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این روزها تالش دوباره وارثان تزارها برای یافتن جای پایی در کشــورهای عرب 
حوزه جنوبی خلیج فارس - جایی که به طور سنتی در اردوگاه غرب قرار دارد - 
زنگ خطر را برای مقامات آمریکایی به صدا درآورده اســت. نشست وزرای انرژی 
روســیه و عربستان در حاشیه اجالس اقتصادی ســن پترزبورگ و رایزنی های 

صورت گرفته در مورد سفر پوتین به ریاض در چند...

تزارها واندیشه نقش آفرینی 
در اردوگاه سنتی غرب 

رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرد

بررسی قانونی بودن مالیات سکه

 سیاست   هواپیمــای »شــینزو آبه« 
نخست وزیر ژاپن ساعت 4 عصر دیروز 
در فرودگاه مهرآباد به زمین نشســت و 
با اســتقبال ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشورمان سفر دو روزه این مقام ژاپنی 
به تهران آغاز شد.در حالی که تا پیش 
از این گمانه زنی ها درباره میانجی گری 
ژاپن بین تهران و واشنگتن مطرح بود، 
آبه پیش از ترک خاک ژاپن دستش را 

رو کــرد و گفت: نگرانی هایی درباره باال 
گرفتن تنش ها در خاورمیانه وجود دارد. 
ضمن اینکه وضع موجود توجه جامعه 
بین المللــی را برای صلــح و امنیت در 
منطقه جلب می کند، ژاپن دراین میان 
خواهان ایفای نقشی به قدر توان خود 
است. مایلم برای کاهش تنش ها تبادل 
نظر صریحی داشته باشم. این اظهارنظر 
می توانــد ضمــن رد میانجی گری)آن 

طور کــه در تصــور عمومی اســت(، 
معنــای تهدید نیز بدهد و حاوی پیغام 
تهدیدآمیز یــا فریبنــده آمریکا برای 
کشاندن کشورمان به پای میز مذاکره با 
ترامپ باشد. بویژه آنکه آمریکا همزمان 
با رسیدن شینزو آبه به تهران تحریم ها 
را گسترش داد. دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعالم 
کــرده دو فرد و یک شــرکت عراقی را 

به ســبب ارتباط با ایران به فهرســت 
تحریم هایــش افــزوده اســت. آمریکا 
عبدالحمید االســدی و صالح الحسنی 
شــهروندان عراقی و شــرکت تجاری 
منابع ثروت الجنوب مســتقر در بغداد 
را به اتهام ارتباط با ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی تحریم کرده است.رئیس 
جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن پس از 

آیین پیشواز...
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رویترز: امیدی به بهبود روابط 
پکن و واشنگتن نیست

تقابل ادامه دار
یانکی ها و

چشم بادامی ها

حساس ترین هفته لیگ 
والیبال ملت ها در ارومیه

»ایران - کانادا« 
نبرد در 
رده باال 
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سالمندان را به زیارت می آوریم
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی: 

 آســتان  معاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان طرح »یا معین الضعفاءj« به الگوی فرهنگی تبدیل شده است
قدس رضوی در حاشــیه تشرف 50 زائر معلول، سالمند 
و ناتوان روســتای قلعه جوق شهرســتان مه والت استان 
 خراســان رضوی به بــارگاه منور رضــوی، از ویژه برنامه 

»یامعین الضعفاء« به عنوان یک الگوی فرهنگی در جامعه 
یاد کرد.  سیدخلیل منبتی گفت: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته سالمندان و افراد ناتوان این روستا که بنا به دالیلی 

 ............ صفحه 3توانایی تشرف به حرم مطهر رضوی را...

 ............ صفحه 2

قدس خراسان
»اختیاریه« در مشهد

قدس خراسان/ دغدغه مندان شادی 
و واگذاری بدون مجوز تنها پارک جنگلی

اهدای خون در ایران 
آگاهانه و مسئوالنه است

4 3 5
روزنامه قدس فردا میزبان عوامل یک برنامه تلویزیونی است گالیه دادستان مشهد از برخی مدیران شهری سخنگوی سازمان انتقال خون در گفت و گو با قدس:

:hحضرت زهرا
 خداوند امر 
 به معروف 

 را برای 
اصالح مردم 

قرار داد.
 آیینه دادها 
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روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن:  
آغازگرجنگ نیستیم، اما اگرجنگی شروع شود پاسخ قاطع خواهیم داد

گفت و گو با استاد محمدرضا سرشار 
به مناسبت سالروز تولدش

رهگذرِ
سرزمین 
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مزايده شماره 98/1
﹁︣وش ﹝﹙﹉ وا﹇︹ در ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی- ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران
شرح در صفحه 4

﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۶

/ع
۹۸
۰۳
۲۵
۳

آگهى فراخوان 
ارزيابى كيفى 

پيمانكاران  (نوبت اول)
﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو 
شرح در صفحه اول قدس خراسان

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹝︭﹢﹐ت 
︨︣در︠︐﹩

﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا...
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۲۴
۲

 ﹩︋﹢ ︣﹫︑ ︡︣  ︠﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑  ﹩﹎آ
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ﹡︧︊️ 
︣ح ﹝﹆︀د︣ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫﹤  ︋ ﹩︋﹢ ︣﹫︑ ︡︣  ︠﹤︋
از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ .︡︀️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ︫ــ︣ا︣︠ ︳︡ و 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩︋  http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت 
﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٣/٢٩  
 ︳︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا﹠︪ــ﹫︎ ﹏﹢︑ ﹤︋ ️︊︧ــ﹡
︀ً ﹨ ﹤﹠︤ــ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ا︻﹑م ︫ــ︡ه ا﹇︡ام

︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ۴۵-٣٢٠٠٣٨۴٣-٠۵١ دا︠﹙﹩  ۴٠۴  و  ۴٢١  

/ع
۹۸
۰۳
۲۹
۰

/ع
۹۸
۰۳
۲۸
۷

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
 و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه را از ︑︀ر ﹩﹇︣ ︡﹝︀ت ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧︀ت︋  دا﹡︪﹍︀ه و﹐️ ا︣ا﹡︪︣ در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︠ 
 ︡ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا  ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋   ︋﹅︣︵ ︡رج در ا︨ــ﹠︀د از﹠﹞ ︳ــ︣ا  ︫﹅︋︀︴﹞ ١٣٩٩/٠۴/١٣ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۴/١۴

 . ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ️︗ ︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋  و ️︣︡﹞ و دارای ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︑﹢ام از ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︳︫︣ا
︣﹇﹩ دا﹡︪﹍︀ه  ︡﹝︀ت ︑︺﹞﹫︣ . ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و︋  ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠   ︫- ١

 ︪︣﹡︣اا﹡︖︀م ﹋︀ر ا ﹏﹞ و ﹩︧﹝︫ ︧︀ل﹊ : ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹏﹞ ٢- ﹝︡ت و
︤ر﹎︣اه   ︋۴ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ - ︪︣﹡︣اا ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٨︋   ︫﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری روز︨  ٣- ﹝﹙️ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 

︫﹫︡ ﹝︣ادی - ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه - ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ 
 ︪︣﹡︣اا ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︊ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٩/١٣٩٨/٠۴︋   ︮٩ ️︻︀ ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︡ه︋  ﹞ -۴﹙️ و ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۴ ︋︤ر﹎︣اه ︫﹫︡ ﹝︣ادی - ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه - ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ 
ــ︀ز﹝︀ن ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و ر︫︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت  ﹠︡ی ﹝︺︐︊︣ در ر︫ــ︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت از︨  ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای ر︑︊﹥︋  ــ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡  ۵- از︫ 
︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣   ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︀︫ــ﹠︡ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد از ︑︀ر ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹩︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  و ︑︖﹫︤ات از︨ 
ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه - ا﹝ــ﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀  ــ﹫︡ ﹝︣ادی -︨  ︤ر﹎︣اه︫   ︋۴ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ - ︣︣ا﹡︪ــ︋ــ﹥ ا﹝ــ﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه وا﹇︹ در ا
︣دا︠️  ﹠︀︨ــ﹥︎  ــ﹞︀ره ٠٩٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٧٣۶٣٠١٨٩٠٢ ir و︫  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ٠٠٠، ۵٠٠ ،٢ ر︀ل︋  ــ︀ ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و︋ 
 ﹩﹛︀١١٨۵ ﹝︺︀﹝﹑ت ر ﹤︊︺ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان-︫  ﹠︀م درآ﹝︡ ﹨︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹡︤د︋   ︋٣٠۴٠٧٣۶۶٣١١٩٠٠٣٠٠٠٩٠٣٠٨٠٢٠٩٠٠۶

 . ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ️﹁︀در ﹤  ︋️︊︧﹡
︦ از ﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ . ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ر︨﹫︡ه︎   ︎﹤  ︋-۶

﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد . ٧- ︡ا﹇﹏ ︑︺︡اد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︨ 
︲﹞﹠︀ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

︀ز﹡︡ .  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ . ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ٩٨/٣/٢٣︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 
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   پنجشنبه 23 خرداد 1398 9 شوال 1440 13 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8987 

روزنامـه صبـح ایـران

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل محقق کابلی را تسلیت گفتند  سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت آیت اهلل محقق کابلی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 
شرح است: »بسمه تعالی، درگذشت عالم مجاهد آیت اهلل آقای حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی رحمه اهلل علیه را به عموم برادران افغانستانی بویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت 

می گویم و علوّ درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم. سیّدعلی خامنه ای 22 خرداد 98«

 سیاســت   هواپیمای »شــینزو آبه« 
نخســت وزیر ژاپن ساعت 4 عصر دیروز 
در فــرودگاه مهرآباد به زمین نشســت 
و با اســتقبال ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان سفر دو روزه این 
مقام ژاپنی بــه تهران آغاز 
شــد.در حالی که تا پیش 
از ایــن گمانه زنی ها درباره 
بین  ژاپــن  میانجی گــری 
تهران و واشــنگتن مطرح 
بود، آبه پیش از ترک خاک 
ژاپن دســتش را رو کرد و 
گفــت: نگرانی هایی درباره 
در  تنش ها  گرفتــن  بــاال 
خاورمیانه وجود دارد. ضمن 
اینکه وضــع موجود توجه 
جامعه بین المللی را برای صلح و امنیت 
در منطقه جلب می کند، ژاپن دراین میان 
خواهان ایفای نقشــی به قدر توان خود 
اســت. مایلم برای کاهش تنش ها تبادل 
نظر صریحی داشته باشم. این اظهارنظر 

می تواند ضمن رد میانجی گری)آن طور 
که در تصور عمومی است(، معنای تهدید 
نیــز بدهد و حاوی پیغــام تهدیدآمیز یا 
فریبنده آمریکا برای کشاندن کشورمان 

به پای میز مذاکره با ترامپ باشد.

تحریم همزمان با فرستادن 
میانجی گر

آمریکا همزمان با رســیدن شــینزو آبه 
به تهــران تحریم هــا را گســترش داد. 
دفتر کنترل دارایی هــای خارجی وزارت 
خزانــه داری آمریکا اعالم کــرده دو فرد 
و یک شــرکت عراقی را به سبب ارتباط 
با ایران به فهرســت تحریم هایش افزوده 
است. آمریکا عبدالحمید االسدی و صالح 
الحســنی شــهروندان عراقی و شــرکت 
تجــاری منابع ثروت الجنوب مســتقر در 
بغداد را به اتهام ارتباط با ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی تحریم کرده است.رئیس 
جمهور ایــران و نخســت وزیر ژاپن پس 
از آیین پیشــواز رســمی، گفت وگوهای 

خصوصــی را آغــاز کردند و پــس از آن، 
گفت وگوهای مشترک اعضای هیئت های 
دو کشــور برگزار شــد، اما خبری از آن 
منتشر نشــد، بلکه روحانی و آبه صرفا به 
نشســت خبری آمدند. روحانی از توسعه 
روابط در حوزه هــای منطقه ای، اقتصادی 
و بین المللی از جمله ســرمایه گذاری ژاپن 
در جنوب ایران، ســواحل مکران و چابهار 
گفت. امنیــت و تنش زدایــی در منطقه 
موضوعی بود که دو مقام مطرح کردند، اما 
خبرنگاران بیشتر دنبال شنیدن سخنان آبه 
بودند. آبه گفت: بعضی حرف های اینجانب 
که برای مردم ایران خواهم گفت، شاید به 
گوش های شما خوش نواز نباشد، اما چون 
آرزو دارم پشــتوانه شما بشوم، جسارتاً این 
حرف ها را خواهم گفت.با این حال وی در 

حال حاضر در خاورمیانه تنش رو به افزایش 
اســت و احتمال وقوع درگیری تصادفی به 
گفته تحلیلگران وجود دارد. ولی باید جلوی 
درگیــری نظامی را گرفت. ثبــات در این 
منطقه برای رونق اقتصادی در تمام جهان 
مهم است. ژاپن آرزو دارد برای ایجاد ثبات و 

صلح تالش حداکثری خود را بکند.

 پاسخ محکم روحانی به آمریکا
روحانی پیش از آبه گفته بود: من به اقای 
نخست وزیر گفتم، ما در منطقه آغازگر 
جنگ نیســتیم حتی با آمریــکا. اما اگر 
جنگی شروع شود علیه ما، پاسخ قاطعی 
خواهیم داد. به گزارش تسنیم، شینزو آبه 
امروز در ادامه ســفر خود به دیدار رهبر 

معظم انقالب می رود. 

 هیــچ مقام اروپایــی حرکتی نمی کند مگر به خواســت روباه پیر! با 
گندکاری جدید آن ها برای حمل اســنادی به ایران می آیند و می روند. 

09390003589
 چند ســالی است که مد شده افراد سیاسی و هنرمندان جهت حسن 
انجام خیانت های آینده به کشور و ملت ایران جهت زایمان خانم هایشان 
به کشور های آمریکایی و اروپایی ســفر می کنند جهت گرفتن تابعیت 
و شناســنامه های اروپایی، جالب است که این  ها دم از وطن پرستی هم 
می زنند. این گونه افراد خائنانی بیش نیستند، مگر در ایران بیمارستان 
و زایشــگاه نداریم. باید برای این گونه افــراد دوتابعیتی هیچ گونه حق 
ورود و یا استخدامی در دســتگاه های حکومتی و دولتی وجود نداشته 

باشد؛ چون در آینده خائن خواهند بود. 09150002906
 چراکســی به فکر سازمان مالیاتی  برای گرفتن مالیات ازخرید سکه 

دو سال پیش نیست.تازه تهدید هم می کنند. 091500006291
 اگر در کف طبقات اول باالی پیلوت ها که در زمســتان ها خیلی سرد 
اســت از مواد عایقی مانند: تاتامی هایی  که از جنس عایق هستند و در 
ورزشــگاه ها استفاده می نمایند، از قطرحدود یک سانتی متری آن ها در 
زیر قالی های خودشان استفاده فرمایند، خیلی در کاهش انتقال برودت 

به کف پاهای اعضای ساکنان کمک می نماید. 09150004760
 نجفی  با قتل  همســرش  در واقع  آن  روی  اصالح طلبان  را نشان  داد: 
آن هــا از دیوار ســفارت  باال  رفتنــد تا خــود را ضدآمریکایی  جا زده  و 
مســئوالن  دلسوز مانند بازرگان  را کنار بزنند. در سالیان  بعد هم  جنگ 
 زرگری  با اصولگراها راه  انداختند تا مردم  و رســانه ها مشــغول  شوند و 
مملکــت  را  به  این   وضع  اقتصــادی  و فرهنگی  دچار کردند. بعد هم  زیر 

قرارداد با آمریکا، »برجام« را امضا نمودند. 09150002986

 آزادی نزار زاکا 
اقدامی هوشمندانه بود

اگر تحوالت رســانه ای پس از اعطای آزادی 
مشــروط به نــزار زاکا، جاســوس دو رگه 
لبنانــی – آمریکایی را مرور کنیم، می بینیم 
که برخی در حال تفســیر ایــن اقدام تحت 
عنوان نوعی عقب نشــینی یــا عذرخواهی 
غیررســمی جمهوری اســالمی بــه خاطر 
دستگیری او در سال 94 هستند. این افراد بر 
این باورند که ایران با آزاد کردن زاکا، کسی 
که اتهام جاسوســی اش بــرای دادگاه اثبات 
شــده بود، در واقع به اشــتباه خود پی برده 
و دنبال جبران آن بوده اســت. گروهی دیگر 
بر این عقیده اند که ایران با رو به رو شــدن 
با واســطه گری دبیرکل حزب اهلل لبنان، در 
عمل انجام شــده این جنبش و سیدحسن 
نصــراهلل قــرار گرفته بــود و چــاره ای جز 
آزادســازی زاکا نداشت. برخی نیز این اقدام 
را در چارچــوب توافقات میان ایران و ایاالت 
متحده آمریــکا به منظور تبــادل زندانیان 
تفســیر می کنند، اما اصلی ترین دلیل این 
اقدام جمهوری اســالمی چه می تواند باشد؟

نزار زاکا برای سیستم امنیتی ایران، یک مهره 
ســوخته بود. او و تمام شبکه های مرتبطش 
کشف شدند، تخلیه اطالعاتی بخوبی صورت 
گرفــت و ادامه حبس او منافع جدیدی تولید 
نمی کرد و قاعدتاً پس از گذراندن محکومیت 
آزاد می شد. اما اعطای آزادی به یک جاسوس، 
بی سابقه بوده اســت. در ازای آزادی زاکا، سه 
نفر از اعضای دستگیر شده حزب اهلل در امارات 
آزاد شــدند و خبرهایی نیــز از آزادی برخی 
دیپلمات ها در آینده به گوش می رسد. اما این 
همه ماجرا نیســت. جمهوری اسالمی با این 
تصمیم، بازی پر ســودی را در محیط ادراکی 
اذهان نخبگان منطقه به نفع خود شروع کرد.

مســلماً ایران از آزادی زاکا به دنبال ارســال 
پیام هایی بــرای مخاطبانی عام و خاص بوده 
اســت. موضعی کــه با یک اقــدام  به موقع، 
شفافیت بیشتری یافته اســت. مخاطب عام 
ایــن اقدام، کشــورها و گروه هــای بی طرف 
در منطقه هســتند. آن هایی کــه نمی دانند 
جمهوری اســالمی با متحــدان خود، چگونه 
با احتــرام و اعتبار برخــورد می کند، جایگاه 
آنان را محترم می شــمارد، به درخواست ها و 
واســطه گری های آنــان بی توجهی نمی کند، 
برایشــان شأن و منزلت قائل است. این طیف 
عام، بدانند که ایران حتی یک مجرم امنیتی 
را هم به درخواست عضوی از محور مقاومت، 
آزاد می کند. البته آنان هم می دانند که اعضای 
محور مقاومت، درخواست هایی را اساساً مطرح 
نمی کنند کــه در نهایت، به ضرر مرکز یعنی 
تهران- تمام شــود؛ چرا که هدف ذاتی وجود 
آن ها، فداکاری برای ایران اســت. سیدحسن 
نصراهلل هم اساســًا پیشــنهاداتی که به ضرر 

ایران باشد را به تهران منتقل نمی کند.
اما مهم ترین پالس این اقدام، به متحدان تهران 
و مخالفان آن اســت. متحدان ایران، حتی اگر 
روی خوش هم نبینند، باز هم متعهد به انقالب 
اســالمی می مانند؛ چرا که میان ایران و آن ها، 
تعهدی ایدئولوژیک وجود دارد. آن ها با مشاهده 
این اقدام، دلگرم تر از گذشته به فداکاری برای 
جمهوری اســالمی ادامه می دهند. زیباترین 
قسمت این اقدام، آن است که ایران این بازی را در 
زمین لبنان انجام داد. در کشوری که عربستان، 
نخست وزیر آن را به صورتی کامالً توهین آمیز 
زندانی کرد، ایران با قبول پیشنهاد سیدحسن 
نصراهلل پاسخی دیپلماتیک به سعودی ها داد.

اعطای آزادی مشروط به زاکا، بهترین استفاده 
از کمترین فرصت بــود. از این مرحله به بعد، 
ادامه کار بر عهده نیروهای رسانه ای و دیپلماسی 
عمومی ایران در منطقه است که رفتار راهبردی 
جمهوری اسالمی با دوســتان خود را تحلیل 
کرده و با دیگران مقایسه کنند. شکل دهی به 
موج رسانه ای حول این اتفاق، شاید از خود اتفاق 

مهم تر باشد.

  قاضی دادگاه رســیدگی کننده به اتهامات 
مسئوالن پیشــین بانک ســرمایه، درباره ۲ 
میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم 
ردیف دوم این پرونده داده شــده است، گفت: 
از بیان برخی مســائل معذورم، ولی می دانیم 
پول در ســاخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی 

گرفته شده است.

  وزیــر خارجه قطر تأکید کــرد که دوحه 
می خواهــد به گروه میانجی ها در بحران میان 
ایران و آمریکا بپیوندد و بر این باور اســت که 
تهران پیش از لغو تحریم های اقتصادی هرگز با 

واشنگتن وارد گفت وگو نخواهد شد.

  وزیران امورخارجه آلمان و سوئد با ابراز نگرانی 
درباره وضعیت پیرامون برجام تأکید کردند که 
نابــودی این توافق به نفع هیچ کس نیســت.

  جمعی از دانشــجویان همزمــان با ورود 
نخســت  وزیــر ژاپن به تهــران، بــا تجمع 
در فــرودگاه مهرآبــاد اعالم کردنــد که اگر 
هــدف »آبــه« میانجی گــری میان ایــران و 
آمریکا باشــد، دســتاوردی نخواهد داشــت.

بدون تیتر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سجاد علی زاده

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

روحانی :ما در 
منطقه آغازگر 
جنگ نیستیم 
حتی با آمریکا. اما 
اگر جنگی شروع 
شود علیه ما، پاسخ 
قاطعی خواهیم داد

بــــــــرش

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

شبکه اجتماعی

نجات آمریکا یا برجام/ مهدی محمدی نوشــت: هدف 
اروپا، فعاًل نجات برجام یا به تعبیر درســت تر نجات آمریکا از 
کابوس نداشتن برجام است و نتیجه حرکت سریع تر ایران به 
سمت گام دوم کاهش تعهدات. اگر آمریکا چیز دندان گیری 
به آبه نداده باشــد ، تنها اتفاقی که می افتد حرکت سریع تر 

به سمت مهلت است.

خأل روایت / امین فرج اللهی نوشت: خیلی از دروغ ها و شبهات 
و ابهاماتی که ضد انقالب خلقش می کند یا رویش مانور می دهد، 
به خاطر »خأل روایت«ی اســت که درباره آن موضوع این طرف 
در جبهه انقالب وجود دارد. یعنی طرف یک حرفی را می زند که 
درباره آن نه نفی و نه اثبات هیچ حرفی در رســانه ها و مواضع 

چهره های حامی نظام نیست.

سوء نیت ترامپ/ رضا نصری نوشت: ماه گذشته، آمریکا برخی 
معافیت های هســته ای را لغو کرد تا ایران نتواند مازاد اورانیوم 
غنی شده اش را صادر کند و ناگزیر از محدودیت های مندرج در 
برجام عبور کند. امــروز، آمریکا به دروغ ایران را متهم به نقض 
برجام می کند و خواســتار برخورد می شــود! »سوءنیت« مشی 

اصلی دولت ترامپ است.

جمله دیده نشده مقام آلمانی /ســیاوش فالح پور، فعال 
رسانه ای نوشت: بخشی از سخنان وزیر خارجه آلمان در تهران 
در حضور وزیر خارجه ایران که کمتر در رسانه ها دیده شد. »در 
حال حاضر در سوریه و یمن جنگ است و اینجا )ایران( نیست؛ 

تالش می کنیم این طور باقی بماند«

احزاب و تشکل ها
عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد

 انتقاد از مواضع 
آلمانی ها در تهران

دفاعی-امنیتی
سرلشکر صفوی مطرح کرد
 عراق و سوریه مکمل

 راهبرد ایران

مجلس
الریجانی:

 ایران در برابر آمریکا 
مقاومت می کند

سیاست خارجی
اتحادیه اروپا:

 معاون موگرینی هم
 به تهران می آید

سیاست: آیــت اهلل عباس کعبی گفت: وزیر 
خارجه آلمان در ســفر به تهران گفته است 
که کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران در 
مقابل نقض عهد آمریکایی ها را نمی پذیریم. 
حال آنکه این سخنان، برخالف همه موازین 
حقوقی و حتی حقوق مدنی آلمان است که 
در ســال ۲001 اصالح شده است. از طرف 
دیگر، این ســخنان برخــالف مبانی حقوق 
قراردادهای خود کشــورهای اروپایی است. 

سیاست: مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
گفت: محور ایران، عراق، سوریه و مدیترانه یک 
محور اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در 
مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکاست. عراق 
و سوریه مکمل راهبردی ایران هستند و بازار 
٦0 میلیون نفری عراق و سوریه می تواند برای 
صادرات ایران هدف باشد و ظرفیت صادراتی 10 
میلیارد دالری ایران در سال گذشته می تواند 
بــه ۲0 میلیارد دالر فقط برای عراق برســد.

خانه ملت: رئیس مجلس در دیدار با  رئیس 
کمیسیون امور خارجی پارلمان صربستان با 
بیان اینکه روحیه استقالل طلبی صربستان 
برای ایران جذاب اســت، گفت: ایران تحت 
فشارهای آمریکا قرار گرفته است، آمریکایی ها 
حتی برجام را که با توافق آن ها امضا شده بود، 
زیرپا گذاشتند و با اعمال تحریم های مضاعف 
به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران هستند، اما 
ایرانی ها در برابر این فشارها مقاومت می کنند.

سیاست: سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
گزارش داد که »هلگا اشــمید« دبیر کل این 
نهاد اروپایی، هفته جاری به ایران و کشورهای 
خلیج فارس ســفر می کند. اشمید در یک 
دیدار رسمی از کشورهای خلیج فارس، سفر 
خــود را از امارات آغاز می کند و به دنبال آن 
عازم کشورهای عمان، قطر و ایران می شود. 
ســفر خانم اشمید مذاکره برای حفظ توافق 

هسته ای با ایران را هدف قرار خواهد داد.

از  شدید  انتقاد  با  روسیه  خارجه  وزیر  فارس    
سیاست های کشورهای غربی در قبال ایران، گفت: 
برخی عادت دارند تمام مشکالت منطقه را به ایران 

نسبت دهند تا مسئله فلسطین به حاشیه برود.
»سرگئی الوروف« روز دوشنبه در نشستی در مسکو 
بشدت از سیاست های غرب علیه ایران انتقاد کرد و 
گفت واشــنگتن در تالش است تا جهان را به نقض 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع برجام، 

وادار کند. 
دیپلمات ارشــد روســیه که در مجمع بین المللی 
»پریماکوف« صحبت می کرد، در پاســخ به سؤالی 
در مورد تالش های مســکو در راستای حفظ توافق 
هسته ای با ایران، از تالش واشنگتن برای بر هم زدن 
توافق های بین المللی انتقاد کــرد و گفت: »برجام، 
برای جهان دیپلماسی دستاوردی مهم بود. عالوه بر 
این، این توافق نه تنها از تنش ها حول یک کشــور 
کاســت، بلکه عامل تقویت قابــل توجه رژیم منع 
اشاعه بوده است. این توافق، جزو بسیار مهمی از این 

ساختار است.«
الوروف با اشاره به تالش های دیپلماتیک این کشور 
بــرای حفظ برجام از جمله برگزاری نشســت های 

کمیسیون مشترک برجام و حمایت از راه اندازی ساز 
و کار مالی موسوم به »اینستکس«، درباره این طرح 
اروپایی، گفت: »تا جایی که ما متوجه شده ایم، این 
ســاز و کار قرار است توسط کشورهایی که با ایران 
مراوده تجاری دارند، مورد استفاده قرار گیرد، چراکه 
در غیر اینصورت، این ساز و کار، ناقص خواهد بود. 
عالوه بر این، نباید برای کاالهای تحت پوشش این 
ساز و کار هیچ محدودیتی قائل شد. مهم ترین کاال 

هم نفت است، این برای ایران از همه مهم تر است.«
وی ســپس به تالش های ظاهری بــرای راه اندازی 
این ســاز و کار اشــاره کرد و گفت: »این ساز و کار 
باألخره اعالم شــد، اما اکنون با گذشــت چند ماه، 
هنوز عملیاتی نشده است. عالوه بر این، اعالم شده 
است که این ســاز و کار فقط تجارت میان ایران و 
کشــورهای اتحادیه اروپا را پوشش می دهد، آن هم 
در این مرحله فقط کاالهایی که تحت تحریم ایاالت 

متحده قرار ندارند. این گام کوچکی است.
وزیر امور خارجه روســیه در بخــش دیگری از این 
نشســت، تأکید کرد که برخی در تالش هستند تا 
تمام مشکالت منطقه را به گردن ایران بیندازند تا 

مسئله فلسطین از تمرکز رسانه ها خارج شود.

 سیاســت   رئیس جمهور آمریــکا که به تعبیر 
رهبر معظم انقالب به گمان خود می خواهد زرنگ 
بازی در بیاورد و ایران را بار دیگر به پای میز مذاکره 
بکشاند، روز گذشته مثل همیشه در رفتاری متناقض 
کشورمان را به اقدامات تروریستی متهم کرد، اما این 

بار اظهارات متوهمانه و خنده داری نیز بیان کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از ســوار 
شدن به هواپیمای مخصوص رئیس جمهور آمریکا 
بــرای عزیمت بــه ایالت »آیووا« گفــت: ایران کلی 
مشکالت دارد و من دوست دارم به آن ها برای حل 
این مشکالت کمک کنم. ببینیم چه پیش می آید، 
ولی آن ها تورم شــدید دارند. پولشان بی ارزش شده 
است. نمی شود یک قرص نان خرید. کلی مشکالت 
در ایران هست و این کشور نسبت به دو سال و نیم 
پیش خیلی فرق کرده است. حوزه های بزرگی تحریم 
بودند، ولی فکر می کنم بزرگ ترین و مهم ترین کار 
وقتی بود که من توافق هســته ای ایران را لغو کردم 

که توافق ناکارآمدی بود.
او گفــت: وقتی مــن اینجا آمدم، آن هــا همه جا 
حضور داشــتند و سبب ایجاد تروریسم و مشکالت 
دیگر می شدند. اکنون آن کارها را انجام نمی دهند 
و فکر می کنم بیشــتر از هر زمــان دیگر به آمریکا 

احترام می گذارند.ادعاهای عجیب ترامپ  در جمع 
هوادارانش در ایالت »آیووا« نیز تکرار شد، ترامپ در 
سخنانش درباره خروج از برجام گفت: ما این توافق 
را خاتمه دادیم. آن ها )ایرانی ها( وقتی داشــتند این 
توافق را امضا می کردند، فریاد مرگ بر آمریکا ســر 
می دادند. یادتان می آید؟ ]می گفتند[ مرگ بر آمریکا! 
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: شما چطور 
توافق امضا می کنید وقتــی فریاد می زنند مرگ بر 
آمریــکا؟ اکنون دیگر این طــور صحبت نمی کنند. 
بهتر است این طوری صحبت نکنند. به نظر می رسد 
رئیس جمهور آمریکا هیــچ یک از راهپیمایی های 
بزرگ کشــورمان همانند ۲۲ بهمن ســال گذشته 
یا روز قدس امســال را ندیده اســت که این گونه 
متوهمانه مدعی تغییر شــعارهای مردم می شــود.

تقصیرات را به گردن ایران می اندازند تا فلسطین فراموش شود

توهم آقای زرنگ!
ترامپ مدعی شد که مردم ایران دیگر »مرگ بر آمریکا« نمی گویند

انتقاد الوروف از سیاست های غرب علیه ایران: »اینستکس« گام کوچکی است

بین الملل

سیاست خارجی

 روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن:
  آغازگرجنگ نیستیم، اما اگرجنگی شروع شود 

پاسخ قاطع خواهیم داد

تهران بدون توقف
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نايب قهرمان تكواندو جهان ميهمان نشست تخصصى بانوان رهرو انقالب اسالمى      آستان: سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى از برگزارى ششمين نشست تخصصى 
بانوان رهرو انقالب اسالمى (برهان) با حضور نايب قهرمان تكواندو جهان در منچستر انگلستان در مشهد خبر داد.  فاطمه دژبرد گفت: اين نشست توسط كانون خادميارى بانوان رضوى اين مركز با عنوان «دختر طراز 

انقالب» ويژه بانوان و دختران نوجوان جمعه 24 خرداد از ساعت 9 تا 11 در باغ اردوگاه خاتون تدارك ديده شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
برگزارى نشست فصلى مسئوالن شبكه جوانان رضوى

با محوريت جشن هاى زير سايه خورشيد
قدس: نشست فصلى مسئوالن شبكه 
جوانان رضوى با محوريت دوازدهمين 
دوره جشــن هاى مردمــى زير ســايه 
خورشــيد از روز گذشــته آغاز به كار 
كرده و تا امــروز ادامه خواهد يافت. در 
اين نشست كه مسئوالن شبكه جوانان 
رضوى سراســر كشــور حضور دارند، 

حجت االسالم والمسلمين گنابادى نژاد؛ رئيس ســازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى، ســيدوحيد موســويان؛ مدير مركز امور استان هاى آستان قدس رضوى 
و مجتبى مختارى؛ مديرعامل مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوى با موضوع 
هم افزايى بيشــتر براى انجام عمليات هاى فراگير فرهنگى در كشور با همكارى 

شبكه جوانان رضوى و آستان  قدس  رضوى به ارائه سخن پرداختند.
اين نشســت به ميزبانى مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى در حال برگزارى 
است. افتتاحيه دوازدهمين دوره جشن  هاى مردمى زير سايه خورشيد با حضور 
مســئوالن استانى شــبكه جوانان رضوى و مديران، مبلغان و خدام كاروان هاى 

زيرسايه خورشيد در روز پايانى اين نشست برگزار خواهد شد. 
جشن هاى زير سايه خورشيد 11 دوره متوالى به همت مؤسسه جوانان آستان 

قدس رضوى و همكارى بيش از 2000 تشكل مردمى تحت عنوان شبكه جوانان 
رضوى (شجر) در دهه كرامت برگزار شده است. 

قدردانى رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد
 از اقدامات آستان قدس در حوزه بهداشت و درمان

آستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد از اقدامات آستان قدس رضوى 
در حوزه بهداشت و درمان قدردانى كرد 

و آن ها را ارزنده خواند. 
دكتر محمدرضا دارابى ديروز در حاشيه 
بازديد از پايگاه هاى ســيار طرح بسيج 
ملى كنترل فشــارخون در جوار حرم 

مطهر رضوى كه با همراهى جمعى از مديران مؤسســه درمانى آســتان قدس 
رضوى صورت گرفت، گفت: مجموعه آستان قدس رضوى با ساخت بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى، دارالشفاء امام رضا(ع)، داروخانه مركزى امام(ع) و تأسيس 
بنياد سالمت رضوى در حوزه درمان بخوبى ورود پيدا كرده و توانسته قدم هاى 

مثبت بسيارى در اين حوزه بردارد.

اراضى مؤسسه كشاورزى و موقوفات سمنان 
زير كشت هندوانه مى رود

آستان: مدير عامل مؤسسه كشاورزى و 
موقوفات استان سمنان مركز دامغان گفت: 
اراضى اين مؤسسه زير كشت محصول 
هندوانه مى رود. رضــا حقدادى گفت: 
بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
اين محصول در مساحت حدود 4 هكتار 
كشت خواهد شــد. وى گستره فروش 

هندوانه توليدى اين مؤسسه را بازار هاى هدف استان هاى تهران و مازندران عنوان 
كرد. مديرعامل مؤسسه كشاورزى و موقوفات استان سمنان مركز دامغان كيفيت 
آب و زمين در شهرستان دامغان و مزرعه برم اين مجموعه را از جمله نقاط قوت 

كشت محصول هندوانه توسط اين مؤسسه دانست.

 قدس  معاون اماكن متبركه و امور زائران 
تشرف  حاشيه  در  رضوى  قدس  آستان 
روستاى  ناتوان  و  سالمند  معلول،  زائر   50
قلعه جوق شهرستان مه والت استان خراسان 
رضوى به بارگاه منور رضوى، از ويژه برنامه 
«يامعين الضعفاء» به عنوان يك الگوى فرهنگى 

در جامعه ياد كرد. 
ســيدخليل منبتى گفت: طبق برنامه ريزى 
صورت گرفته ســالمندان و افراد ناتوان اين 
روستا كه بنا به داليلى توانايى تشرف به حرم 
مطهر رضوى را نداشتند با همكارى رابطان 
در محل، شناســايى و معرفى شدند و صبح 
روز چهارشنبه توفيق تشرف به حرم مطهر 

حضرت رضا(ع) براى اين عزيزان فراهم شد.
وى افزود: اين زائران پــس از زيارت و اقامه 
فريضه نماز ظهر بــا كمك خدمتياران ابتدا 
به پنجره فوالد صحن انقالب و سپس براى 
استراحت به محل موقوفه آصف منتقل شدند.
منبتى با بيان اينكه از طريق اين طرح تاكنون 
هزاران نفر از عاشقان و دلسوختگان به زيارت 
حضرت رضا(ع) مشــرف و بر خوان پربركت 
اين امام رئوف(ع) ميهمان شده اند، گفت: اين 
سالمندان در اين تشرف عالوه بر بهره مندى 
از برنامه هاى فرهنگى و مذهبى اين آستان 
كبريايى، ميهمان خوان بابركت مهمانسراى 
حضرت رضا(ع) خواهند شــد و ســپس به 

محل سكونت خود بازگردانده 
مى شوند.

معاون اماكــن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى با 
اشاره به اينكه در هفته جارى 
350 ســالمند از طريق طرح 
يا معين الضعفــاء(ع) به حرم 

مطهر رضوى مشرف شدند، خاطرنشان كرد: 
متولى اجراى اين طرح اداره امداد و تسهيالت 
معاونت اماكن متبركه آستان قدس رضوى 
اســت و خدام بارگاه منور رضوى با كمك و 
همكارى ارگان هاى امدادرسان، افرادى را كه 
به سبب مشكالت مالى تاكنون توفيق تشرف 

به بارگاه منــور امام على بن 
نداشته اند  را  الرضا(ع)  موسى 
يا قادر به تشــرف نيســتند، 
شناسايى و زمينه سفر آن ها را 

فراهم مى آورند.
اداره امداد و تسهيالت زائرين 
يكــى از ادارات تابعه معاونت 
اماكــن متبركه و امور زائران آســتان قدس 
رضوى، برنامه ريــزى و هماهنگى اين طرح 
را از ابتدا به عهده داشــته است. اين اداره در 
سال هاى اخير با گسترش محدوده جغرافيايى 
و همكارى با ارگان هاى حمايتى مانند كميته 
امداد امام خمينى(ره) و ســازمان بهزيستى 

گروه هاى جديدى براى تشرف به حرم مطهر 
رضوى شناســايى و زمينه تشــرف آنان به 
حرم مطهر رضوى را فراهم كرده اســت. در 
گذشــته تنها افراد سالمند و ناتوان محدوده 
شــهر مشــهد در اين طرح به حرم مطهر 
رضوى مشرف مى شدند كه با تدابير جديد 
افراد سالمند و ناتوان روستاهاى اطراف شهر 

مشهد، شهرها و روستاها تا فاصله 
250 كيلومترى و گروه هاى معرفى 
شده از سوى سازمان هاى حمايتى 
نيز در قالب طرح يا معين الضعفاء 
به حرم مطهر حضــرت على بن 
مى شوند.  مشرف  موسى الرضا(ع) 
در ايــن طرح پس از شناســايى 
افراد سالمند و ناتوان، زمان اعزام 
و تشــرف به آن ها اعالم شــده و 
در روز موعود خدمتگزاران بارگاه 
منور رضــوى، از در خانه ميزبان 
اين عزيزان هستند. خادمان بخش 
صندلى  چرخدار از ابتداى ورود به 
حرم مطهر رضوى همراه اين زائران 

هســتند و پس از زيارت پنجره فوالد صحن 
انقــالب در رواق دارالكرامه، زيارت امين اهللا 
توســط مداحان حرم مطهــر رضوى قرائت 
مى شــود و همه اين عزيزان ميهمان خوان 

پربركت اين امام رئوف خواهند بود.

 از طريق طرح 
«يا معين الضعفاء» 

تاكنون هزاران 
نفر از عاشقان و 
دلسوختگان به 
زيارت حضرت 

رضا(ع) مشرف و 
بر خوان پربركت 

اين امام رئوف(ع) 
ميهمان شده اند

بــــــــرش

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى: طرح «يا معين الضعفاء» به الگوى فرهنگى تبديل شده است

سالمندان را به زيارت مى آوريم
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 لطفاً يك مكانى را در ظهر جمعه، براى نماز 
جماعت كسانى كه فرصت نماز جمعه ندارند 
مشخص نماييد تا از ثواب آن بهره مند شوند.

 09150005590

 آيا برنامه هاى فرهنگــى «دارالهدايه» كه 
گاهى همراه با ســروصدا و خنده هاى بلند 
مجريان روحانى و حاضران اســت، مغاير با 
آداب زيارت و حال و هواى معنوى حرم مطهر 

نيست؟
09150008110

 لطفاً آستان قدس رضوى برنامه بيان احكام 
را از بيــن دو نماز حذف كنــد، زيرا موجب 

طوالنى تر شدن نمازهاى جماعت مى شود.
09150008123

 با توجه به موقوفه هاى زياد مثالً چاه هاى 
عميق در روستاهاى تربت جام، لطفاً آستان 
 قــدس از درآمد اين موقوفه هــا مبادرت به 
ساخت مدرســه كند تا از انصراف تحصيل 

بچه هاى روستايى جلوگيرى شود.
09150002047

 لطفاً در مسجد گوهرشاد، ساعت باز و بسته 
شدن هر شبســتان در ورودى آن مشخص 
باشد تا زمانى كه  زائران در شبستان ها قرار 

مى گذارند موجب سردرگمى آن ها نشود .
09150008718

 چرا امسال از مهدالرضاها خبرى نيست؟
09330000752

 لطفاً آســتان قدس براى خيابان آيت اهللا 
واعظ طبسى سايبان بزند تا مردم براى انتظار 

ماشين در آفتاب نسوزند.
09150005061

مطهر رضوى كه با همراهى جمعى از مديران مؤسســه درمانى آســتان قدس 

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 

از ابتداى سال 98 تا نيمه خرداد ماه

241 نسخه خطى 
به گنجينه آستان 

قدس رضوى 
افزوده شد

 آستان  از ابتداى ســال 98 تا نيمه خرداد ماه 
تعداد 241 نســخه خطى نفيــس به گنجينه 
مخطوطات ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 
اســناد آســتان قدس رضوى افزوده شده است. 
كارشناس مسئول مركز نســخ خطى كتابخانه 
مركزى آســتان قدس رضوى گفت: مركز نسخ 
خطي از آغاز ســال با اعــزام گروه هاى ارزياب به 
شهرســتان هاي تهران، قم، يزد و مشــهد، 241 
نســخه خطي و 92 جلد كتاب چاپ ســنگي 
منتخب را شناسايى و به گنجينه نسخ خطى اين 

سازمان اضافه كرده است.
سيدمحمدرضا فاضل هاشمي همچنين به جذب 

تعدادى از آثار ارزشــمند قرآنى به صورت اهدا و 
وقف اشــاره كرد و گفت: در اين مدت تعداد 15 
جلد كتاب و قرآن خطي و سه جلد چاپ سنگي 
به مجموعه گنجينه نسخ خطى اين سازمان اهدا 
شده است. كارشناس مسئول مركز نسخ خطى 
سازمان كتابخانه هاى آستان قدس رضوى افزود: 
در اين مدت بيش از 5000 نسخه خطي كتابخانه 
وزيري يزد طى يك هفته فعاليت فشــرده، مورد 

بررسى، كنترل و كارشناسى قرار گرفت.
وى با بيان اينكه تمامي نسخه هايي كه به صورت 
خريد و اهدا جذب شده، نيازمند تهيه شناسنامه، 
ارزيابي، ثبت دفتر اموالي و فهرست نويسي است، 

گفت: در حال حاضر بررسي نسخه هايي كه نياز 
به مرمت دارد در حال انجام است كه تحويل نسخ 
براي مرمت و تهيه نســخه ديجيتال و پشتيبان، 
بخشى از فعاليت هاي مستمر و روزانه اين مركز 
است. هاشمى در ادامه گفت: گنجينه كتب خطي 
كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي با دارا بودن 
بيش از 100 هزار نســخه خطي ارزشــمند در 
موضوعات مختلفي همچون فقه و اصول، ادبيات، 
نجوم، پزشكي و... يكي از غني ترين گنجينه هاي 
كتب خطي در جهان اسالم است و آثار بسياري از 
علما و دانشمندان در حوزه هاي گوناگون علمي در 

اين گنجينه نگهداري مي شود.

خبر

صداى مردم

خـــبر

رونق توليد
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آگهى تجديد مناقصه
﹢︨︐︀ن ﹝︪︀﹨﹫︣  ︣وژه ا︡اث ﹁︀ز اول︋  ﹥ ا︗︣ای︎  ــ︀ل ٩٨ ﹡︧ــ︊️︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︭﹢ب ︻﹞︣ا﹡﹩︨  ︫ــ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد در ا︗︣ای︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ــ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ﹇︊﹏ از︎  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ﹩﹡︣وژه ﹨︀ی ︻﹞︣ا ٩٨/۴/٩ ︋﹥ اداره ﹁﹠﹩ و ﹡︷︀رت ︋︣︎ 
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︺︡ه︋  ︫︣ا︤﹨ ﹤﹫﹚﹋ -:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳﹠﹥ ﹨︀ ا︻﹛ از آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و...︋ 

︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ﹫︪ــ﹠︀دات︎  ﹫﹞︀ن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀و︑﹩ ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.     - آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨ــ︀ل︎   ︎﹤  ︋-
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/۴/٩

 ﹏︮︀ ︣وژه ﹨ــ︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩) ︑﹞︀س  ︎︣ ــ︣داری ︑︣︋️ ︗ــ︀م (اداره ﹁﹠﹩ و ﹡︷︀رت︋   ︫٠۵١ -۵٢۵٢٧٩١١ ﹟﹀﹚︑ ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  - ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹫︀﹝﹡

- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ﹎︣د︡ه ا︨️.
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ و... ا﹇︡ام︠  ︣وا﹡﹥︨   ︎︣︑︀︑ ﹅︣︵ از ︡﹫︃︑ از ر︨﹫︡﹎﹩ و ︦ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︎  ︡ه︎   ︫﹤︀ی ارا﹨ ️ ﹢رت و︲︺﹫ ︣دا︠️ ﹋﹙﹫﹥︮   ︎-

تاريخ بازگشايى پاكاتمبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه (ريال)محل تأمين اعتبارمبلغ اعتبار (ميليون ريال)عنوان پروژهرديف

احداث بوستان مشاهير 1
(فازاول)

98/4/9 ساعت 1/250/000/00015منابع داخلى25/000

احداث ساختمان واقع در فاز 2
اول بوستان مشاهير

98/4/9 ساعت 1/100/000/00015منابع داخلى22/000

 ﹩﹠﹫︧ ﹩﹚︻︡﹫ ︣دار ︑︣︋️ ︗︀م-︨   ︫

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥

 سازمان هميارى شهرداريهاى استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد، 
︫︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︀ ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) او﹜﹫﹟ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ︎﹢در ژ﹐︑﹫﹟ در ا︣ان ، 
وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢٠ ︗︀ده ﹝︣﹁ ︪︡﹞︀ن ، رو︨︐︀ی ︑︍﹥ ︨﹑م را ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡ 

شرايط مزايده :
﹫ــ︣وزی - ﹝﹫︡ان  ﹙﹢ار︎   ︋- ︡︡ه ﹝︪ــــ︣﹋️ در ﹝︤ا  ١- ﹝ــ﹏ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د︫ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی -                       ︣دار︀ی︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ︫ــ﹞ ︡﹫︡وی - د﹐وران ٧ -︨ 

︵︊﹆﹥ اول ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
﹢د   ︋︡ ﹢ا﹨  ︠﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ﹠︕ روز ﹋︀ری︎  ﹫︪﹠︀دات︎   ︎﹏﹢︑ ️ ﹚﹞ ﹟︣︠٢- آ
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩     ( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره : ٢-٩٨

١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از ﹝︣︵ ﹏︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای 

︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀ل ١٣٩٨
️ ا﹝﹢ر ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︀︑ :︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️ ﹫﹑ ٣-︡ا﹇﹏︮ 

۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٣۵۶۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن  ر︀ل
۵- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ١٧٨٫٢﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ر︀ل ︋ــ︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝︀ه و﹇︀︋﹏ 

︣﹍٣︀﹝︀ه د︑︡︡﹝︑
 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨  ﹁︀در ﹏﹞-۶

️ ١۴ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٣/٢۶   ︻︀  ︨︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٢︑ ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ -٧
٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︤اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)

٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮  روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۵/٩٨      
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎︪ــ︀︩ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/۵ ︫︣﹋️ آب 

﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۳
۱۹
۴

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ اول)
ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝︀زاد در ︵︣ح ﹝︐﹞︣﹋︤  ︣ا︨︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 
︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹁︣︻ــ﹩ آ︋﹫︀ری ︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹇︀﹜ــ︉ ٣ ︋︩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 
ــ︣﹋️  ــ﹢د در ا﹟ ﹝︤ا︡ه︫  ﹑﹫️ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ︨︣ــ︀﹡︡.از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن دارای︮  ︋﹀ــ︣وش︋ 

﹡﹞︀﹠︡.(︫︣﹋️ در ﹨︣ ︋︩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹆﹏ و ︀ ﹨﹞︤﹝︀ن آزاد ا︨️)
٩٨/٣/٢٨ ﹤︊﹠  ︫﹤ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه:︨ 

٩٨/۴/٩ ﹤︊﹠︪﹊١۴ روز ️︻︀ ︪﹠︀د ﹇﹫﹞️:︨   ︎﹤ارا ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
٩٨/۴/١٠ ﹤︊﹠ ︊ روز دو︫  ﹫︪﹠︀دات:︨︀︻️ ٩︮   ︎﹩︀︪﹎︀ز ز﹝︀ن︋ 

رد︿         ﹝﹢︲﹢ع ︋︩ ﹝︤ا︡ه                              ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
١      ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟          ٣٧۴,٠۵٣,۴٣٢  ر︀ل
٢     ︫﹫︣آ﹐ت و ا︑︭︀﹐ت          ٢٧٩,٨٣٩,٧٣۵ ر︀ل
٣       ︑︖﹫︤ات ﹝︐﹀︣﹇﹥          ٣٣۶,۴٨۵,٧١١ ر︀ل

 ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

/ع
۹۸
۰۳
۲۵
۰

/ع
۹۸
۰۳
۲۰
۸

آگهى مناقصه نوبت دوم
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد انجام امور راهنماى موزه هاى سطح 
 ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ای ︋﹥ ا ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ استان و دفاتر خدمات گردشگرى و بازديد از تأسيسات گردشگرى را از
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ و دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞
︣ح   ︫﹤ ︀زد︡ از ︑︃︨﹫︧︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی︋  ︡﹝︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی و︋  ︴ ا︨︐︀ن و د﹁︀︑︣︠  ــ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝︪ــ︭︀ت ﹋︀ر: ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹢زه ﹨︀ی︨   ︫-١

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ﹋︀﹝﹏ ︫﹞︧﹩

٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن: ١٣/٧٨۶/١٣۵/٣۶٢ ر︀ل
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶٨٩/٣٠٧/٠٠٠ ر︀ل  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ -۴

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ ﹤︊﹠︫ ١٩ ️︻︀︨ ︀︑ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵
﹙﹢ار                                  ︋،︡ــ﹣ا﹐ت: ﹝︪ــ  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︀︨ــ  ︎﹏﹞ و www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️︋  ﹞ -۶ــ﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د:︨ 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫︫
﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/۴ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د  ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞ -٧

︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.  ︨﹏﹞ ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٠۵ در روز ︊  ︮٠٩/٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨- ︑︀ر
﹥ ا﹝﹢ر  ️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را︋  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊ ︑ http:iets.mporg.ir ️︀️ ︻﹠﹢ان︎  ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در︨  ︫ــ︣﹋

﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹫︲﹢︑ ︣︀︨    .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.                                                                                       ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۴٩۶۶٨٧/ م ا﹜︿١٣٩۴
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩،︮ 

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ (دو ﹝︣﹙﹥ ای) ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︤د ( ﹡﹢︋️ دوم )
شـركت توزيع نيروى برق اسـتان يزد در ﹡︷︣ دارد ﹋︀﹐﹨︀ی  ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹝︣﹙﹥ ای از  ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن دارای ︑︀﹫︡ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣ و وا︗︡ ︫ــ︣ا︣︠ ︳︡اری  ﹡﹞︀︡ .    ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ آدرس                            ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫️︀ــ  ︨﹤  ︋︀ ﹜︀﹇ ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫ــ ﹙﹢ار︫  ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︤د -︋   ︫﹟ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ا  ﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼  ٣٠٠٠٠٠ ر︀ل ،︗️ در︀﹁️ ﹝︡ارك ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹩﹊﹡︀ ــ︀︻︀ت اداری در ﹇︊ــ︀ل اراــ﹥ ﹁﹫︩︋  از ︑︀رــ٩٨/٠٣/٢۵   ﹜︽︀ــ️  ٩٨/٠٣/٣٠  در︨ 
 ﹤︋ ً︀ ﹠﹝︲. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ️﹋︫︣ــ ﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ﹤︋  ︣︣ر در ︗︡ول ز﹆﹞ ️﹚﹞ ︣ف ز﹝︀ن و︸ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤︣︐﹁︀د ﹨︀ی ︠﹢د را ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︡ر︗︀ت د﹠︣ا︗︺﹥ و ︎﹫︪ــ﹞  www.yed.co.ir ︤د ︋﹥ آدرس ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ︹︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز ️︀︨ــ ︀  WWW. Tender.tavanir.org.ir

︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︑﹢﹏ داده ︫︡ه ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .  ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀د ﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ . 
تاريخ  بازگشائى پاكت  الف و بزمان  بازگشائى پاكت هاتاريخ تحويل پاكت هازمان تحويل پاكت هانوع تضمينتضمين شركت درمناقصهمقدارشرح كاالشماره مناقصهرديف

198/114/603
250,000كابل كنستانتريك 6+6*1

1,219,000,000
1-ضمانتنامه بانكى

2-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراى مجوز
3-مطالبات           4-چك تضمين شده بانكى

98/04/13تا پايان وقت ادارى
ساعت

10:30
98/04/15

10,000كابل مسى فشارضعيف 25*1

۴٩۶٩۶٩:﹩﹎م ا﹜︿ ٣۵۵  ︫﹠︀︨﹥ آ                                      . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ : ٣۶٢۴٨٩٨٩-٠٣۵ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ داو︵﹙︊︀ن       ..︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه ︋︣﹡︡ه︻ ﹤︋ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ و ﹋︧﹢رات ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان يزد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

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

قرارداد تجارت آزاد ايران-اوراسيا 
از مرداد ماه اجرايى مى شود 

تســنيم: رئيس اتاق ايران و چين از 
احتمال اجراى قرارداد دوســويه ميان 
ايران و كشــورهاى اوراســيا در زمينه 
تشكيل منطقه آزاد از ابتداى مردادماه 
سال جارى خبر داد. اسداهللا عسكراوالدى 
با بيان اينكه ايران داراى 15 همســايه 
است و پنج كشــور اين مجموعه جزو 
اوراسيا هستند، افزود: بسيارى از كاالهايى كه از اروپا دريافت مى شود، براحتى از 

پنج كشور اوراسيا قابل دريافت است.
 

پرونده افزايش قيمت بليت مسافرى بسته شد
ايسنا: با افزايش قيمت بليت اتوبوس، پرونده افزايش قيمت بليت مسافرى 
در بخش هــاى مختلــف حمل و نقل اعم از هواپيما، قطار و اتوبوس بســته 
شــد تا درنهايت شــاهد افزايش 20 درصدى قيمت بليت اتوبوس، افزايش 
22 درصدى بليت قطار و عدم افزايش بليت هواپيما باشــيم. افزايش قيمت 
بليت هواپيما باوجود عدم كشــش بازار، مشروط به وضعيت قيمت ارز شده

است.

رئيس كميسيون اقتصادى مطرح كرد

بررسى قانونى بودن ماليات سكه
 اقتصاد/ فرزانه غالمى  ماليات بر عايدى سرمايه 
همچنان در پيچ و خم بررسى هاى كارشناسى دولت و 
مجلس، روزگار مى گذراند و اجراى اين قانون در سال 

جارى، بعيد به نظر مى رسد.
يك كارشــناس مطلع در ســازمان امور مالياتى در 
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: اين قانون به 
دليل جامعيت، نيازمند بررســى دقيق كارشناسى 
و صرف زمان اســت؛ ســازمان همچنان مشــغول 
كارشناسى است تا دولت اليحه اى با حداكثر دقت را 
به مجلس بفرستد. وى كه خواست نامش فاش نشود، 
خاطرنشان ساخت: البته دولت اميدوار است امسال 
اين اليحه را به مجلس بفرســتد تا به صورت يكجا 
با طرح ماليات بر عايدى سرمايه مجلس كه امالك 
و مســتغالت را مد نظر دارد، بررسى و تصويب شود 
اما اين امر به پايان يافتن بحث هاى كارشناسى و رفع 

ابهامات بستگى دارد.
وى در پاسخ به اينكه وقتى قانون ماليات بر عايدى 
سرمايه تصويب نشــده، اخذ ماليات خريداران سكه 
بر چه اساســى صورت مى گيرد، گفــت: ماليات بر 
سكه، ماليات بر عايدى سرمايه نيست بلكه «ماليات 
بر درآمد» محسوب مى شود. به گفته وى معامالت 
خــودرو و ارز در زمان انجام، توأم با پرداخت ماليات 
انجــام مى گيرد، بدان معنى كه هم در نقل و انتقال 

خودرو ماليات پرداخت مى شود و هم صرافان، ماليات 
بر درآمد خود را مى پردازند.

  ماليات پلكانى براى خريداران سكه    
در هميــن حــال و پس از 
دريافت  به  گسترده  اعتراض 
ســكه،  خريداران  از  ماليات 
رســانه ها به نقــل از معاون 
ماليات هاى مستقيم سازمان 

امور مالياتى نوشتند: همه خريداران سكه كه در سال 
گذشته حداكثر 200 سكه از سيستم بانكى دريافت 
كرده اند، مشمول ماليات مقطوع بوده و از نگهدارى 
اســناد و مــدارك موضوع قانون مذكور و تســليم 

اظهارنامه مالياتى معاف هستند.
نادر جنتى گفت: اشــخاصى كه در سال 97 بيش از 
200 سكه خريده اند، مشمول ماليات مقطوع موضوع 
تبصره ماده 100 قانون ماليات هاى مستقيم نبوده و 
بايد اظهارنامه مالياتى مربوط به اين فعاليت (خريد و 
فروش سكه) را تا پايان خردادماه امسال به سازمان 

امور مالياتى كشور تسليم نمايند.
به گفته وى تا 20 ســكه دريافتى مشمول ماليات 
نيست. براى مازاد 20 سكه تا ميزان 60 سكه به ازاى 
هر عدد 150 هزار تومان ماليات مقطوع، براى مازاد 

60 ســكه تا ميزان 100 عدد به ازاى هر سكه 200 
هزار تومان ماليات مقطوع و براى مازاد 100 سكه تا 
ميزان 200 قطعه به ازاى هر سكه 250 هزار تومان 

ماليات مقطوع تعيين شده است.

  مجلس، منتظر دولت نمى ماند
كميســيون  رئيس  واكنش 
اقتصادى مجلس اما به تعلل 
دولت در ارسال اليحه ماليات 
بر عايدى ســرمايه اين بود: 
بيش از اين منتظر نمى مانيم 

و سه شــنبه هفته آينده كميته مالياتى كميسيون 
اقتصادى به جمع بندى نهايى خواهد رسيد. 

محمد رضا پور ابراهيمى به خبرنگار ما گفت: ما سال 
گذشــته به حوزه ماليات بر امالك و مســتغالت، 
ورود كرديم و پس از جلســات متعدد، كليات آن در 
كميسيون اقتصادى تصويب شد، اما دولت چند ماه 
پيش اعالم كرد آمادگــى دارد اليحه اى جامع براى 
ماليات بر عايدى سرمايه ارائه دهد. واقعيت اين است 
كه باوجود اهتمام وزير اقتصاد، به دليل فرايند خاص 
بروكراسى و انباشت لوايح اقتصادى در دولت، احتماًال 

اليحه دولت به عمر مجلس دهم قد نمى دهد.
وى افزود: با وزير اقتصاد توافق كرده ايم كه تا محتواى 

پيشــنهادى دولت براى تكميل طرح مجلس براى 
ماليات ستانى از معامالت خودرو، ارز و ديگر كاالهايى 
كه در دنيــا پايه مالياتى دارنــد، در قالب متنى به 
كميســيون اعالم شــود تا در قالب طرح و در زمان 
كمترى قانون جامــع را نهايى كنيم. اگر تا يك ماه 
پس از نهايى شــدن جزئيات طرح در كميســيون، 
پيشــنهادهاى دولت به ما نرســد، قانون ماليات بر 
عايدى سرمايه را در حوزه امالك و مستغالت، نهايى 

مى كنيم تا در صحن علنى بررسى شود.
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس ادامه داد: ديگر 
زمانى بــراى از دســت دادن نداريم و بــا توجه به 
شوك هاى متعدد اقتصادى در كشور و در حالى كه 
بيش از 100 كشــور جهان، قانون ماليات بر عايدى 
ســرمايه را اجرا مى كنند، اجراى ايــن قانون براى 

كشور حياتى است تا توزيع عادالنه منابع و افزايش 
پايه هاى مالياتى هم محقق شــود. پورابراهيمى در 
خصوص دريافت ماليات از ســكه هم اظهار داشت: 
گرفتن ماليات هر چند اقدام خوبى است اما بايد بر 
مبناى پايه مالياتــى قانونى صورت گيرد. بر همين 
اساس، كميســيون اقتصادى در حال تهيه گزارشى 
است كه در آن مستندات سازمان امور مالياتى براى 
اخذ ماليات از سكه، از حيث قانونى بودن يا نبودن، 
بررسى و بزودى اعالم مى شود. به گفته وى، در سال 
گذشته، دولت نخستين و بزرگ ترين خطا را مرتكب 
شد و سكه را با نرخ غيرواقعى فروخت و اگر قرار است 
مابه التفاوت و عوارضى امروز اخذ شود، دولت بايد به 
عنوان عرضه كننده پاسخگو باشد كه چرا چوب حراج 

بر منابع ملى زده است؟

بانك ها 12 هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد را فروختند

 درآمدهاى غير نفتى افزايش 
خواهد يافت

سال ها از كارگر ايرانى خراج 
گرفتيم و  به كارگر خارجى داديم 

سوداگر مسكن 
يك دشمن فرضى است

خودروهاى توليدى معطل 
قطعات الكترونيك

معمارنژاد،  عبــاس  ايبنا: 
معــاون امور بانــك، بيمه 
دولتــى  شــركت هاى  و 
وزيراقتصــاد از فروش 40 

هــزار ميليارد تومان اموال مــازاد بانك ها تا 
پايان سال جارى در كشور خبر داد و گفت: 
طى يك ســال گذشــته 12 هــزار ميليارد 
تومان از اموال مازاد بانك ها فروخته شد. وى 
و خصوصى  دولتى  بانك هاى  اظهارداشــت: 
شده اى كه هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد 
هستند بر اســاس برآوردها بين 70 تا 100 
هــزار ميليارد تومان اموال مــازاد در اختيار 

دارند.

مديرعامل صندوق  فارس: 
كشــورى  بازنشســتگى 
با توجــه بــه قابليت هاى 
پتروشــيمى  خــاص 

ايران تأكيد كرد: پتروشــيمى ايــران قابل 
تحريم نيست، چرا كه بســيارى از كشورها 
نياز  ايــران  پتروشــيمى  بــه محصــوالت 

دارند. 
ميعاد صالحــى گفت: همچنين با توســعه 
صنايع پايين دستى و تكميل زنجيره ارزش 
و ايجاد تنوع در سبد محصوالت پتروشيمى، 
قابليت هــاى صادراتى و درآمدهاى غيرنفتى 

كشور بشدت افزايش خواهد يافت.

تسنيم: علــى سعدوندى، 
از ســال  اقتصاددان گفت: 
93 تــا ابتداى ســال 97 
ضدتوليد  اقتصادى  شرايط 

بوده اســت، به دليــل اينكه نخســت نرخ 
ارز در قيمــت پايين تثبيت و موجب شــده 
بــود كه بــه واردات كاالى خارجــى يارانه 

بدهيم. 
دوم اينكــه نرخ بهره بانكى بشــدت باال بود 
و توليدگران كاالى داخلى را زمينگير كرده 
بــود؛ يعنى به نوعــى از توليدكننده داخلى 
خراج و بــاج مى گرفتيم و بــه توليدكننده 

خارجى يارانه مى داديم. 

كانون  دبيــر  دانشــجو: 
بيان  با  انبوه سازان  سراسرى 
اينكه هر زمان مسكن گران 
مى شــود، دشــمنى فرضى 

به نام ســوداگر پيدا مى شــود، گفــت: دولت 
هيچ سياســتى براى حوزه زمين ندارد. فرشيد 
پورحاجت بيان كرد:  حداقل 50 درصد از قيمت 
تمام شده مسكن مربوط به زمين است. سياست 
دولــت براى تأمين زمين چيســت؟ اگر دولت 
دنبال اين است انبوه ســازان خانه هاى وياليى 
قديمى را تخريب كرده و يك خانه را به 10 واحد 
تبديل كنند كه به اين كار سياست نمى گويند؛ 

اين تراكم فروشى و شهرفروشى است.

باشگاه خبرنگاران جوان: 
وزيــر صنعــت، معــدن و 
تجارت گفت: مهم ترين علت 
توقف خودروهــاى توليدى 

در پاركينگ  خودروســازها كمبــود قطعات 
الكترونيك و دانش بنيان اســت. وى با اشاره به 
اينكه نسبت به سال هاى گذشته در حوزه هاى 
دانش بنيان پيشرفت داشته ايم، تأكيد كرد: هر 
قطعه اى كه در داخل توليد شود، از واردات آن 
جلوگيرى مى شــود. هر كجاى صنعت نيز كه 
بتواند قطعه اى را در داخــل توليد كند، از آن 
حمايت مى كنيم و واحد هاى مصرف كننده هم 

موظف به خريد آن ها هستند.

چهره خبر
وزير صمت خبر داددبير كانون سراسرى انبوه سازان:يك اقتصاددان :مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى:معاون  وزير اقتصاد:

ماليات سنگين براى صاحبخانه هاى طمعكار   باشگاه خبرنگاران جوان: قلى خسروى، رئيس اتحاديه امالك استان تهران گفت: تنها راهكار كنترل بازار مسكن، دريافت ماليات سنگين از مالكانى است كه 
قيمت هاى نامتناسب با نرخ تورم را به مستأجران پيشنهاد مى كنند. وى افزود: تنها راهكار كنترل در بازار اجاره و خريد و فروش ،ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، صنعتى سازى و افزايش توليد مسكن است و براى 

بازار اجاره بايد ساخت مسكن استيجارى رونق پيدا كند.

خـــبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 حسين حاجيلو كارشناس ديپلماسى اقتصادى 

با عدم كاهش تعهدات برجامى
 فشارها افزايش مى يابد

آمريكا اراده اى براى توافق با ايران ندارد و توافق جديد نيز سبب كاهش فشار بر 
ايران نخواهد شد؛ همچنان كه توافق برجام موجب كاهش فشار نشد. توافق برجام 
كه نتيجه 12 سال مذاكره بود، بسادگى از سوى آمريكا زير پا گذاشته شد. تجربه 
نشان داده كه روى هيچ توافقى با آمريكا نمى توان حساب باز كرد؛ از اين رو انتظار 
مى رود جمهورى اســالمى ايران در اين مرحله بر مسيرهايى جداى از مذاكره و 

توافق در راستاى كاهش و عبور از فشارهاى اقتصادى تمركز كند. 
كمتــر از يك ماه از مهلت ايران به اروپا براى اجراى تعهدات برجامى باقى مانده 
اســت. بى شك انتظار مى رود جمهورى اســالمى ايران در يك ماه باقيمانده در 
صورت عدم اهتمام اروپا به درخواســت هاى ايران، خود را براى كاهش معنادار 
تعهــدات اصلى آماده كند؛ چرا كه در غير اين صــورت تهديدات ايران نامعتبر 
خواهد شد و شاهد افزايش فشار از سوى آمريكا و متحدانش خواهيم بود. افزايش 
فشارهاى آمريكا وابسته به رفتارها و سياست هاى جمهورى اسالمى ايران است، 

بديهى است در صورت انفعال در برابر آمريكا فشارها افزايش خواهد يافت.
بايد توجه داشته باشيم كه عمالً آمريكايى ها از اوج اِعمال تحريم عبور كرده اند، 
بنابرايــن امكان افزايش تحريم جديد و مهم ديگــر وجود ندارد؛ آنچه به عنوان 
تحريم فلزات يا پتروشــيمى ايران مطرح شد كه نمى تواند توفيقى براى آمريكا 
حاصل كند، بيانگر آن اســت كه آمريكا در حوزه تحريم برگ جديدى براى رو 

كردن ندارد و تقريباً فشنگى در سالح تحريمى آمريكا باقى نمانده است.
ايران بايد در هفته هاى آينده خواهان راه اندازى سازوكار اينستكس از سوى اروپا 
باشد، اما بايد توجه داشته باشيم كه اينستكس تنها در زمانى فايده خواهد داشت 
كه نخست اروپا از ايران نفت بخرد، دوم اين سازوكار محدود به غذا و دارو نباشد 
و سوم راه اندازى آن مشروط به اجراى استاندارد هاى FATF نشود؛ در غير اين 

صورت راه اندازى اين سازوكار بى معنا خواهد بود!
بتازگى زمزمه هايى شــنيده مى شــود كه تعامالت اقتصادى ايران و كشورهاى 
غيراروپايى به ســازوكار اروپايى اينستكس منتقل شــود. اين اقدام بزرگ ترين 
خطاست و دولت نبايد زير بار آن برود. تعامالت ايران نبايد زير ذره بين و كنترل 
اروپا و آمريكا باشد. ما بايد با چين، روسيه، هند و ديگران از روش هاى دوجانبه 

براى تجارت استفاده كنيم. اينستكِس اروپايى بايد اروپايى باقى بماند.

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۲

      ﹁︣وش ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت(﹝︤ا︡ه ︫﹞︀ره٩٨/١ ا﹝︡اد)

. ︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ﹏﹢︑ ︡ار︣︠ ﹤︋ ︢ا ﹝﹙﹉ ︋︀ و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د﹛ ، ︡ه︀ران وا﹇︹ ﹎︣د﹠ - ︪︡﹞ ﹩︀﹫︨︀ده آ︗ ﹜︣ در (﹩﹛︀﹝︫ ︹﹚︲) ﹩﹎(١) آ ︿از ︻︣︮﹥ ﹝﹙﹉ ﹝﹠︡رج در رد ﹩︐﹝︧﹇ : ﹫︲﹢︑

د﹁︐︣ ﹁︣وش ا﹝﹑ک ﹝﹠︴﹆﹥ ︫ــ︣ق در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡ادی از ا﹝﹑ک ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ، زرا︻﹩ ، ︑︖︀ری ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︠﹢درا از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︋︀ ︫︣ا︳ ﹡﹆︡ و ا﹇︧︀ط، 
︋︡ون در︀﹁️ ﹋︀ر﹝︤د ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︣︠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ︋︀زد︡ از ﹝﹙﹉ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹡﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه و ا︠︢ ︋︣گ ︫ــ︣ا︳ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه و ا︨﹠︀د 
 ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ﹏︀م ︑︺︴﹫﹏ از ︨︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١۵︋﹥ د﹁︀︑︣ ﹁︣وش ا﹝﹑ک ︋﹥ آدرس ﹨︀ی ذا ﹩︐ روزه ﹤﹝﹨ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ ️︀︽﹛  ١٣٩٨/٠٣/١٣ ︡ه از ︑︀ر︤ا﹞

. ︡﹠︀﹝﹡ ︫︢︠︡ه ا ﹩﹁︣︺﹞ ️︀︨ ︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ را از﹞︣﹁ ︡ارک و﹞
﹝﹑︷︀ت : 

١-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ ︨︍︣ده ای ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٪۵ ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹝︤ا︡ه ﹝﹙﹉ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د را ︵﹩ ﹉ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ﹝︖︐﹞︹ ا﹇︐︭︀دی 
. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ک ﹝﹠︴﹆﹥ ﹡﹞﹢ده و ر︨﹫︡ در﹑﹞اداره ﹁︣وش ا ﹏﹢︑ و ﹤﹫︑ ا﹝︡اد ﹤︐﹫﹝﹋

٢-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︀︋︧️ ر︨﹫︡ ︨︍︣ده ﹝︃︠﹢ذه (زرد ر﹡﹌) را︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹁︣م ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه  ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ و ﹁︣م ا﹝︱︀ ︫︡ه ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه را دا︠﹏ 
︎︀﹋️ ﹝︭﹢ص ︎﹫︪﹠︀دات ﹎︢ا︫︐﹥ و ︎︦ از درج ﹁﹆︳ ﹡︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︋︣ روی آن ︎︀﹋️ دا︠﹏ ︮﹠︡وق ︎﹫︪﹠︀دات ا﹡︡ا︠︐﹥ ︫﹢د .

٣-﹁︣و︫﹠︡ه در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات وا︮﹙﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹞﹞ ︡︡﹙️ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹨︣ ︫﹊﹏ ﹝︖︀ز و ﹝︐︀ر ا︨️ .
                   ﹤د﹁︐︣ ﹁︣وش ارا ﹅︣︵ ︡ه ﹋﹥ ازــ︣﹋️ در ﹝︤ا ــ︀﹇︳ و ر︻︀️ ﹝﹀︀د ﹁︣م ﹨︀ی︫  ــ︍︣ده ، ﹝︡وش ، ﹝︪ــ︣وط و ﹝︊﹛ از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨  ۴-︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹁︀﹇︨︡ 

﹝﹩ ﹎︣دد ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
. ︡﹠﹡︀︨︣︋ ︳︋︣ذ ﹟﹫﹛﹢︧﹞ و ا﹝︱︀ء ︣﹞ ﹤︋ ︡ه رادر ﹝︤ا ️﹋︫︣ ︳︣م ︫︣ا﹁ ﹏ذ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫ ۵-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن دارای

-۶︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀﹝﹡ ︀﹠︡ه آ﹡︀ن در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︤ا︡ه آزاد ا︨️ و ︻︡م ︱﹢ر ﹨︣  ﹉︀ ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢︗︉ ﹨﹫︘ اد︻︀﹩ از ︵︣ف آ﹡︀ن 

﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه از   ︫︳ــ︣ا ︣گ︫  ﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︡رج در ︨ــ︐﹢ن ﹨︣ ﹝﹙﹉ ︑﹢︗﹥ و ︲﹞﹟ ر︻︀️ ﹝﹀︀د ﹝﹠︡رج در︋  ــ﹢د ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م︋  ٧-﹝︢﹋﹢رًا ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩︫ 

﹝﹙﹉ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︐﹞︀ ︋︀زد︡ ︋︺﹞﹏ آور﹡︡ .
   ﹩﹝︡﹇ ︀ی︋︀︧ــ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞ ︀ی﹨ ﹉ ️﹁︀ده و از در﹢︋ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ (﹤﹠︧ــ﹛︡وق ﹇︣ض ا﹠︮ ︤︖︋) ︀﹨ ﹉﹡︀︋ ︀ی ︮︀دره از ︨ــ﹢ی﹊ ﹩︵ ا﹇︧ــ︀ط ️﹁︀٨-در

(︾﹫︣ ︮﹫︀دی) و ︨﹀︐﹥ ﹝︺︢ور ﹝﹩ ︋︀︫﹫﹛ .
٩-در ︮﹢رت ︎︣دا︠️ ﹡﹆︡ی ا﹜︊︀﹇﹩ ︔﹞﹟ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹝︪﹞﹢ل ١۵٪ ︑﹀﹫︿ ︋﹥ ﹝︃︠︢ ︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .

١٠-در ︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ﹡︪︡ن در ﹝︤ا︡ه ︨︍︣ده ﹝︐﹆︀︲﹩ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روز ﹋︀ری ︻﹢دت داده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
١١-﹝﹙﹉ ︎︦ از در︀﹁️ ٣۵ در︮︡ ︔﹞﹟ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︣︠︡ار ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد .

د﹁︐︣ ﹁︣وش ا﹝﹑ک ا﹝︡اد ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : 
١-ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن ﹞︣ان ١١ - ︎﹑ک ١٢    ︑﹙﹀﹟ :  ۵ -٠۵١٣٨۵٢۵۶۶٣ 

٢-ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی - ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران - ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ر︲︀ (ع) - ︗﹠︉ ︫︣﹋️ ︋︣ق - د﹁︐︣ ﹝︖︐﹞︹ ا﹇︐︭︀دی ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩(ره) 
 ٠۵١۴۶٢-١٣٣٠٠١ : ﹟﹀﹚︑

http://www.emdadimam.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٣/٢۶، ︨︀︻١۴️و﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن ﹞︣ان ١١ - ︎﹑ک ١٢﹝﹫︊︀︫︡.
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. ︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ﹏﹢︑ ︡ار︣︠ ﹤︋ ︢ا ﹝﹙﹉ ︋︀ و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د﹛ ، ︡ه︀ران وا﹇︹ ﹎︣د﹠ - ︪︡﹞ ﹩︀﹫︨︀ده آ︗ ﹜︣ در (﹩﹛︀﹝︫ ︹﹚︲) ﹩﹎(١) آ ︿از ︻︣︮﹥ ﹝﹙﹉ ﹝﹠︡رج در رد ﹩︐﹝︧﹇ : ﹫︲﹢︑

﹜﹫︧️ ﹇︴︺︀ت
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پس از 2 سال اجرایی می شود     فارس: رئیس دانشگاه تهران گفت: سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پس از دو سال اجرایی می شود. محمود نیلی  احمدآبادی 
اظهار داشت: اگرچه اسناد مختلفی در کشور داریم، اما وقتی از چهره های دانشگاهی درباره اسناد پرسیده می شود یا اطالعاتی ندارند یا نظرات آن ها با جامعه همخوان نیست. وی گفت: وقتی سندی تدوین می شود، 

باید در جامعه تشنگی ایجاد کند و جامعه عالقه مند به اجرای آن باشد، اما زمانی که جامعه بی حس باشد اجرا با استقبال روبه رو نمی شود.

 تناقض ترافیک سنگین شمال 
با وجود کاهش قدرت خرید مردم!

»ترافیک سنگین در جاده های شمال«؛ این تیتِر تکرار ی ترین خبری است که در طول 
سال و ایام تعطیل منتشر می شود. هر چند این ترافیک از نظر مسافران مالل آور و با 
عینک پلیس پرزحمت است، اما از نگاه اقتصادی پرابهام و سؤال برانگیز است؛ چرا که 
مسافرت در ادبیات اقتصادی معنای افزایش مصرف و تقاضا را می دهد؛ یعنی مسافران 
باید درآمد و پول در جیب داشته باشند تا بتوانند هزینه های مسافرت را بپردازند. اما 
وقتی آمارها از کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم خبر می دهد، ترافیک سنگین 

جاده های منتهی به شمال کشور در تعطیالت موجب شگفتی می شود. 
صف خودروها، از پراید تا سانتافه و لکسوس در جاده های شمال این پرسش را در ذهن 
برخی ایجاد می کند که آیا کاهش قدرت خرید مردم، در سبک و کیفیت زندگی شان 

اثری نداشته است؟
در تعطیالت نوروزی هم با توجه به اقتصاد ناآرام کشــور، کاهش ســفرهای داخلی 
پیش بینی می شد، اما آمارها از افزایش مسافرت های نوروزی حکایت داشت. مسئوالن 
سازمان میراث فرهنگی از افزایش 22 تا 23 درصدی سفرهای داخلی نسبت به سال 
گذشــته خبر دادند که در این بین از تأثیر سیل و شرایط بد آب و هوایی در کاهش 

آن هم نباید غافل شد.
اما این سکه روی دیگری هم دارد... 

افزایش قیمت دالر، مسیِر سفر ایرانی های اروپاگرد را به سمت کشورهای همسایه و 
شــهرهای شمالی ایران عوض کرده است. یکی از اعضای جامعه تورگردانان ایران در 
مصاحبه ای از کساد شدن بازار آژانس های مسافرتی برای سفرهای خارجی خبر داد. 

حتی دهک های باالی جامعه هم از اثرات کاهش ارزش پول کشور مصون نمانده اند و 
افزایش قیمت دالر سبب افت نزدیک به 50 درصدی تعداد متقاضیان ایرانِی سفر به 
کشورهای اروپایی شده است. به این ترتیب سهمی از ترافیک سنگین جاده های شمال 
مربوط به دهک های متوسط جامعه است که سفر به کشور های همسایه را از فهرست 

تفریح هایشان حذف کرده اند.
آمار دیگری که از سوی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر سازمان میراث فرهنگی 
منتشر شده است، از 32 درصد کاهش مسافرت به خارج از کشور )اروپا و کشورهای 
همســایه( در تعطیالت نوروزی حکایت می کند. با وجود اینکه سفرهای داخلی هم 
چندان ارزان تمام نمی شود، اما برای مردمی که 80 درصِد قدرت خریدشان را از دست 
داده اند شاید آخرین گزینه برای گذراندن تعطیالتشان باشد. اما هزینه یک مسافرت 

ارزان قیمت داخلی چقدر تمام می شود؟
بسیاری دیگر از افراد تالش کرده اند هزینه های مسافرتشان را کاهش دهند و سطح 
توقعشان را پایین بیاورند. طبق آمارها 60 درصد هزینه های یک سفر تفریحی داخلی 
مربوط به اجاره سوئیت است که شواهدحاکی از حذف این هزینه و استفاده از انواع 

چادرهای ارزان قیمت مسافرتی است.
چند خانواده ایرانی با هم قرار می گذارند، یک چادر مســافرتی ارزان قیمت می خرند، 
عمده مــواد خام غذایی را هم از خانه به همــراه آورده و با یک پیک نیک کار را راه 
می اندازند. اگر بخواهند ولخرجی کنند چند ســیخ جوجه کباب به این مســافرت 

تفریحی اضافه می شود که خرجش چند کیلو مرغ و یک بسته زغال است!
حاال با خواندن این گزارش دیگر از شنیدن و دیدن ترافیک سنگین جاده های شمالی 
کشور تعجب نخواهید کرد، چون مشخص شد ارزان ترین راه سپری کردن تعطیالت، 
زدن به دل جاده های شــمال با حداقل هزینه خورد و خوراک و یک چادر مسافرتی 
است؛ اما اگر قرار بر افزایش نرخ بنزین باشد باز هم سفرهای جاده ای در فهرست بسیار 

کوتاه تفریحات ایرانیان باقی می ماند؟

باز کردن خروجی اضطراری هواپیما به جای در توالت!
برنا: اشــتباه یــک مســافر زن در باز 
کردن خروجی اضطراری ســبب شد تا 
هواپیمایی که قرار بــود فرودگاهی در 
بریتانیا را به مقصد پاکستان ترک کند، 

برای ساعت ها زمینگیر شود.
مسافر پرواز شماره ۷02 خطوط هوایی 
پاکستان که قصد رفتن به توالت هواپیما 

را داشت، به اشتباه به سراغ خروجی اضطراری رفت و آن را باز کرد که این  موضوع 
تأخیر دراز مدت در پرواز یاد شده را به همراه داشت.

در پــی این حادثه که پیش از انجام پرواز اتفــاق افتاد، هواپیمایی که قرار بود 
فرودگاه منچســتر در بریتانیا را به مقصد اســالم آباد ترک کند، هفت ساعت 
در باند فرودگاه زمینگیر شد. شــرکت هواپیمایی پاکستان با انتشار بیانیه ای 
ضمن تشــریح جزئیات واقعه اعالم کرده است: اشتباه مسافر پرواز در باز کردن 
در خروجی اضطراری به جای در توالت سبب شد تا سرسره خروج اضطراری به 
صورت خودکار فعال شود. مسئوالن پرواز یاد شده پس از آن بالفاصله اقدام به 

تخلیه 40 مسافر هواپیما کردند.
مســئوالن فرودگاه منچستر تا ساعات پایانی جمعه شب -زمان وقوع حادثه- از 
هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند. در حادثه ای مشــابه که چندی 
پیش در استان شاندونگ، واقع در شرق چین روی داد، مسافر یک هواپیما به دلیل 
تالش برای باز کردن خروجی اضطراری پس از نشســتن هواپیما بر باند فرودگاه 
دســتگیر و بازداشت شده بود. فرد یاد شده ظاهراً برای فرار از صف انتظار داخل 
فرودگاه دست به این کار زده بود. این مسافر زن که نامش »سانگ« عنوان شد با 
باز کردن در اضطراری نزدیک صندلی خود تالش داشت زودتر از سایر مسافران 

از هواپیما خارج شود.

3 جزیره در سال ۲۰۱۸ ناپدید شدند!
ایسنا: به گزارش تک تایمز، ذوب شدن 
سریع ورقه های یخ در گرینلند و قطب 
جنوب به دلیل انتشــار مداوم گازهای 
گلخانه ای در جــو، می تواند بیش از دو 
متر به ســطح آب اقیانوس های جهان 
اضافه کند. این امر می تواند شــهرهای 
ساحلی از جمله نیویورک را به طور دائم 

در آب غرق کند. از سال گذشته تاکنون سه جزیره ناپدید شده است. دانشمندان 
در تابستان 20۱8 کشف کردند جزیره »پرالموترووی« که یک جزیره کوچک در 

مجمع الجزایر قطبی روسیه است، به زیر آب رفته است.
در ماه اکتبر نیز یک جزیره ۱۱ هکتاری در هاوایی توسط توفان »واالکا« غرق شد و 
چند روز بعد هم یک روزنامه محلی در ژاپن نوشت که یک جزیره در سواحل ژاپن 

ناپدید شده است. البته هر سه جزیره کوچک و غیرقابل سکونت بودند. 
با این حال، کارشناســان هشدار دادند که جزایر بزرگ تر از افزایش سطح دریاها 

در امان نیستند.
»کورت استورالزی« زمین شناس مرکز مطالعات ساحلی و دریایی اقیانوس آرام در 
ایاالت متحده گفت: غرق شدن برخی از این جزایر کوچک ممکن است به دلیل 
غیرقابل سکونت بودنشان مسئله خاصی به نظر نرسد، اما در صورتی که تمهیدی 
اندیشیده نشود این اتفاق برای جزایر بزرگ و پر جمعیت نیز رخ خواهد داد. اگر 

سطح دریا همچنان افزایش یابد، تغییرات حتی بیشتر خواهند شد.

تحصیالت دانشگاهی به تحمل آلزایمر کمک می کند
فارس: بــه گزارش نیواطلــس، نتایج 
یک بررســی علمی ثابت می کند، اگر 
چــه تحصیالت دانشــگاهی جلو ابتال 
به بیمــاری آلزایمر را نمی گیــرد، اما 
می تواند به تحمل این بیماری و افزایش 
توانایی های شناختی بیماران کمک کند.

محققان مرکز پزشــکی جان هاپکینز 
آمریــکا می گویند: بررســی های آن ها نشــان می دهد آلزایمــر در میان افراد 
تحصیلکرده هم به اندازه افراد کمتر تحصیلکرده شــایع اســت، هر چند افراد 
تحصیلکرده شانس بیشتری برای بازگرداندن نسبی توانایی های شناختی خود 
پس از ابتال به آلزایمر دارند و می توانند درد و رنج ناشی از این بیماری را به همین 
علت راحت تر تحمل کنند. آنان قصد دارند بررسی های بیشتری در این زمینه 
انجام دهند تا مشخص شود آیا تفاوت های ساختاری میان مغز افراد تحصیلکرده 
با دیگر افراد هم در این زمینه مؤثر است یا خیر. در حال حاضر پژوهشگران در 
حال بررسی اطالعات مربوط به صدها بیمار مبتال به آلزایمر در دهه های اخیر 

هستند تا به نتیجه ای قطعی برسند.

 جامعه/  محمود مصدق  از اهدای خون به عنوان 
اهدای زندگی یاد می شود. این یعنی خونی که من 
و شما اهدا می کنیم فرصت زندگی دوباره به شخص 
دیگری می دهد؛ شخصی که ممکن است، دوست، 
همکار و یا یکی از نزدیکان ما باشد. در واقع گاهی 
بسته  است،  مرگ  با  جدال  در  که  فردی  زندگی 
به یک حرکت ما و اهدای یک واحد خون است؛ 
واحدی که قطره قطره آن بسیار باارزش و حیاتی 
بهداشت  سازمان  اهمیت،  همین  دلیل  به  است. 
جهانی ۱4 ژوئن مصادف با 24 خرداد را روز جهانی 
اهدای خون نام گذاری کرده تا عالوه بر آگاهی بخشی 
به جوامع انسانی در زمینه نیاز به خون و فراورده های 
خونی سالم، از کسانی که داوطلبانه خون حیات 

می بخشند قدردانی کرده باشد. 
در آســتانه روز جهانــی اهــدای خــون، با دکتر 
بشیرحاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون 
ایران در خصوص وضعیت اهدای خون در کشــور 
و توانمندی های این ســازمان برای تأمین خون و 
فراورده های خونی سالم گفت و گویی انجام داده ایم 

که می خوانید.

 آقای حاجی بیگــی در ابتدای بحث به 
شاخص اهدای خون در کشور اشاره کنید 
و بفرمایید در این شــاخص، ایران در چه 

جایگاهی در دنیا قرار دارد؟ 
ســاالنه 3 میلیــون و 650 هزار واحــد خون و 
فراورده های خونی نظیر پالکت، پالسما و گلبول 
قرمز فشــرده شــده تهیه و بین مراکز درمانی و 
بیمارســتان ها توزیع می شود که همه این ها هم 

مصرف می شود.
در خصوص شــاخص ها هم باید گفت، براساس 
گزارش منتشر شده ســازمان جهانی بهداشت، 
نزدیک به ۱۱3 میلیون اهدای خون در جهان در 
ســال 20۱3 انجام شده است که سهم ما از این 
رقم بیش از 2 میلیون واحد خون بوده است؛ یعنی 
20 درصد خون های اهدایی در 2۱ کشــور عضو 
منطقه مدیترانه شرقی در ایران اهدا می شود. در 
اهدای خون ایران جزو پنج کشور برتر آسیا و در 
حد کشورهای توســعه یافته و با درآمد باالست؛ 
ضمن اینکه 83 درصــد از خون های اهدایی در 

دنیا داوطلبانه - بدون چشمداشت- 
۱6 درصد از طریــق اهدای خون 
جایگزین و 3 درصد نیز به صورت 
پولی انجام می گیرد. ایران از ســال 
200۷ به اهدای خون ۱00 درصد 
داوطلبانه دســت پیدا کرده است، 
این درحالی اســت کــه هنوز ۷0 

کشور دنیا به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته 
هستند. 

 یعنی سازمان متبوع شما در تهیه خون و 
فراورده های خونی و پاسخ به نیاز بیماران در 

این بخش مشکل خاصی ندارد؟
بله؛ چون اهدای خون در ایران از مرحله هیجانی 
عبور کرده اســت. در واقع از مدت ها پیش اهدای 
خون از سوی مردم آگاهانه و مسئوالنه شده است؛ 
به طوری که در حال حاضر عزیزان تاالســمی از 
کیسه خون های فیلتردار استفاده می کنند که این 

کار در کمتر کشوری از دنیا انجام می گیرد.

 اهدای کامل خون با توجه به 
عوارضی که دارد در دنیا روز به 
روز در حال کمرنگ شدن و در 
عوض اهدای اجزای خون در حال 
افزایش است، ایران در این زمینه 

اقداماتی انجام داده است؟
دنیا به ســمتی پیش مــی رود که 
تغییراتی در فرایند اهدای خون صورت دهد، چون 
در گذشته اهدای کامل خون وجود داشت که امروزه 
این روش، در حال کمرنگ شــدن است. با اهدای 
کامل خون، گلبول قرمز نیز دریافت می شد که امروزه 
تجویز و به کارگیری این ماده خونی، محافظه کارانه 
شــده است، زیرا از طریق اهدای کامل خون، حجم 
باالیی از آنتی ژن ها منتقل می شود که همین مسئله 
سبب تضعیف بدن دهنده خون می شود؛ ضمن اینکه 
تحقیقات نشان داده است که با انتقال گلبول قرمز به 
بدن دریافت کننده، میزان بستری و تخت روز چند 
برابر می شود. از سوی دیگر، میزان مرگ و میر در 
افرادی که گلبول قرمز را دریافت می کنند پنج برابر 

و میزان انتقال عفونت های بیمارستانی ۷ برابر بیشتر 
از کسانی است که آن را دریافت نمی کنند. از همین 
رو، دنیا نگاه محافظه کارانه ای به اهدای کامل خون 
دارد و سازمان انتقال خون ایران نیز به دنبال اجرای 

چنین سیاستی است. 
از برنامه ها و سیاست های سازمان انتقال خون ایران 

این اســت که مصرف گلبول 
قرمــز و اهــدای کامل خون، 
محدودتر شود، زیرا می خواهیم 
زمینه اهدای مستقیم پالکت 
و پالسما را فراهم کنیم. برای 
رســیدن به مقوله مهم انتقال 
خون محافظه کارانه و مدیریت 
خون بیمــار، باید نگاه جامعه 
پزشــکی را به تجویــز خون، 
میــزان آن و نحــوه جراحی 

با توجــه به مصرف خون، تغییر دهیم. در مجموع 
قدم های مثبت و بزرگی در این زمینه برداشته ایم؛ 
به طوری که دستگاه های فرزیس پالکت در همه 

مراکز استان های کشــور مستقر شده است و آمار 
تولید پالکــت در ایران از 400 هــزار واحد پاکت 
رنــدوم به یک میلیون و 200 هزار واحد رســیده 
اســت. در حال حاضر در ۱5 استان کشور اهدای 
مستقیم پالسما وجود دارد و پالسمای تولیدی به 
روش پالسما فرزیس انجام می گیرد؛ به گونه ای که 
سال گذشته توانستیم 200 هزار لیتر پالسما برای 
تبدیل به داروهای مشتق از پالسما تأمین کنیم که 

ارزش آن بیش از 2 میلیون دالر برآورد می شود. 

 تولید هر محصولی زمانــی ارزش زیادی 
خواهد داشت که همراه با کیفیت الزم باشد. 
ارزیابی تان از کیفیت خــون و فراورده های 
خونی که بین بیمارستان ها و مراکز درمانی  

کشور توزیع می شود چگونه است؟
محصــوالت ما در این حــوزه از کیفیت باالیی 
برخوردارند؛ یعنی سالمت خون و فراورده های 
خونی تولید شده در کشور تضمین شده است 
. این موضوع کاماًل قابل اثبات اســت. ایران از 
نظر شــیوع عفونت های ویروســی مثل ایدز و 
هپاتیت ســی و بی پایین ترین نرخ را در میان 
کشورهای منطقه مدیترانه شرقی دارد. در واقع 
در این زمینه در سطح کشورهای توسعه یافته 

و با درآمد باال قرار داریم . 
 

 و پرســش آخر اینکه با خروج آمریکا از 
برجام، تحریم ها علیه ایران هر روز بیشتر از 
پیش می شــود؛ آیا این موضوع 
روی فعالیت های سازمان و تهیه و 
تأمین خون و فراورده های خونی 

تأثیر داشته است؟ 
مــا کارمان را می کنیــم و تحریم ها 
تأثیری روی این ســازمان و انتقال 
خون نداشته اســت، چون اتکای ما 
به مردم اســت. البته قبالً در تأمین 
کیسه های خون کمی دچار مشکل 
شــده بودیم که با ورود دو شــرکت 
داخلی این مشکل کامالً برطرف شده است؛ در واقع 
در حال حاضر این شرکت ها کاالی اساسی مورد نیاز 

سازمان انتقال خون را تأمین می کنند.  

سخنگوی سازمان انتقال خون در گفت و گو با قدس:

اهدای خون در ایران آگاهانه و مسئوالنه است

تحریم ها تأثیری 
روی این سازمان 

و انتقال خون 
نداشته است، چون 

اتکای ما به مردم 
است

بــــــرش
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چهره خبر

به شعور مردم توهین کردند
خانه ملت: مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم در مجلس دهم گفت: 
وقتی وزیر آموزش و پرورش تمام تالش خود را کرد، اما نتوانســت 
وضعیت را تغییر دهد، ناچار شــد استعفا دهد و سپس برای حفظ 
آبروی دولت، پوشــش انتخاباتی را به عنوان دلیل آن مطرح کردند 
که این اقدام توهین به شعور مردم است، ضمن اینکه رئیس جمهور 

استعفای این وزیر را پذیرفت، اما با وزیر بعدی چکار خواهد کرد؟

هیچ قانون جدیدی برای کنکور ۹۸ اعمال نخواهد شد
برنا: عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو با اشاره به اینکه بحث 
اصالح ســهمیه ها ممکن است بعدها رسیدگی شود، اظهار داشت: 

هیچ قانون جدیدی برای کنکور ۹8 اعمال نخواهد شد. 
سیدجواد ساداتی نژاد گفت: فعالً موضوع بخصوصی در مورد اصالح 
سهمیه ها در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مطرح نیست؛ در 
آستانه برگزاری کنکور هستیم و هیچ تغییر قانونی ایجاد نخواهد شد.

آموزش  و پرورش یک لشکر اقتصادی خفته است
فارس: ســید جواد حسینی، سرپرســت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: آموزش  و پرورش یک لشکر اقتصادی خفته است که ظرفیت 

اقتصادی بالقوه ای دارد و باید به فعل برسد. 
وی افزود: معلمان نســبت به هر قشر دیگری در جامعه بیشتر به 
صداقت و عدالت حساس هستند. در حوزه تعلیم و تربیت و بویژه در 

جایی که فعالیت اقتصادی وجود دارد، سازمان باید شیشه ای باشد.

زمین خواری »آشوراده« به نام توسعه گردشگری
فارس: علی محمد شاعری،عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی 
با اشــاره به زمین خواری »آشوراده« توسط سودجویان و به نام توسعه 
گردشــگری گفت: در ۱0 ســال اخیر به بهانه  ایجــاد منطقه ویژه 
گردشگری، اشتغال و طرح های توسعه ای این جزیره را تصرف کرده اند. 
در طول مدت فعالیت دولت های هشتم تا دوازدهم افرادی در پوشش 

طرح گردشگری و اشتغال به دنبال بلعیدن این جزیره بوده اند.

مقابل توهین و بی احترامی به پزشک می ایستیم
فارس: محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با 
تأکید بر پیگیری امور از طریق راه های قانونی، تصریح کرد: خط قرمز 
سازمان نظام پزشکی، تعدی و بی حرمتی به حرفه پزشکی است و ما 

مقابل توهین و بی احترامی به طبیب می ایستیم.
ظفرقندی گفت: جامعه پزشکی به انسجام خوبی در مقابل بی حرمتی 

به حرفه پزشکی رسیده است.

خروج 1.5 میلیارد دالر ارز به بهانه تأمین دارو
فارس: رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو گفت: متأسفانه در دو تا 
سه ماه گذشته رقمی بیش از ۱.5میلیارد دالر ارز به بهانه تأمین دارو از 
کشور خارج شده است. فرامرز اختراعی افزود:  نباید ارز دولتی در اختیار 
شــرکت های تولیدکننده مواد پایه دارویی و شرکت واردکننده همان 
ماده دارو قرار بگیرد. درگذشــته برخی افراد به صورت مخفیانه اقدام 
به انجام این کار می کردند که این موضوع خیانت به اقتصاد کشور بود.

14 هزار آبادی خالی از سکنه هستند
فارس: معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور گفت: ۷5 هزار و 600 آبادی در سراســر کشور داریم که از 
این تعداد 62 هزار آبادی دارای سکنه هستند. سعیدرضا جندقیان 
اظهار داشت: دستگاه های روستایی ما دچار بیماری هستند و باید 
یک پزشک و متخصص بر بالین بیمار ببریم، ولی کسانی وارد حوزه 

روستایی شده اند که گاه تخصص الزم را ندارند. 

وکالت ارزان شود
فارس: حجت االسالم حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس به سازوکار پذیرش در آزمون وکالت انتقاد کرد و گفت: ارزان 
کردن بازار وکالت باید به عنوان هدف در اصالح قانون وکالت مدنظر 
باشــد. وی عنوان کرد: معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت باید 
علم و دانش آن ها باشد و تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب 

علمی مشخص شود.

توده های ملخ ها به حدود 50 تا 100 میلیون می رسد
خانه ملت:عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره 
بــه اینکه در برخی از موارد توده هــای ملخ ها به حدود 50 تا ۱00 
میلیون می رسد، گفت: ملخ های مهاجر به ایران در مدت زمان سه 
هفته حدود 400 الرو تولید می کنند. علی اکبری گفت: باید با ملخ ها 
در خاســتگاه آن ها مقابله می شد، کشورهای امارات و عربستان در 

زمینه مقابله با ملخ ها کم کاری کرده اند.

آموزش
علی اکبر والیتی:

 سلیقه ای خاص 
در دانشگاه آزاد حاکم نیست 

 جامعه  علــی اکبر والیتــی، رئیس هیئت 
مؤسس و امنای دانشگاه آزاد در اجالس رؤسای 
واحدهای دانشگاهی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
محصول انقالب اسالمی است و باید مروج دین 

اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.
وی خاطرنشــان کرد: توقع ما این اســت که 
استادان، مقید به عقاید و مبانی اسالم باشند و 
اگر هم کســی مدعی آرمان خاصی است یا با 
مبانی اسالم و انقالب مخالفت دارد، می تواند در 
این زمینه مناظره کند، اما جای بیان شبهات و 
عقاید ضددینی و غیرانقالبی، در کالس درس 
به صورت یکطرفه نیست و نباید در دانشگاهی 

اسالمی، تبلیغات غیراسالمی شود.
وی بــا بیان اینکه مدیران ســازمان مرکزی 
دانشــگاه از وضعیت واحدهای سراسر کشور 
با خبر هستند گفت: تفکر و سلیقه ای خاص 
در دانشــگاه آزاد اسالمی حاکم نیست، همه 
نظرات شــنیده می شود و مشــورت صورت 
می گیرد، چرا کــه خدمت به نظام جمهوری 
اسالمی ایران و تعالی و موفقیت دانشگاه آزاد 

اسالمی را وظیفه خود می دانیم .

بهداشت و درمان
رئیس انجمن نورویورولوژی:

۶۰ درصد دانش آموزان به 
سرویس بهداشتی نمی روند

 برنا  رئیس انجمن نورویورولوژی گفت: به دلیل 
تمیز نبودن ســرویس بهداشتی و دیگر مسائل، 
6۱.2 درصد از کودکان از سرویس های بهداشتی 

مدارس استفاده نمی کنند.
مهری مهراد ادامه داد: در حالی که دختران باید در 
سن ۱2 سالگی هر دو ساعت یک بار به سرویس 
بهداشتی مراجعه کنند، اما متأسفانه ادرار خود را 

بین پنج تا هفت ساعت نگه می دارند.
وی ادامه داد: افراد بزرگســال باید هر سه  ساعت 
یک بار و کودکان نیز به دلیل حجم کم مثانه هر دو 
ساعت یک بار برای پیشگیری از مشکالت ادراری و 

بی اختیاری ادرار به سرویس بهداشتی بروند.
مهراد با اشاره به اینکه افراد باید روزانه هشت لیوان 
مایعات برای سالمتی مجاری ادرار و کلیه هایشان 
مصــرف کنند، بیان کرد: زنان به دلیل پوشــش 
ممکن است بیشتر از مردان ادرار خود را نگه دارند 
و همین مسئله موجب بروز مشکالت بی اختیاری 

ادرار در آینده می شود.
وی ادامــه داد: با افزایش آگاهی ســالمت مردم، 
چکاب اورولوژی که یک آزمایش ساده است باید 

هر 6 ماه یک بار انجام شود.

خانه و خانواده
یک مسئول نیروی انتظامی اعالم کرد

شرایط بخشش غیبت اولیه 
سربازان حین خدمت

 ایسنا  معــاون اجتماعی و نشر ارزش های ایثار 
ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: 
مشــموالن غایبی که به خدمت ســربازی اعزام 
می شــوند، درصورتی که در سوابق خدمتی آنان 
حســن خلق، جدیت و... توسط فرماندهان تأیید 
شود، دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده می شود.

سرهنگ سیدمهدی تقوی ادامه داد: مشموالنی 
که مدت غیبت اولیه آنان تا ســه ماه باشد، سه 
ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان 
بیشتر از سه ماه باشد به 6 ماه اضافه خدمت تنبیه 
می شــوند؛ همچنین مشموالنی که مدت غیبت 
اولیه آنان بیش از یک ســال باشد، عالوه بر 6 ماه 
اضافه خدمت، فراری نیز محسوب شده و به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.
سرهنگ تقوی عنوان کرد: مشموالن غایبی که 
به خدمت اعزام می شوند در صورتی که در سوابق 
خدمتی آنان، حســن خلق، جدیــت در وظایف 
محوله، ابراز شجاعت و فداکاری، حضور در مناطق 
عملیاتی و بد آب و هوا و... توســط فرماندهان و 
رئیسان مربوط تأیید شود، دو سوم اضافه خدمت 

آنان بخشیده می شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی
نتایج یک پژوهشنشان داد

وجود ۱۴ هزار »زباله گرد« 
غیررسمی در کشور

 ایسنا   سرپرست پژوهش زباله گردی کودکان، 
نتایج جدیدترین پژوهش های انجام شده در این 

حوزه را تشریح کرد.
کامیــل احمدی، مردم شــناس و سرپرســت 
پژوهش زباله گــردی کودکان بــا بیان اینکه 
شــهرداری جمع آوری زباله های تهران را 200 
میلیارد تومــان کرایه داده اســت، اظهار کرد: 
برآورد می شود پیمانکاران حدود ۱  تا ۱.5 برابر 
این میزان ســود می برند. رتبه بعدی متعلق به 
ارباب یا صاحب کار است؛ حلقه آخر این مسیر 

نیز کودکان قرار دارند.
این مردم شــناس با بیان اینکه حدود ۱4 هزار 
زباله گرد غیر رسمی در کشور وجود دارد، افزود: 
بیشــتر این افراد توانســته اند غیر قانونی وارد 
مرزهای ایران شوند، مالیاتی پرداخت نمی کنند 

و در نهایت به آن ها اجحاف می شود.
وی افزود: بیشــتر این افراد بی سواد یا در سطح 
پایین سواد هستند. بیشتر کودکان زباله گرد در 
ایران یک سرپرست درجه یک دارند. اگر این افراد 
با همکاری برخی از دستگاه های دولتی بتوانند 

مهارتی را بیاموزند، می تواند کمک کننده باشد. 

 محیط زیست
فرمانده یگان محیط زیست بیان کرد

خبر خوش درباره محیط  بان 
همدانی محکوم به اعدام

 ایسنا  فرمانده یگان محیط زیست کشور با اشاره 
به پیگیری های پرونده »سعید مومیوند« محیط  بان 
محکوم به اعدام همدان و نقض این حکم، از تبدیل 
قرار بازداشت این محیط  بان به قرار وثیقه خبر داد.

سرهنگ جمشید محبت خانی با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده ســعید مومیوند که در سال ۹۷ 
محکوم به اعدام شــد، گفت: اتفاق مربوط به این 
محیط  بان در ســال ۹5 رخ داده بود، اما من در 
سال ۹6 پس از قرار گرفتن در جایگاه فرماندهی 

یگان محیط زیست این موضوع را بررسی کردم.
وی ادامه داد: پس از بررسی های متعدد و بازدید 
از صحنه حادثه، متوجه شدم صورتجلسه مربوط 
به این حادثه بدرســتی و با دقت تنظیم نشــده 
اســت و بر اثر همین اشتباه، محیط  بان محکوم 
به اعدام شــده بود. وی گفت: در سفرهایی که به 
استان همدان در این باره داشتم، عالوه بر بازدید از 
صحنه وقوع حادثه، بارها با قاضی پرونده صحبت 
کردم و در نتیجه پیگیری های مکرر، خوشبختانه 
حکم اعدام محیط  بان مومیوند شکسته و نقض 
شده است و وی می تواند با سپردن قرار وثیقه به 

ارزش 5 میلیارد تومان آزاد شود.

فراسو

یادداشت روز
annotation@qudsonline.ir
 میترا ملکیـ  پژوهشگر حوزه اجتماعی
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آگهی

/ع
۹۸
۰۳
۲۸
۲

︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ آ︀︎﹩ ︑﹫︌ RTR١۵٠﹝︡ل 
١٣٩۴ ر﹡ــ﹌ ︨ــ︊︤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر C١D۵١٠٠۶۶٨* و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ N2G***150G9415995 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵۴٣٨٨  اــ︣ان ٧٧٣ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︣وز 
﹝ــ︣ادی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی  ﹋︀ر︨ــ﹢زو﹋﹩  
﹝ــ︡ل ١٣٩۶  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨۴۵د۵٩ اــ︣ان 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر J24B1325991 و︫   ︫٧۴
 ﹩﹚﹋﹢︑ ﹤﹝︵︀﹁ ️ NAAS39S37HK924300 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ︀︋﹍﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۳
۱۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹟︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︨﹫︐︣و
︑﹫ــ︌ زا﹡︐﹫ــsx︀ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ - رو︾﹠ــ﹩ ﹝ــ︡ل 
١٣٨٩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١۴۵٣١٩و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  
S1512289191268 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ - ١٢۵ ط ٩۵ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  

/ع
۹۸
۰۳
۲۸
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ٢٠۶TUS ﹝︡ل ٩٧ ر﹡﹌ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۵١س٩۶ ا︣ان ٨۴︫   ︫﹤  ︋︡﹫﹀︨
﹝﹢︑﹢ر NAAP13FE5JJ675251 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
IRFC97R21SN675251 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫︣ ﹠︀را﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۳
۲۸
۳

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹞﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ی ﹨︫︡ــ﹩ ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢درو را﹡︀ 
TU۵ ﹝︡ل ١٣٩۴︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︣︋︀﹡﹩ ٩٧٣ و٩٢ ا︣ان 
٣۶ ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAU01FE9FT107512 و︫﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر 163B0170654 ︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ . ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢درو 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در  
 ﹩︡  ︋.︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝ــ ︀︠︐﹞︀ن︨   ︨︣ــ ︎﹫﹊︀ن︫ 
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︢︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ــ︣ی و︀﹡ــ︀ ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩۶ب۴١ ا︣ان 
۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر SQR477FAFAE00335 و ︫﹞︀ره 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NANKGFXH89S002192 ﹩︨︀︫
ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ﹊︐︀ی ﹁︣﹞︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۳
۲۸
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۳۵
۱

آگهى مناقصه عمومى 
 ︫︣﹋️ ︫﹫︣ ︎︀︨︐﹢ر︤ه ︎﹍︀ه ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد  ﹡︧︊️  ︋﹥ ︣︠︡  ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ︨︀ل ١٣٩٨  ︋﹥ ︫︣ح ز︣ از 
 ﹤ ︀︻︀ت اداری ︋  ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر  آ﹎﹩ در︨  ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡  ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام  ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا ︫ 
﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ︋︣گ  ︫︣ا︳ و ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣  ︋﹥ ﹝﹏  ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹎﹠︀︋︀د -﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١۵ ︗︀ده ﹋︀︠﹉ ﹝︣ا︗︺﹥  
 ︡﹠︀﹝﹡ ﹜﹫﹚ــ︣﹋️ ︑︧ــ ︀زر﹎︀﹡﹩︫   ︋ ︡وا ﹤  ︋﹩﹎آ  از ︑︀ر ︦ ﹢د را ︡ا﹋︓︣  ︑︀ ١٠ روز︎  ﹫︪ــ﹠︀دات︠  ﹡﹞︀﹠︡  و︎ 
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︣ ︻︡ه︋   ︋ ﹩﹎آ  ﹤﹠︤﹨ ده و﹢ ﹫︪ــ﹠︀دات  ﹝︐︀ر︋  ــ︣﹋️ در رد و︀ ﹇︊﹢ل  ﹋﹙﹫﹥ و ︣﹨ ︀﹉ از︎   ︫.

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . ︑﹙﹀﹟ ۵ - ۵٧٣٧٣۶٢۴  -٠۵١  ﹁︀﹋︦:۵٧٣٧٣۶٢۶-٠۵١
تعداد مورد نياز نوع اقالم 

48000عددسطل 10كيلويى پنير با درب 
15000عددسطل  4كيلويى پنير با درب

7000عددحلب 14كيلويى پنير  با چاپ ودرب 
7500عدد حاب 2كيلويى با درب  وچاپ

13000عددحلب پنير 900گرمى با درب وچاپ 
200،000عددانواع كارتن ماست وپنير 

332000عدد كفى ليوان ماست 700گرمى 
52000كيلو گرم نمك تصفيه شده پنيرى 

92ليتر  اسانس دوغ 
1127بستهانواع استارتر (ماست وپنير)

70كيلو گرم مايه پنير 
1،560،000 عددليد درب ليوان پنير 400

س
,۹
۸۰
۳۲
۳۸

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︀زان︠  ︣﹋️ ︻﹞︣ان و﹝︧﹊﹟︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠۴٠٢۶١

︀زرس ︮﹢ر︑︀ی  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -︎︦ از ﹎︤ارش︋ 
 ﹤ ︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ ︀﹁︶ ﹎︀م (︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩)︋  ﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡. ٢-﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠  ــ︣﹢ر ﹝︀ه ١٣٩٧︋   ︫٣١ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ــ︀ل  ︨﹩﹛︀﹞
︀زرس ا︮﹙﹩                                                  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ٣٢۵۶۵٨۶١۴٧︋   ︫﹤  ︋﹩﹫ــ ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟︫  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۴٨۴٠٣۵︋  ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ١٢۵٢٩ و︫ 
 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,۶,٣١- ا ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ︣ای︨  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵١٩١١۴١٩︋   ︫﹤ ﹢ر︋   ︎﹩︐﹝ر ️︖ و آ﹇︀ی
︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی   ︋١٠٣٨٠٣ ٧۵٧۴١٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٢٣٠︋   ︫﹤ ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︨)︣ق ︀زان ﹝﹠︴﹆﹥︫  ٣-︫︣﹋️ ︻﹞︣ان و ﹝︧﹊﹟︨ 
 ١۴٠٠٠١۵٠٧٩۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩︋  ــ︣داری ﹨︀ی︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۵۶۶٣٩٧ و︨  ﹝﹞﹢در︲︀ ﹋﹞﹫﹙﹩ دو︨ــ️︋ 
︋︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ﹝︧ــ︺﹢د ﹋︀︸﹞﹩ ﹡﹫︀ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠۶۵١٨٨٩٢۵١و ︫ــ︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︮﹠︺️ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 
︣﹋️ ﹎︣وه ﹝︀﹜﹩  ﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶۵١۶٨٨٣١٠ و︫  ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ اژدری︋  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠۴٠٠٢٩︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٩٢ و︫   ︫﹤︋
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹢ر︋  ــ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ا﹞︡ ا︑ــ︀د︎  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴۵١٨۵٠۵︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ۴۶٢٩٠١ و︫   ︫﹤ ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︀درات (︨ــ  ︮︣︍︨ــ
ــ︀ل ا﹡︐︀ب  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︋٠۶۵١٩۵٨١۵۶ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ٢۵۴٩٩٨٨۴٣۴ و آ﹇ــ︀ی ﹝﹞ــ︡ ︗︀﹝﹩ در﹝﹫︀ن︋ 

.︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ️﹋︣  ︫﹩﹎درج آ ️︗ ، ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر﹢﹠︻ ﹤ ﹎︣د︡﹡︡ . ۴-روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س︋ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋﹫︣︗﹠︡ (۴٩٧٧٣٩)

︀زان   ︨︣﹨︀︷﹞ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︑﹢س︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۵۶۵ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٩٢١۵١
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
١٣٩٨,٠١,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ 
ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از ﹝﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 
 ︪︡﹞ ︫︣ ︤ی﹋︣﹞ ︩︋ ، ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ، ر︲﹢ی
﹫︀︋ــ︀ن د﹡︡ا﹡︍︫︤ــ﹊︀ن ٧ (داد﹎︣ ٨) ،  و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د ،︠ 
 ﹩︋︣︾ ︡︀︋ــ︀ن داد﹎︣ ۶ ، ︎﹑ک ١٨ ، ︵︊﹆ــ﹥ اول ، وا﹫︠
﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩١٨٩٨۵٣٩١٩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

.︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۴٩٧٠٠۵) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۳۲
۰۲

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ روژان 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹡﹢﹟ ا﹑م︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١۶٧ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠۵۶١۴١

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩               
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : * ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
﹥ ٣ ﹡﹀︣ ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥  از ۵ ﹡﹀︣︋ 

در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م

 اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م 
(۴٩٧٧٠٢)

س
,۹
۸۰
۳۲
۳۶

﹎︀ز  ︋ـ﹥  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
﹡ـ︀م ︨ـ︍︀﹨︀ن ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋ـ﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۴٩١۵ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠۶٨٠٠۴۵٩٣٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ــ︀ن ︋﹠ــ︀م ︻﹙﹫ــ︤اده ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ 
١١١٠٨١٢٨٣٣ ، ︨ــ﹫︡﹋﹢رش ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹎﹏ ︨﹀﹫︡ی ︋﹥ 
﹋︡﹝﹙ــ﹩ ︋ ، ۴۶٨٩۶١۶٠۶١︣وز ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹎﹏ ︨ــ﹀﹫︡ی 
︋ــ﹥  ︧ــ﹫﹠﹩  اردوان   ،  ١٢٨۴٩۴٠٩٢۶ ﹋︡﹝﹙ــ﹩  ︋ــ﹥ 
﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۴۶٨٩٨۴٧١٧٧ و ︧ــ﹫﹟ ︀︋︀︋ــ﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ 
١٢٨٩٠٠٣٨٨٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د 
(۴٩٧۵٩۵)

س
,۹
۸۰
۳۲
۳۵

آگهى دعوت به افراز 
ــر به اينكه خانم بهار و مريم ياورى مالكين  ــى از 2 اصلى بخش 11 ثبت فريدونكنار احتراما نظ ــوص 321 فرع در خص
ــماره 98/2504مورخ 1398/03/12تقاضاى افراز سهمى خويش از پالك 321 فرعى از 2  ــاعى طى درخواست ش مش
بخش 11 اصلى را نموده و از اعالم اسامى مالكين مشاعى و آدرس آنها اظهار بى اطالعى نموده است لذا به استناد ماده 
ــمى از كليه مالكين مشاعى دعوت مى گردد روز شنبه مورخ 98/04/05 ساعت  ــناد رس 17 آيين نامه اجرايى مفاد اس
10 صبح وقت ادارى جهت عمليات افراز كه توسط نماينده و نقشه بردار اين اداره انجام مى گيرد در محل وقوع ملك 
ــاعى و صاحبان حق مانع از اجراى ادامه عمليات افرازى  ــت عدم حضور مالكين مش ــانيد. بديهى اس حضور به هم رس

نخواهد شد. تاريخ انتشار : 98/03/23 ميم الف 98/130/8033   آ-9803239
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار-مرتضى خواجوى

شماره پرونده: 139404001013004267/11   شماره بايگانى پرونده: 9405601
شماره ابالغيه: 139805106091002180      تاريخ صدور: 1398/03/18

آگهى
ــفى فرزند فيض اله بشماره ملى 1380026067 ابالغ مى گردد در خصوص  ــيله به آقاى رامين كاش بدينوس
ــفى  ــعه خدمات بازرگانى نورد ايران و عليه آقاى رامين كاش ــركت توس ــه اجرايى 9405601 له ش كالس
موضوع سند رهنى شماره 3726- 93/12/10 تنظيمى دفتر اسناد رسمى 1235 تهران، مورد وثيقه شامل 
ــدانگ پالك ثبتى چهار هزار و دويست و پنج (4205) فرعى از چهارصد و بيست و پنج (425) فرعى  شش
ــهد- خيابان 17 شهريور- خيابان عنصرى  ــى (230) اصلى بخش نه مشهد به آدرس مش ــت و س از دويس
شرقى- انتهاى عنصرى شرقى- پنج قطعه مانده به سه راه شهيد صدر كه به مبلغ شصت ميليارد و ششصد 
ــرف مزايده مى باشد لذا چنانچه  ميليون ((60/600/000/000 ريال از بيرون ارزيابى و قطعيت يافته، در ش
ــدت 10 روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به اين  ــات اجرايى و نحوه ارزيابى اعتراضى داريد ظرف م ــه عملي ب
ــده مورد وثيقه اقدام خواهد  ــبت به برگزارى مزاي ــعبه مراجعه نماييد در غير اينصورت وفق مقررات نس ش

شد. آ- 9803263 م.الف 220
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001068/1
شماره بايگانى پرونده: 9801675

شماره ابالغيه: 139805106092004089
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 105 و طالق شماره 58 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى 139804006092001068

ــماره ملى:  ــه بزرگ نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1365/04/19 ش ــيله به آقاى على امين صومع بدين وس
ــنامه: 5172 ابالغ مى شود كه خانم اعظم شيردل بايگى جهت وصول 112  ــماره شناس 0945374291 ش
عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 9296- 1386/12/27 دفترخانه ازدواج 
شماره 105 و طالق شماره 58 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/11 مأمور، محل  ــه 9801675 در اين اداره تش اجرائى به كالس
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9803264 م.الف 221

شماره پرونده: 139704006093000969/1
شماره بايگانى پرونده: 9706794

شماره ابالغيه: 139805106093001178
تاريخ صدور: 1398/03/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9706794
بدينوسيله به آقاى على اكبر طورانيان فرزند: محمد تاريخ تولد: 1347/12/22 شماره ملى: 4568752231 
شماره شناسنامه: 22327 ابالغ ميگردد كه بانك پاسارگاد با استناد قرارداد بانكى شماره: 2- 10630394- 
ــند: 1391/01/20، اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ 8/605/833/333 ريال (شامل  4000-1004، تاريخ س
اصل طلب: 3/000/000/000 ريال، سود 2/802/916/666 ريال، خسارت تأخير تأديه: 2/802/916/667 
ــارت روزانه: 2/583/333 ريال و تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/05/28) نموده و پرونده  ريال- خس
ــكيل گرديده است و چون برابر اعالم مأمور  ــما در اين اداره اجرا تش ــه 9706794 عليه ش اجرائى به كالس
ابالغ پست بدليل عدم شناسائى آدرس شما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده 18 آئين نامه 
ــمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز  ــناد رس اجراى مفاد اس
ــر نخواهد شد.  ــما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتش ــار آگهى به ش پس از انتش

آ-9803265 م.الف 222
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000938/1   شماره بايگانى پرونده: 9801440
شماره ابالغيه: 139805106092004140

تاريخ صدور: 1398/03/20
دفترخانه ازدواج شماره 42 و طالق شماره 35 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى
ــنامه شماره 0921397623 صادره از  ــيله به آقاى محمد عظيمى فرزند على اكبر عظيمى شناس بدين وس
مشهد ساكن طبرسى شمالى 5 پالك 57 و خانم تكتم عظيمى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1364/10/18 
شماره ملى: 0945073550 شماره شناسنامه: 4353 به نشانى: مشهد، طبرسى شمالى 5 پالك 57 ابالغ 
ــكه يك بهار آزادى به استناد سند ازدواج:  ــود كه خانم زهرا اكبرى جهت وصول تعداد پنجاه عدد س مى ش
ــماره سند: 487، تاريخ سند: 1395/05/28، دفترخانه صادركننده، دفترخانه ازدواج شماره 42 و طالق  ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــان رضوى عليه مورث ش ــماره 35 شهر مشهد استان خراس ش
ــه 9801440 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/02 مأمور، محل اقامت شما  كالس
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــود اقدام ننماييد، عمليات  ــبت به پرداخت بدهى مورث خ ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9803266 م.الف 223
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000776/1
شماره بايگانى پرونده: 9801129

شماره ابالغيه: 139805106092004159
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 98 و طالق شماره 83 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9801129

ــيله به آقاى حامد ياهوطرقبه نام پدر: باقر تاريخ تولد: 1359/10/19 شماره ملى: 0941169642  بدينوس
شماره شناسنامه: 1113 بدهكار پرونده كالسه 9801129 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند 
ــماره 9593- 1383/03/10 بين شما و خانم  ــند ازدواج ش ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ش
ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت  ــمانه شعبان پورنوكنده تعداد 200 عدد س س
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين  وجه بس
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ 
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر  انتش
ــار آگهى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مى گردد ظرف مدت ده روز نس

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9803267 م.الف 224

شماره پرونده: 139804006092001064/1
شماره بايگانى پرونده: 9801625

شماره ابالغيه: 139805106092004154
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 103 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــين تاريخ تولد: 1345/10/20 شماره  ــيدمحمد غالم پورشانديز نام پدر: سيدحس ــيله به آقاى س بدين وس
ملى: 0939543664 شماره شناسنامه: 1504 ابالغ مى شود كه خانم وحيده هراتى نژاد جهت وصول مبلغ 
1/300/000 ريال مقوم به 493/389/446 ريال به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 3676 دفتر 
103 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801625 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــما به ش گزارش مورخ 1398/03/11 مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9803269 م.الف 225
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000198/1  شماره بايگانى پرونده: 9800267
شماره ابالغيه: 139805106092004113 تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج 76 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1367/07/27 ش ــى تاريخ تول ــام پدر: عل ــن صدرزاده ن ــيله به آقاى محمدحس ــن وس بدي
0945010461 شماره شناسنامه: 21186 ابالغ مى شود كه خانم منيژه بذرگرى جهت وصول تعداد هفتاد 
و دو سكه طالى تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 4499 دفتر 76 شهر مشهد 
ــكيل شده و طبق  ــه 9800267 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــرح متن سند ش ــما به ش گزارش مورخ 1398/1/26 مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9803270 م.الف 226
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001010/1  شماره بايگانى پرونده: 9801537
شماره ابالغيه: 139805106092004098    تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 7 و طالق شماره 79 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9801537

بدينوسيله به آقاى رضا بيك خراسانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1342/01/01 شماره ملى: 0934080801 
شماره شناسنامه: 2018 بدهكار پرونده كالسه 9801537 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند 
ــماره 2328- 1372/10/02 بين شما و خانم  ــند ازدواج ش ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ش
مهرى فتحى تعداد 300 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش درخواس
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد  از تاريخ انتشار اين 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر مى گردد  ــوب اس آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ظرف مدت ده روز نس

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9803271 م.الف 227

شماره صورت مجلس: 9809005845100795
شماره پرونده: 9309985840600054

شماره بايگانى شعبه: 930775
تاريخ تنظيم: 1398/03/21

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالسه 930775 محكوم له: هادى قليزاده و محكوم عليه: مظلوم اقبالى فرزند نوروز 
ــتگاه خودرو با  موضوع الزم االجرا: مطالبه طلب به مبلغ 154/671/000 ريال، با عنايت به توقيف يك دس
ــان به شماره انتظامى 26 ايران 438 ع 17 تيپ 2400 مدل 1387 برنگ  ــخصات : خودروى وانت نيس مش
آبى روغنى و به شماره موتور 432621 و شماره شاسى k 144781 واقع در پاركينگ دو راهى آرامستان 
ــد كه از نظر موتورى باترى بايد تعويض گردد و همچنين وضعيت ظاهرى چهارحلقه  پارك جاويد مى باش
الستيك و چراغ جلو و جلو پنجره و آينه بغل و شيشه جلو بايد تعويض گردد و فاقد درب عقب مى باشد 
ــط كارشناس منتخب دادگسترى بازديد و با عنايت  ــاير عوامل موثر كه توس لذا با توجه به نوع كاربرى و س
ــت  ــانزده ميليون تومان ارزيابى گرديده اس به عرف قيمت خودرو به ميزان 160/000/000 ريال معادل ش
ــاعت 12/00 الى 12/30 روز دوشنبه  ــير مراحل قانونى مقرر گرديده خودروى فوق در س و اينكه پس از س
ــترى بجنورد به فروش  ــق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس ــورخ 98/04/10 و از طري م
برسد، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده مى توانند پنج روز قبل از موعد مقرر دراين اجرا حاضر 

و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند.بديهى است مزايده از قيمت 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس  ارزيابى ش
ــد و در صورت عدم پرداخت الباقى  ــده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش ــده مزاي از برن
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد  (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس

مى گردد.9803240
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- رضا شيرازى

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب  ــر گرديده اينك برحس ــررات ماده14قانون ثبت منتش ــه بموجب مق ــى ك ــى تحديدحدودقبل پيروآگه
ــتندبه ماده مذكوروماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدوديكقسمت ازامالك واقع  درخواست واصله مس

دربخش3سبزوارحوزه ثبتى اين واحد بشرح زير ميباشد: بخش3سبزوار- پالك6-اصلى-مزرعه كلوت
ششدانگ پالكهاى1544و1547فرعى-ورثه حبيب اهللا ثمينى مقدم كمافرض اهللا و غيره.

ــد.لذا بموجب ماده14قانون ثبت امالك به  ــاعت8صبح انجام خواهدش تاريخ تحديد:يكشنبه1398/4/16س
ــاعت  ــيله اين اگهى اخطار ميگرددكه  درروز وس ــماره هاى فوق الذكر بوس ــان امالك ومجاورين ش صاحب
ــى آنها درموقع  ــا نماينده قانون ــك ازصاحبان امالك ي ــانيد.چنانچه هري ــور بهم رس ــل حض مقررباالدرمح
ــرف مجاورين  ــده ازط ــك موردآگهى با حدوداظهار ش ــور مل ــون مزب ــندمطابق ماده15قان مقررحاضرنباش
ــان امالك كه درموقع  ــبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيز صاحب ــدواعتراضات مجاورين نس تحديدخواهدش
ــد و  ــط تا30روزازتاريخ تحديدحدود پذيرفته خواهدش ــد مطابق ماده20قانون ثبت فق ــوده ان مقررحاضرنب
ــت ازتاريخ  دراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــع ذيصالح قضايى تقديم  ــت اعتراض خود را به مرج ــراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعت تس

وگواهى الزم ازمرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/2869)آ-9803247
تاريخ انتشار:پنجشنبه1398/3/23

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره شناسنامه 5819721675 شرح دادخواست به كالسه49/98/م1از اين  خانم منيره محمدى داراى ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  توضيح داده كه شادروان مرحوم نجف رحيم نياء به  ــورا درخواس ش
ــماره شناسنامه 4529720055در تاريخ15 /1389/08در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه  ش

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جيران محمدى كدملى 6349901657 صادره ح1 شيروان نام پدر حمداله مادر متوفى 

2-  منيره محمدى كد ملى 5819721675 صادره از ح2 مهران نام پدر عباس همسر متوفى  
3- شيدا رحيم نياء كدملى 4490503520 صادره از ح1 ايالم نام پدر نجف فرزند متوفى

4-محمد مهدى رحيم نياء كدملى4490663943 صادره از ح1 ايالم نام پدر نجف فرزند متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى كه اعتراضى 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم  ــر نخس ــد از تاريخ نش دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باش

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9803252
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى - على پاشا صيادى

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 و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى»
 برابر آراء شماره 139860308002000050 و 139860308002000051 و كالسه شماره 
ــه   11  / 02 /  ــاى 1397114408002000028 و 1397114408002000027 مورخ ه
ــاختمان هاى فاقد  1398 صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
ــرح زير به منظور اطالع عموم در  ــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به ش ــت. لذا مش اس
ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت  دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــى به مدت دو ماه  ــار اولين آگه ــند. مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضيان اعتراضى داش
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
بخش 11

 قطعه مفروزه مزرعه اراضى عبدالرحمتى پالك 1577- اصلى
 آقاى محمدحسين پرى نژاد فرزند محمدعلى بشماره ملى 0888988990 قاين در ششدانگ 
ــاحت 2820٫39 متر مربع در قسمتى از پالك 1577 - اصلى  يك قطعه زمين ديمه زار بمس
ــده از محل مالكيت پدرش كه  ــى) واقع در اراضى عبدالرحمتى خريدارى ش ــف 35 فرع (ردي

رديف 35 فرعى بنام ايشان معرفى شده و در تصرف دارد. 
قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589- اصلى

ــنامه 2398 و كدملى  ــماره شناس  آقاى محمود كاهى فرزند زين العابدين صادره از قاين بش
ــدانگ يكباب منزل بمساحت 212٫80 متر مربع  ــه دانگ مشاع از شش 0889851751 در س
در قسمتى از پالك 26 فرعى واقع در فرخ آباد- انتهاى كوچه فرخ آباد 6 خريدارى شده (مع 

الواسطه ) از خانم زهرا مقنى
ــماره شناسنامه 0880020458 و كدملى  ــداله صادره از قاين بش  خانم اكرم نادى فرزند اس
ــدانگ يكباب منزل بمساحت 212٫80 متر مربع  ــه دانگ مشاع از شش 0880020458 در س
در قسمتى از پالك 26 فرعى واقع در فرخ آباد- انتهاى كوچه فرخ آباد 6 خريدارى شده (مع 

الواسطه ) از خانم زهرا مقنى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 9802486
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/7

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/3/23
على  صفايى  فر 

ــترى بجنورد به فروش  رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاينات ــق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس  و از طري

آگهى ابالغ اجرائيه 
ــا رضاپور نام پدر: اكبر  ــيله به متعهد : (زوج) : آقاى رض ــه: 139804001083000053/1 - 9800062بدينوس كالس
ــانى اعالمى : ورامين روستاى تقى  ــنامه : 1 به نش ــماره شناس ــماره ملى : 0421751533ش تاريخ تولد : 1334/3/9ش
آباد شهرستان منزل قاسم قاسمى بدهكارپرونده كالسه139804001083000053/1كه برابر گزارش مامورابالغ اداره 
ــت صحيح درآدرس اعالمى فوق به شما صورت نگرفته است وآدرس متن سند نيزبه نشانى قريه شهرستان ورامين  پس
ــد ابالغ ميگردد كه برابرسند ازدواج شماره 3431 مورخ1353/7/6  ــد وبراى اين اداره نيزمحرز نمى باش ناقص مى باش
دفترخانه ازدواج شماره 14شهرورامين بين شماوخانم كبرى كوشكى مبلغ يكصد وبيست هزار ريال بدهكارميباشيدكه 
ــت صدوراجرائيه نموده پس ازتشريفات قانونى اجرائيه صادر وبه كالسه فوق  ــتانكار درخواس براثرعدم پرداخت وجه بس
دراين اجراء مطرح ميباشد لذا به درخواست بستانكاروطبق ماده18,19  آيين نامه اجرائى مفاداسنادرسمى بشما ابالغ 
ميگرددازتاريخ انتشاراين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط يك نوبت درروزنامه كثيراالنتشارمحل درج 
ــر ميگردد ظرف مدت بيست روزنسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ودرغير اينصورت بدون انتشارآگهى ديگرى  ومنتش
ــتانكاروبرابرآيين الحاق يك تبصره  ــد.ضمنا به درخواست بس ــما تعقيب خواهدش عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش
بماده1082 قانون مدنى ميزان وجه نقدمهريه مندرج درسند نكاحيه مذكوربه مبلغ224169344ريال محاسبه ميگردد 

كه مراتب بدين وسيله بشما ابالغ ميگردد140ث/م الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم  ــدن س ــرو جعفرى با وكالت ازحبيب ا... ايران پور مباركه  بااعالم مفقود ش آقاى خس
استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 139802151266000025وشماره ترتيب9037مورخ97/6/14 دفتراسناد رسمى 
ــت وارده139885601046000217مورخ 98/1/25 تقاضاى صدورالمثنى سند مالكيت تك  ــواو طى درخواس شماره6 پيش
برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : حبيب 
ــماره پالك : 1412فرعى از282 * اصلى مفروزاز2*  ــدانگ يك قطعه زمين3. ش ا... ايران پور مباركه2. ميزان مالكيت : شش
ــرقت 6. خالصه وضعيت  ــدن به دليل س ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش ــوخته پيش 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س
مالكيت : ششدانگ يك قطعه زمين قطعه982 تفكيكى به مساحت200مترمربع ذيل ثبت 80244 دفتر173صفحه328بنام 
ــماره چاپى458893صادرگرديده است سپس مع الواسطه بموجب  ــندبه ش ــين ثبت وس مرتضى مه آبادى فرزند محمد حس
ــت لذاباتوجه به  ــند قطعى2027مورخ5 /1389/8 دفترخانه1021 تهران به حبيب ا... ايران پور مباركه منتقل گرديده اس س
اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر ودرخواست صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك 
موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف 
ــنادو امالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودرا ضمن ارائه اصل سند  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس مدت ده روز پس ازانتش
ــند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند  مالكيت ياس
معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ 

نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 126م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

راى شورا 
ــتان پيشوا خواهان :  ــوراى حل اختالف شهرس ــيدگى : حوزه6ش ــماره پرونده :156/6/97مرجع رس تاريخ:97/12/5ش
ــن خوانده : مهرداد  ــن جعفرمنزل حاج عزيزروش ــى ب ــوا حبيب آباد كوچه حضرت موس ــى جعفرى آدرس : پيش مجتب
ــيدگى شوراى حل اختالف بتصدى  ــه فقره چك  // درتاريخ97/11/13 جلسه رس ــته : الزام بپرداخت س طارمى خواس
ــكيل است پس ازمالحظه اوراق ومحتويات پرونده نظر مشورتى اعضاء شورا ختم رسيدگى رااعالم  امضاءكننده ذيل تش
ــورا / درخصوص دادخواست آقاى مجتبى جعفرى باوكالت خانم  ــرح ذيل مبادرت به صدورراى مينمايد : راى ش وبه ش
منيژه پاداش بطرفيت خوانده مهرداد طارمى بخواسته الزام بپرداخت وجه3فقره چك بشماره هاى1645/236200/48 
ــخ 3/30/ 1397و  ــغ25000000 به تاري ــخ 1397/2/30 و1645/760005/59بمبل ــه تاري ــال ب بمبلغ30000000ري
ــك ملت به مبلغ78000000ريال  ــال به تاريخ1396/8/30همگى عهده بان 1645/236198/36 بمبلغ23000000ري
ــارت تاخيرتاديه باتوجه به محتويات پرونده كه وجود اصل چك دريد خواهان داللت براشتغال  ــى وخس وهزينه دادرس
ــت وكيل خواهان  ــدن آدرس ودرخواس ــناخته نش ــيدگى خوانده باتوجه به ش ــه خوانده دارد واينكه ابالغ وقت رس ذم
ــورا دعوى خواهان را به كيفيت حاضروارد تشخيص  ــت ولذا ش ــورا حاضرنشده اس ــه ش ــده وخوانده درجلس روزنامه ش
ــى مدنى  ــوراهاى حل اختالف وهمچنين 523و519و515و198قانون آيين دادرس ــتندا به ماده27و25و18و9ش ومس
ــت مبلغ78000000ريال بابت اصل  ــده بپرداخ ــارت حكم به محكوميت خوان ــون تج ومواد320و313و311و310قان
ــيد چكها لغايت  ــارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررس ــه انضمام خس ــى ب ــال بابت هزينه دادرس ــته ومبلغ460000ري خواس
ــد درحق خواهان صادرواعالم ميگرددراى  ــبه آن بعهده واحد محترم اجراى احكام مى باش صدوراجراى حكم كه محاس
ــس ازابالغ قابل واخواهى درين  ــى مدنى ظرف20روزپ ــتندا به مواد306و336قانون آيين دادرس صادر غيابى بوده ومس

شعبه وسپس ظرف20روزقابل تجديدنظرخواهى دردادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان پيشوا مى باشد
قاضى مشاورحوزه6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــده است چنين اعالم  ــماره 103/7/98ثبت اين شوراش ــتى كه به ش به تاريخ98/3/21آقاى داود تاجيك طى تقديم دادخواس
نموده كه آقاى احمد تاجيك فرزند شمس الدين بموجب گواهى فوت شماره696220درتاريخ 1398/1/15درآخرين اقامتگاه 
ــد : 1. داود تاجيك ش ش586ش م0420477624  ــات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتن ــوا بدرود حي دائمى خوددرپيش
ــرمتوفى3. على تاجيك  ــرمتوفى2. محمد رضا تاجيك ش ش6 ش م0421514930صادره ازورامين پس صادره ازورامين پس
ش ش694ش م0420478701 صادره ازورامين پسرمتوفى4. سكينه تاجيك ش ش5ش م0421527978صادره ازورامين 
ــارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه  دخترمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش

اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره7پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره 7شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــت چنين اعالم  ــده اس ــماره 104/7/98ثبت اين شوراش ــتى كه به ش به تاريخ98/3/21آقاى داود تاجيك طى تقديم دادخواس
نموده كه خانم اسيه  تاجيك فرزند حسين بموجب گواهى فوت شماره412193درتاريخ 1395/7/11درآخرين اقامتگاه دائمى 
ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. داود تاجيك فرزند احمد ش ش586ش م0420477624  خوددرپيش
ــرمتوفى3. على  ــرمتوفى2. محمد رضا تاجيك فرزند احمد ش ش6ش م0421514930صادره ازورامين پس صادره ازورامين پس
ــكينه تاجيك فرزند احمد ش ش5ش  ــرمتوفى4. س ــك فرزند احمد ش ش694ش م0420478701صادره ازورامين پس تاجي
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︫︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ر︲﹢ی 
 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︠   ︋﹅︣︵ را از ﹏در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹇﹑م ذ
﹜︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در︠﹢ا︨ــ️ ﹝ــ﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️ اوراق ︫ــ︣﹋️ 
در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶۵٧۶٣۶٢ و ︋︀ آدرس ︫ــ︣﹋️ ا︋︐︡ای 
. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ر︲﹢ی ﹩︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹁ ️﹋︫︣ ﹩︀﹫︨︋︤ر﹎︣اه آ
١-﹇﹢︵﹩ ٨٠٠ ﹎︣﹝﹩ ︋︀ درب ︨︀ده ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩١٫٠٠٠٫٠٠٠ ﹇﹢︵﹩
٢-﹇﹢︵﹩ ٢۴٠ ﹎︣﹝﹩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آب ﹝﹫﹢ه١٫۵٠٠٫٠٠٠ ﹇﹢︵﹩ 

︎ــ﹉                                   دوی  ︎︀﹋︐ــ﹩  آ︋﹞﹫ــ﹢ه  ︑﹢﹜﹫ــ︡  ︗ــ️  آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝ــ﹩  ﹜﹀ــ︀ف   -٣
١٠٫٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م

 ﹩︵﹢﹇ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ﹉ ت و ﹋﹠︧︣و﹢︍﹝﹋ ا﹡﹢اع ︡﹫﹛﹢︑ ️︗ ﹩﹞︣﹎ ٣٨٠﹩︵﹢﹇ -۴
︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 آ︣︠﹟ ز﹝︀ن ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د از ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ١٠ روز ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
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*آگهى مناقصه خريد كود حيوانى *
﹢د در ا︨ــ︐︀ن ﹋︣﹝︀ن را  از  ︀︾︀ت ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت︠  سـازمان موقوفات يزد و كرمان (آسـتان قدس رضوى) در ﹡︷︣ دارد ﹋﹢د ﹎︀وی و ﹝︣︾﹩︋ 
︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ︣︠ ﹏︡اری ﹡﹞︀︡.  ﹜︢ا ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋︐︀ و ﹁︣و︫﹍︀ه ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︎﹫︪﹠︀دات ︠﹢د را ﹋︐︊︀ ︑︀ 
ــ︀ز﹝︀ن  ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︤د و ﹋︣﹝︀ن آ︨︐︀ن ﹇︡س  ــ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ر﹁︧ــ﹠︖︀ن، ﹝﹫︡ان ﹇︡س ︨  ﹥ آدرس د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︨   ︋ ٩٨/٣/٣٠ ︀ر︑

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹫﹚︑ ︣دد﹎ ﹩﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ︀ز﹝︀ن  ︨︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩﹚﹞ ر در﹢﹋︢﹞ ︀دی را ﹡﹫︤ ︑︀ ︑︀ر﹠︪﹫ ر︲﹢ی ︑﹢﹏ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢د︎ 
:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ا  ︫

*وار︤ ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︗︀ری ٢٢١٧٠٧٨٠٠٠ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ︑︖︀رت ر﹁︧﹠︖︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. 
* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋  ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

*︨︀ز﹝︀ن  در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀دات آزاد  ا︨️.
.︡ ︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹫︪﹠︀دات ﹝︡وش ،﹝︊﹛،﹡︀﹇︬ ،﹡︀︠﹢ا﹡︀ و ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋*

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٩-٣۴٢٨١١٠۴/٠٣۴
كود مرغىكود گاوىنام شهرستان

قيمت پيشنهادى/ريالتريلر فول/عددقيمت پيشنهادى/ريالتريلر فول/عدد

27521انار،نوق و رفسنجان و حومه
-60شهربابك و حومه سيرجان

152حومه كرمان
-75جهاد آباد عنبر آباد جيرفت

-120راور
54523جمع

 ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︤دو ﹋︣﹝︀ن آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی 



یادداشت شفاهی
 حجت االسالم  دکتر علی اکبر صافی اصفهانی
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان

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

  اجتهاد غیر از علم، انگیزه و اخالق می طلبد  اجتهاد: خانم سکینه بیک  خورمیزی، مدیر مکتب حضرت خدیجه)س( مشهد معتقد است: اگر اجتهاد می خواهیم باید در کیفیت جدی باشیم. اجتهاد غیر از 
علم، انگیزه و اخالق می طلبد. اگر این سطح از کیفیت را می خواهیم دیگر نباید برایمان مهم باشد که مثالً بگوییم امسال 2000 دانش آموخته داشته ایم. ما حوزه هایی در مشهد داریم که اصالً اجازه حضور زن را 
جلو استاد مرد یا ورود زن به جامعه را نمی دهند؛ یعنی همیشه می خواهند در عین اینکه درس می خواند، عقب باشد و زیاد حرف نزند؛ و نتیجه اش این می شود که آقایان می گویند زن ها در اجتماع حضور ندارند.

نیازمند اجتهاد تخصصی بویژه در عرصه فقه های مضاف هستیم
خروجی حوزه های علمیه خواهران مثال زدنی است

بحث اجتهاد بانوان، چالش های بی مورد 
و غیرضروری دارد؛ زیرا از لحاظ فقهی 
بانوان می توانند به درجه اجتهاد برسند 
اما نمی توانند عهده دار مقام مرجعیت 
شوند. فقیهان شــیعه اتفاق نظر دارند 
که مرجعیــت از مناصبی اســت که 
خانم ها اجــازه ورود به آن را ندارند هر 

چند در تحقیقات نوین فقهی در این موضوع، ایده ها و نظریاتی مطرح می شود 
اما نظر مشــهور و اجماعی در فقه اســام این است که بانوان به لحاظ ساختار 
روحی، عاطفی، اجتماعی، سیاســی و دالیل دیگر، نباید و الزم نیست عهده دار 
مرجعیت عمومی شوند؛ بنابراین انتظار نداریم بانوان به درجه مرجعیت برسند 
اما می توانند مجتهد متجزی شــوند. آن ها می تواننــد در فروع فقه بویژه فروع 
فقهی بانوان که بسیار زیاد هم هست به درجه اجتهاد مطلق یا متجزی رسیده، 
صاحبنظر شــده و نظریات فقهی خود را مطــرح کنند. حتی آن ها را به اثبات 
رسانده و پیرامون نظریات خود دست به کارهای آموزشی و پژوهشی بزنند و یا 

کرسی های خارج فقه و اصول یا تدریس فقه مضاف و شاخه ای داشته باشند.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی ایران و جهان تشیع هم با اینکه به مجتهد زن 
نیــاز داریم، به مرجع تقلید زن نیاز نداریم؛ مراجع معظم تقلید بحمداهلل وجود 
دارند و هر مکلفی در دریافت حکم متحیر و ســردرگم نمی ماند و می تواند به 
مرجعی که عادل ترین اســت مراجعه کرده و مســائل عمومی فقه خود را از او 
بگیرد؛ اما مشکات ما بیشتر در حوزه فقه تخصصی و شاخه ای است مانند فقه  
اقتصاد، عدالت، بین الملل، تمدن، شهروندی و ده ها شاخه تخصصی دیگر. ده ها و 
صدها شاخه فقه تخصصی وجود دارد که در آن ها مشکل و کمبود نظریه داریم.

نیاز بر زمین مانده ما، هم در حوزه های خواهران و هم در حوزه های برادران، نیاز 
به اجتهاد تخصصی شــاخه ای بویژه در عرصه فقه های مضاف است و بخصوص 
حوزه های علمیه خواهران الزم است ده ها سطح چهار فقه مضاف را دایر کنند.

برخــی افراد بر این باورند که حوزه های علمیــه خواهران با وجود امکاناتی که 
دارند، خروجی قابل توجهی نداشــته اند اما من معتقــدم این حوزه در همین 
مدت اندکی که از تأســیس آن می گذرد خروجی هــای خوبی بویژه در عرصه 
پرورش مجتهد متجزی داشته است. حوزه های برادران با قدمت افزون بر 1000 
سال ارزیابی می شوند اما حوزه های علمیه خواهران تا پیش از انقاب در کشور 
هیچ ظهور و بروزی نداشــتند. اما در 40 ســال پس از انقاب بویژه از اواسط 
دهــه 70 مدارس علمیه خواهران پا به عرصه گذاشــت و مرکز مدیریت حوزه 
علمیه خواهران قم تأسیس شد. نباید در این زمان محدود انتظار داشته باشیم 
حوزه های خواهران خروجی مجتهده بســیار زیادی داشته باشد. همین که در 
این زمان کم و محدود و با تأسیس رشته های تخصصی سطح سه و چهار، حدود 
15 مجتهده و هزاران بانوی حوزوی در کشور داریم خروجی حیرت انگیز و قابل 
توجهی اســت. اجتهاد محصول حداقل 30 سال درس خواندن، تدریس کردن 
و مباحثه مستمر در دروس حوزه است و با اشتغاالت زنانه این زمان بیشتر هم 
می شــود. خروجی بانوان مجتهد در کشور در شرایط موجود، خروجی خوب و 

مثال زدنی است.
نظام آموزشــی نوین در دو مرکز مدیریت بــرادران و خواهران در حال اجرا و 
انجام اســت و بر تحقق و استمرار آن پافشــاری وجود دارد. این نظام نیازهای 
عمومــی جامعه و نظام مانند نیاز به مبلغ، محقق، قاضی و... را برآورده می کند 
امــا نیازهای خاص که همان تربیت مرجع دینــی، مجتهد، متخصص و فقیه 
متجزی است را برآورده نمی کند. من این مدل را تخطئه نمی کنم و آن را برای 
نیازهــای روزافزون جامعه و نظام به عرصه های حضور روحانیون و طاب، الزم 
و اجتناب ناپذیــر می دانم، اما نباید فراموش کرد که حوزه های علمیه در آینده 
اگر از مرجع و مجتهد خالی شــود، رو به افول خواهد نهاد. نظام نوین آموزشی 
حوزه بشدت کاسیک و مدرک گراست و نمی تواند مرجع پرور و مجتهدآفرین 
باشد مگر اینکه در ساختار خود نظام سنتی و قدیمی حوزه های علمیه را هم به 

رسمیت شناخته و پر و بال دهد.

شیروان   احمدی  مریم  معارف/   
بانوان  اجتماعی  و  علمی  جایگاه  بحث 
مدتی  علمیه،  حوزه های  دانش آموخته 
است در مجامع و محافل حوزوی مطرح 
رمضانی  دیدار  در  که  جایی  تا  است 
طاب و روحانیون با رهبر معظم انقاب، 
توسط یکی از خواهران حاضر در جلسه 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  و  شد  مطرح 
»سؤال  دادند:  نشان  واکنش  گونه  این 
که  بود  فاضل  خانم های  این  از  یکی 
جایگاه اجتماعی طاِب خواهر کجاست؟ 
البته  است؛  بجایی  سؤال  واقعاً  بله، 
خانم های  این  می دانیم  اجمال  به طور 
می خوانند  طلبگی  درس  وقتی  طلبه 
داریم، حضور  زن  فاضل  همه  این  ما  و 
اجتماعات  در  خانواده ها،  بین  در  این ها 
یک  روز  یک  است.  مغتنم  خیلی  زنان 
بود  خوبی  مّای  بود،  اصفهانی  بانوی 
بیشتر  این ها  مانند  و  عقلی  علوم  در  و 
بود؛  محترمی  خانم  داشتند،  تخصص 
ایشان  دیدن  طباطبایی  آقای  مرحوم 
رفته بودند، با ایشان ماقات کرده بودند، 
و  این ها؛  مانند  و  بودند  کرده  مباحثه 
بانوی  یک  که  می کردیم  افتخار  خب 
فاضله عالمه ای داریم؛ حاال چند  ده هزار 
تعداد  بینشان  که  ]داریم[  فاضل  طلبه 
زیادی فضای برجسته هستند... ]این[ 
جایگاه  ]باید[  است؛  مهمی  چیز  خیلی 
درگذشت  سالروز  بشود«.  معلوم  این ها 
تا  شد  بهانه ای  امین،  مجتهده  بانو 
در  را  بانوان  اجتهاد  بویژه  موضوع  این 
گفت وگو با خانم صدیقه رضایی، مدرس 
حضرت  اسام شناسی  علمیه  مدرسه 
چهار  سطح  دانش آموخته  و  زهرا)س( 

حوزه به بحث بگذاریم.

 علم آموزی جنسیت بردار نیست
خانــم رضایــی دربــاره ورود خانم ها به 
عرصه اجتهاد، با اشــاره به سخن پیامبر 
اســام)ص( که می فرمایند: »َطلَُب اَلِْعلِْم 
َفِریَضٌة َعلَی ُکِلّ ُمْسلٍِم«، توضیح می دهد: 
در آموزه های دین، علم مصداق نور است 

و دســتیابی به این امر بنا 
بــر گفته رســول اهلل بر هر 
مســلمانی واجب است. در 
تاریــخ هــم می بینید که 
خود  خانه  از  پیامبــر)ص( 
مبارزه با جهل و بی سوادی 
را آغــاز کرد و به دســتور 

ایشــان، یکی از زنان قریشی که خواندن 
و نوشــتن می دانست، مأمور شد به یکی 
از زنــان پیامبــر کتابت بیامــوزد. خود 
پیامبر)ص( نیز بخشــی از وقت خود را 
صرف آموزش و ارشاد زنان قرار داده بود؛ 
بنابراین علم آموزی جنسیت بردار نیست.

او در پاسخ به این پرسش که چه عوامل 
و دالیلی سبب شــده تا بانوان کمتر به 
درجه اجتهاد برســند، می گوید: اجتهاد 
حصول توانایی استنباط احکام از منابع و 
مصادر اصلی اسام است و بدست آوردن 
این توانایــی نیازمنــد فراگیری علومی 
است که تحصیل آن ها حداقل 10 سال 
طول می کشد و نیاز به تاش و کوشش 
بی وقفــه دارد. عاوه بر آن مقام علمی او 
باید توسط مجتهدان تأیید و اجتهادش 
در جوامــع علمی اعام شــود.  بنابراین 
افرادی ممکن اســت به این درجه نائل 
ولی شناخته شده نباشــند؛ همان طور 
که در بین آقایان هم معموالً مجتهدینی 

شناخته شده اند که مرجع تقلید باشند.

 زیرساخت تحصیل 
در سطوح عالی برای 
خواهران فراهم نیست

این مدرس حوزه و دانشگاه 
اضافه می کنــد: مورد دیگر 
اینکــه پــس از پیــروزی 
به  ویــژه ای  توجه  انقاب، 
حــوزه علمیــه خواهران شــد ولی این 
توجهات معطوف به ســطوح یک و دو و 
بیشــتر در عرصه تبلیغ بود و متأسفانه 
در حوزه علمیه خراسان هنوز هم درس 
خارج برای خواهران به صورت رســمی 
نداریم و زیرســاخت ادامــه تحصیل در 
سطوح عالی برای خواهران فراهم نیست. 
در ســال های اخیر ورود به ســطح سه 
بــرای خواهران امکان پذیــر بود ولی در 
سطح چهار هنوز رســماً از طرف حوزه 
علمیه خراســان کاس درس نداریم و 
اگر کسی بخواهد در این عرصه و سطوح 
خارج حوزه وارد شــود مستلزم کوشش 
چنــد برابــری خودش و دنبــال کردن 
دروس ارائه شــده در سایت های رسمی 

مراجع است.
رضایــی در ادامــه به نقش مــادری و 
همســری زنان نیز اشاره و بیان می کند: 
با توجــه به نقش های متعــدد زنان در 
عرصه های زندگی و اینکه برای یک زن 
فاضله مســلماً نقش همسری و مادری 

در اولویت قــرار دارد، برای همه افرادی 
که به این عرصه وارد می شــوند شــاید 
توانایی مدیریت چند نقش مشکل باشد. 
ضمن اینکه مسلماً نقش های متفاوت هر 
کدام اقتضائاتی دارد و شرایط و الزامات 
خود را می طلبد ولی اگر برای سازگاری 
این نقش ها تدابیر و تمهیداتی بســته به 
توانایی و ظرفیت افراد اندیشــیده شود، 

می شود آن ها را مدیریت کرد.

 باید تصور عدم دستیابی 
به اجتهاد از بین برود

کارشناس حلقه های معرفت حرم مطهر 
تصریح می کند: جنســیت همواره خارج 
از ذات و ماهیت انســانی اســت و علم و 
علم آموزی از آنجا که در شمار ارزش های 
انســانی به  شــمار می آید از نظر اسام 

تفاوت در آن وجود ندارد؛ 
بنابراین با حفظ نقش های 
اصلی زن در زمینه رسیدن 
به مرتبه اجتهاد نیز فرقی 
بین زن و مرد وجود ندارد 
و مــا مصداقاً بســیاری از 
خانم هــا را می بینیم که با 
تدابیــر و مدیریــت، تمام 
نقش های خــود را به نحو 
احســن انجــام داده انــد. 
همچنین به نظــر من نه 
تنها تأهل مانع رسیدن به 
مدارج باالتر نیســت بلکه 
شــاید در بســیاری موارد 
یــک خانم متأهــل بهتر 
برنامه های  مجــرد  فرد  از 
کند. مدیریــت  را   خــود 

عضو شورای تحقیقات پایانی حوزه علمیه 
در پایان می گوید: امیدواریم حوزه علمیه 
خراســان با فراهم آوردن زیرساخت های 
ورود زنان به ســطوح عالی حوزه، راه را 
برای آن ها هموارتر کنــد و یا حداقل با 
معرفــی افرادی که در ایــن عرصه وارد 
شده اند تصور عدم دســتیابی به مسئله 

اجتهاد را از بین ببرد.

گفت وگو با صدیقه رضایی درباره امکان تحصیل بانوان در سطوح عالی حوزوی  

از سوی انتشارات انقالب اسالمی در رسیدن به مرتبه اجتهاد، فرقی بین زن و مرد نیست
ترجمه رهبر انقالب از »فی ظالل 

القرآن« سیدقطب منتشر شد
رهبر  ترجمه  معارف: 
معظم انقــاب از کتاب 
القــرآن«  ظــال  »في 
تألیف سیدقطب توسط 
انتشارات انقاب اسامی 
وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای منتشر 
شد. »فی ظال القرآن« در واقع بیش از آنکه یک 
کتاب تفســیر باشد، کتابی است که درباره نحوه 
بیان الهی و زیبایی هــای لفظی و معنوی قرآن، 
تناسب آیات با یکدیگر و برخی مصادیق معاصر 
آیات، بحث می کند کتاب حاضر، از ابتدای قرآن 
کریم تا آیه 182 سوره مبارکه بقره را در بر دارد. 
معظم لــه کــه در ســال 1348 و در زندان های 
ستمشاهی ترجمه این اثر را آغاز می کنند، پس 
از اتمام جلد اول ترجمه کتاب، باخبر می شوند این 
کتاب از ســوی مرحوم دکتر احمد آرام، در حال 
ترجمه اســت بنابراین از ادامه ترجمه خودداری 
می کننــد. قلم مترجم کتاب، بســیار فاخر و در 
سبکی مخصوص به خود ایشان است و این مطلب 
بر زیبایی کتــاب می افزاید. به فراخور مطلب، در 
مواردی پاورقی هایی با امضای مترجم، درج شده 
است که یا توضیح متن مؤلف و یا نقد اوست. در 
چــاپ حاضر، متن تصحیح شــده و منابع مورد 
اســتناد کتاب، تحقیق مجدد شده و در مواردی 
نیز منابعی جدید اضافه شده است. همچنین برای 
بهره مندی بیشــتر مخاطب از محتویات کتاب، 
تیترهای کنارمتنی و نمایه های مختلف در پایان 
کتاب درج شــده است. براســاس تقسیم بندی 
مؤلف کتاب، مجلد موجود از 12 بخش تشکیل 
شده؛ در مقدمه به طور مبسوطی از قرآن کریم و 
استفاده هایی که از این کتاب می توان کرد سخن 
گفته شــده اســت. پس از مقدمه در ضمن یک 
درس، از ســوره حمد، بحث شده؛ درس بعدی، 
بیان ویژگی های ســوره بقره اســت و در ادامه با 
تقسیم آیات هم سیاق جزء اول قرآن کریم در 6 
درس و تنظیم آیات هم داستان جزء دوم در چهار 
درس، کتاب به پایان می رســد. عاوه بر این 11 
بخش، در ابتدای جزء دوم نیز، توضیحاتی درباره 

مفاد این جزء داده شده است.

مصداقاً بسیاری از 
خانم ها را می بینیم 

که با تدبیر و 
مدیریت، تمام 

نقش های خود را به 
نحو احسن انجام 

داده اند؛ بنابراین به 
نظر من »همسری« 

و »مادری« مانعی 
برای رسیدن به 

مدارج باالی علمی 
نیست

بــــــــرش
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آگهی تغییرات شرکت قطعات آهنگری خاوران شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20251 و شناسه ملی 10380357627

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصوره عقیلی عطار به کدملی 0939490821 
به سمت رئیس هیئت مدیره فهیمه محمدزاده رهباردار به کدملی 0930875494 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غالمرضا 
محمدزاده رهباردار به کدملی 0939283115 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497088(
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آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی علوم گسترتوس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 64078 و شناسه ملی 14007485956

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: تاس��یس و اداره کارخانجات بمنظور طراحی و ساخت انواع ماشین آالت صنعتی و کارخانه ای 
از قبیل ماشین آالت صنایع سلولزی ،غذایی ،بسته بندی وتامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز،فروش تولیدات و محصوالت شرکت و 
اقدام به واردات و صادرات و خرید سهام و سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ تسهیالت مالی از بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری جهت شرکت و انجام هرگونه معامله و امور بازرگانی و خرید و فروش برای انجام مقاصد شرکت مفید واقع گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497085(
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آگهی تغییرات موسسه خیریه مشارکتهای مردمی بیمارستان قائم عج
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5535 و شناسه ملی 14006794345

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,09 و نامه شماره 3853,1,644 مورخ 1398,2,12 فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عالیه 
عطار به کد ملی 0939429004 به عنوان رئیس هیئت مدیره سید احمد سادات مادر شاهی به کد ملی 0939256266به عنوان نائب رییس هیئت مدیره 
علی سلمان زاده به کد ملی 0937523364به عنوان خزانه دار زهره نظریان به کد ملی 0932165885به عنوان منشی هیئت مدیره میترا تکلو به کد 
ملی 0700205195 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره س��ید حمید مصطفوی طهرانی به کد ملی 0930636945 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره رضا 
نی��ک ب��اف به کد ملی 0931450802به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره فتانه کالهان به کد ملی 0932270867 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مینو 
مهدی زاده گان عطار به کد ملی 0933905378 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمد جواد محمدی اصفهانی به کد ملی 0937740187به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره وحید رزاقی بهار به کد ملی 0938774522به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره علی طهماسبی فرحدل به کد ملی 0940641542به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مصطفی داس��تانی به کد ملی 1060295148به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره زهرا معاون به کد ملی 0930631609به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بهروز دانش��ور علی زادگان به کد ملی 0930682564 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مهدی خورس��ندی به کد ملی 
0934109346به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره کاظم وزیری پارسا به کد ملی 0943838071به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره حمید رضا نامجو به کد 
ملی 5249276301به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مریم ضابطیان حسینی به کد ملی 0932986870به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره فاطمه حسینی 
طهران��ی ب��ه کد ملی 0930595106به عنوان عضو اصلی هیئت مدی��ره وحیدرضا جباری پورخامنه به کد ملی 0829313710 به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره مریم کالهان به کد ملی 0939539144به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مسعود کامران مشهدی به کد ملی 0937622311 به عنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره ابوالفضل رس��تمیان به کدملی 5769867310 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای رضا نیک باف به کدملی 0931450802 به عنوان 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل آقای رضا نیک 

باف و خزانه دار آقای علی سلمان زاده و در غیاب خزانه دار با رئیس هیئت مدیره خانم عالیه عطار و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497078(
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آگهی تغییرات شرکت نانو ترکیبات طالیی اکسیر آژند شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 60704 و شناسه ملی 14006568775

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم میترا امامی گوهری به شماره ملی 
0937810029 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره خانم نیلوفر امامی گوهری به ش��ماره ملی 0061976970 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . 2( کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از 
چک - س��فته - بروات و مکاتبات اداری و اوراق عادی و قراردادها و عقود اس��المی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497009(
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آگهی تغییرات شرکت به گاز نام سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 4915 و شناسه ملی 10680045930
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای بهنام علیزاده به شماره ملی 1110812833 به 
س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهروز هاش��می گل سفیدی به شماره ملی 1284940926 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
حس��ین بابائی به ش��ماره ملی 1289003882 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اردوان حس��ینی به شماره ملی 4689847177 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدکورش هاشمی گل سفیدی به شماره ملی 4689616061 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسالمی و بطور کلی هر گونه قراردادی 

که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )497594(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم سهامی خاص
 به شماره ثبت 5805 و شناسه ملی 10861005764

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمد تقی 
محمدی به شماره ملی 0381593053 به نمایندگی ازشرکت اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران قم به شماره ثبت3917 
شناس��ه ملی 10860987200 بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر محمدی به ش��ماره ملی 0384091377 به نمایندگی از شرکت 
اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران به ش��ماره ثبت 1534 و شناس��ه ملی 10100150058 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )497546(

آگهی تغییرات شرکت سبز آرا نوین 
پردیس توس ش�رکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 61299 و شناسه ملی 

14006728634
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل 
شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان 
مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، مطهری شمالی، 
خیابان ش��هیدوطن پرست ]ش��هیدکریمی16[ ، بلوار 
شهید کریمی ]عبدالمطلب 14[ ، پالک 181 ، طبقه اول 
کدپس��تی 9194683115 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)497173(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه آرتام 
دژ شرق ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 42882 و شناسه ملی 

10380587108
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
نش��انی ش��رکت از محل قبلی به آدرس جدید: 
اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، 
بخش مرکزی ، شهر مش��هد، قاسم آباد ، کوچه 
ش��ریعتی 32,1 ، خیاب��ان ش��ریعتی 32 ، پالک0 
تغیی��ر  اول کدپس��تی 9189638967  طبق��ه   ،

یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497151(
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آگهی تغییرات شرکت مرتفع سازان 
صدرا شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 41390 
و شناسه ملی 10380572531

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1396,12,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
- مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
اس��تان خراس��ان رضوی - شهرس��تان مش��هد - 
بخش مرکزی - شهر مشهد-سجاد-خیابان فرزان              
]ملک آباد33[-خیابان عمید1]فرزان2[-پالک93 
-طبقه همکف- کدپس��تی : 9186843456 تغییر 
یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497080(
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آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت 
دیبا نقش فراز ش�رکت با مسئولیت 
مح�دود به ش�ماره ثب�ت 50901 و 

شناسه ملی 14003972374
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,02,10 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد 
اعضای هیئت مدی��ره از 5 نفر به 8 
نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)497042(
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آگهی تغییرات ش�رکت توس�عه پیمان آژند 
شرکت با مس�ئولیت محدود به شماره ثبت 

49170 و شناسه ملی 10380657377
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ 1398,02,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم 
عف��ت گوهری مق��دم ب��ا دریاف��ت 5000000 ریال از 
صندوق ش��رکت از ش��رکت خارج گردید در س��رمایه 
ش��رکت از مبل��غ5005000000 ریال ب��ه 5000000000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید.  س��هم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل 
می باش��د: بهنام آریا فرد دارای 4995000000 ریال 
سهم الش��رکه. مریم آریان فر دارای 5000000 ریال 

سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497008(
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آگهی تغییرات ش�رکت توسعه پیمان 
آژند شرکت با مسئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 49170 و شناس�ه ملی 

10380657377
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1398,02,27 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : بهن��ام 
آریا فرد به ش��ماره مل��ی 0870422359 به س��مت 
مدیرعام��ل و نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره مری��م                                   
آری��ان فر ب��ه ش��ماره مل��ی0820092606 به س��مت 
رئیس هیئ��ت مدیره ب��رای مدت نامح��دود انتخاب 
گردیدند . کلیه اس��ناد وم��دارک و اوراق تعهد آور 
شرکت,بروات و س��ایر اوراق تجاری شرکت با امضاء 
منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497007(
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ذکر روز
)صد مرتبه(  
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سرهنگ کول دیو بتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو 
در افغانستان اعالم کرد که قطعاً تمام مردم این کشور خواستار 

خروج نیروهای خارجی هستند.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با اشاره به نبود هیچ 
توافقی با فرانســه برای محاکمه اعضای داعشی این کشور، 

تأکید کرد که این افراد باید در عراق محاکمه شوند.

دونالد ترامپ، جو بایدن، نامزد پیشــتاز حزب دموکرات در 
انتخابــات 2020 را  از نظر عقلــی، ضعیف توصیف کرد که 
رئیس جمهور پیشین آمریکا او را از میان انبوه زباله ها بیرون کشید.

عبدالباری عطــوان، روزنامه نگار عرب ضمن شــماتت 
حکومت های مصر، اردن و مغرب نوشت: از منامه جز با ننگ 
و شکست برنمی گردید. مراقب باشید آتش انتفاضه بزرگی که 

در راه است دامن شما را نگیرد.

رویترز: امیدی به بهبود روابط پکن و واشنگتن نیست

تقابل ادامه داریانکی ها وچشم بادامی ها
  جهان  کمتر از سه هفته به دیدار پیشنهادی رهبران چین و 
آمریکا باقی مانده، اما چشم انداز روشنی برای پایان یافتن جنگ 
تجاری و حتی سیاسی میان دو کشور وجود ندارد؛ مسئله ای 
کــه از تداوم زورآزمایی دونالــد ترامپ، رئیس جمهور مو زرد 
ایاالت متحده و اژدهای زرد جنوب شــرق آسیا حکایت دارد. 
رویترز گزارش داد: در تاریخ 2۹- 2۸ ژوئن )۸-۷ تیر( نشست 
گروه 20 در شهر اساکای ژاپن انجام خواهد شد. ترامپ گفته 
است می خواهد »شی جین پینگ« را در این نشست ببیند. 
او همچنین اظهار داشته است پس از این مالقات درباره اینکه 
آیا تعرفه تمام کاالهای چینی را باال ببرد یا نه تصمیم خواهد 
گرفت. هنوز هیچ کدام از طرفین این مالقات را تأیید نکرده اند. 
روابط بین دو کشور از اواسط خرداد و پس از شکست مذاکرات 
تجاری و سپس تعیین تعرفه 200 میلیارد دالری بر کاالهای 
چینی از سوی ترامپ رو به وخامت گذاشته و اکنون نیز احتمال 
اینکه دیدار بتواند تغییری در شــرایط ایجاد کند، تقریباً صفر 
است. منابع آگاه عقیده دارند با توجه به روابط تیره ای که بین 
دو کشور حاکم است، آمادگی های الزم برای این نشست وجود 

ندارد.
از سوی دیگر همزمان با شدت گرفتن جنگ اقتصادی میان چین 
و آمریکا، پکن واشنگتن را به توطئه در گسترش اعتراضات ضد 
چینی هنگ کنگ متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین 

با صدور بیانیه ای هشدارآمیز گفت: از آمریکا می خواهیم اظهارات 
غلط و غیرمسئوالنه را متوقف و از دخالت در امور داخلی هنگ 
کنگ و چین اجتناب ورزد. با ایــن حال وزارت خارجه آمریکا 
در اقدامــی مداخله جویانه اعالم کرد که از نزدیک بر اصالحات 
دولت هنگ کنگ نظــارت دارد. تظاهرات هنگ کنگی ها علیه 
چین به بهانه تصمیم پارلمان این کشــور جهت تصویب الیحه 
استرداد مجرمان به پکن، صورت می گیرد. معترضان می گویند 
تصویب این الیحه حق حاکمیت و اســتقالل هنگ کنگ را به 
خطر می اندازد، اما شواهد نشان می دهد این جمعیت معترض 

توسط کشورهایی نظیر آمریکا تحریک شده اند.
 رسانه های چینی نیز می گویند که پشت این اعتراضات نیروهای 
خارجی قــرار گرفته اند. از دیگر اقدامــات تحریک آمیز ایاالت 
متحده علیه چین در چند ماه اخیر  به عبور کشتی های جنگی 
از دریای جنوب چین و همچنین امضای قراردادهای ســنگین 
تســلیحاتی با تایوان با وجود مخالفت پکن می توان اشاره کرد. 
استراتژیست های آمریکایی از چین به عنوان رقیب جدی برای 
به چالش کشیدن قدرت این کشور در آینده نزدیک نام می برند. 
بتازگی جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده تأیید کرد 
که ترامپ در تماس تلفنی با وی اذعان کرده است که چین در 
بسیاری از عرصه ها از آمریکا جلو افتاده که باید برای این موضوع 

چاره ای اندیشیده شود.

یورونیوز: پلیس فرانسه یک گروه نئونازی را 
که قصد داشت به عبادتگاه های مسلمانان و 

یهودیان حمله کند متالشی کرد.
رویترز: مصر، اردن و مغرب به دولت آمریکا 
ابالغ کرده اند که در کنفرانس منامه شرکت 
خواهند کرد، لبنان شرکت در این کنفرانس 

را رد کرده است.
ساوث چاینا مورنینگ پست: چین سامانه 
راداری جدیدی ساخته است که با استفاده از 
امواج الکترومغناطیسی باال می تواند جنگنده های 
رادارگریــز را از مســافت دور ره گیری کند.

اندیشکده هریتیج:
بازداشت مهاجران متوقف شود

نیک پندار: اندیشکده هریتیج در مقاله ای با 
عنوان »دستورعملی برای اصالحات در قانون 
مهاجرت آمریکا« نوشت: برای مقابله با مهاجرت 
و باال بردن امنیت مــرزی به جای رفتارهای 
ناگهانی، کنگــره باید یک طرح گام به گام اجرا 
کند و به طیف گســترده ای از مسائل بپردازد. 
مسائلی از قبیل: گذر از سیاست مرزهای باز؛ 
پایان دادن به بازداشــت و آزاد کردن بی فایده 
مهاجران؛ مبارزه با کارتل های فرامرزی )که با 
کالهبرداری و قاچاق انسان فعالیت می کنند(، 
احیای قوانین یکپارچــه مقابله با مهاجرت و 
حفظ تعامل منطقه ای مفید.این اندیشــکده 
ادامــه می دهد: بدون پیاده ســازی این طرح 
گام به گام، نظام مهاجــرت ناقص ما نمی تواند 
نتیجه بخش باشد. قانون باید به نحوی اصالح 
شود که مهاجرپذیری مبتنی بر شایستگی در 
اولویت قرار بگیرد و به شیوه هایی مانند تابعیت 
در نتیجه تولد و رفتارهای میهن پرستانه پایان 
دهد. عالوه بر این، قوانیــن جدید مهاجرت، 
امنیت مرزی و اصالحات اجرایی باید مستقاًل 
اعمال شــده و انجام گیرد نه اینکه به عنوان 
یکــی از آیتم های یک برنامه بزرگ تر باشــد.

پدافند سوریه دوباره فعال شد
 حمله ناکام صهیونیست ها

 به جنوب سوریه
ســانا: پدافند هوایی ســوریه، بامداد روز 
گذشته در واکنش به تهاجم هوایی رژیم 
صهیونیستی چندین موشک شلیک شده 
به سوی اهدافی در جنوب سوریه را منهدم 
کرده است. این حمله موشکی مواضعی در 
منطقه تل الحاره، واقع در اســتان درعا در 
نزدیکی بلندی های جوالن را هدف قرار داده 
است. تعدادی از موشک ها نیز با اصابت به 
منطقه یاد شده خسارت هایی مادی برجای 
گذاشته و تلفات انسانی نداشته است. پس 
از رهگیری موشــک ها رژیم صهیونیستی 
با جنــگ الکترونیک تالش کرده اســت 
ســامانه راداری ســوریه را مختــل کند.

تزارها واندیشه نقش آفرینی در اردوگاه سنتی غرب 
این روزها تالش دوباره وارثان تزارها برای یافتن جای پایی در کشورهای عرب حوزه 
جنوبی خلیج فارس - جایی که به طور سنتی در اردوگاه غرب قرار دارد - زنگ خطر 
را برای مقامات آمریکایی به صدا درآورده است. نشست وزرای انرژی روسیه و عربستان 
در حاشیه اجالس اقتصادی سن پترزبورگ و رایزنی های صورت گرفته در مورد سفر 
پوتین به ریاض در چند ماه آینده، احتمال دیدار رئیس جمهور روسیه و امیر قطر در 
حاشیه اجالس شانگ های همزمان با ابراز تمایل دو کشور برای افزایش حجم مبادالت 
تجاری به 6 برابر سطح کنونی تا ابتدای سال 2020 و گفت وگوی تلفنی دو روز پیش 
پوتین با ولیعهد امارات همگی از رویکرد جدید روس ها در راستای افزایش همکاری با 
این شیوخ ثروتمند حکایت دارد. روسیه نیز همانند همه کشورها در رابطه با دیگر دول 

تنها به دنبال کسب منافع هرچه بیشتر است.
 بر این اساس مقامات روس با طیف وسیعی از کشورهای منطقه از ایران گرفته تا مصر، 
عربســتان، امارات و حتی رژیم صهیونیستی ارتباط دارند. مراوده با کشورهای عرب 
حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز در همین راستا بوده؛ چرا که منافع اقتصادی و تجاری 
زیادی را نصیب مسکو خواهد کرد. این در حالی است که همزمان با افول قدرت آمریکا 
و به چالش کشیده شدن نظام تک قطبی؛ فرصت برای روس ها فراهم شده تا بار دیگر 
وارد میدان شده و به عنوان بازیگری فعال و تأثیرگذار در عرصه معادالت خاورمیانه 
ظاهر شوند. ایاالت متحده برای مهار قدرت روزافزون چین، عمالً از دوره اوباما مرکز ثقل 
خود را بر اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا متمرکز کرده است و این موضوع شرایطی 
را فراهم آورده تا روس ها خأل قدرت آمریکا در منطقه را پر کنند.موضوع دیگرمسئله 
فروش ســالح به این شیخ نشین های ثروتمند اســت. روس ها در تالش هستند از 
این قافله عقب نمانده و ســهمی در بازار گرم تسلیحاتی این حوزه دست و پا کنند.
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عکس نوشت

 حمله  بولدوزرهای آل خلیفه
 به  ساختمان  روزنامه الوسط

تصویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می  دهد بولدوزرهای 
حکومت بحرین روزنامه الوسط یکی از معدود رسانه های منتقد و 
متعلق به انقالبیون را ویران کردند. دست اندرکاران روزنامه الوسط 
تأکید کرده اند هر چند ســاختمان این روزنامه را تخریب کرده اند، 
ولی هرگز نمی توانند فکر و اندیشه آن را از بین ببرند و این روزنامه 

آزاد برای همیشه باقی خواهد ماند.

 سفر یک هیئت مصری قطری به غزهتوقف نافرمانی مدنی در سودانحمله ای دیگر به فرودگاه سعودی
کلکسیون موفقیت های 

مقاومت یمن کامل تر می شود
 شورای نظامی 

زندانیان سیاسی را آزاد می کند
تالش حماس برای ترمیم 

صفوف داخلی فلسطینیان
المســیره: یــک روز پــس از آنکــه 
یمن، عربســتان را تهدید بــه حمله به 
فرودگاه هایش کرد، برج مراقبت فرودگاه 
ابهاء در جنوب عربستان هدف قرار گرفت. 
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن روز گذشــته از موفقیت این 
حمله خبر داد. بنا بر این گزارش، موشک 
استفاده شده در این حمله از نوع کروز بوده 
است. پدافند آمریکایی عربستان نتوانسته 
است این موشک را ردگیری کند. عربستان 
سعودی در بیانیه ای این حمله و موفقیت 
آن را تأیید کرده است. در نتیجه این حمله 

فرودگاه ابهاء از مدار خارج شد.

قدس آنالین: نیروهــای آزادی و تغییر 
ســودان با تأکید بر اینکه تا زمان انتقال 
قدرت به غیرنظامیان بــه کار خود ادامه 
می دهند،گفت: تا اطالع ثانوی اعتصاب و 
نافرمانی مدنی را متوقف می کنند. شورای 
نظامی سودان نیز به دنبال این اقدام، قول 
داده است که زندانیان سیاسی را آزاد کند. 
از ســوی دیگر نماینــده اتیوپی که برای 
میانجی گری به سودان رفته است، اعالم 
کرد: طرف های ســودانی توافق کرده اند 
که به مذاکرات پیرامون تشــکیل شورای 
حاکمیتی بر اســاس توافقات قبلی خود 

ادامه دهند.

تسنیم: حــازم قاسم، سخنگوی جنبش 
حماس، از ســفر نزدیک هیئت مصری و 
سفیر قطر به نوار غزه خبر داد. هدف از این 
سفر پیگیری تفاهمات مربوط به شکستن 
محاصره و اطالع از روند اجرای طرح های 

بازسازی نوار غزه است.
 وی ابــراز امیدواری کرد کــه ابومازن و 
جنبــش فتح مواضع مثبتــی را در قبال 
تالش ها و درخواســت ها برای ساماندهی 
صفوف داخلی فلســطینیان اتخاذ کنند؛ 
زیرا چنین کاری سبب افزایش توانمندی 
فلســطینیان برای مقابله بــا طرح هایی 

همچون معامله قرن می شود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمدعلی مهتدی دیپلمات سابق و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه 
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آگهى مناقصه ( نوبت اول )
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ از  ﹏︨︣ــ︀زی ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ اداره ﹋﹏ راه و ︫ 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
﹥ آدرس www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م  ــ︐︀د )︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ و︋ 
︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

︀ز﹡︡.  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

ــ﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر در راه و ︑︣ا︋︣ی   ︨️︀︻ر ︀ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و﹡︷︀رت را﹨︊︣دی ر﹫︦ ︗﹞﹢ر︋  ــ﹢دن  ر︑︊ــ﹥ ۵  از ﹝︺︀و﹡️︋  دارا︋ 
ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.

٩٨/٣/٢٢ ︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️ :               ︨︀︻١۴/٠٠️                          ﹝﹢ر︠﹥   ٩٨/٠٣/٣٠
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د :                                             ︨︀︻١۴/٠٠️                         ﹝﹢ر︠﹥   ٠٩/٩٨/٠۴
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ :                                                  ︨︀︻️ ٠٨/٠٠                        ﹝﹢ر︠﹥   ١٠/٩٨/٠۴

︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿  ︎﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 آدرس ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :   ۴١٩٣۴-٠٢١ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :   ٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١

ا﹟ آ﹎﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن در iets.mporg.ir️︀︨ ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️
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مبلغ ضمانت نامهمبلغ برآورد (به ريال)پروژه
(به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

اجراى كليه عمليات احداث روكش آسفالت 1
معابر بافت فرسوده قائمشهر

11,345,121,568568,000,0002098003377000062

اجراى كليه عمليات حاشيه رودخانه سياهرود 2
قائمشهر

10,485,755,157525,000,0002098003377000063

«آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︐﹠︀د آ ﹤ شـركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد︋ 
ا︗︣ا﹩ ︋﹠︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠٢١ را از﹝  ︫﹤ ︧️ ١٣٢ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ ︻﹞︀دده»︋  ︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه︎  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹋︀ر﹨︀ی︋  «︻﹞﹙﹫︀ت︨ 
 ﹤  ︋︀︨ــ ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ار︨ــ︀ل︎  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
﹥ آدرس  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀  ︨️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د
️ دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹫﹑︮ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹜ــ︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان www.setadiran.ir
︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹤  ︋﹏ــ︡ه در ذ ﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︫︣   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗
﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ٩٨/۴/١٣ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️  ︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ــ︀ز﹡︡.︋   ︨﹅﹆﹞ را ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀در ارز

﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط و ﹝︡وش، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢۵
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٩

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د) در ︨︀﹝︀﹡﹥: 
︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز  ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/۴/٩٨ 

۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹇︡س ﹡﹫︣و
﹫︀︋︀ن                                     ــ﹫︣از،︠  ــ﹑ک ٨٢ و︫  ــ︣وردی،︎  ︺ــ︡ از ــ︀رراه︨  ﹫︀︋ــ︀ن ﹝︴ــ︣ی،︋  آدرس د﹁︐ــ︣ ﹝︣﹋ــ︤ی: ︑ــ︣ان،︠ 
 ،﹜︪ ︀︨ــ︀ر﹎︀د، ︵︊﹆﹥︫  ــ︀︠︐﹞︀ن︎   ︨،۴۵ ﹤﹢﹋ ،﹟﹫︴ــ︺︡ی و ﹁﹙︧ــ ــ﹫﹠﹞︀︨  ︀ن ز﹡︡، ︡﹁︀︮﹏ ٢٠ ﹝︐︣ی︨   ︠﹜︣﹋

وا٢٢︡ (︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی: ٨٢۴٠۴٠٠٠- ٠٢١ د﹁︐︣ ︫﹫︣از: ٣٢٣١٨۵٠٩- ٠٧١، ﹁︀﹋︦: ٣٢٣١٧٠۵١- ٠٧١
 ︳از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا ،﹩︋︀و ︎︦ از ارز ﹤︐﹁︀ ︣ان ا﹡︐︪︀ر﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ر ارز﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟ا

︗️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
︨ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج ا︨ــ️ و ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٨۶۶- ٠٧١ آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ︧ــ﹫﹟ ﹝﹫︣ ︑﹞︀س 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و︎  ــ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

۴٩٧۵٠۵ : ﹩﹎م.ا﹜︿ ٣٨٨١ ︫﹠︀︨﹥ آ

️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧- ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.      ۴١٩٣۴- ٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊
شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۸
۰۳
۲۸
۸

︣در︠︐﹩ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹝︭﹢﹐ت︨ 
﹝﹢﹇﹢﹁ــ﹥ ︻︊︡ا... ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢ل ︨ــ︣در︠︐﹩ ا﹡ــ﹢اع زرد آ﹜﹢ ︋︀غ 
︨ــ﹢ران را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ در روز ﹉ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١٣٩٨/٠٣/٢۶ 
 ︡︀زد  ︋️︗ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ︨︣ــ︀﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹥ ﹁︣وش︋   ︋︊ ︨ــ︀︻️ ١٠︮ 
و در︀﹁ــ️ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه در، روز﹨ــ︀ی ٩٧/٠٣/٢۴ و ٩٧/٠٣/٢۵                             

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏آدرس ذ ﹤  ︋(﹤︊﹠ (︗﹞︺﹥ و︫ 
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

١- ﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 
٢- ﹝︊﹙︼ ود︀︋ ﹤︺︡ ︋︭﹢رت  ﹩﹊﹡︀︋ ﹟﹫︋ ﹉︀ ﹁﹫︩ وار ﹤︋ ︧︤︀ب ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ 

.︫︡︀︋
٣- ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار در رد و ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

 ﹜︡﹆︑ ــ︡هــ︣اه ︋︀ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا﹝﹨ ︡ه︤ا﹞ ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ︳۴- ﹁ــ︣م ︫ــ︣ا
﹝﹫﹍︣دد.

︀غ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا...ر︲﹢ی  ﹢ران)︋  ︀﹡︡︤ ا﹝︀م ر︲︀(ع) ١ (︗︀ده︨  آدرس: ︗︀ده︫ 
 ٠۵١٣٢۶٧٢۶٣۵ :﹟﹀﹚︑

  ﹝︣︡️ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥- ︻︊︡ا... ر︲﹢ی
/ع
۹۸
۰۳
۲۴
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︀﹋﹠﹫﹟ رو︨︐︀﹨︀ی  ︭﹢ص ﹁︣وش ︨﹢︠️ ︋﹥︨  در ا︗︣ای ︋﹠︡ ٢ ︑︭﹢︉ ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١١۶۶٨٩/ت/۴۵٠۵٩ ﹝﹢رخ ٨/۶/٩٠ ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان در︠ 
﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋  ﹢︠️ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن︠   ︨﹤﹫﹝ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︨  ﹢︠️ ا︨︐︀ن︠  ︺︀ع ٢٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی، ﹋︀ر﹎︣وه︨  ﹝︣زی در︫ 
︋︀ ︫︣ا︳ ذ﹏ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡:    ١- ︨︀︋﹆﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه      ٢- ︑﹢ان ا︗︣ا﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ (﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

ر︀ل در ۶ ﹝︀ه ﹎︫︢︐﹥)   ٣-︻︡م ︋︡﹨﹊︀ری ﹝︀﹜﹩ و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩   ۴-﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم ︑︖︀ری و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه
ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری                  ︀﹋︀ت از ﹝ ️︣︡︣ا︨ــ️︨   ︎️﹁︀در ﹤ ︀ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹡︧ــ︊️︋  ︣داد﹝︀ه︋  ︀︧ــ️ از ︑︀ر ٢٣ ا﹜ــ﹩ ٣٠︠  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ م ا﹇︡ام﹢ ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان ﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︫︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران ٧، ︵︊﹆﹥︨  ︫︣داری ﹨︀ی ا︨︐︀ن وا﹇︹ در ﹝︪︡، ︋﹙﹢ار︎ 
 ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣داری ﹨︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۳
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