
اتهام به ایران بهانه 
ادامه حضور آمریکا  درعراق

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
پیرمحمد مالزهی

پس از هفت هفته حضور مردم در پای صندوق های رأی، ســرانجام نارندرا مودی، 
نخست وزیر کنونی بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را تصاحب کرد. این پیروزی 
در شرایطی به دست آمد که بسیاری از ناظران و تحلیلگران پیش از این نسبت به 

توسل ابزاری مودی به سیاست های ملی گرایی ...

پیروزیمودیوچالشهایپیشرو

عضو ارشد مقاومت اسالمی  سیاست
نَُجباء در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه 
بین الملل قدس آنالیــن درباره صحت و 
سقم ادعاهای مقامات آمریکایی در مورد 
وجود تهدید علیه منافع و نیروهای این 
کشور از سوی ایران و متحدانش در عراق، 

اظهار داشــت: این اتهامات در راســتای 
جنگ رســانه ای و روانی علیه جمهوری 
اسالمی است و مصرف داخلی دارد؛ زیرا 
آنان در صدد توجیه سیاست های ترامپ 
برای ملت آمریکا هستند. آنان همچنین 
با این اتهامات دنبال فشار آوردن به بغداد 

هستند تا دولت عراق را به پذیرش تداوم 
حضور نظامی آمریکا وادار سازند؛ چراکه 
عزم پارلمان عــراق برای تصویب قانونی 
جهــت ملزم نمــودن دولت بــه اخراج 
نیروهای آمریکایی، آنان را به وحشــت 
انداخته اســت. وی درباره دالیل اعزام ناو 

و تجهیزات جدید آمریکایی به منطقه و 
فرضیه وقوع جنگ، تصریح کرد: احتمال 
وقوع جنگ به دو دلیل بسیار بعید به نظر 
می رسد؛ اوالً سخنان رهبر معظم انقالب 
آیت اهلل خامنه ای که وقوع جنگ را منتفی 

دانستند ...
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آستانشور و شوق بچه هــا نشان می دهد که ایستگاه های فرهنگی کودکانه زائرانخردسالاز»ایستگاههایفرهنگی«استقبالکردند

حرم مطهر رضوی با اســتقبال آن ها و والدینشان همراه شده است.بچه ها دور 
میز نشسته اند و هر کدامشان مشغول کاری هستند. بیشترشان، دارند نقاشی 
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 برای پیشگیری از جرم 
سرمایه گذاری کنیم

  ما را از جنگ نترسانید
برای هر وضعیتی آماده ایم

همه باید به مسئولیت تاریخی خود 
برای مقابله با معامله قرن عمل کنیم
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دعوت کنید تا مردم 
از شما پارسایی، 

سخت کوشی، نماز 
و نیکی ببینند...
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حجت االسالم دکتر محسن الویری:
 میراث معارفی امیرالمؤمنین j بهترین 
سرمایه پس از قرآن و معارف نبوی

داریوش ارجمند از نقش مالک اشتر در سریال امام علی می گوید
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف: تصمیم آمریکا برای افزایش نیروها در خاورمیانه خطرناک است       ایرنا: وزیر امور خارجه ایران درخصوص ادعای اخیر ارتش آمریکا برای افزایش نیروهای این کشور در خاورمیانه گفت: 
چنین ادعاهایی برای صلح و امنیت بین المللی بسیار خطرناک است و باید با آن برخورد شود. آمریکایی ها برای توجیه سیاست های خصمانه خود و در راستای تنش آفرینی در خلیج فارس اقدام به چنین ادعاهایی می 

کنند. ادعای ساختگی در توجیه تصمیم اخیر واشنگتن برای افزایش نیروهای  آمریکایی در منطقه درست پس از تصمیم آمریکایی برای افزایش حضور نظامی در منطقه، عنوان شد.

جواد فراهانی: عضو ارشد مقاومت 
اسالمی نَُجباء در پاسخ به پرسش 
خبرنگار گروه بین الملل قدس آنالین درباره 
صحت و سقم ادعاهای مقامات آمریکایی در 
مورد وجود تهدید علیه منافع و نیروهای 
این کشور از ســوی ایران و متحدانش در 
عراق، اظهار داشت: این اتهامات در راستای 
جنگ رســانه ای و روانی علیه جمهوری 
اســالمی اســت و مصرف 
داخلــی دارد؛ زیــرا آنان در 
صدد توجیه سیاســت های 
ترامــپ برای ملــت آمریکا 
هستند. آنان همچنین با این 
اتهامات دنبال فشار آوردن به 
بغداد هستند تا دولت عراق را 
به پذیــرش تــداوم حضور 
نظامــی آمریکا وادار ســازند؛ چراکه عزم 
پارلمان عــراق برای تصویب قانونی جهت 
ملزم نمــودن دولت به اخــراج نیروهای 
آمریکایی، آنان را به وحشت انداخته است. 
وی درباره دالیل اعزام ناو و تجهیزات جدید 
آمریکایی به منطقه و فرضیه وقوع جنگ، 
تصریح کرد: احتمال وقوع جنگ به دو دلیل 

بسیار بعید به نظر می رسد؛ اوالً سخنان رهبر 
معظم انقالب آیــت اهلل خامنه ای که وقوع 
جنگ را منتفی دانستند و ما می دانیم تمام 
بیانات ایشان دقیق، هوشیارانه و از روی تدبر 
و شناخت اســت. رئیس شورای سیاسی 
نَُجباء اضافه کرد: دلیل دوم این اســت که 
دشــمنان دریافته اند تهدیــد و محاصره 
اقتصادی سودی ندارد و هرآنچه به عنوان 
آمادگی برای جنگ مطرح می شــود، در 
راستای جنگ روانی است تا ایران را مجبور 
کنند بر پایه میل ترامــپ به میز مذاکره 

برگردد. مطلب مهم تــر اینکه تهدیدهای 
آمریکا برای ترســاندن کشورهای عربی از 
ایران و دریافت اموال بیشــتر از آن هاست. 
بنده نمی خواهم موضوع را ساده فرض کنم، 
ولی اطالعات دقیق، عــدم وقوع جنگ را 

ثابت می کنند.
 ایران و آمریکا هم اعالم کرده اند که دنبال 
جنگ نیســتند. البته طرف سومی وجود 
دارد که به دنبال جنگ افروزی است؛ رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای عربی در 
پی آنند که آمریکا را وارد جنگ کنند. حتی 

اگر هم موفق شــوندـ  در بدترین حالتـ  
به نظر من جمهوری اسالمی برای تبدیل 
این تهدید به فرصت، از هوشــیاری کافی 
برخوردار است.مقام بلندپایه بسیج مردمی 
عراق در پاســخ به این پرســش که »در 
شــرایط کنونی حضور نیروهای آمریکایی 
در عــراق چــه ضرورتــی دارد و موضع 
جنبش های مقاومت عراقــی در قبال آن 
چیست؟« اظهار داشت: ضرورتی برای بقای 
نیروهای آمریکا در عراق وجود ندارد. آنان 
جز خرابی ارمغانی برای ما نداشته اند، بویژه 
پس از ســال ۲۰۱۴ که فقط به تماشای 
مصائب ملت عراق نشســتند. آن ها بودند 
که با ایجاد داعش، همان گونه که هیالری 
کلینتون هــم اعتراف کرد ـ عــراق را به 
فتنه ای دائمی گرفتــار نمودند. گروه های 
مقاومت، حضور نیروهای آمریکا در عراق 
را یک لحظه هم برنمی تابند، ولی فرصتی 
در اختیار دولت و پارلمان گذاشــته ایم تا 
به صورت  دیپلماتیک و از مسیر قانون، آن ها 
را از کشور اخراج کنند. اگر این کار صورت 
نگیرد، گروه های مقاومت مستقالً اقدام به 

اخراج آن ها خواهند کرد. 

رئیس شورای سیاسی نَُجباء در گفت وگو با »قدس آنالین« مطرح کرد

اتهام به ایران  بهانه ادامه حضور آمریکا  درعراق

  دولت محترم، نیروهای مسلح، به خاطرخدا و ماه مبارک رمضان بیایید دست 
در دست هم دهیم و به قشرفقیرجامعه کمک کنیم. مهربانی انسانیت ماندگار است. 

09150003230
 از ژاپنی میپرســن: رمز موفقیت و پیشــرفت شــما چیــه؟ میگه: اون که 
باالدست ماست می فرستمش باالتر خودم، جاش می شینم و از ایرانی میپرسن 
میگه: اون که باالدســت ماســت می کشــمش پایین، خودم جاش می شینم.    

09150007819
 یعنی خرمایی رو که دیروز خریدم ۲5 هزار و شمردمش و۴8دونه بود ، حساب 

کردم دونه ای 5۰۰، بعد از این ایام ارزون میشه؟   09370007049
 این همه شبکه رادیو داریم یک شبکه دو ساعته هم کتابخوانی یا همان کتاب 

صوتی راه اندازی کنند.   09390003589
 غذای حیوانات خانگی ممنوع شــد از فردا دیگه ضایعات مرغ هم برای ســوپ 

نخواهیم داشت.   09150009278
 ضمن گرامیداشت شب های قدر می خواستم بدانم قشرمحروم به چه کسی اطالق 

می شود؟ آیا فقط حاشیه شهرمحروم دارد.   09150000860
 چه شــده »وحدت کلمه«؟ یکی خواستار مذاکره و دیگری آماده جنگ! کوتاه 
آمدن مقابل آمریکا، یعنی مبتال شدن به سرنوشت لیبی و مصر و سودان و عراق. 

09150000002
 درتمام کشورهای اسالمی رسم براین است که  بانزدیک شدن ماه رمضان ارزاق 
ارزان می شــود، امادرایران برخی  اصناف و تجار با احتکار خرمای کیلوی ۱۰هزار 
تومان را رسانده به 3۲هزار تومان! آقای روحانی اگر نمی توانی مملکت را اداره کنی 

برادرعزیز برو کنار!   09150000210
 شــعار جدید انتخاباتی باتوجه به معیشت!»به عقب برمی گردیم«! چه کردید با 

ملت.   09150007032

 ساختن خانه اي 
در دل آتشفشان 

دیــدار وزیــر خارجه کشــورمان بــا »دایان 
فینشتاین« سناتور مطرح دموکرات، تبدیل به 
یک جنجال سیاســی در دو کشور شده است. 
وزارت خارجه می گوید هدف این گونه دیدارها 
جلوگیری از تأثیرگــذاری البی های ضد ایران 
است؛ امری که بخشی از وظایف ذاتی دستگاه 
دیپلماسی کشورمان محسوب می شود. ساخت 
سیاسي آمریکا به گونه اي است که تصمیم    هاي 
اصلي در سیاســت خارجي یا در کنگره شکل 
مي گیــرد یا باید به تصویب کنگره برســد. از 
همین رو است که بســیاري از کشورها براي 
تأمین منافع ملي خــود اقدام به البي گري در 
کنگره مي کنند. ســه البي فعال نیز در کنگره 
علیه کشورمان حضور دارند، البي اعراب، البي 
ضد انقالب و البي رژیم صهیونیستی، اما بهترین 
راه برای مقابله با این البی ها حرکت در مسیر 
ایجاد یک البی قدرتمند برای حمایت از منافع 
کشورمان است. ایجاد البي در کنگره آمریکا به 
مثابه ساختن خانه اي در دل آتشفشان است. 
تجربه نشــان داده البی گری موفق با توجه به 
ساخت سیاسي آمریکا عالوه بر »ایجاد آگاهی 
عمومی در جامعه آمریکا و در میان نخبگان« 
می تواند تأمین کننده منافع ملي کشورمان نیز 
باشد. جلوگیري از اعمال تحریم هاي ظالمانه 
اقتصــادي، مخالفت با اقدام نظامي و مقابله با 
اقدامات تخریبي سه البي ضد ایراني مي تواند 
از اولویت هــاي البي ایران در آمریکا باشــد. 
ممکن است برخي مقابله با دستگاه عظیم البي 

صهیونیست را غیر ممکن بدانند. 
اما واقعیت این اســت که در حوزه ساختاري 
نهادهاي سیاســي به گونه اي طراحي شده اند 
که هیچ کدام از قدرت مطلقه برخوردار نبوده 
و مي توانند با نظارت بــر یکدیگر توازن قوا را 
کنترل نمایند؛ امري که در حوزه زیرساختي 
هم قابل مشــاهده اســت. البي هــا به عنوان 
بخشي از زیرساخت سیاسي آمریکا نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند؛ بنابراین ایجاد یک البي 
قوي در آمریکا نه تنها توانایي خنثي ســازي 
فعالیت هاي تخریبي جبهه مقابل را دارد، بلکه 
مي تواند در تأمین منافع ملي کشــورمان نیز 

مفید واقع شود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

  دکتر علیرضا رضاخواه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 هرآنچه به عنوان 
آمادگی برای جنگ 
مطرح می شود، 
در راستای جنگ 
روانی است

بــــــــرش

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

دفاعی و امنیتی سیاست داخلی  سیاست خارجیاحزاب
سرلشکر رشید:زاکانی: سفیر اسلووني در ایران خبر دادمرعشی مطرح کرد

 برکناری کافی نیست
 محاکمه کنید

سیاست: نماینده پیشین مردم تهران در 
مجلس  با اشــاره به اقدامات صورت گرفته 
در قوه قضائیه  برای برخورد با مفاسد درون 
سازمانی گفت: کســی که دو رئیس قوه را 
بیچــاره کرده و دچار مشــکل بوده و مایه 
بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شــده را باید 
کنار گذاشــت، این اقدام مناسب است ولی 
اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط 
است و محاکمه چنین عنصری که همه از او 
و اشکاالتش اطالع دارند، برای سالمت قوه 

قضائیه بسیار مفید وحیاتی است.

   مــا را از جنگ نترســانید
 برای هر وضعیتی آماده ایم

سرلشکر غالمعلی رشــید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا)ص( با حضور در صحن 
مجلس شــورای اســالمی در سخنانی به 
خرمشهراظهار  آزادسازی  سالروز  مناسبت 
داشت: امام میان مذاکره و تسلیم شدن در 
مقابل دشمن و ایجاد قدرت تهاجمی، قدرت 
تهاجمی را انتخاب کرد که موجب شکست 
دشمن شد. کسانی که تاریخ آن ها به جنگ 
گذشــته اســت ما را از جنگ نترسانند ما 
عزت ملت خودمان را از میان خون بدست 
آورده ایم و امروز برای هر وضعیتی آماده ایم.  

 انتخابات مجلس 98  
زمینه ساز  ریاست جمهوری 1400

حزب  مرکــزی  شــورای  عضــو  فارس: 
کارگزاران درباره گزینه های احتمالی جریان 
اصالح طلب بــرای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: 
انتخابــات مجلس یازدهم زمینه ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰ را فراهم می کند. پس این 
انتخابات صرفاً انتخابات مجلس نیست. خودم 
به عنوان کسی که فوق العاده عالقه مندم که 
ایران در مسیر سربلندی قدم های جدی تری 
را بردارد، فکر می کنم چه اصولگرایان و چه 
اصالح طلبان باید بهترین ظرفیت هایشان را 
برای انتخابات مجلس یازدهم آماده کنند.

 آغاز کار اینستکس
 احتماالً 2 ماه دیگر!

انتخاب: کریستینا رادي، سفیر اسلووني در 
ایران گفت: »فعالً اینستکس فعال نیست. 
احتماالً تا دو مــاه دیگر آغاز به کار خواهد 
کرد. نخســتین معامالت مالي که صورت 
مي گیرد، در زمینه دارو و کاالهاي اساسي 
براي ایران و به صورت برعکس براي دیگر 
کشورهاست.کشــورهای اروپایــی پس از 
خروج یکجانبــه آمریــکا از برجام، تالش 
کردند با تعریف کردن یک کانال مالي به نام 
اینستکس، زمینه مبادالت تجاري بین ایران 

و اتحادیه اروپا را فراهم کنند.

شبکه اجتماعی

محمود صادقی،  نقدی بر دیدار دانشجویان با رهبری 
نماینده تهران در مجلس نوشت: دیدار رهبری با دانشجویان 
را به چند تشکل با اسامی مختلف اما همه از یک طیف منحصر 

می کنند و اظهارات همین ها را هم سانسور می کنند.

به جوانگرایی رحم کنید امین فرج اللهی نوشت: چند روز 
پیش رهبری از ضرورت تشــکیل دولت جوان گفتند . هنوز 
خروجی ســایت درنیامده بود که اصحاب رســانه شــروع به 
مصداق سازی کردند! تا وقتی بافت و ساختار سیاست ورزی در 
کشور فرسوده باشد، اصوالً جوانان نیز کاری از دستشان برنمی آید.

توهین به مذاهب علی کمیلی نوشــت: توهین به مقدسات 
مذاهب در کشــور دو الیه دارد :یکی الیه رســمی که توسط 
نهادهای منسوب به نظام باشد که من فکر می کنم به خاطر 
حساسیت شدید رهبری به حد صفر رسیده و دیگری الیه عمومی 
غیررسمی که نوعاً شامل هیئت ها و منبری های جاهل است.

بگو چی هست! احمدزیدآبادی، فعال اصالح طلب نوشت: این 
آمریکایی ها هم با این طرح صلح یا معامله قرنشــان همه را 
کالفه کرده اند! می گویند طرحشان شامل راه حل یک کشوری 
نیست، دو کشوری هم نیست، کنفدراسیون اردنی - فلسطینی 
نیست، کنفدراسیون اسرائیلی - فلسطینی هم نیست. به جای 

این همه »نیست« یک بار بگو چی »هست« راحتمون کن!

طهارت اقتصادی، شرط مسئولیت عادل پیغامی استاد دانشگاه 
نوشــت: حضرت آقا فرمودند شرط مســئولیت در نظام اسالمی 
طهارت   اقتصادی است. آیا قوه محترم قضائیه عالقه ای برای ورود 
به این تکلیف دارد تا کشور را از برخی خبائث و نجاسات پاک کند؟

فراخوان مزایده) نوبت اول(
 عمومی شماره    1098004813000001   و شماره مرجع9801

فروش 35دستگاه خودروی سواری و 31دستگاه موتور سیکلت اسقاطی
قوه قضائیه در نظر دارد انواع وسائط نقلیه خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده 1098004813000001 و به صورت الکترونیکی به 

فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت:  10صبح روز یکشنبه98/3/5     مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/3/17       

 تاریخ بازدید: 98/3/7 تا98/3/11     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 98/3/17     
 زمان بازگشائی: ساعت9 صبح روز یکشنبه98/3/19      زمان اعالم به برنده:98/3/19          

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 60/000/000)شصت میلیون( ریال می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده :

آدرس :  تهران، بلوار کشاورز،نبش خیابان عبدا... زاده، ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه      تلفن:42131115

شناسه آگهی 479393

    
م الف:680 

توجه: پرداخت هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                
 اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه 
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آگهی تغییرات شرکت ثنا مبدل توسعه پارس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 54413 و شناسه ملی 14004891620

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای محمد علی نوع پرست 
با کدملی 6439924885 -آقای س��جاد نوع پرس��ت با کد ملی 0923020861 - خانم مهری اربابی برزش آباد با کد ملی 0940783800 به 
سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -آقای محمد کاظم یوسفی به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر 
نوروزی به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. -روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت 

تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479203(

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی
 اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی 

اداره کل ثبت احوال خراس�ان رضوی در نظ��ر دارد امور خدماتی ، نظافتی و پش��تیبانی در 
ادارات تابعه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت 
از اداره کل تعاون ، کار وامور اجتماعی خراسان رضوی بر اساس شرح خدمات مناقصه به مدت یکسال از تاریخ 
1398/4/1 لغای��ت 1399/3/31 واگ��ذار نماید .لذا از ش��رکت های محترم واجد ش��رایط دع��وت می گردد که با 
مراجعه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی : www.setadiran .ir  به منظور دریافت اسناد مناقصه 

به شرح ذیل اقدام نمایند .
1-مناقصه گذار : اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی 

2-موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی 
3- مدت دریافت اسناد مناقصه :1398/3/5 لغایت 1398/3/8 )چهار روز (

4- مبلغ ضمانت نامه ش��رکت های فرایند ارجاع کار یا فیش واریزی وجه نقدی به حس��اب س��پرده به ش��ماره 
2171111798001 به نام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به مبلغ 308.900.000 ریال .

5-آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه گر: پایان وقت اداری مورخ 1398/3/19
6-شرایط شرکت های مناقصه گر : ارائه گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی خراسان 

رضوی و تعهد ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار یک ماه پس از انعقاد قرارداد
7-محل دریافت اسناد : سایت www.setadiran .ir   با شماره فراخوان 2098004275000001

8-پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح مورخ 98/3/20 در کمیسیون مربوطه بازگشایی و خوانده می شود .
9-نشانی و آدرس مناقصه گذار :بلوار وکیل آباد – بلوار اقبال الهوری – نبش اقبال یک اداره کل ثبت احوال 

خراسان رضوی – شماره تماس 35012498-051                                                شناسه آگهی 479432 /م الف 1568
 اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی 
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آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 10980009000
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احسان عابد علم دوست با کد ملی 
0012437549 به عنوان مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید 
2- کلیه اس��ناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، س��فته ها و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقًا همراه با 
مهر ش��رکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر خواهد بود.        

3- کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده 40 اساسنامه به استثنای بند های 3 و 19 ماده مزبور به مدیر عامل تفویض گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )476895(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   يكشنبه 5 خرداد 1398 20 رمضان 1440 26 مى 2019   سال سى و دوم   شماره 8975 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 احياى شب قدر در آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم     آستان: حرم مطهر حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) در نخستين شب از شب هاى قدر ميزبان مردم متدين طبس بود كه با تالوت 
قرآن، خواندن نماز، دعا و نيايش شب زنده دارى كردند. اين مراسم معنوى همزمان با سراسر كشور سوم خرداد از ساعت 22 در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) آغاز شد و 

حجت االسالم والمسلمين محمدرضا محمدى، امام جمعه شهر طبس به سخنرانى پرداخت. اين مراسم به صورت زنده از صدا و سيماى استان خراسان جنوبى پخش شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قديمى ترين نسخه  نهج البالغه آستان قدس رضوى 

رونمايى مى شود 
همزمان  كاشانى:  قدس/مروج 
اميرالمؤمنين  شــهادت  ايــام  با 
حضــرت على بــن ابى طالب(ع) 
يكى از قديمى ترين و نفيس ترين 
نســخ نهج البالغه جهــان كه در 
رضوى  قدس  آســتان  موزه هاى 
نگهــدارى مى شــود، رونمايــى 
خواهد شد. معاون امور موزه هاى 

ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى در اين  باره 
به خبرنگار قدس گفت: كتابخانه آستان قدس رضوى با پيشينه يك هزار و 
يكصد ســاله خود، داراى بيش از 750 نسخه نفيس از نهج البالغه به صورت 

نسخ خطى و چاپ سنگى با شروح و حاشيه، تعليقه و ترجمه است. 
مهدى قيصرى نيك اظهار داشــت: به همين دليل دهمين برنامه از سلسله 
برنامه هاى سه شــنبه هاى فرهنگى در روز سه شــنبه هفتم خرداد ماه سال 
جارى و مطابق با بيســت و دوم ماه مبارك رمضان بــه رونمايى از يكى از 
قديمى ترين و نفيس ترين نســخ نهج البالغه جهــان در محل موزه قرآن و 
نفايــس و هداياى مقام معظم رهبرى صحــن كوثر حرم مطهر امام رضا(ع) 
اختصاص دارد. وى گفت: قديمى ترين نهج البالغه اين مجموعه به شــماره 
13847 مربوط به قرن ششــم هجرى و به خط محمد بن محمد بن احمد 

النقيب است كه در سال 544 قمرى نوشته شده است. 

توليد ارقام جو اصالح شده بذرى 
سازگار با منطقه خراسان شمالى

آســتان: مديرعامل شركت كشت 
و صنعت اســفراين از توليد ارقام جو 
اصالح شــده بذرى سازگار با منطقه 
خراسان شــمالى توسط اين شركت 

خبر داد.
حميــد بركى گفت: اين شــركت با 
توجه به رعايــت اصول فنى توليد و 
بسته بندى بذر، برخوردارى از اراضى 

مناسب براى كشت و داشتن ادوات كشاورزى مناسب توانست امتياز توليد انحصارى 
بذر جو رقم خاتم را از مركز تحقيقات و اصالح بذر و نهال كرج كسب كند.

وى ادامه داد: اين شــركت در سال گذشته 25 هكتار زمين به كشت جو رقم خاتم 
اختصاص داده است كه عمليات برداشت آن از خرداد آغاز مى شود. 

كاشت 4000 اصله نهال زيتون 
در موقوفات  و كشاورزى جنوب خراسان

آستان: مدير موقوفات و كشاورزى 
جنوب خراسان تابعه سازمان اقتصادى 
رضوى از كاشت 4000 اصله نهال در 
باغات زيتون توسط اين مجموعه خبر 

داد.
على وطن دوست گفت: اين نهال ها از 

ارقام آربيكين و كرونايكى است.
وى افزود: 64 هكتار از مجموعه مزرعه 

غدير مؤسســه موقوفات و كشاورزى جنوب خراسان واقع در شهرستان نهبندان به 
كاشت زيتون اختصاص يافته است.

خـــبر

پيامك

 قدس  شــور و شــوق بچه ها نشــان 
ايســتگاه هاى فرهنگى  مى دهــد كــه 
كودكانه حرم مطهر رضوى با اســتقبال 

آن ها و والدينشان همراه شده است.
بچه ها دور ميز نشسته اند و هر كدامشان 
مشغول كارى هستند. بيشترشان، دارند 
نقاشــى مى كشــند يا طرح هاى نقاشى 
شــده را رنگ مى كننــد. چند تايى هم 
دور يك مربى نشسته اند و دارند شعرى 
را حفظ مى كنند. آن ســوتر اما پدرها و 
مادرها، در نماز و نيــاز و مناجات غرق 

شده اند. 

 خدمات گسترده فرهنگى 
آن هم براى كودكان

اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان 
قدس رضوى در شب هاى قدر، با هدف 
بهره منــدى و ترويج معــارف دينى در 
ميان كودكان، چندين ايستگاه   فرهنگى 
را در نقاط مختلــف حرم مطهر رضوى 
برپا كرده اســت و مجموعــه كاملى از 
خدمــات فرهنگى كودكانــه را در اين 

ايستگاه ها ارائه مى كند.
ايســتگاه هاى فرهنگــى در صحن هاى 
اســالمى،  جمهورى  رضــوى،  جامــع 
باب الهادى(ع)، دارالهدايه، كوثر و... داير 

شده است و بيشــتر خانواده هايى كه با 
فرزند كوچك خود به حرم مطهر مشرف 
شده اند، در اطراف آن حضور دارند. يكى 
از خانم هاى مربــى توضيح مى دهد: در 
اين ايستگاه ها براى عموم كودكان چهار 
تا 11 ســال برنامه فرهنگى وجود دارد. 
وى مى گويد:  كودكان اينجا مى توانند از 
برنامه هاى نقاشى، مسابقه و شعرخوانى 
بهره منــد شــوند و نوجوانــان هم در 

مسابقات فرهنگى شركت كنند.
ايــن خانم مربــى تأكيــد مى كند: در 
برخى از اين ايســتگاه ها، غرفه مشاوره، 

پاســخگويى شــرعى و اعتقــادى ويژه 
بزرگساالن هم وجود دارد كه با استقبال 

زائران مواجه شده است.

  ايستگاه ها شب هاى 21 و 23 
رمضان هم داير هستند

رئيــس اداره پاســخگويى به ســؤاالت 
دينى آســتان قدس رضــوى مى گويد: 
هــدف اصلى برپايــى اين ايســتگاه ها 
تعليم معارف دينى و آشــنايى كودكان 
بــا مفاهيــم شــب قــدر در قالب هاى 
مسابقه  و  بازى  نقاشــى، شــعرخوانى، 

است. حجت االســالم مهدى حسن زاده 
به پيشــينه برپايى اين ايستگاه ها اشاره 
مى كند و مى گويد: ايستگاه هاى فرهنگى 
كودكانه چهار سال است كه در شب هاى 
قدر به كودكان خدمــات فرهنگى ارائه 
مى دهد و هر ســال نيز با استقبال گرم 

اين عزيزان مواجه مى شود. 
او مى افزايــد: ايــن پايگاه هــا از ابتداى 
ماه رمضان فعال بوده اما در شــب هاى 
قدر بــا حضــور مربيان بيشــتر و بازه 

زمانــى طوالنى تر ميزبان 
كودكان و نوجوانان است. 
پاســخگويى  اداره  رئيس 
به ســؤاالت دينى آستان 
مى گويد:  رضــوى  قدس 
شــب  در  پايگاه ها  ايــن 
در  مبــارك،  ماه  نوزدهم 
نخستين شب از شب هاى 
از ســاعت 15:30  قــدر 
آغاز بــه كار كرد و طبق 

برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا ساعت 
24 ميزبــان زائران بود.حجت االســالم 
حســن زاده ادامه مى دهد: اين پايگاه ها 
در شــب هاى 21 و 23 رمضان نيز داير 
خواهند بود و والدين مى توانند فرزندان 

خود را به پايگاه ها بياورند.

زائران خردسال از «ايستگاه هاى فرهنگى» استقبال كردند

كبوترانه هاى حرم مطهر رضوى در شب هاى  قدر

ايستگاه هاى 
فرهنگى ويژه 

كودكان در شب هاى 
21 و 23 رمضان داير 

خواهند بود

بــــــــرش

همزمان 
اميرالمؤمنين  شــهادت  ايــام  با 
حضــرت على بــن ابى طالب(ع) 
يكى از قديمى ترين و نفيس ترين 
نســخ نهج البالغه جهــان كه در 
رضوى  قدس  آســتان  موزه هاى 
نگهــدارى مى شــود، رونمايــى 
خواهد شد. معاون امور موزه هاى 

 مدير موقوفات و كشاورزى 
جنوب خراسان تابعه سازمان اقتصادى 
 اصله نهال در 
باغات زيتون توسط اين مجموعه خبر 

على وطن دوست گفت: اين نهال ها از 

 هكتار از مجموعه مزرعه 

مديرعامل شركت كشت 
و صنعت اســفراين از توليد ارقام جو 
اصالح شــده بذرى سازگار با منطقه 
خراسان شــمالى توسط اين شركت 

حميــد بركى گفت: اين شــركت با 
توجه به رعايــت اصول فنى توليد و 
بسته بندى بذر، برخوردارى از اراضى 

خبر خبر

بررسى ميزان رضايتمندى زائران و مجاوران 
با اجراى 4 طرح نظرسنجى

دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
مسئول اجراى طرح ملى «سالم بر امام»

آستان: چهــار طرح نظرسنجى با هدف 
بررســى ميــزان رضايتمنــدى زائران و 
مجاوران در حــرم مطهر رضوى در نيمه 

دوم ماه مبارك رمضان اجرا مى شود.
ميــزان رضايتمندى مجاورانــى كه در 
مناطق محروم بسته هاى افطارى آستان 
قدس رضوى را دريافت مى كنند، ميزان 
رضايتمندى زائران از خدمات و برنامه هاى 

محتوايى شــب هاى قدر، بررسى نظرات 
زائران و مجاوران در بارگاه منور رضوى در 
خصوص اختصاص هزينه سفره هاى اكرام 
به سيل زدگان و بررسى ميزان رضايتمندى 
معتكفين دانشــجو و طلبه، موضوع اين 
چهار طرح نظرسنجى است كه به همت 
معاونت ارتباطات و رســانه آستان قدس 

رضوى انجام مى شود. 

آستان: مدير جشــنواره ها، همايش ها و 
جوايز ادبى هنرى سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى گفت: مقرر شــد طرح ملى 
«ســالم بر امام» با محوريت و مسئوليت 
دفاتر نمايندگى آســتان قــدس رضوى 
در استان هاى سراسر كشــور اجرا  شود. 
محمدحسن محمديان افزود: برنامه ريزى 
شده است نشست هاى توجيهى متعددى 

با مساجد محورى اســتان هاى مختلف 
برگزار شود تا شاهد حضور حداكثرى اين 
مراكز دينى در طرح ملى «سالم بر امام» 
باشيم. وى ادامه داد: طرح ملى «سالم بر 
امام» از دهه كرامت ســال 96 به همت 
آســتان قدس رضوى طراحى شده و در 
فروردين 97 با تشــكيل دبيرخانه دائمى 

اين طرح به مرحله اجرا رسيد.

رونق توليد

به ما پيامك بزنيد 
3000737277

در ســتون «صداى مردم» صفحه آســتان، شنونده انتقادهاى 
شــما از آســتان قدس رضــوى و پذيراى پيشــنهادهاى شــما 
هســتيم. پيامك هاى شــما ضمن درج در روزنامــه به مديران 

آستان قدس رضوى ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پيامكى صفحه آستان 

 لطفاً محلى را براى دريافت امانات زائران 
در پاركينگ يك ايجاد كنيد.

09300000975
 خدمت توليت آستان قدس رضوى عرض 
سالم دارم. تقاضا دارم از شركت هاى تابعه 

هم به صورت سرزده بازديد كنيد.
09350004292

 بعضى وقت ها مشــاهده مى شود تذكر 
رعايت حجاب، توســط خادمان آقا صورت 
مى گيــرد. بهتر نيســت اين كار توســط 

خادمه هاى خواهر انجام شود؟
09150005784

 پاركينگ شــماره يك موتورسيكلت ها 
كثيــف و پر از خاك و روغن اســت، لطفاً 
حداقل هر هفته يك بار آنجا را شست وشو 

بدهيد.
09390005564

 آستان قدس رضوى بايد به طور وسيع  در 
درختكارى  مشاركت  كند تا مساحت  فضاى 
 ســبز باغ هاى  حضرت  دست كم  به  وسعت 

 سال هاى  پيش  برگردد. 
09150002986

 چگونه ميشــه پس از 43 ســال مجاور 
بودن، ميهمان مهمانسراى حضرت شد؟

09150003497
و  مشــهدى  همشــهرى هاى  قــدس: 
هم اســتانى هاى خراسان رضوى مى توانند 
با مراجعــه به ســامانه «نعيــم رضوان» 
بــراى دريافــت دعوتنامه مهمانســراى 

حضرت رضا(ع) اقدام نمايند. 
 دســتور داده اند از بردن كفش به  داخل 
حرم خوددارى شود. زمانى كه كفشدارى ها 
تكميل است، كفش ها را كجا بايد گذاشت؟

09150007713
 چــرا صلوات خاصه امــام رضا(ع) را كه 
از امام حســن عسكرى(ع) روايت شده، در 

كتب ادعيه حرم چاپ نمى كنيد؟
09390005564
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

کشف 3 کارتخوان با گردش مالی 10 میلیاردی در دفتر وزیر نفت  فارس: ابوالفضل ترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: مأموران امنیتی سه کارتخوان با گردش مالی 10 
میلیاردی در دفتر وزیر نفت پیدا کردند. یکی از این کارتخوان ها به نام یکی از آبدارچی های دفتر آقای زنگنه است. مأموران امنیتی عالوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طال و دالر را نیز در دفترش 

کشف کرده اند که این مسئله موجب اختالفات و بحث هایی بین زنگنه و وزیر اطالعات در هیئت دولت شده است. وزیر نفت عنوان کرده، من در این زمینه با وزارت اطالعات همکاری نخواهم کرد. 

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

اقتصاد و نفت

چه کسانی قیمت تایر را بین کارخانه و کف بازار چند برابر می کنند؟ 

عمدهبخرهایخردهفروش
 اقتصاد/ زهرا طوســی   پس از خودروسازان و قطعه سازان 
این روزها نوبت به تولیدکنندگان الستیک رسیده تا با تمسک 
به بحران ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه از قیمت های مصوب 
ســازمان حمایت گالیه کنند؛ الستیک هایی که با وجود تأکید 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه های 
صنفی مبنی بر الزام فروشندگان به عرضه با قیمت های مصوب 
دولتی، هر روز با نرخ های جدید در بازار خرید و فروش می شوند.

تایر خودرو یکی از کاالی های راهبردی است که قیمت آن تأثیر 
مســتقیمی بر قیمت تمامی اجناس دارد! با افزایش قیمت این 
محصول، هزینه جابه جایی اجناس در ناوگان حمل بار و کاالی 
کشور افزایش یافته و به تبع آن قیمت تمام شده محصول و در 
نتیجــه قیمت مصرف کننده کاالها نیز افزایش خواهد یافت، از 
طرفی گرانی تایر موجب  باال رفتن نرخ کرایه وسایل حمل و نقل 
عمومی شده و همین مسئله هزینه های اقشار متوسط و پایین 

جامعه را بیشتر از پیش خواهد کرد.

دوبرابرشدنقیمتهاطییکسالگذشته
یک راننده پراید حدود یک ســال پیش یعنی تیر سال گذشته 
برای تهیه الســتیک در کف بازار باید 210 هزار تومان هزینه 
می کرد، در حالی که امروز همان الستیک را باید با قیمت 450 
هزار تومان تهیه کند. مالکان خودرو پژو و ســمند نیز هر کدام 
بایــد 245 و 255 هزارتومان برای خرید یک جفت تایرهزینه 
می کردند کــه این رقم ها به ترتیب به 420 و 450 هزار تومان 
رسیده است که در تمامی موارد حدود دو برابر شده است. این 
افزایش قیمت تایر در حالی صورت می گیرد که تایرسازان بر این 
ادعا پافشاری می کنند که نقشی در تغییرات قیمتی بازار ندارند.

میزانهزینهتحمیلشدهبهسبدخانوار
عمر مفید الستیک خودرو بسته به مسافتی 
که طی می کند به طور متوسط بین 50 هزار 
تا ۷0 هزار کیلومتر اســت که در کشور ما به 
خاطر نامناسب بودن جاده ها اغلب از 60 هزار 
کیلومتر بیشتر نمی شود، یعنی حدود سه سال. 
ایــن تایرها اگر برای خودروهای مســافربری 
و تاکســی استفاده شــوند عمرشان به نصف 
مدت یاد شــده یعنی یک سال و نیم کاهش 
پیــدا خواهد کرد. با این حســاب یک راننده 

تاکســی یا مسافربر شخصی پراید به عنوان یک خودرو پرتیراژ 
در کشور برای خرید چهار حلقه الستیک در طول 18 ماه باید 
بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان هزینه کند که این رقم 
بر سبد معیشت او تحمیل می شود. این در حالی است که یک 

جفت تایر پراید باید با قیمت مصوب 284 هزار تومان به دست 
مصرف کننده برسد.

 
شرایطسختتهیهتایرخودروهایسنگین

این تغییر دامنه قیمت ها در حوزه خودروهای سنگین سخت تر 
و دردسرسازتر است، به طوری که دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیونداران کشــور اعالم کرده است اگر یک ِکشنده 18چرخ 
بخواهد پنج جفت الستیک مورد نیاز خود را در طول یک سال 
تأمین کند باید بین 30 تا 40 میلیون تومان بســته به چینی، 
کره ای یا فرانسوی بودن الستیک پرداخت کند. به گفته کریمی، 
به طور متوســط یک کامیون کشــنده 18 چــرخ پنج جفت 
الستیک، کامیون 10 چرخ سه جفت و یک کامیون 6 چرخ دو 

جفت الستیک را در یک سال نیاز دارند.

افزایشقیمتهابهتولیدربطیندارد
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت 
تایــر در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه 
در حال حاضــر تولیدکنندگان، کاالی خود را با 
نرخ مصوبی که سازمان حمایت مشخص کرده به 
نمایندگی ها عرضه می کنند، می افزاید: در کارخانه های تایرسازی 
برخی درصد قابل توجهی تــا 40 درصد از محصول خود را از 
طریق سایت فروش خود عرضه می کنند و مصرف کننده می تواند 

به سایت مراجعه کرده و به قیمت مصوب بخرد.
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون قیمت مواداولیه شــناور است و 
نرخ آن ها مرتب به روز می شــود، تصریح کرد: قیمت تولید تایر 
برای تایرســازان از دی 9۷ که توسط سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان قیمت گذاری شده 

است تاکنون ثابت مانده که عادالنه نیست. 
وی با اشــاره به اینکه قیمت مصوب سازمان 
حمایــت در دی 9۷ در حقیقــت براســاس 
مســتندات ارائه شده ما در مهر سال 9۷ بوده 
اســت، از رویــه قیمت گذاری کنــد و زمانبر 
سازمان حمایت انتقاد کرده و افزود: در حالی 
که قیمــت تایر مثل همه کاالهــای دیگر به 
صورت هفتگی و ماهانه تغییر کرده اســت ما 
همچنان به قیمت مصوب پایبند هســتیم و 
اعالم می کنیم افزایــش قیمت ها به حوزه ما 

ربطی ندارد و مربوط به بازار است. 

عمدهفروشانیکهتوزیعمویرگیدارند
وی افزود: با توجه به نوســان قیمت ارز و دیگر عوامل مؤثر در 

قیمت تمام شــده، قیمت مصوب در دی مــاه برای ما توجیه 
اقتصادی ندارد، از طرفی مصرف کننده نیز هزینه بیشتری برای 
محصول می پردازد و این رقم به جای اینکه به جیب تولیدکننده 

برود نصیب واسطه ها می شود.
داوود سعادتی نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن 
و فیلتر خودرو نیز معتقد اســت، بنکداران و عمده فروش ها که 
از کارخانه ها تایر و روغن را با قیمت مصوب دریافت می دارند با 
هر قیمتی که خودشان بخواهند در بازار توزیع می کنند. در واقع 
افرادی که به صورت عمده از کارخانه ها خرید می کنند در توزیع 

مویرگی تعیین کننده قیمت ها هستند.
 

خألنظارتیوزارتصمتیاتعللبانکمرکزی
صدیف بدری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز چند روز پیش 
با انتقاد از افزایش قیمت چشــمگیر الســتیک در بازار، ضعف 
نظارت دستگاه ها بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل 

نوسان قیمت دانسته است.
وی با اشــاره به اینکه حدود ۷0 درصد الســتیک ماشین های 
ســنگین، وارداتی و تنها 30 درصد آن در داخل کشــور تولید 
می شــود، تأکید کرده اســت، وزارت صمت اعالم می کند این 
وزارتخانه وظیفه خود را برای ثبت ســفارش انجــام داده، اما 
متأسفانه بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز تعلل داشته است.

نگاهی به آمار منتشر شــده گمرک نیز نشان می دهد واردات 

الســتیک به کشور به صفر رسیده است، چرا که به گفته سید 
محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان الستیک تعرفه 
40درصــدی و اختصاص ارز نیمایی ســبب شــده واردات آن 
هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشته باشد. وی معتقد است، از وقتی 
جلوی واردات گرفته شده قیمت الستیک های پرمصرف مانند 

پراید با قیمت مصوب فروش دوبرابر اختالف پیدا کرده است.

قیمتالستیکدرکفبازارچقدراست؟
اما مشاهدات میدانی خبرنگار ما در چهارم خرداد نشان می دهد، 
برای خرید الستیک خودرو گروه پژو 206، پژو 405، پژو پارس، 
رانــا، روآ از تولیدات شــرکت های داخلی نظیر کویر تایر، ایران 
تایر، یزد تایر و الستیک بارز باید رنج قیمتی 450 تا ۷۷0 هزار 
تومان را مد نظر قرارداد و استفاده از تولیدات خارجی مبلغ کنار 
گذاشته شده برای خرید تایر را تا سقف یک میلیون و 200 هزار 

تومان باال خواهد برد.
 LX تهیه الستیک خودروهای زانتیا، سمند، تندر 90، دنا و پارس
نیز در شــرکت های ایرانی که پیشتر نامشان ذکر شد در محدوده 
قیمتی 520 هزار تومان بوده و  نوع خارجی آن نیز حدود 1.8 تا 2 
میلیون تومان ارزش گذاری می شود. قیمت خرید محصوالت ایرانی 
برای گروه خودرویی ام وی ام، پراید  و ماتیز نیز از 450 تا 520 هزار 
تومان متغیر اســت و برای خرید کاالی خارجی مربوط به این نوع 

خودروها باید 660 تا ۷۷0 هزار تومان هزینه پرداخت کرد.

 قیمت تایر مثل 
همه کاالهای دیگر 
به صورت هفتگی و 

ماهانه تغییر کرده 
است ما همچنان 
به قیمت مصوب 

پایبند هستیم

بــــــــرش

پیام مهم ظریف به نخست وزیر هند
کارت چابهار برای هند می سوزد؟

میز  در  وحید حاجی پور  اقتصاد: 
نفت نوشت: هندي ها اعالم کرده اند 
واردات نفت از ایران را صفر کرده و 
دیگر نفتي از ایران وارد نمي کنند. 
مودي نخســت وزیر هنــد که در 
انتخابات اخیر هندوســتان هم به 
پیروزي رسیده است، در کشمکش 
تحریمي ایران به طور کامل از آمریکا تبعیت کرد و قصد دارد نفت مورد نیاز خود را 

از کشورهاي دیگر تأمین کند.

نفت ایران در یک ســال اخیر تا به امروز جزو ارزان ترین نفت هاي وارداتي هند 
بوده است . نخست وزیر این کشور رابطه نزدیکي با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و 
در میان سیاستمداران این کشور، غربگرا شناخته مي شود و با وجود روابط به نسبت 
خوبي که با تهران برقرار کرده بود، اما در نهایت تصمیم گرفت راه خود را از ایران جدا 
کند. این البته خصلت هندي هاست که در این گونه مواقع با بازي هاي خسته کننده 
به دنبال دریافت امتیازات بیشــتري هستند،  اما این مرتبه، دهلي نو زمین بازي را 
تغییر داده و تصمیم گرفته کنار بنشیند. یکي از دالیل مهم کناره گیري هندي ها این 
است که در تجارت میان دو کشور، رابطه منطقي وجود ندارد و خروج ارز از هند به 
سمت ایران، از وارداتش بیشتر است، درست بر عکس عربستان و برخي کشورهاي 

نفتي که تجارت میان دو کشور، در باالترین سطح قرار دارد.

از این ماجرا بگذریم، برگ برنده ایران در رابطه دوطرفه میان تهران و دهلي نو، 
بندر چابهار است که از تحریم ها معاف شده است. این به چه معناست؟ بسیار ساده 
اســت، آمریکا واردات نفت هند از ایران را از تحریم مســتثنا نکرده و در ازاي آن 
بندر چابهار را مستثنا کرده است که کامالً به سود هندي ها و براي ایران در این 
شرایط- چندان در اولویت نیست. اینکه آمریکا بندر چابهار را از تحریم ها معاف 
کرده، به دلیل تضعیف چین در منطقه است، زیرا پکن با سرمایه گذاري در بندر 
گوادور پاکستان و بنا کردن زیرساخت هاي بندري و عمراني در این کشور، قصد 
دارد بازارهاي خود را تا اروپا توسعه دهد و این به معناي قدرتمند شدن چین است.

این در حالي اســت که مقایســه بندر گوادور و چابهار نشــان مي دهد بندر 
ایراني در مقایســه با بندر پاکستاني از موقعیت بهتري برخوردار است و با وجود 
زیر ساخت هاي قوي عمراني و ریلي در ایران و همچنین امنیت کاملي که در کشور 
وجود دارد، هندي ها سریع تر از چیني ها مي توانند راه خود را هموار کنند. آمریکا 
در یک دهه گذشته از هر ابزاري براي کند کردن رشد اقتصادي چین و تضعیف 
اقتصاد این کشور بهره برده است و به هیچ عنوان عالقه اي به چیني سازي گوادور 
ندارد،  هرچند که حاضر نیست تحریم ها را به چین کشانده یا با تهدید مستقیم 
اســالم آباد، این کشور را براي کنار گذاشتن چین از گوادور تحت فشار قرار دهد.

هندي ها از ایران نفت وارد نمي کنند و در ازاي آن به بندري دسترسي دارند که 
مي تواند منافع این کشور و آمریکا را تأمین کند. وزیر امور خارجه دیروز در یک 
ســفر مهم به چابهار رفت و در بازدید از این بندر، بالفاصله راهي پاکستان شد و 
با نخست وزیر این کشــور دیدار کرد. سفري که مي تواند هندي ها را با احساس 
خطر مواجه کند و این خطر زماني جدي تر مي شــود که ظریف از ساخت پارک 

پتروشیمي در چابهار توسط چیني ها خبر داد.

این خبر بدترین اتفاق براي هندي هاســت،  زیرا دهلي نو بشدت به دنبال 
ایجاد چند مجتمع پتروشــیمي در این بندر است تا نیازهاي خود را تأمین 
کند. هندي ها به دلیل توسعه صنعت کشاورزي خود به کود شیمیایي و اوره 
نیاز دارند که قصد داشــته و دارند این نیاز را با ساخت این واحدها در ایران 
برطرف کنند. حاال ظریف با این پیام نشــان داد در صورت عملي شدن توقف 
واردات نفت ایران توســط هند، تهران به ســوي اجرایي کردن بنادر دو قلو 
-چابهــار و گوادور- پیش خواهد رفت که امتیازي مهم براي چین و خطري 

بسیار بزرگ براي هند و آمریکاست.

آگهى تحديدحدودعمومى
ــاب1398پيروآگهى هاى نوبتى  ــهاى تابع حوزه ثبتى خوش ــمتى ازامالك واقع دربخش آگهى تحديدحدودعمومى قس

منتشره وبموجب ماده14قانون ثبت تحديدحدود بشرح ذيل ميباشد:
بخش5الحاقى به خوشاب

پالك110-اصلى،اراضى نودهان
293فرعى غالمحسن چاهه فرزندرمضان،ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمساحت6564/51مترمربع

پالك133-اصلى اراضى كيخسرو
ــنگين) ــبك و س ــدانگ يك قطعه زمين(محل احداث ميدان دام س ــى كورش عليكردى فرزندبابامحمد،شش 130فرع

بمساحت6839/64 مترمربع
تاريخ تحديدشنبه1398/4/1-

ــه صاحبان امالك ومجاورين  ــام ميگردد،لذا مطابق مفادماده14قانون ثبت ب ــاى فوق مندرج دراين آگهى انج درروزه
شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار ميگرددكه درروزهاوساعات مقررباال درمحل حضوربهم رسانند.چنانچه 
ــون مزبورملك موردآگهى  ــندمطابق ماده15قان ــك ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش هري
ــدواعتراض صاحبان امالكى كه درموعدمقررحاضرنبوده اندمطابق  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش باحدوداظهارش
ــدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين  ــى روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهدش ماده20قانون ثبت فقط تاس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يكماه دادخواست  ــت ازتاريخ تس تكليف پرونده معترض ثبتى،معترضين ميبايس
ــليم نمايند.(م  ــذ و به اين اداره تس ــى الزم ازمرجع مزبور اخ ــى تقديم وگواه ــودرا بمرجع ذيصالح قضاي ــراض خ اعت

الف98/100/2814) آ-9802437
تاريخ انتشار:يكشنبه1398/3/5

عليرضا ميرزائى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك خوشاب

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــت  ــده طى درخواس ــهاديه گواهى  ش ــتناد دوبرگ استش ــروجردى فرزندغالم باس ــه آقاى حبيب اله خس ــه اينك نظرب
ــندمالكيت المثنى نوبت  ــت دريافت س ــاى كتبى جه ــه تقاض ــم ب 139821706011028000-1397/12/18 منظ
ــدانگ قنات پالك270-اصلى از  ــهم از3600سهم شش ــندمالكيت 4س ــت س اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس
ــبزوار كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان  ــروجرد بخش3شهرستان س ــبانه روز واقع دردهكده خس گردش12ش
ــد ذيل دفتر4قنوات صفحه248و384بشماره ثبت90/9وسنددفترچه  ــى دفترامالك معلوم ش مفقودشده است بابررس
ــتناد ماده120آئينامه  ــت ودفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باس ــده اس ــليم ش ــماره بنام وى صادروتس اى بش
ــه اى انجام داده يامدعى  ــبت به ملك موردآگهى معامل ــت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گرددهركس نس ــون ثب قان
ــتى ظرف ده روز ازتاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل  ــندمالكيت نزدخود باشدبايس وجود س
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر  ــندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى اس س
ــندمالكيت  المثنى وتسليم آن به  ــندمعامله رسمى نسبت به صدور س ــندمالكيت ياس ويا وصول اعتراض بدون ارائه س
متقاضى اقدام خواهدشد.مقدار مالكيت فوق بموجب سند 16054 مورخه1335/7/15 دفترخانه 9سبزوار به حبيب اله 

خسروجردى منتقل شده است.(م الف 98/100/2826)آ-9802438    تاريخ انتشار:1398/3/5
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــده طى  ــهاديه محلى گواهى  امضا ش ــه دوبرگ استش ــزدى فرزندغالمرضا با ارائ ــين نايب ي ــه آقاى حس ــه اينك نظرب
ــبت به  ــندمالكيت المثنى نوبت اول نس ــاى صدورس ــورخ139821706011003946-98/3/26 تقاض ــت م درخواس
ــاع ازششدانگ خانه پالك1415فرعى از5-اصلى واقع دربخش3حوزه ثبتى شهرستان سبزواركه درصفحه  يكدانگ مش
ــند تكبرگى بشماره ب95-0476527صادروتسليم  ــماره139720306011004328ثبت وس جلددفترالكترونيكى بش
ــت.دراجراى  ــده را نموده اس ــكان مفقودش ــندمالكيت در اثر نقل م ــى س ــب اعالم مالك-متقاض ــت و حس ــده اس ش
ــندمالكيت  ــخاصى مدعى انجام معامله ياوجوداصل س ماده120آئين نامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى تاچنانچه اش
ــار آگهى اعتراض كتبى خودرا بهمراه اصل سندمالكيت ياسندمعامله  ــندظرف مدت ده روز ازتاريخ انتش نزدخودميباش
ــراض ارائه نگردد  ــام مدت مقرر اعت ــه گردد.چنانچه پس از اتم ــه تامرابت صورتجلس ــه اداره ثبت محل ارائ ــمى ب رس
ويادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدورسندمالكيت بنام 

مالك خواهدنمود.(م الف 98/100/2841) آ-9802441  تاريخ انتشار:1398/3/5
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى رضا يزدانى حمزانلوئى فرزند حسين به شماره شناسنامه 48 باستناد دو برگ استشهاد 
محلى كه امضا شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 بجنورد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به چايى 040558 به اين اداره مراجعه كرده 
ــدانگ پالك 311 فرعى از 138 اصلى واقع در اراضى حمزانلو بخش دو  ــند مالكيت شش ــت س و مدعى اس
بجنورد به آدرس بجنورد روستاى حمزانلو بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم 
شد سند مالكيت اوليه بنام نامبرده فوق صادر و تسليم و فاقد سابقه رهن و بازداشت مى باشد دفتر امالك 
بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد 
ــد  ــند مالكيت نزد خود باش ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ــى نس هر كس
بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا  ــليم نمايد بديهى اس ــمى به اين اداره تس معامله رس
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است. 9802471
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد- احمد اصغرى شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
خانم افسانه قره چولو فرزند رحمانقلى به شماره شناسنامه 20033 و شماره ملى 0680193235 صادره از 
ــروحه شماره 98/2172 مورخه 98/02/26 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضاء  بجنورد برابر مش
شهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 24- شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند 
ــت و چهار سهم ازششدانگ پالك 862- فرعى از 167- اصلى واقع  ــند مالكيت دوازده سهم از بيس كه  س
ــماره دفتر الكترونيكى 139720307115009074 و به شماره چاپى 841777  در بخش دو بجنورد به ش
ــند المثنى نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120  ــت درخواست صدور س ــده اس به علت جابجائى مفقود ش
ــود تا هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور  آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش
بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره 
ــند معامله تسليم نمايد. بديهى است چنانچه  ــند مالكيت يا س مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت المثنى اقدام  ــبت به صدور س ــد اداره ثبت طبق مقررات نس در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس

خواهد كرد. 9802472
تاريخ انتشار: 98/03/05

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد- عليخان نادرى

شماره مزايده: 139804307141000018
تاريخ ثبت: 1398/02/29

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
بستانكار: بانك كشاورزى شعبه بجنورد

بدهكار: على نودهى(وام گيرنده و راهن)
ــماره 139805007141001360-  ــتانكار فوق وارده به ش ــت بس ــورد مزايده و محل آن: برابر درخواس م
ــاحت 67/29 متر مربع به شماره 36  ــدانگ يك واحد تجارى به مس ــبت به مزايده شش 1398/02/11 نس
فرعى مجزى از 35 فرعى از 866- اصلى بخش يك بجنورد كه ذيل ثبت 16561 صفحه 64 دفتر 100 به 
نام آقاى على نودهى فرزند مختار به شماره شناسنامه 2 و شماره ملى 0682052833 وام گيرنده و راهن 
ــه 139704007141000224/1 و به شماره بايگانى 9700251 صادر و تسليم شده  پرونده اجرائى كالس
است و برابر اسناد رهنى شماره 11786- 1393/09/26 و 11968-1393/11/02 دفترخانه اسناد رسمى 

هفت بجنورد در رهن بانك كشاورزى شعبه بجنورد مى باشد و محدود به حدود زير:
شماالً : ديواريست بطول 7/10 متر به پيلوت مشاعى

شرقاً: ديورايست بطول 9/48 متر به پيلوت مشاعى
جنوباً: درب و ديواريست بطول 7/10 متر به معبر مجاور

ــقف زير زمين يك اشتراكى است و با كف طبقه  ــت بطول 9/48 متر به ملك مجاور.كف با س غرباً: ديورايس
يك اشتراكى است.

ــناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 14/940/600/000 ريال  ــط كارش كه توس
(چهارده ميليارد و نهصد و چهل ميليون و ششصدهزار ريال) برآورده شده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده 
ــاعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد  ــت ملك در روز چهارشنبه مورخه 1398/04/12- از س اس
رسمى بجنورد واقع در بجنورد خيابان شريعتى شمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شود، 
ــده و در جلسه شركت نمايند، مزايده  خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر ش

ــصد هزار  ــارده ميليارد و نهصد و چهل ميليون و شش ــزار مى گردد و از مبلغ چه ــك نوبت برگ ــط در ي فق
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدار فروخته مى شود و  ريال(14/940/600/000 ريال) ش
مطابق ماده 136 – آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى 
ــت. پرداخت بدهى هاى  ــبت به مازادمبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده اس خريدارى گردد حق مزايده نس
ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض  ــعاب و يا حق اش مربوط به آب و برق و گاز ، اعماز حق انش
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها معلوم نمى باشد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است. مشخصات 
ــمال بطول 7/10 متر  ــاحت 67/30 متر مربع با حدود ش ــناس : ملك فوق به مس ملك مطابق نظريه كارش
ديواريست به پيلوت مشاعى. شرق بطول 9/48 مترديواريست به پيلوت مشاعى، جنوب بطول 7/10 متر در 
ــت به ملك مجاور، با اسكلت بتنى و سقف تيرچه بلوك  ــت به خيابان و غرب بطول 9/48 ديواريس ديواريس
ــده كه حد جنوبى آن بطول 7 متر با شيشه سكوريت مشرف به خيابان امام خمينى است. كف  ــاخته ش س
با زير زمين و سقف آن با كف واحد طبقه اول مشاع است و نشانى ملك جهت بازديد خيابان امام خمينى 

غربى سه راه بسيج جنب بانك پارسيان پالك 955 و 957 مى باشد و ملك بيمه نمى باشد.9802456
تاريخ انتشار: 1398/03/05

حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره نامه: 1398027000111646   شماره پرونده: 9709982165500795
شماره بايگانى پرونده: 971178   تاريخ تنظيم: 1398/02/31

آگهى مزايده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالسه 971178 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد، فيمابين محكوم له زكيه نوذرى 
ــن با موضوع مطالبه مهريه با عنايت به انجام كارشناسى دو  ــى فرد فرزند حس و محكوم عليه مجتبى عباس

قطعه ملك به مشخصات ذيل الذكر:
مشخصات ملك: الف: پالك ثبتى 1282 فرعى از 157 اصلى بخش 2 بجنورد مالك شش دانگ اعيان آقاى 
ــد پالك فوق يك واحد آپارتمان واقع در بجنورد شهرك گلستان  ــى فر فرزند حسن مى باش مجتبى عباس
ــد.آپارتمان داراى آسانسور  ــجد امام رضا، اميركبير5 پروژه مهر حامى، طبقه 2 واحد 6 مى باش روبروى مس
فعال در 5 طبقه و هر طبقه 4 واحد مساحت واحد مسكونى مطابق سند 81/47 متر مربع دو خواب، كف 
ــى گرمايش از كف، كابينت ام دى اف ، داراى تراس و  ــتم گرمايش خواب و اتاق هاى خواب لمينت، سيس
ــماره 14 تفكيكى به مساحت 11/85 متر مربع مى  ــهرى متصل مى باشد. داراى پاركينگ ش ــعابات ش انش
ــند ملك در  ــد با توجه به مندرجات س ــد متصرف ملك در هنگام بازديد در تصرف محكوم له مى باش باش
ــد همچنين عرصه به صورت اجاره اى در اجاره شركت تعاونى مسكن حامى مى  ــكن ميباش رهن بانك مس
باشد جهت مشخص شدن وضعيت رهنى و بدهى بايد از بانك مسكن استعالم شود و جهت مشخص شدن 
ــتعالم گردد با عنايت به موقعيت مكانى،  ــازى اس وضعيت انتقال مالكيت اعيان و بدهى بايد از راه و شهرس
مساحت وكيفيت و ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ اعيان در پالك تعرفه شد بدون در نظر گرفتن ديون 
ــت.ب: پالك ثبتى 2045 فرعى از 1800  احتمالى و بدهى  بانك 950/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــن مى  ــى فر فرزند حس ــش دانگ اعيان آقاى مجتبى عباس فرعى از 155 اصلى بخش 2 بجنورد .مالك ش
ــد ملك به صورت  ــهرك امام خمينى امامت 8 نبش معاد 8 مى باش ــد. پالك فوق واقع در بجنورد ش باش
دونبش معابر 10 مترى جنوب و 14 مترى شرق و شامل آپارتمان 3 واحدى و يك واحد تجارى به صورت 
نيمه ساز مى باشد مساحت عرصه مطابق پروانه ساختمانى شماره 77399-1390/10/10 و پس از اصالح 
ــكلت بتن و  ــقف با اس ــاحت اعيان در مجموع حدود 495 متر مربع در 4 س بر حدود 195 متر مربع و مس
ــنگ انجام شده، پيلوت و تجارى در حد  ــد. نماى س ــكونى مى باش حدود 20 متر مربع تجارى و الباقى مس
سفت كارى و بدون كف سازى و طبقات در حد خاك گچ، كف هال سراميك، درب ضد سرقت نصب پنجره 
ها دو جداره نصب، تاسيسات فاز يك اجرا شده و انشعابات نصب نيست سنگ راه پله اجرا شده ديوارهاى 
راه پله گچ و خاك و سنگ و ساختمان فاقد آسانسور است .متصرف در هنگام بازيد درب توسط محكوم له 
گشوده شد ليكن واحدها مسكونى و تجارى غير قابل بهره بردارى و نيمه ساز هستند و متصرفى ندارد ملك 
به صورت شش دانگ عرصه و اعيان است و واحدهاى تجارى و مسكونى فاقد سند تفككى هستند با عنايت 
ــرف به ملك و ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ پالك فوق بدون  ــكونى و تجارى معابر مش به موقعيت مس
ــت و اينكه پس از سير مراحل  ــده اس در نظر گرفتن ديون احتمالى مبلغ 7/800/000/000 ريال تعيين ش
ــاعت 11/30 الى 12/00 از  ــنبه مورخ 1398/03/27 س قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز دوش
طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد، بنابراين متقاضيان 
ــرا حاضر و از كم و كيف موضوع  ــد پنج روز قبل از موعد مقرردر اين اج ــه مزايده ميتوانن ــركت در جلس ش
مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و 
مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى(نود درصد) در مهلت مقرر 

مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.9802457
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- احمدى

آگهى 
ــت تحرير تركه مرحوم براتعلى ابراهيمى را  ــتى درخواس نظر به اينكه آقاى مختار ابراهيمى طى دادخواس
ــب گواهى حصر وراثت شماره 10/1656/69 نموده اند چنانچه ورثه يا نمايندگان  بطرفيت ورثه متوفى حس
ــاعت  ــان ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند در س ــتانكاران و مديونين به متوفى و كس قانونى آنها، بس
ــوند. آ-  ــار براى تحرير تركه حاضر ش ــوراى حل اختالف گلبه ــعبه دوم ش ــورخ 98/3/13 در ش 16/20 م

9802406
شعبه دوم شوراى حل اختالف گلبهار

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين "آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد 

سندرسمى" 
ــماره 139860308002000053 – 14/ 02 / 1398 هيئت اول موضوع قانون  برابر راى ش
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس تعيي
ــروى قومنجان ( از محل  ــن خس ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حس
ــماره  ــنامه 4 صادره از قائن بش ــماره شناس مالكيت عباس كيانى قومنجان) فرزند محمد بش
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 26373٫50 مترمربع  ملى 0889660212 در شش
قسمتى از پالك 3 اصلى بخش 10 قاين واقع در روستاى قومنجان خريدارى از آقاى كربالئى 

محمد كيانى محرزگرديده است.
ــود و در صورتيكه  ــذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش  ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 

يكماه 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.9802467
 تاريخ انتشار نوبت اول :  1398/3/5
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/21

على  صفايى  فر
رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاينات

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند ر سمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306013002140- 1397/11/01 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر رأى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گناباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــعيده شاكرى به شناسنامه شماره 79 كدملى 0919335381 صادره گناباد فرزند  بالمعارض متقاضى خانم س
ــماره 174 فرعى از  ــاحت 794/11 مترمربع تمامت باقيمانده پالك ش ــدانگ يكقطعه باغ به مس محمد در شش
ــطه از آقاى  ــده مع الواس ــى ده جويمند بخش يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى ش ــع در اراض ــى واق 2 اصل
ــين شاكرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  عبدالحس
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 
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س
,۹
۸۰
۲۴
۴۷

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ﹋︀وش آ︡︋︦ ا﹇﹙﹫﹛︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٢٠٣٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٢٧۶٠٨١

 ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ︡ : ١ -︨﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د ︡﹞︀ :︡﹫︡ری ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٩٠١٧۵۵ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹫︡﹝︖﹫︡ی ﹁︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٠٣۶٨۵٧۵٩︋﹥ 
ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝ــ﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢ - ﹋﹙﹫﹥   ︨﹤ ︨ــ﹞️ ﹡︀ــ︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝︖︐︊﹩ ﹋﹫﹢ا﹡﹙﹢ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴۶١٢٩۴٩۵︋ 
︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر   ︫︣﹞ ︀ ﹥ ا﹝︱︀  ﹝︪︐︣ک ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋   ︋️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡آور︫  ا︨﹠︀د و اوراق︋ 

  .︫︡︀  ︋﹩﹞
(۴٧٩١٧٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

﹋︀وش  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
︀ص   ︠﹩﹞︀ ـ︣﹋️︨  آ︡︋︦ ا﹇﹙﹫﹛︫ 
 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۵٢٠٣٧ و︫   ︫﹤︋

١۴٠٠۴٢٧۶٠٨١
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
١ - ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ در وا︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
︋︩ ﹝︣﹋︤ی - ︫ــ︣ ﹝︪ــ﹞-︡﹙﹥ ,﹁︣دو︨ــ﹩-
-︋﹙ــ﹢ار   ۶  ︩︋ر﹢﹡︡﹫︫ــ ︋ــ︣ادران  ︠﹫︀︋ــ︀ن 
-︡︣دو︨ــ﹩-︎﹑ک ٠-﹝︖︐﹞ــ︹ ︑︖︀ری آ﹨﹟ ﹝︪ــ﹁
 ٩١٨۵٩٩٣۵۴۵ ﹩︐︧︎︡﹋ ۴٠۶ ︡︀رم-وا ﹤﹆︊︵
︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح 

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

(۴٧٩١٩٩)

س
,۹
۸۰
۲۴
۵۲

﹫︧ــ︐﹛ ﹜﹫﹀︀ن   ︨﹉ ــ﹢اری ﹨︀چ︋  ﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹡﹢ع︨ 
︎ــ﹑ک ١٢اــ︣ان  ﹝ــ︡ل ١٣٩٣   ︫ــ﹞︀ره   x۶ــ︌ ٠﹫︑
٣٨٩ج٢٢  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر LFB479Q   ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
140203999NAKSG4312EB114332   ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ 
﹝﹞ــ﹢د ﹝︪ــ﹫︣︀ن ﹝﹀﹆﹢د واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۳۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣ا١۴١SX︡ ﹝︡ل ٩١ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی  ﹢دروی︎  ﹋︀رت︠ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٩٧ب٢۴ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S3482291359448 ﹩4596881 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹫︡ ا﹝﹫︡ ︗︺﹀︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۴۷
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎﹫﹊︀ن 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  و  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٧٠١٢٠٧٠٧  ︋ــ﹥ 
١٢٣١٧٠١۵٩٢۶ و ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ٣٢ ا︣ان   ١٨۵ د 
 ︡ر  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د﹢ ﹥ آ﹇︀ی ﹝︡ی ر﹝︱︀﹡﹩︎   ︋﹅﹚︺︐﹞ ۶٩

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۲
۴۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︨︀ز﹝︀ن ا﹝﹢را﹇︐︭︀دی ودارا﹩ ︠︣ا︨︀ن 

︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨٣٩١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣٩۴۵٩
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۵ و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره٢۶٧٢﹝﹢رخ٩٨,١,١٨ اداره 
︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -١آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹜︴﹀﹫︀ن ﹋︡﹝﹙﹩ 
٠۴۵٢٢۴۴٩۴٣ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه- آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ ﹜︪﹍︣ی ﹋︡﹝﹙٠٩٣٢٨٧١۶٧۴﹩ 
ــ﹞️   ︨﹤ ﹙﹢ان ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٠۵۵٨٩٧︋  ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ﹝︧ــ︺﹢د︎   ︨﹤︋
 ﹩﹡︡﹞ ﹩﹝﹁︀ب ︫ــ︡﹡︡. ٢- آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡︗﹢اد ا︐﹡︡ت ︨ــ﹥ ︨︀ل ا﹞ ︣ه ︋︣ای︡﹞ ️﹫﹨ ﹩︪ــ﹠﹞
﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۴١٧١۴٣︋﹥ ﹝︡ت ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡ -٣ ﹋﹙﹫﹥ 
اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ︫ــ︣﹋️ ︎︦ از ︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه ︻﹑وه ︋︣ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 
︋ــ︀ ا﹝︱︀  ︔︀︋️ آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ︗﹢اد ا﹁﹞ــ﹩ ﹝︡﹡﹩(﹝︡︣︻︀﹝﹏) و ﹊﹩ از دو ا﹝︱ــ︀ی آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ 
﹜︴﹀﹫︀ن(ر﹫ــ︦ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه) ︀ آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ ﹜︪ــ﹍︣ی(﹡︀︉ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه) ﹝︺︐︊︣ 

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

(۴٧٩١٣٨) ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

/ع
۹۸
۰۲
۴۳
۹



 جامعــه/ اعظم طيرانى  مجازات زنــدان اگر چه به عنوان 
يك راهكار براى اصالح، درمان، پيشــگيرى و رعايت عدالت در 
جامعه در مواجهه با قانون  شكنان و مجرمان پذيرفته شده، اما 
به طور حتم اگر فرد زندانى داراى خانواده باشد، خانواده وى را 
نه تنها به دليل نبود سرپرست، بلكه به دليل نگاه منفى جامعه 
و در بســيارى از موارد قضاوت هاى ناعادالنه در رديف قربانيان 

آسيب هاى اجتماعى قرار مى دهند.
متأسفانه خانواده زندانيان بيشتر از فرد زندانى با مشكالت مواجه 
مى شــوند، از همين رو انجمن هايى همچون انجمن حمايت از 
زندانيان مى توانند ضمن پرداخت مستمرى ماهانه، كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى بــه اين خانواده هــا، برنامه هاى فرهنگى و 
آموزشى را نيز به منظور پيشگيرى از بروز آسيب هاى اجتماعى و 

توانمندسازى آن ها تدارك ببينند.

 اگر كمك هاى تشكل هاى مردمى نباشد... 
جبار باقــرى، مديرعامل انجمن حمايت 
از خانواده زندانيان مى گويد: در شــرايط 
فعلى به دليل تحريم ها در صورتى كه پدر 
خانواده حضور داشته باشد نيز زندگى با 
مشكالت متعددى از جمله هزينه مسكن، 
معيشت، درمان، اشتغال، ازدواج فرزندان و... مواجه است و عده اى 
بــه دليل تأمين برخى از اين موارد، رفتــار خالف قانون انجام 
مى دهند كه منجر به زندانى شدن آن ها مى شود و اين در حالى 
است كه با حضور وى زندگى با مشكل مواجه بوده، حاال اگر اين 
فرد به زندان بيفتد به طور حتم مشكالت چند برابر خواهد شد 

كه مى تواند منجر به فروپاشى خانواده شود. 
باقرى ادامه مى دهد: براى زندانيانى كه راهى زندان مى شــوند، 
برنامه زندگى تعريف شــده اى مشخص شده است. آن ها طبق 
قانون عالوه بر دوره هاى آموزشــى اصالح و تربيت، از خوراك، 
پوشاك، بهداشــت و درمان برخوردارند كه با اعتبارات دولتى 
در حد الزم پوشــش داده مى شوند. اما خانواده زندانى با زندانى 
شــدن فرد با مشكالت متعددى مواجه مى شود و ممكن است 
از حداقل ها نيز محروم باشــد و در واقع خانواده زندانى، زندانى 
محســوب مى شــود، به همين دليل در همه دنيــا به ميزان 
توسعه يافتگى كشورها حمايت از خانواده زندانيان متداول است. 
وى در پاســخ به اين پرسش كه حمايت از خانواده زندانيان در 
ايران چگونه است، مى گويد: در ايران اگر كمك هاى مؤسسات، 
تشــكل هاى مردمى و خيريه ها نباشــد، اين كمك ها در حد 
بسيار ضعيفى است كه هم اكنون نيز قابل قبول نيست چرا كه 

انجمن حمايت از زندانيان، اعتبار تعريف شده اى براى حمايت از 
خانواده هاى آن ها ندارد و تدابير خاصى براى اين مهم انديشيده 

نشده است.

  افزايش آمار كيفرى زندان ها 
باقرى مى افزايد: براى خانواده زندانيان نيز مانند ساير خانواده هاى 

بى بضاعتى كه تحت پوشــش نهادها و سازمان هاى 
حمايتى از جمله كميته امداد حضرت امام (ره) قرار 
دارند، ظرفيتى در نظر گرفته شده است، در حالى كه 
بين اين گروه ها تفاوت زيادى وجود دارد زيرا خانواده 
زندانى به يكباره نان آور خود را از دست مى دهد و دچار 
بحران مى شود؛ بنابراين ضرورت دارد ما در پى نظامى 
يكپارچه و واحد براى حمايت از خانواده زندانيان باشيم 
تا بتوانيم با جمع بندى اطالعات نهادها و سازمان هاى 
تأثير گذار در حمايت از اين خانواده ها آن ها را تحت 
پوشش قرار دهيم تا بخشــى از مشكالت آن ها رفع 
شود. خانواده زندانيان جدا از جامعه ما نيستند و در 
بطن جامعه قرار دارند كه شرايط آن ها بر حال عمومى 

جامعه تأثيرگذار خواهد بود و اگر به موقع به نيازهاى اوليه زندگى 
آن ها پاســخ ندهيم به طور حتم افراد ديگرى از اين خانواده ها 

براى تأمين معاش در چرخه بزه قرار مى گيرند و از ادامه تحصيل 
باز مى مانند و دچار آسيب مى شوند.

 تعيين رديف بودجه مشخص 
وى با اشــاره به اينكه دولت بايد با تدوين بسته هاى حمايتى از 
خانواده زندانيان، رديف بودجه مشخصى براى حمايت از آن ها 
تعيين كند، مى گويــد: مهم ترين دغدغه 
اين خانواده ها اشــتغال است چرا كه اگر 
درآمدى داشــته باشند سراغ كار خالف 
قانون نخواهند رفت. واقعيت اين اســت 
كه بسيارى از اين خانواده ها مهارت هاى 
الزم را ندارند، بر همين اساس از چند ماه 
گذشته با كمك شــهردارى ها و سازمان 
فنى و حرفه اى كوشيده ايم با آموزش هاى 
الزم براى ايجاد مشــاغل خانگى به اين 
خانواده ها، بخشــى از مشكالت اشتغال 

آن ها را كاهش دهيم.
باقرى ادامه مى دهد: متأسفانه آمار خانواده 
زندانيان بسيار زياد است، با اين حال انجمن حمايت از خانواده 
زندانيان در تالش است با كمك خيران و با آموزش هوشمندانه 

آن ها تا رسيدن به توانمندسازى و خودكفايى حمايت كند، چرا 
كه مستمرى تعيين شده براى حمايت از خانواده زندانيان به هيچ 
وجه پاسخگوى تأمين زندگى آن ها نيست و بايد با ايجاد اشتغال 

پايدار از آن ها حمايت كرد. 
باقرى با بيان اينكه آمــار دقيقى از خانواده هاى زندانيان وجود 
نــدارد، مى گويد: در تالش هســتيم تا پايان ســال جارى با 
به روزرســانى اطالعات انجمن به آمار دقيقى دســت يابيم و با 
اطالع از حمايت نهادهاى دولتى و مردم نهاد خدمات بهترى به 

اين خانواده ها ارائه دهيم. 

 ضرورت تدوين بسته هاى حمايتى 
روح اهللا بابايــى صالح، عضو كميســيون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه زندان محلى بــراى تربيت مجدد 
مجرمان براى بازگشت به جامعه و آخرين 
راه براى پيشــگيرى از جرم محســوب 
مى شــود، مى گويد: نبايد از اين مهــم غافل بود كه وقتى يك 
سرپرســت خانوار به دليل ارتكاب جرمى وارد زندان مى شــود 

خانواده   آن در معرض انواع آسيب هاى اجتماعى قرار مى گيرند.
وى مى افزايد: تدوين بسته هاى حمايتى اين قشر بويژه در شرايط 
فعلى جامعه، ضرورتى انكارناپذير اســت و طبيعى است كه در 
صــورت حمايت نكردن از خانواده زندانيان، مشــكالت زيادى 
در خانواده ها و همچنين جامعه ايجاد مى شــود كه در پى آن 

آسيب هاى زيادى به اجتماع وارد خواهد شد.
بابايى صالح ادامه مى دهد: براى پيشگيرى از بروز مجدد آسيب 
به خانواده زندانيان، بايد كمك هاى خيران، انجمن هاى حمايت 
از خانواده زندانيان و دولت افزايش يابد زيرا در شرايط اقتصادى 
حال حاضر كشــور همه خانواده ها با مشــكالت مالى روبه رو 
هستند، اما خانواده زندانيان به واسطه نبود سرپرست به حاشيه 

رانده شده و با مشكالت بسيارى دست و پنجه نرم مى كنند.

 پيشگيرى از بروز مجدد آسيب 
اين عضو كميسيون اجتماعى مجلس مى افزايد: هر سال روز هاى 
مختلفى از جمله در ماه رمضان، جشــن گلريزان براى حمايت 
از زندانيان و خانواده آن هــا وجود دارد كه با كمك مردم خير 
بســيارى از مشــكالت زندانيان كاهش پيدا مى كند. خانواده 
زندانيان نيازمند در اين روز ها به كمك و حمايت بيشترى نياز 
دارند و بايد دولت، خيران و انجمن هاى حمايتى توجه بيشترى 

به آن ها داشته باشند. 
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توضيحات خدايى درباره حدنصاب پذيرش داوطلبان دكترا    فارس: ابراهيم خدايى، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: امسال دانشگاه ها بر مبناى كيفى سازى پذيرش دانشجو، حدنصاب 
پذيرش را افزايش داده اند. ابراهيم خدايى تأكيد كرد: ظرفيت ما تفاوتى نسبت به سال گذشته نداشته است. وى در ادامه افزود: دانشگاه ها به دليل كيفى شدن سطح دانشجويان حد نصاب را افزايش داده اند 

اما داوطلبان نبايد نگران باشند چرا كه ظرفيت خالى نمى ماند و اگر ظرفيتى خالى بماند، دوباره دانشجو پذيرش مى  شود.

نتايج يك مطالعه جديد نشان داد
ابتالى ساالنه 80 هزار نفر به «سرطان» 

در پى رژيم غذايى ضعيف
فارس: نتايج يك مطالعه جديد كه 
توسط دانشگاه تافتس صورت گرفته، 
بيانگــر آن اســت كه رژيــم غذايى 
نامناســب منجر به بروز ساالنه ده ها 

هزار سرطان در آمريكا مى شود.
به گزارش ديلى ميل، نتايج يك مطالعه 
جديد كه توســط دانشــگاه تافتس 
صورت گرفته نشان مى دهد مصرف 

فست فود، سيب زمينى ســرخ كرده، نوشيدنى هاى شيرين و مصرف نكردن ميوه و 
سبزيجات منجر به بروز سرطان و شايع شدن اين بيمارى شده است.  آمارها بيانگر 
آن است، سرطان روده شايع ترين نوع سرطان در آمريكاست كه به ميزان قابل توجهى 

جوانان را نيز درگير خود كرده است. 
نتايج بررسى ها نشان داده است، ميان اضافه وزن و بروز 6 نوع سرطان ارتباط تنگاتنگى 
وجود دارد. بيش از 60 درصد از آمريكايى ها داراى اضافه وزن و حدود 40 درصد اين 

افراد به يك نوع از سرطان مبتال هستند. 

بر اساس يافته هاى اداره ملى آمار انگليس
تعداد كاربران كهنسال اينترنت افزايش مى يابد

ياهونيوز،  گزارش  براساس  فارس: 
يافته هــاى اداره ملى آمار انگليس 
نشان مى دهد شكاف ديجيتال در 
اين كشــور رو به كاهش است و با 
بيشتر شدن كاربران مسن اينترنت، 
فاصله آن ها با جوانان در اين زمينه 
كمتر مى شود. براساس همين آمار 
از ســال 2011 ، بيشترين ميزان 

افزايش استفاده از اينترنت مربوط به گروه سنى 65 تا 74 سال بوده است و تعداد 
اين افراد از 53 درصد به 83 درصد در انگليس افزايش يافته اســت. در مقابل 
كمترين ميزان افزايش استفاده از اينترنت در اين كشور مربوط به گروه سنى 16 
تا 44 سال بوده كه رقم افزايش در مورد آن ها از 96 به 99 درصد رسيده است. 
در حــال حاضر در انگليس در مجموع 91 درصد از مردم از اينترنت اســتفاده 
مى كنند. از سوى ديگر تعداد افراد معلول و ناتوان حركتى كه به كاربران اينترنت 
مبدل شــده اند به بيش از 10 ميليون نفر افزايــش يافته كه 78 درصد از كل 

جمعيت اين كشور را شامل مى شوند. 
بيشترين كاربران اينترنت (93 درصد) در لندن و جنوب شرق اين كشور زندگى 
مى كنند و در مقابل كمترين ميزان استفاده از اينترنت مربوط به ايرلند شمالى 

با 87 درصد است.

براى پيشگيرى از جرم سرمايه گذارى كنيم
براســاس يافته هاى پژوهشــى، در شــرايط اقتصادى جامعه ما، حمايت از 
خانواده زندانيان موضوعى كامًال ضرورى اســت و به همين دليل الزم است 
به هر شكل ممكن، خواه به صورت رسمى و دولتى و يا به صورت غيررسمى 
و در قالــب حمايت هاى مردمى و تشــكل هاى مدنى ايــن خانواده ها تحت 

پوشش قرار گيرند.
اما در شــرايط اقتصادى متفــاوت، به لحاظ جامعه شناســى اين كار حكم 
مســكنى را دارد كه براى تسكين موقت درد تجويز مى شود و نه تنها منجر 
به بهبود نمى شود بلكه با غفلت از بيمارى، آن را وخيم تر و پيچيده تر مى كند 

و حتى شايد اين حمايت به يك آسيب اجتماعى پنهان تبديل شود. 
در جوامع امــروزى كه ســاختارهاى مديريتى دولت، رفاه محور اســت و 
شــيوه هاى مدرن ترى مبتنى بر عدالت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
وجود دارد، ضرورتى بر حمايت به اين شــكل وجود ندارد. اما اكنون كه اين 
بســترها در جامعه ما وجود ندارد چاره اى جز اين گونه حمايت ها نيست و 
با وجود  اينكه نمى توان به حمايت هاى ذكر شــده نمره 20 داد اما از نمره 
قبولى خوبى برخوردار اســت و مى تواند موجب تسكين درد و رنج خانواده 

زندانيان و برخى از ناهنجارى ها و آسيب هاى اجتماعى شود.   
بر اساس يافته هاى جامعه شناسى اگر بخواهيم به طور مداوم بدون توجه به 
علت ها درگير معلول ها شويم، يعنى فرايندى كه موجب شده فردى زندانى 
شــود و خانواده او تحت فشــار اقتصادى قرار گيرد، در جامعه بسترى براى 
ايجــاد اين تفكر فراهم كرده ايم كه به يك فرهنگ تبديل مى شــود و چون 
علت در جاى خود باقى اســت و ســاختارهاى ما در حال توليد و باز توليد 

رو به افزون زندانيان است به طور غير مستقيم از علت حمايت كرده ايم. 
اما اگر با فرهنگ ســازى صحيح اين حمايت ها را به سوى پيشگيرى از جرم 
و در پــى آن كاهش آمــار زندانيان هدايت كنيم، به طــور حتم علت ها از 
بين خواهد رفت و هنگامى كه علتى وجود نداشــته باشد، معلولى به وجود 

نخواهد آمد كه نيازمند حمايت باشد. 
بنابراين بايد بكوشــيم با ايجاد اشتغال از بيكارى افراد پيشگيرى كنيم چرا 
كه اگر فردى درآمد داشــته و بيكار نباشــد به دنبال جــرم نخواهد رفت. 
همچنين ضرورت دارد ســاختارهاى كشور حل شود و در زمينه پيشگيرى 
ســرمايه گذارى كنيم تا عالوه بر كاهش هزينه هاى درمان، جامعه اى سالم  

داشته باشيم. 
ما مى توانيم با بازســازى ســاختارهاى بيمه اى كشور از زندانى شدن برخى 
افراد پيشــگيرى كنيم. همچنين نهادهاى اجتماعى و فرهنگى ما مى توانند 
با تكيه بر حمايت هاى دولتــى و مردمى به جاى پرداختن به امور فرهنگى 
حاشــيه اى متعدد كه با صرف بودجه هاى فراوان در ايران انجام مى شود، در 
زمينه هاى آموزش مهارت هاى زندگى، كاهش خشــونت و افزايش آســتانه 
تحمل افراد در ســطح جامعه فرهنگ سازى كنند تا با كاهش آمار جرم در 

جامعه نيازمند اين گونه حمايت ها نباشيم. 
سكانداران فرهنگى ما در حوزه هاى مختلف اعم از مديريتى و اجرايى وظيفه 
دارنــد اين عــزم و اراده ملى را براى حمايت از خانواده زندانيان به ســوى 
پيشــگيرى از جرم هدايت كنند. متأسفانه مديران فرهنگى جامعه به دليل 

زمانبر بودن اقدامات پيشگيرانه نسبت به آن بى توجه اند.
از سويى ديگر متأسفانه دولت با اجراى پروژه هاى مختلف خود از جاده سازى 
و خودروســازى گرفته تا ســاير پروژه ها موجب توليد و باز توليد مســتمر 
آســيب ها، ناامنى ها و خشونت هاى اجتماعى مى شــود كه در نهايت ايجاد 
پرونده هاى قضايى و رسيدن به بن بستى به نام زندان را رقم مى زند و در پى 
آن با ايجاد فرهنگ بزك شده، حمايت هاى دولتى و مردم نهاد بخشى از اين 

مشكل را به طور موقت حل مى كند.
بايد تأكيد كرد با توجه به شــرايط فعلى اقتصادى كشور، حمايت از خانواده 
زندانيان موضوعى ضرورى اســت اما بايد به مرور زمان به ســوى تغيير اين 
فرهنــگ حركت كنيم چرا كــه اين نوع حمايت ها نه تنهــا موجب درمان 
درد نمى شــود بلكه ســبب تعميق آن خواهد شد. به طورى كه سال هاست 
با برگزارى جشــن هاى گلريزان و نيكــوكارى در قالب هاى مختلف از افراد 
نيازمنــد جامعه حمايت مى كنيم اما تاكنون نتيجه اى جز افزايش آمار آن ها 
به دســت نياورده ايم. حتى اگر اين آمار ثابت مى ماند جاى اميدوارى بود اما 

متأسفانه هر سال آمار زندانيان نسبت به سال پيش افزايش مى يابد.
براســاس مطالعات جهانى در دو دهه گذشــته كه در حوزه جامعه شناسى 
انجام شــده اســت هيچ اقدام مداخله اى در قالب سياســت، برنامه و پروژه 
نبايــد بدون برآورد پيامدها، تعديل و اجتناب از آثار منفى آن انجام شــود، 
اما متأســفانه اين در حالى است كه بيشتر پروژه ها در كشور ما بدون توجه 
به اين مهم اجرا مى شــود و خروجى آن وجــود بيش از 15 ميليون پرونده 
قضايى اســت كه بخشــى از آن ها بايد با برگزارى گلريزان هاى مختلف در 
قالب حمايت از زندانيان آزاد شــوند. در واقع اين نوع حمايت به نوعى ره به 
تركستان اســت و در جوامع گسترده شهرى روش صحيحى نيست و حكم 
مسكنى شيرين اما كشنده براى جامعه دارد كه پيامدهاى منفى را زير بزك 
زيباى اخالقى و انساندوســتانه خود پنهان مى كنــد و ما هنگامى با چهره 
واقعى اين درد مواجه خواهيم شــده كه چهره اختاپوسى آن همه جامعه را 

فرا گرفته است و درمان آن بسيار دشوار خواهد بود. 

فراسو

 نتايج يك مطالعه جديد كه 
توسط دانشگاه تافتس صورت گرفته، 
بيانگــر آن اســت كه رژيــم غذايى 
نامناســب منجر به بروز ساالنه ده ها 

به گزارش ديلى ميل، نتايج يك مطالعه 
جديد كه توســط دانشــگاه تافتس 
صورت گرفته نشان مى دهد مصرف 

ياهونيوز،  گزارش  براساس 
يافته هــاى اداره ملى آمار انگليس 
نشان مى دهد شكاف ديجيتال در 
اين كشــور رو به كاهش است و با 
بيشتر شدن كاربران مسن اينترنت، 
فاصله آن ها با جوانان در اين زمينه 
كمتر مى شود. براساس همين آمار 
 ، بيشترين ميزان 

تأثيرپذيرى بيشتر دختران و زنان از آسيب هاى فضاى مجازى

دختران به سواد رسانه اى بيشترى نياز دارند

فضاى مجازى

 جامعه /جواد صبوحى  كارشناسان علوم رفتارى وقتى از مرزبندى ميان زن 
و مرد، كودك و بزرگســال و يا حتى تفاوت هاى رفتارى ميان كهنساالن با ديگر 
گروه هاى ســنى در يك جامعه صحبت مى كنند در پــى ايجاد محدوديت هاى 
سليقه اى نيستند. با اين حال هنوز هم حساسيت در خصوص اين مرزبندى وقتى 
بيشــتر مى شود كه بخواهيم تفاوت هاى تأثيرپذيرى مردان و زنان را در مواجهه 
با موضوعات مختلف اجتماعى مورد تحليل قرار داده و نسبت به عواقب سوء آن 

هشدار دهيم.
واقعيــت آن اســت كه بايد پذيرفت بــا وجود قضاوت عجوالنــه و يا به تعبير 
صحيح تر جانبدارانه و سوء برخى كه همواره در پى آنند طرح اين گونه مسائل 
را تحديد جنســيتى عنوان كنند، تفاوت هاى زيســتى و روانى مردان و زنان از 

يكديگر، رفتارهاى متفاوت با آن ها را نيز رقم مى زند.
امــروزه با توســعه ابزارهــاى نوين ارتباطى، نحوه اســتفاده از ايــن ابزارها و 
تأثيرپذيــرى مردان و زنان ازآن هــا و بويژه ميزان آســيب پذيرى اين دو نيز 

متفاوت است.
براى مثال گزارش چندى پيش گاردين بر اساس بررسى هاى انجام شده توسط 

Inclusive Internet Index روى 86 كشــور كه 91 درصد از كل جمعيت 
جهان را در اختيار دارند نشان مى دهد كه زنان در فضاى مجازى با آزار و تعرضات 

مختلفى مواجه اند.
پژوهش ديگرى كه توسط يك دانشگاه لندن انجام گرفته و در روزنامه ديلى ميل 
به چاپ رسيده نشان مى دهد دختران بيشتر از پسران از فضاى مجازى استفاده 
مى كنند و به اين ترتيب بيشــتر هم در معرض افســردگى قرار مى گيرند. اين 
گزارش مى گويد اســتفاده دختران از فضاى مجازى به آن ها آسيب هاى روحى و 

جسمى زيادى مى رساند كه منجر به افسردگى مى شود.
نتايج تحقيق ديگرى كه باز هم در بريتانيا بر روى بيش از 10 هزار نوجوان انجام 
شــده حاكى از آن اســت كه دختران 40 درصد و پسران 25 درصد تجربه آزار 
و اذيت آنالين را داشــتند. همچنين در اين ارتباط، 40 درصد دختران اختالل 

خواب را هم به دليل حضور بيشتر در شبكه هاى اجتماعى تجربه كرده اند.
بنابراين با نگاهى واقع بينانه به نتايج پژوهش ها و مطالعات مراكز دانشگاهى داخل 
و خارج كشــور در اين خصوص بايد نگاه جانبدارانه اى كه طرح تفاوت هاى ميان 
دو جنس را تحديد آزادى هاى شــخصى و فردى يك گروه جنســيتى به شمار 

مى آورند، مردود دانســت و بيش از همه به چگونگى مقابله با خطراتى كه بويژه 
دختران را تهديد مى كند انديشيد.  

جامعه شناســان و آسيب شناسان مســائل اجتماعى با تأييد سهم تأثيرپذيرى 
بيشتر دختران و زنان از آسيب هاى فضاى مجازى معتقدند در صورت پرداختن 
هر چه بيشــتر نظام آموزشى و پرورشى به آموزش ســواد رسانه اى، بسيارى از 

چالش ها در اين حوزه كاهش خواهد يافت.

 رئيس اتحاديه دانشگاه هاى غيرانتفاعى:
50 درصد صندلى هاى 

مؤسسات غيرانتفاعى خالى است!
جامعه: على آهون منش، رئيس اتحاديه دانشــگاه هاى 
غيرانتفاعى در گفت و گو با ايســنا از خالى  بودن ظرفيت 
بيش  از 50 درصد مراكز غيرانتفاعى خبر داد و گفت:50 
مركز غيرانتفاعى هم در ســال هاى اخير به  دليل رعايت 

نكردن استاندارد الزم تعطيل شده اند.
همه ســاله درصدى از ظرفيت هاى اعالم شده مربوط به 
دانشگاه هاى غيرانتفاعى، خالى مى ماند و به جرئت مى توان 
گفت تعداد صندلى هاى خالى مانده در ســه، چهار سال 
اخير، از رشد چشــمگيرى برخوردار بوده، به طورى كه 
صداى اعتراض مؤسسات و دانشگاه هاى غيرانتفاعى درآمده 

و آن ها را با چالش زيانده بودن روبه رو كرده است.
اين در حالى است كه در برنامه چهارم توسعه، مقرر شده 
بود كه تعداد دانشــجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى غيردولتى به 450 هزار نفر برسد. اما در پايان برنامه 
پنجم توسعه (ســال 95) و با پنج سال تأخير هنوز اين 
هدف محقق نشــده و حدود 420 هزار دانشــجو در اين 

مؤسسات مشغول به تحصيل هستند.
آهون منش پيــش از اين به خبرگزارى مهر ضمن بيان 
اينكه وضعيت غيرانتفاعى ها مســاعد نيست، گفته بود: 
در مورد غيرانتفاعى ها بايد به اين موارد توجه داشــت كه 
كيفيت آموزش عالى در غيرانتفاعى ها براساس آمار سازمان 

سنجش بعد از دولتى ها در رتبه دوم قرار دارد.

جامعه: سرانجام پس از چندين بار كه موضوع تحقيق و 
تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شده بود، 
23 ارديبهشت ماه امسال نمايندگان ملت با طرح تحقيق و 
تفحص از اين سازمان موافقت كردند. مجيد مخدوم، استاد 
دانشــگاه تهران ضمن انتقاد از عملكرد سازمان حفاظت 
محيط زيست و انتصابات اين سازمان، بر ضرورت انتخاب 
رؤســا و معاون محيط زيست از ميان متخصصان محيط 
زيســت تأكيد كرد. وى در گفت و گو با ايسنا به واگذارى 
كنوانسيون تنوع زيستى به وزارت جهاد كشاورزى انتقاد 
كرد و اظهار مى دارد: حفاظت از تنوع زيستى جزو  وظايف 
اصلى سازمان حفاظت محيط زيست است، در حالى  كه 
اين سازمان وظيفه و مرجعيت كنوانسيون تنوع زيستى 
را به وزارت جهاد كشــاورزى حواله كرده است. سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد عهده دار مرجعيت كنوانسيون 
تنوع زيســتى باشــد و به عنوان ناظر دولت برعملكرد 
دســتگاه هاى مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزى در 
حوزه تنوع زيستى نظارت كند. مخدوم با تأكيد بر اينكه 
تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست واجب 
است و من درخواست داشــتم كه اين طرح حتماً انجام 
شــود، مى افزايد: از مجلس شوراى اسالمى انتظار مى رود 
كه كاستى هاى سازمان محيط زيست را استخراج كند و 

درصدد رفع آن ها برآيد.

جامعه: چند روز پيش شــهرام شعيبى، سخنگوى 
سازمان غذا و دارو از تبليغ يك فراورده درمان ريزش 
مو بدون مجوز در صدا و سيما گله كرده و گفته بود: 
محصول تقويت موى «ب» كه در صدا و سيما تبليغ 
مى شود، داراى پروانه ساخت از يكى از دانشگاه هاى 
علوم پزشكى بوده اما نمى تواند با ادعاى درمانى تبليغ 

شود.
شعيبى تأكيد كرده بود: سازمان صدا و سيما موظف 
اســت نســبت به مجوز و پروانه هــاى فعاليت اين 

محصول اقدام و آن ها را بررسى كند.
ديروز هم حيدرعلى عابدى، ســخنگوى كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس به ايسنا گفت: صدا و سيما 
پيش از هر نوع تبليغ مواد آرايشى و بهداشتى مرتبط 

با سالمت مردم، از وزارت بهداشت استعالم بگيرد.
ســخنگوى كميســيون بهداشــت و درمان مجلس 
مى گويد: اين يك كار ســاده است كه بايد از مرجع 
مربــوط پيش از تبليغ كااليى اســتعالم الزم گرفته 
شــود. اين موضوع محدود به وزارت بهداشــت هم 
نمى شود. مثًال اگر صدا و سيما تبليغ «سردوش» براى 
افزايش فشار آب را مى كند بايد پيش از آن از وزارت 
نيرو تأييديه بگيرد، چون روند غير از اين تنها حيثيت 

سازمان صدا و سيما را زير سؤال مى برد.

جامعه: چند روز پيش تصاويرى در اينستاگرام يك مربى 
مهدكودك بجنوردى منتشر شــد كه در آن  دختران و 
پسران به صورت برهنه كنار يكديگر مشغول آب بازى و 

شنا هستند.
پس از اين حواشــى، معاون امور هنــرى اداره فرهنگ و 
ارشاد خراسان شمالى از توقف فعاليت آموزشگاه مدنظر 
تا تشكيل شــوراى نظارت بر فعاليت هاى آموزشگاه آزاد 

هنرى خبر داد. 
ديروز حبيب اهللا مســعودى فريد، معاون امور اجتماعى 
سازمان بهزيستى با اشاره به اينكه گزارشى مبنى بر فعاليت 
استخر هاى مختلط در مهدهاى كودك ارائه نشده است، 
گفت: اين موضوع صحت ندارد و با مهد متخلف برخورد 

و پلمب مى شود.
وى در اين گفت و گو تصريح كرد: البته بايد به اين موضوع 
تأكيد شــود كه تعداد مهدهاى كودك كه داراى استخر 
هستند در كل كم است و شايد در مناطق شمالى تهران 
و چند استان ديگر از جمله اصفهان و شيراز باشند كه در 
اين زمينه نيز مجوز ساخت استخر از سوى وزارت ورزش 

و جوانان صادر مى شود.
وى گفت: براساس تأكيد سازمان بهزيستى هر نوع فعاليت 
در استخرها بايد جداگانه باشد و در غير اين صورت مهد 

متخلف پلمب مى شود.

 استاد دانشگاه تهران: معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى: سخنگوى كميسيون بهداشت مجلس:
صدا و سيما براى تبليغ مواد آرايشى 

بايد تأييديه بگيرد
فعاليت استخرهاى مختلط  

در مهدكودك ها صحت ندارد
مجلس كاستى هاى سازمان 

محيط زيست را استخراج كند

محيط زيستآسيب هاى اجتماعىبهداشت و درمانآموزش

خانواده زندانى بيشتر از خود او در معرض آسيب هاى اجتماعى است

حمايت از خانواده زندانيان«رديف بودجه» مى خواهد

دولت بايد با 
تدوين بسته هاى 

حمايتى از خانواده 
زندانيان، رديف 

بودجه مشخصى 
براى حمايت از 

آن ها تعيين كند

بــــــرش
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: یکی از 
اهداف طرح بســیج ملی کنترل فشار خون، حساس 
کردن مردم نسبت به اندازه گیري و درمان فشار خون 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران دکتر ســیدعباس موسوی در جلسه ستاد 
اجرایی بسیج ملی کنترل فشــارخون با بیان اینکه 
ایــن پویش از ۲۷ اردیبهشــت ماه الــي ۱۵ تیرماه 
سالجاري در کشور اجرا مي شــود، اظهار کرد: باید                                                        
برنامه ریزي هــاي الزم براي اجراي بهتر این طرح در 

استان مازندران صورت گیرد.
وی با تأکید بر شناســایی ۱۰۰ درصدی افراد مبتال به 
افزایش فشارخون، افزود: باید از همه امکانات و ابزار 
الزم دانشگاه و دســتگاه های مختلف در این زمینه 

استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران فشارخون باال 
را قاتل خاموش دانست و ادامه داد: فشارخون باال تأثیر 
زیادی بر هزینه درمان و مرگ و میر دارد درحالی که 
می توان با اندازه گیري به موقع و مراجعه به هنگام به 
مراکز بهداشتي و درماني، پرفشاري خون را کنترل و از 

بروز عوارض آن پیشگیري کرد.
دکتر موســوی فشــارخون باال را مهمترین عامل از 
کارافتادگــی و مرگ های زودرس دانســت و تأکید 
کرد: فشــارخون باالی کنترل نشــده، خطر ابتال به  
بیماری هایی مانند سکته های مغزي و قلبي را افزایش                

مي دهد.
بسیج ملی کنترل فشارخون

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
سواد سالمت  ارتقا سطح  راستای  در  مازندران  درمانی 
مردم و نهادینه کردن سبک زندگی سالم و پیشگیری از 
بیماری ها، با استفاده از ظرفیت رسانه ها اقدام به ترویج 
فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت 

مردم مازندران دارد.
در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  شناسایی  افزایش  هدف  با  ایران،  اسالمي  جمهوري 
کنترل بیماری فشارخون باال، اقدام به برگزاری »بسیج 

تعامل  و  مشارکت  با  و  نمود  فشارخون«  کنترل  ملی 
معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
کشور  پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  کلیه  و 
و دانشکده های پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی و 
هیئت مدیره هاي نظام پزشکي و سازمان های بیمه گر 
و سایر سازمان های همکار و داوطلبین این برنامه را از 
27 اردیبهشت امسال مصادف با روز جهانی فشارخون در 

دو مرحله به اجرا گذاشت.
درمان  و  مراقبت  و  شناسایی  ارزیابی،  به  طرح  این  در 
پردازش  گردآوری،  و  باال  فشارخون  به  مبتال  بیماران 
قلبي  بیماری  داده های مهمترین عامل خطر  تحلیل  و 

عروقي شامل فشارخون باال پرداخته می شود.
افراد 3۰ سال و باالتر باید از فشار خون 

مطلع شوند
کلیه افراد 30 سال و باالتر ایرانی و غیر ایرانی ساکن در 
کشور، بیماران کلیوی و زنان باردار در همه گروه های 

سنی باید از فشار خون مطلع شوند.
هستند  باالتر  و  ساله   30 افراد  هدف،  جمعیت 
های  پایگاه  بهداشت،  های  خانه  به  مراجعه  با  که 
از طریق وبسایت                                                                     یا  ایستگاه های موقت و  بهداشتی و 
و  درمان  بهداشت  وزارت  به  متعلق   salamat.gov.ir
مطلع  فشارخون خود  از وضعیت  باید  پزشکی  آموزش 

شوند.
همچنین منظور از بیماران کلیوی کلیه افراد 18 ساله و 
باالتری است که بنا به تشخیص پزشک مبتال به نارسائی 
کلیه شناخته شده اند و  منظور از خانم های باردار کلیه 
خانم های باردار 18 ساله و باالتر در هر زمان از دوران 

بارداری است.
روش های اجرای طرح به شرح ذیل است:

خود ارزیابی )غیر حضوری( از طریق تکمیل پرسشنامه 
وبسایت  در  هوشمند(  تلفن  تبلت،  )رایانه،  الکترونیک 
)www.salamat.gov.ir( معرفی شده از طریق ثبت کد 
ملی، تاریخ تولد و فشارخون اندازه گیری شده توسط فرد 
در درگاه معرفی شده ) کد ملی شناسه کاربری و تاریخ 

تولد رمز عبور می باشد( 
برقراری ارتباط بین اطالعات فردی ثبت شده در درگاه 

و سامانه سیب بر اساس کد ملی افراد. در صورت عدم 
وجود داده از ثبت احوال فراخوانی می شود.

در این طرح کلیه افرادی که قبل از 1368/12/29 به 
دنیا آمده اند می توانند با مراجعه به پایگاه های سالمت 
معرفی  وبسایت  طریق  از  یا  و  موقت  های  ایستگاه  و 
شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                    
خود  فشارخون  وضعیت  از   )www.salamat.gov.ir(

مطلع شوند.
پذیرش افراد گروه هدف )پذیرش افراد ساکن روستا در 
پایگاه های  افراد ساکن شهر در  و  بهداشت  خانه های 
طرح(  مجري  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  و  سالمت 
)سیب(  بهداشت  یکپارچه  سامانه  در  اطالعات  ثبت  و 
خدمات  مراکز  یا  سالمت  پایگاه  بهداشت،  خانه  در 
فردی  )مشخصات  پرسشگري  طریق  از  سالمت  جامع 
مراقبین  بهورزان،  پزشکان،  توسط  بیماري  تاریخچه  و 

سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتي درماني(
ارسال پیام هاي کوتاه اطالع رساني و اعالم نتیجه بررسي 

فشارخون به افرادي که نیاز به مراجعه مجدد دارند. 
پذیرش موارد ارجاع شده و تکمیل خدمت تشخیص و 
خدمات  مراکز  در  پزشک  توسط  باال  فشارخون  درمان 
فرد  ثبت  و در صورت تشخیص قطعی،  جامع سالمت 
به عنوان بیمار مبتال به فشارخون باال توسط پزشک در 

سامانه سیب )سامانه یکپارچه بهداشت(.
مازندران رتبه ششم فشارخون باال را 

داراست
استان مازندران در ردیف مناطقی از کشورمان قرار دارد 
که مبتالیان به فشار خون در آن باالست. بر اساس اعالم 
هم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مسئول  مقامات 
اکنون استان مازندران رتبه ششم در فشارخون باال و در 

جمعیت باالی 18 سال را به خود اختصاص داده است.
نوع رژیم تغذیه ای )مصرف بیش از حد نمک(، وراثت، 
و                    تحرکی  کم  ها،  استرس  الکل،  و  سیگار  مصرف 
بی اعتنایی به ورزش از جمله دالیل اصلی بروز و ابتال به 

فشار خون در میان مردم است.
میر  و  مرگ  عوامل  مهمترین  از  یکی  باال  خون  فشار 
سال  در  ملی  پیمایش  براساس  و  است  بشری  جامعه 

2016 حدود یک سوم جمعیت بزرگسال ایران، از فشار 
خون باال رنج می برند.

فشار  به  در کشور  میر  و  مرگ  هزار  ساالنه حدود 97 
خون باال نسبت داده می شود و فشارخون باال به عنوان 
اصلی ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و مرگ 
و میر زودرس ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی 

در جهان است.
۶۰ درصد بیماران از بیماری خود اطالع 

ندارند
در کشور بالغ بر 1۵ میلیون بیمار مبتال به فشار خون باال 
وجود دارد که 60 درصد بیماران از بیماری خود اطالع 
کنترل  برای  شده  شناسایی  بیماران  از  نیمی  و  ندارند 
بیماری خود دارو دریافت نمي کنند و تنها 20 درصد 

بیماران درمان کافي دریافت مي کنند.
فشار  سال   18 باالی  جمعیت  درصد   33 مازندران  در 
خون باال دارند و یک سوم افراد نیز در معرض فشار خون 
این  به  نشود  انجام  الزم  مداخالت  اگر  که  هستند  باال 

بیماری مبتال می شوند.
در مازندران ۵۵ درصد بیماران تحت پوشش، خدمات 
بهداشتی را دریافت می کنند که وضعیت ما از متوسط 
 60 مازندران  استان  در  همچنین  است.  بهتر  کشوری 
درصد بیماران شناسایی شدند که در این زمینه نسبت 
به میانگین کشوری از وضعیت بهتری برخوردار هستیم.

فشارخون باال معموال بدون عالمت است و به آن قاتل 
آن،           تشخیص  راه  تنها  بنابراین،  گویند.  مي  خاموش 
گیری  اندازه  است.  فشارخون  منظم  گیري  اندازه 
و  غربالگری  عروقی،  قلبی  سالمت  ارزیابی  در  فشارخون 
شناسایي بیماری فشارخون باال و همچنین پایش اثر بخشی 

درمان در بیماران مبتال به فشارخون باال انجام مي شود.
فقط پزشک می تواند تایید کند فرد به بیماري فشارخون 
باال مبتال است. اغلب پزشکان قبل از این که در مورد 
در  بار  چندین  بگیرند،  تصمیم  فشارخون  بودن  باال 

روزهای مختلف فشارخون فرد را کنترل می کنند. اگر 
فرد فشارخون باال داشته باشد، الزم است به طور منظم 
پزشک  نظر  زیر  و  اندازه گیري کند  را  فشارخون خود 

تحت درمان قرار گیرد.
که                  زمانی  حتی  باال  خون  فشار  به  مبتال  افراد  بیشتر 
هیچ  دهد،  می  نشان  را  خطرناکی  میزان  سنج،  فشار 
گرچه  ندارند.  بیماری  این  از  ای  نشانه  یا  و  عالئم  نوع 
تعداد کمی از افراد مبتال به فشار خون باال دچار سردرد، 
سرگیجه و یا مقدار کمی خون دماغ می شوند ولیکن این 
عالئم تا زمانی که فشار خون باال به سطح پیشرفته و یا 

حتی تهدید کننده نرسد، ظاهر نمی شوند.
فعالیت جسمی روزانه  تان را افزایش دهید

خیلی از افراد تصور می کنند تا زمانی که دچار عالئم 
فشار خون باال نشده اند نیازی به مراجعه به پزشک جهت 
چک کردن فشار خون، ندارند. توصیه آن است که بعد 
از سن 20 سالگی از پزشک خود بخواهید که فشار خون 
شما را هر دو سال یک بار اندازه گیری کند. در صورتی 
فاکتورهای  یا سایر  باال و  به فشار خون  قباًل مبتال  که 
خطر بیماری قلب و عروق بوده اید، پزشک شما دفعات 
بیشتری از اندازه گیری را توصیه خواهد کرد. فشار خون 
کودکان 3 سال به باال نیز معموالً به عنوان قسمتی از 

بررسی های ساالنه اندازه گیری می شود.
اگر فعالیت جسمی روزانه  تان را افزایش دهید، می توانید 
میلی متر جیوه  تا 9  میانگین 4  به طور  را  فشار خون 
کاهش دهید. این میزان پایین آوردن فشار خون به اندازه 

تأثیر برخی از داروهای کاهنده فشار خون است.
تدریج میزان  به  و  را شروع کنید  به آهستگی ورزش   
دهید.  افزایش  روزانه تان  زندگی  در  را  فعالیت جسمی 
حدود یک تا سه ماه طول می کشد تا اثر ورزش منظم 
بر پایین آوردن فشار خون خود را نشان دهد. اما این 
اثر تا هنگامی ادامه خواهد یافت که شما ورزش تان را 

قطع نکنید.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
آگهــی روزنامـه صبـح ایـران
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33 درصد مازندرانی ها مبتالیند

فشـارخـون باال، قـاتل خـاموش

9802469/س

 ساری / خبرنگار قدس 
سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران گفت: کیفیت آب، 

خط قرمز ماست.
مجید عبدالهی سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران که 
دار  عهده  هم  را  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعاملی شرکت 
است، در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سوال قدس 
تاکید  از کیفیت آب شرب  مازندرانی  با گالیه شهروندان  ارتباط  در 
کرد: کیفیت آب، خط قرمز ماست و ناظران دانشگاه علوم پزشکی و 
شبکه بهداشت بر میزان کلر موجود و موارد بهداشتی، حساسیت و 

نظارت دقیق دارند و موارد را متذکر می شوند.
با اعالم اینکه آب  سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران 
یادآور شد:  ندارد،  استاندارد مشکلی  و  کیفی  لحاظ  از  استان  شرب 
مسئله  این  که  باشد  زیاد  آب  امالح  مناطق  برخی  در  است  ممکن 

مشکلی ایجاد نمی کند چراکه این امالح برای بدن مفید است.
   خسارت ۵۶ میلیارد تومانی سیل به تأسیسات آب

و  آب شهری  تأسیسات  به  تومانی  میلیارد   ۵6 از خسارت  عبدالهی 
روستایی مازندران خبر داد.

 ۵6 را  روستایی  و  شهری  های  شبکه  به  سیل  خسارات  میزان  وی 
این میان، 29 میلیارد و 1۵0  از  میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: 
میلیارد   3۵0 و  میلیارد   27 و  روستایی  های  شبکه  تومان  میلیون 

تومان شبکه های شهری خسارت دیدند.
آب  ثانیه  در  لیتر   ۵00 اخیر  سیل  در  اینکه  به  اشاره  با  عبدالهی 
شهر سیمرغ از دست رفت، افزود: جبران خسارات در ساعات اولیه 
بسیار سخت بود و با تالش همکاران توانستیم آب سالم را در اختیار 

شهروندان قرار دهیم.
   تأمین ۱۲ درصد آب شرب از آب های سطحی

سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران در پاسخ به سوال 
قدس در رابطه با کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای استان با اعالم 
اینکه تنها 12 درصد آب شرب استان از آب های سطحی و مابقی از 
آب های زیرزمینی تأمین می شود، یادآور شد: میانگین استفاده از             

برنامه  راستا  این  در  و  است  درصد  در کشور 4۵  های سطحی  آب 
بلندمدت استفاده از اینگونه آب ها تصویب شده و در دست اجراست.

عبدالهی افزود: باتوجه به اینکه در بخش مرکزی استان شاهد نفوذ 
آب شور بوده و در ارتفاعات نیز آب چشمه ها کاهش یافته است باید 
بدنبال استفاده از منابع آب های سطحی برای تأمین آب شرب باشیم.

   تصفیه خانه بابل مشکالت زیست محیطی ندارد
سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران در پاسخ به سوال 
دیگر خبرنگارمان در ارتباط با دپوی لجن مازاد تصفیه خانه فاضالب 
فرایند  این  محیطی  زیست  آلودگی  و  خانه  تصفیه  محوطه  در  بابل 
خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضالب بابل در سال 91 به بهره برداری 
رسید و در آن زمان به پیمانکار گفته شد تا فرایند تصفیه لجن مازاد 
را در زمان مناسب تکمیل کند که متاسفانه به مشکالت تعرفه ای و 

تجهیز تجهیزات برخورد کردیم و اجرایی نشد.
عبدالهی با تاکید بر اینکه تصفیه خانه فاضالب بابل مشکالت زیست 
را  جمعیت  نفر  هزار   100 خانه  تصفیه  این  افزود:  ندارد،  محیطی 
پوشش می دهد اما تقاضا بیشتر از این رقم بوده و درصدد هستیم 

فرایند مناقصه مدول دوم آن را امسال اجرایی کنیم.
   احتمال ادغام شرکت های آبفای شهری و روستایی

سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران در پاسخ به سوال 
ادغام شرکت های آب و فاضالب شهری و  با  رابطه  دیگر قدس در 
این دو  ادغام  برای  روستایی خاطرنشان کرد: جلساتی در وزارتخانه 
شرکت تشکیل شده و امکان ادغام وجود دارد و اگر اجرایی شود فقط 

مربوط به مازندران نبوده و در همه استانها اجرایی خواهد شد.
آبفای  برای  مدیرعامل  انتخاب  فراخوان  ارائه  با  رابطه  در  عبدالهی 
شهری استان گفت: فراخوان انتخاب مدیران وزارت نیرو چندی ست 

که اجرایی شده و برخی مدیران نیز از این روش انتخاب شده اند.
با سوال  سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران در رابطه 
قدس که عدم تکمیل »پروژه آبرسانی به شهرهای گروه الف« توسط 
آب منطقه ای چرا طی 10 سال گذشته مغفول مانده و چه مشکالتی 
را برای شما ایجاد کرده است؟ گفت: این پروژه به عهده شرکت آب 
اول رئیس جمهور در سفر اخیر  بوده و معاون  منطقه ای مازندران 
خود به استان، قول تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار موردنیاز را 

دادند و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفت وگو با قدس 

 حسین احمدی/ خبرنگار قدس 
بیشترین  گفت:  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل  احمدپور  جعفر 

گازرسانی روستایی در مازندران انجام شد.
قدس  با  اختصاصی  وگوی  گفت  در  مازندران  گاز  مدیرعامل شرکت 
به  گازرسانی  نخست  رتبه  موفق شدیم  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار 
روستاها را کسب کنیم بطوریکه در این مدت 186 روستا و 3 شهر از 

نعمت گاز برخوردار شدند.
احمدپور با اشاره به اینکه از 3 هزار و 619 روستای استان، 2 هزار 
هزار   2 از  بیش  شد:  یادآور  دارند،  گازرسانی  قابلیت  روستا   893 و 
روستای مازندران گاز دارند و گازرسانی به 448 روستا نیز در دست 

اجراست.
از مردم  مدیرعامل شرکت گاز مازندران میزان مطالبات این شرکت 
را 178 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: برخی شرکت های بزرگ از 
جمله چوب و کاغذ مازندران و سیمان نکا چندسال گازبها را پرداخت 
نکرده بودند که با تفاهم صورت گرفته، بخشی از مطالبات را دریافت 

کردیم.
احمدپور با اشاره به اینکه 10 میلیارد تومان از مطالبات شرکت چوب 
بموقع  را  گاز  های  قبض  مردم خواست  از  کردیم،  را وصول  کاغذ  و 

پرداخت تا پروژه های گازرسانی سریعتر تکمیل شود.

    تعامل دستگاه های اجرایی کافی نیست
استان  گاز  شرکت  بزرگ  مشکل  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
با  شده  وضع  قوانین  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  موجود  قوانین  را 
اجرای  برای  را  پایمان  و  و دست  بوده  تضاد  در  مازندران  جغرافیای 

پروژه ها می بندد.
و  باالدست  در  محورها  بودن  عرض  کم  بعلت  داد:  توضیح  احمدپور 
ناچار  به  و  کرد  رعایت  را  جاده  حریم  شود  نمی  کوهستانی،  نقاط 
عملیات اجرایی در کنار راه اجرا و موجب مشکالت ترافیکی می شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تعامل دستگاه های اجرایی مرتبط برای 
عملیات گازرسانی کافی نبوده و در این راستا دچار مشکل هستیم، 
یادآور شد: در جلسات به تفاهم می رسیم اما در بیرون از جلسه و اجرا 

بگونه ای دیگر عمل می شود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در پاسخ به سوال قدس که چرا پروژه 
گازرسانی به چهاردانگه متوقف است، اظهار کرد: اداره راه مانع از انجام 
آنان خواستیم10  از  از مشکالت  برای جلوگیری  کار شده درحالیکه 

پیمانکار موردنظرشان را معرفی کنند تا کار سهل تر پیش برود.
دادستان  با  که  هایی  علیرغم صحبت  در چهاردانگه  افزود:  احمدپور 
داشتیم، لوله ها را از داخل خاک درآورند، درحالیکه مجوز کار داشتیم.
اجرای                       با  رابطه  در  خواست  اجرایی  های  دستگاه  و  مردم  از  وی 

پروژه های گازرسانی صبوری کنند تا کار پیش رود.

     قبض های بیست و چند روزه تنها برای ایام پایانی سال
چرا                      که  سوال  این  با  رابطه  در  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
صادر                    مازندرانی  مشترکین  برای  روزه  چند  و  بیست  های  قبض 
می شود؟ توضیح داد: در طول سال 10 قبض 36 روزه صادر می شود 
که بنا به شرایط زمانی - خصوصاً روزهای پایانی سال - امکان دارد 
قبض ها کوتاهتر صادر شود ولی بازه زمانی قبض در نحوه محاسبه 

تغییری ایجاد نمی کند.
با اعالم اینکه شهرها به سه فرکانس   B  , A  و C تقسیم  احمدپور 
شده اند، خاطرنشان کرد: کنتورخوان ها روزانه 1۵0 تا 200 کنتور                     
مکرر،  مراجعه  علیرغم  است  ممکن  مواقع  برخی  و  خوانند  می 

صاحبخانه در منزل نباشد و به ناچار بازه زمانی تغییر می کند.

    طراحی کنتور جدید در شرکت گاز مازندران
وی از طراحی کنتورهای جدید توسط شرکت گاز مازندران خبر داد 
و گفت: کنتور جدیدی را طراحی کردیم که امکان قرائت از راه دور و 
از طریق بارکد را فراهم می کند و اگر مشترکی در منزل حاضر نباشد 

هم می توان کنتور را خواند.
آن  بدنبال  و  شده  ساخته  مذکور  کنتور  نمونه  کرد:  اضافه  احمدپور 

هستیم برای نصب های جدید از اینگونه کنتورها استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در رابطه با آموزش کارکنان شرکت 
گفت: بدنبال قراردادی که با سازمان فنی و حرفه ای منعقد کردیم، 
سوله ای را در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن ساری دایر و 4 

میلیارد تومان تجهیزات برای آموزش پرسنل درنظر گرفتیم.
احمدپور از 36 ساعت آموزش کنتورخوانان و امدادگران گاز خبر داد 
مان  پرسنل  برای  را  آموزش  بیشترین  نشانانی  آتش  از  بعد  افزود:  و 

برگزار می کنیم.

    امدادگران گاز برای بحران آماده اند
وی به انعقاد قرارداد با هالل احمر مازندران برای اجرای طرح »توسن« 
اشاره و یادآور شد: در این راستا کارکنان شرکت آموزش های ابتدایی 

را فرا می گیرند تا در مواقع بحران بتوانند بهتر عمل کنند.
داد:  توضیح  اخیر  با سیل  رابطه  در  مازندران  گاز  مدیرعامل شرکت 
زمین                      رانش  اثر  بر  که  بوده  هزارجریب  منطقه  در  اصلی  مشکل 
لوله های گاز مچاله گردید. همچنین در زیرآب 3 کیلومتر لوله را آب 

برده بود و در قائم شهر نیز پارگی خط لوله داشتیم.
سیل  در  گفت:  گیالن  استان  به  امدادرسانی  به  رابطه  در  احمدپور 
اخیر، خط اصلی 30 اینچ رشت که به مازندران گاز ارسال می کرد 
دچار آسیب شد و مشترکین از آستانه اشرفیه به سمت مازندران دچار 

مشکل شدند.
وی ادامه داد: به مدت یک هفته گاز صنایع را از مدار خارج کردیم تا 

بتوانیم گاز را به آستانه اشرفیه برسانیم.

سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران:

مازندران رتبه نخست گازرسانی به 
روستاها را کسب کرد

کیفیت آب، خط قرمز ماست
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 اگر خداپرستی به فرهنگ تبدیل شود دیگر کسی مطیع طاغوت نمی شود    شبستان: حجت االسالم علیرضا پناهیان در مسجد امام صادق)ع( تهران گفت: همه مخلوقات در حال پرستش خداوند هستند 
اما آنچه پرستش انسان را متمایز کرده اطاعت و بندگی اوست. اگر بهشت و جهنمی هم خلق شده برای بیدار کردن حس پرستش در وجود انسان است. اگر امروز خداپرستان خداپرستی را به فرهنگ تبدیل کنند 
دیگر کسی مطیع طاغوت نمی شود، دینداران حقیقی به دینداری خود افتخار می  کنند و حاضرند برای آن از همه آنچه دارند هزینه کنند. شیاطین در ابتدا انسان را از اطاعت الهی و سپس از پرستش خدا منع می کنند.

جزء از جزء / بیستم   
آزمون های الهی تنیده در زندگی انسان

در  خداوند  الله زاری:  معارف/ناهید 
ســوره عنکبوت می فرماید: »أََحِســَب 
النَّاُس أَْن یُْتَرُکــوا أَْن یَُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم 
الَ یُْفَتُنــوَن«  )عنکبــوت:2(؛ آیا مردم 
پنداشــتند که تا گفتند ایمان آوردیم 
رهــا می شــوند و مورد آزمایــش قرار 
َِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم  نمی گيرند؟؛ »َو لََقْد َفَتنَّا ال

َِّذیَن َصَدُقوا َو لََيْعلََمنَّ الَْکاِذبِيَن«  )عنکبوت:3(؛ و به یقين کسانی را  َفلََيْعلََمنَّ اهللُ ال
کــه پيش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راســت گفته اند معلوم دارد و 

دروغگویان را ]نيز[ معلوم دارد.
این آیات نشان می دهد که امتحان، سنت الهي است و اختصاصي به امت اسالمي 
هم ندارد؛ امت های گذشــته هم امتحان شدند تا ایمان مؤمنان و کماالت آن ها از 
قوه به فعل در بياید. در تفسير تسنيم آمده است که انسان اگر بخواهد بگوید من 
چون مؤمنم همين مقدار کافي است، این درست نيست، امتحان جزو سنت های 
قطعي الهي اســت؛ بنابراین هم نام مبارک اهلل ذکر شــده هم با نون تأکيد آمده 
َِّذیَن َصَدُقوا َولََيْعلََمنَّ الَْکاِذبِيَن«. از طرفی امتحان ها با هم فرق  است: »َفلََيْعلََمنَّ اهللُ ال
مي کند؛ یک امتحان هایي جزئي است که در هر زمان و در هر زمينه ای هست؛ مثاًل 
هر کســي که از کنار چشم انسان مي گذرد امتحان است؛ هر حرفي که از گوش 
انسان مي گذرد امتحان است که آیا آدم نگاه مي کند یا نه؛ آیا گوش مي دهد یا نه؛ 
ََّما أَْمَوالُُکْم َوأَْوالَُدُکْم فِْتَنٌة«. یک سلسله  اموال و اوالد، امتحان هميشگی هستند: »إِن
امتحان هاي رسمي و جمعي ساالنه مثل جنگ، قحطی و... هم هست که سالي یک 
ًة  َُّهْم یُْفَتُنوَن فِي ُکلِّ َعاٍم َمرَّ یا دو بار اتفاق مي افتد؛ خداوند می فرماید: »أََواَل یََرْوَن أَن
ُروَن )توبه:126(؛ آیا نمی  بينند که آنان در هر سال  کَّ تَْيِن ثُمَّ اَل یَُتوبُوَن َواَل ُهْم یَذَّ أَْو َمرَّ

یک یا دو بار آزموده می شوند؟ باز هم توبه نمی کنند و عبرت نمی  گيرند.
خداوند در بخش پایاني سوره مبارکه قيامت می فرماید: »أَیَْحَسُب اْلِنَْساُن أَْن یُْتَرَک 
ُســًدی«؛ انســان خيال مي کند که رها و آزاد است؟ این درباره مؤمن و غيرمؤمن 
صادق است؛ غيرمؤمن خيال می کند رهاست؛ گاهي مؤمن هم خيال مي کند همين 
که ایمان آورده کافي اســت و دیگر رهاســت؛ انسان رها نيست هر لحظه آزمون 

مي شود.
ماءِ«؛  در سوره عنکبوت آیه 22 می فرماید: »َوَما أَنُتم بُِمْعِجِزیَن فِي اْلَْرِض َوالَ فِي السَّ
شما آسمان بروید، زمين بروید، قضا و قدر الهي را نمي توانيد عاجز بکنيد؛ »لَْو ُکنُتْم 
فِي بُُروٍج ُمَشــيََّدةٍ«؛ این مرگ شما را مالقات مي کند؛ کجا مي خواهيد بروید؟ هر 
جا بخواهيد بروید سرانجام تحت قهر الهي هستيد. آیه معروف سوره مبارکه واقعه 
ْرنَا بَْيَنُکُم الَْمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسُبوقِيَن«؛ خدا می فرماید:  هم همين است: »نَْحُن َقدَّ
ما مسبوق نيستيم؛ ما سابقيم؛ هم سابقيم هم قدرت ما پشت سر شماست؛ طرف 
راست شماست؛ طرف چپ شماست؛ هر طرف بروید تحت قهر ما هستيد. خيال 
نکنيد که رها هستيد و از دست قضا و قدر ما، انتقام ما و حکم ما می توانيد خارج 
بشوید. در بخشــي از سوره مبارکه »فجر« آمده است که فقر، امتحان است؛ غنا، 
امتحان اســت؛ همه مبتالیند؛ این چنين نيست که ما فقط با فقر امتحان بکنيم 
ا اْلِنَساُن إَِذا َما  بلکه برخي ها را با داشــتن امکانات و ثروت امتحان مي کنيم: »َفأَمَّ
ا إَِذا َما ابَْتالَُه َفَقَدَر َعلَْيِه  ِّي أَْکَرَمِن« )فجر:15(؛ »َوأَمَّ َمُه َفَيُقوُل َرب ُُّه َفأَْکَرَمُه َونَعَّ ابَْتالَُه َرب
...«. بعضي ها مبتال به فقرند؛ بعضي مبتال  ِّي أََهانَِن« )فجر:16(؛ »َکالَّ رِْزَقُه َفَيُقوُل َرب
به غنایند؛ برخي در بيمارستان مبتال به مرض اند؛ برخي مبتال به سالمت اند. مبتال 
یعني ممتَحن؛ بنابراین امتحان ها گاهي به لحاظ زمان است گاهي به لحاظ مکان 
است؛ گاهي در شرایط خاص است و گاهي هم عمومي است. پس ما در هر لحظه 
مورد امتحانيم؛ هم در سالمت و هم در بيماري، هم در خواب و هم در بيداري. در 
تفسير نمونه آمده است که مـصـيـبـت ها، درد و رنج ها، جنگ و نزاع ها، قحطی، 
گرانی و تورم، حکومت های خودکامه که انـسـان هـا را بـه بـردگـی و اسـارت خود 
دعوت می کنند و آن ها را به تسليم در برابر برنامه های طاغوتی خود فرامی خوانند و 
سرانجام امواج نيرومند هوای نفس و شهوت؛ هر یک از این ها وسيله آزمایشی است 
بر سر راه بندگان خدا و در همين صحنه هاست که ایمان، شخصيت، تقوا، پاکی، 
امانت و آزادگی افراد مشخص می شود. اما برای پيروزی در این آزمون های سخت، 

جز تالش و کوشش مستمر و تکيه بر لطف خاص پروردگار راهی نيست.

نگاه نمادین حجت االسالم دکتر محسن الویری به شب قدر
 میراث معارفی امیرالمؤمنین )ع(

 بهترین سرمایه پس از قرآن و معارف نبوی
نماد، بخشی جدانشــدنی از زندگی بشر 
است و انسان ها در طول تاریخ با انگيزه های 
مختلفی کوشيده اند برخی مفاهيم مورد 
نظر خود را در قالــب نمادها بيان کنند. 
گستره نمادها در زندگی بشر به اندازه ای 
زیاد است که برخی جامعه شناسان فرهنگ 
را مســاوی نمادها شمرده اند. نمونه هایی 

فراوان از نمادها را در نشان های قبایل، پرچم ها، ساختمان ها، هنر و ادبيات می توان به 
آسانی یافت. ادیان ابراهيمی بویژه اسالم نيز اهتمامی ویژه به نمادها دارند، به عنوان 
نمونه وجه نمادین عباداتی مانند نماز، حج در آثاری مربوط به اسرار نماز و اسرار حج 
بازگو شده است. شاید تفسير نمادین آداب شب قدر در نگاهی ذوقی و برون دینی نيز 
بتواند زوایایی نو از این شب سرنوشت ساز را برای ما روشن سازد. به عنوان مثال شاید 
بتوان گفت غسل پيش از غروب آفتاب رمز و نمادی است برای ضرورت پاک ساختن 
خود از بدی ها برای ورود شایســته به این شب و یا قرآن بر سر گرفتن بيان نمادین 
قابليت قرآن برای سيطره بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما و اراده ما برای حاکم 
ساختن قرآن بر همه ابعاد زندگی مان است )مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی رحمه اهلل 
عليه همواره بر این معنی تأکيد داشتند( و یا توصيه به همنشينی با عالمان چه بسا 

نماد و بيان رمزگونه ای برای اثبات جوهره معرفتی عبادات در اسالم باشد.
به نظر می رســد افزون بر نمادهای زبانی و رفتاری می توان از نمادهای زمانی هم در 
این شب سخن گفت. اهميت سه ماه رجب، شعبان و رمضان که به ترتيب ماه خدا، 
پيامبر و امت او ناميده شده اند برای سلوک معنوی و تربيت باطنی بر کسی پوشيده 
نيست. نقطه اوج ماه رجب سه روز سيزدهم تا پانزدهم این ماه است که روزهای سپيد 
)ایام البيض( ناميده شده است و اعمال عبادی خاصی بویژه اعتکاف برای آن وجود دارد. 
شروع این ایام مصادف با ميالد خجسته اميرالمؤمنين علی)ع( در روز سيزدهم رجب 
است. از سوی دیگر نقطه اوج ماه مبارک رمضان که سومين و آخرین ماه این فصل 
خودسازی است، شب های قدر است و احتمال شب قدر بودن شب های بيست و یکم و 
بيست و سوم بيشتر است و جالب اینکه شب بيست و یکم شب شهادت اميرالمؤمنين 
علی)ع( هم است. چنين به نظر می رسد که این بازه زمانی سالروز ميالد تا شهادت 
اميرالمؤمنين)ع( به صورت نمادین نشان می دهد که سلوک معنوی از نقطه آغاز تا 
پایان آن جز از طریق همراهی با اميرمؤمنان علی)ع( ممکن نيست و برخورداری از 
تربيت باطنی هيچ راهی جز همراهی با اميرالمؤمنين علی)ع( و پيروی از ایشان ندارد. 
دوباره تأکيد می کند که این برداشت مبنای روایی مستقيم ندارد، بلکه در چارچوب 
باور به وجه نمادین آیين های ادیان ابراهيمی ارائه می شــود. اگر این تفسير پذیرفته 
شــود، می توان گفت یکی از پيام های شب قدر این است که ميراث معارفی بازمانده 
از اميرالمؤمنين علی)ع( بهترین سرمایه پس از قرآن و معارف نبوی برای خودسازی 
و جامعه سازی است. شایسته تأمل اســت که خاموش کردن چراغ زندگی ظاهری 
ایشــان و شکافتن فرق مبارکش نه به دست عهدشکنان دنياپرست اصحاب جمل و 
نه به دســت زیاده خواهان قدرت پرست صفين که به دست متحجران تندروی قشر 

ظاهرگرای خوارج صورت گرفت.
آن حضرت پس از پيروزی بر خوارج و به هنگام عبور از کنار کشته های آن ها، آن گونه 
که در نهج البالغه آمده است )َو َقاَل عليه السالم، َو َقْد َمرَّ بَِقْتلَی الَْخَوارِِج یَْوَم النَّْهَرَواِن(، 
می فرمایند: »بُْؤساً لَُکْم، لََقْد َضرَُّکْم َمْن َغرَُّکْم، َفِقيَل لَُه: َمْن َغرَُّهْم یَا أَِميَر الُْمْؤِمِنيَن َفَقاَل: 
، َو َفَسَحْت لَُهْم بِالَْمَعاِصی، َو  تُْهْم بِاْلََمانِیِّ وءِ، َغرَّ اَرُة بِالسُّ ، َو اْلَنُْفُس اْلَمَّ ْيَطاُن الُْمِضلُّ الشَّ
َوَعَدتُْهُم اْلِْظَهاَر، َفاْقَتَحَمْت بِِهُم النَّاَر: بدا به حالتان، آنکه شما را فریفت زیانتان رساند، 
گفته شد: ای اميرمؤمنان چه کسی آن ها را فریفت؟ فرمودند: شيطان گمراه کننده و 
نفس هایی که به بدی فرمان می دهد، نفس اماره آن ها را به آرزوهای بلند فریفت و راه 
گناهان را بر آن ها گشود و به آن ها وعده پيروزی داد و بدین سان به آتششان افکند«. 
شيطان در کمين همه ماست و انس ظاهری با قرآن و اهل نماز و روزه بودن به تنهایی 
تضمين کننده دور ماندن ما از فریفته شدن از سوی شيطان نيست، باید بکوشيم تا 
آنجا که در توان داریم نفس اماره خویش را مهار کنيم. شب قدر می تواند نقطه آغاز 

خوبی برای اندیشيدن در این باره باشد.

 پیش از هر پرسشــی بفرمایید 
اصــًا بازخوانی فرازهــای مهم و 
تأثیرگذار تاریخ اسام با استفاده از 
منابع معتبر چه اهمیتی برای امروز 

و آینده ما دارد؟
مــردم ما با اهل بيــت)ع( ارتباط خوبی 
داشــته، به حجت بودن این بزرگواران 
عالقه و اعتقــاد دارنــد و آن  را افتخار 
جامعه شــيعه می دانند. بــدون تردید 
وقتــی فــردی می خواهد پيــرو امام یا 
شخصی خاص باشد شناخت دقيق از او 
و راهی کــه در پيش دارد یک ضرورت 
تلقــی می شــود. عالوه بر ایــن پس از 
انقالب اســالمی نحوه حاکميت اسالم و 
دیدگاه نظام مند آن برای مردم کشــور 
و حتی مردم دنيا نيز مطرح شــده بود 
کــه این مکتب به دنبال چه آرمان هایی 
در حرکت اســت. به همين دالیل نياز 
به بازخوانی دوباره ســيره اهل بيت)ع( 
و رســول خــدا)ص( داریم تــا بتوانيم 
نظام هــای اجتماعی خود را متناســب 
بــا آن ها متحول یا ایجــاد کرده و اعتال 
بخشــيم. به همين دليل می توانيم ادعا 
کنيم از ضرورت های جامعه ما آشــنایی 
 صحيــح و معتبر بــا ســيره و زندگی

 اهل بيت)ع( است.

 ایــن مطلب منحصر بــه منابع 
که  نیست  شیعه  حدیثی  و  تاریخی 
نزدیک ترین  ابی طالب)ع(  بن   علی  
فرد به رسول خدا و آشناترین فرد 
به اسام پس از ایشان بوده اند؛ چرا 
حاضر  جریان ها  برخی  حال،  این  با 
برای  ایشــان  حقانیت  پذیرش  به 

حکومت نشدند؟
در مورد این پرســش باید اشــاره کنم 
که بحث سياســی با بحث علمی تفاوت 
دارد. وقتی مباحث سياسی پيش می آید 
هميشه جریاناتی مانند قومی، قبيلگی، 
جناحــی و... غالــب اســت. همان طور 
که اشــاره کردید از نظــر جایگاه علمی 
و معنــوی اميرالمؤمنيــن)ع(، در ميان 
علمای تمامی فرق اسالمی اجماع وجود 
دارد و آن ها جایــگاه هدایتی و امامتی 
ایشان را قبول دارند. اما در بحث مسائل 
سياسی طبيعی است که مردم آن زمان 
با حکومت مرکزی آشــنا نبوده و غالباً 
زندگی قبيلــه ای را تجربه کرده بودند. 
آن ها تازه می خواســتند در آن 10 سال 
طعم حکومت مرکزی و دینی را بچشند 
در حالی  که بسياری از علقه های قبيلگی 
وجود داشت. بسياری از مسلمانان، تازه 
مسلمان شده بودند و با معارف اسالمی 
و حقایق دین آشــنا نبودند ضمن اینکه 
هنوز تعصبات قومی در بينشــان بسيار 
بــاال بود. همين موارد ســبب شــد در 
اشتباهاتی  سياســی  تصميم گيری های 
اتفاق بيفتد. به همين دليل باید با نگاه 
فرهنگ حاکم بــر آن زمان این موضوع 
را تحليــل کنيــم. ولی در طــول زمان 
بيشــتر مسلمانان به این نتيجه رسيدند 
که اگر پيامبر)ص(، اهل بيت)ع( پس از 
خــودش را به  عنوان جانشــين معرفی 
کردنــد به این دليل اســت کــه بدیل 
و نظيــری بــرای آن ها وجــود ندارد و 
نمی شود انتخاب دیگری کرد. بخصوص 
اميرالمؤمنين)ع( به دليل اینکه همه او 
را به عنوان خليفه چهارم قبول داشتند 
بيشتر از ویژگی های علمی و شخصيتی 
ایشان اســتفاده کردند. اما برای تحليل 
بيشــتر این موضوع باید در بُعد جامعه 
شناختِی آن ایام، ابعادش را روشن کنيم 
تــا بفهميم چرا وصيــت پيامبر)ص( به 
 طور کامل اجرایی نشــد. گر چه تا حد 
زیادی مرجعيت علمــی اهل بيت)ع( و 
ملجأ معنوی بودن آن ها طبق ســفارش 
پيامبر)ص( در جامعه باقی ماند و مردم 
از این مقام استفاده کرده و بهره بردند.

 در کتاب »علــی از زبان علی« 
رخدادهای  روایــت  بــا  صرفًا  ما 
تاریخی مواجهیــم و با وجود آنکه 
جماتی دیگر در البه الی ســخنان 
امیرالمؤمنین)ع( برای پیوســتگی 
متن اضافه کرده ایــد اما از تحلیل 
به  نیازی  تاریخی خبری نیست. آیا 

تحلیل احساس نکردید؟
مبنای این کتاب همان طور که از نامش 
پيداســت ارائه زندگی اميرالمؤمنين)ع( 
از زبان خود ایشــان اســت. اگر منظور 
بيان تحليل های آن ســخنان و رفتارها 
بسيار  باید کتاب های  بی شــک  اســت 
دیگری نوشــته می شــد تا حق مطلب 
ادا شــود. بســياری موضوعــات نيازی 
به تحليل افــرادی مانند ما نــدارد. به 
صحبت  شفاف  اميرالمؤمنين)ع(  قدری 
کرده و شــرایط را بخوبــی بيان کرده 
 اســت که نياز بــه تحليل هــای دیگر 
وجــود ندارد. البتــه در بعضی موارد به 
دليل اجمالی که هســت نيــاز به این 
تحليل احســاس می شــود. امــا اینکه 

منابع بســياری در تمام زوایای زندگی 
اميرالمؤمنين)ع(  سياســی  اجتماعــی 
از زبان خود ایشــان وجود دارد بيشتر 
شبيه به اعجاز اســت که در مورد هيچ 
شخصيت دیگری به این آسانی نمی توان 
پرداخت. آن هم زمانه ای که شــرایط به 
گونه ای نبود تا بتوانند این مباحث را به 
راحتی به مردم منتقل کنند و رسانه نيز 
به معنای امروزی بــرای انتقال مطالب 
وجود نداشــت. باز هــم تأکيد می کنم 
که معتقدم در بســياری مــوارد نيازی 
به تحليل نيســت و مطالب حضرت آن 
قدر روشــن، صریح و همه جانبه اســت 
که افراد با مراجعه به ســخنان ایشــان 
پاســخ پرســش های خــود را دریافت 
می کنند و این جامعيتی اســت که ویژه 

اميرالمؤمنين)ع( است.

 آیا مشــابه کاری که شما در این 
اثر برای امام علی)ع( انجام داده اید 
با توجه بــه منابع تاریخی، می توان 
برای دیگر معصومین هم انجام داد؟

به دليــل اینکه حضــرت علی)ع( 
پنج ســال در رأس حاکميت 

از  بســياری  داشــت،  قرار 
مســائل ایشــان ثبــت و 
ســایر  اما  شــد.  ضبــط 
ائمــه)ع( معمــوالً چنين 
تمام  که  نداشتند  فرصتی 

بحث های  بخصوص  مطالب 
اجتماعی و سياسی شان ضبط 

مورد  در  شاید  شود. 

پيامبر عظيم الشــأن)ص( هم بشود این 
کار را انجــام داد آن هم به دليل اینکه 
برای ایشــان موارد ثبت شده زیاد است. 
البته در مورد امام حســين)ع( هم این 
کار انجام شــده و ان شاءاهلل پيش از ماه 
محرم امســال از کتاب »حسين از زبان 
حســين« رونمایی خواهيم کرد. از امام 
حســين)ع( هم به دليل قيام ایشــان، 
مواردی ثبت شــده امــا در حد کتاب 
»علی از زبان علی« نيست؛ زیرا در منابع 
درباره بســياری از فرازهای زندگی امام 
حســين)ع( مطلب کم داریم و فقط از 
آغاز نهضت تا شهادت و پس از شهادت 

مطالب زیاد است. 
در مورد امام باقــر)ع( و امام صادق)ع( 
نيز بيشــتر از بُعد علمی و نه اجتماعی 
سياسی مطالب وجود دارد. هنوز تحقيق 
و کار جدی انجام نشــده که می شــود 
کتابی کامل ماننــد کتاب »علی از زبان 
علی« نوشــت یا نه، ولی احتمال انجام 
شــدنش وجود دارد. متأســفانه ســایر 
مطالب رســيده از بقيه ائمه)ع( آن قدر 
نمی شود  که  اســت  محدود 
زندگی  از  منظومــه ای 
حضــرات را از زبــان 

خودشان بيان کنيم.

شــما  نظر  به   
عنوان  به  ما  مردم 
یک جامعه شــیعی 
محبت  از  سرشار  که 
بیت)ع(  اهل 

هســتند چقدر با حقایق معارف 
ایشان آشنایی دارند؟

اگــر نقطه مطلوب را در نظر داشــته 
باشــيم، حتمــاً فاصله زیــادی با آن 
داریــم؛ زیرا گســتره وجــودی اهل 
بيت)ع( بســيار زیاد و عميق است و 
هنوز نتوانسته ایم بسياری مطالب که 
از بزرگان به ما رســيده را بدرستی به 
مردم منتقــل کنيم. حوزه های علميه 
در ایــن بخش نيــاز بــه کار زیادی 
دارنــد بخصوص با توجــه به نيازها و 
اقتضائات نســل جوان امروز، مسائل 
جدیــد و نيازهای فکــری و معرفتی 
هنوز نتوانســته ایم بسياری از مطالب 
اهل بيــت )ع( را در معرض دید مردم 

برای بهره برداری قرار دهيم.
پس از انقالب اســالمی، فرصت های 
زیادی به دســت آوردیم و توانستيم 
بخش هایــی از آن معــارف را انتقال 
دهيم امــا بنده به عنــوان فردی که 
با ســخنان این بزرگان انس گرفته ام 
نتوانسته ایم  هنوز  می کنم  احســاس 
بســياری از مطالــب را بــه گــوش 
اميــدوارم  برســانيم.  عالقه منــدان 
نهضت علمــی فراگيری در حوزه ها و 
دانشگاه ها شکل بگيرد. همان طور که 
می گویند باید قــرآن را از مهجوریت 
دربياوریم و همــه مردم با قرآن انس 
بگيرنــد، باید بدانيم این مهجوریت تنها 
در مورد قرآن نيست برای معارف عميق 
اهل بيت)ع( هم ایــن مهجوریت وجود 
دارد. اميدوارم همه دســت به دست هم 
داده و گنجينه عظيمــی از معارف این 
کتاب ها که از اهل بيت)ع( به ما رسيده 
و فرصت نکرده ایم در بخش های مختلف 
آن را ارائــه کنيم، بيابيــم بخصوص در 
بخش هایــی کــه ناظر به اجرا باشــد و 
مدیران و تصميم گيران کشور بتوانند در 
سياست گذاری ها و برنامه هایشان از این 

معارف استفاده کنند.

از  کامل  گزارش هــای  وجــود   
زندگی و زمانــه امیرالمؤمنین)ع(، 
چه از زبان خود ایشــان و چه در 
تا  شده  سبب  دیگران،  گزارش های 

روشن  تصویری  امروز 
ما  اختیار  در  ایشان  از 
باشد تا جایی که حتی 
غیرمسلمانان  میان  در 
که  افرادی  هستند  هم 
شده اند؛  ایشان  شیفته 
این تصویر  تکثیر  برای 
و  امــروز  در جهــان 
معرفی بیشــتر ایشان 

چه باید کرد؟
کنيــم  تــالش  بایــد 
را  اميرالمؤمنيــن)ع( 
نــه آن گونه که هســت 
بلکــه آن قدر کــه توان 
داریــم معرفــی کنيــم؛ 
اميرالمؤمنيــن)ع(  زیــرا 
شــخصيتی اســت که به 
بــزرگان دین هر  گفتــه 
نزدیک  بيشــتر  او  به  چه 
 شــویم، او را بسيار واالتر 
خودشان  می کنيم.  درک 
هم فرموده انــد به قله ما 
نمی تواند  پرنــده ای  هــر 
برســد. هر انســان آزاده  
دنيا  در  و حقيقت طلبــی 
حتمــاً شــيفته و دلداده 

اميرالمؤمنين می شود اما ما نتوانسته ایم 
در حد توانایی خودمان ایشان را معرفی 
کنيم. قلم و بيــان دو ابزار مفيد و مؤثر 
برای معرفی ایشان اســت اما مؤثرتر از 
این دو، اعمال و رفتار ماســت. از قدیم 
هم تأکيــد کرده اند کــه دو صد گفته 
چون نيم کردار نيســت. آنچه سبب شد 
اميرالمؤمنين در تاریخ مانده و چهره ای 
درخشان باشد به عمل ایشان برمی گردد. 
اگر او مردم را به تقوا، دوری از شهوات، 
زر و زیــور دنيا، عدالت، دســتگيری از 
محرومــان، اقامه حق و... دعوت می کرد 
خود نيز به آن هــا عمل می کرد. معتقد 
هســتم اگر بخواهيم اميرالمؤمنين را به 
دنيا معرفــی کنيم باید با رفتار خودمان 
این کار را انجام دهيم، بخصوص مدیران 
در نظام جمهوری اســالمی. البته حتماً 
نمی توانيــم رفتار و اعمالــی مانند آن 
بزرگمرد داشته باشــيم اما سعی کنيم 
شــباهتی در رفتــار خود با ایشــان به 
وجود بياوریم. ساده زیســتی و دوری از 
ســفره های پر زرق و بــرق از رفتار های 
علوی و شيعی است. باید تالش کنيم در 
هر مســئوليت و موقعيتی که قرار داریم 
نشــان دهيم تالش می کنيم از سيره و 
نحوه زندگی اميرالمؤمنين رنگ گرفته و 
خود را نزدیک ایشان کنيم. عالوه بر این 
موارد اهل قلم و اهل هنر هم می توانند 
در معرفی چهره ایشــان به دنيای امروز 

کمک بزرگی انجام دهند.

گفت وگوی قدس با حجت االسام محمدیان درباره کتاب »علی از زبان علی« 

در پیام دو تن از مراجع تقلید به همایش 
بزرگداشت هزار و چهارصدمین سال 

شهادت امام علی مطرح شد 
نهج الباغه؛ درسنامه زندگی و 

راهنمای عدالت گستران
معارف: حضرات آیات نــوری همدانی و مکارم 
شــيرازی در پيام های جداگانــه ای به همایش 
بزرگداشــت هزار و چهارصدمين سال شهادت 
امام علی)ع( بر توجه بيشتر به نهج البالغه تأکيد 
کردند.در بخشــی از پيام آیت اهلل حسين نوری 
همدانی آمده است: »فرمایشات اميرالمؤمنين)ع( 
در نهج البالغه باید همواره مورد توجه ما باشد. آن 
حضرت در پنج سالی که در مصدر حکومت بودند، 
نمونه واضح و کاملی را از حکومت اسالمی عرضه 
کردند و نامه ها و خطبه های ایشان که توسط عالم 
بزرگوار مرحوم سيدرضی در سال ۴00 هجری 
قمری یعنی حدود 10۴0 ســال پيش در قالب 
کتاب نهج البالغه گردآوری شده است، راهنمای 
بسيار ارزشــمند و گهرباری برای همه رهپویان 
طریق حق و حقيقت و عدالت گســتران جامعه 
است«. وی با اشاره به نامه 53 نهج البالغه افزود: 
نامه اميرالمؤمنين)ع( به مالک اشتر و یا نامه هایی 
که به دیگر کارگزاران حکومت اســالمی صادر 
فرمودند، در نکوهش سوء اســتفاده از بيت المال 
و یا ضــرورت برخــورد قاطع بــا خيانتکاران، 
نکوهــش کارگــزاران خيانتکار، ساده زیســتی 
کارگــزاران در نظام اســالمی و یا مســئوليت 
فرمانداران در بســط اخالق و عدالت اجتماعی 
 همگی موضوعاتی هســتند که نياز مبرم امروز 

جوامع اسالمی است«.
آیت اهلل ناصر مکارم شــيرازی نيز در پيام خود با 
بيان اینکه اميرمؤمنــان علی)ع( همواره مظلوم 
بوده و همچنان مظلوم اســت، آورده اســت: در 
تاریخ اسالم هيچ کس را سراغ نداریم که دشمنان 
خون آشــامش 70 سال نام او را بر فراز منابر به 
زشتی یاد کرده باشند و از قرائن استفاده می شود 
به هيچ کس اجازه نمی دادند که این کار را ترک 
گوید. وی با تأکيد بر اینکه نهج البالغه اقيانوس 
عظيمی است که انواع گوهرهای گرانبها در آن 
اســت، افزود: »نهج البالغه کتابی است که تمام 
درس های زندگی را در بر دارد. از عقاید توحيدی 
گرفته که خطبه های بی نظيری درباره آن دارد تا 
مسائل اخالقی، اجتماعی و کلمات قصار که مثل 
آفتاب می درخشد تا مسائل سياسی و مربوط به 
فرماندهی و مدیریت که یک نمونه آن عهدنامه 
مالک اشتر اســت که پس از 1۴ قرن همچنان 
نو است و الهام بخش سياســتمداران و مدیران 
و فرماندهان عصر ما؛ اما متأســفانه نهج البالغه 

همچنان غریب مانده است«.

آیت اهلل قرهی در گفت و گو با قدس آنالین:
 والیت امیرمومنان )ع( 

از مقدرات لیله القدر است 
 بنابــر برخــی روایــات آمــده والیت 
اميرمومنان )ع( از مقدرات این شب است 
برای همين است که بين سه شب مشهور به ليله 
القدر با امام علی )ع( رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. 
آیت اهلل قرهی در گفت وگو با قدس آنالین با اشاره 
به این موضوع گفت: شب قدر شب مقدرات امور 
مخصوصه است برای همه خلقت، مرحوم راغب 
اصفهانی، قدر را به معنای تقدیر و اندازه گيری و 
تنظيم بيان می کند که در لغت نيز این معنا تایيد 
می شود، راغب می گوید: شب قدر شبی است که 
خداوند آن را برای تنظيم امور مخصوصی آماده و 

مقرر کرده است.
وی تصریح کرد:بنابراین همه مطالب در شب قدر 
از جانب خداوند وضع می شود و این شب را شب 
تقدیر همه مخلوقات و امور می گویند. همچنين 
یکی از معانی قدر منزلت و بزرگی خداوند تبيين 

شده و این شب را ليله العظيمه هم ناميده اند.
از این رو، در روایــات هم که ماه مبارک رمضان 
ماه باعظمتی تبيين شده، رمضان قلبی دارد و امام 
صادق )ع( در حدیثی که در بحاراالنوار، جلد 58 
آمده، می فرمایند: »قلب رمضان، شب قدر است« 
این بسيار مهم است چراکه همه امور در این شب 
رقم می خورد و هر کسی آن را احيا بدارد حتی تا 

سال آینده عذاب از او برداشته می شود.
آیــت اهلل قرهی  ادامه داد: شــب قدر بزرگ ترین 
شب است برای سند امامت و والیت؛ در روایتی در 
اصول کافی از امام صادق )ع( است که می فرمایند: 
»هــر گاه ابابکر و عمر نزد پيامبر )ص( می آمدند 
حضرت )ص( سوره قدر را با خضوع و خشوع می 
خواندند، این دو صحابی عرضه داشتند: چقدر رقت 
قلب شما نسبت به این سوره شدید است!؟ حضرت 
)ص( فرمودند: به جهت آنکه چشمم دیده و دلم 
فهميده و به جهت آنکه دل این شــخص بعد از 
من خواهد دید )اشاره به حضرت اميرمومنان )ع( 

می کردند.«
ســپس پيامبر اکرم )ص( فرمودند: »هر کس از 
فيض شب قدر محروم شود از تمام خيرات محروم 
است و محروم نمی ماند از خيرات این شب مگر 
کسی که با اعمال، خودش را محروم کند این شب 
تمام امور به دست خدا، به دست حجت خدا ورود 
می کند.«سپس رو به صحابی فرمودند: »آیا شب 
قدر بعد از من هم ادامه دارد؟« عرض کردند: بله. 
ایشان ادامه دادند: »آیا در شب قدر بعد از من هم 
امر نازل می شود؟« پاسخ دادند: »بله یا رسول اهلل 
)ص(« حضرت )ص( پرسيدند: »بر چه کسی؟« 

پاسخ دادند: نمی دانيم.
ایشان دســت بر ســر اميرمومنان )ع( نهادند و 
فرمودند: »بعد از من این مرد اســت که امر بر او 

نازل می شود.«

پس از انقاب 
اسامی، این 

پرسش بیشتر برای 
مردم کشور و حتی 

مردم دنیا مطرح 
شد که مکتب 
شیعه به دنبال 
چه آرمان هایی 

در حرکت است؛ 
 بنابراین

  نیازمندیم سیره 
رسول خدا)ص( 

و اهل بیت)ع( را 
دوباره بازخوانی 
کنیم تا بتوانیم 

نظام های اجتماعی 
خود را متناسب 

با آن ها متحول یا 
ایجاد کرده و اعتا 

بخشیم

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 معارف/ مریم احمدی شیروان   امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( تجسم 
اسام است؛ وجود آن حضرت با خلق و خوی نبوی سرشته شد و از همان 
لحظه که فرشته وحی بار رسالت را بر دوش حضرت مصطفی)ص( گذاشت، 
تا آن گاه که جسم مطهر پیامبر)ص( را به خاک سپرد؛ شریک، برادر و جان 
محمد)ص( بود و از آن پس در قامت ولی اهلل و وصی برحق رسول اهلل، عهده دار 
هدایت و امامت امت محمد)ص( شد؛ و از این جهت است که روایت زندگی 
علی)ع(، حکایت حیات اسام است و کدام راوی است که بهتر از خود علی)ع( 
بتواند حق مطلب را ادا کند؟ مجموعه هفت جلدی »حیاة أمیرالمؤمنین)ع( 
عن لسانه« حاصل 10 سال پژوهش حجت االسام محمد محمدیان است؛ 
زندگی و زمانه امیرالمؤمنین)ع( از زبان خودش که عصاره آن در کتاب »علی 
از زبان علی« توسط نشر معارف منتشر شده است. »علی از زبان علی« متنی 
روان و خواندنی دارد و این حس دوست داشتنی را به مخاطب می دهد که 
انگار در مقابل پدرش زانو زده و داستان زندگی او را بی واسطه از زبان خودش 
می شنود. این روزها بهانه ای است تا به  واسطه گفت وگو با نویسنده »علی از 
زبان علی«، شما را به خواندن این کتاب فاخر دعوت کنیم. »علی از زبان 
علی« 10 فصل را شامل می شود: دوران مکه، دوران مدینه، دوران خلفا، دوران 
خافت، دوران جنگ جمل، دوران جنگ صفین، دوران حکمیت، دوران جنگ 
نهروان، دوران غارت ها و دوران شهادت.  به گفته حجت االسام محمدیان، با 
آنکه دوستان از ترس جان و دشمنان نیز به خاطر بغض و کینه ای که داشتند، 
از ذکر فضائل امیرالمؤمنین)ع( صرف نظر می کردند اما امروز این فضائل مانند 
آفتاب درخشان می درخشد. او در این پژوهش، تمام کتاب های شیعه و سنی 
را که در دسترس بوده مطالعه کرده است. حجت االسام محمدیان، عضو 
شورای عالی انقاب فرهنگی است و پیش از این ریاست نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه ها را بر عهده داشته است.

خبر

نگاه

یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

یادداشت
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با  رفتارمان  امیرالمؤمنین را  به دنیا معرفی کنیم



w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 یا ذاالجالل

 واالکرام
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 نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان دیروز در دیدار با هیئتی از 
کنگره آمریکا تأکید کرد: خواهان جنگ نیستیم اما از حقوق 

و حاکمیت خود در خشکی و دریا چشم پوشی نمی کنیم.

»تامیر باردو« رئیس پیشین موســاد اذعان کرد همکاری 
بسیار خوبی میان ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با 

افراد مرتبط در سازمان اطالعات سعودی وجود دارد.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی 
از آزمایش اخیر موشکی کره شمالی، خواستار بازگشت این 

کشور به میز مذاکرات اتمی شد.

ایمن الظواهری، رهبر تشکیالت القاعده، با انتشار ویدئویی، 
گروه های مسلح را به جنگ با رژیم صهیونیستی فراخواند و 

تأکید کرد، جنگ با اسرائیلی ها از اولویت های القاعده است.

ترامپ به بهانه خطر ایران دوباره 8میلیارد دالراسلحه به عربستان  و امارات فروخت

تنش زایی»گاوچران« برای »دوشیدن گاو«
  جهان   ســرانجام، پایان سناریوی »تنش زایی« ترامپ در 
خاورمیانه به ادامه سیاست »شیردوشی« از کشورهای عربی 
ختم شــد. رویترز روز گذشته در خبری با عنوان »دور زدن 
کنگره« از فروش 8 میلیارد دالر ســالح توسط آمریکا به دو 
کشور عربستان و امارات پرده برداشت. این در حالی است که 
مخالفت جدی در میــان نمایندگان هر دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه با فروش سالح به ریاض و متحدانش وجود 
دارد. ترامپ پیش از این مصوبه کنگره بر ممنوعیت فروش 
تسلیحات به عربستان ســعودی و امارات برای استفاده در 

جنگ یمن را وتو کرده بود. 
آمریکا چندی پیش همزمان با افزایش تنش ها با ایران چهار 
فروند بمب افکن، یک ناو هواپیمابر و ســامانه دفاع موشکی 
پاتریوت را به منطقــه خاورمیانه و خلیج فارس اعزام کرده 
بود.در ادامه سیاست های جنگ طلبانه روز گذشته همچنین 
رســانه ها از اعزام 1500نیروی آمریکایی به خاورمیانه خبر 
دادند. کیتی ویلبارگر، دســتیار جانشین وزیر دفاع آمریکا 
اعالم کرد، نیروهای ذخیره ای که آمریکا به خاورمیانه خواهد 
فرستاد، در سوریه و عراق مستقر نخواهند شد. پنتاگون هم 
فاش کرد، آمریکا تالشــی برای جنگ با ایران نمی کند.  به 
گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا شماری از نیروهای اعزامی 
متخصصان استفاده از ســامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت 
هستند. این در حالی است ۹00 نیروی جدید در بین آن ها 

دیده می شود.این اقدام آمریکا با واکنش روسیه مواجه شده 
است. والدیمیر جباروف، عضو شورای فدراسیون روسیه هم 
در واکنش به این تصمیم ترامپ با اشاره به اینکه مسکو این 
مســئله را در شورای امنیت مطرح می کند، اظهار کرد: این 

تصمیم می تواند به درگیری بزرگی منجر شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم در پی انتشار این 
خبر هشدار داده و باالترین میزان خویشتنداری را خواستار 
شد. همزمان76 ژنرال بازنشسته و دیپلمات ارتش آمریکا هم 
در نامه ای سرگشــاده به رئیس جمهور آمریکا در خصوص 
هرگونه تقابل نظامی با ایران هشدار دادند. ژنرال های ارشد 
بازنشسته ارتش آمریکا در این نامه تأکید کردند که واشنگتن 
به دالیل راهبردی باید از تقابل نظامــی با ایران خودداری 
کند.اما اقدامات ضد ایرانــی آمریکایی ها فقط به این موارد 
خالصه نمی شــود. مایک پمپئو هم هفته آینده بار دیگر به 
اروپا باز می گردد. پمپئو در نخســتین مرحله از سفرش به 
برلین سفر می کند تا با آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان و هایکو 
ماس، وزیر خارجه دیدار کند. او سپس به سوییس می رود تا 
با ایگنازیو کاسیس همتای سوییسی اش دیدار کند. سوییس 
حافظ منافع آمریکا در ایران است. سفر اروپایی مایک پمپئو 
در لنــدن پایان خواهد یافت، جایی کــه او به دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا ملحق خواهد شد که 

قرار است از ۳ تا 5 ژوئن از بریتانیا دیدار کند.

بدون تیتر

اتاق فکر

المنار: ارتش رژیم صهیونیســتی به ســراغ 
رمال ها و جادوگر ها به عنوان یکی از ابزار های 

کارآمد برای کشف تونل ها رفته است!
میرور: در سفر ماه آینده رئیس جمهور آمریکا 
به ایرلنــد عالوه بر 2000 نیــروی امنیتی، 
تجهیــزات نظامی پیشــرفته از جمله یک 
زیردریایی هسته ای و یک ناو جنگی امنیت 

دونالد ترامپ را تأمین خواهند کرد. 
القدس عربی: قطــر در واکنش به اجرای 
نخستین مرحله طرح »معامله قرن« تأکید 
کرد توســعه اقتصادی الزم بــرای برقراری 
صلح بدون راه حل های سیاســی مورد قبول 

فلسطینیان محقق نخواهد شد.

 اندیشکده کارنگی: آمریکا 
از اتحاد دو کره حمایت کند

نیک پندار: اندیشــکده کارنگی در تحلیلی 
دربــاره اتحــاد دو کــره شــمالی و جنوبی 
می نویسد: این اتحاد یک اتفاق ضروری است 
و می تواند برای افزایش ثبات مفید باشد. برای 
موفقیت این اتحاد باید ارتش یک میلیون و 
200 هزار نفری کره جنوبی برچیده شــود و 
کره شمالی هم تجهیزات هسته ای اش را نابود 
کند. نخبگان هم باید احســاس کنند روند 
اتحاد به نفع آن هاست تا به رفتارهای تنش زا 
روی نیاورند.کارتیــن بوتو، تحلیلگر کارنگی 
با تأکید بر اینکه پروســه اتحاد باید از طریق 
کره جنوبی دنبال شود، ادامه می دهد: آمریکا 
باید از اتحاد حمایت کند. نقش ایاالت متحده 
در مراحل ابتدایی تحوالت ثبات مهم است. 
ایاالت متحده باید در مرحله رشد پایدار هم 
کمک هایش را برای پیشــبرد این اتحاد ارائه 
کند. ســازمان های بین المللی مانند آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، سازمان ملل و سازمان 
ممنوعیت سالح های شیمیایی هم باید اعتماد 
بین المللی و اجماع در تخریب ســالح های 

کشتار جمعی کره شمالی را تقویت کنند.

جهان: سید حسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان 
که به مناسبت سالروز پیروزی بر صهیونیست ها 
در سال 2000 سخنرانی می کرد، گفت: خواهان 
حضور پرشور مردمی در مراسم گرامیداشت روز 
قدس هســتم؛ زیرا با توجه به شرایط و در سایه 
معامله قرن مهم است. گام نخست معامله قرن با 
نشست اقتصادی در بحرین آغاز شده و گام های 
دیگری به دنبــال آن خواهد بود. همه ما باید به 
مســئولیت تاریخی خود در مقابله با معامله قرن 
که هدفش نابودی آرمان فلســطین است، عمل 
کنیم. امســال باید توجه ویــژه ای به روز قدس 
شود؛ زیرا موضوع فلسطین با بزرگ ترین توطئه 
روبه رو است.نصراهلل در ادامه به تمجید از مواضع 
علما و ملت بحرین و گروه های سیاسی این کشور 
در مخالفت با انتخاب بحرین به عنوان میزبان این 
نشســت پرداخت و گفت: موضع قاطع و کوبنده 

فلسطینی ها در مخالفت با نشست اقتصادی که 
قرار اســت در منامه برپا شــود را شاهد هستیم. 
آنچــه در خلیج فارس می گــذرد و هجمه علیه 
ایران هم به معامله قرن مرتبط است.نصراهلل تأکید 
کرد: در موضع اســکان )فلسطینی ها(، مهم ترین 
موضوعی که نشســت اقتصادی در بحرین به آن 
ختم می شود، باز شدن باب اسکان دائمی آوارگان 
در لبنان و دیگر کشورهاســت. همه لبنانی ها بر 
مخالفت با اسکان از حیث قانون اساسی و سیاسی 
وحدت نظر دارند و در زمینه بازگشت آوارگان به 
سرزمین خودشان با برادران فلسطینی اشتراک 
نظر داریم.دبیرکل حزب اهلل لبنــان افزود: امروز 
وارد مرحله شــده ایم که فقط اینکه بگوییم ضد 
اسکان هستیم، کفایت نمی کند؛ زیرا خطر نزدیک 
می شود و خواهان دیدار میان مسئوالن لبنانی و 
فلســطینی برای ایجاد طرحی ضد خطر اسکان 

آتی هستیم. باید بدانیم که صدور بیانیه ها کفایت 
نمی کند و باید طرح مشترکی برای مقابله با خطر 
اسکان وجود داشته باشد.نصراهلل بیان کرد: درباره 
پرونده آوارگان ســوری همه در لبنان بر ضرورت 
بازگشت آوارگان به کشورشــان تأکید دارند، اما 
درباره ابزار یا شــیوه اختالف نظر وجود دارد اما 
واقعیت این است که علت آن سیاسی است و به 
انتخابات ریاست جمهوری آتی در سوریه مربوط 
می شود.دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: بشار اسد به 
من تأکید کرد که حامی بازگشت همه به سوریه 
اســت و حاضر است که همه نوع تسهیالت ارائه 
دهد. اما مانع سیاسی وجود دارد. آیا دولت لبنان 
باید تن به این مانع دهد فقط به خاطر اینکه آمریکا 
و غرب و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس آن را 
می خواهند؟ دولت پس از پایان موضوع بودجه باید 

به طور جدی موضوع را بررسی کند.

پیروزی مودی و چالش های پیش  رو
پس از هفت هفته حضور مردم در پای صندوق های رأی، ســرانجام نارندرا مودی، 
نخست وزیر کنونی بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را تصاحب کرد. این پیروزی 
در شرایطی به دست آمد که بسیاری از ناظران و تحلیلگران پیش از این نسبت به 
توسل ابزاری مودی به سیاست های ملی گرایی هندو و همچنین تنش زایی با پاکستان 
در کوران انتخابات که با هدف جلب نظر مردم و کسب رأی بیشتر صورت می گرفت 
هشدار داده بودند. اگرچه رویکرد کنونی مودی می تواند به افزایش تنش های قومی 
و مذهبی در هند دامن زند و واگرایی را در مناطقی که دارای اکثریت مســلمان یا 
بودایی هستند افزایش دهد، اما واقعیت آن است که پیروزی قاطع نخست وزیر در 
انتخابات نشان داد که بیشتر مردم هند از خط فکری کنونی حمایت کرده و طرفدار 
آن هستند. دموکراسی هند نهادینه شده و به نظر نمی رسد یک حزب هر چقدر هم 
بــر ملی گرایی تأکید کند، بتواند در نهایت جز موضوع انتخاباتی از این نوع رویکرد 
منفعتی به دست آورد. مسلمانان هند اکنون با جمعیت 200 میلیونی از نقش مهم و 
تعیین کننده ای در این کشور برخوردار هستند؛ بنابراین هر حزب جدا از نوع نگرش 
خود برای رسیدن به قدرت و همچنین برای حفظ وحدت ملی و ارضی به جلب رأی 
و نظر مسلمانان احتیاج دارد. مودی به عنوان سیاستمداری کارکشته بخوبی از این 
موضوع آگاه بوده و شاید به همین دلیل است که پس از کسب پیروزی تأکید کرد 
که دولت او فراحزبی بوده و حتی مسلمانان نیز می توانند در ترکیب کابینه حضور 
داشته باشند. از سوی دیگر او با دامن زدن به ناسیونالیسم هندی در مقابل دشمن 
پاکستانی توانست به پیروزی بزرگ دست پیدا کند. به نظر نمی رسد این نوع رویکرد 
در آینده تداوم داشته باشد؛ چراکه مودی بخوبی آگاه است که سیاست تنش زایی 
می تواند آینده هند را با خطر مواجه کند. دهلی نو و اسالم آباد دارای منافع مشترکی 
در حفظ امنیت منطقه هستند؛ بنابراین رویکرد آتی مودی در رابطه با پاکستان به 

سمت واقع گرایی و کاهش تنش ها پیش خواهد رفت.
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عکس نوشت

با ز هم انفجـار، بازهم فرانسه
بــر اثر یک انفجار در خیابان ویکتور هوگو در مرکز لیون 1۳ نفر به طور 
سطحی زخمی شدند. گفته می شود که یکی از زخمی ها کودک است. این 
انفجار در حالی اتفاق افتاده است که انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه از امروز 
شروع می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به این 
انفجار آن را »یک حمله« توصیف کرد. پلیس فرانسه تصویر فرد مظنونی 
که گفته می شود بســته انفجاری را در برابر یک نانوایی قرار داده است، 
منتشر کرد. بسته ای که منفجر شده است حاوی پیچ و مهره بوده است.
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ 
 ﹪﹞︀︨) ︎︣و﹁﹫﹏ ︨﹫﹠︀ ︫︣ق ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣

︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶١۴۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٣١٧۵٨٩

ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹝﹫﹍ــ︣دد ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
︨ــ︀﹐﹡﹥ ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︫ــ︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︎︣و﹁﹫﹏ 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ︋︣ای ︨︀ل ( ︠︀ص ﹩﹞︀︨ ) ︀︫︣ق﹠﹫︨
١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹋﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ١٠ روز دو︫ــ﹠︊﹥  
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٠ در ﹝ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ 
در ︋﹙﹢ار ﹁︣دو︨ــ﹩ – ︠﹫︀︋︀ن ︔﹞︀﹡ــ﹥ ١ – ︎﹑ک ۵١ 

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١.ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و ﹎ــ︤ارش 
︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ در ︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل 

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞
︧ــ︀ب  و  ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥  ︑︭﹢ــ︉  و  ٢.︋︣ر︨ــ﹩ 
ــ﹥  ــ︀ل ﹝﹠︐ــ﹩︋  ــ︣ای︨  ــ︣﹋️︋  ︨ــ﹢د وزــ︀ن︫ 

١٣٩٧/١٢/٢٩
٣.ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

۴.ا﹡︐ــ︀ب ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ و ︋︀زرس 
١٣٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹩﹚︻

۵.︑︺﹫﹫ــ﹟ روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗ــ️ درج      
آ﹎﹩ ﹨︀ی ر︨﹞﹩ ︫︣﹋️

 ︀﹡آ ﹤ ۶.︨ــ︀︣﹝﹢اردی ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی را︗︹︋ 
در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹫︊︀︫︡ .

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۴۷
۳

ع ۹
۸۰
۲۴
۷۵

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣، ﹡﹍ــ︡اری 
و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︃︨﹫︧ــ︀ت  را﹨︊ــ︣ی  و 

﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن ︨︣︠︦ 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
 ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٣٠،   ︫﹤ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣۴۶

ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︦︠︣ ︨︣︐︀ن︨   ︫:﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

﹎︣دد.
٩٨/٣/۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/١١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٢۵
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٢٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹩﹞︀︨ ﹟﹞︀︔ ︀ب﹞ ️﹋︫︣ ( رخ ٩٨/٣/٢٢﹢﹞)

︠︀ص ( ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴۶٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
(١٠٣٨٠٣٠٣١٣٩

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀م دارن ﹝︐︣م 
︫ــ︣﹋️ ﹝ــ︀ب ︔︀﹝ــ﹟ ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ در ︨ــ︀︻️ ١۴ روز 
︀ر︫ــ﹠︊﹥ ١٣٩٨/٣/٢٢ در ﹝ــ﹏ ︗︡ــ︡ د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︡ ا︨︡ا...
زاده (︨ــ﹥ راه اد︋﹫︀ت ﹡︨︣ــ﹫︡ه ︋﹥ ︀ر راه ︎﹏ 
﹑ک ٢٣ ︑︪﹊﹫﹏   ︠︀﹋﹩ ) ﹡︊︩ ا︨ــ︡ا﹜﹥ زاده ٨ –︎ 

﹝﹩ ﹎︣دد .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ 
٢- ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹊︀ن د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ 

ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 

/ع
۹۸
۰۲
۴۶
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹠﹙﹥ (﹝︧﹊﹟ ︠︀﹡﹢اده ︫︡ای ادارات ٢٠٧۴) ︑﹢︨︳ ﹨﹫️ در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ (٢٠٧۴) 
 ︫︣ــ ︀︊︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٨ در︨ــ︀︻١۵️︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ز︫ــ︣﹋️ درروز ﹟(٢٠٧۴) ﹝﹫︨︣ــ︀﹡︡ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ دوم ا ﹤﹚﹠﹞ ﹩﹡︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹢﹠︡︋ 
︠﹫︀︋︀ن٢۴﹝︐︣ی داد︨︣ای ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ︋︣﹎︤ار﹝﹫﹍︣دد. از﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد در︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر︱﹢ر︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡ه و︀﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر︠﹢درا ︋﹥ ︮﹢رت 
﹝﹊︐﹢ب ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞︀﹠︡ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻︱︡﹡︀﹋ ﹤﹋ ﹩︀︡ای ︻︱﹢️ در﹨﹫️ در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ و︨﹞️ ︋︀زر︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ ︠﹢درا︋﹥ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ 
 ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢︡ه در ︀زرس و﹝︪ــ︀ور﹁﹠﹩ و﹝﹫﹨ ﹩︨︡﹠️ در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ در︭︠﹢ص ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹡︖︀م︫  ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇︣﹉ ارا︀﹝﹡ ﹤﹠︡ .د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ : ١. ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه،︋ 
 ﹤﹚﹠﹞ ﹩﹡︣ه ︨︀︋﹅ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨ ٢. ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︻︱︀ی ︀﹨︡وا ﹏﹢︑ه ︫︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ︨︀︠️ و︋﹥ ا︑﹞︀م ر︨︀﹡︡ن ︎︣وژه و﹢﹡ و︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︭︠﹢ص
(٢٠٧۴)،︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︨ــ︀︋﹅ و︻﹆︡﹇︣ارداد ︋︀ و﹋﹫﹏ ︋︣ای ا﹫︀ی ﹆﹢ق ازد︨ــ️ ر﹁︐﹥ ︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹠﹙﹥ (٢٠٧۴)* ٣. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︨ــ︐︺﹀︀ی ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ و︋︀زرس ﹝︐︣م ۴. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫﹫︣ات ا︻︱︀، ︗︀︋﹥ ︗︀﹩ وا︡﹨︀، ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی و ︨︣﹝︀﹥ ۵. ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ در﹝﹢رد ﹁︣︮️ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ︋︣ای ︑﹆︧﹫︳ ا﹇︧︀ط 
وام ︋︀﹡﹊﹩ وا﹁︤ا︩ ︨﹢د ﹝︪︀ر﹋️ ︋︡﹜﹫﹏ ︻︡م ︑﹆︧﹫︳ وام ۶. ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀﹠︡ه ︋︣ای ﹨︣︋﹙﹢ک ︋︣ای ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و︫﹀︀ف ︨︀زی ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹠﹙﹥ (٢٠٧۴) * ٧. ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 

 ﹨﹫️ در︀ل ︑︭﹀﹫﹥
در ︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫︣ا﹇︀﹝︐﹍︀ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩                                                                          

/ع
۹۸
۰۲
۴۶
۳

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
 اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡ادی از ︾︣ف، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی 
﹠︺︐﹍︣ی  ﹠︿ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︀ دارای ﹋︀رت︮  ﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ (︋﹢﹝﹩) ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ از︮  ﹢د را︋  ﹢︫ــ︩︠   ︎️︑ ﹩︀ر︑ ﹩﹍﹠﹨︣﹁
ــ︀ل وا﹎︢ار  ︣ای ﹝︡ت ٣︨  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.setadiran.ir (︋﹥ ا︗︀ره)︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ در︨ 

.︡﹠︫︀ ﹠︀︨﹥ ﹋︀ر︋︣ی، ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده︋   ︫️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹑ً︊﹇ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡ه ﹎︣ان︤ا﹞ .︡︀﹝﹡
.︡﹠︀﹝﹡ ︀د ا︻﹑م︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹢د را در ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ﹫︪﹠︀دی︠   ︎️﹝﹫﹇ ،﹏﹞ ︡︀زد ︦ از︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ در︀﹁️ ا︨﹠︀د،︎ 

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر درج او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴/١۵) روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠٩
﹞︀ره ︑﹞︀س   ︫﹤ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀،︋  ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩،︮   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋،︪︡﹞ :ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹏﹞ -

٠۵٣٧٢- ١۶٩۵٠١
- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان: ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه، ︎﹠︕ در︮︡ (۵ در︮︡) ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︐︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ︀︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴/١۵) روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/١٩︋   ︎︀︑ :︀﹨ ️ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞  ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ -
︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ٠٩/٠٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٠ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣︡️ و︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋︀ر︑ -

((﹜﹫︧️ ︾︣ف، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ﹝︪﹞﹢ل ﹝︤ا︡ه))
شماره  

غرفه
مبلغ پايه كارشناسى به مساحت (مترمربع)نام غرفه

صورت سه ساله (ريال)
4402/196/000/000رستوران آرامگاه فردوسى1
61/728/000/000غرفه عكاسى فضاى باز آرامگاه فردوسى2
6172/800/000محصوالت فرهنگى جنب ساختمان يگان در آرامگاه فردوسى3
171/987/200/000غرفه محصوالت فرهنگى فردوسى4
901/692/000/000فروش صنايع دستى آرامگاه فردوسى5
105583/200/000فروش صنايع دستى هارونيه6
235001/728/000/000پاركينگ روباز فردوسى7
15/50468/000/000غرفه محصوالت فرهنگى آرامگاه نادرى مشهد8
1702/376/000/000غرفه صنايع دستى آرامگاه نادرى9
51/60306/000/000نمايشگاه تاريخى مصلى مشهد10
136864/000/000غرفه محصوالت فرهنگى موزه بزرگ مشهد11
250648/000/000كافى شاپ موزه بزرگ12
13/50172/800/000غرفه صنايع دستى شادياخ نيشابور13
13/50147/600/000غرفه عكاسى شادياخ نيشابور14
100130/800/000غرفه صنايع دستى ابتداى روستاى مند گناباد15
10018/000/000سرويس بهداشتى تيوان درگز16
30104/544/000غرفه صنايع دستى كالت نادرى17
530/492/000محصوالت فرهنگى كالت نادرى18

سوئيت هاى اقامتى خواف19
مجموعه و محوطه 

1229143/640/000 متر

942/400/000كارگاه توليد، آموزش و فروش معرق مس در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار20

942/400/000كارگاه توليد، آموزش و فروش محصوالت چرمى در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار21

5284/800/000كارگاه توليد، آموزش و فروش قلمزنى در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار22

1442/400/000كارگاه توليد، آموزش و فروش زيورآالت و جواهرات سنتى در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار23

۴٧٩١١۶ : ﹩﹎ع م ا﹜︿ : ١۵٣۴   ︫﹠︀︨﹥ آ/
۹۸
۰۲
۴۷
۷

︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د
 ﹤︢︽︑ ︀ژ، ﹡︭︉ و آز﹝﹢ن ︎﹞︌ آب︐﹡﹢﹞ ،️︠︀︨ ،﹩︣ا︵ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ

︋﹢﹙︣ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د    ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٢٠٠/١١ - ﹡﹢︋️ دوم

معاونت مالى و پشتيبانى

/ع
۹۸
۰۲
۴۲
۸

وزارت نيرو شركت توليد نيروى برق يزد

شركت توليد نيروى برق يزد در نظر دارد تجديد ارزيابى كيفى مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
شماره ثبت ستاد 2098004211000003 برگزار نمايد.

محدود دو مرحله  اىنوع مناقصه1
از تاريخ 1398/03/02 لغايت 1398/03/07زمان دريافت اسناد2
نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در 3

سامانه
واجدين شرايط مي توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به صورت 

الكترونيكى اسناد را دريافت نمايند.
براى ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نماييد.

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22آخرين مهلت تسليم پيشنهادها4
كليه مراحل برگزارى استعالم ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسناد تا اعالم نتايج و ارسال دعوتنامه به مناقصه  گران تسليم پيشنهادها5

تاييد صالحيت شده براى شركت در مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) انجام خواهد شد
نشانى و شماره تماس دستگاه 6

مناقصه  گزار
يزد، بلوار دانشجو، كوچه جنب دانشگاه پيام نور (چهل و يكم)، شركت توليد نيروى برق يزد، واحد بازرگانى                       

035-38254812-13
ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پيشنهاد هايى كه توضيحات7

بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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