
 

فراز و فرود8 قرن حکومت اسالم در اروپا 
 معارف  در عصر سلطنت اموی و حکومت ولید گفت وگوی قدس با دکتر عبدی پور به بهانه سالروز فتح اندلس

بن عبدالملک بن مروان یعنی سال 92 ه .ق، سپاه 
مســلمانان پس از فتح مغرب، راهی شبه جزیره 
ایبری شــد و ســرزمین اندلس که بخش هایی از 

اسپانیا و پرتغال امروزی را در بر می گرفت، فتح کرد 
و حکومت مســلمانان در سرزمینی که تابع آیین 
مسیحیت و امپراتوری روم بود، آغاز شد. حاکمیت 

 ............ صفحه 7موروهای مسلمان...

فردوسِی
روزگار جنگ 

اسالم بر مسئولیت پذیری 
نوجوانان و جوانان تأکیدمی کند

تحریم های آمریکا علیه ایران را 
بی اثر می کنیم

9 7 2
خاطره بازی با شور و شعرهای »حبیب اهلل معلمی«  حجت االسالم پناهیان در حرم مطهر رضوی: معاون وزیر خارجه روسیه:

 :jامام رضا
تدبیر پیش از 
عمل، تو را از 

پشیمانی در امان 
می دارد. 

عیون اخبارالرضا 
/ ج2/ ص 54 
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 ............ صفحه 4

 پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به قدس درباره وعده تأمین مالی اروپایی ها 

باید به درآمدنفتی قبل خروج آمریکا از برجام برسیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
آب پاکی را روی دست 

کارشناسان ریخت 

خبر »نوبخت« 
از ادامه تخصیص 
ارز4200 تومانی

 سیاست  سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در نشست خبری درباره بازداشت 
غیرقانونی اســداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی در بلژیک و اینکه چرا وزارت خارجه از اجرای 
اصل عمل متقابل امتناع می کند و آیا ما به اروپایی ها بدهکار هستیم، خاطرنشان کرد: ما 
به هیچ کشوری از جمله اروپا بدهکار نیستیم، پرونده اسدی در دستور کار وزارت خارجه 
و نهادهای ذی ربط قرار دارد و به جد پیگیری می شود، یکسری پیچیدگی های فنی دارد و 
این کار در حال انجام و وکالی ایشان در حال پیگیری هستند، اقدامات متقابلی هم صورت 
گرفته و ایران حق خودش را همان موقع محفوظ دانست و این کار را احتماالً همان زمان 

انجام داد. ولی این پرونده سیری دارد که در حال انجام است...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن هانی زاده

در میانه سکوت تلخ و سنگین حکام عرب همپیمان غرب، فلسطین، پاره تن جهان 
اسالم این روزها بر سر پیچ تاریخی بسیار خطرناک دیگری قرار گرفته که می تواند 
آینده ارض مقدس را در معرض حوادث غیرقابل پیش بینی قرار دهد؛ تا جایی که 
برخی از آن به بالفور 2 تعبیر کرده اند. اجرای طرح آمریکا موسوم به »معامله قرن« 

اما در واقع »خیانت قرن« که از یک سال....

فلسطین در دروازه 
ورود به پیچ تاریخی دیگر

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

  اقتصاد  در حالی که برخــی گمانه زنی ها 
حکایت از حذف و یا تغییر سیاست دولت در 
خصوص ارز ترجیحی 4200 تومانی داشــت، 
دیروز رئیس ســازمان برنامه و بودجه به این 
گمانه زنی هــا پایان داد و اعــالم کرد دولت 

همچنان تخصیص ارز...

پس از 9 ماه سرانجام 
دولت عراق در یک قدمی 

تکمیل قرار گرفت

گام  بزرگ برای 
تشکیل کابینه 

عبدالمهدی

آمریکا دفتر رهبر معظم 
انقالب، ظریف و 8 فرمانده 

ارشد سپاه را تحریم کرد

خیمه شب بازی 
ترامپ با 

ماسک تحریم
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

به ضرورت بازنگری
 و ارتقای کیفیت آموزش های 

رسمی بیندیشیم

»بازآرایی تشکیالتی«
در فرایند تألیف 
کتاب های درسی

 ............ صفحه 5

استقبال از تیم ملی فوتسال جوانان افغانستان در مشهد که در آسیا درخشیدند

نایب قهرمانی در خانه دوم
 ............ صفحه 10

آگهی مناقصه
 س��ازمان عمران و توس��عه حری��م حرم حضرت رض��ا )ع( در نظر دارد 
خری��د ، تهیه و تحوی��ل تجهیزات ، طراحی و اجرای عملیات س��نکرون 
کردن 2۴ دس��تگاه دیزل ژنرات��ور حرم مطهر را ب��ه پیمانکار واگذار 
نمای��د. لذا متقاضیان م��ی توانند تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 
م��ورخ 1398/۴/10 ضمن  مراجعه به س��ایت اینترنتی اس��تعالمات و 
   http://sem.aqr-harimeharam.org مناقصات این سازمان به آدرس
) تلفن 313052۴3-051(  نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام 

نمایند. 
 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا علیه السالم
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف: اروپایی ها نه توان دارند و نه اراده که اقدامی صورت دهند    محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفت: اینستکس یک گام مقدماتی بوده که حتی اگر بصورت کامل اجرا می شد، تنها گوشه ای 
از اقدامات اتحادیه اروپا را که در برجام تعهد کردند می پوشاند. تأخیر مجدد در اجرای اینستکس نشان می دهد نه اروپایی ها توانش را دارند و نه اراده اش را که اقدامی انجام دهند؛ به همین خاطر آنچه در چارچوب 

ماده ۳۶ برجام مطرح کردیم را ادامه می دهیم. البته اروپایی ها هر وقت باور کنند که باید برای حفظ امنیت خود هزینه کنند، اعالم کردیم اقدامات ما قابل بازگشت است.

خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
کشــورمان در نشســت خبری 
درباره بازداشــت غیرقانونی اسداهلل اسدی، 
دیپلمات ایرانی در بلژیک و اینکه چرا وزارت 
خارجه از اجرای اصل عمل متقابل امتناع 
می کند و آیا ما به اروپایی ها بدهکار هستیم؟ 
خاطرنشان کرد: ما به هیچ کشوری از جمله 
اروپا بدهکار نیســتیم، پرونده اســدی در 
دســتور کار وزارت خارجه و 
نهادهای ذی ربط قرار دارد و 
به جــد پیگیری می شــود، 
یکسری پیچیدگی های فنی 
دارد و این کار در حال انجام 
و وکالی ایشــان در حــال 
اقدامات  هســتند،  پیگیری 
متقابلی هم صورت گرفته و 
ایران حــق خودش را همان 
موقع محفوظ دانست و این 
کار را احتماالً همان زمان انجام داد. ولی این 
پرونده سیری دارد که در حال انجام است و 
امیدواریم در نهایت به نفع ایشــان ختم و 
بی گناهی ایشان که بر ما محرز است، برای 

آن ها ثابت شود.
سید عباس موسوی درباره تحصن همسر 
نازنین زاغری مقابل سفارت ایران در لندن 

گفت: تصمیم گیری درباره مجرمان امنیتی 
توسط قوه قضائیه و دستگاه ذی ربط انجام 
می شــود. خانم زاغری یک فرد دوتابعیتی 
است و ایران به صراحت اعالم کرده و قوانین 
ما هم نشان می دهد که ایران دوتابعیتی را 
نمی پذیرد و تابعیت مورد قبول ما تابعیت 
ایرانی است. زاغری را تبعه ایران می دانیم 
و جرم آن امنیتی است و در حال گذراندن 
دوران محکومیت اســت. چنین کارهایی 
که بیشتر به شــانتاژ و جلب توجه شبیه 
اســت، به روند این پرونده کمک نخواهد 

کرد و هر گونه جنجــال و مزاحمت برای 
کارهای عادی و جاری ســفارت ایران در 
لندن را نمی پذیریم، به آن ها اعالم کردیم 
که خالف کنوانسیون های بین المللی است 
و نمی تواند مورد پذیرش ایران قرار بگیرد. 
این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان 
کرد: توصیه می کنیم اگر حرف و نکته ای 
اســت از طریق مراجع رســمی و قانونی 
پیگیری شــود و اجازه دهند سفارت ایران 
کار خــود را انجــام دهد و ایــن کارهای 
تخریبی را نمی پسندیم و سازنده نمی دانیم.

  سرنوشت اینستکس 
موسوی  در پاسخ به این پرسش قدس که 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا از آغاز به کار اینســتکس در 
آینده نزدیک خبــر داده و معاون او هلگا 
اشــمیت نیز در تهران وعده تأمین مالی 
این سازوکار را داده بود، آیا آغاز به کار این 
سازوکار و انجام چند تراکنش می تواند مانع 
از اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران در پایان ۶۰ روز با برگشتن برخی از 
اقدامات صورت گرفته در گام اول باشــد؟ 
گفت: ما به صراحت حق  و حقوق خود را 
اعالم کرده ایم و باید بین حقوق و تکالیف 
ما در برجام یک توازنی برقرار شــود. من 
نمی دانم ســازوکار اینستکس تا چه حد 
می تواند ایــن توازن را برقــرار کند، ولی 
اگر بخواهد یک چیز صوری باشــد و یک 
مبلغ بــاری به  هر جهت و ناچیز بگذارند، 
ما را راضــی نخواهد کرد. ایــران باید به 
درآمدهای نفتی پیش از خروج آمریکا از 
برجام بازگردد. ما پیش از خروج آمریکا و 
بازگشت تحریم ها روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار بشکه نفت صادر می کردیم و پول آن را 
می گرفتیم، بنابراین باید ببینیم از این مقدار 
چقدر در قالب اقدام اروپا تأمین می شود.

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به قدس درباره وعده تأمین مالی اروپایی ها

باید به درآمد نفتی قبل خروج آمریکا  از برجام  برسیم

 از سازمان راه آهن کشــوری، برای نمازخانه های بازسازی شده و بعضاً نوساز و 
همچنین بهداشت سرویس های  بهداشتی بسیار متشکریم. 09150004794

 قــرار بود تــا پایان خرداد ســهام عدالت ســال 9۶ مســتمری بگیران تأمین 
اجتماعی پرداخت بشه خردادهم تمام شد و پولی به حساب ما ریخته نشد، چرا؟ 

09110006820
 در مطلب لغو پروازهای ایران به امارات و ممنوع شــدن ورود گردشگران به این 
کشــور اشتباه چاپی وجود داشــته و کلمات لغو شد و ممنوع شد به کار رفته که 
صحیح نیســت اصل مطلب پیشــنهاد من لغو پرواز و ممنوعیت سفر به امارات با 

مصوبه هیئت دولت در آینده است. 09150000609
 اخبار ۲1: بزودی زمین های در اختیار دولت جهت ساخت و ساز واگذارمی شود. 

از ما بهتران آماده دور زدن و ساخت آپارتمان.  09390003589
 ساقط کردن پهپاد آمریکا؛ کمترین مفهوم آن این است ما را چه به نفتکش و دوم 

افزایش قیمت دالر جهانی یعنی ضرر آمریکا 09150009278
 اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی ... رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت دولت 
می گفت »اگر امروز وزارت بازرگانی تأســیس شود« هفته بعد زندگی مردم و وضع 
بازار بهتر می شــود، همان طورکه مشغول خواندن روزنامه بودم با خود گفتم )این 
وعده های سرخرمن چقدر آشناست( به تلویزیون که نگاه کردم دیدم بله ... باز هم 
رئیس دولت تدبیر و امید همانند زمان)برجام بدفرجام( دارد مردم  مظلوم را سر کار 
می گذارد )عزیزان بزرگواران( به خرد جمعی احترام بگذارید، مگرنه این اســت که 
چند بار مجلس مخالفت کرده؟ مگر مجلس عصاره فضائل ملت نیست؟ مگر مجلس 
در رأس امور نیست »آزمون و خطا تا کی تا چند« بس کنید لطفاً، چون تاکنون از 

نشستن و گفتن و برخاستن  نتیجه ای نگرفتیم،گرفتیم؟  09390002323
 دولتمردان، مردم و مســئوالن خواهشاً این پیام را جدی بگیرید. با فقراقتصادی 
اکنون جوان ها یا ازدواج نمی کنند یا دنبال خانواده های پولدارند آن خانواده ای که 
وضع مالی خوبی ندارند دخترانشان در خانه می مانند یا تن به ازدواج اتباع می دهند 
یا ازدواج های ناخواســته، دولت و مردم به خاطر اینکه جلو این کار نادرست گرفته 
شود، به خاطر خدا جامعه فقیر را در نظر بگیرید، دولت که جای دیگر سرش گرم 
است، به فکر اطرافیانش اســت، از رهبری خواهش دارم حتماً به این نقطه توجه 

داشته باشند. 09390000879
  ننگ و مرگ بر این جماعت نمک به حرامی که با بودجه صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران به آبرو و آالف و الوفی رسیده اند و اکنون در خارج از کشور، با کشف 
حجاب خود به باورهای امت اسالم دهن کجی می کنند. خداوند رحمت کند فرج اهلل 
سلحشور را که چگونه ماهیت چنین افرادی را علناً فریاد زد. روزنامه ارزشی قدس، 
بی تفاوت از کنار خیانت این جماعت گذر نکن. قوه قضائیه یک پاسخ محکم و انقالبی 
به چنین جماعت هتاکی بدهد و هنرمندان مؤمن باید به صورت آشکار صف خود را از 
این شیاطین دوران جدا کرده و از آن ها اعالم برائت کنند و صدا و سیما نیز از انفعال 
خارج شود و وسواس بیشتری در انتخاب بازیگران به خرج دهد. 09350006226

  ســالم. به نظر آقای فؤاد آگاه قرار نیســت بی خیال رامبد جوان بشــن. توهر 
نوشتشون یه ردپایی از رامبد هست. 09370008768

  به نظر این حقیر نمایش نقطه به نقطه پرواز پهپاد آمریکایی خیلی مهم تر از ساقط 
کردن آن است ما مو می بینیم او پیچش مو. 09390003589

  جنــاب تابش معاون وزیر صمت، به منظور حفظ حقوق مصرف کننده، قیمت 
زعفران مثل سایر کاالها درج شود. 09360005568

واکنش وزیر دفاع به اعدام جاسوس سیا 
سزای خیانت همین است

سیاست: امیر ســرتیپ »امیر حاتمی« 
درباره اعدام یکــی از نیروهای قراردادی 
این وزارتخانه به اتهام جاسوســی گفت: 
ایــن فــرد از ســال ۸9 از وزارت دفاع 
جدا شــده بود؛ در دوره بازنشستگی به 
ســراغ وی آمده و متأســفانه این فرد را 
وادار بــه خیانت کرده بودند. بارها تأکید 
کرده ایم ســزای افرادی که خیانت کنند همین رفتاری اســت که سازمان قضایی 
با این جاســوس انجام داد و بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح 
هستیم. این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ نداده است و با اینکه بیرون از دستگاه 
در حال انجام بود، پس از دو ســال روشــن شد و این اقدام نشان می دهد که یک 
ســپر امنیتی بســیار خوبی وجود دارد و حتی الیه های بیرون را مراقبت می کند.

ادعای »آژانس اطالعات دفاعی« آمریکا درباره تصمیم برجامی ایران
هنوز یک سال وقت هست!

فارس: »رابرت پل اشــلی جونیور« مدیر 
»آژانس اطالعــات دفاعی« آمریکا گفت: 
ما )در آژانس اطالعــات دفاعی آمریکا( 
برای ریاســت کل، وزیر دفاع و جت های 
جنگنــده آمریکا نقشــه های مربوط را 
در اختیارشــان قرار می دهیم تا آن ها از 
ایرانی هــا و واکنش های  توانمندی های 
محتمل ایران به فشارهای وارد شده به آن ها، به یک درک رسیده باشند به همین 
دلیل ما گزینه هایی در اختیارشــان قرار می دهیم تا درباره درجه احتمال پایین، 
متوســط و باالی نوع واکنش ایرانی ها آگاهی داشــته باشند. اشلی جونیور در این 
مصاحبه به تصمیم ایران برای کم کردن تعهدات برجامی خود اشاره کرد و گفت: 
آن ها می خواهند از )محدودیت( ۳۰۰ کیلوگرم )اورانیوم غنی شــده( فراتر بروند و 
در رآکتور آب سنگین اراک می خواهند شروع به افزایش میزان آب سنگین کنند. 
وی افزود: طبق ارزیابی ما یکی از کارهایی که ایرانی ها انجام می دهند آن است که 
می خواهند راهی پیدا کنند تا همچنان بتوانند بر کشــورهای اروپایی اعمال نفوذ 
کنند تا آن ها دوباره مذاکره را برگردانند و رایزنی هایی در این باره داشــته باشند. 
اگر آن ها قصدی برای گریز هسته ای)break out( و شروع کامل برنامه هسته ای 
خود داشته باشند، در آن صورت هنوز یک سال وقت وجود دارد تا آن ها بتوانند به 

سالح )هسته ای( برسند.

چرا روایت ایران را می پذیرید؟!
وزیر خارجه آمریکا با ابراز ناخرسندی از تردید 
رسانه ها به روایت این کشور از نحوه هدف قرار 
گرفتن پهپاد متجاوز این کشور در آسمان ایران، 
گفت: رسانه ها باید آنچه واشنگتن می گوید را 
بپذیرند، نــه روایت ایــران را. وی گفت: فکر 
می کنم مهم است که همه بدانند ایرانی ها در 
حال انتشار اطالعات غلط در بسیاری از مناطق 
هســتند. اوالً نقشه بچگانه ای که وزیر خارجه 
]محمدجواد[ ظریف منتشــر کــرد را دیدید. 
تفاوتی که با حرفه ای گری و توانمندی نیروهای 
نظامی و سرویس های اطالعاتی ایاالت متحده 
هست، نباید هیچ تردیدی در ذهن کسی باقی 
بگذارد که آن پرنده بدون سرنشین کجا بوده 
است. پمپئو خطاب به خبرنگاران گفت: کسی 

نباید »لحظه ای« موضع ایران را بپذیرد.

تحریم های گازی
»عــادل الجبیر« وزیر مشــاور در امور خارجی 
دولت عربستان ســعودی در مصاحبه با یک 
رســانه فرانســوی ضمن تکرار اتهام زنی های 
بی سند آمریکا در ماجرای حمله به نفتکش ها 
گفت: هر کاری که بتواند فشــار بر ایران برای 
تغییر سیاست هایش را افزایش دهد، باید انجام 
شــود. او گفت: به نظر من هر کاری که بتواند 
فشــار بر ایران برای تغییر سیاســت هایش را 
افزایش دهد، باید انجام شود. فکر می کنم که 
آن ها )آمریکا( در حال نگاه کردن به تحریم هایی 
هستند که شاید شامل بخش گاز شود. من البته 
صحبت در این باره را به کارشناسان تجاری و 
اقتصادی محول می کنم اما ایده آن اســت که 
فشار بر ایران افزایش یابد تا ایران بداند که بهای 
زیادی باید بپردازد و اینکه سیاست هایش قابل 

قبول نیستند و باید تغییر کنند.

انحراف در یک قانون
زهرا سعیدی، نماینده مجلس گفت: اصل 49 
قانون اساســی جمهوری اسالمی ناظر به این 
امر اســت که دولت موظف اســت ثروت های 
ناشی از ربا، غصب، رشــوه، اختالس، سرقت، 
قمار، سوءاســتفاده از موقوفات، سوءاستفاده 
از مقاطعه کاری هــا و معامالت دولتی، فروش 
زمین هــای موات و مباحات اصلی، دایر کردن 
اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته 
و به صاحب حــق رد کند و در صورت معلوم 
نبودن او به بیت المال بدهد. فعالً کلیات طرح و 
موادی به تصویب مجلس رسیده است، مسیر 
اجرای اصل 49 صرفاً سمت مسئوالن پیش از 
انقالب منحرف شد و همه تالش ما این است 
که زمینه اجرای دقیق اصل و بررســی اموال 

مسئوالن پس از انقالب نیز فراهم شود.

تکذیب ادعاهای یک نماینده 
صبح  دیروز خبرگزاری برنا وابســته به وزارت 
ورزش از قــول محمــود صادقی نوشــت که 
مقام های قضایی ارشــد به  ســبب اینکه در 
رســیدگی به پرونده طوسی، اعمال نفوذ شده 
 بوده، دســتور داده  اند دوباره بــه این پرونده 

رسیدگی شود.
خبرگزاری تسنیم هم از دادستان  کل کشور، 
گفته او نگفته که در رسیدگی به پرونده سعید 
طوسی، اعمال نفوذ شــده و رأی تجدیدنظر 
او خالف شــرع و قانون است. محمود صادقی 
درباره مصاحبه ای که از او درخصوص ســعید 
طوسی نقل شــد در توییتر نوشت: دیروز در 
مصاحبه با سایت وزارت ورزش گفتم که مطلع 
شده ام بتازگی با تقاضای شکات پرونده سعید 
طوســی برای اعمال ماده 4۷۷ و رســیدگی 
مجدد به آن موافقت شــده اســت. در بعضی 
از خبرها از من نقل قول شــده که رئیس قوه 
قضائیه دستور رسیدگی را داده یا دادستانی این 
خبر را اعالم کرده، در حالی که من در مصاحبه 

چنین نگفتم. 

جنگ روانی باحمله سایبری 
حسین نقوی  حســینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت  ملی و سیاســت  خارجی مجلس گفت: 
ادعــای آمریکایی هــا درباره حمله ســایبری 
به تأسیســات نظامی بی اســاس اســت. آن ها 
می خواهنــد موفقیت ما در ســرنگونی پهپاد 
جاسوسی را خنثی کنند. آن ها تالش می کنند 
که در شــبکه ارتباطی ما مشــکل پدید آورند 
اما ادعای آمریکایی ها دربــاره موفقیت در این 
حمله ها بی اساس است چون توانمندی جمهوری 
اسالمی برای مقابله با این حمالت بسیار باالست.

جنگ آشکار و پنهان باآمریکا
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه 
در پاســخ به این پرســش که ریشه دشمنی 
آمریکا با ملت و انقالب ایران چیســت، گفت: 
مهم ترین ویژگی انقالب اسالمی ایران بر حق 
بودن آن است و ریشه دشمنی استکبار جهانی 
با ایران همین بر حق بودن انقالب اســالمی 
اســت. حرکت امام خمینی)ره( از همان ابتدا 
یعنی سال 4۲ بر مبنای اصول اسالم ناب، قرآن 
کریم و حق طلبی بود و انقالب اسالمی چون بر 
حق است جبهه باطل یعنی آمریکا و استکبار 
جهانی با آن دشمنی و جنگ دارد. جبهه حق 
و باطل هرگز نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند 
و چــون نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند در 
تقابل با هم هســتند و این دشمنی و جنگ 

آشکار و پنهان ادامه دارد.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

زاغری را تبعه 
ایران می دانیم و 
جرم آن امنیتی 
است و در حال 
گذراندن دوران 
محکومیت است

بــــــــرش

خیمه شب بازی ترامپ با ماسک تحریمرویکرد امیدوارکننده رئیس جدید
 سیاســت  در روزهای اخیر حجت االسالم  
والمسلمین رئیســی به مناسبت هفته قوه  
قضائیه برنامه های متعددی را برگزار کرده و 
طی آن سخنانی امیدوارکننده از رویکردهای 

نوین دستگاه عدلیه مطرح کرده است.
رئیســی شــامگاه یکشــنبه با حضــور در 
اســتودیوی شبکه یک سیما، به گفت وگو با 
خبرنگاران رسانه ملی پرداخت، کیفرزدایی، 
قضازدایی و جرم زدایی محور سخنان رئیس 
قوه قضائیه بود اما وی درباره برخی مســائل 
روز سیاسی مثل ۶۳ حساب بانکی جنجالی 
قوه قضائیه، قتل یک زندانی در زندان و اموال 
و دارایی های مسئوالن نیز اظهارنظری  شفاف 

و امیدوارکننده مطرح کرد.
او در خصوص ۶۳ حساب بانکی قوه قضائیه 
گفــت: ۶۳ عدد درســتی نبوده اســت این 
حســاب ها امکانی برای قــوه قضائیه بود تا 
جایی که کمبود بودجه بود از آن اســتفاده 
کند. این حســاب ها را به پنج حساب تقلیل 
دادیم. هزینه و درآمد این حساب ها را به مردم 
گزارش می دهیم. این پــول ها در ازای ارائه 

خدمات قضایی بوده است. 
از روزی که من آمدم موضوع وصول چک ها 

با سه امضا را مطرح کردم. 
 این موضوع یک موضوع سیاســی بود. البته 

بنده آمادگی دارم در ارتباط با هزینه های این 
حساب ها در دوران پیشین هم توضیح دهم.

رئیس قوه قضائیه درباره زندان فشافویه گفت: 
نســبت به این حادثه که حادثه بدی بود از 
طریق زندان، دادســتانی تهران و دادستانی 
کل اقدامی برای بررســی موضوع انجام شد. 
قتلی رخ داده و هیئتی برای دلجویی خانواده 
مقتول اعزام کردم و بدانند ما هم مدعی خون 
فرزندشان هستیم؛ مسئولی که در این ارتباط 

قصوری داشته، بدون شک برکنار می کنیم. 
رئیــس قوه قضائیــه در خصــوص اموال و 
دارایی هــای مســئوالن گفــت: در قانون 
پیش بینی  شده که همه مســئوالن دارایی 
خود را اعالم کنند. ابهاماتی در قانون وجود 
داشت که رفع شد. او در خصوص دارایی های 
خود گفت: عالوه بــر اینکه به رهبری اعالم 

می کنم به مردم هم اعالم می کنم. 
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
در دیدار ســفیران و نمایندگان کشورهای 
خارجی به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان 
اینکــه متهمان اصلی حقوق بشــر مدعیان 
دروغین آن هســتند، اظهار کــرد: در آینده 
نزدیک در جلســه شورای عالی ستاد حقوق 
بشر که بزودی برگزار می شود راه اندازی نهاد 

ملی حقوق بشر پیگیری خواهد شد.

پرده خیمه شب   سیاست    جدیدترین 
بازی ترامپ شب گذشته با امضای تحریم های 
شد،  گذاشته  نمایش  به  ایران  علیه  جدید 
نمایشی که نه تنها آمریکا را مضحکه کرد، 
کرد.  رسوا  هم  را  مذاکره  شیفتگان  بلکه 
البته  صد  و  تکراری  ارزش،  بی  تحریم های 
ناکارآمد دیشب این پرسش را مطرح می کند 
که چه کسانی به ترامپ مشاوره می دهند؟ 
رهبر  دفتر  علیه  آمریکا  جدید  تحریم های 
معظم انقالب، ظریف و ۸ فرمانده ارشد سپاه 
در حالی است که این افراد هیچ گونه دارایی 
در خارج از کشور ندارند و به نظر می رسد 
رئیس جمهور  است.  سیاسی  نمایشی  صرفاً 
اتاق  در  که  حالی  در  گذشته  شب  آمریکا 
اعمال  اجرایی  فرمان  سفید  کاخ  بیضی 
تحریم های جدید علیه ایران را امضا می کرد، 
اظهار داشت: ما به افزایش فشار علیه ایران 
ادامه خواهیم داد. ایران هرگز نخواهد توانست 
به سالح هسته ای دست پیدا کند.وی بدون 
اشاره به جزئیات اعالم کرد که این تحریم ها 
را  مالی  منابع  به  ایران  رهبران  دسترسی 
محدود خواهد کرد.ترامپ مدعی شده است 
که این تحریم ها را در واکنش به سرنگونی 
با  وی  است.  کرده  اعمال  آمریکایی  پهپاد 
هسته ای  صنعت  علیه  خود  ادعاهای  تکرار 

ایران  تا  داد  نخواهد  اجازه  گفت  کشورمان 
به سالح هسته ای دست یابد. وی در عین 
حال گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست و 
می خواهیم به یک توافق جامع با آن ها برسیم.

رئیس جمهور آمریــکا در حین امضای این 
فرمان اجرایی اظهار داشت این سخت ترین 
تحریم هایی است که علیه یک کشور اعمال 
می شوند. او با این حال گفت که دوست دارد 
با ایران به توافق برســد! ترامپ همچنین با 
انتقاد از دولتمردان پیشین آمریکا بخصوص 
جان کری، وزیر خارجه اسبق کشورش افزود: 

برجام نباید هرگز به وجود می آمد. 
جزئیات این تحریم را  استیو منوشین، وزیر 
خزانه داری آمریکا در نشســت خبری اعالم 
کرد. وی مدعی شــد این کشــور این هفته 
ظریف وزیر امــور خارجه ایــران را تحریم 
می کنــد و تحریم هایی که علیه ایران اعمال 
شــد، »میلیاردها دالر« از دارایی های ایران را 
مســدود می کند! وی با این حال گفت: اگر 
ایران مذاکره کند تحریم ها برداشته می شود.

به نظر می رســد این تحریم هــا صرفاً برای 
دلخوشی کشورهای متحجر منطقه و بهانه  
دوشیدن توسط ترامپ باشد؛ چرا که همزمان 
با ســفر وزیرامورخارجه آمریکا به منطقه و 

بویژه عربستان است.  

سیاست/مهدی پناهی  مواضع خصمانه و ابراز امیدواری های 
مقامات اروپایی آن قدر تکراری شده است که دیگر حضور وزیر 
مشاور در امور خاورمیانه انگلیس در تهران هم اتفاق مهمی 
انگلیسی که روز یکشنبه  این مقام  محسوب نمی شود. گویا 
در راستای سیاست متوقف کردن ایران برای عمل نکردن به 
تهدیدات برجامی اش به تهران سفر کرده بود، صرفاً توانست با 
عباس عراقچی و کمال خرازی دیدار کند و آن ها هم به صورت 

صریح اعالم کردند که حرف های اروپایی ها تکراری شده است.
حتی عراقچی در دیدار با این مقام انگلیسی گفت: ایران متقاعد 
شــده پایبند نبودن اروپایی ها به تعهدات خود در برجام نه به 
خاطر ناتوانی بلکه به علت نداشــتن اراده سیاسی است و اروپا 

حاضر نیست برای حفظ این توافق اندک هزینه ای بپردازد.
حضور این مقام انگلیسی با بی توجهی ظریف نیز روبه رو شد و 
عالوه بر انجام نشدن هیچ  گونه دیدار گفته می شود که دیدارش 

با عراقچی نیز کوتاه بوده است.
اما او وقتی دید کسی در تهران بیشتر تحویلش نمی گیرد، پس 
از سفر خود به تهران با صدور بیانیه ای، نگرانی انگلیس نسبت به 
فعالیت های ایران در منطقه را ابراز کرد و در اظهاراتی بی اساس، 
جمهوری اســالمی را مســئول حمالت اخیر در دریای عمان 

دانســت. به گزارش ایسنا، اندرو موریسون، وزیر مشاور در امور 
خاورمیانه انگلیس روز یکشنبه در بیانیه ای با اشاره به سفرش 
به تهران و دیدارش با مقامات ایرانی نوشــت: این دیدار فرصت 
مناسبی برای برقراری تعاملی صادقانه و سازنده با دولت ایران 

بود.
 وی در دیدارهایش بر نگرانی انگلیس درباره فعالیت های ایران 
در منطقه تأکید کرد. اندرو موریســون در اظهاراتی بی اساس 
مدعی شــد که بنا بر ارزیابی انگلیس، ایران مسئول حمله به 
دو نفتکش در دریای عمان است. وی در این  باره گفت: چنین 
اقداماتی که می توانند به ســوءتفاهم منجر شــوند، به  منظور 
کاهــش فوری تنش ها باید متوقف شــوند. وی در ادامه اظهار 
کرد: انگلیس در کنار شــرکایش به تالش برای یافتن راه حلی 

دیپلماتیک به  منظور کاهش تنش ها ادامه خواهد داد.
وزیر مشــاور در امور خاورمیانه انگلیس همچنین با تأکید بر 
تمایل کشورش برای حفظ توافق هسته ای، عنوان کرد: ایران در 
راستای ذخیره اورانیوم با غنای کم درصد، باید به تعهداتش ذیل 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( پایبند بماند. وی همچنین 
در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار آزادی نازنین زاغری و دو 

شهروند ایرانی- انگلیسی دیگر شد.

 همراهی مجدد انگلیس با رجزخوانی آمریکا
همزمان »جرمی هانــت« وزیر امور خارجه انگلیس که بتازگی 
با پیروی از آمریکا بدون ارائه شواهد مستدل، ایران را به دست 
داشــتن در حادثه حمله به دو نفتکش در دریای عمان متهم 
کرده بود، نیز گفت: آمریکا را در تقابل با ایران همراهی خواهد 
کرد.عالوه بر این انگلیس، کشورهای عربستان سعودی، امارات 
و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود در لندن از رفتارهای ایران 
که به ادعای آن ها موجب بی ثباتی در منطقه شده، ابراز نگرانی 
کردند. کمیته چهارجانبه در این بیانیه از ایران خواســته است 
تا هرگونه اقدامی که ثبات در منطقه را تهدید می کند متوقف 
کرده و خواســتار ایجاد راه حل هــای دیپلماتیک برای کاهش 

تنش ها در منطقه شده است.

خبرهای کوتاه

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

شبکه اجتماعی

مواظب مجلس باشیم/عادل پیغامی، استاد دانشگاه نوشت: باید 
مواظب بود که مجلس به دورهمی و لویی جرگه و باشگاه جدل و 
گفت وگو و احیاناً توزیع وتقسیم رانت و یا کانونی برای نمایندگان 

شهرها جهت حضور درچانه زنی های رانتی و نفتی تبدیل نشود.

فعال عدالتخواه  اشــتری،  مدرسه مشترک چند متهم/وحید 
نوشت: شاید جالب باشــد بدانید روح اهلل زم )مؤسس  آمدنیوز(، 
محمد مهاجرانی فرزند عطاء اهلل مهاجرانی )متهم   دکل نفتی(، 
یاسین رامین شوهر مهناز افشــار )متهم چند ده میلیاردی( و 
حســن میرمحمدعلی داماد شمخانی ) متخلف لواسان( همگی 

باهم در مدرسه فرهنگ آقای حداد عادل همکالسی بوده اند.

چفت و بست فراکسیون الریجانی/علیرضا خوشبخت، عضو 
حزب اتحاد ملت نوشــت: ذوالنور در رقابت با فالحت پیشه از 
نمایندگان نزدیک به الریجانی، رئیس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس شد. اختالف یک رأی بود و این یک رأی سال پیش به 
فالحت پیشه رسیده بود. فراکسیون الریجانی هیچ وقت چفت و 
بست سیاسی محکمی نداشته و با تغییر فضا احتماالً چرخش به 

سمت تندروها در بدنه آن شروع شده است.

جنگ و تحریم دو روی یک سکه/حســام الدین آشنا، مشاور 
روحانی نوشت: اوباما می گفت اگر تحریم نکنیم جنگ می شود؛ 
ترامپ می گوید یا تسلیم شوید یا تحریم می کنیم و جنگ هم 
در کمینتان اســت؛ ما می گوییم ما نه جنگ طلبیم نه مستحق 
تحریم اما جنگ و تحریم را دوروی یک ســکه می دانیم. ادعای 
آمادگی آمریکا برای مذاکره بی قید و شرط با تداوم شرایط تهدید 
و تحریم پذیرفتنی نیست. اگر چیزی بیش از برجام می خواهند 
باید چیزهایی بیش از برجام بدهند آن هم با تضمین بین المللی.

سیاست خارجی

واکنش انگلیس به سفر بی نتیجه فرستاده اش به تهران

سیاست خارجیقوه قضائیه
آمریکا دفتر رهبر معظم انقالب، ظریف و 8 فرمانده ارشد سپاه را تحریم کردتشریح مانیفست دستگاه عدلیه به مناسبت هفته قوه قضائیه

 دفاعی- امنیتی
فرمانده نیروی دریایی ارتش :
جواب دندان شکن به 

آمریکایی ها تکرارپذیر است

سیاست خارجی
معاون وزیر خارجه روسیه:

تحریم های آمریکا علیه ایران 
را بی اثر می کنیم

مجلس
مخالفت با پیشنهاد هیئت رئیسه
رئیس کمیسیون اصل 90 

مشخص نشد

سیاست داخلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ادعای روحانی درباره لوایح 

FATF فرافکنی است
سیاست: امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با اشاره به توانمندی های 
نیروهای مسلح که در روزهای اخیر به  نمایش 
گذاشته شد، بیان کرد: دشمن پیشرفته ترین، 
هوشمندترین و پیچیده ترین هواپیمای گشت 
و شناســایی خود را به منطقه ممنوعه اعزام 
کرد و همگان ساقط شدن این هواپیمای بدون 
سرنشین را دیدند و به  جرئت می گوییم این 
جواب دندان شکن همواره به  صورت متناوب 
تکرارپذیر وجود دارد و دشمن این را می داند.

سیاست: ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در واکنش به تصمیم کاخ سفید برای اعمال 
تحریم های جدید علیه جمهوری اســالمی 
ایران گفت: واشــنگتن عامدانه به تنش ها با 
تهران دامن می زنــد. وی افزود: تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران، غیرقانونی، مخرب و 
خطرناک است، آمریکا به جای اینکه خواستار 
گفت وگو با ایران باشد، تحریم های جدید بر 
آن ها اعمال می کند. مســکو و شرکایش با 
تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله می کنند.

سیاســت:مجلس به فرهاد تجــری برای 
ریاست بر کمیسیون اصل 9۰ اعتماد نکرد و 
نماینده قصر شیرین و سرپل ذهاب به عنوان 
کاندیدا نتوانست حد نصاب آرا را کسب کند و 
هیئت رئیسه باید فرد دیگری را معرفی کند. 
در سه سال گذشته محمدی، نماینده مردم 
قزوین رئیس کمیسیون بود. کمیسیون اصل 
9۰ تنها کمیسیونی است که رئیس آن با رأی 
مستقیم نمایندگان در صحن مجلس تعیین 

می شود.

سیاســت: توکلی در واکنش به اظهارنظر 
رئیس جمهور درباره ضرورت تصویب هرچه 
سریع تر پالرمو و CFT گفت: بار اول نیست 
که روحانی بــه  دور از واقعیــات، فرا فکنی 
می کند، ایشان پذیرش برجام را حاّلل  همه 
مشکالت کشور می خواند و هشداردهندگان 
را جنگ طلــب معرفی می کــرد. گذر زمان 
روشــن کرد که حق با انقالبیون بود. من در 
مجلس به  طور مشروط از برجام دفاع کردم و 
۶ شرط هم به  طور کتبی پیشنهاد داده بودم.

مواضع تکراری، خصمانه و بی اثر روباه پیر
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تبیین حکمت های نظری و عملی امام صادق)ع( در سخنرانی های حرم مطهر رضوی       آستان: مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در آستانه سالروز شهادت امام صادق)ع( 
قرار داریم، گفت: برنامه هایی با رویکرد تبیین حکمت های نظری و عملی امام صادق)ع( تدارک دیده شده که هر روز در صحن جامع رضوی، رواق امام خمینی)ره(، رواق دارالحجه و مسجدگوهرشاد برگزار می شود.

حجت االسالم سعید آخوندی ادامه داد: عالوه بر سخنرانی های رواق امام خمینی)ره( و مسجد گوهرشاد، قرائت ادعیه، مناجات خوانی و... نیز ازجمله این برنامه هاست. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر مرکز امور خادمان آستان قدس رضوی تأکید کرد

بهره گیری از ظرفیت های خادمیاران در دهه کرامت
آستان: مدیر مرکز امور خادمان آستان 
قدس رضوی گفت: مســئوالن فرهنگی 
دفاتــر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
باید در دهــه کرامت همــه خادمیاران 
رضوی را فراخوان دهند و از این ظرفیت 
خادمیاری برای خدمت رسانی به دلدادگان 

امام رضا)ع( استفاده کنند.
علی اکبر عصارنیا در نشســت هماهنگی برنامه های دهه کرامــت 98 که با حضور 
مسئوالن فرهنگی نمایندگی های آستان قدس رضوی در استان های کشور در مجتمع 
دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شــد، با اشاره به اینکه سیاست تولیت آستان قدس 
رضوی حجمی نیست، بلکه کیفی اســت، اظهار کرد: مسئوالن فرهنگی و مدیران 
نمایندگی های آســتان قدس رضوی در استان های کشــور، برای اجرای طرح رواق 
رضوی در مراکز اســتان های کشور باید جنبه های مختلف این طرح را مورد بررسی 
و نظارت قرار دهند.مدیر مرکز امور خادمان آستان قدس رضوی ادامه داد: مسئوالن 
دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی باید بر حسب توانایی و توانمندی، برخی از ویژه 
برنامه هایی را که به مناسبت دهه کرامت تدارک دیده اند، در حاشیه نماز جمعه استان 

خود اجرا و پس از آن برنامه اصلی را در مرکز هر استان برگزار کنند.
وی با بیان اینکه اکنون بر اساس آمار 84 هزار خادمیار به صورت قطعی نام نویسی 
کرده اند، افزود: ما مســئول به کارگیری خادمیاران هســتیم؛ بنابراین باید در دهه 
کرامت با جدیت از ظرفیت تمام خادمیاران رضوی استان ها استفاده شود تا ان شاءاهلل 

برنامه های دهه کرامت با کیفیت عالی انجام شود.

 8 استان میزبان 
»عصرانه داستان نویسان رضوی« می شوند

آستان: همزمان با دهه کرامت رضوی، 
نشســت های »عصرانه داســتان نویسان 
رضوی« در هشت اســتان کشور برگزار 
کانون های  دبیرخانه  مســئول  می شود. 
خادمیاری کتــاب و محصوالت فرهنگی 
رضوی گفت: با هماهنگی دفاتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی، در طول دهه پر از 

خیر و برکت کرامت رضوی، نشست های فرهنگی »عصرانه داستان نویسان رضوی« با 
حضور نویسندگان و عالقه مندان داستان نویسی در مراکز استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، خوزستان، کرمان، بوشهر، گیالن، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
برگزار خواهد شد. امین فوالدی تصریح کرد: این نشست های ادبی در مراکز استان ها 
با حضور نویسندگان شاخص هر استان در حوزه معارف اهل بیت)ع( و سیره رضوی 
برگزار خواهد شد که دبیران علمی این جلسات و نویسندگان، به آموزش، انتقال فنون 

و رئوس داستان نویسی و نویسندگی به عالقه مندان خواهند پرداخت.
وی با اشاره به اینکه »نشست های داستان نویسان رضوی« به خوانش، بررسی و نقد 
داستان هایی با موضوع امام رضا)ع(، زائر و زیارت اختصاص دارد، افزود: شرکت در این 

جلسات برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان است.

 اجرای طرح ملی کنترل فشار خون 
در پایگاه های مقاومت بسیج آستان قدس رضوی

آســتان: طرح بسیج ملی کنترل فشــار خون به همت دارالشــفاء امام رضا)ع( در 
پایگاه های مقاومت بسیج آستان قدس رضوی اجرا می شود. مصطفی رضازاده، فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج دارالشفاء امام رضا)ع( در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز گفت: 
این طرح از 23 خرداد تا 15 تیر در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و پایگاه های 
مقاومت بسیج ادارات آستان قدس رضوی در حال اجراست. وی از جمله مراکز اجرای 
این طرح را پایگاه های مقاومت بســیج سازمان مرکزی، دارالشفاء امام، دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی، واحد دامپروری مؤسسه  کشت و صنعت 
مزرعه  نمونه  آستان قدس رضوی، نان قدس رضوی و فراورده های غذایی رضوی نام برد.

 قـدس/ محمدحسیـن مـروج کاشــانی 
مدیرعامــل بنیــاد پژوهــش  هــای اســالمی 
 آســتان قــدس رضــوی معتقد اســت کتاب 
»المعجــم فی فقه لغة القرآن و ســّر بالغتـــه« 
بزرگ تریــن واژه نامــه قرآنی در سراســر تاریخ 
اسالمی با 15 قرن پیشینه و معتبرترین فرهنگ 
در گستره ای به درازای غرب تا شرق اسالمی در 
پنج قاره جهان است. حجت االسالم والمسلمین 
مرویان حســینی یادآور می شــود: رهبر انقالب 
 اســالمی، حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای
)مد ظله العالی( در تقریظی المعجم را »دانشنامه 

بزرگ قرآن« خوانده اند. 

  انتشار3 جلد دیگراز کتاب المعجم 
تا پایان سال 98

مدیـــر عامـــل بنیــــاد 
اســالمی  پژوهش هــای 
آســتان قدس رضــوی با 
اشــاره به اینکــه 37 جلد 
از این اثر، شــامل بیش از 

700 مدخل در 34 سال فعالیت گروه قرآن بنیاد 
تولید شده است، خاطرنشــان می کند: متوسط 
صفحات هر جلــد 900 صفحه بوده، پیش بینی 
می شود حروف مانده، یعنی از حرف »شین تا یا« 
در 26 جلد دیگر تدوین شــود تا شمار مجلدات 

این مرجع مهم به 60 جلد برسد.
وی ادامه می دهد: المعجم دائرة  المعارفی  قرآنی 
بــا موضوعاتی همچون: غریب القرآن، متشــابه 
القــرآن، وجوه و نظائر، اختــالف قرائات، اعراب، 
معانی القــرآن، فقه اللغه، علوم و معارف و اعجاز 
ادبی است. مدخل ها  براساس  ماده  اصلی  کلمات   
تنظیم  شــده  و هر مدخل  از جنبه های  مختلف  
علــوم  قرآنی  مورد بررســی  قرار گرفته  اســت . 
آغاز هر مدخل ، بررســی لغوی  مبتنی بر دانش  

ریشه شناسی  لغوی است.
حجت االســالم والمســلمین مرویان حسینی 
می گوید: مــی توان کتاب المعجــم را در چهار 
رده از رده بنــدی پژوهش های قرآنی طبقه بندی 
کرد که عبارتند از مفردات، اعالم قرآن، اعجاز و 
تفســیر موضوعی. در واقع می توان آن را با توجه 
به گستردگی ابعادی که در حوزه لغات قرآنی به 
آن پرداخته، در میان هر یک از این چهار رده قرار 

داد. آشنایی با میراث لغوی قرآن کریم کارآمدی 
مهم دیگر این کتاب است، به طوری که مخاطبان 
را با مهم تریــن منابع، از آثار کهن تا جدیدترین 

کتاب هــای حــوزه لغت قرآن 
نظریه  آشنا می کند. همچنین 
شناسی و آشنایی با آرای لغت 
پژوهان در 14 قرن گذشــته و 
نیز مقایسه تفاوت دیدگاه های 
این  از جمله ویژگی های  آن ها 

کتاب است.
از دیگر  وی تصریح می کنــد: 
کتاب،  این  مهــم  خصوصیات 
اجتهادی  و  تحلیلی  بحث های 
عنــوان  بــه  آن  تفســیری 
اســت  القرآنی«  »االســتعمال 

که به ســیاق آیات در فهم معنای کلمات قرآن 
و تفســیر قرآن به قرآن و توجه به ریشــه لغوی 
کلمه و تکرار کلمه در آیات قرآن توجه شــده و 

دربردارنده بهره ای فراوان است.
مدیرعامل بنیاد پژوهش های اســالمی با تأکید 
بر ویژگی تقریبی بــودن این اثر می افزاید: آرای  
افزون بر 220 تن از دانشمندان 
صاحبنظر اعم از ادیب و مفسر 
مورد توجه قرار گرفته و افزون 
بــر 300 منبع و مأخــذ برای 
تحریر آن مطالعه و فیش برداری 
شــده که بیش از نیمی از آن ها 
بازتاب دهنده آرای اندیشمندان 

اهل سنت است.
وی می گویــد: آیت اهلل اســتاد 
محمد واعــظ زاده خراســانی 
به عنوان مدیــر این کالن طرح 
علمی ـ پژوهشــی، نخســتین 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی 
است. کتاب المعجم گام عملی برای تقریب بین 
مذاهب اسالمی است و در این کتاب توجه خاص 

به نقل نظریات علمای جهان اسالم اعم از شیعه 
و اهل سنت شده و آرای همه بدون جهت گیری 
خــاص در ایــن کتاب نقل و بــه همین علت با 
استقبال بسیاری از ســوی دانشمندان مذاهب 

مختلف اسالمی روبه رو شده است.

 37 جلد المعجم حاصل 35 سال پژوهش
قرآنی  مطالعات  مدیرگروه 
بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی هم 
می گویــد: تالش می کنیم 
تا ســه جلد دیگر شــامل 

جلدهــای 38، 39 و 40 کتاب »المعجم فی فقه 
لغة القرآن و سربالغته« تا پایان سال جاری چاپ 

و منتشر شود.
حجت االسالم والمســلمین دکتر محمد حسن 
مؤمــن زاده می افزاید: از ســال 1363 و با همت 
اســتاد مرحــوم آیــت اهلل محمــد واعــظ  زاده 

خراســانی)ره( مقدمات و فراهــم آوردن زمینه 
انتشــاراین کتاب انجام شــد و تاکنون 37 جلد 
ازاین کتاب غنی و ارزشمند منتشر شده و انتظار 
مــی رود تا تعداد جلدهای این کتاب به 70 جلد 

هم برسد.
وی در مــورد این کتاب توضیــح داد: این کتاب 
یکی از دو اثر فاخر پس از انقالب اســالمی ایران 
در دانش لغت پژوهشی قرآن کریم و مایه مباهات 

و سرافرازی ایران اسالمی و جهان تشیع است.
این مقام مســئول اظهار داشت: تاکنون فعالیت 
روی واژگان قرآنی در این گســتردگی که کتاب 
المعجــم به آن پرداخته، انجام نشــده اســت و 
نخســتین ویژگی این کتاب، موسوعه بودن آن 
اســت که می تواند جایگاه کشور و متولی خود را 

باال برده و ارتقا دهد.
حجت االســالم والمســلمین مؤمن زاده تصریح 
می کنــد: این اثر در کشــورهای مختلف جهان 
مانند مصر، ســوریه، عراق و... از استقبال فراوانی 
برخوردار شده اســت و در سال گذشته دانشگاه 
االزهــر مصر تقاضای پنج جلــد از این کتاب را 
کرد و چند روز گذشته هم در مراسمی در کشور 
هندوستان و با حضور وزیر فرهنگ و معارف این 

کشوراز این کتاب رونمایی شد.
این مدیرگروه مطالعات قرآنــی درباره برخی از 
ویژگی های این کتاب خاطرنشــان کرد: از دیگر 
ویژگی های ایــن کتاب، جایــگاه علمی و علوم 
قرآنی این اثر اســت. جایــگاه بلند این کتاب در 
پژوهش های قرآنی کاماًل مشــهود و محســوس 
است. حجت االسالم والمسلمین مؤمن زاده ادامه 
داد: آشنایی با میراث لغتی قرآن کریم، کارآمدی 
مهم دیگر این کتاب است، به طوری که مخاطبان 
را با مهم ترین، کهن ترین و جدیدتری کتاب های 
حوزه لغت قرآن آشــنا می کند. همچنین نظریه 
شناسی و آشــنایی با آرای لغت پژوهان در 14 
قرن گذشــته و نیز مقایســه تفاوت دیدگاه های 

آن ها از جمله ویژگی های دیگر این کتاب است.
این قرآن پژوه با اشــاره به اینکه کتاب المعجم 
گام عملی بــرای تقریب بین مذاهب اســالمی 
اســت، می افزاید: در این کتــاب توجه خاص به 
نقل نظریات علمای جهان اسالم )شیعه و سنی( 
شده و آرای همه بدون جهت گیری خاص در این 

کتاب نقل شده است.

رهبر انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل 
 العظمی خامنه ای

)مد ظله العالی( در 
تقریظی المعجم را 
»دانشنامه بزرگ 
قرآن« خوانده اند

بــــــــرش

»دانشنامه بزرگ قرآن« به همت بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی همچنان در حال تألیف است   

شمار مجلدات المعجم به 60 خواهد رسید 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r روحانی در حال شکستن تمام رکوردهای منفی
اقتصادی احمدی نژاد است

دانشجو: فرشــاد مؤمنــی اقتصاددان 
گفت: دولت روحانی در حال شکســتن 
تمامی رکوردهای منفی اقتصادی دولت 
احمدی نژاد است. خطای راهبردی دولت 
اصرار عجیب و مشکوک بر این موضوع 
است که بحران های اقتصاد ایران که با 
یکدیگر دادوستدهای گسترده دارند، به 
صورت غیربرنامه ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش هایی که در 

دولت از این زاویه صورت گرفته، بدون استثنا شکست خورده اند.

 احتمال توسعه آلودگی ملخ ها
به سایر استان ها وجود دارد

مهر: محمدرضا میر، ســخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه استان ایالم 
نیز در سطح کوچکی درگیر آفت ملخ صحرایی شده است، گفت: هم اکنون اوج 
ریزش های ملخ صحرایی به کشور است و پیش بینی می شود این ریزش ها تا ۱۰ 
الی ۱۵ تیرماه ادامه یابد. وی درباره اینکه آیا احتمال دارد آلودگی در استان های 
جدید نیز مشاهده شود؟ افزود: بعید نیست اگر خوب مبارزه نشود، احتمال توسعه 

آلودگی به سایر استان ها وجود دارد.

افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تا پایان سال 
فارس: مدیرعامل شرکت ملی پاالیش فراورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه 
ظرفیت پاالیش کشور به 2 میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه رسیده، گفت: این میزان 
تا پایان امســال به حدود 2 میلیون و 4۰۰ هزار بشــکه در روز خواهد رســید. 
صادق آبادی گفت: 8۵۰ هزار بشــکه نفت خــام و میعانات گازی که تحریم ها 
می توانســت مانــع ورود آن به بازارهای جهانی شــود، در کشــور پاالیش و به 

فراورده های با ارزش افزوده تبدیل شده است.

 بخشی از مطالبات شاکیان پرونده سکه ثامن 
بزودی پرداخت می شود

مشــرق نیوز: »کوهپایه زاده« وکیل مالباختگان ســکه ثامن گفت: با تدبیر و 
پیگیری رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقالب مقرر و موافقت شد که 
در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد. موافقت رهبر انقالب که با پیگیری 
رئیس قوه قضائیه انجام شد، در واقع گام بسیار بزرگی جهت احقاق حقوق بیش 

از 4۰۰۰ خانواده قلمداد می شود.

شتاب تورم ماهانه کاهش یافته است
نود اقتصادی: زهرا کریمی، اقتصاددان 
گفت: درگزارش نرخ تورم دو ماه پایانی 
بهار شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه 
کم شده، در حالی که در ماه های گذشته 
تــورم ماهانه گاه با رشــد 4 درصد هم 
همراه بــود، در خرداد ماه امســال این 
رشد به ۰/8 درصد رسیده است. کاهش 
شتاب نرخ تورم حاکی از کاهش نگرانی مردم نسبت به آثار تحریم ها یا آرام گرفتن 

انتظارات تورمی است. 

 در اقتصاد های پایدار
 مردم تمایلی به خرید خودرو ندارند

حسن  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
کریمی ســنجری، کارشــناس صنعت 
خودرو گفت: شرایط اقتصادی کشور و 
نرخ تورم سبب می شود مردم به خرید 
خودرو پیش از پس انــداز پول گرایش 
پیدا کنند. در کشورهایی که نرخ تورم 
از مقادیر بسیار پایینی برخوردار است، 
مردم عطشی برای خرید خودرو ندارند. از این رو کمپانی های تولید کننده خودرو 

تالش می کنند با ایجاد شرایط مناسب مردم را به خرید ترغیب کنند.

 افزایش شهریه مدارس، بدون تصویب
کارگروه تنظیم بازار ممنوع است

جام جم: علی موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: از آنجایی 
که تاکنون هیچ گونه پیشنهادی از سوی دستگاه مربوط برای تغییر شهریه مدارس 
به این ســازمان واصل نشده، از نظر این سازمان هرگونه افزایش شهریه مدارس 
بدون دریافت تأییدیه کارگــروه تنظیم بازار ، وجاهت قانونی ندارد و با تخلفات 

صورت گرفته برخورد قانونی الزم صورت خواهد گرفت.

تشکیل کارگروه تعمیق ساخت داخل در صنعت ریلی
مهر: فرشــاد مقیمی معاون وزیر صنعت از تشکیل کارگروه مشترک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با راه آهن جمهوری اســالمی ایران خبر داد و گفت: 
تعمیق ســاخت داخل تولید انواع قطعات و تجهیزات واگن ها در دستور کار 

قرار دارد. 
وی گفت: در حال حاضر، در این صنعت ظرفیت تولید ساالنه ۱۳۰ دستگاه 
لوکوموتیو، ۱۰۰۰ دستگاه واگن مسافری و مترو و همچنین 28۰۰ دستگاه 

واگن باری وجود دارد.

 استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس 
در سازمان خصوصی سازی 

تسنیم: کاظــم دلخوش اباتری عضو 
گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیســیون 
مقرر شــد ســازمان خصوصی سازی 
دفتــری در اختیار هیئــت تحقیق و 
تفحــص قرار دهد تــا اعضای هیئت 
بتوانند در صورت لزوم بررســی های 
خود را در این ســازمان انجام دهند. 
وی تصریح کرد: اگر فردی در سراسر ایران درباره نحوه واگذاری ها اطالعات 
و مدارکــی در اختیــار دارد به دفتــر هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان 

خصوصی سازی در کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.

قیمت سکه به ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
تابناک: قیمت سکه طرح جدید، دیروز دوشنبه ۳ تیر ۹8 به 4 میلیون و ۷2۰ 
هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 4۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و ۵۷۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 

4۳۷ هزار و ۶۹۱ تومان است.

 غفلت از پتروپاالیشگاه ها 
حاصل حضور مدیران خسته و تنبل است

مهر: حســن نوروزی، سخنگوی کمیســیون حقوقی قضایی مجلس گفت: 
بی توجهی به ســاخت پتروپاالیشــگاه و اصرار بر خام فروشــی نفت، نتیجه 

حضور و مدیریت مدیران خسته و تنبل است. 
دیــدگاه انقالبی و منطقی در این حوزه این اســت که به ســمت ســاخت 
پتروپاالیشــگاه حرکت کنیم. فکر می کنم اگر آقای زنگنه از خام فروشــی 
نفــت روی برگردانــد و صادرات فراورده را در دســتور کار قرار دهد، کاری 

انقالبی کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارشناسان ریخت 

خبر »نوبخت« از ادامه تخصیص ارز4200 تومانی
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی   در حالی که 
برخی گمانه زنی هــا حکایت از حذف و یا 
تغییــر سیاســت دولت در خصــوص ارز 
ترجیحــی 42۰۰ تومانی داشــت، دیروز 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه به این 
گمانــه زنی ها پایان داد و اعالم کرد دولت 
همچنان تخصیص ارز به کاالهای اساسی 
را ادامه خواهد داد. باوجود اصالح تدریجی 
سیاســت دولت در تخصیــص ارز 42۰۰ 
تومانــی و محدود کــردن آن به کاالهای 
اساسی و سپس کوتاه کردن لیست همین 
گروه از کاالها، آسیب های شدید بر پیکره 
اقتصاد کشــور و خانوارها وارد آمد. از یک 
سو انحرافات جدی در تخصیص ارز 42۰۰ 
و واردات کاالهــا اتفاق افتاد و از ســویی، 
تورم و گرانی سرسام آور حتی در کاالهای 
اساســی بهره مند از ارز ترجیحی رخ داد.  
بــر همین اســاس و از نگاه کارشناســان 
اقتصــادی، شکســت سیاســت دولت در 
حمایت از معیشــت مردم و جلوگیری از 
افسارگســیختگی قیمت کاالهای اساسی، 
کاماًل محرز اســت و به جــای تداوم این 
شــیوه غلط و خانمان برانداز، بهتر است یا 
گزینه هایی دیگر را جایگزین ارز ترجیحی 
42۰۰ تومانــی کــرده و یــا نظــارت بر 
تخصیص ارز و واردات را در شــرایط فعلی 

کشور تقویت کند. 

 حمایت از مردم با کوپن و یارانه 
در حالــی که گفته می شــود دولت بین 
۱4 تــا ۱۷/۵ میلیــارد دالر ارز 42۰۰ 
تومانــی برای واردات کاالهای اساســی 
در ســال گذشــته، تخصیــص داده و 
امســال هم تقریبــاً همین 
رقــم را پیش بینــی کرده، 
برخی اقتصاددانان خواستار 
تومانی،  ارز 42۰۰  حــذف 
جایگزینی ارز نیمایی حدود 
عنوان  )به  تومانــی   ۹۰۰۰
نرخی بین آزاد و ترجیحی( 
در تأمین کاالهای اساسی و 
نرخ  مابه التفاوت  پرداخــت 
بــه صورت یارانــه نقدی و 
یا کوپن به مــردم و بویژه 
اقشــار ضعیــف هســتند. 
اســت:  قنبری معتقد  علی 
ارز  بر جبران حذف  »عالوه 
ترجیحی از طریق پرداخت 
یارانه، دولت باید نظارت خود را بر توزیع 
کاالهای اساســی افزایش دهد تا بدون 
دخالت دالالن و واســطه ها و با کمترین 
افزایش قیمت توزیع ایــن کاالها انجام 

شود«.
علینقی مشــایخی هــم می گوید: »هم 
 اکنون بهترین زمان بــرای حذف کامل 
ارز 42۰۰ تومانی از اقتصاد است و برای 
جلوگیری از فشــار اقتصــادی به مردم، 
دولت می تواند ۵۰ درصد از مابه التفاوت 

ارز دولتــی و نیمایــی را به صورت یارانه 
نقدی به مردم بپردازد و ۵۰ درصد دیگر 
را صرف توسعه طرح های اقتصادی مهم 
کنــد. عالوه بر کاالهای اساســی، دولت 
باید در خصــوص حامل هــای انرژی و 
بخصوص ســوخت نیز همین سیاست را 
دنبال کند و بــا منطقی کردن قیمت ها 

مابه التفاوت آن را به مردم بپردازد«.
در ایــن میان تخمین زده شــده حدود 
مابه التفاوت  تومــان  میلیارد  ۶8/۶ هزار 
نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است که سهم 
هر ایرانی در ســال بیــش از 8۳۶ هزار 

تومان خواهد بود.

 تداوم ارز ترجیحی
با چاشنی نظارت

تقــوی،  مهــدی 
اقتصادی  کارشناس 
بــه خبرنــگار مــا 
می گوید: به رسمیت 
واقعی  نرخ  شناختن 

ارز و پرهیز از ارز ترجیحی که زمینه ساز 
رانت اســت، می تواند بهترین پیشــنهاد 
به دولت باشــد، اما امروز که کشــور در 
شــرایط جنگ اقتصادی به ســر می برد 
و نیاز به واردات دارو، کاالهایی اساســی 
و ماشــین آالت بیــش از هــر زمانی با 
حساسیت همراه است، نمی توان به یکباره 
ارز ترجیحــی را حــذف کــرد، چون بار 

تورمی جدیدی به همراه خواهد داشت.
به گفتــه وی در یک ســال گذشــته، 
مردم فشــارهای تورمی زیادی را حتی 
در کاالهایــی کــه ارز ترجیحی دریافت 
کرده انــد، متحمل شــدند و منابع ارزی 
کشور با نرخ 42۰۰ تومانی صرف واردات 
غیرضــروری از قبیل کاالهــای تزئینی، 
لوکس و بدون توجیه شده است، بنابراین 
باید تا زمان آرام شدن اوضاع اقتصادی، 
با حفــظ اولویت بندی، تقویت نظارت بر 
فرایند ثبــت ســفارش، تخصیص ارز و 

واردات کاالهای ضروری، ارز ترجیحی را 
به کاالهای اساسی تخصیص داد.

  ارز ترجیحی
 بازی 2 سر باخت  
صــادق  محمــد 
البتــه  الحســینی 
تندتــری  نظــرات 
ارز  دربـــــــــاره 
دارد.  جهانگیــری 

وی به خبرنگار ما می گوید: تخصیص ارز 
42۰۰ تومانی یا در پایین نگه داشــتن 
قیمــت کاالهــای اساســی و کمک به 
معیشــت مردم، موفق بوده یا نبوده که 
در هر دو صورت باید حذف شــود، چرا 
که پدیده نامطلوب و مخربی برای اقتصاد 

کشور است. 
وی با بیــان اینکــه ارز 42۰۰ تومانی، 
هدف سیاست گذار را مبنی بر جلوگیری 
از تورم محقق نکرده است، ادامه می دهد: 
ارز 42۰۰ تومانــی حتــی در صــورت 
موفقیــت هــم باید حذف شــود، چون 
ظرفیت های تولید کشــور در بسیاری از 
کاالهای اساســی را از بیــن می برد و به 
نوعی زمینه ساز واردات ارزان در مقایسه 
با تولیــدات داخلی و اعطــای یارانه به 

تولیدکننده خارجی است.
محمــد صادق الحســینی خاطرنشــان 
می سازد: دولت امسال حدود ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه دارد که در 
همین شــرایط می خواهد معادل حدود 
۱4۰ هزار میلیــارد تومان، ارز ترجیحی 

را صرف کاالهای اساسی کند. 
ایــن کار نه به نفع مردم اســت و نه به 
نفــع دولت و منابــع ارزی کشــور. اما 
رانت خــواران و افــراد خــاص را بخوبی 
منتفع می ســازد، چرا که این رقم ۱4۰ 
هزار میلیــارد تومان که حدود ۳/۵ برابر 
یارانه نقدی کل ایرانی هاست را به جیب 
حــدود ۱۰۰۰ نفر ســرازیر می کند که 

آن ها هم ارز را از کشور خارج می کنند.
به باور وی ارز 42۰۰ تومانی تقاضا برای 
کاالهای راهبــردی را هم باال می برد، به 
نحوی که با تطمیع سیاســت گذاران از 
سوی رانت خواران، شاهد تخصیص بیش 
از پیش منابع ارزی کشــور با همین نرخ 
خواهیم بود، ضمن اینکه فرایند تخصیص 
ارز، نظام اداری کشور را فاسد می کند و 
حتی واردکننده واقعی هم چون براحتی 
نمی توانــد به ارز ترجیحی دســت یابد، 
متوســل به رشــوه دادن می شــود و با 
تأخیر در تخصیص ارز و واردات، به موقع 

نمی تواند مایحتاج مردم را تأمین کند.
این اقتصاددان معتقد اســت، ارز 42۰۰ 
تومانی بدترین شیوه اعطای ارز ترجیحی 
است و ارز ترجیحی هم بدترین شیوه در 

اداره سبد ارزی کشور است. 
محمد صادق الحســینی می گوید: حتی 
گزارش هــای رســمی در خصوص تورم 
ســاالنه، ماهانه و نقطه بــه نقطه هم به 
دولت هشدار می دهد که باید ارز 42۰۰ 
تومانــی را حذف کند و تصورات غلط در 

خصوص بازار را کنار بگذارد. 
به گفته وی کشــورهایی مانند ترکیه و 
روســیه هم که درگیر تحریم شدند، اما 
منابع ارزی را به این شیوه هدر ندادند و 
تنها کشوری که در این خصوص به ایران 

شباهت دارد، ونزوئالست.
وی اضافه می کند: واقعیت این است که 
دولت کســری بودجه را از جیب مردم، 
تحمیــل تورم و دریافــت مالیات پنهان 
از طبقات آســیب پذیر تأمین  بخصوص 
می کند و بر همین اساس بهترین شیوه 
حمایتی این است که دولت، نرخ واقعی 
ارز و نــه نرخ اســمی را مالک تخصیص 

ارز قرار دهد. 
در این صــورت با کمبــود منابع ارزی 
مواجه نخواهد شد و کسری بودجه، تورم 
زیــادی را متوجه مایحتاج عمومی مردم 

نمی کند. 

 ایراد از نظام توزیع است
نه ارز دولتی

حذف یا اختصاص ارز 42۰۰ تومانی یا همان 
ارز دولتی به کاالهای اساســی موضوعی است 
که بارها مورد چالش بســیاری از اقتصاددانان 
کشور قرار گرفته است؛ ارزی که سال گذشته 
نه تنها به کاهش بهای اقالم مورد نیاز و ضروری 
مــردم کمک نکرد بلکه بــا همان قیمت ها یا 
قیمت هایی به نسبت باالتر از نرخ دولتی اعالم 
شــده به دست مردم رسید. بنابراین نمی توان 
گفت حذف ارز 42۰۰ تومانی منجر به افزایش 
تورم می شــود، چرا که اختصاص ارز دولتی به 
برخی از کاالهای اساسی و راهبردی مورد نیاز 
مردم به قیمت مناسب و دولتی ختم نشده و 
همچنان با نرخ ارز نیمایی یا آزاد به دست مردم 
می رسند. توجه به این نکته بسیار ضروری است 
که مهم ترین موضوع امروز اقتصاد کشور اهتمام 

به سالم سازی اقتصاد است.
تا زمانی که دولت سازوکار قابل قبول و علمی 
برای توزیع کاالهای اساسی نداشته باشد، هر 
گونه دستکاری در نرخ ارز یا حذف ارز دولتی 
منجر به کاهــش قیمت یا ایجــاد تعادل در 
قیمت ها نخواهد شد و مشکالت اقتصاد کشور 
و معیشــت مردم را حل نمی کند؛ کما اینکه 
ارز 42۰۰ تومانی نیز نتوانست قیمت کاالهای 
اساسی را کاهش دهد. اتفاقی که سال گذشته 
و امسال در برخی از کاالهای اساسی همانند 
برنج، شکر و... افتاد و همچنان مردم کاالهای 
مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری می کنند. 
بنابراین می تــوان گفت آنچــه در این میان 
مغفول مانده، مطالعه و بررســی دقیق جوانب 
امر و اهتمام در به کارگیری روشی کارشناسی با 
توجه تام به واکاوی تبعات همه جانبه هر گونه 
تصمیم گیری درباره ارز و تأثیر مستقیم آن بر 

معیشت و زندگی مردم است.
یادمان باشد باید تا زمانی که دولت اهتمامی 
به بررســی همه جانبه و کارشناســی شــده 
تأثیرگذاری نرخ ارز بر کاالهای اساســی مورد 
نیاز مردم بخصوص طبقه آســیب پذیر جامعه 
نداشته باشد حذف یا بودن ارز دولتی چندان 
کمکی به حل مشــکالت معیشــتی جامعه 
نمی کند؛ به عبارت ســاده تر انتظــار می رود 
نظام کارشناســی اقتصاد کشور باید براساس 
مبانی علمی و کارشناســی به راه حل برسد و 
راه حل انتخاب شده را در اختیار مقامات کالن 
اقتصادی بگذارد تا آن ها با توجه به منافع ملی 

تصمیم گیری نمایند. 
زمانــی محدودیت در اختصــاص ارز ایجاد و 
ارز سهمیه بندی می شود که کشور در شرایط 
خاص باشد. شرایطی که امروز تجربه می شود 
شرایط خاصی است که نظام سهمیه بندی باید 
به شــکل ویژه ای به منظور کاهش فشــار به 
طبقات ضعیف و آسیب پذیر مورد مطالعه قرار 
داده شود. در حذف ارز 42۰۰ تومانی می توان 
با استفاده از ســازوکارهای به روز مانند کوپن 
الکترونیکی از طریق کد ملی افراد مانع ایجاد 
تورم شد و به خانواده های نیازمند کمک کرد؛ 
اما اگر ارز دولتی تنها به دســت واسطه گران و 
دالالن برســد بی تردید ســر مــردم بی کاله 

می ماند. 
برخورد هیئتی با اقتصاد مســئله ای است که 
زیان های بی شــماری بر اقتصاد کشــور وارد 
کرده اســت. این نوع برخورد در همه حوزه ها 
آسیب زاست و در شرایط کنونی در بخش ارز 
و اختصاص آن به کاالهای اساسی نیز بسیار 
زیان آور اســت؛ ارز نباید به صورت دستوری 
کاهش یا افزایش قیمت داشــته باشــد. در 
شــرایط خاص محدودیت امــروز، در صورت 
حــذف ارز دولتی به کارگیری ســازوکارهای 
حمایتی از طریق دولت بدون واســطه بسیار 
ضروری اســت، چرا که در شــرایط تحریمی 
دولت باید توزیع کننده کاالهای اساســی به 
مردم باشــد تا مانع ایجاد هــر گونه تورم یا 
رانت خواری و سوءاســتفاده از اموال عمومی 
شــود؛ این مسئله در شــرایط عادی متفاوت 
است و بازار، خود راه تعادل و تعدیل قیمت ها 

را پیدا خواهد کرد.

حتی گزارش های 
رسمی در خصوص 
تورم ساالنه، ماهانه 
و نقطه به نقطه هم 
به دولت هشدار 
می دهد که باید 
ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را حذف کند و 
تصورات غلط در 
خصوص بازار را 
کنار بگذارد

بــــــــرش
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توسعه پاالیشگاه ها به رهبری در نامه ای پیشنهاد داده ایم که هنوز پاسخ نداده اند. زمانی که پاسخ ایشان را دریافت کنیم در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. این سخنان در پاسخ به اخطار دلیگانی، عضو 

کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر ضرورت استفاده ازظرفیت صندوق توسعه ملی در راستای صدور مجوز و توسعه پاالیشگاه ها عنوان شد.

چهره خبر

18 میلیارد ویژه خواری
 اقتصاد/ زهرا طوسی   انتشار فهرست حقوق 
چند ده میلیونی مدیران و اعضای هیئت مدیره 
صندوق بازنشستگی کشوری، استخوان الی 
زخم  کارگران و بازنشستگانی که با حقوق های 
یک تا دو میلیونی روزگار می گذرانند را یک بار 
دیگر فشــرد و نگاه آن ها را به سمت نهادهای 
نظارتی دولتی، مجلس و قوه قضائیه چرخاند 
تا مشخص شود سفره حقوق های نجومی که 
به گفته وزیر کار از گوشت سگ حرام تر است 

چطور برچیده می شود.

 18 میلیارد ویژه خواری توسط 
مدیران صندوق

ســید میعاد صالحــی، مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی پیشــتر گفته بود که »به بیش 
از ۵۰ شــرکت تابعه صندوق بازنشستگی 
دســتور دادم ضمن خودداری از پرداخت 
خــارج از قانــون بــه هیئــت مدیــره و 
پرداخت های  گــزارش  خود،  مدیران عامل 
ســال ۹۷ را ارسال کنند. بر اساس تخمین 
اولیــه، این به معنای جلوگیــری از ماهانه 
حداقــل ۱.۵ میلیــارد و ســاالنه حداقل 

۱8میلیارد تومان ویژه خواری است«.
وی حاال پــس از آنکه میزان حقوق و مزایا 
و ســایر دریافتی  4۰ تا ۵۳ میلیون تومانی 
مدیران این صندوق را منتشــر کرد، سایر 
نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی را نیز به 
چالش اعالم حقوق دعوت کرد. وی با اشاره 
به اینکه این نخســتین بار است که میزان 
مجمــوع حقوق، مزایا، اضافــه کار، کارانه، 
پاداش و... یک دســتگاه اجرایی منتشــر 
می شود، گفته اســت: سال های سال است 
که مردم خواهان انتشــار عمومی حقوق و 
مزایا و ســایر دریافتی های مدیران هستند، 
امــا این امر مهــم، همچنــان در تعارفات 
دســتگاه های قوای مختلف عملی نشده یا 

به صورت ناقص اجرا شــده و حاال در مسیر 
شفاف ســازی، این امر به صورت پایلوت در 

این مجموعه اجرا می شود.

 حقوقی را که بیش از مصوبه دولت 
باشد  برمی گردانم 

اوایل فروردین  بود که شــریعتمداری، وزیر 
کار  در مراســم معارفــه صالحی، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشور گفت: »در برخی 
شرکت های ما افراد، سفرهای داخلی و خارجی 
می رونــد و پاداش بــاال و نامتعارف و بیش از 
مصوبه دولت می گیرند که از گوشــت سگ 
حرام تر است که البته بررسی می کنم و پس 
خواهیم گرفــت«. وی تأکید کرده که: »آن ها 
که بیــش از مصوبه هیئت وزیــران دریافت 
کرده اند، حرام است و باید برگردانند، اگر هم 
برنگردانند، من خودم می گیرم و برمی گردانم«.

 تعهد صندوق کشوری به 2 میلیون و 
400 هزار شاغل و بازنشسته 

این نخســتین گام در مســیر شفاف سازی 
صندوق بازنشســتگی کشــوری است که به 
بیش از یک میلیون و 4۰۰ هزار بازنشسته و 
وظیفه بگیر متعهد است و از سوی دیگر حدود 
یک میلیون شاغل در مجموعه های مختلف 
دستگاه های اجرایی دارد که نسبت به تأمین 

آتیه این افراد تعهد دارد.
بنگاه های اقتصادی که از محل رد دیون دولت 
به صندوق بازنشستگی در اختیار این نهاد قرار 
گرفته است باید از سود حاصل از فعالیت های 
اقتصادی ایــن بنگاه ها، بخشــی از نیازهای 
معیشتی بازنشستگان را تأمین کند اما به نظر 
می رسد کارایی آن بیشتر رنگین کردن خوان 
نعمت مدیران رده بــاالی این مجموعه بوده 

است تا بازنشستگان.
براساس قانون، سقفی که مجلس برای حقوق 

مدیران مشــخص کرده هفــت برابر حداقل 
دستمزد است که بر این اساس باالترین پایه 
و گروه شغلی باید ۱2 میلیون تومان دریافتی 
داشته باشد، ولی نجومی بگیران این مجموعه و 
نهادهای دیگری که هنوز پرده از لیست های 
حقوق آن ها نیفتاده همچنان با دستمزدهای 

چند ده میلیونی فربه می شوند.

 سوددهی پایین صندوق 
و حقوق باالی مدیران!

نگاهی به پیشینه فعاالن این صندوق نشان 
می دهد که ســوددهی ۱۱۳ شرکت صندوق 
بازنشســتگی کشــوری در ســال ۹۶  فقط  
۱2۰۰ میلیارد تومان بوده اســت، در حالی 
که ســود حاصل از سهام شرکت های مذکور 
در سال ۹۵ نزدیک به 2۰۰۰ میلیارد تومان 
و در ســال ۹4 بیش از 22۰۰ میلیارد تومان 
بوده اســت. نکته قابل تأمل این اســت که 
درحالی سود حاصل از سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشــوری طی دو سال یاد شده 
کاهش یافته که 8۰ درصد شــرکت های این 
صندوق در حوزه صنعت پتروشیمی ، معادن، 
بازار مالی و دارویی فعالیت دارند که به واسطه 
التهابات ارزی، این حوزه ها باالترین ســود را 

سال های اخیر داشته اند.

 80 درصد از منابع صندوق 
بازنشستگي وابسته به بودجه دولت

آمارهایي که از ســوي دومین مقام ارشــد 
دولت، اسحاق جهانگیری عنوان شد، تصویر 
نامطلوبي از صندوق هاي بازنشستگي در سال 

گذشته منعکس مي کند. 
اینکــه تــا 8۰ درصــد از منابــع صندوق 
بازنشستگي کشور وابســته به بودجه دولت 
است، مســئله اي نیســت که بتوان ساده از 
آن گذشــت. براســاس آمارهاي خزانه داري 
کل کشــور، از ابتداي سال ۹۷ تقریباً در هر 
مــاه بین 24۰۰ تا 2۵۰۰ میلیــارد تومان از 
خزانه به ســمت صندوق بازنشستگي کشور 
روانه شده اســت، یعني حقوق بازنشستگان 
 دولت کاماًل وابســته به خزانه و بودجه بوده 

است. 
چنین گزارش عملکردی توســط مدیرانی 
رقم خورده اســت که به گفته مدیر عامل 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری عملکرد 
ضعیفی داشــته اند و بیشــتر به فکر جیب 
خودشان بوده اند تا جیب بازنشستگان. حال 
باید دیــد که به گفته صالحــی »این رویه 
غلط بــا اقدامات مقتضی!« ســایر مدیران 
دســتگاه ها در چالــش اعــالم حقوق های 

نجومی پایان خواهد یافت یا خیر.

چهره خبر
انتشار حقوق های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی سروصدای زیادی به پا کرد

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی پازوکی
 اقتصاددان 

پالرمو  ارتباطات محدود بانکی 
را هم قطع می کند

تســنیم: توکلی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در واکنــش به اظهارنظر اخیر 
رئیس جمهور درباره ضــرورت تصویب هرچه 
سریع تر پالرمو و CFT گفت: حتی با تسلیم 
 ،FATF ایران به قبول تمام اســتاندارد های
هیچ تضمینی برای تســهیل اوضاع تجاری و 
بانکی وجود نــدارد، همین قدر ارتباطاتی هم 
که هست بعد از پذیرش FATF امری مغایر 
قواعد بین المللی تلقی شــده و کشورهایی که 
اکنون ریســک روابط با ایران را کم می دانند، 
دیگر نخواهند توانست به همکاری ادامه دهند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 4 تیر 1398 21 شوال  1440 25 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8997 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سال گذشته ۳۳ میلیون حمله سایبری را با سپر دژفا خنثی کردیم     تسنیم: پس از ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر دستور ترامپ برای حمله سایبری به ایران، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه 
شخصی خود نوشت: رسانه ها از صحت حمله سایبری ادعایی به ایران پرسیدند. باید بگویم مدت هاست ما با تروریسم سایبری -مثل استاکس نت- و یکجانبه گرایی-مثل تحریم ها- مواجهیم. وی ادامه داد: نه یک 

حمله بلکه در سال گذشته ۳۳ میلیون حمله را با سپر دژفا خنثی کردیم. حمله موفقی از آن ها صورت نگرفته، هرچند تالش های زیادی می کنند.

یادش بخیر؛ چه تعصب های شیرینی!
اول:

بهش گفتم: »توی راه که بر می گردی یه خورده کاهو و سبزی بخر«.
گفت: من سرم خیلی شلوغه، می ترسم یادم بره. می خوای روی یک تیکه کاغذ هر چی 

می خواهی بنویس بهم بده.
همون موقع داشت جیبش را خالی می کرد.

یک دفترچه یادداشت و یک خودکار درآورد گذاشت زمین.
برداشتمشــان تا چیزهایی که می خواســتم برایش بنویســم. یکدفعه بهم گفت: 

»ننویسی ها!«
جاخوردم، نگاهش کردم، به نظرم عصبانی شده بود!

گفتم:»مگه چی شده؟!«
گفت:»اون خودکاری که دستته، مال بیت الماله«.

گفتم:»من که نمی خواهم کتاب باهاش بنویسم! دو- سه تا کلمه که بیشتر نیست«.
گفت:»نه!! «

دوم:
گردان به میدون مین که رســید، مثل همیشه قرار شد تعدادی از رزمنده ها برن و 

معبر رو باز کنن.
چندتاشون داوطلب شدن و رفتند. او هم رفت.

چند قدم که رفت، برگشت.15 سال بیشتر نداشت.
یعنی ترسیده بود! ... خب! ترس هم داشت! ... اما ... نه ... پوتین هاشو از پاهایش درآورد 

و به یکی از بچه ها داد و گفت:
تازه از گردان گرفتم. حیفه! بــیــت الــمــالــه...!

و ... پابرهنه رفت...!
سوم:

یکــی از بچه ها وزنه غواصی را داخــل آب انداخته بود. با اینکه وزنه ســربی بود و 
ارزشــی نداشت، او آن قدر شــیرجه زده بود داخل آب که وزنه را پیدا کند به حدی 
که چشم هایش قرمز شده بود. دیدم دارد گریه می کند. فرمانده گروهان گفت: وزنه 
سرب را گم کرده، گفتم اشکال ندارد وزنه که ارزشی نداشت. گفت نه، بیت المال بود. 
چنــد روز دیگر دیدم یک چیزی به کمرش وصل کرده. رفته بود از داخل خانه های 
خراب خرمشــهر ســرب باتری را داخل قالب ریخته و وزنه درست کرده بود که به 

کمرش ببندد.
خاطره اول را از ســردار شهید مهندس مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا نقل 

می کنند.
خاطره دوم را یکی از دوستان کپی کرده و در صفحه ای مجازی برایم فوروارد )ارسال( 

می کند. نمی دانم در وصف کدام شهید تخریبچی است.
و خاطره سوم را در خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از »علیرضا دلبریان«، معاون گردان 

غواصی یاسین و مسئول آموزش غواصان  خواندم.
بعضی حرف ها هیچ وقت در ظرف زمان ته نمی کشد و تمام نمی شود. به قول دوستی 
شاعر، مثل غزلی که اگر ده ها قرن دیگر هم بگذرد، در مواجهه با شعر نو، همچنان قوام 
و دوامش را حفظ می کند و حتی چه بســا هر از گاه با قیاس آن ها با پارادوکس های 

روز بر اعتبارش افزوده می شود. 
چندی پیش در جمعی خانوادگی به رســم معمول پس از شمردن فضایل و به رخ 
کشــیدن توانمندی های ذاتی فرزندانمان، علمای قوم محور بحث را به سمت نقد و 
بررسی غارت اموال ملت و فرو بردن لقمه هاي حرام از کیسه بیت المال در دهان فالن 

مفسد و افشای فالن پرونده فساد هدایت کردند.
در میانه راه ظریفی کوچک تر از دیگران در آن جمع با تذکر اینکه فساد ریز و درشت 
و فاسدها دانه درشت و دانه ریز ندارند، به عادت برخی از دانشجویان شاغل در ادارات 
بویژه در فصل امتحانات اشــاره کرد.اینکه همکاران فنی او در اداره شان چندین بار 
مجبور شده اند پرینتر اداره را مدتی برای تعمیر از رده خارج کنند، آن هم به دلیل آنکه 
بخش قابل توجهی از رمق دستگاه را دانشجویان شاغل و یا شاغالن دانشجو گرفته اند.

او می گفت: در آخرین مورد، همکاران بخش فنی پس از تعمیر، 50 صفحه از پایان نامه 
250 صفحه ای یکی از همین دانشجویان را پرینت گرفته و بعد برای آنکه کار دفاع 

پایان نامه او به مشکل نخورد، به دنبال صاحبش می گشتند!  
ظریف جمع می گفت: در این وانفسای گرانی کاغذ، پودر تونر و  مگنت کارتریج پرینتر، 
هنوز هم اقتصادی ترین راه برای این گروه از همکاران شاغل، پرینت گرفتن بی سر و 
صدا با پرینتر اداره است البته به شرط آنکه در میانه راه دستگاه بی زبان از کار نیفتد .

بگذریم...
راستی یادش بخیر چه تعصب های شیرینی داشتند مردان این سرزمین.  

برای  دلیل  نخستین  مصدق   جامعه/محمود   
تغییر، اصالح یک فرایند و تالش برای بهبود وضع 
موجود است، آن هم در عصری که انبوه داده ها و 
اطالعات، انسان را احاطه کرده و تحلیل و تفسیر 
آن ها، ضرورتی اجتناب ناپذیراست. بویژه برای نسل 
حاضر که بیش از گذشته در پی یافتن پاسخی برای 

پرسش های خویش است.
مدرسه نیز به همین دلیل و به عنوان نخستین 
کانون رســمی آموزش، برای پاسخگویی به این 
نیازها باید ابزارها و مکانیزم های تعلیمی و تربیتی 
خود را تغییر دهد. شــیوه و چگونگی آموزش، 
زمــان، محیط تعلیم و حتی کتــاب و ابزارهای 
آموزشی باید تغییر یابند تا محتوای آموزشی در 

بستر جامعه به عینیت تبدیل شود.
آیا مسئوالن نظام آموزشی همان گونه که به تغییر 
قطع کتاب های درسی با هدف سامان دادن به چرخه 
اقتصاد نشر می اندیشند، ضرورت بازنگری و ارتقای 
کیفیت آن را نیز در دستور کار خویش قرار داده اند؟ 

  
 كتاب های درسی چقدر تغيير كرده است؟

حســن روحاني، رئیــس جمهور در مراســم آغاز 
ســال تحصیلي 97-96 با انتقاد از محتوای قدیمی 
کتاب های درســی گفته بود: »کتاب های درسی ما، 
دانش آموز را براي دیروز تربیت مي کند، فردا هیچ و 
نحوه تدریس و پرسش و اداره کالس توسط معلمان، 
نیازمند تحول جدید است و در پایان معلوم مي شود 
کــه من معلم، وزیر و دولت چقدر کار کرده ایم و در 
پایان 12 ســال نیزمعلوم مي شود که انسان جوان، 
مســئول، خالق و عالقه مند تحویل جامعه دادیم یا 
دانش آموز حفظیات را حفظ کرده و بعد از مدتي از 

یادش مي رود. 
در دهه 30 و 40، کتاب هاي درسي ما با امروز به غیر 
از آنکه جلد، عکس و فونت آن عوض شده یا برخي 

عبارات آن تغییر کرده، چقدر تغییر کرده است«.
حجت االســالم محمدیان، رئیس ســابق سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي در آخرین روزهای 
حضور خود در این سازمان گفته بود: »نمي توانیم به 
همه درخواست ها جواب بدهیم؛ کتاب درسي محل 
درج آگهي و صفحه نیازمندي روزنامه نیســت. هر 
مفهومي که قرار اســت وارد کتاب های درسي شود، 
باید جزو نیاز ملي باشد، سواد عمومي را باال ببرد و به 

هنجار سازي ها کمک کند«. 

او پذیرفته بود کتاب های درسي یک نسخه براي کل 
کشور است که ممکن است پاسخگوي همه نیازها 
و سالیق نباشد، به همین دلیل می گفت: »نقدهاي 
خوب را با خضــوع کامل قبول مي کنیم. عیب ها و 
نواقص را رندانه ماســتمالي کردن، حماقت و رندانه 
تشــدید کردن خیانت است. رســالت این است که 

عیب ها را مشفقانه و دلسوزانه مطرح کنیم«.
ذوعلم،  علی  حجت االسالم 
رئیــس ســازمان پژوهش 
و برنامــه ریزی آموزشــی 
سیاســت عدم تغییر مداوم 
کتاب های درســی را تکرار 

می کنــد و از ثابت بــودن محتوای آن ها تا ســال 
تحصیلی 1401- 1400 گفته است.سیاستی که به 
گفته او مورد استقبال کارشناسان و مخاطبان آموزش 

و پرورش قرار گرفته و کامالً تدبیر درستی است.

 كيفيت كتاب های درسی قابل قبول است
حجت االسالم ذوعلم در گفت و گو با ما و در واکنش 
به انتقاداتی که کیفیت کتاب های درسی را به چالش 

می کشد، می گوید: حرف و حدیث در این خصوص 
خیلی زیاد اســت، اگر غیــر از این بود باید تعجب 
می کردیم که چرا جامعه نســبت بــه این موضوع 
ساکت اســت. بنابراین معتقدم کتاب های درسی 
همواره باید از سوی جامعه مورد نقد منصفانه قرار 

بگیرد، نه نقد جانبدارانه و مخرب. 
پس امیدوارم پیش از آنکه حرفی 

بزنیم درباره آن فکر کنیم. 
حجت االســالم ذوعلــم امــا نقد 
رســانه ها را در این خصوص فاقد 
پشتوانه فکری و پژوهشی می داند و 
می گوید: نتایج پژوهشی که پیشتر 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی انجام شــده حاکی از آن 
اســت که کتاب های درسی ما از 
نظر چشــمنواز بــودن، گرافیک، 
صفحه پــردازی، حروف چینــی و 

سازماندهی مطالب، جزو برترین کتاب های درسی 
در جهان هستند. نمی خواهم بگویم کتاب هایی که 
در ایران تدریس می شــوند، عیب و نقص ندارند اما 

قابل دفاع هستند. از لحاظ محتوا نیز همین طور. در 
هفت سال اخیر دوستان ما در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی برای تغییر بعضی از عناوین کتاب های 
درسی، شبانه روز تالش کرده تا توانسته اند عناوین 
تــازه ای مثل تفکر و پژوهش یا ســبک زندگی و 
خانواده را وارد کتاب ها کنند که 
تا 10 ســال پیــش اصالً مطرح 
نبوده انــد. بنابر ایــن به جرئت 
می گویم کتاب های درسی در این 
سال ها از لحاظ محتوا ارتقا پیدا 
کرده اســت. در واقع نظرسنجی 
صــورت گرفته از کارشناســان، 
معلمــان و دانش آمــوزان هــم 
گویــای این واقعیت اســت که 
کیفیت کتاب های ما از نمره 16 
باالتر اســت اما بدون تردید 20 
هم نیست. یعنی برخالف تصور 
بعضی ها این گونه نیســت که محتوای کتاب های 
درســی ما اساســاً با نیازهای روز دانش آموزان و 
جامعه مطابقت نداشته باشد و یا جهت گیری آن با 

جهت گیری جامعه در تضاد باشد.  وی با این حال 
این نکته را هم می پذیرد که رشد کیفیت کتاب های 
درسی کافی نیست و باید در گام دوم انقالب یک 
گام دیگر برای تحول در نظام آموزشــی برداریم و 
کار را بــه صورت عمیق تر جلــو ببریم .او به قول 
خود از یک »بازآرایی تشکیالتی« در فرایند تألیف 
کتاب های درســی خبر می دهد تا به این وسیله 
بتوان در هر کدام از 11 حوزه یادگیری، شــورای 
علمی یا مجمع اندیشه  ورز دایر کرد تا کتاب های 
درسی را رصد و نظرات خود را درباره آن ها مطرح 
کنند. حجت االســالم ذوعلم می گوید: این فرایند 
کمی کار او و همکارانش را ســخت می کند چون 
ممکن است نظراتی بدهند که اجرای آن ها سخت 
باشد اما باید برای ارتقای کیفیت کتاب های درسی 

تا حد مقدورات این نظرات را پذیرفت و اجرا کرد.

 به معلمان انگيزه بدهيد
دکتــر علی اصغــر فانی که 
پیش از این ســه ســال بر 
کرســی وزارت آمــوزش و 
پرورش و دو ماه برسرپرستی 
این وزارتخانه تکیه زده است 

در گفت و گو بــا »قدس« از ارتقای کیفی کتاب های 
درسی می گوید به گونه ای که معتقد است: کیفیت 
این کتاب ها از حیث محتوا در سال های اخیر خیلی 
خوب شــده چون بیش از حافظه روی خالقیت و 

نوآوری دانش آموزان تأکید می کند.
فانی می گوید: کتاب ها باید خوب تدریس شــوند 
چون افزایش کیفیت محتوا یکی از مؤلفه های بهبود 
یادگیری است و مؤلفه های دیگری همچون روش 
تدریس، معلمان، فضای مدرسه، مقررات و ارزشیابی 
دانش آمــوزان و منابع مالی نیــز نقش پررنگی در 
فرایند یاددهی و یادگیری دارند و اگر این مؤلفه ها 
در راســتای ارتقای کتاب های درسی نباشد ما به 

اهدافمان نمی رسیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ها، نیروی 
انسانی، منابع مالی و در مجموع ساختار آموزش و 
پرورش در راستای بهبود یادگیری در کشور است، 
می گوید:منابع مالی کافی نیســت، در نتیجه معلم 
انگیزه الزم برای آموزش دانش آموزان را ندارد و در 
چنین شرایطی، کتاب ها هر چقدر هم خوب تألیف 

شده باشند، ما را به اهدافمان نمی رسانند. 

به ضرورت بازنگری و ارتقای کیفیت آموزش های رسمی بیندیشیم

»بازآرایی تشکيالتی« در فرایند تأليف كتاب های درسی 
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چهره خبر

پليس در مورد طرح مقابله كوتاه نمی آید
ایسنا: سردار سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا می گوید: هر گاه طرح 
مقابله از سوی نیروی انتظامی در یک مورد به اجرا گذاشته می شود، 
برخی ها به دنبال جوسازی هستند و این بی انصافی است که به این 
بحث ها توجه نمی کنند و می گویند شما کار دیگری ندارید همین 
یک کارتان مانده، در حالی که وظیفه پلیس اســت با تمام وجود با 

بی قانونی برخورد کند و در این مورد کوتاه نمی آییم.

آموزش عالی نياز به خانه تکانی دارد
خانه ملت: زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بــا بیان اینکه آموزش عالی امروز نیاز به خانه تکانی دارد،  گفت:در 
جلسه ای که وزیر علوم حضور داشتند، گفتم شما هنوز آموزش عالی 
را به سبک سنتی اداره می کنید و تفکرتان، تفکر سنتی است. این 
تفکر سنتی که بر وزارت علوم حاکم است، ما را از قافله علم و آموزش 

در آینده نه چندان دور و ظرف چند سال آینده عقب نگه می دارد.

چرا تحصيلکرده ها راننده اسنپ می شوند؟
برنا: محمود حریرچی، جامعه شــناس می گوید: »از هر سه ایرانی 
باالی 18 سال یک نفر تحصیالت عالیه دارد ولی بعد از پایان دوره 
تحصیل، کسانی که توانسته اند شغلی بدست بیاورند معموالً در حوزه 
مورد عالقه شان نیست. این در حالی است که جامعه نمی تواند توقع 
این افراد را برآورده کند«. وی اضافه می کند: نتیجه چنین وضعیتی 

این است که تحصیلکرده های ما راننده اسنپ می شوند.

كانون های وكال؛ یک باشگاه فریبنده و انحصارگرا
ایرنا: علی ســعدوندی، دکترای بانکــداری و اقتصاد مالی گفت: 
کانون هــای وکالی دادگســتری ایران به یک باشــگاه فریبنده و 

انحصارگرا تبدیل شده و از این رو استقالل آن نهاد ضروری است.
وی افزود: قوانین ضدانحصار چندانی در ایران اجرا نشده و کانون های 
وکال دچار این بالی خانمان ســوز شده و اعضای آن به هر قیمتی 

برای حفظ قدرت انحصاری و سهم بازار تالش می کنند.

نيازهای پزشکی مهم تر است یا تخصيص ارز به توتون؟!
خانه ملت: سید مرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
می گوید: وقتی نیازهای پزشــکی به طور کامل رفع نشــده باشد، 
تخصیص ارز به واردات توتون، کاغذ سیگار، خوراک حیوانات خانگی 
و... خیانت نابخشودنی است. تخصیص ارز برای رفع این نیاز که کمتر 
از 10 میلیون دالر است بخوبی صورت نمی گیرد؛ اما 16 میلیون دالر 

برای کاغذ سیگار از ارز 4200 تومانی تخصیص یافته است.

متأسفانه ازهمراه بيمار به عنوان پرستار استفاده می كنيم! 
خانه ملت: حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلــس می گوید: در هیچ جای دنیا به همــراه بیمار یا عضوی از 
خانواده بیمار اجازه داده نمی شود در بیمارستان ها کار پرستاری انجام 
دهد. این پدیده در هیچ جای دنیا مرســوم نیست و تنها کشوری 

هستیم که از همراه بیمار به عنوان پرستار استفاده می کنیم.
متأسفانه در ایران باید یک نفر از اعضای خانواده همراه بیمار باشد.

كسادی بازار دندانپزشکان تا چند سال آینده
ایسنا: حمید نجف، کارشــناس اقتصادی گفت: دندانپزشکی که 
امروز بازار کار پرسودی دارد تا چند سال آینده به دلیل توسعه علوم 
بهداشتی و واکسن های دندانپزشکی از حالت دندانپزشکی عمومی 
خارج شده و جنبه تخصصی تری پیدا خواهد کرد و افراد نه به شکل 
امروزی بلکه براساس نیاز خود به دندانپزشکان مراجعه خواهند کرد؛ 

پس این گونه رشته ها در آینده نزدیک از رونق خواهند افتاد.

چرا معاون مدرسه مدیركل ارشاد نشد؟
باشگاه خبرنگاران: حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس می گوید: زمانی که وزیر شــدم میانگین 
حقوق معلمان 489 هزار تومان و زمانی که وزارت را تحویل دادم 
حدود یک میلیون و 349 هزار تومان بود، به شکلی که یک نفر 
معاون اجرایی مدرســه را می خواستند مدیرکل ارشاد کنند، اما 

نرفت و گفت: حقوقم از آنجا باالتر است.

گران ترین و بدترین مدیریت اسکان حجاج را داریم
خانه ملت: حجت االســالم پژمانفر در نشست دیروز کمیسیون 
فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه حج گران انجام می شود، خواستار 
ارزان تر کردن آن شد و توضیح داد: برخی مسائل قابل اصالح است 
ولی اراده ای برای انجام آن وجود ندارد؛ مثالً ما گران ترین و بدترین 
مدیریت را برای اسکان حجاج خود در عربستان داریم. وی همچنین 

خواستار شفاف تر شدن عملکرد سازمان حج و زیارت شد.

 محیط زیست

رئیس سازمان زمین شناسی: 
 در اکتشاف ذخایر پنهان

 عقب هستیم
 تسنیم  علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین 
شناسی و اکتشــافات معدنی با بیان اینکه 43 
مخاطره اصلی در دنیا شناسایی شده که از این 
تعداد 34 مخاطره را در ایران می توان مشاهده 
کرد، افزود: زمین شناســی و اکتشاف می توانند 

تولید ثروت خوبی برای کشور داشته باشند.
شــهیدی گفت: در ســیالب اخیــر حدود 
55 هزار میلیارد تومان به کشــور خسارت 
وارد شــد و اگر مخاطرات به صورت علمی 
شناسایی می شد، بسیاری از این خسارت ها 
کمتر بود. رئیس ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه کشور 
در اکتشــاف ذخایر پنهان عقــب بوده و به 
دنبــال کاهش این عقب ماندگی هســتیم، 
افزود: اکتشافات آب های کارستی در کشور 
در حال انجام اســت و طرح ملی اکتشافات 
آب کارستی با اکتشاف موادمعدنی پنهان و 

شناسایی آب های زیرزمینی انجام می شود.

 خانه و خانواده

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان:
 بنیان خانواده ها 

با » زیست شبانه« نابود می شود  
 تسنیم   »فرشته روح افزا«، عضو شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان و خانواده با انتقاد از طرح »زیست 
شبانه« گفت: بســیاری از کارشناسان معتقدند 
میزان اســتفاده از موادمخدر در ساعات پایانی 
شب بیشتر می شود، پس باید مراقب این موضوع 
هم بود. چه  کسی یا نهادی حاضر است اطمینان 
دهد و تضمین کند که اجرای این طرح، چنین 
خطراتی را برای جوانان ایجاد نمی کند و بنیان 
خانواده ها به این وسیله به  سوی نابودی نمی رود؟

وی ادامه داد: چرا مسئوالن ما از معدود رفتارها 
و اقدامــات خوب غربی ها در برخی مســائل 
استفاده نمی کنند و فقط از رفتارهای نابهنجار 
و ضدارزشــی آن هــا الگوبــرداری می کنند؟ 
شــهرداری برای تصویب و بررســی این  گونه 
طرح ها باید از بهترین روان شناســان، معلمان 
اخالق و کسانی که در امور خانواده فردی ماهر 
هستند، نظرسنجی کند و پس از بررسی های 

فراوان، اقدام به تصویب طرحی کند.

بهداشت و درمان

ابالغیه معاونت درمان وزارت بهداشت
ممنوعیت حضور کادر درمان در 

ساعات موظف در بخش خصوصی
 ایسنا   معاونت درمان وزارت بهداشت در ابالغی 
به معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بر ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف 

در بخش خصوصی تأکید کرد.
در این ابالغیه با اشاره به گزارش های دریافتی در 
رابطه با حضور کارکنان درمانی در ساعات موظف 
در بیمارســتان های خصوصی و سایر مؤسسات 
پزشکی غیردولتی جهت انجام کار انتفاعی با هر 
عنوانی و نیز با اشــاره به نظر دفتر حقوقی وزارت 
بهداشت، تأکید شده اســت: انجام کار انتفاعی، 
همزمان در ســاعات اداری یا شیفت های موظف 
کادر درمــان در بخش هــای خصوصی و ســایر 
مؤسسات پزشــکی غیردولتی ممنوع است و به 
اســتناد ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی در امور 
بهداشتی و درمانی، ترک مؤسسه جرم محسوب 
می شــود و باید عالوه بر طرح پرونده متخلف در 
کمیسیون ماده 11 آن دانشگاه، موضوع به هیئت 

رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه احاله شود.

آموزش

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
 فرهنگیان می توانند
 ادامه تحصیل دهند

 تسنیم   عضــو کمیسیون اجتماعی مجلس با 
اشاره به مصوبه این کمیسیون برای حل مشکل 
ادامه تحصیل کارمندان دولت از جمله فرهنگیان 
گفت:  این موضــوع باید در صحن علنی مجلس 

بررسی و مصوب شود.
وی گفت: اعضای کمیســیون با تشخیص اینکه 
ادامه تحصیل برای کارکنان دولت بویژه فرهنگیان 
ضرورت دارد، اعمــال محدودیت در این رابطه را 
حذف کردند. این مسئله در کمیسیون اجتماعی 
مصوب شده و باید در صحن علنی مجلس مطرح 
و تصویب شود. وی افزود: مقرر شد یک تبصره به 
ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشــوری اضافه 
شود تا احتســاب امتیاز مربوط به حقوق مدرک 
تحصیلی مرتبط با شــغل و پست مورد تصدی 
کارمنــد که حین خدمت توســط  کارمندان با 
رعایت ضوابط ماده 61 قانون اخذ می شود تنها به 
یک مقطع تحصیلی محدود نشود و در صورت نیاز 

دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه باشد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد
اصالح قوانین مبارزه با 

موادمخدر تا پایان سال 
 فارس   اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه 
بــا موادمخدر گفت: ما 20 تن هروئین در یک 
ســال کشف می کنیم و این در حالی است که 
کشور مبدأ 2 تن و کشور مقصد 4 تن کشفیات 
دارد؛ بنابراین دنیا باید به مســئولیت خود در 

مبارزه با موادمخدر عمل کند. 
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
قانون مبارزه با موادمخدر اصالح می شــود، 
گفت: قوانین بسیار خوب هم با گذشت زمان 
نیاز به اصــالح دارد و یکی از اولویت های ما 
اصالح قوانین اســت و امیدواریم بخشی از 
قوانین مربوط به مبارزه با موادمخدر تا پایان 

سال اصالح شود.
مؤمنی گفت: ایران پیام خود را به همه دنیا 
در خصــوص مبارزه با موادمخدر و اهتمامی 
که در این خصوص دارد رسانده و در تالش 
هســتیم که امنیت و ســالمت جوانان تمام 

دنیا را ایجاد کنیم .

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی

تبدیل موتور بوئینگ ۷۵۷ به باربکیو!
ایســنا: شــرکتی به نام »دلتا تکس« 
)Delta Techs( یک موتور هواپیمای 
بوئینگ 757 را به باربکیو تبدیل کرده 
اســت. به گزارش  فلیپ برد، یک تیم از 
 Delta( »شرکت »دلتا ایرالینز تک آپس
آتالنتــا  در   )Airlines TechOps
جورجیا با تبدیل موتور بوئینگ 757 به 

اجاق کبابی، یک کار خارق العاده و حیرت آور در این زمینه انجام داده اســت. تیم 
مهندسان این شرکت یک موتور جت قدیمی را به یک باربکیوی بزرگ تبدیل کردند 
و به نظر می رسد با این کار برنده رقابت توسعه هیجان انگیزترین وسیله تابستانی سال 
شده اند. این حرکت ابتدا در سال 2016 با استفاده از قطعات قراضه از یک موتور جت 

»پرات اند ویتنی PW2000« از بوئینگ 757 شروع شد. 
هر بخشی از این باربکیو براحتی قابل دسترسی است و برای کسانی که میهمانی های 
بزرگ و میهمانان زیاد دارند، مناسب است. این باربکیو از 4 ژوئیه مورد استفاده قرار 

می گیرد و می تواند براحتی 500 برگر در ساعت کباب کند.

 کمک ۱۵۰ میلیون پوندی میلیاردر آمریکایی
 به دانشگاه آکسفورد

 Stephen( »ایسنا: »استفان شوارتزمن
میلیاردر  و  کارآفرین   )Schwarzman
آمریکایی 150 میلیون پوند به دانشــگاه 

آکسفورد کمک مالی کرد.
به گزارش بی بی سی، قرار است این کمک 
مالی برای ســاخت یک دانشکده جدید 
برای مطالعه اخالق در هوش مصنوعی در 

دانشگاه آکسفورد هزینه شود. دولت انگلیس اعالم کرده این 150 میلیون پوند یک 
سرمایه گذاری در سطح جهانی در حوزه بریتانیاست.

در زمانی که دانشــگاه ها به علت »برگزیت« در بودجه تحقیقاتی خود دچار مشکل 
شده اند، این سرمایه گذاری برای دانشگاه »آکسفورد« از ارزش باالیی برخوردار است.

»استفان شوارتزمن« یکی از معروف ترین میلیاردرهای آمریکایی و مدیرعامل شرکت 
»بلک استون« ) Blackstone( است.

وی بتازگی در حوزه تحصیالت و آموزش مبالغ هنگفتی اهدا می کند.

شناسایی وال های قاتل استرالیا از روی لهجه!
فارس: به گــزارش ای بی ســی نیوز، 
محققان استرالیایی می گویند: وال های 
قاتلی که در آب های ســاحلی غرب این 
کشــور زندگی می کننــد، لهجه خاصی 
دارند که بر اســاس همیــن لهجه قابل 
شناسایی هستند. وال های یادشده دارای 
لهجه خاصی هستند که به عنوان لهجه 

استرالیایی نام گذاری شده و باهمین لهجه با یکدیگر سخن می گویند.
بک والرد، زیست شناس دانشگاه کورتین که در این زمینه تحقیق کرده، می گوید: 
وال هایی که هر سال تابستان در غرب استرالیا گرد هم می آیند، شیوه و زبان ارتباطی 

خاص خودشان را دارند که با وال های قاتل دیگر نقاط جهان تفاوت کلی دارد.
صدای ضبط شــده این وال ها کمکی به مشــخص شــدن آنچه آن ها به یکدیگر 

می گویند، نکرده است.
 اما موج های صوتی وال های غرب استرالیا منحصر به فرد و متفاوت با سایر وال هاست. 
در جریان این بررسی بیش از 150 وال قاتل در غرب استرالیا به مدت 10 سال مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
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آگهی
︡﹠︨ ︣︋و ﹡﹆﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹋︀م ︑︣ا ﹏﹝ ️﹋︫︣ د︻﹢ت ﹩﹎آ

از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹋︀م ︑︣ا︋︣ ︨ (︡﹠︨︀﹝﹩ ︠︀ص( ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٣٠  د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹛ ر︨︀﹡﹫︡ .د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١  -  ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٠ ︨ــ︀︻️ ١۴  ﹜︽︀️ ١۶  و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢١ ︨︀︻️ ١۴  در ﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︱﹢ر︋ 

﹡﹆﹏ وا﹡︐﹆︀ل ︨︀م٢ - ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه,︋︀زر︨﹫﹟,ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر و ︑︣از ︨︀ل ﹝︀﹜﹩٣ -  ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان و دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ء ﹝︖︀ز
﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

/ع
۹۸

۰۳
۹۱

۴

فروش واحد تجارى با شرايط بسيار عالى 
︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ا︑︀د ﹋﹢︔︣ ﹋︣﹞﹥ در ﹡︷︣ دارد ﹋﹏ ︋ ︀︪ــ﹩ از وا︡ ︑︖︀ری 
︋ــ︀ ز︣ ︋﹠ــ︀ی ۴٣۶ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇ــ︹ در ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ︋﹙﹢ک ﹨︀ی A,B ︎ــ︣وژه ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹇﹛- ٧۵ ﹝︐︣ی ︻﹞︀ر ︀︨︣- ︠﹫︀︋︀ن آ️ ا... ﹇︡و︨﹩- رو︋︣وی دا﹡︪﹍︀ه ﹁﹠﹩ 
 ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︡ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ ای از ﹤﹁︣ و
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︣︠︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋︀ ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن 
ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ﹝︧﹊﹟ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١۴٠٠٣٢٩٧۵٩۶ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹜︽︀︎ ️︀︀ن 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/١٢ ︋﹥ آدرس ﹁﹢ق ️︻︀︨
١-﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

٢-︋︀زد︡ ﹝﹙﹉ ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︫︣﹋️ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️
  ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ︑︺︀و﹡﹩ ٠٢۵٣٧٧٧١٣٢۵-٠٩١١٨٣٨۴٢١٣

/ع
۹۸

۰۳
۹۰

۵
/ع

۹۸
۰۳

۸۸
۹

آگهى تجديد مناقصه شماره 98/10 (دو مرحله اى)
 ︫ــ︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ 
 ️︀ــ  ︨﹤ ــ︡ه︋  ︋ــ﹥ ا﹡︖ــ︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗ــ︣ای ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری ٢۴ ﹋︨︣ 
ا︣ا﹡︧ــ﹏( ٩٠٧٩)  - ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری ۴٨ ﹋︣ ︨ــ︡ه  ︑︀ ︧︠︣و︫ــ﹫︣﹟ و ﹝﹞︡ آ︋︀د 
︣ ا︨︀س   ︋︣﹫︧﹞ ﹟﹫ ️ ﹨︀ی︋  ︀ ︧︣و︫﹫︐﹁ ︀︑ ﹟︣ آ︋︀د و︨  -﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری ٢۴ ﹋︣︠ 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ا︗︣ا︪﹞
 ️﹋︫︣ ️︗ ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ﹛. ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ .﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ fars .tci .ir آدرس ﹤︋ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︀ل ا︑︣︎
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︋︣ای ︨︀ل︻ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ ﹇︴︺﹥ ︨︀ز ﹝︪︡ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)(︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٢٨۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٩١٨۵۵)

 ﹤︊﹠ ︊ روز︫  ︀︻️ ده︮  ︣﹋️ و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ رأس︨  ︀م︫  ︀︊︀ن︨  ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︮ 
١٣٩٨/٠۴/٢٩ در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝︪ــ︪﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︡︡، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١۵ ︗︀ده ﹝﹢﹇ -︪︡︀ن، رو︋︣وی 
︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س، ︑﹙﹀﹟ ٣۵۴٢٠٢۴۵ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد؛ ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ٩٩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، ︋︣ای 
︱﹢ر در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر؛ ︨︀﹝︡اران ﹆﹢﹇﹩ و ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡، در و﹇️ اداری روز 
︣ درج آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات  ︀م، روز﹡︀﹝﹥ ر︨ــ﹞﹩ ﹝︊﹠﹩︋  ︣گ︨  ︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ا︮﹏︋  ــ﹠︊﹥ ٢٧/١٣٩٨/٠۴︋   ︫︕﹠︎
﹝︡︣ان، ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ان ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ر︨ــ﹫︡ه ا︨ــ️، ︋︣ای در︀﹁️ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ 
︗﹙︧ــ﹥ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨️ ︋︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر، ﹁﹆︳ ︨ــ︀﹝︡اران و ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ،ر﹢︋︤﹞ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗ ده ا﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در﹢﹝﹡ ️﹁︀آ﹡︀ن ﹋﹥ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ را در ﹩﹡﹢﹡︀﹇
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️.

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ︨︀ل︀ی ︻﹞﹙﹊︣د، ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د ز︋︀︧ ︉﹢︭︑ ٢- ︋︣ر︨﹩ و
٣- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای دو ︨︀ل آ︑﹩

١٣٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل︐﹡۴- ا
١٣٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︋︣ای ︨︀ل︐﹡۵- ا

۶- ︋︣ر︨﹩ و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ︋︣ای ︨﹢د ︫︣﹋️  ٧- ︀︨︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥
   ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸

۰۳
۷۷

۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ 
﹎﹏ ︮﹠﹫︹ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٢٠٥١٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠١٩٠٣٨٧١
 ︹﹫﹠︮  ﹏﹎  ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
 د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹋﹥ در ︑︀ر
 –  ︪︡﹞ ﹏﹞ ١٣٩٨/٠٤/١٦ راس ︨︀︻️ ١٦ ︻︭︣ در
 ٢٣ ︎﹑ک   –  ٥ و   ٣ ︗﹑ل   ﹟﹫︋  –  ︡﹝ا آل  ︗﹑ل  ︋﹙﹢ار 

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

 ﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️ و روز︐﹡١- ا
و   ١٣٩٧ ︨︀ل   ﹤︋  ﹩︐﹠﹞  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ︉﹢︭︑  -٢

 ١٣٩٦
٣- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در 

︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹝︀︫﹫﹟ ا︋︤ار 
٤- ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

٥- ︀︨︣ ﹝﹢ارد ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸

۰۳
۸۹

۵
/ع

۹۸
۰۳

۸۹
۳

همراه با مشترى، همگام با فناورى

مناقصه شماره 2  /98 نوبت اول
︣ح و﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥   ︫﹤  ︋٢٧٠KVA ﹏﹇︡ا ︡رت﹇ ﹤ شركت مخابرات ايران  - منطقه يزد در ﹡︷︣ دارد﹉ د︨︐﹍︀ه د︤ل ژ﹡︣ا︑﹢ر︋ 
را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡، از ﹋﹙﹫﹥ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹆﹫﹆﹩ و﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ و ︑﹑︮ ︬﹫︪﹫️ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︎︦ 
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥  ﹠︀م︫   ︋٣۴٠٠٠٨٠٢۶٨١٢٩ ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د︋   ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ١۶۴۴۴۴۴۴٧٢︋  ﹥ ︧︀ب ︗︀م︫  از وار︤ ﹝︊﹙︼   -  /٢۵٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 
 ﹤ارا ︀ ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ا﹝︀م ︧﹫﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ و︋  ــ︣﹋️ وا﹇︺︡ر ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧ــ﹫﹟(ع)︨   ︫﹟︣ارداد﹨︀ی ا﹇ ︡وا ﹤ ︤د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٢٢  /۴  /١٣٩٨ در و﹇️ اداری︋ 
 ﹤︋ ١٣٩٨/  ۵/  ۵ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡ارك﹞ ︣︀︀د ︠﹢د و ︨ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤﹝﹫﹝︲ ﹤︋ و ا﹝︱︀ء ﹡﹞﹢ده و ︣﹞ را ︀﹡آ ، ﹏﹫﹝﹊︑ و︎︦ از ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨ــ﹠︀د ﹩﹊﹡︀︋ ︩﹫﹁

.︡﹠︀﹝﹡ ︢︠و ر︨﹫︡ ا ﹏﹢︑ ر﹢﹋︢﹞ ︀ن﹝︐︠︀ ︣﹋️ وا﹇︹ در︨   ︫﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا
﹝︡ارك ﹐زم : ١  - ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼   -  /۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀ ﹩﹠﹫﹝︱︑ ﹩﹊﹡︀︋ ﹈ ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︗︀م ︫﹞︀ره 

︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د . ﹠︀م︫   ︋٣۴٠٠٠٨٠٢۶٧١٨١ ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د︋   ︫️﹚﹞ ﹈﹡︀︋١۶۴۴۴۴۴۴٧٢
٢  - ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥

 ︣︀︷﹡و ﹩︭  ︫﹈ ︀ ︍︣ده ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر،︋   ︨︀ ︍︣ده ﹝︡وش ،︋   ︨︀ ︍︣ده ،︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︊﹛ ، ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط ، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن : *︋   ︫﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇
.︡ ﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︺︡ از ز﹝︀ن ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ وا︮﹏︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ا﹠︀ و﹨﹞︙﹠﹫﹟︎ 

* ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ FOC در LOP ﹝﹞﹠﹢ع ︋﹢ده ودر﹡︣خ ︎﹫︪﹠︀دی، ︀︋︡ ارزش ﹇﹫﹞️ ︑﹀﹫︿ و﹝﹢ارد را﹍︀ن در ﹋﹏ ا︗︤اء ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︫︣﹊﹟ ︫﹢د . 
* در ︮﹢رت درج آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡﹩ ﹝﹑ك ز﹝︀ن ︑﹢ز︹ ا︨﹠︀د و︑﹢﹏ آ﹡︀ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹟ ︫︣﹋️ ︑︀ر  ︀پ در روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︨︣ا︨︣ی

.︫︡︀︋ ﹩﹞ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ︤د  - ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧ــ﹫﹟(ع )  ــ︣﹋️︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩︫  ︀﹋️ ﹨︀ در ︑︀ر ۶  /۵  /١٣٩٨ در﹝﹏ اداره ︑︡ار﹋︀ت و︎   ︎︩︀ده و﹎︪ــ﹢ * ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای︋ 

︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د ︵︊﹆﹥ اول ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی︫ 
︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︫﹉ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ی︐﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ︡﹡︭︀ب︋ 

WWW.yazdtelecom.ir -   ٣٧٣٣٣١۶۶ ﹩﹢﹍︨︀  ︎﹟﹀﹚︑
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان (﹝﹠︴﹆﹥ ︤د)   ︫

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ دوم
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره ۶۵ ﹇﹛ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨١٩٧ ( در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)

 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٠۴/٩٨/٠۴
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر رأس ︨︀︻️ ١٠ 
︊︮ روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/١۴ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ در ﹝﹏: ﹇﹛، ︎︣د︧︀ن، ﹞ ﹟﹊︧﹞ ️︀︨︣، ︋﹙﹢ار 

ا︨︐﹆﹑ل، ا﹡︐︀ی ا︨︐﹆﹑ل ٢، ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ﹝﹞︡︋︀﹇︣(ع)  ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد،︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︱﹢ر در ︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣  ﹢د︋  ︲﹞﹠︀ ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ء ︗︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ️﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︀ و﹋﹫﹏︠ 
و ا︻﹞ــ︀ل رای ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ ا︑﹀︀ق ︡﹊﹍︣(︻︱﹢ و ﹡﹞︀﹠︡ه) ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ١٢/٩٨/٠۴ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ 
︑︺︀و﹡ــ﹩ وا﹇︹ در آدرس: ﹇﹛، ٣٠ ﹝︐︣ی ﹇︀﹛، ︋﹙﹢ار ︫ــ﹢﹋ ،﹩﹡︣﹇ ︡﹫﹥ ١۴، ︗﹠︉ ︎﹑ک ١۴١،﹋﹠︧︨︣ــ﹫﹢م 

﹢د. ︀در︫  ﹥ ︗﹙︧﹥ ︗︀﹝﹡ ️﹠︡ه ︻︱﹢︮  ︦ از ا︣از ﹨﹢️ و ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥،ور﹇﹥ ورود︋  آ︧︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀︎ 
︀ل ٩٧  ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢  ︮︉﹢︭︑ و ﹡︀︸︣     ٢- ︵︣ح و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︤ارش﹎ ﹤د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:  ١- ارا

٣- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨    ︡﹝︑ -۴︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥
۵- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥     ۶- ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹨︀ی آ︑﹩ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

٧- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫︣ روز﹡︀﹝﹥ ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩
️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸

۰۳
۸۹

۴

 ️︋﹢﹡ ﹤﹡︀﹫﹛︀ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
  ︪︡﹞ ︀ن︾︀︋︣  ︨︫︣﹑︀و﹡﹩ و︺︑ ️﹋︣ اول︫ 

︑︀ر ا﹡︐︪︀ر:٠۴ /۴/٩٨
 ️﹋︣ ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول︫  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
︑︺︀و﹡ــ﹩ و﹑︫ــ︣ ︨ــ︣︋︀︾︀ن ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️  
۵٧۴٨٨ ︨ــ︀︻️ ١٧ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٢۵/۴/٩٨ 
در ﹝﹏ ﹇︀︨ــ﹛ آ︋︀د ︋﹙﹢ار ︖︀ب- ︖︀ب ٢٨ ︧ــ﹫﹠﹫﹥ 
﹝︡ا﹁︺︀ن ︣م (رو ︋﹥ روی ﹡︀﹡﹢ا﹩) ︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ 
ذ﹏ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱ــ︀ ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ 
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ كارت عضويت در 
﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 ️︣︡﹞ ︡ه﹠︀﹝﹡ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش 

︪︡﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︺︑
٢-  ا﹡︐ــ︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل 
 ﹉ ︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت︐﹡٣- ا

︨︀ل ﹝︀﹜﹩
۴-  ︑︢﹋ــ︣:١- در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹅ رای ︠ــ﹢د را ︋﹥ 
﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︻︱﹢ د ︣﹍︀ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر 
وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. در ا﹟ ︮﹢رت ﹨︣ ︻︱ــ﹢ ︻﹑وه ︋︣ رای 
︠ــ﹢د ︑︀ ٣رای ︋ــ︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫ــ︣ ︻︱﹢ ﹁﹆︳ ــ﹉ رای ︋︀ 
︀︫ــ︡. ︻︱ــ﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی  و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥︋ 
﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه ︠ــ﹢د در 
︑︀رــ︀ی  ١٨ ﹜︽︀ــ️ ٩٨/۴/٢٢ روز﹨ــ︀ی اداری ︋ــ﹥ 
﹡︪︀﹡﹩: مديريت تعاون كار و رفاه اجتماعى مشهد 
طبقـه پنجم اتاق 509 از ︨ــ︀︻️ ٩ ا﹜ــ﹩ ١٢ ︋︀ ﹨﹞︣اه 
︡ور   ︮️︗ ﹩ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡ــ دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︻︱﹢ــ️︫ 
︋︣﹎﹥ ورود ︋ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︱﹢ر ︀︋﹠︡.٢-  ︲﹞﹠︀ داو︵﹙︊︀ن 
︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ 
 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا از ︑︀ر
 ﹤﹆︊︵ ︡ ︀ون ﹋︀ر ﹝︪ــ︺︑ ️ ︣︡﹞ ﹏﹞ ﹤ ️ ﹡︀م︋  ︊︔ ️ ︗ــ

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک ﹐زم را ارا﹞ ا︑︀ق ۵٠٩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹜︖﹠︎
︪︡﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︺︑ ️︣︡﹞ 

/ع
۹۸

۰۳
۸۷

۱

آ﹎﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ ﹇︴︺﹥ ︨︀ز ﹝︪︡ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

(︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٢٨۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٩١٨۵۵)
 ︀ ــ︣﹋️ و ــ︀م︫  ︀︊ــ︀ن︨  ︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥︮ 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ رأس ︨︀︻️ 
 ️﹋︫︣ ﹏﹞ روز ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢٩ در ︊︮ دوازده
 ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤︋ ︪︡﹞ ︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︹︀﹠︮
 ﹩︐︺﹠ ــ︣ک︮  ١۵ ︗ــ︀ده ﹝︪ــ﹢﹇ -︡ــ︀ن، رو︋ــ︣وی︫ 
︵﹢س، ︑﹙﹀﹟ ٣۵۴٢٠٢۴۵ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ 
﹝﹩ ﹎︣دد؛ ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ٩٩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، ︋︣ای ︱﹢ر 
در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر؛ ︨︀﹝︡اران ﹆﹢﹇﹩ و 
︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡، در و﹇️ اداری 
روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢٧ ︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ 
 ﹩﹎آ ﹟︣︠درج آ ︣ ︀م، روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹝︊﹠﹩︋  ︋︣گ︨ 
︑︽﹫﹫ــ︣ات ﹝︡︣ان، ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︱︀ء 
﹝︡ــ︣ان ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ر︨ــ﹫︡ه ا︨ــ️، ︋︣ای 
در︀﹁️ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨ــ️ ︋︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر، 
﹁﹆︳ ︨︀﹝︡اران و ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ن ﹋﹥ ور﹇﹥ 
ورود ︋ــ﹥ ︗﹙︧ــ﹥ را در︀﹁️ ﹡﹞﹢ده ا﹡ــ︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در 

 .︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ،ر﹢︋︤﹞ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ︑︽﹫﹫︣ ﹡︪︀﹡﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸

۰۳
۷۳

۳

/ع
۹۸

۰۳
۸۹

۱

ا︵﹑︻﹫﹥
﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ﹝︐︣م وا︡﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩- ﹋︪︀ورزی- ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ و ︠﹙﹫﹏ آ︋︀د و ︋︣د︨﹊﹟

ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︐︀ب  ️ ﹨︀ی ﹏ ا︠︐ــ﹑ف ﹝﹢رخ ١٣٨٧/٩/٢،︋  ﹫﹨ ︀ب ا︻︱ــ︀ی︐﹡ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︣ان و آری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗ ــ︀ده ١۶٠ و ١۶۴ ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹋︀ر﹞ در ا︗ــ︣ای
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن در ﹨﹫ ️﹏ ا︠︐﹑ف ︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫ــ﹞︣ ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹢︱︻ ︳️ در ﹨﹫️ ﹁﹢ق ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ 
﹫︀︋︀ن  ﹥ اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︀︫ــ﹞︣ وا﹇︹ در︠  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارک ذ ﹏︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١۵ روز از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ا﹟ ا︵﹑︻﹫﹥︋  ﹢د را︋  در︠﹢ا︨ــ️ ﹋︐︊﹩︠ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ١۵ ︠︣داد ︗﹠︉ ا︮﹠︀ف
︫︣ا﹢︱︻ ︳️:١) ︑︀︋︺﹫️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان    ٢) ا﹞︀ن و ︑︺︡ ︋﹥ ا︨﹑م و دارای ︻︡ا﹜️ و و︔︀﹇️

 ﹩﹚﹫︭︑ دارا ︋﹢دن ﹝︡رک ︀ ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر و﹢﹝︫ ️︑ ︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ۴ ︨︀ل ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر﹞ ﹏﹇︡ا ﹟︐︫︡ا﹇﹏ ٣٠ ︨︀ل ︑﹞︀م          ۴) دا ﹟︨ ﹟︐︫٣) دا
︀︎︀ن دوره ﹝︐﹢︨︴﹥ و دو دوره (۴ ︨︀ل) ︻︱﹢️ در ﹝︣ا︗︹ ﹏ ا︠︐﹑ف ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر      ۵) ︫﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

۶) آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر و ﹝﹆︣رات ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹎﹢ا﹨﹩ وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
﹝︡ارک ﹐زم:١- در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩     ٢- ︑︭﹢︣ از ︑﹞︀م ︮﹀︀ت ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ ︣﹢︭︑ -۴     ﹩﹚﹞ ︀رت﹋ ︣﹢︭︑ -٣
﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫۵- ﹝︡ارک دال ︋︣ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹢دن ︋︣ای ا

﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫︣ه ︋︣ای ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ︀ و ﹩﹛﹢︧﹞ ︣︡﹞ ︀ و ﹩﹚﹞︀︻ ︣︡﹞ ︣︋ ۶- ﹝︡ارک دال
٧- ﹝︡ارک دال ︋︣ ︻︡م ︫ــ﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ︋︣ای ﹁︣د ﹝︺︣﹁﹩ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ﹝︣︑﹐︀︋ ︀ ﹏﹞︀︻︣︡﹟ ﹝﹆︀م آن د︨ــ︐﹥ از د︨ــ︐﹍︀﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹋﹥ دارای ﹋︀ر﹎︣ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر از ︠︡﹝︀ت ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ا︨︐﹀︀ده﹢︱ و ︋︡ون ً︀ ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ︋﹢ده و ا﹟ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ رأ︨
٨- ﹎﹢ا﹨﹩ ﹇︊﹢﹜﹩ دوره آ﹝﹢زش ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر و ﹝﹆︣رات ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن
٩- ﹝︡ارک دال ︋︣ ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در ﹝︣ا︗︹ ﹏ ا︠︐﹑ف ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر

︋﹥ در︠﹢ا︨︐︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر ﹁﹢ق و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ار︨︀﹜﹩ ﹡︀﹇︬ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.                         ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٨٩٣٨/ م ا﹜︿ ٢١٨٢
 اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︀︫﹞︣

﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
﹩︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ، ︑︺︡ادی از ︾︣ف ، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︀ر ﹠︀︹ د︨︐﹩ و﹎︣د︫﹍︣ی︠   اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮ 
 ︑️ ︎﹢︫︩ ︠﹢د را ︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ (︋﹢﹝﹩) ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ از ︮﹠︿ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︀ دارای ﹋︀رت ︮﹠︺︐﹍︣ی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡،از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
 ︋﹥ ا︗︀ره) ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان ﹝﹩ www.setadiran.ir (️︊︔ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹑ً︊﹇ ️︧︀︋ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩

﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ︫﹠︀︨﹥ ﹋︀ر︋︣ی ، ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡
 ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ، ︎︦ از ︋︀زد﹠︪﹫︎ ️﹝﹫﹇ ، ﹏﹞ ︡︀دی ︠﹢د را در ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ا︻﹑م ﹡﹞﹞ - ︡﹠︀﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر درج 

 او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴:١۵) روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٩/ ١٣٩٨/٠۴
﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١ - ٠۵١ -  ︫﹤ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ،︋  ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋، ︪︡﹞ : ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹏﹞

 ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان : ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ، ︎﹠︕ در︮︡ (٪۵) ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ - ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀د ﹇﹫﹞️ ﹨︀ : ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری -
 (︨︀︻️ ١۴:١۵) روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡

︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ٠٩:٠٠ ︊︮ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٠ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٨٩١٩-م ا﹜︿ ٢٣٠٣ 
((﹜﹫︧️ ︾︣ف ، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ﹝︪﹞﹢ل ﹝︤ا︡ه ))

مبلغ پايه كارشناسى به صورت مساحت (مترمربع)نام غرفهشماره غرفه
سه ساله (ريال)

4402/196/000/000رستوران آرامگاه فردوسى1

1702/376/000/000غرفه صنايع دستى آرامگاه نادرى2

136864/000/000غرفه محصوالت فرهنگى موزه بزرگ مشهد3

250648/000/000كافى شاپ موزه بزرگ4

100130/800/000غرفه صنايع دستى ابتداى روستاى مند گناباد5

30104/544/000غرفه صنايع دستى كالت نادرى6

سوئيت هاى اقامتى خواف7
مجموعه و محوطه 

122947/916/000 متر

94/240/000كارگاه توليد ، آموزش و فروش معرق مس در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار8

كارگاه توليد ، آموزش و فروش محصوالت چرمى در ضلع جنوبى آرامگاه 9
94/240/000اسرار سبزوار

528/480/000كارگاه توليد ، آموزش و فروش قلمزنى در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار10

11
كارگاه توليد ، آموزش و فروش زيور آالت و جواهرات سنتى در ضلع 

144/240/000جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار

120103/000/000پايگاه اطالع رسانى گردشگرى سبزوار واقع در پارك بهمن12

 

/ع
۹۸

۰۳
۸۸

۵

﹝︣ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹝︣︲﹫﹥ ﹝﹫︣داد ︋﹥ ش 
ش : ٢١٧۴٩ ؛ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ر︨ــ﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی 
︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹡﹀﹆﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣٠٠١٣٧٠٠٠۶ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸

۰۳
۹۱

۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ﹥  ﹎︀وداری  ︋ــ︣داری  ︋ــ︣ه  ︎︣وا﹡ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره پ/ص/١٣٢٢︋ــ﹥ ﹡ــ︀م روح ا﹜﹥ 
وازدر︗ــ﹥  ﹝﹀﹆ــ﹢د  ﹋︣د︀﹡ــ﹩  ︻︷﹫﹞ــ﹩ 

ــ︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸

۰۳
۸۸

۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︨︊︤ ︠﹢درو︨﹫︧︐﹛ ︨ــ131SL ︌﹫︑ ︀︍︀ ﹝︡ل  
﹑ک ١٢ا︣ان ٩٨١ه ٢۶ ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ﹝︡ی  ــ﹞︀ره︎   ︫١٣٩١
﹋︀ر﹎︪︀ ﹋︊﹫︣ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر۴٧٧۴٠٧٩  ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1412291170967 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸

۰۳
۸۸

۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ آر﹝﹫ــ﹟ ﹋﹢ــ﹉ ر︫ــ︐﹥ 
︀﹨︣ود   ︫﹩︐︺﹠ ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی دا﹡︪﹍︀ه︮ 
﹞︀ره دا﹡︪︖﹢﹩ ٩۴٣٢٢۶٣﹝﹀﹆﹢د و از   ︫﹤︋

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸

۰۳
۸۹

۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︀رس ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌  ︥و︎  ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
︠︀﹋︧︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩۵٩و٢٨ ا︣ان 
٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12489294967 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹝︧ــ﹟  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAAN21CA5BK442465
﹡ــ﹢آوران ﹁﹫︰ آ︋ــ︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸

۰۳
۹۱

۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

             (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
 ﹅︣︵ ︧ــ︀ل از﹊ ︋︀ب ﹝︽︀زه را ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︠︊︀ز" در﹡︷︣ دارد ﹜︸︀﹋ ﹩﹑︋︣﹋" ﹩﹁︭︣︐﹞ ﹤﹁﹢﹇﹢﹞

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞

پايه كارشناسى (اجاره متراژ(مترمربع)عنوانرديف
آدرس محلماهيانه)

يك دربند مغازه 1
فلكه طبرسى - طبرسى5  - جنب امامزاده سيد محمد (گنبدخشتى)60,000,000  ريال50 /28(مرحله اول)

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ 
︎﹞︌ ︋﹠︤﹟ ︨ــ︺︡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ﹡ ﹤﹫︀﹉ وا︡ ا︗︀رات ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
﹝﹙️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀︻️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶ /٠۴ /١٣٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه 
︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن   ︋﹉ ﹤﹫︀﹡ اداره او﹇︀ف ﹏﹞ در ︣︸ ١٣ ️︻︀ در روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٧ /٠۴ /١٣٩٨︨ 

﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸

۰۳
۸۸

۴
ع ۹

۸۰
۳۸

۸۳

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ - ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای)
 ﹏ذ ﹤︣ی، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︪︣و︫ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀د آ﹀﹞ ️︀︻در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر ️﹋︫︣ ﹟ا

.︡︀﹝﹡وا﹎︢ار ،︡﹠︫︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹑﹫️ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡︮  را︋ 

مشخصات فعاليترديف
مدت 

قرارداد
مبلغ برآورد

«ميليون ريال»
نوع و ميزان تضمين شركت در فرايند 

ارجاع كار

2

پروژه برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى،
خدمات مشتركين و خدمات ادارى و پشتيبانى 

امورهاى تربت جام،فريمان و سرخس و
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︣ر︨﹩) و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹋︪﹢ر (︀ در د︨️︋  ︣داری آب از︫  ︣ه︋  ﹑﹫️ در ر︫︐﹥︋      ٣- دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
.︫︡︀ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︑︊︳ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ از ︨﹢ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋ 

︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎) ﹩︡ا﹋︓︣   ︫﹟︡︗وا : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞ ،۴-︑︀ر 
︑︀ ︑︀ر ١٢/١٣٩٨/٠۴) ︗️ در︀﹁️ اوراق ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
: ﹝︪︡ ـ ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ـ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ٨۶۶٣٩٣٨-۵١٣ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ و ︀ از ︵︀︨ ﹅︣️ ا︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 
 ﹏﹫﹝﹊︑ ﹤  ︋️︊︧﹡ (١٣٩٨/٠۴/٢۶ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١۴ روز و ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر را در﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د iets.mporg.ir : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 در مسیر حق، از تنهایی نترسید  شبستان: حجت االسالم محسن قرائتی در جلسه تفسیر قرآن در مسجد دانشگاه تهران با اشاره به دو آیه آخر سوره مطففین گفت: بر اساس این دو آیه، مجرمان در دنیا مؤمنان 
را مورد تمسخر قرار داده و به آن ها می خندند؛ آنان برای مؤمنان کاریکاتور کشیده یا تحت عناوینی نظیر کم عقل، عقب مانده و مرتجع با مؤمنان برخورد می کنند اما در قیامت این مؤمنان هستند که به مجرمان و گناهکاران 

خواهند خندید. امیرمؤمنان امام علی)ع( می فرماید: اگر راه شما حق بود از اینکه کسی همراه شما نباشد نترسید و به آن ادامه دهید؛ در مسیر حق موج شعار و متلک نباید شما را از قدم برداشتن در آن بازدارد.

دوره گفت و          گومحور گام دوم انقالب اسالمی برگزار می شود 
معارف: دوره گفت و          گومحور »گام دوم انقالب اسالمی« به همت کانون اندیشه جوان و 
در سه محور ذیل برگزار می شود: »کلیات بیانیه گام دوم انقالب با ارائه کمیل خجسته 
در یک جلســه«، »تبیین سرفصل های تاریخی و وضعیت کنونی جمهوری اسالمی با 
ارائه سجاد صفار هرندی به مدت ۶ جلسه« و »تشریح توصیه های رهبر معظم انقالب 
برای ترسیم نقشه راه با ارائه مهدی جمشیدی به مدت ۵ جلسه«. این حلقه گفت و گو 
از پانزدهم تیرماه در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کانون اندیشه 
جوان به نشانی »تهران، خیابان وصال شیرازی، باالتر از خیابان طالقانی، کوچه شهید 

فرهنگی، پالک ۱۹« برگزار خواهد شد.

بررسی الگوی حکمرانی جمهوری اسالمی در فضای مجازی 
مهر: نشست الگوی حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی با سخنرانی 
رضا غالمی برگزار می شــود. این نشست امروز سه شنبه چهارم تیرماه از ساعت ۱۵ تا 
۱۷ در مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا به نشانی »تهران، خیابان جمهوری 
اسالمی، تقاطع خیابان ابوریحان، خیابان شهید کشوردوست، کوچه نوشیروان، پالک ۲۶ 

طبقه چهارم« برگزار خواهد شد.

انتشار نرم افزار »مصابیح الهدی« 
تسنیم: نرم افزار »مصابیح الهدی« توســط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
 نور و با مشــارکت کتابخانه آستان مقدس حسینی منتشر شد. این نرم افزار که برای 
سیستم عامل ویندوز تهیه شده، دربردارنده متن کامل ۱3۹ عنوان کتاب در ۱۷۷ جلد 
از آثار کتابخانه آستان مقدس حسینی به زبان عربی و در موضوعاتی مانند علوم قرآن، 

علوم حدیث، عقاید، اخالق، معارف اسالمی، اهل بیت )ع(، شیعه و اصول فقه است.

 برگزاری نشست »نقش آموزه های فلسفه صدرایی 
در فرایند تربیت و یادگیری«

مهر: نشســت »نقش آموزه های فلســفه صدرایی در فرایند تربیت و یادگیری« با 
ســخنرانی جمیله علم الهدی برگزار می شود. این نشست روز چهارشنبه ۵ تیرماه 
از ســاعت ۱۰ صبح در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نشانی »تهران، 
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش« برگزار 

خواهد شد.

حجت االسالم عنایتی در جلسه اخالق خادمین حرم مطهر رضوی مطرح کرد 
تکبر و درمان آن در آموزه های اسالمی

معارف: در روایات اسالمی به صورت متعدد رذایل اخالقی بخصوص تکبر بشدت نهی 
شــده است. رسول خدا)ص( خطاب به موالی متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
فرمودند: تو را از ســه خصلت بر حذر می دارم؛ تکبر، حرص و حسادت که از همه این 
صفات و رذایل تکبر بدتر اســت. همچنین پیامبر اکــرم)ص( خطاب به ابوذر غفاری 
فرمودند: اگر مؤمنی از دنیا برود و ذره ای تکبر در قلب و وجودش باشد بوی بهشت به 
او نمی رسد. تکبر به معنای واقعی این است که فرد خودش را از دیگران بهتر و بیشتر 
بداند و بشناسد. برای تکبر آثاری است که موجب حقیر شمردن دیگری و برتری بر آن 
می شود؛ مانند مضایقه داشتن از همنشینی با او یا هم خوراکی با او یا امتناع در نشستن با 
او یا رفاقت با او و انتظار سالم کردن و توقع ایستادن او و پیش افتادن از او در راه رفتن و 
تقدم بر او در نشستن و بی تفاوتی با او در سخن گفتن و به حقارت با او تکلم کردن و پند 
و موعظه او را بی موقع دانستن و امثالهم. حال برای از بین بردن تکبر، انسان چه اقدامی 
باید انجام دهد؟ پاسخ روشــن است؛ انسان اوالً با پرداختن به عبادت می تواند از بروز 
تکبر جلوگیری کند؛ چراکه حضرت علی)ع( فرمودند: خداوند نماز را برای منزه ساختن 
انسان ها از تکبر مقرر داشته است؛ و ثانیاً انسان به  واسطه داشتن انصاف می تواند از تکبر 
دوری نماید؛ همان طور که حضرت علی)ع( می فرمایند: »هر آنچه برای خود می پسندی 

برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز نپسند«.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  در عصر 
سلطنت اموی و حکومت ولید بن عبدالملک 
بن مروان یعنی سال ۹۲ ه .ق، سپاه مسلمانان 
پس از فتح مغرب، راهی شبه جزیره ایبری شد 
و سرزمین اندلس که بخش هایی از اسپانیا و 
پرتغــال امروزی را در بر می گرفت، فتح کرد 
و حکومت مســلمانان در سرزمینی که تابع 
آیین مســیحیت و امپراتوری روم بود، آغاز 
شد. حاکمیت موروهای مسلمان در اندلس 
که مرکب از عرب ها، اسپانیایی ها و بربرهای 
آفریقا بودند با فراز و فرودهای بسیاری همراه 
بود تا آنکه پس از درگیری های طوالنی مدت 
سقوط کرد و سیاست یکسان سازی مذهبی 
از سوی امرای مسیحی در این سرزمین اجرا 
شد. اما و اگرها درباره این دوره از تاریخ اسالم 
بسیار است؛ از اصل گسترش سرزمینی اسالم 
به شیوه لشکرکشی تا چرایی سقوط حکومتی 
که به نام اسالم در جنوب غرب اروپا برپا شده 
بود اما هر چه هست، از عصر حضور مسلمانان 
در اندلس گزارش های خوشایندی در تاریخ 
به یادگار مانده اســت. به بهانه سالروز ورود 
سپاهیان مسلمان به اندلس و در گفت وگو با 
دکتر حسن عبدی پور، پژوهشگر تاریخ اسالم، 
به فراز و فرودهای آن دوره تاریخی پرداختیم 

که از نظرتان می گذرد.

 زمینه های حضور مسلمانان در اندلس
دکتــر عبدی پور در ابتدا می گوید: شــرایط 
سیاســی و اجتماعی، مناسبات حاکم، ظلم 
ارباب کلیســا، تفرقــه و نارضایتی در میان 
طبقات جامعه، عــدم رعایت حقوق فردی، 
اجتماعی و... زمینه هایی در میان مردم اندلس 
برای پذیرش حضور مسلمانان فراهم کرده 
بود. مسلمانان در بدو حضور، ابتدا مسیحیان 
آن منطقه را به پذیرش اسالم دعوت و اعالم 
کردند که اگر اســالم را نپذیرند باید جزیه 
دهند که اکثریت مردم آن منطقه حاکمیت 
مســلمانان را پذیرفتند. او می افزاید: هشت 
قرن حضور مســلمانان در اندلس را می توان 
به سه مقطع تاریخی تقسیم کرد؛ در مقطع 
اول سپاه موســی بن نصیر و طارق بن زیاد 
این ســرزمین را فتح می کنند اما حکومت 

اموی کــه از محبوبیت آنان 
احساس خطر می کند آن دو 
را به شام فرامی خواند. خالفت 
اســالمی که توســط امویان 
به ســلطنت تبدیل شده بود، 
در مناطق تازه فتح شــده نیز 
شــیوه و سیاست های خود را 

به نام اسالم اعمال می کردند؛ از این رو شاهد 
ظهــور و بروز عصیبت و رقابت های قومی بر 
سر حکمرانی هســتیم و این دوران تا سال 
۱3۸ه .ق ادامه داشت. این پژوهشگر توضیح 
می دهد: با آغاز خالفت عباسیان، قلع و قمع 
امویان آغاز می شود و عبدالرحمن بن معاویه 
بن هشام بن عبدالملک که از کشتار عباسیان 
جان سالم به در  برده بود، در سال ۱3۸ه .ق 
حکومت را در اندلس به دست می گیرد. در 
دوران حاکمیت امویان اندلس، ۱۶ حاکم در 

این سرزمین حکمرانی کردند.

 نخستین مواجهه اندلس با مسلمانان
عبدی پور ادامــه می دهد: یکی از گروه هایی 
که با ضعف امویان، مدتی بر اندلس حکومت 
کردند، حمودیان بودند. آن ها از نسل ادریس 
بن عبداهلل، بنیان گذار حکومت ادریســیان 
بودند که به حسن بن علی)ع( نسب می بردند. 
این حکومت به مدت 4۰ سال بر بخش هایی 
از اندلس حکومت کرد تا ســرانجام امویان 
توانستند بار دیگر قدرت را به دست بگیرند. 

از قرن پنجــم هجری قمری 
به دلیل سســتی و بی لیاقتی 
حکومت های  اموی،  حاکمان 
 مســتقلی در نقــاط مختلف
پی در پی ظهــور کردند که 
هر کدام برای گسترش قلمرو 
خود، با همسایگانشان درگیر 
بودند و همین درگیری ها، سلطه پادشاهان 
مســیحیت بر مناطق وســیعی از اندلس را 
در پی داشــت که به دوره حکمرانی ملوک 
الطوایفی شناخته می شــود. وی در توضیح 
نحوه مواجهــه مردم با ســپاهی که تحت 
عنوان مســلمانان وارد سرزمین آن ها شده 
بودند نیز می گوید: در آن جامعه اســتعداد 
دریافت پیام اسالم وجود داشت و اسالم نیز 
اختیاراتی به آن ها داده بود. حتی در مقطعی 
می بینیــم آن قدر کار به سســتی گرایید و 
تساهل و تسامح شکل گرفت که جریان های 
مسیحی از آن سوءاستفاده کردند. در مواجهه 
اول، غیر از مقاومت هــای کوتاه مدت، مردم 
از برکت وجود مســلمانان استفاده کردند؛ 
دانش مسلمانان فواید و برکات مختلفی در 
زندگــی فردی و اجتماعــی آن ها به همراه 
داشت؛ اشتیاق و همراهی نیز از جانب مردم 
وجود داشــت، به حدی کــه حتی برخی از 
آن هــا لباس های عربی پوشــیده و به زبان 
عربی صحبت می کردند و تا قرن ها در کنار 

مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند.

 حکومت مسلمانان در اندلس
 تاج افتخاری بر سر اروپا

این پژوهشــگر با اشاره به آثار به جا مانده از 
حکومت های اسالمی در اندلس و گسترش 
علم و هنر در آن دوره تصریح می کند: طبق 
شــواهد تاریخی و اقرار مستشرقین، اسپانیا 
هشت قرن دست مســلمانان بود؛ تا پیش 
از آن علم، ادب و صنعت در این ســرزمین 
رونقی نداشــت و از رهگــذر ایجاد مدارس 
رایگان همگانی، دانش پژوهی و آموزش علوم 
ریاضی، فلکی، گیاه شناسی، تاریخ، فلسفه و... 
جهش های خوبی را در آن سرزمین می بینیم 
و این دستاوردهای مسلمانان موجب شد اروپا 
که گرفتار دوره رکود علمی قرون وسطی بود 
از نادانــی و جهل بیرون آمده و در شــرایط 
جدیدی قرار بگیرد. گوستاو لوبون در کتاب 
»تمدن اسالم و غرب« آورده است: »مسلمین 
در طول چند قرن، اندلس را از نظر علمی و 
مالی به کلی منقلب نموده و آن را تاج افتخاری 
بر سر اروپا قرار داده بودند و این انقالب نه تنها 
در مســائل علمی و مالی بلکه در اخالق نیز 

بوده اســت. ســلوک آنان با 
اقوام مغلوبــه آن قدر مالیم 
بود که غیرمســلمانان اجازه 
داشــتند برای خود مجالس 
مذهبــی تشــکیل دهند«. 
عبدی پور در توضیح فروپاشی 
حکومــت اســالمی اندلس 
بودن  ناالیق  می شود:  یادآور 
حاکمان سبب شد اختالفات 
قومی و مذهبی شکل بگیرد. 

دیگر حکومت مرکــزی اقتدار ایجاد وحدت 
نداشت؛ زمینه برای مسیحیان فراهم شد و 
مناطق یکی پس از دیگری از دســت رفت. 
مقتدر نبودن، اختالف و تفرقه، قبیله گرایی، 
لذت طلبی و فساد اخالقی، روحیه تسامح و 
تساهل بیش از حد و نفوذ فرهنگ مسیحیان، 
تجدید دوره جاهلی، برداشتن مرزهای خودی 
و غیرخودی، حذف ارزش های الهی مسلمانان 
از نظام آموزشی و واگذاری عرصه فرهنگ به 
مسیحیان و... صحنه را برای آنان آماده کرد تا 

بار دیگر قدرت را در دست بگیرند.

گفت وگوی قدس با دکتر عبدی پور به بهانه سالروز فتح اندلس

حجت االسالم پناهیان در حرم مطهر رضوی:فراز و فرود  8 قرن حکومت اسالم در اروپا 
اسالم بر مسئولیت پذیری 

نوجوانان و جوانان تأکیدمی کند
آســتان: بی توجهــی بــه جوان هــا یکی از 
فرهنگ های نامناســب جامعه به  شمار می رود؛ 
متأســفانه خیلی از خانواده ها بــرای نوجوانان 
برنامه مسئولیت پذیری ندارند و به گونه ای آن ها 
را تربیت می کنند که انگار نوجوان تا ۱۸ یا ۲۰ 
سالگی نباید مسئولیت پذیر باشد. در دین مبین 
اسالم به موضوع مسئولیت پذیری بسیار تأکید 
شــده اســت؛ امام علی)ع( خطاب به مسئوالن 
جامعه بارها توصیه کرده بودند که برای بررسی 
مشکالت جامعه با جوانان مشورت کنید، چون 
ذهن جوانان به خاطر دید باز، عدم محدودیت های 
ســنتی و عدم تعصب، خالق و ایده پرداز است. 
یکی از علل دیر ازدواج کردن، عدم تربیت برپایه 
مســئولیت پذیری جوان و نوجوان است؛ وقتی 
ما نوجوان را تا ســن ۱۸ سالگی بدون توجه به 
فرهنگ مسئولیت پذیری تربیت می کنیم یقیناً 
این نوجوان بزودی نمی تواند ازدواج کند. مسائل 
اعتقــادی و باورهای دینی در ســنین نوجوانی 
خیلی راحت تر در اذهان شکل می گیرد بنابراین 
خانواده ها در این سنین فرزندانشان را با مسائل 
دینی آشــنا کنند. متأســفانه فرهنگ جامعه و 
نوع تربیتــی فرزندان به مرحله ای رســیده که 
جوانان مسئولیت پذیر نیســتند و نمی خواهند 
مســئولیت پذیر هم باشــند. بچه ها از ۷ تا ۱4 
سالگی باید سختی های حساب شده ای را تحمل 
کنند و پس از آن در زندگی قبول مســئولیت 
کنند؛ متأسفانه اکنون بچه ها تا ۱۸ سالگی دست 
به هیــچ کاری نمی زنند و اوقات فراغت فراوانی  
هم دارند، این مبنایی برای پدید آمدن مفاســد 
مختلف در زندگی فردی و اجتماعی و از دست 
دادن تأثیر دین در زندگی اســت. اسالم خیلی 
موافق اســت که خیلی زود به بچه ها گفته شود 
»تو مرد شــده ای«؛ امام صادق)ع( می فرماید که 
سن کمال برای انسان ۱۸ سالگی است. اردوهای 
جهادی اثرات عجیبی در شخصیت جوان ها دارد؛ 
مثل همین فعالیــت جهادی جوانان در مناطق 
سیل  زده که بسیار عالی بود. در ابتدای انقالب هم 
نوجوانان بودند که پای کار انقالب آمدند؛ علیه 
رژیم ستمشاهی ایستادند و در هشت سال دفاع 
مقدس نیز همین نوجوانان دبیرستانی بودند که 

پیروزی های  پی درپی را رقم زدند.

لوبون می نویسد که 
مسلمین اندلس را 
با انقالب در علم و 

اخالق، تاج افتخاری 
بر سر اروپا قرار 

داده بودند
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صفحه7    1398/04/04
دفترخانه اسناد رسمى شماره 106 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9801218
ــماره ملى 0930796373 (بعنوان بدهكار و  ــعيد مدقق فرزند رضا بش ــيله به آقاى محمد جواد س بدينوس
راهن) مديون سند رهنى 33322- 96/08/10 تنظيمى دفترخانه 106 مشهد ابالغ ميگردد كه شركت گاز 
ــه 9801218 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور  ــتان آذربايجان غربى اجرائيه اى به كالس اس
اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى 
ــانزده ميليارد و پانصد ميليون ريال (16/500/000/000 ريال) تا تاريخ  ــما بابت سند مذكور به مبلغ ش ش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه  ــد و س تقاضا ميباش
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــما منتش ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس اجراى مفاد اس
اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از 
تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالك ثبتى 
يك فرعى از دو هزار و يكصد و هشتاد و هشت (2188) اصلى بخش يك مشهد بمساحت سيصد و هفتاد و 
سه مميز نود (373/90) مترمربع ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى 

مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9803846 م.الف 215
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9703300
ــه ملى 10380584595 مديون و خانم نسرين  ــركت آب و خاك و راه هديش به شناس ــيله به ش بدينوس
ــند رهنى  ــه ملى 0937753068 س ــنامه 1218 و شناس ــاهى فرزند محمد تقى بشناس ــادات مادر ش س
ــه پالك ثبتى  ــردد ابالغ مى گردد ك ــهد ابالغ ميگ ــه 52 مش ــى دفترخان 117379- 1394/6/22 تنظيم
ــالك 49 به مبلغ  ــميه 22- پ ــهد- هاش ــهد واقع در: مش 8725 فرعى از پالك 191 اصلى بخش 10 مش
ــيد،  ــه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش ــى گرديده. لذا چنانچ ــال ارزياب 9/491/500/000 ري
ــتمزد  ــج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ــى خود را ظرف مدت پن ــراض كتب اعت
ــليم نماييد. ضمناً به  ــاب به دفتر اين اجرا تس ــناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال على الحس كارش
اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9803847 م.الف 216
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006092000731

ــيدنصراله تاريخ تولد: 1344/03/01 شماره ملى:  ــيله به آقاى سيدجعفر نصرى سرآسيا نام پدر: س بدينوس
ــرآياب بدهكار پرونده كالسه  ــانديز روستاى س ــنامه: 64061 به نشانى: ش ــماره شناس 0932272819 ش
ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه  ــند ش 139804006092000731/2 كه برابر گزارش آدرس متن س
برابر سند ازدواج: شماره سند: 23595، تاريخ سند: 1380/01/19، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 
ــماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى بين شما و خانم فاطمه آبيارنجم نام پدر:  ــماره 49 و طالق ش ش
ــنامه: 158 به نشانى:  ــماره شناس ــماره ملى: 5228907920 ش محمدامين تاريخ تولد: 1345/04/15 ش
ــكه طالى تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم  ــانديز روستاى سراسياب تعداد چهل عدد س ش
پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد 
ــوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس از تاريخ 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- 9803829 م.الف 201
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو برگ  ــت 98/4324 مورخ 1398/2/28 آقاى مهدى معين تقوى اس نظر به اينكه برابر درخواس
ــاع از دو هزار و پانصد قسمت مشاع از يكصد و  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان پانصد قسمت مش استش
ــى و سه و سى و دو صدم قسمت از دو سهم مشاع از پنج سهم نيم دانگ مشاع از  ــيصد و س يك هزار و س
ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى  ــدانگ پالك 179- اصلى بخش ده طرقبه ش شش
ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 483 دفتر 291 بنام  ــاع مذكور از شش ــد مالكيت مش دفتر امالك معلوم ش
ــماره سريال 34309 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد  ــند به ش مهدى معين تقوى ثبت و س
لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى 
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س و متذكر مى گردد هر كس نس
نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض  ــند مالكيت يا سند معامله رس س
ــند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت  در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803830 م.الف 202
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

 
آگهى فقدان سند مالكيت

ــطه مستند به  ــت 98/5960 مورخ 1398/03/22 آقاى منوچهر زارعى مع الواس نظر به اينكه برابر درخواس
ــهد از طرف آقاى فريد آقائى يزدى  ــماره 17375 مورخ 1397/2/30 دفتر 275 مش تفويض وكالت نامه ش
ــدانگ پالك 521 فرعى از 227- اصلى  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش ــتناد به دو برگ استش اس
بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت 
ــماره  ــند به ش ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 212 دفتر 1633 بنام آقاى فريد آقائى يزدى ثبت و س شش
سريال 563917 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى 
قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك 
ــند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از  مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س

ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس تاريخ انتش
اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9803832 م.الف 203
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به  ــت 98/5959 مورخ 1398/03/22 آقاى منوچهر زارعى مع الواس نظر به اينكه برابر درخواس
ــهد از طرف آقاى فريد آقائى يزدى  ــماره 17375 مورخ 1397/2/30 دفتر 275 مش تفويض وكالت نامه ش
ــدانگ پالك 520 فرعى از 227- اصلى  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش ــتناد به دو برگ استش اس
بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت 
ــماره  ــند به ش ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 209 دفتر 1633 بنام آقاى فريد آقائى يزدى ثبت و س شش
سريال 493141 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى 
قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك 
ــند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از  مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس تاريخ انتش
اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9803833 م.الف 204
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى ابالغ ارزيابى پرونده اجرائى 714/75 شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد
ــه 714/75 له تعاونى ميزان عليه مهدى فنائى كهران بدينوسيله به مهدى فنائى  پيرو اجرائيه صادره كالس
ــهد ابالغ مى گردد كه طبق گزارش شماره  ــماره شناسنامه 249983 صادره از مش كهران فرزند ابراهيم ش
ــدانگ پالك 2697 فرعى 223 فرعى 152 فرعى 21  ــه 1396/12/2 ابالغ ميگردد كه شش 13280 مورخ
ــهد ملكى مهدى فنايى به مبلغ 3/300/000/000 ريال (سه ميليارد و سيصد ميليون ريال)  اصلى 10 مش
ارزيابى گرديده است چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد به استناد ماده 101- آيين نامه اجراى ثبت 
ــه ميليون ريال بابت  ــخ ابالغ اخطاريه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س ــرف مدت پنج روز از تاري ظ
هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر 

يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803834 م.الف 205
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ رأى هيئت نظارت پرونده اجرائى 714/75 
شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد

بدينوسيله به مهدى فنائى كهران فرزند ابراهيم شماره شناسنامه 249983 صادره از مشهد ابالغ مى گردد 
ــتان گزارش  ــورخ 2705- 1397/03/07 رئيس ثبت مراتب به ثبت اس ــراض به نظريه م ــوص اعت در خص
ــرح  ــماره 139718706094000986- 1397/12/23 به ش ــت نظارت به ش ــر به صدور رأى هيئ و منج
ــا به مراتب با نقض نظريه آقاى رئيس اجرا ادامه  ــرح بين الهاللين گرديد: ((... بن ضميمه پرونده آن و به ش
ــد.)) آ- 9803837  ــارت قردادى) بالمانع مى باش ــمت خس عمليات اجرائى تا قبل از ابطال اجرائيه (در قس

م.الف 206
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ ارزيابى پرونده اجرائى 9201618 شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد
پيرو اجرائيه صادره كالسه 9201618 متعهد: حسن ابراهيم زاده اسفيوخى- متعهدله: تعاونى اعتبار ميزان 
ــن ابراهيم زاده اسفيوخى فرزند محمد شماره ملى 0933092830ابالغ مى گردد كه در  بدينوسيله به حس
ــه 9201618 و 9300434 به موجب گزارش مورخ 1395/12/9 كارشناس  خصوص پرونده اجرايى كالس
ــش هزار و نهصد و نود و دو) فرعى 11 (يازده) اصلى بخش نه  ــمى دادگسترى، پالك ثبتى 6992 (ش رس
ــت لذا  ــه ميليارد و چهارصد ميليون ريال) ارزيابى گرديده اس ــهد به مبلغ 3/400/000/000 ريال (س مش
ــود را ظرف مدت پنج روز از  ــيد، اعتراض كتبى خ ــه مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش ــه ب چنانچ
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ سه ميليون ريال به 
ــتمزد كارشناس  ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس دفتر اين اجرا تس

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803838 م.الف 207
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ رأى عدم افراز
در خصوص تقاضاى خواهان خانم مرضيه صابرى شكيب به طرفيت آقايان جالل و جواد و جليل و خانم ها 
منيره و صديقه و سمانه و ريحانه شهرت همگى صابرى شكيب و فاطمه نظريان و آقايان محسن و غالمعلى 
و خانم ها معصومه و طاهره و زهرا و طيبه و صغرى الهامى مبنى بر افراز سهم مشاعى نامبرده از ششدانگ 
ــهد كه اسناد مشاعى آن صادر و تسليم گرديده  ــماره 1020 فرعى از 7- اصلى بخش 9 مش پالك ثبتى ش
برابرنامه شماره 2/95/56607- 95/08/19 شهردارى منطقه 8 مشهد اعالم نموده است با عنايت به ضوابط 
ــهردارى طاش و عدم دارا بودن حد نصاب تفكيك عرصه پالك مذكور قابليت افراز ندارد  طرح تفضيلى ش
لذا عمًال موضوع از صالحيت رسيدگى در اداره ثبت اسناد و امالك خارج ميباشد و بدين وسيله مراتب يك 
نوبت آگهى تا چنانچه متقاضى يا مالك مشاعى پالك فوق الذكر اعتراض دارند از تاريخ انتشار وفق ماده 2 
ــتان تسليم و رسيد  ــاع ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس قانون افراز و فروش امالك مش

آن را به اين اداره ارائه نمايند. آ- 9803839 م.الف 208
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد- حميدرضا افشار

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9502426
بدينوسيله به شما آقاى امير حمزه رفيعى فرزند على مراد به شماره ملى 0938811754 ابالغ مى گردد كه 
ششدانگ پالك ثبتى سى و پنج هزار و نهصد و پنجاه فرعى از يكصد و هشتاد و دو اصلى بخش ده مشهد 
مبلغ 1/700/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى 5486 دفترخانه 220 مشهد 
له بانك ملت عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى 
ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون 
ــاب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از  ــى به صورت على الحس ريال بابت هزينه كارشناس

مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803840 م.الف 209
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد- محمد جوانمرد

آگهى اصالحى ابالغ ماده 101 كالسه 9701166
ــماره ملى:  ــدر: براتعلى تاريخ تولد: 1364/12/20 ش ــخانه نام پ ــيله به آقاى وحيد صفدرى داش بدين وس

0946068194 شماره شناسنامه: 6583 ابالغ مى گردد كه:
ــره در روزنامه بشارت نو شماره 1967- 98/3/12 در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق  پيرو آگهى منتش

اموال متعلق به شما به شرح ذيل اعالم مى گردد:
1- يك دستگاه يخچال فريزر امرسان 24 فوت بزرگ به مبلغ 50/000/000 ريال 

2- دوتخته فرش نگين اطمينان مهد به مبلغ 25/000/000 ريال
3- اجاق گاز طرح فر 5 شعله صفحه شيشه نما استيل به مبلغ 10/000/000 ريال

ــه دراور و دو پاتختى به مبلغ  ــد لباس و آيين ــامل تخت دو نفره و گنجه و كم ــرويس چوب ش ــك س 4- ي
30/000/000 ريال

5- يك دستگاه لباسشويى تمام اتومات بوش آلمان 8 كيلوگرك سفيد رنگ به مبلغ 60/000/000 ريال
6- تلويزيون ال جى مدل اى دى 43 به مبلغ 40/000/000 ريال

ــماره 9446- 98/2/29 جمعاً به مبلغ 215/000/000 ريال  ــمى وارده به ش ــناس رس و طبق نظريه كارش
ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 
ــتمزد  ــد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس ــليم نمايي ــال به دفتر اين اجرا تس ري

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803841 م.الف 210

دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى على رضا قناعت پيشه سنانى نام پدر: عنايت اله تاريخ تولد: 1361/10/06 شماره ملى: 
ــماره شناسنامه: 3621 ابالغ مى شود كه خانم زينب سادات موسويان نام پدر: سيدرضا  0941576310 ش
ــماره شناسنامه: 0921105932 جهت وصول  ــماره ملى: 0921105932 ش تاريخ تولد: 1369/09/11 ش
يكصد و چهارده عدد سكه طال تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج سند ازدواج: شماره 
ــند: 1384/07/06، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد  ــند: 21740، تاريخ س س
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801875 در اين اداره  ــتان خراسان رضوى عليه ش اس
ــرح متن سند شناخته  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/03/22 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش تش
ــه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائي ــذا بنا به تقاضاى بس ــده، ل نش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9803842 م.الف 211
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9800648
بدينوسيله به آقاى حميدرضا اسالمى نام پدر: اسداله تاريخ تولد: 1352/02/11 شماره ملى: 0933937849 
ــهد خيابان نخريسى خيابان رام پالك 53 بدهكار پرونده كالسه  ــماره شناسنامه: 12457 به نشانى: مش ش
ــناخته نگرديده است ابالغ  ــما ش 139804006092000454/1 كه برابر گزارش مورخ 98/3/2 آدرس ش
مى گردد كه: ششدانگ پالك ثبتى 77429 فرعى از 4 اصلى بخش نه مشهد متعلق به شما در قبال طلب 
ــكه طالى بهار آزادى بانضمام حقوق دولتى بازداشت  ــبنم غفوريان فرمايش به تعداد 114 عدد س خانم ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف  ــما اخطار ميش گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9803843 م.الف 212
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده مال منقول پرونده 9606413

ــى اصغر ك.م  ــروى خور فرزند عل ــعبه، خانم طاهره خس ــوق اين ش ــه ف ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــند ازدواج شماره 31770- 84/1/30 دفتر 107 مشهد اجرائيه اى به كالسه  ــتناد س 0945133987 به اس
فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 214 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: ورثه مرحوم جواد 
فكور خور (جان محمد فكور خور ش ش 555 خانم فاطمه قائينى نژاد خور ش ش 17 خانم ساجده فكور خور 
ــد جواد ك.م 0929425324 و نيايش فكور خور فرزند جواد ك.م 0970487703) صادر كه پس از  فرزن
ابالغ اجرائيه حسب درخواست بستانكار خودرو سوارى پرايد به شماره انتظامى 227 ه 27 ايران 36 متعلق 
ــت و طبق گزارش كارشناس وارده به شماره 97/7/30- 28467 مشخصات خودرو بدين  به مرحوم بازداش
ــرح مى باشد: خودرو سوارى پرايد جى تى ايكس اى مدل 1383 صندوق دار سفيد رنگ با ظرفيت چهار  ش
ــوخت بنزين دو محور چهار چرخ ساخت اران شماره موتور 00985263 و شماره  ــيلندر با س نفره چهار س
ــى S1412283365730 موتور خاموش و داراى روغن ريزى وضعيت گيربكس و ديفرانسيل نامعلوم  شاس
ــدگى دارد الستيكها ضعيف آيينه ها سالم  ــمت چپ خوردگى و رنگ ش و بدنه خوردگى اطراف دارد جلو س
چراغها رنگ و رو رفته شيشه ها سالم صندلى ها مستعمل داشبور سالم و سپرها خوردگى دارد و جلو پنجره 

مستعمل ضمناً اسناد و مدارك و بيمه نامه رويت نشد قيمت پايه كارشناسى به مبلغ 140/000/000 ريال 
تعيين و قطعيت يافته است طبق گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 28452- 97/7/30 خودرو در پاركينگ 
ــد كه پس از قطعيت ارزيابى در روز سه شنبه مورخه 98/5/15 از ساعت 9 صبح الى 12  ــيس آباد ميباش س
ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ سيس آباد از مبلغ پايه 140/000/000 ريال 
ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد ضمناً هزينه هاى قانونى حق حراج  ش
ــررات از خريدار وصول خواهد  ــر به مبلغ 7/000/000 ريال طبق مق ــه مبلغ 8/400/000 ريال و نيمعش ب
ــاعت تعيين شده برگزار  ــمى در س ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس ش

ميگردد. آ- 9803844 م.الف 213
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــن فالح برابرنامه شماره 140/م/98 مورخ 1398/02/23 به نمايندگى از طرف  نظر به اينكه آقاى محس
ــهاديه منضم به فرم تعهد  ــتناد 2 برگ فرم استش ــگاهها باس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانش
ــند مالكيت  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ششدانگ اعيان يكباب خانه به شماره پالك 3 فرعى از 4410- 4415 اصلى بخش يك مشهد كه متعلق 
ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت  ــد به علت س به نامبرده ميباش
ــاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در  ــماره ثبت 5442 دفتر 53 صفحه 544 بنام نه ــرده در ذيل ش نامب
ــند به شماره چاپى 550913 الف 90 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين  ــگاه ها ثبت و س دانش
ــك نوبت آگهى و متذكر ميگردد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب ي ــى ندارد.لذا به اس حكايت
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، 
بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا 
سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803845 م.الف 214
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى مزايده ملك توقيفى
در پرونده كالسه 980508 اجرايى طى راى صادره از شعبه 13 محاكم حقوقى دادگسترى استان همدان 
محكوم له : محمد رنجبران محكوم عليه: اصغرخشنودان محكوم به :1/750/000/000 ريال در حق محكوم 
له و نيم عشر دولتى برابر قانون لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده 
است . اين اجرا به درخواست { محكوم له } اقدام به توقيف 6دانگ پالك ثبتى 5318 فرعى از 12 اصلى 
بخش 03ناحيه 99 مورد ثبت 52993با مساحت 181/77 متر مربع با مالكيت غالمحسين اله ياري {تاريخ 
ــهرك الوندكوي زيبا نبش كوچه الله يك وشقايق كدپستي  ــي 1398/2/23}واقع در همدان : ش كارشناس
6518976116- شش دانگ بك باب خانه مسكونى با اعيان 340متر مربع در سه طبقه سازه اسكلت فلزي 
ــاخت داراي يك باب مغازه بدون اسناد تجاري - ملك داراي آب - برق و  ــراميك - قدمت 5سال س نما س
گاز و تلفن 6دانگ 5/000/000/000 ريال ارزيابى شده است. لذا اين اجراء بتاريخ 1398/4/25ساعت 30/ 
ــت  ــاهده اس 08 تا 09 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد .مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مش
ــاب 2171295776003 بانك  ــنهادي را في المجلس به {حس برندها مزايده بايد 30 درصد از مبلغ پيش
ــتري } و اصل فيش را ارئه دهد و الباقي را ظرف 15روز واريز كند در صورت عدم واريز  ــعبه دادگس ملي ش
ــده ده درصداز مبلغ پيشنهادي بنفع دولت ضبط مي شودو غير قابل برگشت است  الباقي در مهلت قيد ش
ــترى كل همدان واحد  ــورت عدم تائيد مزايده مبلغ واريزى عودت مي گردد.محل برگزارى دادگس . در ص

مزايده اتاق 120مى باشد .آ9803879
 دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015002465 – 1398/3/09 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 3118 كد ملى 0769254251  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قربانعلى قلى پور به شناس
ــاحت 159 متر مربع  ــدانگ يكباب مغازه و محوطه وصل به آن به مس ــين در شش صادره خواف فرزند حس
پالك شماره 682 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از 
محل قسمتى از مالكيت رمضان فاروقى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803876
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/04 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/19

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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 نیکوال استورجن، وزیر اول اسکاتلند با انتقاد از »بوریس 
جانســون« وی را دارای صالحیت الزم برای نخست وزیری 

بریتانیا  ندانست.

ترامــپ، در توییترش نوشــت: چین و ژاپن خودشــان از 
نفتکش هایشــان محافظــت کنند. ما )سال  هاســت( بدون 
هیچ پاداشی از خطوط کشتیرانی کشورهای دیگر حفاظت 

می کنیم... ما حتی احتیاج نیست آنجا باشیم.

پس از 9 ماه سرانجام دولت عراق در یک قدمی تکمیل قرار گرفت

گام  بزرگ برای تشکیل کابینه عبدالمهدی
  جهــان/ نیک پندار   ســرانجام 9 ماه پــس از آغاز 
نخست وزیری عادل عبدالمهدی، روز گذشته کابینه او یک 
گام بزرگ به سمت کامل شدن برداشت. در نشست های 
روز گذشته پارلمان عراق، وزرای پیشنهادی کشور، دفاع 
و دادگســتری که ســه وزارت کلیدی کابینه را تشکیل 
می دهند، رأی اعتماد گرفتند؛ هرچند نامزد معرفی شده 

برای وزارت آموزش و پرورش رأی نیاورد.
برپایه اخبار منتشــر شــده، پارلمان عراق در این جلسه 
به »نجاح حســن علی الشــمری« برای تصــدی وزارت 
دفاع، »یاسین طه حسن الیاسری« برای برعهده گرفتن 
وزارت کشور و »فاروق امین الشوانی« برای تصدی وزارت 
دادگســتری رأی اعتماد داد. همچنین »ســفانه حسین 
الحمدانی« نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و 
پرورش نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند. بدین ترتیب 
وزارت آموزش و پرورش تنها وزارتخانه بدون وزیر کابینه 
دولت عراق باقی ماند و قرار است در نشست روز پنجشنبه 
به آن رســیدگی شــود.در بین ســه وزیر انتخاب شده، 
الشمری که به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده گرایش هایی 
نزدیک به ایاد عالوی، رهبر حزب الدعوه دارد. العالوی پس 
از رأی آوردن الشــمری در توییتر گفت: الشمری یکی از 

مؤسسان ارتش و از قهرمانان آن است که در اعتالی ارتش 
نقش جدی داشته است.از آنجا که احزاب در عراق فراگیر و 
ملی نیستند و بر مدار وابستگی های قومی و مذهبی شکل 
گرفته اند، تشکیل دولتی فراگیر و فراحزبی در این کشور 
همواره سخت و طاقت فرساست و این سختی یا خودش را 
در هنگام انتخاب نخست وزیر نشان می دهد )امری که در 
این دوره اتفاق نیفتاد و عادل عبدالمهدی در همان ابتدای 
کار بسیار سریع رأی آورد( یا به هنگام تکمیل کابینه )آنچه 

در طول 9 ماه گذشته شاهدش بودیم(.
اگرچه انتخاب وزیران سه پســت کلیدی کشور، دفاع و 
دادگستری عراق را باید موفقیتی بزرگ برای عبدالمهدی 
بدانیم با وجــود این، نمایندگان جنــاح نصر به رهبری 
حیدرالعبادی نشست دیروز را تحریم کردند.  آن ها از پیش 
اعالم کرده بودند رأی گیری برای تکمیل کابینه را به سبب 
ادامه شیوه ســهمیه بندی درباره تقسیم پست ها تحریم 
خواهند کرد، اما می توان علت اصلی این تصمیمشان را در 
این دانست که احساس می کنند سهمشان در پست های 
کلیدی هیچ است. حیدرالعبادی حدود سه هفته پیش از 
حزب الدعوه جدا شد و حاال تالش می کند به جای رقابت با 
المالکی، ائتالف خود را راه بیندازد و همواره سر لیست باشد.

)پارلمان(  األمــه  مجلس  القبس:  روزنامه 
کویت روز گذشــته به اتفــاق آرا با تحریم 

نشست اقتصادی منامه موافقت کرد.
روسیا الیوم: یک نیروی ارتش سعودی روز 
گذشــته در اســتان »ابوعریش« در منطقه 
جازان عربستان سه تن از دوستان خود را با 

شلیک گلوله به قتل رساند.
بحرینی،  مختلف  المیادین: شخصیت های 
فلسطینی و لبنانی، در بیروت نشستی برگزار 
کردند و همراهی با »معامله قرن« و »نشست 

منامه« حرام و خیانت اعالم شد. 

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
ضرورت تغییر چرخه معیوب 

روابط مسکو - واشنگتن 
خالدی: اندیشــکده کارنگی در یادداشــتی 
با عنوان »30 ســال سیاست آمریکا در برابر 
روســیه: آیا می توان این چرخــه معیوب را 
شکست؟« نوشــت: روابط میان واشنگتن و 
مسکو در بن بست قرار دارد. اصالح این رابطه 
نیز نیازمند آن است که روسیه و بویژه آمریکا 
در برخی سیاست های خود تغییر ایجاد کنند. 
واقعیت آن است که برای نزدیک به 30 سال، 
واشنگتن با نادیده گرفتن واقعیت های تاریخی 
و جغرافیایی، سیاست های غیرواقعی را در برابر 
مســکو دنبال و به شکست این رابطه کمک 
کرده اســت. برای خارج شــدن از این چرخه 
معیوب، واشنگتن باید برخی از اقدامات مخرب 
خود را کنار بگذارد. توقف گسترش ناتو در شرق 
و تمرکز بر دفاع جمعی بر مبنای اتحاد، دخالت 
نکردن در مسائل داخلی روسیه، تجدید نظر 
در مورد اعمال تحریم های مکرر علیه مسکو 
و اولویت دادن به ثبــات راهبردی مهم ترین 
ضروریت ها هســتند. این تغییرات به خودی 
خــود رابطه ای متفــاوت را تضمین نخواهند 
کرد، زیرا کرملین نیز باید تغییرات بزرگی در 
سیاســت خارجی تهاجمی خود داشته باشد.

فلسطین در دروازه ورود به پیچ تاریخی دیگر
در میانه سکوت تلخ و سنگین حکام عرب همپیمان غرب، فلسطین، پاره تن جهان 
اســالم این روزها بر سر پیچ تاریخی بسیار خطرناک دیگری قرار گرفته که می تواند 
آینــده ارض مقدس را در معرض حوادث غیرقابل پیش بینی قرار دهد؛ تا جایی که 
برخی از آن به بالفور 2 تعبیر کرده اند. اجرای طرح آمریکا موسوم به »معامله قرن« اما 
در واقع »خیانت قرن« که از یک سال پیش در راستای سازش میان رژیم صهیونیستی 
و فلسطینیان کلید خورده است، این روزها با جدیت بیشتر پیگیری می شود تا با وعده 
پیشرفت اقتصادی دیدگاه های مد نظر تل آویو را پیاده کرده و بیش از پیش حقوق 
ملت مظلوم فلســطین را به یغما ببرد. در میان مخالفت های مردمی گسترده تیم 
طراح معامله قرن به ریاســت »جرد کوشنر« مشاور و داماد یهودی و بشدت حامی 
صهیونیست  دونالد ترامپ، تصمیم گرفته است که این برنامه را در دو مرحله عملیاتی 
و اجرا کند. مرحله سیاسی معامله قرن یک سال پیش با اقدام ترامپ در به رسمیت 
شــناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، منع بازگشت 6 میلیون آواره 
فلسطینی، توقف حمایت مالی از آنروا )آژانس کار و امداد سازمان ملل در امور آوارگان 
فلسطینی( و به رسمیت شناختن حاکمیت تل آویو بر جوالن اشغالی سوریه آغازشده 
است. نشست منامه بحرین تحت عنوان »صلح تا آبادانی« )3 و 4 تیر ماه( را نیز باید 
نقطه آغاز فاز سیاســی معامله قرن دانست. در طرح اقتصادی قرار است در 10 سال 
آینده 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری در اراضی اشغالی صورت گیرد. به نظر می رسد 
محاصره اقتصادی غزه، قطع کمک دولت های عربی به مردم فلسطین و دیگر فشارهای 
اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول 14 سال گذشته بر این اساس صورت 
گرفته اســت که با تحمیل مشقت بر فلســطینی ها و اکنون دادن وعده پیشرفت 
اقتصادی، آن ها را برای پذیرفتن معامله قرن راضی کنند. با این حال جناح های مختلف 
فلسطینی بالفاصله این طرح را رد کرده و آن را پیش از آغاز به شکست کشانده اند. 
واکنش های داخلی در اراضی اشغالی همگی نشان دهنده آن است که نه هیچ طرح 
اقتصادی و نه هیچ طرح سیاسی بدون تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی 
بیت المقدس و بازگشــت آوارگان امکانپذیــر نخواهد بود. طرح اقتصادی مورد نظر 
واشنگتن که ابتدا قرار بود در قالب کنفرانس بین المللی با حضور بیش از 170 کشور 
در منامه برگزار شود، اکنون به یک کارگاه اقتصادی تنزل یافته است. مخالفت های 
گسترده داخلی و خارجی، حضور نداشتن روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها در 
این نشست و تطابق نداشتن این طرح با واقعیت های موجود در اراضی اشغالی، همگی 
تأکید می کند معامله قرن طرحی از پیش شکست خورده و مرده متولد شده است.
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فلسطینی ها علیه فلسطین فروش ها
فلسطینی ها روز گذشته در اعتراض به رهبران کشورهای عربی که نشست 
منامه را ترتیب داده اند، تظاهراتی را در رام اهلل برگزار کردند؛ طوباس در کرانه 
باختری نیز شــاهد برگزاری فعالیت هایی در مخالفت با نشست منامه بوده 
است. امروز نیز تظاهراتی گســترده در نابلس برگزار خواهد شد و ایستگاه 
پایانی این نشســت میدان »شهدا« در این شهر خواهد بود. »بیت لحم« نیز 
روز گذشته شاهد این دست فعالیت ها بود و تصاویر »حمد بن عیسی« شاه 
بحرین به آتش کشیده شد. امروز نیز تظاهراتی در این شهر برگزار خواهد شد. 

در سایر شهرهای فلسطین اشغالی هم تظاهرات پرشور اتفاق افتاد.
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 جهان  وزیر خارجه آمریکا روز گذشته یک 
بار دیگر به منطقه سفر کرد تا مقدمات تشکیل 
یــک »ائتالف جهانی« علیه ایران را با بودجه 
سعودی ها فراهم کند. ائتالف هایی که روز به روز 
ضعیف تر می شوند. پمپئو البته پیش از سفر به 
عربســتان و امارات برای انجام این اقدام ضد 
ایرانی یک بار دیگر اعالم کرد: »تکرار می کنم 
که ما آماده مذاکره بدون هیچ پیش شــرطی 
هستیم... آن ها دقیقاً می دانند چگونه ما را پیدا 
کنند«.هنوز از اهداف ائتالف جدیدکه بناست 
با پول عربســتان راه بیندازد خبری منتشر 
نشــده اســت؛ همچنین هنوز معلوم نیست 
چه کشورهایی قرار اســت عضو این ائتالف 
باشند، شــاید فقط 4عضو؛ عربستان، امارات، 

رژیم صهیونیســتی و آمریکا. تقسیم کار هم 
احتماالً این گونه است؛ عربستان )و شاید این 
بار امارات( دوشیده می شود، رژیم صهیونیستی 
لفاظی می کند و آمریکا ســالح می فروشــد، 
چرا که روز گذشــته ترامپ در گفت وگویی 
با بن ســلمان بار دیگر گفته است باید هزینه 
عملیات های آمریکا در منطقه را بپردازد. او که 
در گفت وگویی با ان بی سی حضور داشت، به 
محتوای گفت وگوی تلفنی خود با بن سلمان 
اشــاره کرد و گفت: »من با ولیعهد سعودی 
فوق العاده ای  گفت وگــوی  کــردم.  صحبت 
داشتیم. گفتم این عملیات بسیار گرانی است. 
شما و دیگر کشورهایی که از آن ها محافظت 
می کنیم، باید پــول بدهید... و او قبول کرد«.

ائتالف پوشالی
پمپئو به هوای تشکیل جبهه جهانی علیه ایران راهی منطقه شد

 جهــان   برگــزاری انتخابــات مجدد 
شهرداری در اســتانبول با حکم نهاد عالی 
انتخابات نتوانســت اردوغــان و یاران او را 
به اهداف مورد نظرشــان برســاند و اتفاقاً 
شکست سنگین تری بر آن ها تحمیل شد.در 
انتخابات دیروز، نتایجی رقم خورد که با دور 

پیشین قابل مقایسه نیست.
 در ایــن دوره از انتخابات، اکرم امام اوغلو 
54.3 درصــد از آرای مردم اســتانبول را 
کســب کرد و میزان آرای بن علی یلدیریم 
به 45.9 درصد رســید. بــه عبارتی دیگر، 
کسب نزدیک به 4 میلیون و 700 هزار رأی 
توسط امام اوغلو و کسب 3 میلیون و 900 
هزار رأی توسط یلدیریم، نشان می دهد که 

بین آن ها فاصله ای در حد800 هزار وجود 
دارد.بررسی آرا نشان می دهد که دست کم 
800 هــزار نفر از افرادی کــه در انتخابات 
پیشین به یلدیریم رأی داده بودند، این بار 
تصمیم خــود را عوض کرده و از امام اوغلو 
حمایت کردند و از ایــن لحاظ، این تغییر 
موضــع و جابه جایــی رأی، پیامی جدی 
برای حزب عدالت و توســعه و رجب طیب 
اردوغان دارد. این اختالف موجب آن شده 
کــه صحبت از اصالحات جــدی در حزب 
حاکم و همچنیــن انتخابات پیش از موعد 
به میان بیاید و همزمــان روزنه امیدی در 
احــزاب مخالف دولت بــرای گرفتن جانی 

دوباره باز کرده است.

استانبول به مخالفان دولت رسید
انتخابات مجدد هم نتوانست حزب اردوغان را پیروز کند
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