در تعيين سقف اجاره 

يك كارشــناس مسكن 
اما بعيد مى داند حمايت 
قانونى وعده داده شــده 
امسال  مســتأجران،  از 
اجرايى شود و يا حداقل به فصل اوج نقل 

و انتقال يعنى خرداد تا شهريور، برسد.
حسام عقبايى در گفت و گو با خبرنگار ما 
همچنين تعيين ســقف براى اجاره بها را 
از منظر حقوقى، زيرساختى و اقتصادى 
غيرممكــن مى دانــد و در نهايت بر اين 
باور اســت كه بزرگ ترين و اصلى ترين 
حمايت از مســتأجران، متعادل ســازى 
عرضه و تقاضــا و بهره گيرى حداكثرى 
دولــت و مجلس از 

ظرفيت هاى باالى صنعت ســاختمان و 
مسكن كشور و اصالح سياست هاى مالى 

كشور در همين راستا است.    
عقبايى مشــكل بعــدى را نبود ضمانت 
اجرايى الزم براى ســقف تعيين شــده 
اجــاره مى دانــد، بــدان معنى كــه آيا 
مجازات مالك قانون شكن تنها به صورت 
دريافت ماليات خواهد بود؟ ضمن اينكه 
به دليل نبود زيرساخت اطالعاتى الزم و 
تكميل نشدن سامانه اطالعات امالك و 
مستغالت وزارت راه و شهرسازى، مردم 
براحتى به قراردادهــاى زيرزمينى روى 

 مى آورند.
نايب رئيس اول صنف مشــاوران امالك 
وضع قانون خوب بــدون ابزار اجرايى را 
براى كنترل بازار ناكافى مى داند و ادامه 
مى دهد: در بعد اقتصــادى هم برخورد 
تعزيراتى و پليســى صرفاً با سوداگران و 
محتكران خانه هاى خالى، پاسخگوست، 
امــا نمى تواند توازنى بين عرضه و تقاضا 
و تعادلى در قيمت ها ايجاد كند، افزايش 
توليد قادر خواهد بود تأثير تورم عمومى 
بر بازار مســكن را كنترل و اجاره بها را 

تعديل كند.
وى بــاور دارد حســاب 

تــوده مــردم و 
كه  مالكانى 
از طريــق 

اجاره ملــك، امرارمعاش مى كنند را بايد 
از سوداگران جدا كرد.

عقبايى با بيان اينكه دســت مستأجران 
در اين شرايط تورمى كمرشكن زير تيغ 
مالكان اســت، اضافه مى كند: نياز فعلى 
كشــور توليد يك ميليون تا يك ميليون 
و 200 هزار مســكن در سال است حال 
آنكه 300هزار واحد ســاخته مى شــود، 
برهمين اســاس وضع ماليات براى بازار 
اجاره بهــاى نمى تواند در اين شــرايط 

موفق عمل كند.

 تمام ظرفيت ها در خدمت توليد مسكن
وى معتقد اســت از آن 
تــا 90  جايى كــه 60 
درصــد قيمت مســكن 
اســت  مربوط  زمين  به 
وزارت راه و شهرســازى بايد زمين هاى 
دولتى را در اختيار انبوه سازان قرار دهد 
تا بخشــى از آن براى ســاخت مسكن 
استيجارى كه خواسته مجالس هفتم تا 

دهم هم هست، استفاده شود. 
عقبايى با اشاره به تكليف قانون اساسى 
بر دولت ها مبنى بر تأمين مسكن مناسب 
براى مردم، ادامه مى دهد: اغلب 
و  خالى  خانه هــاى 
در  گران قيمت 
ى  ها شــهر

بزرگ و  هلدينگ هــا و مال هاى بزرگ، 
متعلــق به بانك هاســت و الزم اســت 
سازمان بازرســى كل كشور و مجلس از 
بانك ها در اين خصوص تحقيق و تفحص 

كنند. 
بايد نظام بانكى ملزم شود از اندوخته هاى 
مــردم در راه افزايــش قــدرت خريــد 
خودشــان بهره گيرى كند و به تعبيرى 
به مســتأجران وام هاى كم بهره بدهد نه 

اينكه خود سوداگر بازار باشد. 

 دو مشكل اصلى بازار مسكن 
ابوالفضــل نــوروزى، كارشــناس حوزه 
مســكن نيز مانند عقبايى اين قوانين را 
بى تأثير دانســته و در اين باره مى گويد: 
معافيت هاى قانون ماليات بر اجاره و نرخ 
پايين آن، اجــازه تأثيرگذارى خاصى را 
نمى دهد. مهم ترين نكته هم اين اســت 
كه زيرساخت مورد نياز براى اجراى اين 
پيشنهاد و بسيارى ديگر از سياست هاى 
حوزه مســكن، يعنى سامانه ملى امالك 
و اســكان كشــور تهيه و تكميل نشده 
است. اين كارشناس مسكن در پيشنهاد 
براى كاهــش قيمت مســكن و اجاره، 
مى گويد: مى توان براى ســازندگانى كه 
واحدهاى نوســاز خود را با قراردادهاى 
بيــش از يــك ســال اجــاره دهنــد، 
معافيت هايى در ماليات نخســتين نقل و 
انتقال درنظر گرفت كه اين مشــوق هم 
تأثيرگــذار اســت و هم اينكــه حمايت 
از توليدكننــده و مســتأجر بــه صورت 

همزمان انجام مى گيرد. 
در پايــان، نوروزى ريشــه بســيارى از 
مشكالت بازار مسكن و افزايش قيمت ها 
را بــه دو موضوع مرتبط مى داند: كمبود 
توليد و عرضه مسكن نسبت به تقاضاى 
موجــود در بازار و همچنين فراهم بودن 
زمينه براى سوداگرى، سفته بازى و خالى 

نگه داشتن واحدهاى مسكونى. 
آن طور كه آمــار حكايت مى كند هزينه 
مســكن به طور متوســط 35 درصد از 
ســبد هزينه اى خانوارهــاى كم درآمد 
را به خود اختصــاص داده كه اين عدد 
در شــهرهاى بزرگ بــه 50 درصد و در 
تهران بــه 70 درصد هم افزايش يافته و 
بر همين اساس، كوچ اجبارى مستأجران 
به محله هــاى پايين تر شــهر و مناطق 
حومه اى و يا خانه هايى با متراژ كوچك تر 
در سال هاى اخير شدت بيشترى گرفته، 
حال آنكه برنامه ششــم توســعه، تأمين 
ساالنه 100 هزار واحد مسكونى را براى 
گروه هــاى كم درآمد در قالب مســكن 
اجتماعى و حمايتى، تكليف كرده است.

گزارش روز

قدس بازگشت شوراى رقابت را به عرصه نظارت بر قيمت خودرو  بررسى كرد

برگشت شوراى رقابت؛ عقب گرد يا رو به جلو؟
با  شوراى رقابت   اقتصاد/ زهرا طوسى  
چراغ ســبز مجلس يك بار ديگر به ميدان 
قيمت گذارى خودرو برگشــت و بر اساس 
مصوبــه نماينــدگان مردم، شــركت هاى 
خودروسازى موظف شــدند كه در هنگام 
تمام شــده، درصد  قيمت  فروش خودروها 
ســود و قيمت قطعى را براى محاســبه به 
اين شــورا اعالم كنند. بازار خودرو متأثر از 
كاهــش قيمت ارز و واگذارى تعيين قيمت 
خودرو به شــوراى رقابت، روند كاهشى را 
تجربــه مى كند به نحوى كــه فعاالن بازار 
معتقدند مــردم در روزهاى آينده شــاهد 
كاهش بيشــتر قيمــت خــودرو در بازار 

خواهند بود.

رقابت براى بازگشت به نظارت 
در شــرايطى نمايندگان بار ديگر بازگشت 
شــوراى رقابت به قيمت خودرو را قانونى 
كردند كه اواسط سال گذشته سران سه قوه 
با پيشــنهاد وزارت صمت، اين شــورا را از 
گردونه قيمت گذارى خودرو حذف كرده و 
سازمان حمايت و ســتاد تنظيم بازار را بر 

اين مسند نشانده بود. 
هــر چنــد در اين بــازه زمانى، شــوراى 
رقابــت همــواره معتقد بود كــه از فرايند 
قيمت گــذارى كنار نرفته اســت و تعيين 
فرمول و قيمت گــذارى خودرو طبق قانون 
برعهده اوســت، ولى بايد اذعان كرد اكنون 
و بعــد از مصوبــه مجلس با دســت پر و 

امتيازات ويژه براى برخوردهاى قانونى 
با تخلفات خودروسازان وارد مرحله 

جديدى از كورس نظارتى شــده 
كه پاسخگويى به افكار عمومى 

ركن  نخستين  زمينه  اين  در 
آن محسوب مى شود.

مجادله بر سر 
قيمت گذارى

شــوراى رقابــت از اوايــل 

دهه 90 به عنــوان مرجــع قيمت گذارى 
خودروهاى داخلى انتخاب و در ابتدا تقريباً 
تعيين قيمت تمام محصوالت خودروسازان 
را برعهده داشت، اما بتدريج از حجم فعاليت 
آن براى قيمت گذارى كاسته شد، در زمان 
فعاليت اين شــورا با اينكــه تقريباً هيچ گاه 
رأى به كاهش قيمــت خودروها نداد، ولى 
انتقاداتى از ســوى خودروســازان و  بارها 
البتــه وزارت صمــت مطرح بــود و حتى 
خودروسازان معتقد بودند قيمت گذارى هاى 
شوراى رقابت موجب ســركوب بازار آن ها 

شده است. 
از ســوى ديگر در ســال هاى قبــل وزارت 
صمت نظراتى براى حذف شــوراى رقابت 
از قيمت گذارى خودرو داشــت و تأكيد بر 
ايــن بود كه بازار خودرو انحصارى نيســت 
كه شــورا بــه آن ورود كند. بــا وجود اين 
شــوراى رقابت معتقد بــود كه بيش از 90 
درصد بازار در دســت دو خودروساز است 
و اين به معناى انحصار اســت و بايد بر آن 

نظارت كند.

عقب گرد يا حركتى رو به جلو
مجادله بر ســر ايــن موضوع كــه نظارت 
شــوراى رقابت بــر فعاليت شــركت هاى 
خودروســاز عقب گرد يا حركتى رو به جلو 
در بازار خودرو اســت، همچنان ادامه دارد، 
نجفى منش فعال حوزه خودرو در واكنش به 
مصوبه اخير مجلس مبنى بر بازگشت دوباره 

قيمت گذارى خودرو به شوراى رقابت بدون 
تعيين محدوده قيمتى 45 ميليون تومان، 
اين مصوبه را عقب گردى در بازار خودرو و 
تير خالصى بر پيكره اين صنعت دانســته 
اســت.به گفته وى، زيان 20 هزار ميليارد 
تومانى خودروسازان در سال گذشته نتيجه 
قيمت گذارى خودرو توســط شوراى رقابت 
است و بازگشت دوباره به قيمت گذارى اين 
شورا و دخالت نكردن خودروساز در تعيين 
قيمــت، در ظاهر براى حمايــت از حقوق 
مردم اســت، اما در واقع بهانه اى اســت تا 
در نهايت صنعت خودروســازى كشور را از 
حّيــز انتفاع خارج كند آن هم در حالى كه 
افزايش قيمت خودرو و بلبشوى بازار، ربطى 
به خودروساز ندارد و حاصل داللى و حجم 

باالى پول در اقتصاد است.
از ســوى ديگر كارشناســانى هســتند كه 
معتقدند در زمان خارج شدن شوراى رقابت 
از چرخــه قيمت گذارى و در بازه زمانى كه 
ســازمان حمايــت از مصرف كننــدگان و 
توليدكننــدگان متولــى قيمت گــذارى و 
كنترل بازار شــد، هيچ آبى از اين سازمان 
بــراى مصرف كنندگان گرم نشــد و كار به 
جايى رســيد كه ســايت ها و شــبكه هاى 
مجــازى به مرجــع قيمت گــذارى خودرو 
تبديل شــده بودند، همين امر موجب شد 
تا بهارســتانى ها به اين نتيجه برسند سايه 
شــوراى رقابت بايد بر ســر توليدكنندگان 

مستدام باشد!

 مكانيزم قيمت گذارى مى تواند به 
صورت فرمولى تعيين شود

ميالد بيگى، كارشناس خودرو 
در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
معتقد اســت؛ حاال كه اين 
شورا با اقتدار بيشترى به گود 
قيمت گذارى در بازار خودرو بازگشته است، بايد 
خاطرنشان كرد كه نحوه قيمت گذارى در اين 
شورا بايد بسيار پويا و همراه با مقتضيات بازار 
باشــد. يعنى مكانيزم قيمت گذارى به نحوى 
چيده شــود كه به صورت ماهيانه با تغييرات 

همگام شود.
به گفته وى، مكانيزم قيمت گذارى مى تواند 
بــه صورت فرمولى تعيين شــود كه در آن 
تمــام شــاخص هاى الزم قيمتى براى يك 
محصــول در آن وجود دارد و ســپس اين 
فرمول بر اســاس داده هايى كه ماهيانه از 
بانك مركزى استخراج مى شود به روزرسانى 
شود به اين شكل قيمت تمام شده خودرو 
به اضافه ســود منطقى حاصل اين فرمول 
خواهد بود كه هم به ســود خودروســازان 
خواهــد بــود و هم بــه ذائقه مشــتريان 

محصوالت خوش مى آيد.
وى تأكيد كرد: اگر همراه با نظارت شوراى 
رقابت به اين ســمت برويم كــه وزارتخانه 
صمــت نيز سياســت جدى براى توســعه 
محصوالتــى كه خودروســازان براى توليد 
آن هــا با مشــكل مواجــه شــده اند را هم 
پيگيرى كند، بازار خودرو به ســمت ثبات 

بيشترى حركت خواهد كرد.
الزم به ذكر اســت همچنان مســئله هاى 
زيادى در بازار خودرو بــا ابهام مواجه 
اســت، از جمله اينكه اين پرســش 
هنوز مطرح است اگر شوراى رقابت 
قيمتى را تعيين كند خودروســاز 
مكلف اســت خــودرو را با همان 
قيمت به فروش برساند يا خير؟ و 
از همه مهم تر، قيمت 5 درصد زير 

حاشيه بازار چه خواهد شد؟

كمبود عرضه 
مسكن نسبت به 

تقاضاى بازار و فراهم 
بودن زمينه براى 

سوداگرى، سفته بازى 
و خالى نگه داشتن 

واحدهاى مسكونى، 
از مشكالت اصلى 

اين بازار است

بــــــــرش

معاونت بازرگانى در دستان مسئول توزيع سبد كاال!
نماينده مردم محالت با بيان اينكه 
چون دولت مطمئن شده مجلس 
با احياى وزارت بازرگانى مخالف است به 
فكر دور زدن قانون افتاده است، گفت: قرار 
اســت بزودى معاونتى در نهاد رياســت 
جمهــورى بــا كاركــرد وزارت بازرگانى 
راه اندازى شود كه تمامى واردات و صادرات 
را در اختيار بگيرد. وى معتقد اســت دولت بــراى واردات و صادرات به هيچ وجه 
برنامه  اى ندارد و به دنبال لجبازى اســت و اين لجبازى در مسكن مهر و در كارت 
ســوخت كامالً مشهود بود كه با پيگيرى نكردن مســكن مهر منجر به باال رفتن 
قيمت ها شد و ضررهاى ميلياردى به مردم وارد شد ضمن اينكه درخصوص كارت 
سوخت هم زيرساخت ها را حذف كرده و منجر به افزايش قاچاق سوخت و ضررهاى 
ميلياردى به بيت المال گرديد. ســليمى تصريح كرد: مشكل دولت به وجود وزارت 
صنعت و يا بازرگانى بازنمى گردد، چراكه به ادعاى خود آقاى روحانى دولت در چهار 

سال ابتدايى فعاليتش توانست تورم را كنترل كند. 
اما حاال كه رئيس جمهورى تصميم به احياى وزارت بازرگانى در قامتى جديد گرفته 
است و قرار هم نيست به نظر مخالفان عمل كند، شنيده شده قرار است براى اين 
سمت حسن يونس سينكى را منصوب كند. سينكى همان معاون سابق معاون امور 
اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه تير گذشته در پاسخ به 
خبرنگارى كه پرسيد: «مردم اين روزها از شما با عنوان مرد شماره يك تنظيم بازار 
كشور خيلى انتظار دارند، چه كارهايى را براى پاسخگويى به اين انتظارات در دستور 
كار داريد؟» گفت: «من از رسانه ها انتظار دارم كه اين قدر چرت وپرت به مردم نگويند 
تا ما حرف هايمان را بزنيم». وى افزود: «من قصدى براى صحبت در اين شــرايط 
نداشتم». معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش 
به اينكه «مردم از شما به عنوان مسئول انتظار تنظيم بازار را دارند؟» با خنده گفت: 
«چه انتظارى دارند»؟ ســينكى در پاسخ به اينكه براى تنظيم بازار چه اقداماتى را 
در دستور كار داريد؟ گفت: «من به شما نبايد جواب بدهم». وى هنگامى كه با اين 
جواب خبرنگار تسنيم مواجه شد كه رسانه ها نماينده مردم هستند و مردم انتظار 
پاسخگويى مسئوالن را دارند، گفت: «شما خبرنگار هستيد و نماينده مردم نيستيد».

 مدير توانمند تقسيم سبد كاال
البتــه بعداً وزير به جاى او عذرخواهى كرد، اما مســئله فقط اين اظهارات يا حتى 
سرگذشت او بعد از استعفا از وزارت بازرگانى در ماه هاى گذشته نيست، بلكه بيشتر 
منتقدان به شــيوه مديريت او ايرادات جدى دارند. يكى از آخرين مســئوليت هاى 
ســينكى، بحث «تقسيم ســبد كاال» ميان مردم بود كه انتشار تصاوير آن موجب 
واكنش هاى منفى  بين المللى در مورد كشــور شــد. بعدها وندى شرمن هم از اين 
تصاوير و سوءمديريت استفاده كرد و گفت: شما در اخبار ديديد كه ايران بتازگى به 
طور قابل مشاهده اى غذا بين مردم فقيرش توزيع كرده تا نشان دهد كاهش هدفمند 

و محدود كردن تحريم ها، تأثير مستقيم بر مردم داشته است.

احسان سلطانى اقتصاددان در كانال تلگرامى نوشت
50 كاالى صادراتى (غيرنفتى) اصلى ايران 

در سال 1397
50 قلم بزرگ صادراتى ســال 1397، به ارزش 30 ميليارد دالر، سهم 68 درصد از 

كل صادرات (به اصطالح غير نفتى) را دارند.
20 قلم اصلى صادراتى ايران شامل  10 مورد نفت و گاز و مشتقات آن ها، پنج مورد 

محصوالت پتروشيمى و پنج مورد سنگ آهن و آهن و فوالد خام هستند.
 14 ميليارد دالر (32 درصد از كل) به اصطالح صادرات غير نفتى ايران شامل گروه 

نفت و گاز و مشتقات آن ها است.
 بيش از 10 ميليارد دالر (23 درصد) به اصطالح صادرات غير نفتى شامل محصوالت 
پتروشيمى و شيميايى است كه با رانت نفت و گاز و انرژى توليد و صادر مى شود.  

نزديك به 60 درصد صادرات به اصطالح غير نفتى ايران شامل نفت و گاز و مشتقات 
آن ها (فراورده هاى نفتى و محصوالت پتروشــيمى و شيميايى) است كه حق همه 
مردم ايران محسوب مى شود. اين كه فقط يك چهارم ارز حاصل از صادرات غيرنفتى 
در بازار  ثانويه ارز عرضه شــود، يا به بهاى 15 هزار تومان فروخته شود يا از كشور 

خارج شود، نشان مى دهد چه فسادى درباره صادرات در  ايران شكل گرفته است.

نسخه پيچى صندوق بين المللى پول
 براى اصالح بودجه ايران در جنگ اقتصادى

و  اقتصاد  وزارت  همــكارى  بــا  فارس: 
ســازمان برنامه و بودجه، كارشناســان 
صندوق بين المللى پول به ايران آمدند تا 
در زمينه اصالحات ساختار بودجه كشور 
و برخى مسائل ديگر به مسئوالن دولتى 

مشورت دهند. 
مشهور است كه صندوق بين المللى پول 
به جمع آورى اطالعات اقتصادى كشــورها مى پــردازد. چنان كه بعد از جنگ و در 
زمان دولت سازندگى زمانى كه قرار بود صندوق بين المللى پول وامى را براى توسعه 
فاضالب در ايران اختصاص دهد، براى پرداخت اين وام خواستار دريافت اطالعاتى 
درباره خانواده شهداى جنگ تحميلى شده بود. با فرض اين موضوع در شرايط جنگ 
تمام عيار اقتصادى و ظالمانه حضور يك تيم از صندوق بين المللى پول چه معنا و 

مفهومى خواهد داشت؟

دولت بايد وظيفه بيشترى در تأمين نيازهاى اوليه 
برعهده بگيرد 

نود اقتصادى: غالمرضا شافعى، وزير اسبق تعاون و صنايع گفت: به نظر مى آيد كه 
دولت بايد نيازهاى اوليه پنج دهك نخست را با اطمينان بيشترى تأمين كند. بنابراين 
دولت بايد وظيفه بيشترى در تأمين نيازهاى اوليه برعهده بگيرد، اينكه تأمين نيازها 
از طريق سهميه بندى و كوپن باشد، جاى بحث دارد، اما در اينكه نيازهاى اوليه مردم 

بايد به شكل مطلوب تر و بهتر از وضعيت فعلى تأمين شود، ضرورت دارد.

گرانى شكر، گوشت و خرما قابل پيشگيرى بود 
فارس: وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه هجوم 
مردم براى خريد كاالهايى كه در حال گران شــدن است، مشكل ساز است، گفت: 
گرانى خرما، گوشت، شكر و خرما قابل پيشگيرى بود. رحمانى افزود: وقتى كااليى 
گران مى شود، مردم براى خريد آن هجوم مى آورند، اين فرهنگ بايد با كار فرهنگى 
و به كمك رســانه ها اصالح شود تا مشكل ساز نشود. اتحاديه ها و صنوف نيز نقش 

مهمى در تنظيم بازار دارند.

نظام توزيع نهاده  هاى دام و طيور تغيير كرد 
تسنيم: معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: نظام توزيع نهاده هاى دام و طيور تغيير 
كرده و ديگر به هيچ عنوان دست خود واردكننده نيست و ما به عنوان دولت اقدام 
بــه توزيع اين محصول مى كنيم و بر روند آن نظارت داريم.  مرتضى رضايى افزود: 
واردكنندگان مانند گذشــته خود نهاده ها را وارد مى كنند، اما مكلف هســتند كه 
مســئوليت توزيع نهاده هاى كنجاله ســويا و ذرت  وارداتى (وارد شده با ارز 4200 

تومانى) را در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار دهند.

درخواست وزارت نيرو براى تمديد معافيت مالياتى
ايرنا: وزارت نيرو از دولت درخواست تمديد معافيت مالياتى افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابى  دارايى  ها را تا 31 تير 1398كرد. وزارت نيرو درخواست كرده است تا 
مهلت افزايش سرمايه از ظرفيت بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 براى 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابى دارايى براى شركت هاى صنعت برق پس از 

تأييد اساسنامه اين شركت ها توسط شوراى نگهبان تا 31 تير 1398 تمديد شود.



جامعه/ اعظم طيرانى شايد دور از واقعيت نباشد 
كه گفته اند اگر دختر داشــته باشى وقتى مادرت 
فوت شود، َگرد يتيمى كمرنگ تر بر چهره ات خواهد 
نشســت. دختر يعنى مادرى كردن بــراى پدر و 
مونس و همدم بودن براى مادر. مونسى كه هميشه 
حرف هاى زيادى براى گفتن دارد. حرف هاى مگويى 
كه شــايد هيچ وقت به كسى نگفته باشد. همدمى 
كه هميشه از خواسته ها، آرزوها، دوست داشتن ها و 
حتى پرسش هاى ذهنش پيش از هر كسى به مادر 

مى گويد و رازهايش را با او در ميان مى گذارد.
«مهسا دشتى»، يكى از همين دختر ها، آرام، مهربان، 
رعنا و دوست داشــتنى بود. دخترى مانند ماه كه
23 اسفند 1385در خانواده  دو نفره عباس و سميه 
در نيشابور متولد شد و 12 سال دختر آن ها بود.در 
يكى از روزهايى كه صحبت هاى مادرانه و دخترانه 
آن ها گل كرده بود مهسا از مادرش پرسيد «مامان 

اهداى عضو يعنى چى؟» .
مادرش هم مثل هميشه با مهربانى براى او توضيح 
داد:«اهــداى عضو زمانى اتفاق مى افتد كه فرد به 
داليل مختلف از جمله تصادف، دچار مرگ مغزى 
شــود و هيچ اميدى به زندگى او نباشد؛ بنابراين 
اگر اعضاى بدنش نظير كبد، كليه و... سالم باشند 
آن ها را به بيماران نيازمند عضو اهدا مى كند تا به 
واســطه آن امكان ادامه زندگى بدون درد و رنج 

بيماران فراهم شود».
 

 مهسا رضايت به اهداى عضو را به مادرش 
امانت داده بود

مهســا گفت: «چه خوب مامان. من هم اگر زمانى 
دچار مرگ مغزى شــدم دوست دارم اعضاى قابل 

پيوندم به بيماران نيازمند اهدا شود». 
هنوز چند هفته اى از آن گفت و گو نگذشته بود كه 
در نخستين روز ارديبهشت  خانواده دشتى همراه 
دختر و پسرشــان در بازگشــت به نيشابور از سفر 
مشهد در اتوبان مشهد- نيشابور دچار سانحه شده 

و خودروى آن ها از جاده منحرف مى شود.
در اين ســانحه همه اعضاى خانواده آسيب ديدند، 
اما مهســا بيش از سايرين آســيب ديد و در حالى 
كه بيهوش بود همــراه والدين و برادر كوچكش به 
بيمارستان «22 بهمن» نيشابور منتقل شد. پزشكان 
همه تالش خود را براى درمان آن ها بويژه مهســا 

انجام دادند، اما دست تقدير چيز 
ديگرى رقم زده بود؛ تقديرى كه 
دانش پزشكى با همه پيشرفتش 

در برابر آن عاجز و ناتوان ماند. 
سرانجام پس از پنج روز بسترى 
در بيمارستان و تالش بى وقفه 
پزشــكان مرگ مغزى مهســا 
دشــتى از سوى تيم متخصص 
درمان تأييد و اعالم شــد. براى 
خانواده دشتى كه با مفهوم مرگ 
مغزى آشنا بودند لحظه دشوارى 
بود. از يك ســو بــا داغ فرزند 

دلبندشــان مواجه بودند و از سوى ديگر برگه هاى 
رضايت اهداى عضو و اينكه اميدى به ادامه حيات 
دخترشان نداشتند. لحظه بسيار سخت و دشوارى 
بود بويژه براى والدين مهســا كه آينده زندگى شان 
را بر مبناى بودن با تنها دخترشان بنا كرده بودند. 
اما مهســا با آرامش روى تخت آرميــده بود. انگار 
مى دانســت آنچه را بايد با زبان كودكانه به مادرش 
گفته و جــدا از دغدغه هاى دنيوى عازم ســفرى 

جاودان بود.

 مادر بهترين امانتدار دنياست 
والدين مهسا در زمان حيات او تحمل اينكه خارى 

دست دخترشــان را بخراشد، نداشــتند و اكنون 
باور از دســت دادن او برايشان دشوار بود. اما خانم 
دشتى مادر بود. مادرها در همه دنيا بهترين امانتدار 
فرزندانشان هستند و مهسا خواسته اى را نزد مادرش 

به امانت گذاشته بود.
مادر با شــنيدن كلمه «مرگ مغزى » و پيشنهاد 
اهداى عضــو، خاطرات گفت وگويى كــه بين او و 
مهســاى عزيزش در اين مورد رد و بدل شده بود را 
بــه خاطر آورد و با اهداى اعضاى بدن او به بيماران 
نيازمند موافقت كرد و پدر هم به آخرين خواســته 

دخترش رضايت داد.
 

 اهداى عضو سخاوتمندانه كودكى 12 ساله
مهسا دشــتى به بيمارستان منتصريه، مركز پيوند 
اعضا و واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد منتقل و با انجام آزمايش هاى 
الزم، پرونده هشتصد و هفتادمين اهداكننده عضو 
اين مركز به نام مهسا دشــتى، دارنده گروه خونى 

«O+ » ثبت شد. 
صبح روز شنبه هفتم ارديبهشت ماه 
در حالى كه اعضاى خانواده هنوز در 
بيمارستان «22 بهمن» نيشابور تحت 
مداوا بودند، مهســا به خواسته خود 
جامه عمل پوشــاند و با همت تيم 
جراحى پيوند اعضا، سخاوتمندانه دو 
كليه خود را به دو نوجوان 17 ســاله 
و كبدش را به نوجوانى 15 ساله اهدا 
كرد تا آن هــا را از درد و رنج بيمارى 
نجات دهد و در ليست اهداكنندگان 

عضو جاودان شد. 
پرونده همه بيماران مرگ مغزى به اهداى عضو ختم 
نمى شود و خانواده هايى هستند به دليل بى اطالعى از 
تفاوت مرگ مغزى با كما به اميد بهبودى عزيزانشان 
رضايت به اهداى عضو نمى دهند و به جاى زندگى 
بخشيدن به بيماران نيازمند، اعضاى سالم عزيزشان 

را همراه او دفن مى كنند.
 

 هر 3 ساعت يك بيمار نيازمند پيوند عضو 
فوت مى  كند

آن طور كه دكتر مهدى شادنوش، رئيس مركز 
مديريت پيوند و امور بيمارى هاى وزارت بهداشت 
مى گويد: طبق آمارها ساالنه 16 هزار حادثه ضربه 

به ســر در كشور گزارش مى شود كه 8000 نفر 
دچار مرگ مغزى مى  شوند و پيش بينى مى شود 
نيمى از آن ها قابليت اهداى عضو داشته باشند، 
اما اين در حالى است كه به طور ميانگين هنوز 
كمتر از يك سوم خانواده هاى افراد مرگ مغزى، 
به اهداى عضو رضايت مى دهند و هر سال 6000 
عضو قابل اهدا به زير خاك مى رود و 3000 نفر 

در اثر نرسيدن عضو اهدايى فوت مى  كنند. 

وى مى افزايد: با توجه بــه اينكه هر فرد مرگ 
مغزى مى تواند حداكثر هشت عضو به بيماران 
نيازمنــد پيوند اهدا كند در صورتى كه هر فرد 
مرگ مغزى فقط ســه عضو قابل اهدا داشــته 
باشــد با پيوند اعضاى اين عزيــزان به بيماران 
نيازمند پيوند عضو، ليست انتظار بشدت كاهش 
خواهد يافت و كمبود عضو اهدايى در كشــور 

برطرف مى شود. 
وى گفت: هم اكنون 25 هزار بيمار از سراســر 
كشــور در ليســت انتظار پيوند عضو داريم كه 
بيشترين آن ها نيازمند پيوند كليه، كبد و قلب 
هستند و از بين گروه هاى خونى با كمبود گروه 
خونى(O+) مواجه ايــم.وى ادامه مى دهد: روزانه 
14 نفر به تعداد اين ليســت افزوده مى شــود و 
بيــن هفت تا 10 نفر آن ها بــه دليل نبود عضو 
پيوندى از دنيــا مى روند يعنى به طور ميانگين 
هر سه ساعت يك بيمار نيازمند پيوند عضو در 

كشور فوت مى كند.

 تا رسيدن به شاخص مطلوب 
فاصله زيادى داريم

 pmp دكتر شادنوش شاخص جهانى اهداى عضو را
(ميــزان اهداى عضو از مرگ مغزى به ازاى هر يك 
 pmp :ميليــون نفر جمعيت) عنــوان و مى افزايد
مطلوب براى ايران 40 است و با وجود اينكه در 18 
سال گذشته pmp كشور ما 60 برابر افزايش يافته، 
ميانگين pmp كشور ما در سال گذشته 11/6 بوده 
است كه هنوز تا رسيدن به شاخص مطلوب فاصله 

زيادى داريم.
وى با بيان اينكه باالترين آمار اهداى عضو در سال 
گذشته مربوط به استان هاى يزد (با pmp بيش 
از 30) و ياســوج (با pmp حدود 30) بوده است، 
مى گويد: متأســفانه در اين 18 سال در برخى از 
مناطق كشــور نظير شهرستان پارس آباد استان 
اردبيل به دليل نبود اطالع رسانى و اهميت فرهنگ 
اهــداى عضو هيچ اهداى عضــوى از افراد مرگ 
مغزى نداشتيم، اما از ســال گذشته تاكنون كه 
اطالع رسانى انجام شده با نهادينه شدن فرهنگ 
اهداى عضو در شهرستان پارس آباد بندرت فردى 
كه دچار مرگ مغزى شده، پيش از اهداى عضو به 

خاك سپرده مى شود.
دكتر شادنوش بيشترين عامل نارضايتى خانواده افراد 
مرگ مغزى نســبت به اهداى عضو را بى اطالعى از 
تفاوت مرگ مغزى با كما عنوان مى كند. وى ادامه 
  مى دهد: اين تصور كه ممكن است بيمار مرگ مغزى 
بار ديگر عالئم حياتى داشته باشد، بسيارى را براى 
رضايت اهداى اعضاى عزيزانشان دچار ترديد مى كند 
در حالى كه تاكنون در هيچ كشــورى، بيمار مرگ 
مغزى بازگشت مجدد به زندگى نداشته و اگر شنيده 
مى شود فردى با شرايط مشابه بهبود يافته صحت 
ندارد و واژه «مرگ مغزى» به غلط از سوى عده اى 

غيرمتخصص به جاى «كما» به كار رفته است.

 تفاوت مرگ مغزى با كما
دكتر ابراهيم خالقى، مســئول واحــد فراهم آورى 
اعضاى پيوندى بيمارســتان منتصريه با اشــاره به 
تفاوت مــرگ مغزى با كما مى گويد: در حالت كما 
يا اغما مغز دچار كاهش اعمال مى شــود و احتمال 
برگشــت هوشــيارى وجود دارد، اما مرگ مغزى 
برگشت ناپذير بودن همه فعاليت هاى مغز است و 
هيچ شانسى براى بهبودى فرد و بازگشت مجدد او 

به زندگى وجود ندارد.
به گفته اين مســئول، پيش از اعالم مرگ مغزى، 
معاينات متعدد پزشكى و اقدامات تشخيصى دقيق 
توســط پنج متخصص مختلف در دو مرحله انجام 
مى شــود و در نهايت با معاينه و تشخيص نماينده 

پزشكى قانونى مرگ بيمار تأييد مى شود.
وى ادامــه مى دهد: مرگ مغــزى معموالً پس از 
صدمه شديد به سر،خونريزى مغزى، سكته مغزى 
و يا نرسيدن طوالنى مدت اكسيژن به مغز اتفاق 
مى افتد كه توقف پايدار و برگشــت ناپذير همه 
اعمال مغز را رقم مى زند و با وجود پيشرفت علم 
پزشــكى هيچ اميدى براى بازگشت فعاليت مغز 
آسيب ديده وجود ندارد و چنين افرادى هرگز به 

زندگى باز نخواهند گشت.
وى ادامــه مى دهد: اهداى عضو طبــق اجازه و 
دستور خانواده اهداكننده انجام مى شود به طورى 
كه اگر خانواده اى فقط اجازه استفاده از كليه ها را 
بدهند تنها كليه ها برداشته خواهد شد و با انتقال 
جسد پس از اهداى عضو به پزشكى قانونى قابل 

تشخيص است.  
دكتر خالقى با اشاره به اهميت تشخيص به موقع 
فرد مرگ مغزى و كســب رضايت از خانواده وى 
مى گويد: زمان بين تشــخيص مــرگ مغزى تا 
لحظه اى كه اهداى عضو انجام مى شــود بســيار 
محدود اســت و اگر با تعلل خانــواده بيمار براى 
رضايت اهــداى عضو، بيمار دچار ايســت قلبى 
شــود،حتى در صورت رضايت خانواده فرد مرگ 

مغزى امكان اهداى عضو وجود نخواهد داشت. 
وى ناآگاهى از وضعيت ظاهرى جسد بيمار مرگ 
مغزى پس از برداشــتن اعضــا را يكى از داليل 
نارضايتى خانواده ها براى اهداى اعضاى عزيزانشان 
عنوان مى كند و مى افزايد: اين در حالى است كه 
ظاهر جسد مرگ مغزى پس از برداشتن اعضا هيچ 

تغييرى نمى كند و پوست دوخته مى شود.
اين مســئول بى اطالعى از مرگ مغزى و تفاوت 
آن با كما، بى اعتمادى به تيم درمان، ترديدهاى 
مذهبى و مثله شدن جسد را از مهم ترين داليل 
مخالفت با اهداى عضو خانواده برخى از بيماران 
مرگ مغزى مى داند و مى گويد: «دين اســالم به 
زندگى نگاهى متعالى، آسمانى، جامع و فراگير به 
اقتضاى آنچه خداوند در آفرينش انســان در بعد 

مادى و معنوى لحاظ كرده است».

 آنكه َنَفسى را نجات دهد گويا همه بشريت 
را نجات داده است

به گفته دكتر خالقى، بيشتر مراجع اهداى عضو 
از فــرد مرگ مغزى را تأييد كرده اند، ضمن آنكه 
در تعبير دين و در آيه 32 ســوره مائده نيز آمده 
است: «آنكه نََفسى را نجات دهد گويا همه بشريت 
را نجات داده است»؛ حكمت اين سخن آن است 
كه وقتى تفكر نجات انسان بر جامعه حاكم شود 
شبكه و شــجره فكرى و انديشه او اسباب نجات 
همه مردم را فراهم خواهد كرد كه هم جنبه مادى 
و هم جنبه معنوى خواهد داشــت؛ بنابراين بهتر 
است همه ما با تكميل فرم اهداى عضو نسبت به 
اين عمل خداپسندانه اقدام كنيم تا اگر تقديرمان 
در چنين مسيرى رقم خورد تصميم گيرى براى 

عزيزانمان آسان باشد.
گفتنى اســت تيم پيوند، عمل پيوند اعضا را به 
صورت افتخارى (رايگان) در هر ساعت از شبانه روز 
كه الزم باشد انجام مى دهند، ضمن آنكه هيچ گونه 
وجهى از خانواده بيمار (گيرندگان عضو) دريافت 
نمى شــود و خانواده اهداكننده نيز هيچ وجهى 
دريافت نمى كنــد و در فرهنگ ايثارگرانه اهداى 

عضو فقط جلب رضايت خداوند مطرح است. 

در واكنش سريع ناحيه مقاومت بسيج سپاه حضرت مسلم مشهد

500 تن برنج گران كشف شد
عقيل رحمانى: اواخر هفته گذشته در پى انجام اقدامات 
شناســايى و ميدانى توسط نيروهاى اطالعات و عمليات 
ناحيه مقاومت بسيج سپاه حضرت مسلم مشهد بيش از 
473 تن برنج پاكستانى كه در انبارها نگهدارى و گران تر 
از قيمت واقعى در حال عرضه بود شناســايى و با دستور 
مقام قضايى و همراهى كارشناســان معاونت بازرســى 

سازمان صمت خراسان رضوى توقيف شد.

  گزارش قابل تقدير مردمى
چندى پيش اطالعات مردمى به فرماندهى ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه حضرت مســلم منعكس شد كه حكايت از 
اقدام برخى عمده فروشــان و دالالن فعال درحوزه خريد 

و فروش برنج داشت.
با توجه به همين اخبار بود كه با دستور سرهنگ پاسدار 
كوكبى، چندين تيم از نيروهاى بســيج براى بررســى 
گزارش هاى مردمى كه اشاره شده بود مقادير زيادى برنج 
در چندين انبار شهر مشــهد دپو و عامالن اين اقدام در 
حال فروش اين كاال باالتر از قيمت به مردم هستند، وارد 

عمل شدند.
 

  دستور دادستانى براى جلوگيرى از سودجويى بزرگ
پس از حضور تيم هــاى عملياتى و تحت كنترل گرفتن 
نامحسوس ورودى و خروجى انبارها، پى بردند كه ورود و 
خروج غير منطقى برنج در حال انجام است. از سوى ديگر 
تعقيب برخى وانت هايى كه از انبارها برنج بارگيرى كرده 

بودند اين واقعيت را نمايان كرد كه محموله ها در برخى 
فروشــگاه تخليه و هر كيســه آن حدود 40 هزار تومان 
باالتر از قيمت واقعى به مردم فروخته مى شــود. با توجه 
به شناســايى اين حجم گسترده تخلف، ماجرا به اطالع 

جانشين دادسراى انقالب مشهد رسيد.
با توجه به اهميت ماجرا قاضى دشتى فدكى دستورى به 
قيد فوريت صادر كرد و از نيروهاى عمل كننده و كاشف 
خواست تا همراه كارشناســان معاونت بازرسى سازمان 
صمت به محل مراجعه و تمامى محموله ها را توقيف كنند.

كارشناســان معاونت بازرسى ســازمان صمت به همراه 

نيروهاى ناحيه مقاومت بســيج سپاه حضرت مسلم وارد 
عمل شــده و در پنج اقدام هماهنگ و سلسله وار تمامى 
انبارهاى مشــكوك را در مناطق بابا نظر، مفتح، سپاد و 

شهيد صدر مورد بازرسى قرار دادند. 
اين اقدام ســبب شد پرده تخلفى گسترده برداشته شود 
و مقادير زيادى برنج پاكســتانى از انبارها كشــف شود. 
بررســى مستندات برخى بارنامه ها نشان مى داد تعدادى 
از محموله ها به جاى تحويل در يك شهرستان ديگر سر 
از مشهد در آورده اند. حتى در يكى از انبارها تعداد زيادى 
كيسه خالى برنج و دستگاه دوخت سركيسه وجود داشت 

و اين احتمال متصور بود كه در محل برنج هاى نامرغوب 
برندسازى و با نام و نشان درجه يك راهى بازار مى شدند. 

  گران فروشى و احتكار قطعى در پرونده 
كارشناس مســئول معاونت بازرســى سازمان صمت 
اســتان در اين خصوص به قدس گفت: پس از وصول 
دســتور قضايى از سوى نيروهاى ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه حضرت مسلم كه به ماجراى مهمى اشاره داشت 
به ســرعت همراه با تيم هاى عملياتى انبارهاى محل 
نگهدارى برنج را در پنج نقطه مورد بازرســى قرار داده 
و مشــخص شــد بيش از 520 تن برنج پاكستانى در 

محل دپو شده است.
مهدى مقدسى ادامه داد: مدارك مالكان بار به سرعت 
اخذ و تحقيقات ما در اين باره آغاز و مشــخص شــد 

سودجويان دست به گران فروشى گسترده اى زده اند.
از سوى ديگر بررسى مستندات و گزارش كارشناسان 
مشــخص كرد حدود 47 تن از محموله داراى تخلف 
احتكار اســت. در كنار اين اقــدام حدود 16 تن حلب 
16 كيلويى روغن هم كه گران فروشــى آن محرز بود 
در محل كشف شــد. وى عنوان مى كند: عرضه 520 
تن محموله توقيفى با دســتور قضايى با قيمت مصوب 
در نقاط كم برخوردار شــهر طبق زمانبندى آغاز شده 
اســت.وى ادامــه داد: پرونده متخلفــان تحت عنوان 
گران فروشــى و احتكار تنظيم و به دادســراى انقالب 

ارسال و در اختيار مقام قضايى قرار خواهد گرفت.
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

بخشش اضافه خدمت در كار نيست    مهر: سردار موسى كمالى در خصوص اينكه چرا اضافه خدمت به صورت كلى بخشيده نمى شود، گفت: بخشش هاى مستمر سبب شده كه عده اى نسبت به اجرا و تمكين 
به قانون بى تفاوت باشند و قضيه اين گونه تلقى شود كه به موقع خود را براى خدمت سربازى معرفى نكنند؛ به عبارتى ديگر بخشش ها موجب شده كه بى قانونى به وجود آيد و لطف مكرر به عنوان حق مسلم تلقى 

شود؛ بنابراين بخشش اضافه خدمت به صورت كلى انجام نخواهد شد.

خـــبر

گزارش قدس از اهداى عضو يك دختر مرگ مغزى به 3 بيمار نيازمند

مهسا، بسان ماه نور اميد بخشيد

هر سال 6000 عضو 
قابل اهدا به 

زير خاك مى رود 
و 3000 نفر در اثر 

نرسيدن عضو 
اهدايى فوت 

مى كنند

بــــــرش
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رئيس سازمان ثبت اسناد كشور عنوان كرد
40 درصد بودجه كاداستر در جيب هالل احمر!

فارس: به گفته رئيس ســازمان ثبت 
اسناد كشور، براى اجراى قانون جامع 
حدنگار (كاداســتر) بودجه پيش بينى 
شده اما 40 درصد اين بودجه در اختيار 

سازمان هالل احمر است.
ذبيح اهللا خدائيان كاهش زمين خوارى، 
از بيــن رفتن فســاد، حل مشــكل 
تداخل مرزها و افزايش شــفافيت در 

مالكيت هاى افراد را از مزيت هاى اجراى طرح كاداستر برشمرد.
وى افزود: اجراى اين طرح هزينه بر است و قانون گذار بخوبى بودجه اجراى اين طرح را 
از محل درآمدهاى آن پيش بينى كرده است و مقرر داشته كه 100 درصد درآمدهاى 
طرح صرف اجراى كاداســتر شــود اما هم اكنون بيش از 40 درصد آن را در اختيار 

هالل احمر قرار مى دهند كه هيچ گونه نقشى در اجراى طرح ندارد.

با رأى قاطع نمايندگان مجلس تصويب شد
طرح تشديد مجازات اسيدپاشى

مهر: نمايندگان مجلس در مصوبه اى 
مقرر كردند كه مرتكبان اسيدپاشى به 
قصاص نفس يا عضو محكوم مى شوند.

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى ديروز با 147 رأى موافق، 
16 رأى مخالف و چهار رأى ممتنع از 
مجموع 215 نماينده حاضر در جلسه 

علنى ماده يك، طرح تشديد مجازات اسيدپاشى و حمايت از بزه ديدگان ناشى از آن 
را به تصويب رساندند.بر اساس اين مصوبه هر كس عمداً با پاشيدن اسيد و يا هر نوع 
تركيبات شيميايى ديگر با هر ميزان غلظت، موجب جنايت بر نفس و عضو شود، در 
صورت مطالبه از ناحيه ولى دم، حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، 
به قصاص نفس يا عضو محكوم مى شود. همچنين مطابق با تبصره اين ماده، ريختن 
اسيد و يا ساير تركيبات شيميايى بر روى فرد، فرو بردن اعضاى بدن در درون اسيد و 

اعمالى نظير آن در حكم اسيدپاشى است.

سخنگوى سازمان غذا و دارو انتقاد كرد
تبليغ غيرقانونى 

يك محصول درمان ريزش مو در صدا و سيما
ايسنا: ســخنگوى سازمان غذا و دارو 
گفت: محصول تقويت موى «ب» كه 
در صدا و سيما تبليغ مى شود، داراى 
پروانه ســاخت از يكى از دانشگاه هاى 
علوم پزشكى بوده اما نمى تواند با ادعاى 
درمانى تبليغ شــود. شهرام شعيبى 
اظهــار كرد: اين محصول  تنها از اداره 
آرايشى- بهداشتى يكى از دانشگاه هاى 

علوم پزشكى كشور، به عنوان يك محصول آرايشى مجوز دريافت كرده و تنها مى تواند 
به عنوان محصول آرايشــى تبليغات يا فعاليت كند. وى افزود: اين محصول تبليغى 
تنها مى تواند ادعاى تقويت مو را مطرح كند اما مطالبى كه در تبليغات آن مبنى بر 
جلوگيرى از ريزش مو و خواص درمانى آن ادعا مى شود كامالً غيرقانونى است. شعيبى 
تصريح كرد: اين محصول حتى براى نمايش تبليغات خود در رسانه ملى نيز از مراجع 
ذى صالح مجوز ندارد؛ بنابراين ســازمان صدا و سيما موظف است نسبت به مجوز و 

پروانه  فعاليت اين محصول اقدام و آن ها را بررسى كند.

وزير آموزش و پرورش:
شهريه تمام مدارس غيردولتى 

بايد شفاف اطالع رسانى شود
مهر:وزيــر آموزش و پــرورش گفت: 
شهريه اى كه براى مدارس غيردولتى 
تعيين شــده بايد اطالع رسانى دقيق 
شــود و اين مورد تأكيد بنده اســت. 
بطحايى بيان كــرد: در همه مدارس 
غيردولتى بايد هزينه ها و شــهريه ها 
ثبت شده باشند تا وقتى كه خانواده ها 
وارد مدرسه شدند بتوانند آن را ببينند. 

اميدوارم مؤسسان مدارس غيردولتى با درك شرايط اقتصادى كشور و مردم همراهى 
و از دريافت هرگونه وجهى خارج از آنچه مصوب شده است، امتناع كنند. حتى اگر با 
داليل موجه مى خواهند بيش از شهريه و هزينه هاى تعريف شده وجهى دريافت كنند 

اين كار مجاز نيست.

نتايج تحقيقات نشان داد
ايران در جمع 20 كشور نخست مهاجرفرست قرار ندارد

ايســنا: نتايج تحقيقات مؤسســه 
و  جامــع  مديريــت  و  مطالعــات 
تخصصى جمعيت كشور، پژوهشكده 
سياست گذارى علم، فناورى و صنعت 
دانشگاه صنعتى شــريف با همكارى 
مركــز مطالعات اجتماعى دانشــگاه 
مانهايم آلمان نشان داد ايران در جمع 
20 كشور نخســت مهاجرفرست قرار 

ندارد، هرچند آمارها حكايت از اين دارد كه ميزان ماندگارى ايرانيان مهاجر در كشور 
مقصد از متوسط جهانى بيشتر است. براساس يك نظرسنجى آنالين مشخص شد از 
425 ايرانى تحصيلكرده مهاجر، تعداد 75 درصد خارج از كشــور و 25 درصد داخل 
ايران بوده اند كه در بازه زمانى حدود 10 ســال گذشــته مهاجرت كرده يا به كشور 
بازگشته اند. براساس مطالعات انجام شده در ايران حدود يك درصد از كل دانشجويان 
براى تحصيل از كشور خارج مى شوند و اين ميزان براى كشور چين 1.8 درصد ، در 
عربستان سعودى 5.6 درصد و براى تركيه 0.75 درصد است. اين رقم در سال 2008 

براى آسيا 9.2، براى اروپا 10.2 و براى خاورميانه 7.9 درصد بوده است.
با پيشــرفت هاى علمى، گسترش دانشــگاه ها و افزايش جمعيت، هم اكنون تعداد 
دانشجويان كشور، افزون بر 4.5 ميليون نفر است كه تنها 53 هزار نفر از آن ها در خارج 
از كشور تحصيل مى كنند. اين ميزان يعنى 1.3 درصد از كل دانشجويان كشور كه در 

مقايسه با درصد متوسط جهانى از نيم درصد هم كمتر است.

رئيس مركز فوق تخصصى درمان نابارورى ابن سينا مطرح كرد
شرط مثبت شدن رشد جمعيت كشور

تخصصى  فــوق  مركز  رئيس  مهر: 
درمــان نابــارورى و ســقط مكــرر 
ابن سينا، گفت: اگر بتوان از 3 ميليون 
زوج نابــارور در كشــور حمايت كرد 
مى توان اميــدوار بود كه حداقل 5 تا 
6 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه 
 شود. محمدرضا صادقى ادامه داد: اگر 
مى خواهيم رشد جمعيت ثابت بماند، 

بايد اين عدد به 2/3 برسد كه رسيدن به اين عدد نيازمند ايجاد شرايط مختلفى است. 
يعنى بايد به اين سياست توجه داشته باشيم كه يك فرزند براى پدر، يك فرزند براى 
مادر و يك فرزند براى حوادث غيرقابل پيش بينى در نظر گرفت. زيرا تضمينى نيست 
كه تنها فرزند خانواده بر اثر حادثه و يا بيمارى فوت نكند؛ بنابراين اگر مى خواهيم رشد
جمعيت كشور مثبت باشد، تعداد فرزندان يك خانواده بايد به عدد سه افزايش يابد.

وى  تأكيد كرد: وقتى تعداد خانوار به يك فرزند برسد رشد جمعيت منفى مى شود.
صادقى با عنوان اينكه 3 ميليون زوج نابارور در كشور داريم، گفت: اگر مشكل درمان 
اين گروه از زوجين حل شود، حداقل 5 تا 6 ميليون نفر به تعداد جمعيت كشور اضافه 
مى شود، زيرا خيلى از اين زوجين تمايل به داشتن فرزند دوم و حتى سوم نيز هستند. 
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹠︺️ ︻︭︣ ا﹝︣وز︫   ︮︀آر ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣۶٠٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٨٧۶٢٧

︡ : - ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︻︊︀ر︑﹠︡  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ٠٩٠٢۴٨٣٧١۴ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀ ︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٠١٢۶٧۵٧٠ و ﹡︀در ﹡︺﹫﹞﹩ ﹝︽︀﹡﹩︋   ︋﹩﹝﹫︺﹡ ︡﹢﹡ ٠٩٠١١۶٣١٩٨ و ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀  ︋﹩﹡︀︽﹞ ﹩﹝﹫︺﹡ ︡﹞︀ از
︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ - ︡︋︀︻ ﹟﹫︧︀ن اول ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨٩٠٣۴٧٠١٨︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︭︴﹀﹢ی ︋︀ 
 ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س - . ︡﹡︡ ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ــ﹞️︋   ︨﹤︋٠٩٠٠١۵۶۶٧٨ ︡﹋

 .︡ ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫   ︫﹩﹎آ ︪︣﹡
(۴٧٣٠۶۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۲۲
۱۸

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹠︺️ ︻︭︣ ا﹝︣وز︫   ︮︀آر ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣۶٠٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٨٧۶٢٧

 ٠٩٠١١۶٣١٩٨ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀  ︋﹩﹡︀︽﹞ ﹩﹝﹫︺﹡ ︡﹞︀ ١ – آ﹇︀ی : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣ - آ﹇︀ی   ︨﹤  ︋٠٩٠١٢۶٧۵٧٠ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀  ︋﹩﹝﹫︺﹡ ︡﹢﹡ ︣ه ٢- آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤︋
︀دار  ︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. -﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋   ︋️﹋︣ ︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٠٢۴٨٣٧١۴︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫  ﹡︀در ﹡︺﹫﹞﹩ ﹝︽︀﹡﹩︋ 
ــ︣﹋️ دارای   ︫︣﹞ ︀ ︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه︋  ︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩︋  ــ﹀︐﹥،︋   ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از و ︑︺︡ آور︫ 

 .︫︡︀ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︋ 
(۴٧٣٠۵٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
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۸۰
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫  ﹠︀ راه︫   ︋︦︡﹠︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٩١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩٣۴٨۴

︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ﹩﹡︀﹞︣﹇ ︨︣︡ه﹞ ﹜﹡︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و︠  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٢١۴٨۴٢︋﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︫﹤ ﹑ ﹝﹙﹉ زاده آرا︨︐﹥︋   ︫﹜﹡︀  ︠- .︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. - آ﹇︀ی ﹁︫︣﹫︡ ︲﹞﹫︣ی ا︠﹑﹇﹩︋   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۴۵١٧١١︋﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︫﹤︋
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٣٩۵٨۴٩٣٣   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٣۴۵۵٣٧ و آ﹇︀ی ﹝﹠﹢︣ ︲﹞﹫︣ی ا︠﹑﹇﹩︋   ︫﹤ ٠٠۵٩٢٩٠٩۶١ آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ر︲︀ ︲﹞﹫︣ی ا︠﹑﹇﹩︋ 

︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
(۴٧٢٩٣۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۵

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ز﹝﹠︫︡  ︣﹋️ ر﹨﹫︀ب ار︑︊︀ط︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣٨٨٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٩١٢۴۶

﹥ ﹇︣ار  ︀ل︋  ︣ای ﹝︡ت ٢︨  ︡ : ١ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٠١٩١٢۴   ︫﹤ ﹫︊︀﹡﹩ ا﹁︪︀ر︋   ︫﹤﹫︴︻ ﹜﹡︀ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٣۴۵٣٢٨ و︠   ︫﹤ ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ر﹫︧﹫︀ن درواری︋ 
︀زرس  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٠٢۶٠٠۴︋   ︫﹤ ﹢ر﹝﹞﹢د ︭︀ری︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٣١٧۵١١ ٢ - آ﹇︀ی ︻﹙﹩︎   ︫﹤ ــ﹫︡ ︡﹝﹞︧ــ﹫﹠﹩︋  و آ﹇︀ی︨ 
ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی ﹨︀دی ︋︀﹇︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٠۵۴٠٨٢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٣ - روز﹡︀﹝﹥ 

 .︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
(۴٧٢٩٢٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۴

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ︑︣﹡︕ آ︨︀﹡︊︣ آ︨︀ک︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۴٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٣١٧٩٣٢٧

︡ : - ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︀﹡﹛ ا︻︷﹛  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢۴٩۶۴۶۵ و︠   ︫﹤ ــ﹀︀︻︐﹩︋   ︫︦﹡﹢ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٩٧۶٩٨١ و  ︫﹤ ــ﹀︀︻︐﹩︋  ︤اد︫  ︻︊︀ر︑﹠︡: آ﹇︀︀ن︋ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٩١٨٨۵٨︋   ︫﹤  ︋︀︐﹊ ︡﹫︺ ︡﹡︡ - آ﹇︀ی︨  ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨١٩٨٩۵٩٨٩︋   ︫﹤ ︀︮︊﹊︀ری︋ 
︀ل ﹝︀﹜﹩   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢۴٠۵٠٧٩︋   ︫﹤ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹝﹠︷︣ی︋  ︨ــ﹞️︋ 

 .︡ ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫  ︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ا﹡︐︀ب︫ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۴٧٢٩٢٣)

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۳

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ ︑︐︣ا دژ︠  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴١٠٣٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٨٢١١

︡ : آ﹇︀ی ﹋︀︸﹛ ﹋︀و︨﹩ ﹡﹫︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ١٠۶٢٩٣٩٠٢۶  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه- آ﹇︀ی   ︨﹤ ــ﹫︡ آ︋︀دی ﹋︡﹝﹙﹩ : ١٠۶٠۴٣٢٣٧۴︋  ــ︺﹫︨︡  ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه- آ﹇︀ی︨   ︨﹤︋
︀ ا﹝︱︀ ﹝﹠﹀︣د   ︋️﹋︣ ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و︻︱﹢ ﹨﹫️ و﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︑︺︡آور︫   ︨﹤ ﹫︡ آ︋︀دی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ١٠۶٢٩٣٩٧٩۴︋  ر︨﹢ل︨ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︀ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ی ﹤ ــ︣﹋️ و اوراق ︻︀دی و اداری︋   ︫︣﹞ ︀ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی ﹋︀︸﹛ ﹋︀و︨ــ﹩ ﹡﹫︀ ﹨﹞︣اه︋ 

﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا ﹨︡ ︋﹢د .  
(۴٧٢٧٧١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۲

١٠٣٨٠٠٨۵٩٣۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٨ و︫   ︫﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋  ︣﹋️ رو︨︐︀﹩ ز﹡︀ن ﹋﹢︔︫︣  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹏︫︀ب ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢  ︠﹩︀︐︨︀ون رو︺︑ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ رخ ١٣٩٧,٩,١٠﹢﹞ ︀ره ۵٠٩١٢- ٩٧﹝ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٣٠ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٧۴٧٣٨٣۵۶   ︫︀ ﹫︡ آ︋︀دی︋   ︨︉﹠ز ﹜﹡︀ ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︠   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٩١۴۴٢۵۶١︋   ︫︀ ﹫﹍﹛ ︧ــ﹫﹠﹩︋   ︋﹤﹫﹛︀︻ ﹜﹡︀ ــ︡ :︠  ا︑︀ذ︫ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫︀ ︽︣ی ر︫﹊﹟︋   ︮﹜﹡︀ ﹞️ ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︠   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٩١۴۴۴٠۴١︋   ︫︀ ︀﹡﹛ ا︻︷﹛ ا︨ــ︡ی︋  ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︠   ︨﹤︋
ــ︣﹋️ ﹋﹙﹫﹥ ﹉ ﹨︀ ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د  ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -︵︊﹅ ﹝︀ده ۵٠ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︫  ــ﹥︨  ︣ای ﹝︡ت︨  ــ︣﹋️︋   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝ــ  ︨﹤  ︋١٠۵٠١١٧۵٠۶
﹥ ﹝﹠︷﹢ر اداره  ﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︀زد︋  ︣﹋️ را ﹝﹠︐﹀﹩︨   ︫﹅ از ﹩︐﹝︧﹇ ︀ ︀م﹝︑ ︀ و ︡︀﹝﹡ ️﹋︣ ︣ای︫   ︋︡︺︑ ︀د︖︀دار و اورا﹇﹩ ﹋﹥ ا︋
﹢د و﹜﹩  ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ا﹝︱︀ ر ︀ ︦ از ︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه︋   ︎،︫︡︀ ︀︮﹩ داده︋   ︠︉﹫︑︣︑ ️﹋︣ ا﹝﹢ر ︗︀ری︫ 
﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. ︲﹞﹠︀  ﹢رت︠  ︀ ا﹝︱︀ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︮  ــ︡.﹝﹍︣ ﹝︣ا︨﹑ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋﹥︋  ﹢ا﹨︫︡  ︀در︠   ︮﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀︱﹞ا ︀ ــ︣﹋️ ﹁﹆︳︋  اوراق ︻︀دی︫ 

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋   ︠︦﹫ر ︉︀﹡ ︡ه︻ ﹤ ︣﹋️ در ︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و︸︀︿ او︋  ︋︣ا︨︀س ︑︊︭︣ه ذ﹏ ﹝︀ده۴٣ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︫ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︨︊︤وار (۴٧٢٧٧٠)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹋︪︀ورزی و﹝﹢﹇﹢﹁︀ت 
﹠︀ران ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩۶٠٠٢٠۴١٠

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑︀ذ ︫︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣ 
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ ︋ــ︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩٨,٩,٣٠ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ - روز﹡︀﹝﹥ 
 ️︗ ︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر﹇
درج آ﹎ــ﹩ ﹨︀ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋︣ای ︨ــ︀ل ١٣٩٨ 

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

 ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران 
(۴٧٣٠٧۵)

س
,۹
۸۰
۲۲
۲۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︫﹞﹫﹛ ︨︍﹫︡ه 
 ﹩﹞︀ ـ︣﹋️︨  ا﹜﹞︀س ا﹇﹙﹫﹛ ﹨︪ـ︐﹛︫ 
︠︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۶٣٨٠٢ و 

١۴٠٠٧۴٠۴١٧٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ 
١٣٩٧,١١,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - 
﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋︀دارو︑︺︡ آورر︨﹞﹩ 
و︋︀﹡﹊ــ﹩ ︋︀ ا﹝︱ــ︀ ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ (آ﹇︀ی 
 ︣﹞ ــ︣اه﹝﹨ ﹤︋ــ (︪︡ــ﹞ ﹝︧ــ︺﹢د ﹇﹙﹞﹫ــ︀ن
︫ــ︣﹋️ و اوراق ︻ــ︀دی و اداری ︋ــ︀ ﹝﹠﹀︣د 
 (︡آ﹇︀ی ﹝︧ــ︺﹢د ﹇﹙﹞﹫︀ن ﹝︪ــ) ﹏﹞︀︻︣︡﹞

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

(۴٧٣٠۴٧)

س
,۹
۸۰
۲۲
۱۷

 ️︺﹠︮ ︀︣ات ︫ـ︣﹋️ آر﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︻︭︣ ا﹝︣وز ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٣٣۶٠٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۴٨٧۶٢٧
︻﹞﹢﹝ــ﹩                       ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
 ﹤︋ ﹩﹚︊﹇ ﹏﹞ ︀ذ ︫︡ : -١﹡︪︀﹡﹩ ︫︣﹋️ از︑ا
 ︫︣ - ︤ی﹋︣﹞ ︩︋ - ︪︡﹞ : ︡︡︗ آدرس
﹝︪︡- ︨ــ︀ز﹝︀ن آب – خ ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ١٧ – 
ــ﹑ک ٠ – ﹝︖︐﹞︹ ︑︀︋︀ن  ︀د﹇﹩︎   ︮︡﹫ــ ︋﹙ــ﹢ار︫ 
 ︣﹫﹫︽︑ ٩١٨۴٩۴٧︡ ﹋︡︎︧︐﹩٨٧٨٩٢ وا ﹤﹆︊︵

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

(۴٧٣٠۴۵)

س
,۹
۸۰
۲۲
۱۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︑︣﹡︕ آ︨︀﹡︊︣ 
آ︨ـ︀ک ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ١٣۴٨ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١۴٠٠٣١٧٩٣٢٧
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٠١  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ـ ︠︀﹡ــ﹛ ا︻︷﹛ ︀︮︊﹊︀ری ︋﹥ 
﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه   ︨﹤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨١٩٨٩۵٩٨٩︋ 
٢ـ آ﹇︀ی ︋︤اد ︫ــ﹀︀︻︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٩٧۶٩٨١ ︋﹥ 
 ﹩︐︻︀﹀  ︫︦﹡﹢ ︣ه ٣ـ آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨
 ﹤﹫﹚﹋- ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٨٧٢۴٩۶۴۶۵ ﹩﹚﹞︀ر﹝︫ ﹤︋
 ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ــ︀دار و ︑︺︡آور︫  ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋ 
، ︨ــ﹀︐﹥ ، ︋ــ︣وات ، ﹇︣ارداد﹨ــ︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀   

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹩︐︻︀﹀︫ ︦﹡﹢
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 

︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۴٧٢٩۴۵)

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۸

 ﹩︀︐ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ رو︨ـ﹎آ
︋ـ﹥  ︑︺︀و﹡ـ﹩  ز﹡ـ︀ن ﹋﹢︔ـ︣ ︫ـ︣﹋️ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙ـ﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۶٩٨ و︫ 

١٠٣٨٠٠٨۵٩٣۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹞︀ره ۵٠٩١٢- ٩٧ ﹝﹢رخ  ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٣٠ و ﹡︀﹝﹥︫ 
١٣٩٧,٩,١٠ ﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ︑︺ــ︀ون رو︨ــ︐︀﹩ ︠﹢︫ــ︀ب 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ 
 ︩ ﹢︫︀ب ،︋  ︨︣︐︀ن︠  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،︫  آدرس︠ 
 ﹩﹊﹚﹞ ﹤﹢﹋ ، ︀︲︀ن آ︋︀د، ا﹝︀م ر︴﹚︨ ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞
، ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ر︲︀ ، ︎﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿،﹋︡︎︧ــ︐﹩ 
٩۶۵۶١٣٣١٧٢ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در 

.︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 
︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︨︊︤وار (۴٧٢٧۶٨)

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۰

 ️︧︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀وش ز﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ا︡ه︨ 

١٠٣٢٠٨٠٧۵٧٨
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,٠٨,٠٧ و ﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢٢٢٧۵٨,٩۶ 
︑ــ︣ان  ︫ــ︣﹋︐︀ی  ︔︊ــ️  اداره   ٩۶,١١,٧ ﹝ــ﹢رخ 
 ︫︡ــ︣﹋️ از وا ﹏﹞ : ︡︀ذ ︫ــ︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑
︔︊︐ــ﹩ ︑︣ان ︋ــ﹥ وا︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ آدرس: 
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی - ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︋ - ︡ــ︩ 
︫ــ︣-︠﹫︀︋︀ن  ﹝︪ــ︡-آزاد   ︫︣ــ  - ﹝︣﹋ــ︤ی 
﹝︺︀د-︋﹙ــ﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د-︎ــ﹑ک ٢٨۵-︵︊﹆﹥ اول-                                                                                                  
 ﹏︡وذــ︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩١٨٨٨۵۶٧٣۵﹝﹠︐﹆ــ﹏ ﹎︣د﹋

.︡︀ره ۶٣٧۴٣ ︔︊️ ﹎︣د﹝︫
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۴٧٢٧۶٩) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۱

ع ۹
۸۰
۲۲
۵۳

فراخوان مناقصه
 

دانشـگاه علوم پزشـكى مشـهد در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ذ﹏ را ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤ ا﹝︡اد و ﹡︖︀ت ︗﹠﹢ب ﹝︪ــ︡ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡

 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ و︋ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م

در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
﹞︀ره   ︫﹤  ︋(﹩﹊﹡︀ ﹥ ﹝︊﹙︼ ۴١۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︫﹟﹫﹝︱︑) ﹟︐ ﹞︍︀ژ︋   ،︡︣﹞﹏ و︎   ︠-١

﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢٧
٢- ︣︠ــ︡، ﹞﹏ و ︑﹙﹫﹥ ︋﹙﹢ک ︨ــ﹫﹞︀﹡﹩ (︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ 

︋︀﹡﹊﹩) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢٨
 ﹤  ︋(﹩﹊﹡︀ ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ٨۵٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ــ﹫︀ه ﹁﹢﹐دی (︑︱﹞﹫﹟︫  ︣ــ︡ ورق︨   ︠-٣

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢۵
︣︠-۴︡ ﹝﹫﹙﹍︣د AIII (︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١/٠٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 

﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢۶
* ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨ــ️: ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ 

﹡︪︀﹡﹩: ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری ١۴- ︫︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- ︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٢/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٧
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٢١

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٢٣. ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

﹢درو  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش︠ 
شركت روغن نباتى مينا در ﹡︷︣ دارد دو دستگاه تويوتا  CHR صفر كيلومترفول 
هيبريد و يك دسـتگاه پـرادو 2007 را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡.

﹫︪ــ﹠︀دات در ︑︀ر ﹊︪ــ﹠︊﹥   ︎﹤و ارا ︡︀زد  ︋️︗ ︡﹠﹡ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞
٩٨/٠٣/٠۵ از ︨ــ︀︻️ ١٠ ا﹜﹩ ١٣ ︋﹥ آدرس :︫ــ﹫︣از ، ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡ی ︫ــ﹞︀﹜﹩ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣از﹫ ︣داری︫  ︑︺︀و﹡﹩︫ 
  ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ٠٩١٧١١١۵۶۵٣ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

/ع
۹۸
۰۲
۲۵
۵

︎︣وا﹡﹥ و﹋︀﹜️ داد﹎︧ــ︐︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣۴١٨۶ ︋﹥ ﹡︀م 
 ﹉ ﹤︀︎ ﹏﹫﹋آزاده د﹨﹆︀ن ﹝﹠︪ــ︀دی ﹁︣ز﹡︡ ا﹋︊ــ︣ و
داد﹎︧ــ︐︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴۴۶٩٨٩٣٨٢١ ︮︀دره 
از ﹝︣ــ︤ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳                     

﹝﹩ ﹎︣دد

/ع
۹۸
۰۲
۲۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۲۵
۴

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹝﹞ــ︡ ﹝︡ر︨ــ﹩ ﹝︀﹜ــ﹉ ︠ــ﹢دروی د﹡ــ︀ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٢٩۶ م ۵۵ اــ︣ان ١٢ و ︫ــ﹞︀ره 
︋︡﹡ــ﹥ NAAW01HE0HE463540 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
147H0288923 ︋ــ﹥ ︻﹙ــ️ ﹁﹆ــ︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁ــ︣وش 

︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

ــ﹫﹊﹙️ ر︧ــ︣ ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر︨  ــ︊︨︤  ︋ــ︣گ︨ 
CC١٢۵ ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۴١١۶۵/٧۶۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر RR2121260 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NEY***125R8516133 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗﹢اد 
︨ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۲۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫ــ﹞︀ره    ︋ــ﹥  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ  و   ﹩︀︀︨ــ﹠︫ ﹋︀رت 
 ١٣٢ ︡٩٢/١٢/۴  ︎︣ا ــ١١١٠١٠٣۶٩١۴۶۴٨ ︋ــ﹥ ︑︀ر
ــ﹞︀ره  ــ﹑ک ۴٢ ا︣ان ٧٧۶ه٣۶︫  ﹝ــ︡ل ٨٨︫ــ﹞︀ره︎ 
 S1422288080626 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر٢٩۴٩٣٠۴︫ 
﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ﹁︀︵﹞﹥ ︀︑﹛ زاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡  /ع
۹۸
۰۲
۲۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪﹠︡ه و﹜﹢و ︑﹫︌ (٢*۴)۴٨٠   
FH ﹝︡ل ١٣٨٧ ︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 ٩٨ T  ٨٧٨۵﹝﹢︑﹢ر ١٣٧٧٣٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٢
NADASWOA ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۴٢٨ ع ٨۶ – ا︣ان 
٨۵ ︋﹠ــ︀م ﹋︀︸ــ﹛ ﹋﹙﹊﹙﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . /ع
۹۸
۰۲
۲۴
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 -XU︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨ــ︊︤) ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︥و٧﹠︫
GLX ۴٠۵ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی – ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل ١٣٩١ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠١٠٨٢١۴ K ١٢۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAM01CA3DR591520 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٣١٧ی 
۴٨ – اــ︣ان ۶٣ ︋﹠︀م ︠︀︑﹛ ﹋︪ــ︀ورز ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه  

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .  /ع
۹۸
۰۲
۲۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی و ︋﹫﹞﹥ ︠﹢دروی 
﹫︣ی  ــ﹀﹫︫︡  ︎︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊︦ آی ﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌︨ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٧۶م٩١ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤ رو︾﹠﹩︋ 
 ﹤︋ S1412283369692 ﹩︨︀︫ 00981528 و ︫﹞︀ره
﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹫﹟ ︨ــ﹑﹝️ ا﹡︖︪ــ︩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

۹۸
۰۲
۱۹
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎︣وه ︑︖︀ری و 
︮﹠︺︐﹩ ا︵﹙︦ رز ﹋﹢︨ ︣︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔١٧٩٨٣️︊و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

۴٠٠۴۴٨٣٧٩١
﹝︡ــ︣ه  ﹨﹫ــ️  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
درا︨ــ︐︀ن  ︫ــ︣﹋️  ︫ــ︺︊﹥   ١٣٩٧,١٢,١٠ ﹝ــ﹢رخ 
﹝︣﹋ــ︤ی  ،︋ــ︩  ︑ــ︣ان  ︑︣ان،︫︨︣ــ︐︀ن 
 ️﹝﹨︡﹫︫ ی ،︋︤ر﹎︣اه﹢︖﹠﹎ ﹩﹞︀︷﹡، ︣ان︑︫︣،
،︨ــ︀︠︐﹞︀ن   ۴ ،︎ــ﹑ک  ﹡﹫﹙ــ﹢  ،︠﹫︀︋ــ︀ن  ︫ــ︣ق 
﹋︡︎︧ــ︐﹩  ،واــ٢٣︡  ︫︪ــ﹛  ﹡﹫﹙﹢﹁︣،︵︊﹆ــ﹥ 
١۴٣۴٨٧۵٨٧١ ︋ــ﹥ ﹝︣︡️ آ﹇︀ی ﹝﹞︨︡ــ︺﹫︡ 

 .︡︤دی ︑︀︨﹫︦ ﹎︣د ︿︫︣ ا︠﹢ان
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︤د اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︤د (۴٧٣٣٨٧)

/ع
۹۸
۰۲
۲۴
۰

س
,۹
۸۰
۲۲
۰۹

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹙﹢﹜︤ ︵﹢س︫  ︣﹋️ آر﹝︀ن︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣٢٨٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٩١٠۴٨

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡: 
 ️﹫﹨ ︦﹫ــ﹥ ︻﹠﹢ان ر ١ -آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹨︀︫ــ﹞﹫︀ن(﹋︡ ﹝﹙﹩:٠٠۵۴١۴٣٨٢٩)︋ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ︀ل ﹨︀︫﹞﹫︀ن(﹋︡ ﹝﹙﹩: ٠٠۵۶٢١٣٠۶٩) ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹝﹋︡﹝﹞ ︣ه ،آ﹇︀ی︡﹞
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و آ﹇ــ︀ی ︗﹙﹫﹏ ﹨︀︫ــ﹞﹫︀ن(﹋︡ ﹝﹙﹩:٠٩٣٨٨۵۵٢١٢)︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ︋︣﹎︤︡ه ︫ــ︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و 
︀ ا﹝︱︀ی دو ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ︋﹩﹊﹡︀ ︀دار و ︑︺︡ آور و ر︨﹞﹩ و︋  ا︨﹠︀د︋ 

﹢د . ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

(۴٧٢٩۵٠) ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

/ع
۹۸
۰۲
۲۵
۱

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى (نوبت اول)
 ٢ ﹟︀﹇ ﹩︐︺﹠ ︣ک︮  ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب︫  ︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︠ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠۴︋   ︫︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از
١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟ ٢ ︋﹥ ︵﹢ل ︡ود ٢۵۵ ﹝︐︣

︭﹢رت  ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ️︧دو) ︀لدر ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر ️﹋︣ ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹠︡﹨ــ︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝ــ︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان  ﹝﹢︲ــ﹢ع︋ 
 ﹉﹡︀ ︊︀ ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶ IR ﹡︤د︋  ﹞︀ره︫   ︫︀ ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 

﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.
﹥ ا﹜︐﹀︀وت ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ﹥ آن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋  ︣﹋️ ︑︃﹝﹫﹟ و︋  ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹇︣ارداد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫ 

٣- ﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١۴ روز
 ️︻︀  ︨٩٨/٠٣/٢٨ ﹤︊﹠︫ ﹤ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز︨  ︀︻️ ١۴/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀: روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٣/٢٧︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣-︫   ︠-﹩︑﹑﹞ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫   ︠:︡﹠︗︣﹫  ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋️﹋︣ ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦   ︨﹏﹞ در ︊  ︮٨/٠٠

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
️ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︋︪﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ ︋︀  ۵- ﹇﹫﹞️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︡ ︫︣﹋
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ و  ﹠︀︨ــ﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠ ﹡︤د︋  ︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IR و︫  ︫ــ﹞︀ره︫ 

︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د︋  ر︨﹫︡ آن را ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
 ︀︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀و در ﹩ا︋﹅ ا︗︣ا﹢︨ ﹤ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩، ارا ️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫ از ﹋﹙﹫﹥︎ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ 98/03/11 ︀ن و﹇️ اداری روز شنبه︀︎

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۴

«︎﹫︀م ا﹞﹠﹩: ر︻︀️ ﹡﹊︀ت ا﹞﹠﹩ در ︗︀ده ︺﹠﹩ آرا﹝︩، آ︀︨︩ و ︑︡اوم ز﹡︡﹎﹩.»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ را از 
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹁ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ در ︮﹢رت ︻︡م

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٢/٣١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
(ريال)

ايمن سازى و اصالح عالئم محور 98/31/20
19/528/630/357976/431/518مشهد- گلبهار و بالعكس

- ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡. 
٩٨/٣/٧ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٣/٢١ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٣/٢٢

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م- ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶
 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١

:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️ ︀︨ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس ︉︧﹋ ️︗ -
http://iets.mporg.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس

www.Setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۴۶٨٧٩۴ م.ا﹜︿ ١٣۶٩

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 محبت به امام)ع( قلب را سرشار از ایمان می کند    شبستان: آیت اهلل سیدمهدی میرباقری در مسجد ارگ تهران گفت: اصل و جوهر ایمان بر مبنای حب و بغض است؛ محبت به والیت سرمایه اصلی 
مؤمن واقعی است. بر اساس روایات، ائمه معصومین)ع( مصادیق بارز ایمان هستند؛ هر کس به هر میزان نسبت به امام محبت و عشق داشته باشد، به همان مقدار ایمان و بندگی الهی در قلب او نفوذ کرده 

است. ایمان حقیقی همچون درختی است که ریشه آن امام و شاخ و برگ آن در قلب مؤمنان قرار گرفته است؛ نورانی بودن اعمال مؤمنان از نور امام است.

جزء از جزء / پانزدهم 
َحَسن، صفت خوبان عالم

کلیدواژه  اللــه زاری:  معارف/ناهید 
»احسن« با ریشه »حسن« و هم خانواده های 
آن در قــرآن کریم، جــزو پرتکرارترین 
مفاهیمی است که کامل ترین شکل زیبایی 
و خوبی در آن نهفته است؛ این صفت در 
ابتدای هر کلمه دیگــری که قرار بگیرد 
بار معنایی جدیدی به آن می بخشــد که 

سراســر جمال و کمال است؛ مثل احسن الحدیث، احسن العمل یا ُحسن تدبیر و... 
واژه هایی که هم به صفات فعلی پروردگار اشــاره دارند و هم به رفتار و خلق و خوی 
انسان ها و روابط آن ها با یکدیگر. درباره افعاِل خدا، عبارات زیادی در قرآن آمده مانند 
زیبایِی رنگ خدا؛ »َمْن أَْحَسُن ِمَن اهللِ ِصْبَغًة«؛ زیبایِی حکم خدا؛ »َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اهللِ 
ُحْکماً«؛ زیبایِی خلقت خدا؛ »َفَتَباَرَک اهللُ أَْحَسُن الَْخالِِقینَ «؛ زیباترین سخن خدا؛ »اهلل 
نَزََّل أَْحَسَن الَْحِدیِث ِکَتاباً«؛ زیبایِی خلقت انسان؛ »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم«.

پس از اینکه خداوند خود را با این صفات می ستاید، به انسان هم توصیه می کند که 
در رفتار خود نسبت به خدا، نسبت به خانواده و مردم و نسبت به مخالفان، این رفتار 
َحَسن و احسن را در پیش بگیرد. خداوند در آیه 77 سوره قصص می فرماید: ای انسان 
همان طور که خدا به تو احسان کرده، تو هم به دیگران احسان کن؛ »َو أَْحِسْن َکَما 
أَْحَسَن اهللُ إِلَْیَک«. و در سوره مبارکه نحل از مؤمنان می خواهد تا با بهترین و زیباترین 
روش، مردم را به راه خدا فراخوانند و مجادله احسن را با مخالفان در پیش گیرند؛ »اْدُع 

َِّتي ِهَي أَْحَسُن«.  َِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو َجاِدلُْهْم بِال إِلَی َسِبیِل َرب
خداوند در سوره اسراء هم بار دیگر تأکید می کند که ای مردم با هم به نیکی سخن 
بگویید و از شیطانی که می خواهد همواره بین شما نزاع، کینه و دشمنی باشد بیزاری 
ْیَطاَن  ْیَطاَن یَْنَزُغ بَْیَنُهْم إِنَّ الشَّ َِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ جویید؛ »َو ُقْل لِِعَباِدي یَُقولُوا ال
َکاَن لِْلِنَْساِن َعُدّواً ُمِبیناً« )اسراء:53(. در سوره مؤمنون هم توصیه دیگری می فرماید 
که مؤمنان در روابط اجتماعی و خانوادگی باید بدی را به خوبی جواب دهند: »اْدَفْع 
یَِّئَة«. در سوره مبارکه فصلت نتیجه دنیایی و نقد این عمل را نیز  َِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّ بِال
َِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي بَْیَنَک َو  یَِّئُة اْدَفْع بِال می فرماید: »َو الَ تَْسَتِوي الَْحَسَنُة َو الَ السَّ
َُّه َولِيٌّ َحِمیمٌ « )فصلت:34(؛ و نیکی با بدی یکسان نیست؛ ]بدی را[ به  بَْیَنُه َعَداَوٌة َکأَن
آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی 

دوستی یک دل می شود.
در سوره زمر به کسانی که به سخن گوش می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند، 
بشــارت داده شده و آن ها را با عبارت »عبادی« )بندگانم( توصیف کرده است: »لَُهُم 
َِّذیَن  َِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُولِئَک ال ْر ِعَباِد« )زمر:17(؛ »ال الُْبْشَری َفَبشِّ
َهَداُهُم اهللُ َو أُولِئَک ُهْم أُولُوا اْلَلَْباِب«  )زمر:18(؛ بشارت بده به آن بندگانم که به سخن 

گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند. 
در ایــن میان خداوند یکی از اهــداف میانی آفرینش و خلقــت را این می داند که 
نیکوکارترین و احسن کارترین افراد مشخص شوند: »الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َو الَْحَیاَة لَِیْبُلَوُکْم 
أَیُُّکْم أَْحَسُن َعَمالً َو ُهَو الَْعِزیُز الَْغُفوُر« )ملک:2(؛ همان که مرگ و زندگی را پدید آورد 

تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنده.
َّا َجَعلَْنا َما  در آیه هفت سوره کهف نیز به  گونه ای دیگر این هدف ترسیم شده است: »إِن
َعلَی اْلَْرِض زِیَنًة لََها لَِنْبُلَوُهْم أَیُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً«؛ در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین 
است، زیوری برای آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. 
در آیات دیگری نتایج این احسان ترسیم می شود که نخستین نتیجه آن، نفعی است 
که به خود انسان برمی گردد: »إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلَنُْفِسُکْم َو إِْن أََسأْتُْم َفلََها«؛ اگر 
نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود ]بد نموده اید[ و در آیات 
بسیاری به اجر نیکوتری برای آن ها در نزد خداوند اشاره می فرماید و باالتر از همه اینکه 
خدایشان دوستشان می دارد: »َو أَْحِسُنوا إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن«  )بقره:195( و نیکی 

کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد.

 فراخوان همایش 
»نظریه انتظار در اندیشه آیت اهلل خامنه ای«

رسا: همایــش بین المللی نظریه انتظار در اندیشــه آیت اهلل خامنه ای، به منظور 
تبیین آموزه های مرتبط با مســئله انتظار از ســوی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی برگزار می شود. مفهوم و چیستی نظریه پردازی در حوزه انتظار، مهدویت 
از دیــدگاه آیــت اهلل خامنه ای، مبانــی و ابعاد نظریه انتظار در اندیشــه آیت اهلل 
خامنه ای، مقایســه نظریه انتظار در اندیشه آیت اهلل خامنه ای با نظریات معطوف 
به آینده، ویژگی ها و شــاخصه های جامعه منتظر در اندیشــه آیت اهلل خامنه ای، 
وظایف و کارکردهای جامعه منتظر در اندیشــه آیــت اهلل خامنه ای، راهکارهای 
تحقق جامعه منتظر در اندیشه آیت اهلل خامنه ای و آسیب شناسی انتظار و جامعه 
منتظر در اندیشــه آیــت اهلل خامنه ای از محورهای اصلی این همایش هســتند. 
پژوهشگران می توانند چکیده مقاله خود را تا 25 تیر و اصل آن را تا 25 مرداد98 
 به دبیرخانه همایش ارســال و جهت کســب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی 

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home مراجعه کنند.

پس  شیروان   احمدی  مریم  معارف/   
سال  رمضان  در  علی)ع(  امام  شهادت  از 
به مدت 6  امام حسن)ع( حداقل  40ه .ق، 
ماه عهده دار حکومت جامعه اسالمی بودند 
و در این مدت بر همان روش و منش پدر 
بزرگوارشان رفتار کردند؛ این بار نیز معاویه از 
بیعت با حاکم برحق خودداری کرد و به یاری 
زر، زور و تزویر، صلح را بر امام مجتبی)ع( 
انعقاد  از  پس  مدتی  امام)ع(  کرد.  تحمیل 
ترک  مدینه  مقصد  به  را  کوفه  صلحنامه، 
کردند و در شرایطی که معاویه و کارگزارانش 
دوستداران  و  شیعیان  بر  را  عرصه  بشدت 
 اهل بیت)ع( تنگ کرده و بخصوص شخصیت 
روانی  آماج جنگ  را  علی  بن  ابی طالب)ع( 
همه جانبه  بازسازی  به  بودند،  داده  قرار 
جامعه شیعه و نشر حقایق دین پرداختند. 
به مناسبت سالروز والدت کریم اهل بیت)ع( 
با حجت االسالم احمد زمانی، مبلغ بین المللی 
و عضو بعثه رهبر معظم انقالب به گفت وگو 
نشستیم. وی کتاب »حقایق پنهان؛ پژوهشی 
در زندگانی امام حسن مجتبی)ع(« را نوشته 
که با مقدمه آیت اهلل جعفر سبحانی و توسط 

انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.

  الحسن و الحسين امامان...
حجت االســالم زمانی با بیــان اینکه بحث 
امامت امام حســن)ع( به سال های ابتدای 
هجرت پیغمبــر اکرم)ص( از مکه به مدینه 
برمی گردد، می گویــد: پیامبر)ص( بارها در 
مجالس مختلف اشاره کردند که »الحسن و 
الحسین امامان؛ قاما او قعدا« یا بارها فرمودند 
که »الَْحَسُن َو الُْحَسْیُن َفُهَما ابَْناَي َو َریَْحانََتاَي 
َدا َشَباِب أَْهِل الَْجَنِّة«؛ یا تعبیرات  َو ُهَما َسِیّ
مختلــف دیگری که بیــان می کند امامت 
امام مجتبی)ع( پس از علی بن ابیطالب)ع( 
در بیــن یاران و صحابه مطرح بوده اســت. 
حذیفه بن یمان از یاران رســول خدا)ص( 
و مورد قبول اهل ســنت روایت می کند که 
ُة  در مسجدالنبی پیامبر)ص( فرمودند: »اْلَئِمَّ
بَْعِدي بَِعَدِد نُْقَباءِ بَِني إِْسَرائِیَل«؛ امامان پس 
از من به تعداد پیشــوایان بنی اسرائیل 12 
نفر هســتند. سپس دستشــان را بر پشت 
حســین)ع( نهادند و فرمودند از پشت او 9 
امام نیکوکار و نهمین آنان مهدی است که 
عدل و داد را در زمین می گستراند، همچنان 
که از ظلم و جور پر شده است؛ به بیان دیگر 
امامت امیرالمؤمنین)ع( و امام حســن)ع( 
متقن و جاافتاده بود. این پژوهشــگر اضافه 
می کند: افــزون بر این روایات، منصب هایی 
که امــام علی)ع( بــه فرزند بــزرگ خود 
واگذار می کردند، حکایت از حاکمیت پس 
از خود داشــت؛ مانند امامت موقت جمعه 
یا پســت های قضایی ســنگین و... در تمام 
این موارد امام حسن)ع( به عنوان جانشین 
امیرالمؤمنین)ع( و پیشتر از امام حسین)ع( 

مطرح بوده است.

  بيعت عمومی با امام حسن)ع(
حجت االســالم زمانی در ادامه بیان می کند: 
اگر چــه معاویه با تکیه بر جنــگ  روانی و 
سستی یاران امام حســن)ع(، حاکمیت را 
از ایشان گرفت، اما نباید فراموش کنیم که 
ارتبــاط مردم با امام مجتبــی)ع( به عنوان 
بزرگ تریــن محور تشــکل و امامی پس از 
پیامبر)ص( و امام علی)ع( در میان مردم چه 
پنهان و چه آشکار مطرح بود و یاران بسیاری 
از زمان پیغمبر اکــرم)ص( ارادت زیادی به 
امام حسن)ع( داشتند؛ حتی برخی از آن ها 
در زمــان حاکمیت امــام مجتبی)ع( که به 
روایتی 7 ماه و 24 روز طول کشید در مراکز 
مختلف به عنوان جانشین و یاور امام فعالیت 
می کردنــد. این کارشــناس دینی توضیح 
می دهد: حاکمیت امیرالمؤمنین)ع( باالترین 
جلوه حاکمیت تشــیع بود؛ پس از 25 سال 
امیرالمؤمنین)ع(، تمام وسعت  خانه نشینی 
مسجد کوفه برای بیعت با امیرالمؤمنین پر 

از جمعیت شد؛ همین جمعیت پس 
از شهادت امام علی)ع( و برای تعیین 

جانشین ایشان نیز حضور داشتند.

  اصحاب پيامبر)ص( 
پای درس امام 

مجتبی)ع(
او می افزاید: پس از 

حضور آن حضرت در مدینه، محدثان، راویان 
و دانشمندان بزرگ به سوی آن شهر جهت 

کسب فیض شتافتند. 
مورخــان و محدثــان مســلمان همچون 
ابن عساکر، ابن شهر آشوب، عالمه مجلسی 
و شاگردان نامدار و راویان اخبار آن حضرت 
را به تفصیل آورده اند. ایــن افراد که از امام 
حسن)ع( کسب فضیلت و معنویت می کردند، 
دو گروه بودند؛ گروه نخست بعضی از صحابه 
پیامبر)ص( و یاران امام علی)ع( مانند جابر 
بن عبداهلل انصاری، حبیب بن مظاهر، حجر 
بن عدی کندی، زید بن ارقم، ســلیمان بن 
صرد خزاعی، سلیم بن قیس هاللی، کمیل 
بن زیاد نخعی، میثم بن یحیی تّمار و بسیاری 
از بــزرگان دیگر بودند. گروه دوم نیز تابعین 
و دیگر اشــخاصی بودند که در خدمت آن 
بزرگوار تلمذ نموده و روایاتی را نقل کرده اند 
مانند عبداهلل بن جعفر طیار، مسلم بن عقیل، 
عبداهلل بن عبــاس، عبدالرحمان بن عوف، 
 عمر بن قیس مشرفی، ابواالسود دوئلی، 

ابومخنف ازدی و... .
این اســتاد حوزه و دانشگاه تصریح 
می کنــد: شــاگردان و یــاران امام 
حســن)ع( که از شــهرها و 
مختلفــی  کشــورهای 
یمن،  کوفه،  مانند 
و...  همــدان 

گرد ایشــان جمع شــده بودنــد، در برابر 
هجوم فرهنگی معاویه بدعت گذار ایستادند 
و تعــدادی از آن هــا پس از شــهادت امام 
حســن)ع( به دســت معاویه جنایتکار به 
 شهادت رســیدند و برخی دیگر نیز در سال 
61 هجری در رکاب امام حسین)ع( در برابر 

یزید بن معاویه ایستاده و شهید شدند.

  نهضت های آزادی بخش
بنی الحسن)ع(

حجت االســالم زمانی اضافه می کند: در این 
مدت حاکمیت بنی امیه بیکار ننشسته و برای 
خنثی کردن آثار بســیار گران سنگی که از 
امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( مانده بود، 
بدعت های فراوانی سامان می داد. یکی از این 
اقدامات به فراموشی سپردن ذکر صلوات بر 
محمــد و آل محمد در نمازهای جمعه بود. 
معاویه که بیشتر از یک سال با امام علی)ع( 
جنگیده بود، حاضر نبود که صلوات بر »آل« 
بفرســتد، با اضافه کردن کلمه »و سلم« و 
حذف »آل« بنیان گذار این بدعت شــد؛ این 

ذکر  دوگانگی  ســرآغاز  کار 
صلوات بــود. انجام معامالت 
ربوی و تعطیلی حدود الهی 
هم از دیگــر اقدامات معاویه 
بود؛ تا پیش از آن دســتان 
سارقان قطع می شد و حد زنا 
و... جاری می شد اما در زمان 
معاویه آرام آرام به فراموشــی 

سپرده شد.
نویســنده کتــاب »حقایق 
پنهان« می گوید: تاریخ نویسان 
وابسته به بنی امیه و بنی عباس 
با تحریف و وارونه نشان دادن 
حقایق و اتهام زنی به خاندان 
مطهــر پیامبر)ص( ســعی 
می کردند حقانیــت آن ها را 

زیر سؤال ببرند. یکی از این سخنان سست 
و بیهوده، اتهــام ازدواج ها و طالق های مکرر 
به امام مجتبی)ع( است. او درباره منشأ این 
سخنان توضیح می دهد: پس از واقعه کربال و 
به شهادت رسیدن امام حسین)ع( و یارانشان، 
مبارزه با نام و یاد ابی عبداهلل طبیعی شــد و 
فرزندان امام حســن)ع( نیز به میدان آمدند 
و نهضت های آزادیبخش بسیاری رقم خورد. 
بنی عباس که از جانب این نهضت ها احساس 
خطــر کرده بودنــد، به فکــر تضعیف امام 
حسن)ع( به  عنوان جد سادات حسنی افتادند 
و بحث ازدواج ها و طالق ها را پیش کشیدند. 
در کنار آن، تهمت دنیاگرایی امام مجتبی)ع( 
نیز مطرح شــد؛ در حالی که ایشان چندین 
مرتبه، تمام اموال خــود را در راه خدا انفاق 
کرد. آن ها با این ترفند می خواســتند مردم 
دیگر وجوهات مالی خود را پرداخت نکنند 
تا به باور خودشان، اهل بیت)ع( را زمین گیر 

کرده و خورشید الهی را خا مـوش کنند .

  jگفت وگوی قدس با حجت االسالم احمد زمانی به مناسبت سالروز والدت امام حسن

حجت االسالم قرائتی در بنیاد پژوهش های اصحاب پيامبرa پای درس امام مجتبی j می نشستند
اسالمی آستان قدس رضوی: 

پژوهش های حوزه و دانشگاه 
بر اساس نیازهای جامعه باشد

رسا: یکی از آفت های حوزه 
این اســت که یک  عده به 
جای هجرت، تنها پژوهش 
کرده و نتیجه این شده است 
که تعداد مسجدها افزایش 
یافتــه اما تعداد کمی به این مســجدها مراجعه 
می کنند؛ بنابراین درِ پژوهشــکده را قفل کرده و 
برای تبلیغ و ترویج دین هجرت کنید. پژوهش ها 
باید در جهت نیازهای جامعه و به سمتی باشد که 
بتوانیم کسی را هدایت کنیم؛ برای جذب جوان ها 
پژوهش نشده است و تنها جوانانی که خود تمایل 
دارند جذب می شوند. باید درس  هایی گفته شود 
که برای طلبه ها کاربرد داشته باشد؛ آخوندهای ما 
کارمند شدند و محققان ما فاضل راکد هستند؛ ما 
از نظر داشتن آیت اهلل و دکتر مشکلی نداریم اما 
جگر نداریم؛ باید به کارهای کاربردی روی آوریم 
و به جوانان خود بها دهیم. طلبه باید جســور و 
خط   شکن باشد؛ برخی قالب ها را پذیرفته و برخی 
قالب ها را باید شکست؛ باید قرآن  محور قرار گیرد. 
به اسم پژوهش و تحقیق این همه هزینه و عمر 
صرف می شــود و تنها این پژوهش ها را خواص 
می فهمنــد؛ عوام  چه کنند؟ باید با بیان ســاده 
این تحقیقات و پژوهش ها را ارائه داد تا هم عوام 

متوجه شوند و هم خواص بپسندند.

حجت االسالم دکتر لکزایی در نشست 
»رویکردهای جدید قرآن پژوهی مستشرقان«: 

 پژوهش های دینی در غرب 
با اغراض سیاسی همراه است

حــوزه: هــدف پــروژه 
کریم  قــرآن  کربن نگاری 
این است که قرآنی تنظیم 
کنند که مناسب مسلمانان 
مستشرقان  باشد.  اروپایی 
در این پروژه به دنبال این هستند که به مسلمانان 
بقبوالنند این کارهایی کــه درباره قرآن کرده اند 
ارزشــمندتر از قرآن موجود اســت که برخی از 
پژوهشگران آن ایرانی هستند. پروژه کربن نگاری 
قرآن کریم یک پروژه تماماً سیاســی اســت و 
با توجه به این مســئله، طبیعی است که ما باید 
نگاهی شکاکانه به دستاوردهای آن داشته باشیم 
و نمی توان به آن به چشــم یک مرجع نگاه کرد. 
هزینه هایی که آلمانی ها برای پروژه کربن نگاری 
قرآن خرج می کنند به این دلیل اســت که برای 
آینده ای نزدیک نســخه ای از قرآن را ارائه دهند 
که با قرآن اصلی متفاوت و مناســب اروپایی ها 
باشد. مستشرقان در جلساتی که با ما داشتند به 
صراحت بیان می کردند که ما نمی توانیم تحمل 
کنیم مسلمانان آلمان قرآن هایی را مورد استفاده 
قرار دهند که مســلمانان ایران از آن اســتفاده 
می کنند؛ آن ها بشــدت در پی این هســتند که 
یک حوزه علمیه در این کشــور تأسیس کنند تا 
قرائت های مورد نظر خود از اسالم را به مسلمانان 

آلمان به  عنوان خوراک فکری ارائه دهند.

 تاریخ نویسان 
وابسته به بنی امیه 

و بنی عباس با 
تحریف و وارونه 

نشان دادن حقایق 
و اتهام زنی به 
خاندان مطهر 

پیامبر)ص( سعی 
می کردند حقانیت 
آن ها را زیر سؤال 

ببرند
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شماره پرونده: 139404006093000460/1
شماره بايگانى پرونده: 9404564

شماره ابالغيه: 139805106091000094
تاريخ صدور: 1398/01/08

آگهى
ــركت گروه توليدى و  ــه 9404564 و 9404565 و 9404567 له بانك صادرات عليه ش ــرو اجرائيه صادره كالس پي
صنعتى مهرآرين خودرو پرنيان (سهامى خاص) شماره ثبت 36773 شماره بنمايندگى آقاى حميد دهقانى اشكذرى 
و آقاى مجتبى رنجورى و شركت گروه توليدى و صنعتى مهرآرين خودرو پرنيان (سهامى خاص) شماره ثبت 36773 
شماره بنمايندگى آقاى حميد دهقانى اشكذرى و آقاى مجتبى رنجورى و محمد جان محرابى و اكرم يتيم بدينوسيله 
ــدانگ پالك 20204 فرعى  ــماره 7025 مورخه 1397/5/27 شش ــناس به ش ابالغ ميگردد با توجه به گزارش كارش
ــهد ملكى محمد جان محرابى فر مبلغ 22/500/000/000 و  17090 فرعى 11666 فرعى 175 اصلى بخش 10 مش
پالك ثبتى 3119 فرعى 1770 فرعى 71 فرعى 7 اصلى بخش 9 مشهد ملكى اكرم يتيم به مبلغ 3/600/000/000 
ريال ارزيابى گرديده است چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد به استناد ماده 101- آيين نامه اجراى ثبت ظرف 
ــه ميليون ريال بابت هر پالك هزينه  ــالغ اخطاريه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س ــدت پنج روز از تاريخ اب م
كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت 

هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9802169
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

تامين خواسته 
محل اقامت شهر - خيابان- كوچه . شماره پالك اللجين بلوار آيت اله خامنه اى - فروشگاه خليج

ــوار آيت اله خامنه اى-  ــغل : آزاد محل اقامت: اللجين بل ــان: رضا احمدى رنجبر فرزند عليمراد ش خواه
ــغل :آزاد نشانى:  ــگاه خايج فارس- كد ملى:4051969622 خوانده:امير مهرى فرزند محمد تقى ش فروش
مجهول المكان تامين خواسته و بهاى ان:بدوا صدور قرار تامين خواسته فورى و اجراى آن قبل از ابالغ و 

تقاضاى صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000
ــر. داليل ومنضمات  ــى و تاخي ــارات دادرس ــال از بابت يك فقره چك بال محل بانضمام خس ــون ري ميلي
ــت:كپى مصدق چك به شماره 137/236924 به سررسيد 98/2/25 فتوكپى مصدق گواهينامه  دادخواس

هاى عدم پرداخت.
ــاند خوانده دعوى از بابت صدور  ــوراى حل اختالف اللجين احتراما به استحضار ميرس ــت محترم ش رياس
ــالت بمبلغ 75/000/000  ــنه رس ــماره فوق الذكر به عهده بانك قرض الحس يك فقره چك بالمحل به ش
ميليون ريال به سررسيد 98/2/25 بدهكار بوده كه چك به لحاظ كسرى موجودى قسمتى از وجه چك 
ــت وبال محل تشخيص گرديده و على رغم مراجعات مكرر به مشار  و طبق گواهى بانك محال عليه برگش
ــبب موجبات بروز  ــتنكاف بعمل آورده و به همين س ــه از پرداخت دين وبرائت ذمه خود امتناع و اس علي
ــت از اين جهت بناچار با تقديم اين دادخواست و مستندا به مواد 310 و 313  ــارات شده اس اضرار وخس
ــده و همچنين مواد 198 ، 515 ، 519  ــناد تجارى ارائه ش قانون تجارت و به لحاظ وصف تجرى بودن اس
ــيدگى و صدور حكم به  ــوراى محترم تقاضاى رس ــى در امور مدنى از محضر ش و 522 قانون آئين دادرس
ــرح ستون خواسته رااستدعا دارم. ضمنا بدوا تقاضاى صدور قرار تامين خواسته فورى و اجراى آن قبل  ش
ــتدعا  ــتناد ماده 108 قانون ا.د.م را براى جلوگيرى از تضييع و تفريط حقوق اينجانب را اس از ابالغ به اس

دارم.9802247
شوراى حل اختالف اللجين- شعبه 111

آگهى مزايده لوازم خودرو نوبت دوم
در پرونده كالسه 974220 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 13 محاكم حقوقى دادگسترى استان همدان 
ــجرى محكوم به و نيم عشر  ــجرى - حبيب اله ش محكوم له : على و حميد نيك نام محكوم عليه: اميد ش
ــبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده  ــذا با توجه به اينكه محكوم عليه نس ــى : 590/000/000- ل دولت
ــاه فنر  ــكله فنر خودرو -1- ش ــت { محكوم له } اقدام به توقيف اقالم متش ــت . اين اجرا به درخواس اس
ــكانيا- ايويكو- رنو-  ــا جلوانواع كاميون �- ماك - انترناش - هيوندا- هوو9تن - اتيكو- بنز- اس ــب ي عق
ــان ديزل ووانت ليالند - و كاميون كاويان 2-انواع فنر اليى مربوط به كاميون هاى موصوف  آميكو- نيس
ــت به  -=3- كرپى و قامه فنر براى كاميون هاى مختلف -4-فنرهاى متنوع ديگر كه بالغ بر 333قلم اس
ارزش 2/091/000/000 ريال توقيفى در بلوار بهشت مقابل گاراژ انقالب مغازه فنر فروشى شجرى اجراء 
ــت تاديه دين محكوم له مى  ــاعت10 صبح اقدام به برگزارى عمليات مزايده جه ــخ 1398/3/26 س بتاري
نمايد. ضمنا محل برگزارى مزايده در واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان طبقه همكف اتاق 120 
مى باشد . مورد مزايده 5روز قبل از مزايده قابل مشاهده است .برنده كل مبلغ پيشنهادى را فى المجلس 

را به حساب 2171295776003واريز واصل فيش را تحويل نمايد .9802248
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان – زائرى 

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

ــغل :- نشانى محل اقامت نخل تقى مرغ فروشى  ــتا  نام پدر:اقا جان   ش •1-نام و نام خانوادگى: على روس
نوك طال

مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم
1-نام:محمدرضا  نام خانوادگى:هيئت اصفهانى     نام پدر :پرويز   شغل : -  نشانى:مجهول المكان 

محكوم به:
ــت به پرداخت 32/400/000ريال  ــماره دادنامه 7/ 98در تاريخ 98/1/18محكوم عليه محكوم اس طبق ش
ــارات قانونى وارده و هزينه دادرسى  به  ــت و چهل هزار تومان به انضمام خس ــه ميليون و دويس معادل س
ــه از تاريخ صدور چك مورخ 97/3/25تا زمان اجراى حكم در  ــغ 180/000تومان وهزينه  تاخير تادي مبل

حق خواهان. تاريخ انتشار:98/2/31  9802239
شوراى حل اختالف شهر نخل تقى

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
ــاع از ده هزار  ــهم مش ــبت به 249/85 س نظر به اينكه اقاى ابراهيم پاكدامن فريمانى فرزند محمدباقر نس
ــهد درخواست  ــدانگ پالك 2400 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش ــهم شش س
ــت.لذا نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعت 8 صبح روز سه  ــاعى خويش را نموده اس افراز مالكيت مش
شنبه مورخ 98/3/7 جهت اجراى عمليات افراز به محل وقوع ملك عزيمت مى نمايد. بدينوسيله به ساير 
ــند در اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى  ــاعى كه برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى باش مالكين مش
مفاد اسناد رسمى ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند. بديهى 
است عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورتمجلس افرازى 

متعاقبا اگهى خواهد شد.9802216
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139460306015004515 -1394/09/17 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كريم سلطانى فرد فرزند رسول بشماره شناسنامه 8544 صادره 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 197 متر مربع پالك 2300 فرعى از 250 اصلى واقع در  از تايباد در شش
ــمتى از پالك محرز  ــتان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت متقاضى و قس ــهد شهرس بخش 14 مش
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى 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. 9801477
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/31

مهدى حسين زاده  
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى نهبندان

 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860308004000002-1397/02/10 هيئت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان 
ــين به شماره شناسنامه 3226صادره  ــپهى فرزند حس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه س
ــبت به  ــه     1397114408004000002نس ــماره ملى5639252881 در پرونده كالس نهبندان  به ش
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 556/4متر مربع قسمتى از پالك 121فرعى از از 3- اصلى 
ــرمى بصورت انتقال از مالك رسمى (حسين سپهى)    ــهر نهبندان واقع در مزرعه نقش بخش 5 نهبندان ش

محرز گزديده است . 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ذينفع  به راى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دوماه اعتراض كتبى خويش 
ــليم  ــت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــيد دريافت نمايند. معترض مى بايس ــليم و رس رابه اين اداره تس
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره 
ــت . در صورتيكه  ــل تحويل در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم  قطعى دادگاه اس ــت مح ثب
اعتراض در مهلت مقرر قانونى واصل يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 
ــند مالكيت مانع  ــند مالكيت وفق مقررات خواهد نمود صدور س نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور س

ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9801541
تاريخانتشار نوبت اول :1398/02/16   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/31

سيد مهدى پروين محبى 
رئيس سازمان ثبت اسنادو امالك شهرستان نهبندان 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139760301060005807هيئت اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى خانم فاطمه سخندان سوال فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه9466 صادره ازتهران درسه دانگ مشاع 
ــماره171فرعى از12  ــاحت21/80مترمربع پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به مس ازشش
ــت لذابه منظور  ــلگى محرز گرديده اس اصلى واقع درقريه خيرآباد حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت اعظم س
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراض داش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــى تقديم نمايند بديهى اس قضاي

مالكيت صادر خواهد شد ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/16   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/31

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139760301060005804هيئت اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه1305صادره ازتهران درششدانگ يك قطعه  ــرين شهبازى فرزند اسداله بشماره شناس متقاضى خانم نس
زمين بابناى احداثى درآن به مساحت21/80مترمربع پالك شماره171 فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد 
حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت اعظم سلگى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود درصورتى كه اشخاص نس به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 67ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/31

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301046000037هيئت اول موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى و س
معارض متقاضى آقاى محمد رضا عرشى فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه113 صادره ازورامين درششدانگ 
ــاحت 153/23مترمربع كه مقدار62/43 متر مربع آن درحد  ــك قطعه زمين بابناى احداثى قطعه باغ به مس ي
شرقى درطرح تعريض خيابان قراردارد پالك16فرعى از112* اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى 

ازمالكيت مشاعى متقاضى محرزگرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ 
ــيد ظرف مدت يك ماه  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت  ازتاريخ تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد114ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول:98/2/16   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/31

 ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139760301060005809هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى عباس خروش فرزند جعفربشماره شناسنامه5680 صادره ازتهران درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
ــماره171فرعى از12 اصلى واقع  ــاحت21/80مترمربع پالك ش ــه زمين بابناى احداثى درآن به مس ــك قطع ي
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  اعتراف نامبارک رئیس جمهورمخلوع مصر

 در اتاق جنگ صدام 
علیه ایران حضور داشتم

گزارش خبری 

 جهان  حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر در گفت وگویی 
با رسانه کویتی األنبا، خاطرات بخشی از دوران حکومت خود را 
بازگو کرد. مبارک درباره دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث گفته 
است: وقتی قدرت را در دست گرفتم، تماس های غیررسمی با 
خیلی از کشورهای عربی را حفظ کردم. در همین حال حتی بدون 
هیچ رابطه رسمی به عراق در جنگش علیه ایران کمک کردم. 
هنگام عملیات فاو، به عراق و به دیدار صدام و فرماندهان عراقی در 
اتاق عملیاتشان رفتم تا در جنگ علیه ایران به آن ها کمک کنم. 
همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عراق کمک کردند؛ 
چرا که صدام می گفت، دارد از دروازه شرقی جهان عرب دفاع 
می کند. کشورهای عربی هم کمک مالی کردند.دیکتاتور سابق 
مصر همچنین از تالش انور سادات برای برقراری ارتباط با رژیم 
صهیونیستی گفته و ضمن تأیید این اقدام گفته است: وقتی که 
من قدرت را در دست گرفتم، رابطه مصر از زمانی که سادات 
به قدس رفت و به سوی صلح با اسرائیل گام برداشت، قطع 
شده بود. آن وقتی که سادات در سخنرانی پارلمان مصر در 
سال 1977 اعالم کرد آماده است به اسرائیل برود، یاسر عرفات 

هم در پارلمان بود. چند روز بعد آمریکایی ها دعوتنامه سفر به 
اسرائیل را به سادات دادند. پس از آن سادات به سوریه رفت 
تا حافظ اسد، رئیس جمهور وقت سوریه را از تصمیم خود برای 
رفتن به قدس ]اشغالی[ مطلع کند اما سوری ها مخالفت کردند. 
بعداً شنیدیم که آن ها در اندیشه بازداشت سادات بودند یا اینکه 
هواپیمایش را خراب کنند تا به قدس ]اشغالی[ نرود. سادات 
از فرودگاه نظامی ابوصویر نزدیک اسماعیلیه به قدس رفت و 
من صبح روزی که رفت به دیدارش رفتم و با موسی صبری، 
متن سخنرانی را که در کنست ]پارلمان رژیم صهیونیستی[ 
ایراد کرد، مرور کردیم. بعدش به فرودگاه رفتم و بدرقه اش کردم. 
رئیس جمهور سادات رهبری شجاع و صاحبنظری نافذ بود... .

مبارک درباره حمله صدام به کویت هم اظهار نظر کرده است و آن 

را شروع بسیاری از اتفاقات منطقه دانسته و گفته است: شکی ندارم 
که اشغال کویت وضعیت را در منطقه بدتر کرد. جهان عرب پس از 
این اقدام دو دسته شد و در نتیجه آن دخالت ها و طمع ورزی های 
خارجی فرصت بروز یافتند. از این رو  اقدامات تروریستی از جمله 
القاعده تحت بهانه مقاومت در برابر حضور آمریکایی ها در خلیج 
فارس شــکل گرفت و با حادثه یازدهم سپتامبر )2001( به اوج 
رسید. سپس در سال 2003 عراق ]توسط آمریکا[ اشغال شد، تا 
اینکه سرانجام حماس، قدرت در غزه را به دست گرفت و شکاف 
عمیق میان فلســطینی ها تا امروز به وجود آمده است. پس از آن 
هم اتفاقات 2011 ]بیداری اسالمی[ که پراکندگی، چند پارگی و 
... را به بار آورد به وقوع پیوست. متأسفانه خیلی از این مشکالت و 

ناآرامی ها ساخت دست خود ما عرب هاست. 

خبر
ورود جنگ تجاری چین وآمریکا به عرصه فناوری

گوگل علیه هوواوی
جهان: دعوای آمریکا بــا چین وارد مرحله 
جدی تری شــده و دونالــد ترامپ این روزها 
تصمیم گرفته اســت دست کم در سه محور 
سیاســی، نظامی و تجاری آتش این نزاع را 
شعله ورتر کند. در مرحله تجاری سرانجام کاخ 
سفید، هوواوی، ابرشرکت چینی را وارد لیست 
سیاه خود کرد. پیش از این مقامات آمریکایی، 
هوواوی را به جاسوسی متهم کرده بود. شاید 
شما هم یکی از هزاران شهروندی باشید که 
از گوشی هوواوی استفاده می کنید. اگرچنین 
اســت از این پس احتماالً بــه نرم افزارهای 
ارائه شــده از سوی شرکت گوگل دسترسی 
نخواهید داشت؛ چرا که روز گذشته شرکت 
آلفابت، شرکت مادر گوگل اعالم کرد، برخی 
همکاری های تجاری خود با شرکت هوواوی 
را متوقف کرده است. اگرچه این نخستین بار 
نیست که شرکت های بزرگ عرصه فناوری 
تصمیم می گیرند نقش ابزارهای اعمال فشار 
آمریکا را بازی کنند، اما پیش بینی می شود 
از این پس دسترسی گوشی های هوواوی در 

داخل و خارج از چین به »جی میل« و »گوگل 
پلی استور« محدود شود.

اما این تنها جبهه تقابل دو همسایه اقیانوس 
آرام نیست. روز گذشته یک رزم ناو آمریکایی 
وارد آب های چین شــد و خــط قرمز های 
اژدهای زرد در اطراف جزایر »اســکاربروگ 
شــول« را رد کرد. این جزایر جزو مناطقی 
هســتند که چین و فیلیپین بر سر مالکیت 
آن هــا چالش دارند. آمریــکا در این دعوا، از 
طرف فیلیپینی حمایت می کند. این دومین 
اقدام مشابه آمریکا در یک ماه گذشته است. 
وزارت خارجه چین به اقدام آمریکا مبنی بر 
کشتیرانی در اطراف جزیره تحت مناقشه در 
دریای چین جنوبی واکنش نشــان داد و در 
بیانیه ای اعالم کــرد: »با جدیت آمریکا را به 
ترک رفتارهای تحریک آمیز دعوت می  کنیم«.

در عرصه سیاســی هم اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا علیه چین ادامه دار اســت. شاید سفر 
سفیر واشــنگتن در چین به مناطق تبت و 
اطراف آن را در همین پازل بشود مطرح کرد. 

خبر
تأیید اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد 

موشک مشکوک
جهان: مقامات کاخ سفید در ادامه اقدامات 
مشکوک خود که با هدف ناامن جلوه دادن 
عــراق و مقصر جلــوه دادن ایــران در این 
موضــوع صورت می گیرد، مدعی ســقوط 
یک موشــک در نزدیکی سفارت این کشور 
در بغداد شــدند. در همین راستا یک مقام 
در وزارت خارجه آمریکا ضمن تأیید اصابت 
این موشک به منطقه »الخضراء« در نزدیکی 
سفارت واشنگتن در بغداد تأکید کرد که در 
این حمله هیچ صدمه ای به تأسیسات آمریکا 
وارد نشــد. این مقام آمریکایی ادامه داد: ما 
این موضوع را جدی گرفته ایم و در دو هفته 
گذشــته توضیح دادیم و بار دیگر نیز تأکید 
می کنیم که در رابطه با حمله به شهروندان 
و یا تأسیسات آمریکا سهل انگاری نخواهیم 
کرد. شــبکه خبری اســکای نیوز شــامگاه 
یکشــنبه از اصابت یک راکــت در نزدیک 
مجسمه »ســرباز گمنام« که کمتر از یک 
مایل )1.۶ کیلومتر( با سفارت آمریکا فاصله 

دارد، خبر داده بود.

جعفر الحسینی، سخنگوی کتائب حزب اهلل 
از گروه هــای مقاومت اســالمی عــراق در 
نخستین واکنش رســمی گروه های عراقی 
به انفجار در منطقه ســبز بغداد، این حمله 
موشکی را ناموجه، مشکوک و مغایر با منافع 
ملی عراق دانست. قیس الخزعلی، دبیرکل 
جنبش عصائب اهل الحق نیز با اشاره به اتهام 
پراکنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: 
جنگ احتمالی نه به ســود آمریکا بوده و نه 
ایران، بلکه کاماًل در راستای منافع اسرائیل 
اســت. وی همچنین نسبت به آنچه »برهم 
زدن معادله« با هدف زمینه ســازی جنگ و 
آسیب رسانی به وضعیت سیاسی، اقتصادی 

و امنیتی عراق خواند، هشدار داد. 
جوســازی تازه واشنگتن در حالی است که 
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشــنبه نیز با 
صــدور بیانیه ای به کارکنــان »غیرضرور« 
سفارت خود در بغداد و کنسولگری این کشور 
در اربیل دســتور داد تا عراق را ترک کنند. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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 تغییر قاعده بازی در یمن

شاهرگ  سعودی زیر تیغ انصاراهلل
  جهان  در اقدامی که نشــان دهنده تغییر معادالت 
و بازی قدرت در جنگ یمن اســت، یک منبع نظامی 
در وزارت دفاع یمن وابســته به انصاراهلل، از تهیه بانک 
اطالعاتی 300 هدف نظامی و حیاتی دشمنان سعودی 
- اماراتی به منظور هدف قرار دادن آن در زمان مناسب 

و در پاسخ به جنایات ائتالف متجاوز خبر داد. 
روزنامــه فرامنطقه ای القدس العربی بــه نقل از این 
مقام مســئول یمنی عملیات نهــم ماه رمضان که در 
آن بخشــی از تأسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی 
هدف قرار گرفت را یکی از این اهداف دانسته و تأکید 
کرد که دیگر مواضــع متجاوزان نیز زیر تیغ مقاومت 
قرار دارد. به گفته این منبع، این اهداف شامل دفاتر، 
تأسیسات نظامی و حیاتی در امتداد جغرافیای امارات 
و عربستان و نیز تأسیسات، مقرها و پایگاه های نظامی 

وابسته به ائتالف متجاوز در یمن خواهد بود. 
همزمان عضو شــورای سیاســی جنبــش انصاراهلل 
در گفت وگــو بــا قــدس آنالیــن در مــورد اهداف 
نظامــی نیروهای یمنی در عربســتان و امارات گفت: 
غافلگیری هــای بــزرگ و گزینه های بســیار قوی و 
بازدارنده در اختیــار داریم؛ اقداماتی را در نظر داریم 
که دشمن هرگز پیش بینی آن را نکرده است.  »حزام 
االســد« با اشــاره به حملــه پهپادی به تأسیســات 
نفتی ســعودی این اقدام را در راستای پاسخ قانونی 

و مشــروع مردم یمن به جنایت های هر روزه ائتالف 
دانســت و افزود: این اقدام حامل پیــام تغییر موازنه 
قواســت؛ به این معنی که امکان بازدارندگی نیروهای 
یمن علیه ســعودی که بر محاصره اقتصادی متمرکز 
شده، افزایش یافته است. نیروهای مشترک یمنی 24 
اردیبهشــت در عملیاتی تالفی جویانه و در واکنش به 
حمــالت هوایی مکرر ائتالف ســعودی، اهدافی را در 

عمق خاک عربستان هدف قرار دادند.
 تحلیلگــران از این حمله پهپادی گســترده به عنوان 
تحولی بزرگ و باز شدن افق های جدید به روی مقاومت 
یمــن در نبرد با متجاوزان تعبیر کردنــد. رقم خوردن 
تحوالت به نفع مقاومت در حالی اســت که سردمداران 
آل ســعود در اقدامی که با هدف فرافکنی در راســتای 
متهم کردن دیگــران و بی گناه جلوه دادن خود صورت 
می گیرد، بار دیگر مدعی هدف قرار گرفته شــدن مکه 
مکرمه از ســوی نیروهای یمنی شــدند. ســخنگوی 
نیروهای مســلح یمن اما با رد اتهامات، این اظهارات را 
تالش سعودی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت هایش 
دانست. »یحیی سریع« ادامه داد: دشمن سعودی تالش 
می کند از رهگذر این اتهام ها، حمایت دیگران برای تداوم 
تجاوزگری به یمن را جلب کند؛ چراکه مقاومت یمنی ها 
تجاوزگری ســعودی و متحدانش در یمن را با شکست 

مواجه ساخته است. 

بدون تیتر

اتاق فکر

العهد: یک منبع آگاه در عربستان سعودی از 
نقشه رژیم آل سعود برای تخریب خانه های 
بیشــتری از ســاکنان منطقه شیعه نشین 
القطیف به منظور اسکان غریبه هایی از داخل 

یا خارج عربستان در آنجا خبر داد.
دبکا فایل: ملک سلمان، پس از حمله پهپادی 
به تأسیسات نفتی عربستان از ترامپ درخواست 
کرد تا مواضع انصاراهلل یمن را هدف قرار دهد، 
اما ترامپ این درخواســت را رد کرده است.

هیل: بر اساس نتایج نظرسنجی جدید، بیشتر 
حامیان حــزب دموکــرات و رأی دهندگان 
مستقل در انتخابات 2020 در پی به شکست 

کشاندن رئیس جمهور فعلی آمریکا هستند.
عربی 21: »خالد بن ســلمان« معاون وزیر 
دفاع ســعودی و فرزند پادشــاه این کشور 
بتازگی در صدر هیئتی بلندپایه در ســفری 
محرمانه به سودان رفته و با مقامات شورای 

نظامی دیدار کرده است.
رویترز: سفیر آمریکا در پکن، در اقدامی که 
قطعاً موجب خشم چین می شود از تصمیم 

خود برای سفر به تبت خبر داده است.
واشنگتن پست: نتایج نظرسنجی ها پس از 
انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد، نخست وزیر 
کنونی عملکرد انتخاباتی بهتری داشته و احتماالً 
بــا اکثریت بزرگ تری به قــدرت باز می گردد.

المنار: وزارت کشــور مصر اعالم کرد که در 
جریان تبادل آتش میان نیروهای امنیتی این 
کشور و نیروهای مســلح، 12 تن از اعضای 
جنبش »حسم« )وابسته به اخوان المسلمین( 

در قاهره کشته شدند.
اســکای نیوز: اتــاق بازرگانی ســعودی 
در ادامــه تبلیغــات ضد ترکیــه ای در این 
کشور، از شــهروندان عربستانی خواست در 
ترکیه بخصوص در بخش ساختمان ســازی 

سرمایه گذاری نکنند.

پراجکت سندیکت بررسی کرد
همه پرسی بزرگ و  آینده اروپا

خالدی: مجله تحلیلی پراجکت ســندیکت 
در گزارشی تحت عنوان »انتخابات پارلمانی 
اروپا برای آینده اتحادیه مهم است« نوشت: 
انتخابات پارلمانی اروپا که در تاریخ 23 تا 2۶ 
می 2019 )2 تا 5 خرداد( برگزار می شــود، 
بدون شک با انتخابات های پیشین متفاوت 
اســت. این رقابت در ســایه ظهــور دوباره 
اندیشه های ناسیونالیستی که ماهیت اتحادیه 
را با چالش مواجه ساخته، برگزار خواهد شد.

انتخابات اخیر در حالی برگزار می شود که اروپا 
به نوعی با »زلزله سیاسی« دست و پنجه نرم 
می کند. افزایش اختالف های درونی و پیرامونی 
اتحادیه، الحاق غیر قانونی کریمه به روسیه در 
سال 2014، بحران مهاجرت که از سال 2015 
گریبانگیر اروپاست و آغاز روند خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا )201۶( همه چالش هایی است 

که آینده اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این در حالی است که چشم انداز سیاسی آینده 
اتحادیه نیز همچنان در هالــه ای از ابهام قرار 
داشــته و واگرایی تقویت شده است. حمایت 
از احزاب سنتی راســت و چپ میانه کاهش 
یافته اســت و احزاب یوروســپتیک )مخالف 
همگرایی اتحادیــه اروپا( در چندین انتخابات 
ملی به موفقیت دســت یافته اند. برای چهار 
دهه، دو حزب بزرگ سیاســی پــان اروپایی 
راســت میانه با نام »حزب مردم اروپا« و چپ 
میانه با نام »ائتالف پیشروی سوسیالیست ها 
و دموکرات ها« اکثریــت پارلمان را در اختیار 
داشته اند. نظرسنجی ها نشان می دهد که آن ها 
احتماالً دو گروه بزرگ حزبی باقی خواهند ماند، 

اما اکثریت خود را از دست خواهند داد. 
در عیــن حال انتظار مــی رود که احزاب ضد 
اروپایی نیــز در انتخابات اخیــر به موفقیت 
احتمالی دســت یافته و در حدود یک ســوم 
کرسی ها را بدست آورند. بسیاری از این گروه ها 
بر تغییر درونی بیشتر اتحادیه در جهت کمتر 
لیبرال و بین المللی شدن و همچنین مخالفت 
با مهاجران و دادن امتیازات بیشتر به واحدهای 

ملی تأکید دارند. 
این مسئله برای آینده اتحادیه مهم است و بر 
آن تأثیر می گذارد؛ چراکه پارلمان اروپا به عنوان 
تنها نهاد مستقل انتخابی در قلب مشروعیت 
دموکراتیک قرار داشته و پیمان لیسبون که در 
ســال 2010 میالدی به امضا رسید اختیارات 
بیشتری را در پروسه تصمیم گیری به آن داده 
اســت. واگرایی و جدایی سیاسی در ترکیب 
پارلمان آینده اروپا احتماالً نسبت به گذشته 
آشکارتر خواهد شــد؛ بنابراین ضروری است 
احزاب طرفــدار اتحادیه اگر خواهــان تداوم 
وضع موجود هستند؛ بتوانند راه های جدیدی 
برای همبســتگی با تمرکز به اهداف مشترک 
اروپایی پیدا کننــد. انتخابات آینده حداقل از 
ســوی منتقدان، به عنوان یک همه پرسی در 
مورد آینده اروپا تلقی می شود؛ بنابراین ضروری 
اســت طرفداران اتحادیه اقدامــات خود را به 
منظور حمایت از ارزش های اصلی اروپا، ارتقای 
اصالحات عملی و حل چالش های بلند مدت 

که اروپا با آن مواجه است، تقویت کنند.

  وزارت خارجه قطر اعالم کرد
برای کنفرانس های مکه 

دعوت نشده ایم
مهر: وزارت خارجه قطــر اعالم کرد که 
دعوتی را برای حضور در نشست های مکه 
دریافت نکرده اســت. »سلطان بن سعد 
المریخی« وزیر مشاور در امور خارجی قطر 
اعالم کرد که سیاست به انزوا کشاندن دوحه 
از سوی همســایگان خود در خلیج فارس 
همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، 
این مقام وزارت خارجه قطر اعالم کرد که 
هنوز از این کشور دعوتی برای حضور در 
نشست های عربی در مکه به عمل نیامده 
اســت. گفتنی است، ملک سلمان پیشتر 
فراخوان برگزاری دو نشســت در سطوح 
کشــورهای عربی و کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس در مکه را صــادر کرده بود.

شرط بندی ریاض روی اسب لنگ
ملک سلمان، پادشاه سعودی پس از حادثه انفجار نفتکش ها در سواحل فجیره و حمالت 
پهپادی گسترده مبارزان یمنی به دو ایستگاه پمپاژ نفت این کشور، از رهبران شورای 
همکاری خلیج فارس و سران عرب خواست تا در پایان ماه می )نهم خرداد ماه( در دو 
نشست فوق العاده در مکه حضور یابند. اگر چه شاه سعودی هدف این نشست را بررسی 
دو حادثه فوق عنوان کرده اما این گردهمایی که بالفاصله با استقبال متحدان نزدیک 
سعودی، از جمله امارات و بحرین مواجه شد، اهداف پنهان دیگری را نیز دنبال می کند. 
سعودی ها با برگزاری این دو اجالس فوق العاده به دنبال آن  هستند که با معرفی کردن 
ایران به عنوان بزرگ ترین تهدید امنیت قومی عربی بتوانند اهداف ذیل را محقق سازند :

1- با توجه به اینکه سعودی ها چندین بار )البته با حمایت آشکار وعلنی ایاالت 
متحده( برای تشکیل به اصطالح »ناتوی عربی« خیز برداشته و به دالیل متعددی 
در انجام آن ناکام ماندند، در حال حاضر فضا را برای این منظور مساعد می بینند. 
بر این اساس آن ها به دنبال آن هستند که با بهره برداری از این نشست ها، ضمن 
جلوه دادن  جمهوری اســالمی ایــران به عنوان  تهدیدی برای منطقه و تجارت 
بین الملل، گامی دیگر در تحقق این خواسته آمریکایی ها بردارند. گرچه حکومت 
مصر به صورت علنی نسبت به حضور در این پیمان اظهار بی رغبتی نموده است، 
ولی خبرهای آشکار و پنهان حاکی از آن است که پشت پرده، مذاکراتی با السیسی 

صورت گرفته است تا به نحوی نظر مساعد وی نیز جلب شود. 
2- سعودی ها با این اردوکشی به تندروهای کاخ سفید کمک خواهند کرد تا به 
سایر قدرت های بین المللی و منطقه ای از جمله اروپاییان در خصوص حمایت از 
تنش زدایی و آرام سازی فضا هشدار دهند که در واقع این جمهوری اسالمی ایران 
است که مسبب اصلی ناامنی در منطقه بوده و به نحوی پای ایران باید به شورای 
امنیت کشیده شود. در واقع همان اهداف نئوکان های کاخ سفید را سعودی ها در 
منطقه و در بین کشورهای عربی رهبری می نمایند. اتهاماتی نظیر راهزنی دریایی، 
تالش برای تولید بمب هســته ای، حمایت از گروه های تروریســتی و خطرتوان 

موشکی از جمله این ادعاها خواهد بود.
3- فشــار حداکثری بر افکار عمومی و گروه های ضد جنگ داخل ایاالت متحده 
از دیگر اهداف سعودی هاست. آن ها سعی می کنند به نحوی با بزرگ نمایی خطر 
جمهوری اســالمی ایران و گروه های مقاومت و نســبت دادن انفجار کشتی ها و 
لوله های نفتی به ایران، افکار عمومی و مخالفان ضد جنگ آمریکایی را به سوی 
برخورد مستقیم سوق دهند. جالب اینجاست که سران رژیم صهیونیستی در این 
چند روز اخیر از بار تهدیدات تبلیغاتی خود کاسته اند تا طرح سعودی ها )به دلیل 

انزجار افکار عمومی جهان اسالم از صهیونیست ها( با ناکامی مواجه نشود.
ســران آل ســعود که خود را بازنده تمام عیار در پرونده های مختلف منطقه ای 
از جمله عراق، ســوریه، لبنان و یمن می دانند، برای فرار از بار این شکست های 
خفت بار، به دو اجالســی پناه آورده اند که عدم کارایی آن ها حتی در حل مسائل 
عربی و منطقه ای بارها به اثبات رسیده است. این اقدام ریاض قمار و شرط بندی 
بر روی اسب لنگ است. از شورای همکاری خلیج فارس تنها نامی بی مسمی مانده 
است که به جای همکاری همواره شاهد تنش در روابط بین کشورهای مذکور از 
جمله قطر و عمان با سایر کشورهای عضو هستیم. اتحادیه عرب نیز در حل هیچ 
پرونده عربی از لیبی و ســودان و الجزایر گرفته تا سرزمین های اشغالی و جوالن 
توفیقی نداشــته است. تنها نتایجی که از چنین اجالسی می توان انتظار داشت، 
بیانیه های نمایشی و عکس های یادگاری است البته این بار بدون حضور مبارک، 

بن علی، عمرالبشیر، قذافی و علی عبداهلل صالح.
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خبر

رام کردن یک رئیس جمهور
آیا جبهه جمهوریخواهان علیه ترامپ شکل می گیرد؟

جهان: اســتیضاح کردن یا اســتیضاح نکردن؟ این پرسشی است که این روزها 
بیش از هر چیز ذهن نمایندگان کنگره آمریکا را در رابطه با چگونگی تعاملشان با 

رئیس جمهور جنجالی این کشور مشغول کرده است. 
برخی چون سناتور ایزابت وارن از وظیفه اخالقی نمایندگان کنگره برای مقابله با 
رئیس جمهوری که تقریباً همه قوانین مکتوب و غیر مکتوب را زیر پا گذاشــته، 
سخن می گویند و برخی دیگر همچون نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان این اقدام را نوعی پاس گل برای ترامپ دانســته و از آن به عنوان یک 
تاکتیک اشــتباه یاد می کنند. اما این روزها تحولی جدید در این حوزه رخ داده 
است. جبهه ای جدید در کنگره علیه ترامپ در حال شکل گیری است؛ جبهه ای 

که اعضای آن را نمایندگان جمهوریخواه شکل می دهند. 
به گزارش سی.ان.ان در نهایت »جاستین آماش« یک عضو کامالً محافظه کار کنگره 
و نماینده میشــیگان، قانون اساسی آمریکا را به وفاداری حزبی به رئیس جمهور 
دونالد ترامپ ترجیح داد. سؤال این است که آیا جمهوریخواهان دیگر از این کار 
او الهــام می گیرند و همین کار را انجام دهند یا آن ها همچنان به دفاع از ترامپ 
در برابر ادعاهایی که از تحقیقات رابرت مولر برآمده، ادامه خواهند داد؟ این واقعاً 
شگفت انگیز است که یک عضو کنگره خواستار استیضاح رئیس جمهوری شود که 
از قضا هم حزبی خودش است، اما همان طور که »آماش« در توییتش توضیح داد، 
انگیزه او برای این کار مشخص است؛ نگرش های حزبی سبب تضعیف تدریجی 
نظام کنترل قوا و بنیاد آزادی در کشور شده است. با این حال نخستین واکنش ها 
در میان جمهوریخواهان به این اظهارات آماش خیلی امیدوار کننده نبوده است. 
»میــت رامنی« از چهره های اصلی محافظه کار بــا وجود اختالفات جدی اش با 
ترامپ چنین درخواســتی را در میان جمهوریخواهان مردود دانســته اســت.

هادی العامری، رهبر ائتالف فتح عراق نسبت به تالش ها برای به 
راه انداختن جنگ هشدار داد و تأکید کرد که نه جمهوری اسالمی 
ایران خواهان جنگ است نه ایاالت متحده، بلکه این تنها رژیم 
صهیونیستی است که شرایط را به سمت جنگ پیش می برد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضمن اســتقبال از وقوع 
جنگ تجاری میان پکن و واشــنگتن اعالم کرد: هرگز اجازه 

نمی دهد چین به قدرت برتر جهان تبدیل شود.

جرمی کوربین، رهبر حــزب کارگر انگلیس تهدید کرد اگر 
الیحه برگزیت به طور اساسی تغییر نکرده باشد، حزب کارگر 

از آن حمایت نخواهد کرد.

جو بایدن، معاون باراک اوباما و رقیب انتخاباتی ترامپ ضمن 
انتقاد از رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد: اقتصادی که او امروز در 
کشور دارد و به آن می بالد از جمله میراث دولت سابق است.

نصــر الشــمری، رئیس شــورای اجرایی نَُجباء با اشــاره به 
بهانه جویی واشنگتن برای ایجاد ناامنی در منطقه و عراق، بر 
آمادگی این شورا برای پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه 

آمریکا تأکید کرد.

گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا با هشدار نسبت 
به قدرت یابی احزاب استقالل طلب در اسکاتلند هشدار داد: 
تداوم این روند به یک بحران جدی و در نهایت  تجزیه بریتانیا 

منجر خواهد شد.

 انعکاس

عکس نوشت

اعتراض به  َبَزک  اشغالگری
اگرچه اشــغالگران قدس در ادامه تالش برای بزک چهره کودک کش این 
رژیم به دنبال کسب اعتبار از قبل برگزاری مسابقات هنری آواز بودند اما 
گویا این فعالیت هایشان چندان موفق نبوده است. چرا که ده ها تن از فعاالن 
حقوق بشر با برگزاری تظاهرات مقابل محل برگزاری مسابقات آواز اروپایی 
)یوروویژن( در پایتخت رژیم صهیونیستی نسبت به برگزاری این مسابقات 
و کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. معترضان با 
شعارهایی همچون »نمی توانید اشغالگری را بزک کنید« و »نخست وزیر 
جنایتکار ما اسباب بازی تو نیستیم« خطاب به نتانیاهو نقشه های او برای 

به فراموشی سپردن جنایت ها در غزه را نقش بر آب کردند.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 سید احمد سادات، مدیر پیشین شبکه العالم

نشست اقتصادی برای فروش فلسطین   کمدی سیاسی »زلنسکی«  دردسر جدید کاخ سفید
پولشویی ترامپ و کوشنر 

در دویچه بانک
رئیس جمهور اوکراین نیامده 

پارلمان را منحل کرد
بحرین استارت خیانت قرن 

را می زند
مهر: دویچه بانک با ارســال گزارشی به 
گروه های جرایم مالی فدرال از »نشاندار« 
شدن حساب مالی مشترک دونالد ترامپ 
و جرد کوشنر به دلیل اقدامات مشکوک 
و مجرمانه خبر داد. نشــاندار شــدن این 
حســاب توســط نرم افزار دویچه بانک 
که معموالً به انجــام اقدامات غیرقانونی 
واکنش نشــان می دهد، انجام شده است. 
»تامی مــک فادن« از مقامات پیشــین 
و کارشناس پولشــویی دویچه بانک، در 
ایــن رابطه می گوید: پس از آنکه در مورد 
حساب مشترک ترامپ و کوشنر حساس 
شــده و این حساب را بررسی کردم از کار 

اخراج شدم.

باشگاه خبرنگاران : ولودیمیر زلنسکی، 
کمدینی که بتازگی توانسته رئیس جمهور 
جدید اوکراین شــود، روز دوشــنبه در 
مراســم تحلیف خود از انحالل پارلمان 
که اکثریــت آن با او مخالفند، خبر داد و 
برگزاری انتخابــات پارلمانی زودهنگام را 
خواستار شد. زلنسکی با وجود تردید های 
حقوقی در مورد اختیاراتــش برای آغاز 
چنیــن رونــدی، در جمــع نمایندگان 
پارلمان و هیئت هــای بین المللی که در 
مراسم تحلیف او شــرکت کردند، اعالم 
کرد: »من پارلمــان را منحل می کنم.« 
انتخابات پارلمانی اوکراین قرار بود اواخر 

اکتبر برگزار شود. 

ایسنا: کاخ سفید اعالم کرد که اواخر ژوئن 
نشســت اقتصادی بین المللی در بحرین 
برای جــذب ســرمایه گذاری در اراضی 
فلسطین به عنوان بخش نخست معامله 
قرن برگزار خواهد شد. جارد کوشنر، داماد 
و مشاور رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعالم 
کرده بود که معامله قرن پس از ماه رمضان 
اعالم خواهد شــد. یک منبع آگاه اعالم 
کرد که کوشــنر تعدادی از سفیران را در 
نشستی در واشنگتن که 14 آوریل برگزار 
شده بود، تشویق کرده که درباره پیشنهاد 
آمریکا برای صلح میان فلسطین و اسرائیل 
انعطاف پذیری داشــته باشند و با »ذهنی 

باز« این پیشنهاد را بررسی کنند.
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