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از مرزبانان
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گفت و گوی  روز

 باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در گفت وگو با قدس آنالین، نشست 
منامه را جزوی از فرایند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
دانست و گفت: آن ها تنها به اینکه دولت بحرین حامل پیام های عادی سازی با رژیم 

صهیونیستی باشد، اکتفا نکردند و می خواهند...

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین:

ملت بحرین مخالف نشست منامه است

توسط قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تشریح شد

راهبردهای مدیریت حرم مطهر برای تبدیل به مجموعه ای الگو

 سیاست   ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
سبب  کشورمان  هوایی  مرزبانان  توسط 
شد تصور غلط درباره آمریکایی ها اصالح 
و آن هژمونی خیالی درباره قدرت نظامی 

از سوی  شود.  اطالعاتی شان شکسته  و 
دیگر تجاوز آمریکایی ها آن قدر روشن و 
مبرهن بود که تالش آن ها برای اجماع 
جهانی به شکل کودکانه ای ناکام ماند و 

نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان 
ملل بدون اشاره به این ماجرا صرفاً از همه 
کشورهای منطقه خواست که خویشتندار 
باشند.آمریکایی ها و در رأس آن ها ترامپ 

نیز منفعالنه اعالم کردند که یک پهپاد 
بولتون مشاور  اما  ندارد،  را  ارزش جنگ 
جنگ طلب ترامپ برای تلطیف این فضا 

مدعی شد که ایران ...

معاون شهردار با اشاره به 
مساعدت تولیت آستان قدس:

دوربرگردان های 
حرم مطهر 
بازگشایی 

می شود

 راهبرد کارشناسان 
برای رفع موانع فعلی صادرات 

تقویت رابطه 
با شرکت های 

محلی دیگر 
کشور ها

 ۱۰ طرح اقدام پیشدستانه علیه آمریکا در مجلس اعالم وصول شد 

......... صفحه یک خراسان ............ صفحه 4  ............ صفحه 8

 

کم منزلت شدن عدالت، دین فروشی را رونق می دهد
 معارف  در آســتانه سالروز شــهادت آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی و در بازخوانی شخصیت و اندیشه شهید بهشتی در سری جدید از مجموعه برنامه »مصیر«  

هفته ای که به نام عدالت نام گذاری شده؛ شبکه چهار سیما در سری جدید برنامه 
»مصیر« به بازخوانی شــخصیت و اندیشه این متفکر اسالمی پرداخته است. این 

 ............ صفحه 7مجموعه برنامه که قرار است تا هفتم تیرماه هر شب ...

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

 کاخ سفید 
معلولیت ذهنی دارد

 دفاع مقدس امروز ما 
حوزه اقتصاد است کارشناس آقازادگی!

2 6 9
واکنش روحانی به تحریم های جدید: گفت و گو با روح اهلل ایزدخواه  »امیر جعفری« می گوید آقازاده های بنز سوار

مزد زحمتکشی و بی خوابی های پدرشان را می گیرند

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهار شنبه 5 تیر 1398 22 شوال  1440 26 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8998  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   700 تومان  
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﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
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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

1

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

امورهاى تربت جام،فريمان و سرخس و
 اداره بينالود

1213230 ماه

ضمانتنامه بانكى/ اوراق مشاركت 
بانكى/ واريز وجه نقد به ميزان 561 

ميليون ريال

﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹋︣ ︍︀ری︫  ︣ون︨  ︣داری،﹝︪︐︣﹋﹫﹟ و﹝︀﹜﹩ و︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ﹝︖︣ی ︵︣ح ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︋  ︣ه︋  ︣ ︻︡ه ﹝︺︀و﹡﹫﹟︋   ︋ً︀ د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت : ﹝︪︐︣﹋

︣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 ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵ از ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ٨۶۶٣٩٣٨-۵١٣ ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀دـ  ا︋︐︡ای︠   ︋ ﹝︪ــ︡ـ 
 ﹏﹫﹝﹊︑ ﹤  ︋️︊︧﹡ (١٣٩٨/٠۴/٢۶ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١۴ روز و ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر را در﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د iets.mporg.ir : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ️﹋︣  ︫﹟د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا ﹤  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و
 ً︀ ︀︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و....) ﹋︐︊  ︨،︳ــ︣ا ︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا﹡︐︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡  ۵-︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت :︎ 

﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ︋﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن︠ 
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

﹡﹢︋️ دوم
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تجديد آگهى مناقصه عمومى    شماره( 1848/ 1398 ) 
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: شركت گاز استان خراسان رضوى

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨︤︀  ٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︺﹞﹫︣ ١٢٠٠٠ د︨︐﹍︀ه ر﹎﹑︑﹢ر ﹝︺﹫﹢ب در︨ 
︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن :  ︫-٣

ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︑︺﹞﹫︣ ر﹎﹑︑﹢ر از وزارت ﹡﹀️ /  ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥  EP  / ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان 
ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر

ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹩﹝﹢﹆︑ ︀ه﹞ د-﹝︡ت ︎﹫﹞︀ن : ١٢

. ︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ آن در ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩︀د﹨︀ :  از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۴- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ آ ﹩﹊ ا︨ــ︀س ︣  ︋️︧︀ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:۴٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-۵

﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٩/٢٢/٩۴ ︑﹫﹥ ﹎︣دد .
 ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋IR٠٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٢١٧۴۵٣١۶٠١٠٠۴ ــ﹞︀ره  ︫﹤ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ٩٨/٠۴/٠۵ ا﹜﹩ ٩٨/۴/١٢ ︲﹞﹟ وار︤ ﹝︊﹙︼ ٢۵٠٫٠٠٠ر︀ل︋ 
︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن  ﹫︀م ﹡︊︩ ︑﹆︀︵︹ ار︫︀د︫  ﹢﹜﹢ار︠   ︋︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹥ ﹡︀م︫  ︨ــ︖︀د︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ︵︊﹆﹥ دوم، ا︑︀ق ٢١٢ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د
︊ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۴  ︮٩ ️︻︀ ︀ز﹎︣دا﹡︡ن ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︨   ︋️﹚﹞ ﹟︣︠٧- آ

٨-︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در ︨︀︻️ ١٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٣ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︀ز و ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و  ︀﹉ ﹡﹀︣ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︖︀ز 
︀﹋︀ت آزاد ا︨️ . ︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح︎   ︫︣﹞ ﹤ ︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر︋   ︋︀﹡آ

 ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ــ﹢ده و در︮   ︋︣︢ ــWWW.nigc-khrz.ir  ️︀ ا﹝﹊︀ن︎  ــ﹥ ﹝︴︀﹜︉ اــ﹟ آ﹎ــ﹩ در︨  ︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣ــ﹩︋ 
. ︡︣﹫﹍ ︑﹙﹀﹟:٣٧٠٧٢٢٠٩-٠۵١  ︑﹞︀س︋ 

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

: j امام علی
صبر ضامن 

پيروزى است. 
چهل حدیث 
حدیث 7315

تشییع پیکر تازه تفحص شده شهیِد مدافع حرم در حرم مطهر رضوی

سوی شهر ما 
شهیدی آوردند

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

ظریف خطاب به ترامپ: نگران 150 نفر بودید، اما چند نفر را با سالح هسته ای کشتید؟    سیاست: ظریف در خصوص ادعای رئیس  جمهور آمریکا مبنی بر اینکه به خاطر جان 150 نفر به ایران 
حمله نکرده، پرسید: با ما راجع به 150 نفر صحبت می  کنید؟ نگران 150 نفر بودید؟ چند نفر را با سالح هسته ای کشتید؟ چند نسل را با این سالح ها نابود کردید؟ این ما هستیم که سردمدار مقابله با این سالح ها 

هستیم. ما هستیم که براساس دیدگاه شرعی و راهبردی خود هیچ گاه دنبال سالح هسته ای نخواهیم رفت، به خاطر اینکه آن را مخل امنیت و انسانیت می دانیم. 

 سیاست  ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
سبب  کشورمان  هوایی  مرزبانان  توسط 
شد تصور غلط درباره آمریکایی ها اصالح 
و آن هژمونی خیالی درباره قدرت نظامی و 
اطالعاتی شان شکسته شود. از سوی دیگر 
تجاوز آمریکایی ها آن قدر روشن و مبرهن 
جهانی  اجماع  برای  آن ها  تالش  که  بود 
به شکل کودکانه ای ناکام ماند و نشست 
غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل بدون 
اشاره به این ماجرا صرفاً از همه 
کشورهای منطقه خواست که 
خویشتندار باشند.آمریکایی ها 
نیز  ترامپ  آن ها  رأس  در  و 
منفعالنه اعالم کردند که یک 
ندارد،  را  جنگ  ارزش  پهپاد 
اما بولتون مشاور جنگ طلب 
ترامپ برای تلطیف این فضا 
نباید  ایران  که  شد  مدعی 
خویشتنداری آمریکا در پاسخ 
دادن به سرنگونی پهپاد خود 

را »ضعف« آمریکا تعبیر کند!
همراهی دستگاه دیپلماسی با اقدام شجاعانه 
و میهن پرستانه مرزداران پاسدار سبب شد 
که توقع اقدام حقوقی علیه تجاوز آمریکا به 
حریم کشور افزایش یابد. از این جهت بود 
که روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس 

از اعالم وصول ۱۰ طرح اقدام پیشدستانه 
علیــه آمریــکا در مجلــس خبــر داد. 
به گزارش ایسنا علی اصغر یوسف نژاد در 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد: طرح حمایت از امنیت آب های 
سرزمینی ایران، طرح الزام دولت به اقدام 
مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان 
پایگاه های نظامی آمریکا و طرح الزام دولت 
به اقدام قانونی علیه شــرکت هایی که به 
تحریم های ضدایرانی ایاالت متحده آمریکا 
پیوسته اند، اعالم وصول شــد. وی افزود: 
همچنیــن طرح الزام دولــت به پیگیری 

جبران خسارت های ناشــی از اقدام های 
ضدحقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی، 
طرح الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام 
جنایتکارانه آمریکا در اســقاط هواپیمای 
مســافربری ایران، طرح الــزام دولت در 
تأسیس موزه جنایات آمریکا و طرح الزام 
دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا 
در کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها 

اعالم وصول شد.
 طرح الــزام دولت به حمایت همه جانبه 
از افراد و مؤسســات ایرانی که از خدمات 
آمریکا متضرر شده اند، طرح تشکیل باشگاه 

کشــورهای تحریم شده توســط ایاالت 
متحده آمریکا و طرح مقابله با تحریم های 
آمریکا از طریق جایگزینی کاال و خدمات 

نیز اعالم وصول شد.
پیــش از این نیز پژمانفــر، نماینده مردم 
مشهد در مجلس در پیشنهادی گفته بود 
که رئیس جمهور به مرزداران قهرمان این 

موضوع  مدال شجاعت بدهد.

مجلستذکررهبریراعملیمیکند؟
رهبر معظم انقالب در ســخنرانی ابتدای 
ســال جدید خود فرمودنــد که مجلس 
آمریکا مصوبات را علیه کشور ما گذرانده؛ 
چرا مجلس ما در این زمینه کوتاهی کرده 
است؟ انتقاد صریح رهبری سبب شد که 
نمایندگان به تکاپــو بیفتند و همزمان با 
اقدام وقیحانه آمریکا در گنجاندن نام سپاه 
در فهرســت گروه های تروریستی سعی 
کردند که به انتقاد رهبری لبیک بگویند، 

اما در عمل طرح آنچنانی مصوب نکردند.
حال  باید دید با توجه به تحوالت منطقه 
و همراهی دیپلماســی کشور و وجود ادله 
حقوقی فراوان درباره تجاوز آمریکا به حریم 
کشورمان آیا نمایندگان مجلس می توانند 
از مرزبانان پشتیبانی حقوقی کنند و درس 

عبرتی به آمریکا بدهند یا خیر.

۱۰ طرح اقدام پیشدستانه علیه آمریکا در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد

پشتیبانیحقوقدانانازمرزبانان

 آقای پژمانفر در قدیم در هر بازار سالی یک نفر مستطیع میشد ولی امروزه طرف 
روز جشن تولدش، عقد و... حج واجبش میشه، مشکل بزرگ این است که متوجه 

نمیشه؟ ۰9۱5۰۰۰9278
 پرستارها حق دارند همیشه شاکی باشند وقتی عابدی عضو کمیسیون بهداشت 
همــراه بیمار را که از دکتر هم توجه اش بیشــتر و کارگری بیمار را انجام می دهد 

پرستار می خوانند!؟ ۰939۰۰۰3589
 شهید حسن آقاسی زاده نابغه علمی ایران پس از پایان تحصیالتش در دانشگاه 
تورنتو به تمام پیشــنهادهای مادی و رفاهی کانادا جواب منفی داد و به کشورمان 
بازگشــت. ایشان در سال های حضورش در جبهه ۲۴۰۰ پروژه به سرانجام رساند، 
حال عده ای سلبریتی و غیرسلبریتی حاضرند با دادن تعهدات حقیرانه ننگ گرفتن 
اقامت و گرین کارت را در همین کانادا به دســت آورند، مضحک آن جاست که به 

این کار حقیرانه خود افتخار هم می کنند. ۰9۱5۰۰۰۰6۰9
 طرح برگرپز موتورجت جالبه، درگذشته اجاق گازها جوجه گردون و فر داشت، 

حاال میشه بخاری گازی را جهت این کار دو منظوره کرد. ۰9۱5۰۰۰9278
 ریاســت محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیســی امیــدوارم  با حرکت انقالبی 

جنابعالی فساد و رانت خواری ریشه کن شود... آمین. ۰9۱5۰۰۰7864
 خوبــه آمریکا و ترامپ بودند  که آقــای روحانی بی کفایتی و ناکارآمدی خود و 
دولتــش را به گردن آن  ها بیندازد، اگر نبودند چه دســتاویزی غیر از احمدی نژاد 

داشت. ۰9۱5۰۰۰843۰
 آیا آماده تهیه یک گزارش واقعی که مثل بمب خبری باشد، هستید؟ ما زمین 
ســند ششدانگ ملکی منگوله ای خریداری وانتقال قطعی دادیم، ولی بعد از هفت 
سال اعالم شد سند ششدانگ ملکی متعلق به شما باطل گردیده شکایت نمودیم 
در یک پروسه پیچیده منع تعقیب صادر شد مردم بدانند اگر در صفحه دوم سند 
ششدانگ ملکی منگوله ای نوشته بود بر اساس رأی اجرایی همان رأی دادگاه یعنی 
بعداً باطل می گردد. چون کاردرست ها و قانون گریزها وخونخواران با اطالع از لیست 
امالک مردم با رأی دادگاه ســند ششــدانگ ملکی منگوله ای گرفته اند و به مردم 
بیچاره فروخته حاال سندهای ششدانگ ملکی منگوله ای باطل شده. آیا فریادرسی 

هست؟۰9۱5۰۰۰۰276
 پهلوی های ظالم و فاسد و خائن از۱۰صبح که بیدار می شدند تا سرشب؛ یکسری 
کارهایی که از جانب سفارتخانه های غربی؛ مأمورش بودند انجام می دادند تازه؛ نصفه 
شب تا ۳ صبح؛ مشغول رقص و عیاشی و هرزگی می شدند گاهی هم با آمریکایی ها 
و اروپایی ها. طرح زیست شبانه؛ انتقال این برنامه به میان مردم عادی است و اال  این 
همه وقت تا ســاعت ۲۱ یا۱۹؛ بی سلیقگی یا شیادی است به جای حل مشکالت؛ 

حاشیه سازی کردن.۰9۱9۰۰۰8895

 دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از دیدار 
با »جــان بولتون« و »بنیامیــن نتانیاهو« در 
فلسطین اشغالی تأیید کرد که پهپاد جاسوسی 
آمریکا در حریم هوایی ایــران هدف قرار داده 

شده است.

 وزارت خارجه ســوریه اعالم کرد که تحریم 
مســئوالن عالی رتبه جمهوری اسالمی ایران 
توســط آمریکا هیچ ارزشــی ندارد و نخواهد 
توانست به اراده ملت ایران در حفظ حاکمیت 

و استقالل کشور خود آسیبی وارد کند.

 شــورای  امنیت سازمان  ملل  متحد، پس  
از نشســتی غیرعلنی به  دعــوت آمریکا  که 
گفته  شــده  بود واکنشی  به زده  شدن پهپاد 
آمریکاســت، حمله  به نفتکش ها در دریای 
 عمان و بندر فجیره امــارات را محکوم  کرد 
و همه را به خویشتنداری سفارش کرد. این 
بیانیه به خوبی نشان می دهد که حتی نامی 
از رویداد ســرنگونی پهپاد نیامده و شکستی 
دیگر را برای کاخ سفیدنشینان که دیپلماسی 
را بــا تحریک، تحریم و تروریســم اقتصادی 

یکی دانسته اند، رقم زده است.

 نمایندگان ســه کشــور اروپایی فرانسه، 
آلمــان و انگلیس پس از نشســت شــورای 
امنیت ســازمان ملل در نشست مطبوعاتی 
بر پایبندی خود به اجــرای کامل قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل )قطعنامه 
لغو تحریم های هسته ای ایران( و حفظ برنامه 
جامع اقدام مشترک تأکید کردند. سه کشور 
اروپایــی در این بیانیه نگرانــی عمیق خود 
از افزایــش تنش ها در خلیج فــارس را ابراز 
داشــته  و اعالم کردند کــه این تنش ها پس 
از ســرنگونی پهپاد آمریکایی توســط ایران 

افزایش یافته است.

 مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان 
ملل در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی ضمن 
تأکید بر اینکــه دولت ترامپ هیچ عالقه ای به 
دیپلماسی ندارد، به آمریکا هشدار داد که ایران 

قطعاً به هر حمله خارجی پاسخ خواهد داد.

 وزیــر خارجه انگلیــس می گوید که انتظار 
نداریم آمریــکا از ما بــرای ورود به یک اقدام 
نظامی علیه کشور دیگر درخواستی داشته باشد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

روز گذشته یکی از 
نمایندگان مجلس از 
اعالم وصول ۱۰ طرح 
اقدام پیشدستانه 
علیه آمریکا در 
مجلس خبر داد

بــــــــرش

خبر

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

شبکه اجتماعی

FATFاینستکسطعمه
یاسرجبرائیلی، کارشــناس اقتصاد سیاسی نوشت: FATF را در 
جایگاه شورای امنیت ننشانیم، استانداردهای این نهاد به هیچ 
وجه برای هیچ کشوری الزام آور نیست. اینستکس اروپایی هم، 
که هیچ ارتباطی به مبادالت بانکی ما با اروپا ندارد و محدود به 
غذا و دارو اســت، طعمه ای برای اجرای FATF و خودتحریمی 
 FATF اســت. وزیر خزانه داری آمریکا صراحت دارد که از طریق

قصد مقابله با دور زدن تحریم های آمریکا را دارند . 

ورودآمریکابهحوزهتحریمسیاسی
احمــد زیدآبادی فعال سیاســی اصالح طلب نوشــت: پیمانه 
تحریــم های اقتصادی آمریکا علیه ایران ظاهراً پر شــده و آن 
کشور برای تشدید فشــارهای فزاینده علیه جمهوری اسالمی 
به تحریم های سیاســی روی آورده است. در حقیقت فهرست 
تحریم هایی که ترامپ بتازگی امضا کرد، بیشتر تأثیر سیاسی دارد 
تا اقتصادی. گویا روند تحریم های سیاسی قرار است ادامه یابد و 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی را هم در بر گیرد.

دفاعی-امنیتی
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح:

پهپاد آمریکا 7 کیلومتر به 
حریم ایران تجاوز کرده بود

سیاست خارجی
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 رفتار اروپایی ها 
وقاحت سیاسی است

دولت
واکنش روحانی به تحریم های جدید:

 کاخ سفید 
معلولیت ذهنی دارد

مجلس
با مصوبه نمایندگان مجلس مشخص شد

 نحوه مصرف اموال 
نامشروع مسئوالن 

سیاست: امیر ســرتیپ دوم مجید فخری 
گفت: موقعیت سقوط پهپاد توسط یگان های 
دریایی برداشت شــد، این پهپاد جاسوسی 
به طور قطع، در داخل آب های ســرزمینی 
ایران بــوده  و ۷ کیلومتر وارد آب های تحت 
حاکمیت ما شــده اســت. ایــن هواپیمای 
جاسوســی در زمان پرواز بیشتر در آب های 
حاکمیتی مــا نفوذ کرده، امــا مورد اصابت 

موشک قرار گرفته است .

فارس: شــمخانی در یادداشتی با اشاره به 
فشار اروپایی ها علیه ایران برای ادامه برجام 
بدون انجام تعهدات خودشان نوشت:  بیانیه 
اخیر سه کشور اروپایی، آخرین اقدام از این 
نوع است که به واقع نمی توان نامی به غیر از 
وقاحت سیاســی روی آن گذارد. اگر تاکنون 
ســهم بیشــتری برای ناتوانی اروپا در برابر 
آمریکا قائل بودیم، اکنون قائل به نبود اراده 

در اروپا برای اجرای تعهداتش هستیم.

ایرنا: رئیس جمهور گفــت: اموال رهبری را 
می خواهید تصرف کنید؟ اموال رهبری یک 
حســینیه و یک خانه ساده اســت. رهبران 
ما که مثل رهبران بقیه کشــورها نیســتند 
میلیاردها پول داشــته باشــند که بخواهید 
آن هــا را تحریم و تصرف کنیــد. اقدام های 
اخیر آمریکا نشانه شکســت قطعی آن ها و 
نتیجه ســرخوردگی و ســردرگمی در برابر 
ایران است، کاخ سفید معلولیت ذهنی دارد.

سیاست: نمایندگان مجلس جزئیات طرح 
الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران )موسوم به 
اعاده اموال نامشروع مسئوالن( را در نشست 
علنی دیروز بررســی و ماده ۷ آن را تصویب 
کردند. بر اساس یکی از تبصره های این ماده، 
درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این 
بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس 

اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهار شنبه 5 تير 1398 22 شوال  1440 26 ژوئن 2019  سال سى و دوم  شماره 8998 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ارسال بيش  از 100 عنوان كتاب به سراسر كشور در دهه كرامت    آستان: مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) از ارسال بيش  از 100 عنوان كتاب با محوريت سيره و معارف رضوى 
همزمان با دهه كرامت به دفاتر نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در سراسر كشور خبر داد.حسين سعيدى گفت: به نشر در قالب طرح «رواق رضوى» براى نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در سراسر كشور بيش 

 از 100 عنوان كتاب با محوريت سيره و معارف رضوى براى عرضه و توزيع ارسال مى كند، چراكه ايام دهه كرامت بهترين زمان براى ترويج سيره و معارف حضرت رضا(ع) است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رونمايى از اسناد تاريخى عدليه 
در موزه حرم مطهر رضوى   

قدس/محمدحسين مروج كاشانى: 
در آســتانه روز قــوه قضائيــه و در 
از سه شــنبه هاى  برنامه  چهاردهمين 
فرهنگى آســتان قدس رضــوى براى 
نخســتين بار از اســناد عدليــه دوره 
قاجارموجود در گنجينه رضوى رونمايى 
شد. در اين مراسم كه صبح روز گذشته 

در موزه قرآن و هداياى مقام معظم رهبرى صحن كوثر حرم مطهر امام رضا(ع) 
برگزار شد از 14 سند عدليه دوره قاجار رونمايى شد. سند سواد فرمان محمدعلى 
شاه قاجار مبنى بر انتصاب ميرزا محمدخان امجدالسلطان به معاونت اول وزارت 
ـ.ق)، سند مكاتبه عده اى از تجار سبزوار با رئيس عدليه خراسان  عدليه (1326ه
ـ.ق)، سند مكاتبه  جهت تســريع در تأسيس شعبه عدليه در اين شهر (1327ه
وزارت عدليه با پرنس داديان، مستشــار وزارت عدليه مبنى بر انتصاب مشاراليه 
ـ.ق) و سند حكم وزارت عدليه  به سمت مستشارى كل وزارتخانه مزبور (1328ه
مبنى بر انتصاب غالمحسين به ســمت دفتردار محكمه صلحيه زاويه مقدسه 
ـ.ق) از اسنادى بود كه در اين  حضرت عبدالعظيم حسنى در شهر رى (1328ه

مراسم رونمايى شد.
مدير مركز اســناد و مطبوعات آستان قدس رضوى در اين مراسم گفت: يكى از 
مجموعه هاى نفيس و باارزش مركز اسناد و مطبوعات اين نهاد مقدس در دوره 
قاجاريه مجموعه وزارت عدليه خريدارى شده از آقاى محمد گلبن در سال 1382 
هجرى شمسى است.دكتر ابوالفضل حسن آبادى ادامه داد: منشأ اوليه اين اسناد 
متعلق به ميرزا محمدخان حســينى صدر ملقب به امجدالسلطان فرزند ميرزا 
محمدعلى صدرالممالك، متولى باشى آستان قدس رضوى در سال هاى 1303 تا 

1306، 1313 و 1314 هجرى قمرى است.
كارشــناس نمايه سازى اسناد در مركز اســناد و مطبوعات آستان قدس رضوى 
هم در اين مراسم گفت: از تشكيالت عدليه در دوران قاجاريه به «وزارت عدليه 
مقدس» يا «وزارت عدليه اعظم» ياد مى شده است. اعظم نظركرده گفت: اسناد 
عدليه موجود در آستان قدس رضوى مربوط به مجموعه امجدالسلطان، از نظر 
نمودار سازمانى تشكيالت عدليه، محل جغرافيايى، موضوع اختالفات و موضوعات 
دادرسى و نيز شناخت رجال سياسى و مذهبى از اهميت بسزايى برخوردار است.

آغاز ارزيابى و پايش عملكرد 
مؤسسات سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى

آستان: مديــر ارزيابى و نظارت راهبردى سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 
گفت: ارزيابى و پايش عملكرد ســه  ماهه نخست ســال 98 مؤسسات و مراكز 

سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى آغاز شد.
مرتضى دهقانى افزود: ارزيابى و پايش عملكرد بر اســاس مصوبه 29 خرداد ماه 
شوراى مديران سازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى است و هدف از آن تنها 

يادآورى عملكرد نيست بلكه معطوف بر «بهبود عملكرد» است.
دهقانى عنوان كرد: ارزيابى و پايش مؤسسات و مراكز سازمان فرهنگى در قالب 
11 گروه ســه  نفره متشكل از يكى از مديران مؤسســات و مراكز ذيل سازمان 
فرهنگى، كارشناس خبره ستادى و خاد ميار ارزياب انجام مى شود. اين برنامه از 3 

تير ماه آغاز شده و تا 12 تير ماه ادامه خواهد داشت.

كودكان و نوجوانان زائر
ميهمان «مكتبخانه همراه قرآن»

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان 
قدس رضوى گفــت: در ايام تعطيالت 
تابســتانى كودكان و نوجوانــان زائر و 
مجاور حــرم مطهر رضــوى ميهمان 
طرح آموزشى «مكتبخانه همراه قرآن» 
مى شوند. حجت االسالم مهدى شجاع 
افزود: «مكتبخانه همراه قرآن» طرحى 

است كه به منظور تسهيل در امر آموزش قرآن كريم و در راستاى گسترش ارائه 
خدمات فرهنگى- آموزشــى به كودكان و نوجوانان زائر و مجاور در حرم مطهر 
رضوى اجرا مى شــود. وى تصريح كرد: در ايــن طرح كه به همت واحد كودك 
و نوجوان اداره علوم قرآنى آســتان قدس رضوى و به صورت مكتبخانه اى اجرا 
مى شود، آموزش قرآن از همان مرحله نخست يعنى خواندن حروف الفباى عربى 
روى بنر و با اســتفاده از شيوه هاى نوين آموزش قرآن به مخاطبان آموزش داده 
مى شود. رئيس اداره علوم قرآنى افزود: مرحله پس حروف الفباى عربى، آموزش 
صداها و عالمت ها از جمله صداهاى كوتاه و كشيده و عالمت هاى ساكن، تشديد، 
حروف مقطعه و... است كه به صورت كاربردى و با استفاده از اصطالحات ساده به 

كودكان و نوجوانان آموزش داده مى شود.

 آستان  قائــم مقام توليت آستان قدس 
رضوى در ديدار مديــران معاونت اماكن 
متبركه و امور زائران اين آســتان مقدس 
راهبردهاى مديريــت حرم مطهر رضوى 
براى تبديل شــدن به مجموعه اى الگو در 

نظام مقدس اسالمى را تبيين كرد.
مصطفــى خاكســار قهــرودى در ايــن 
جلســه با تأكيد بر اينكه ما در اين آستان 
منــور باالترين افتخار و شــأن را خدمت 
خالصانه، بى منت و نوكرى زائران حضرت 
امام رضا(ع) براى خود مى دانيم، اظهار كرد: 
هرچه خوبى، فضيلت و برترى در حرم امام 
رضا(ع) است براى زائر بوده و ما همه خادم 
و خدمتگزار زائران هستيم. بنابراين رفاه و 
خدمت به زائر را حتى به قيمت فدا شدن 
راحتى و آسايش خودمان محقق خواهيم 

كرد.
وى با بيان اينكه نوكرى زائران در حرم منور 
امام رضا(ع) براى ما يك سخن تشريفاتى 
و شعارى نيست، اظهار كرد: آستان قدس 
رضوى متعلق به مردم اســت؛ بودجه اين 
آســتان از موقوفات و نذورات مردم تأمين 
مى شــود و ما نوكر زائران حضرت رضا(ع) 
هستيم، بنابراين اقتضائات نوكرى را رعايت 

مى كنيم.
قائم مقــام توليت آســتان قدس رضوى 
با تأكيد بر اينكه بايد تمام ســعى، توان و 
تالش خادمــان و دســت اندركاران حرم 
مطهر معطوف خدمــت به زائران حضرت 
رضا(ع) باشد، خاطرنشان كرد: اين آستان 
پناهگاهى براى انسان هاســت كه در آن 
اضطراب هــاى روحى، اخالقــى و فكرى 
زائران، به آرامش و يأس ها و نااميدى ها به 
اميدوارى تبديل مى شود. بنابراين خادمان 
بايد در اوج نشــاط و به دور از خستگى در 
اين آستان مقدس شرايط زيارت آرام توأم 
با معرفــت را براى زائران ايجاد كنند و آن 
گونــه رفتار كنند كه مورد رضا و پســند 

حضرت رضا(ع) باشد.

 خوشرويى و حسن برخورد، 
سرلوحه خدام رضوى

خاكســار قهرودى با بيان اينكه خدام بايد 
ضمن رعايت دقيــق نظم در حرم مطهر، 
احترام، خوشرويى، نرم خويى، ادب و حسن 
برخورد با زائران را ســرلوحه كار خود قرار 
دهنــد، تصريح كــرد: مهربانى و عطوفت 
جزئى تفكيك ناپذيــر از اصول خادمى در 
آســتان قدس رضوى اســت، زيرا در اين 
آستان مقدس ما خادم زائران آقايى هستيم 
كه تمام حركات و سكناتش جلوه رأفت و 

شفقت بوده است.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه كوچك ترين 

كم توجهى و بى احترامى از سوى خادمان 
نســبت به زائــران تحت هيــچ عنوانى 
پذيرفتنى نيست، گفت: اگر خادمى به هر 
دليلى حوصله و شرايط خدمت را ندارد، به 
هيچ عنوان نبايد سر پست خدمت برود و 
مديريت خدمه نيز ملزم به همكارى با اين 

خدام است.

 پيشبرد امور مبتنى بر روحيه و كار 
جهادى

خاكسار قهرودى در ادامه با اشاره به اهميت 
برخوردارى كاركنان آستان قدس رضوى 
از روحيه انقالبى و جهادى براى پيشــبرد 
هر چه بهتر امــور، كار جهادى و انقالبى 
را تالش با نيت الهى، مبتنى بر اســتفاده 
از علــم و تجربه تعريف و ادامه داد: بايد با 
روحيه بســيجى وار و جهادى دوران دفاع 
مقدس امور را در آســتان قدس به پيش 
ببريم، فراهم آوردن شرايط و ساختارهاى 
مناسب بســيار مهم و ضرورى است، اما 
اگر شرايط مهيا نبود تكليف چيست؟ آيا 
بايد منتظر نشست؟ كار جهادى و انقالبى 
بــه معناى عبور از موانع، كار با اشــتياق، 
اخالص و خستگى ناپذيرى در جهت تحقق 

آرمان هاست.
وى گفت: روحيــه طلبكارانه را بايد كنار 
بگذاريــم. ما به اين كشــور، انقالب و اين 
آستان مقدس بدهكار هستيم و براى اين 
بدهكارى داليل بســيارى داريم. ما به آن 
زائر عزيز روستايى كه فرزند جوانش براى 
آرامش و امنيت ما در جبهه ها شهيد شده، 
بدهكاريم؛ اگر آن برادران افغانســتانى و 
پاكســتانى مدافع حرم نبودند امروز ما در 
اين امنيــت نبوديم. ما مديون اين انقالب 

و كشور هستيم.

 پرهيز از اسراف، هر چند كوچك
خاكســار قهرودى عنوان كرد: تمام اموال 
و دارايى هاى آستان قدس رضوى موقوفه 
است و همان طور كه توليت آستان قدس 
رضوى همواره تأكيــد دارند از هر فعلى، 
هر چند كوچك كه به نوعى اسراف تلقى 

مى شود، بايد جداً پرهيز كرد.
وى اظهــار كرد: اى كاش بــراى ورود به 
كار در آســتان قدس رضوى نيز همچون 
زيارت، اذن ورود داشــتيم، گاهى نيازمند 
تذكر به خود هســتيم تا يادمان نرود كجا 
و در چه آســتان مقدســى و محضر چه 
امام عظيم الشأنى مشغول خدمتيم، اين 
تذكرها مى تواند مــا را از آفت روزمرگى و 

عادى شدن امور نجات دهد.
خاكسار قهرودى با بيان اينكه در انجام امور 
نبايد به دنبال راحتى كار و منافع شخصى 

باشــيم، بلكه منافع زائران و حسن انجام 
كار اولويت نخست است، خاطرنشان كرد: 
براى پيشــرفت در خدمت رسانى بهتر به 
زائران، بايد همواره به دنبال اصالح، بهبود 
و به روزرســانى در امور باشــيم تا بتوانيم 
اشــتباهات خود را اصالح كــرده و نقاط 
مثبت را تقويت كنيم. بايد دائم اين پرسش 
كليدى را از خود بپرســيد كه آيا مى شود 

اين كار را بهتر انجام داد؟
وى در بخــش ديگرى از ســخنان خود 
با بيان اينكه از اساسى ترين لغزشگاه ها 
براى خادمان و دســت اندركاران در اين 
آستان نورانى و كبريايى، ورود به عرصه 
غفلت آور خودبزرگ بينى، تفاخر و توهم 
شايســتگى براى خدمت در اين آستان 
مالئك پاسبان اســت، ابراز كرد: اينكه 
نعمت خدمت را متعلق به شايســتگى، 
قابليت و لياقت خويش دانســته و خود 
را مســتحق دريافــت آن بدانيــم و از 
تفضــل و عنايــت امام رضــا(ع) غفلت 
كنيم، سراشــيبى تندى براى ســقوط 
خدمتگزاران در آســتان مقدس رضوى 

است.
خاكســار قهرودى تصريح كرد: در آستان 
قدس رضــوى پيش از اينكــه بخواهيم 
پاســخگوى اقدامات خود در قبال وظايف 
و تعهداتمان به مديران باالدســتى و مقام 
مافــوق باشــيم، بايد خــود را در محضر 

امام رضا(ع) پاسخگو بدانيم.

 ضرورت همكارى و همراهى 
همدالنه كادر ادارى

قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى 
در ادامــه با اشــاره به اهميــت جايگاه 
كادر ادارى بــراى ترقى هر مجموعه اى، 
اظهار كرد: هيچ  اقــدام و طرحى بدون 
فهم مشــترك، تقويت يكديگر، روحيه 
همــكارى و همراهــى همدالنــه تمام 
نيروها بــه نحو نيكو در آســتان قدس 
اجرايــى نخواهــد شــد و همــكارى و 
همراهى كاركنان عامل پيشرفت و تعالى 
است، البته اين سخن به هيچ عنوان به 
معناى عدم جديت در اجراى فرامين و 

تصميمات نيست.
وى افــزود: اگــر اميرالمؤمنين على(ع) 
ســر در چاه مى بــرد و درد دل مى كرد، 
اگر پيكر مطهر امام حســن مجتبى(ع) 
تيرباران شــد و اگر امام حسين(ع) در 
كربال به شــهادت رســيد، دليلش عدم 
همراهــى ياران و صحابه ايشــان بود و 
امــروز افتخار ملت ايران اين اســت كه 
حضــرت امــام خمينــى(ره) فرمودند: 
«ملت ايران در عصر حاضر بهتر از ملت 

حجاز در عهد رســول اهللا(ص) و كوفه 
و عــراق در عهــد اميرالمؤمنيــن(ع) و 

حسين  بن على(ع) هستند».
خاكســار قهرودى اضافه كرد: آســتان 
قــدس رضوى بايــد با ويژگــى همان 
زائــران  بــه  و  اداره شــود  مردمانــى 
حضــرت  كــه  كنــد  خدمت رســانى 
امام خمينى(ره) دربــاره آن ها فرمودند: 

«از مردم صدر اسالم بهترند». 

 آستان قدس بايد الگو باشد
وى با اشــاره به اين فرمايش رهبر معظم 
انقالب كه فرمودند: «آستان قدس رضوى 

بايد الگو باشد» عنوان 
بودن  الگــو  اين  كرد: 
ميسر نخواهد شد مگر 
اينكــه تمامــى خدام 
دست انـدركـــاران  و 
كبريايى  آســتان  اين 
و  كردار  رفتار،  اخالق، 
گفتارشان عينيت بخش 
انديشه و سيره رضوى 

باشد.
توليت  مقــام  قائــم 
رضوى  قدس  آستان 
اضافه كرد: كل مشهد 
خراســان  اســتان  و 
و  انتســاب  جهت  به 
حضرت  با  همجوارى 

امام على بن موســى الرضا(ع) بايد الگو 
باشد، صفت و پسوند رضوى همراه خود 
رســالتى ســنگين و بار معنايى عميق 

بهترين و الگو بودن را دارد.
خاكســار قهرودى «حــرم و ارزش هاى 
دينــى و انقالبــى»، «حــرم و معرفت 
اســالمى»، «حــرم و زدودن خرافات»، 
«حــرم محل آشــتى مردم بــا خدا و 
اهل بيــت عصمت و طهارت(ع)»، «حرم 
و امام محورى»، «حرم و ادب و تواضع»، 
«حــرم و اســوه و الگو بــودن»، «حرم 
مظهر جهاد و مقاومــت»، «حرم مظهر 
نظم و انضباط»، «حــرم و ترك منيت 
و خودمحــورى»، «حــرم و خدمت به 
معنويت»، «حرم و پرهيز از تشــريفات 
زائد، بى روح و تصنعى» و «حرم و رفاه 
و خدمت به زائر» را اصولى دانســت كه 
تمام مجموعه آســتان قدس بايد براى 

تحقق آن ها تالش كنند. 
ابتداى اين جلســه  گفتنى اســت؛ در 
سيدخليل منبتى، معاون اماكن متبركه 
و امــور زائران آســتان قــدس رضوى 
گزارشــى از اقدامــات و فعاليت هــاى 

معاونت متبوع خود ارائه كرد.

آستان قدس 
رضوى متعلق 
به مردم است؛ 

بودجه اين آستان 
از موقوفات و 
نذورات مردم 

تأمين مى شود و ما 
نوكر زائران حضرت 

رضا(ع) هستيم، 
بنابراين اقتضائات 

نوكرى را رعايت 
مى كنيم

بــــــــرش

توسط قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تشريح شد

راهبردهاى مديريت حرم مطهر
 براى تبديل به مجموعه اى الگو
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  جاى دورى نمى رود اگر آستان قدس 
به اتوبوســرانى براى تخصيص اتوبوس ها 
در چهار طــرف حرم امام رضا(ع) كمك 

كند.
09140002286

  تفكيك زنان و مــردان در رواق هاى 
حرم مطهــر و صحن ها بايــد با جديت 
پيگيرى شود، بخصوص پس از نمازهاى 
جماعت و اتمام مراســم دعا، مداحى و 

سخنرانى.
09150000166

  چه كســى به نوع برخــورد كاركنان 
نظارت  امــام(ع)  دارالشــفاى  داروخانه 
مى كنــد؟ بنده مراجعه كــردم به آنجا و 
درخواســت دارو داشــتم. آنجا آن آقاى 
مســئول چون حوصله انجام كار نداشت 
گفت نمى شود. علت را جويا شدم. براى 
اينكه بنده را از ســر باز كند گفت: تاريخ 
ويزيــت مال ســال 88 اســت! به مدير 
داروخانــه گفتم تاريخ چاپ دفترچه من 
مال ســال  1398 است، چطور سال 88 

ويزيت شده ام؟ گفت نمى دهيم!
09150008711

  براى انجام وقف هاى جديد بايد مردم 
از مشــكالت  راهنمايى بشــوند. خيلى 

جامعه با وقف و نذر حل خواهد شد.
09150001715

  نــور صحــن جامــع رضــوى بويژه 
قســمت هاى وســط صحــن در شــب 
مناسب نيســت و زائران در ايام تابستان 
كه در صحن مى نشــينند براى خواندن 

زيارتنامه، ادعيه و قرآن مشكل دارند.
09150009227

  فكر نكنم مسئوالن آستان قدس اين 
پيام هــاى مردم را كه در ســتون صداى 
مردم چــاپ مى شــود بخواننــد. چون 
اصًال پاســخى يا اصالح امورى نديديم؛ 
نمونه اش اســراف كاغذ در فروشگاه نان 

قدس رضوى.
09150001600

  خادمانى كه مسئول صندلى چرخدار 
هســتند، اگر امكان دارد از اول فلكه آب 
حضور داشــته باشــند. فاصله تا ورودى 
حرم زياد و براى افراد ناتوان مشكل است.

09010009110

  بعضى از افراد براى بار اول اســت كه 
به مشــهد و حرم امام رضا(ع) مى آيند، 
لطفاً در راه آهن و پايانه مسافربرى، موارد 
ممنوعه براى ورود به حرم مطهر را اعالم 

كنيد. 
 09190007694

  اگر مساعدت شود تا شرايط عضويت 
در كتابخانه هاى آســتان قدس راحت تر 

باشد بسيار ممنون خواهيم شد.
09360005390

  مطالبى درباره سيره حضرت رضا(ع) 
بايد در كتاب هاى درســى دانش آموزان 

گنجانده شود.
09010007449

  در زمــان برگــزارى نمــاز جماعت 
متأســفانه بعضى از كارگران و كاركنان 
جلــو صف ها تــردد مى كننــد. اين كار 

بى توجهى به فريضه واجب است.
09150004113

در موزه حرم مطهر رضوى   

به ما پيامك بزنيد 
3000737277

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

آستان قدس رضوى ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پيامكى صفحه آستان 

صداى مردم

خـــبر

رونق توليد

در 3 ماه نخست سال رقم خورد 
توليد بيش از ظرفيت اسمى 

توسط شركت خميرمايه رضوى
آستان: مدير عامل شركت خميرمايه 
رضوى از توليد خميرمايه تر و خشك 
بيش از ظرفيت اسمى اين كارخانه در 

سه ماه نخست سال جارى خبر داد.
احســان اژدرى گفت: راندمان توليد 
شــركت از طريق بهبود، نوســازى و 
تهيه دستگاه هاي زير ساختي توليد در 

سال هاي 95 تا 98 با هزينه اي افزون بر 40 ميليارد ريال بهبود مناسبي يافته 
است. مدير عامل شركت خميرمايه رضوى با بيان اينكه در شركت خميرمايه 
رضوى به طور مرتب، اقدامات بهينه ســازي زير ساخت توليد، فنى و همچنين 
پيگيري هاي بهداشــتي در حال ارتقاست افزود: خوشبختانه شركت در سال 
گذشــته موفق به كسب رتبه برتر رعايت الزامات بهداشتي با ارزيابى دانشگاه 
علوم پزشــكى خراسان رضوى شده است. وى با بيان اينكه مهم ترين شاخص 
رشد كيفيت، خريد مواد اوليه باكيفيت است، افزود: همچنين اقدامات مربوط 
حين فرايند توليد، بهبود فرموالســيون و تعميــرات الزم در حال پيگيري و 

انجام است.

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ﹁﹢﹐دی ︎︣ ا﹜﹉ ︠︣ا︨︀ن (︨︀﹝﹩ ︠︀ص )︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢۵٨۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠۵٨٣٨٩۶ 
︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ﹁﹢﹐دی ︎︣ا﹜﹉ ︠︣ا︨︀ن د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ﹝﹏ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر 

︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ز﹝︀ن ︨︀︻️ ١٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۴/١٨ ﹝﹊︀ن: ﹝︫ - ︪︡︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س - ﹁︀ز ٢ - ا﹡︐︀ی ا﹡︪︡﹥ ١٠ - ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ﹁﹢﹐دی ︎︣ا﹜﹉ ︠︣ا︨︀ن
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :ا﹁︤ا︡﹞ ️﹫﹨                                                                ﹤︀﹞︨︣ ︩︣ه
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آگهى تجديد مناقصه عمومى
    ( نوبت اول)  مناقصه شماره : 98-2

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

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

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

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

︀︻️ ١۴ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩/۴/٩٨   ٧- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۵/٩٨︑︀︨ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︀ر﹎︢اری در︨  ٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︋ 

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/۴/٩٨       ︀︻️ ٩ ︊︮  روز︎  ٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀︨ 
ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/۴/٩٨︫  ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀:︨   ︎︩︀وز﹝︀ن ﹎︪ــ ﹏﹞-١٠

 ﹩﹛︀﹝ ︠︣ا︨︀ن︫ 
  ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 

﹫︀︋︀﹡﹩ ا︨ــ﹊︀﹡﹫︀ ﹝︡ل  ــ︊︤ و ﹋︀رت ا︑﹢︋ــ﹢س︋  ︋ــ︣گ︨ 
١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
۴٩۶ع۶۶ ا︣ان ٨۵ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 8089246 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 3608144 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹞︀ن ر﹍ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۳
۸۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 

︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ︋︣ه ︋︣داری از ︗︀﹍︀ه ︨ــ﹢︠️ CNG ︫﹞︀ره 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭ ــ︩︠   ︋﹤ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋  ــ﹢د را از ︵︣ــ﹅︋  دو︠ 
︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫︡﹫︃︑ ︀ی ﹝︖︀ز و ﹝﹢رد︐﹋︣ــ ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از︫ 

﹡﹀︐﹩ ا︣ان د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ︫﹢د.
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:١- ︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ۴/۵/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/۴/١۵
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹏︣ا﹞  ﹩﹞︀﹝︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

۵- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٧/۴/٩٨
﹫︪ــ︐︣، ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و  ﹞ -۶ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀ ︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩︋  ︣داری︋  ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

٧- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۳
۶۵
۰

﹡﹢︋️ دوم

/ع
۹۸
۰۳
۹۵
۰

 فراخوان ارزيابى كيفى براى مناقصه عمومى
اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  در ﹡︷︣ دارد :

︵︣ح ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی ︗﹢ا﹝︹ ﹝﹙﹩ و ﹝︪ــ︀ر﹋️ د︨ــ️ ا﹡ــ︡ر﹋︀ران در ا︗︣ای   
︎︣وژه ﹨︀ی آ︋﹫︤داری  از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︮﹠︡وق ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹙﹩ ︨ــ︀ل ٩٨ را 
ــ︣ا︳ در ر︫︐﹥ ︑﹢︨︺﹥  ﹥ ﹝︪ــ︀وران وا︗︫︡  ︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹅︣︵ از

 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︣︣ح ز  ︫﹤ رو︨︐︀﹩، ︑︣و︕ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ر︑︊﹥ ٢︋ 
﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان و  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ار︨ــ︀ل︎  ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
﹥ آدرس ︐︀د )︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨  ︀﹋︐︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ــ

www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
 (د︨ــ︐﹩) ︑︀ ︑︀ر﹩﹊︤﹫﹁ ︪ــ︀ور ︋﹥ ︮﹢رت﹞ ﹩﹠﹁ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ  
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن، وا﹇︹ در اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری (ا﹝﹢ر   ︋١٣٩٨/٠۴/١٩
۵١١۶٧٠:﹩﹎︀ن و ﹇︣ارداد﹨︀)  ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                             ︫﹠︀︨﹥ آ﹝﹫︎

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری︠ 
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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 ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی ابالغ شد
مهر: علی مــراد اکبری، معاون وزیر جهاد 
با بیان اینکه طرح ممنوعیت کشت برنج 
در هیئت دولت مصوب و به استان ها ابالغ 
شده اســت، افزود: بر این اساس، در طول 
سه سال به استان های غیرشمالی که برنج 
کشت کنند، مزایایی تعلق نمی گیرد و از 
آنان حمایت نخواهد شد. وی اظهارداشت: 

کشت برنج جز در دو استان شمالی گیالن و مازندران ممنوع است.

دالالن اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند 
آفتاب نیوز: مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در حال حاضر با 
افزایش تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار، شاهد کاهش قیمت آن ها نسبت به 
ماه های اخیر و سال گذشته هستیم، اما زمانی که قیمت محصوالت پروتئینی پایین 
می آید، دالالن اجازه کاهش بیشتر آن را نمی دهند و وقتی که باال می رود به آن دامن 
می زنند. وی گفت: قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه نباید بیش از 

۷۵ هزار تومان باشد.

خداحافظی با کیلوگرم ملی 
ایسنا: رئیس مرکز اندازه شناسی ســازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به پیگیری 
شاخص های جدید اندازه گیری و اندازه شناسی در سطح بین المللی، از برنامه ریزی ایران 
برای پیوستن به این مسیر جدید و تالش برای عقب نیفتادن از این تحول خبر داد. 
خسرو معدنی پور ادامه داد: ما در ایران یک شاخص کیلوگرم ملی داشتیم که بر اساس 
محاسبات موجود به این عدد دست یافته و پس از آن استانداردها را طبق این شاخص 

تعیین می کردیم، اما در چارچوب جدید تمام مبناها در دنیا یکسان خواهند بود.

میوه های تابستانه ارزان شد
مشــرق: رئیس اتحادیه بارفروشــان از 
کاهش نرخ گوجه فرنگــی، پیاز و برخی 
میوه های  تابســتانه در پی فراوانی عرضه 
خبر داد و گفت: نرخ سیب زمینی تغییری 
نداشــته است. حســن صابری از کاهش 
قیمت گیالس، مــوز و زردآلو در میدان 
مرکزی میــوه و تره بار نســبت به هفته 
گذشــته خبر داد و گفت: گوجه فرنگی و پیاز نیز کاهش نرخ جزئی داشتند، اما نرخ 
سیب زمینی بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در میدان مرکزی بین ۵٠٠٠ تا ۷٠٠٠ 

تومان در هر کیلوگرم است.

وجود 4000 معدن غیرفعال در کشور
فارس: رئیس سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی گفت: هم اکنون 
4٠٠٠ معدن غیرفعال در کشور داریم که برای امسال فعال سازی 1۵٠ مورد از آن ها 
را پیش بینی کرده ایم. غریب پور ادامه داد: در سال جاری اقدامات برجسته ای را مدنظر 
داریم که یکی از آن ها اکتشاف ذخایر معدنی است و در این زمینه درخواست اکتشاف 

3٠٠ هزار کیلومتر مربع ارائه شده که در حال تکمیل و دریافت مجوز است.

استان های کمتر توسعه یافته باالترین نرخ تورم را دارند
تجارت نیوز: براساس اعالم مرکز آمار ایران، تورم 12 ماهه منتهی به خرداد 13٩٨ 
برای خانوارهای کشور به عدد 3۷.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط 
به اســتان کردستان )4۵.1 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )31.4 درصد( 
است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم با ٦٠.3 درصد، 
کردســتان با ٦٠ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۵٩.٨ درصد و خراسان جنوبی با 

۵٩.4 درصد است.

راهبرد کارشناسان برای رفع موانع فعلی صادرات 

تقویترابطهباشرکتهایمحلیدیگرکشورها
  اقتصاد/ فرزانه غالمی  تقویت صادرات غیرنفتی 
همواره یکی از »بایدهای« اقتصاد کشــور برای جدا 
شدن از »شیر نفت« بوده، اما در این ماه ها که  کشور 
با دور تازه ای از محدودیت در صادرات نفت مواجه 
شده بار دیگر این »باید« به هدفی بزرگ برای تیم 
اقتصادی دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

آمار گمرک همچنین نشــان داد در فروردین ماه 
امسال، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته، 1٨ درصد کاهش ارزشی داشته و باز 
هم پنج کشور چین، عراق، کره، امارات و افغانستان 
مقاصد اصلی صادرات ایران بوده اند. آمار دو ماهه اول 
امسال اما گویای رشد ٨ درصدی صادرات غیرنفتی 
است و روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند 
صادرات سه ماهه امســال را قابل قبول توصیف و 
از نبود مانع گمرکی برای صادرات غیرنفتی و پهن 

کردن فرش قرمز به همین منظور سخن گفت.
ناگفته نماند نوسانات شدید ارزی، انگیزه صادرات 
را در یک سال گذشته به طور چشمگیری افزایش 
داده و حتی گفته می شود آمار صادرکنندگان ظرف 
یک ســال به عدد ٦۵٠٠ رســیده، حال آنکه در 
طول نیم قرن گذشته، تنها ٨٠٠٠ صادرکننده در 
کشور وجود داشته است که همین صادرکنندگان 

بی شناسنامه و غیرواقعی، عامل عدم ورود ارزهای 
صادراتی به کشور معرفی شدند.

سازمانتوسعهتجارت
کوچکوبدونقدرت

نایب  فضایــی،  چنیــن  در 
رئیس کمیســیون صادرات 
اتــاق بازرگانی ایــران و قائم 
مقام دبیر کل خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت کشــور 

معتقدند نمی توان از صــادرات حرف زد اما مراودات 
حسنه بین المللی نداشت، بنابراین دولت اگر به دنبال 
تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش آمار اشتغال و رونق 
اقتصادی است باید رویکرد بازبینی دستورعمل ها و 
رفع موانع صادراتی را که از ســال گذشته آغاز کرده 
ادامــه دهد، ضمن اینکه باید بــا  افزایش تمرکز بر 
بازارهای همسایه، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را 
مد نظر داشته باشد تا  بدنه تجارت کشور، ضعیف و 

شکننده نباشد.      
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه فضای ســختی بر 
تجارت خارجی کشــور حاکم است، به خبرنگار ما 
می گوید: بزرگ ترین مشــکل برای توسعه صادرات، 

وجود محدودیت شدید در روابط بانکی است که باید 
هر چه بیشتر از آن فاصله بگیریم و جایگزینی برایش 
پیدا کنیم. یکی از این شــیوه ها یافتن شرکت هایی 
در بازارهای هدف اســت که به جای ما در مناقصات 
شرکت کنند اما برای انجام چنین کاری هم به نقل و 

انتقال بانکی نیاز داریم. 
صالحی خاطرنشان می سازد: یکی از راهکارهایی که 
دولت باید با هماهنگی بانک مرکزی و تشــکل های 
صادراتی بر آن تمرکز کند، تبدیل پول های در خارج 
مانده کشور به پروژه است تا بدین وسیله بخشی از 
پول ها به کشور برگردد. عالوه بر این باید از سیستم 
تهاتری که کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد، 
استفاده کنیم تا محدودیت های ناشی از نپیوستن به 

FATF  و تحریم ها کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
همچنین به ارتباط خوب سیاسی ایران با همسایگان 
و بویژه عراق اشــاره و اضافه می کند: اگر حاکمیت و 
دولت از بخش خصوصی حمایت کند و زمینه پروژه 
گرفتن در عراق را برای این بخش فراهم آورد، امکان 
تقویت صادرات بیشــتر می شود؛ هر چند متأسفانه 
تاکنون نگاه نفتی مســئوالن، این تالش را به خرج 
نداده و ســبب شده ترکیه از چنین فضایی استفاده 

بهینه را ببرد! وی سازمان توسعه تجارت را سازمانی 
کوچک و بدون قدرت می داند که الزم اســت همراه 
با بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، 
زیرمجموعه معاونت صادرات رئیس جمهور قرار گیرد.

رابطهباشرکتهایمحلیتقویتشود
آرمان خالقی هم به خبرنگار 
مــا می گویــد: بــا توجه به 
شــرایط ســخت تحریم، به 
هدفمند«  »یکپارچه ســازی 
توان صادراتی و تجاری کشور، 

بیــش از هر زمانی نیاز داریم. در این شــرایط باید 
شرکت های کوچک و متوسط ایرانی با شرکت های 
مشابه خود در خارج از کشور که ترسی از تحریم ها 
و ارتباط آنچنانی با بازار آمریکا ندارند، ارتباط قوی 

برقرار و در خصوص ظرفیت های تجاری فی مابین 
مذاکره کنند.

به گفته قائم مقــام دبیر کل خانه صنعت، معدن و 
تجارت کشور، شرکت های بزرگ خارجی به آسانی 
قابل شناســایی، رصد و تعقیب هســتند، از این رو 

ریسک باالی همکاری با ایران را نمی پذیرند.
وی ادامــه می دهد: در شــرایطی که فضای داخلی 
کشور از نظر پذیرش تولیدات، محدودیت دارد تمرکز 
بر شــرکت های محلی، کوچک و متوسط خارجی 
می تواند مانع از معطلــی تولیدات داخلی و تقویت 

صادرات کاالی مازاد ایرانی شود.
وی همچنین معتقد است، باید صنایع آسیب پذیر 
کشور هر چه ســریع تر شناسایی و تقویت شوند تا 
فعالیتشان هدفمند باشد؛ اقدامی که به گفته خالقی، 

دولت تاکنون از آن غفلت کرده است. 

 جمع تراکنش های بین بانکی
 10 برابر بیشتر از نقدینگی 

 انجمن خیرین آب 
در حوزه قنات تشکیل می شود

 انتقاد شدید
از طرح مسکن اجتماعی

ارسال پیش نویس قراردادهای 
پولی و مالی دوجانبه برای۷ کشور

 لوازم خانگی داخلی 
جایگزین چینی ها شدند 

کل  رئیس  همتــی،  مهر: 
بانــک مرکزی با اشــاره به 
اینکه آمارهای ســامانه های 
حاکمیتــی بانــک مرکزی 

حاکی از روند بســیار شــتابان میزان و مبلغ 
تراکنش های بانکی در سال ٩۷ است، اعالم کرد 
که در سال 13٩۷ جمع مبلغ تراکنش های بین 
بانکــی بیش از 21 میلیون میلیارد تومان بوده 
است که 1٠ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در 
همان سال است. وی افزود: یکی از برنامه های 
مهم بانک مرکزی توســعه بانکــداری نوین و 

توسعه نظام های پرداخت است.

فارس: حجتی، وزیر جهاد 
اینکه  بیان  با  کشاورزی 
کار  گذشته  سال های  در 
قنوات  حوزه  در  خاصی 

این  تقویت  برای  گفت:  است،   نشده  انجام 
حوزه انجمن خیرین آب تشکیل می شود. در 
سال های گذشته حوزه قنوات مورد بی مهری 
امروز  این در حالی است که  قرار گرفته  و 
مسئوالن وزارت نیرو اعالم می کنند بهترین 
شیوه استفاده از آب های زیرزمینی استفاده 
از قنات در کشور است؛ بنابراین باید از این 

ظرفیت استفاده کرد.

محمد اسالمی،  تســنیم: 
وزیر راه و شهرسازی ضمن 
مخالفــت با طرح مســکن 
اجتماعــی، آن را طرحــی 

نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست 
و گفت: مســکن اجتماعــی در هرکجای دنیا 
که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن های 
نشاندار شناخته شده است. عموماً این مناطق 
به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد 
انواع معضالت در آن هستیم. مسکن اجتماعی 
در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق 

شناخته شده اند.

دژپســند،  فرهــاد  ایلنا: 
وزیــر اقتصــاد در خصوص 
با  پیمان های پولی دوجانبه 
کشورها در شرایط تحریمی، 

گفت: پیش نویس اولیه قراردادهای پولی و مالی 
دوجانبه با حدود هفت کشور برای آن ها فرستاده 
شــده و رئیس جمهور نیز در جریان است. وی 
افزود: با جدیت این موضوع را پیگیری می کنیم. 
از کشورهایی که کمیسیون های مشترک داریم 
بازخوردهای مثبتی گرفته شده ،اما اجازه بدهید 
به خاطر شــرایط موجود، اطالع رسانی در این 

زمینه صورت نگیرد و شما نیز همراهی کنید.

اتحادیه  رئیس  ایران:  عصر 
فروشندگان لوازم خانگی فلزی 
و آشپزخانه گفت: خوشبختانه 
معتبر  واردکنندگان  شاهدیم 

که تــا پیش از این محصوالت مــورد نیاز داخل 
را بــه تولیدکنندگان چینی ســفارش می دادند 
اینک به شــرکت های تولیدی در داخل کشــور 
ســفارش می دهند. فریدون نصیری اظهار کرد: 
خوشبختانه شــرایط امروز تولیدکنندگان ما در 
این بخش به گونه ای است که محصوالت تولیدی 
داخلی جوابگوی نیاز داخل بوده و هیچ نیازی به 

محصوالت خارجی وجود ندارد.

چهره خبر
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:وزیر اقتصاد خبردادوزیر راه و شهرسازی مطرح کردوزیر جهاد کشاورزی:رئیس کل بانک مرکزی خبرداد

حذف سیستم کدگذاری در بازرگانی به معنای رانت به واردکننده است   اقتصاد: محمد کهندل، اقتصاددان گفت: ایجاد سیستم کدینگ در کدگذاری کاالی وارد شده توسط دولت، در بخش بازرگانی 
در این دولت بشدت مورد غفلت قرار گرفته. سیستم کدینگ برای کاالهای با ارز دولتی این امکان را فراهم می کند که دولت آگاهی الزم را درباره واردات کاالها و نرخ های توزیع آن داشته باشد و می تواند  در 

خصوص مالیات و میزان قیمتی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد به آرامش خاطر برسد. در حقیقت حذف سیستم کدینگ در بخش بازرگانی دولت به معنای ایجاد رانت برای واردکننده است!

خـــبر

/ع
۹۸
۰۳
۹۵
۹

آگهى فراخوان مناقصه عمومى
 ️﹫﹑︮ ︡︗︀ی وا︐﹋︫︣ ﹤︋ وا﹎︢اری ﹅︣︵ دو﹜︐﹩ در ﹡︷︣ دارد︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از ﹤︧︨﹣﹞ ﹈
و دارای ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ﹐زم ︋︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در اوراق ︫︣ا︋ ︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ه ﹎﹫︣ی از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

.︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان︋   ︫︀ ︭﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︋   ︋(setadiran.ir) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
شماره فراخوانموضوع مناقصهرديف

مبلغ تضمين شركت
 در مناقصه (ريال)

1
تامين خدمات سرويس و نگهدارى و راهبرى سيستم هاى 

صوتى، كنفرانس و ترجمه همزمان منصوبه در سالن 
همايشها 

2098004728000001218,140,000

﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ︠︡﹝︀ت 
.︡در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ️﹋︫︣ ️︗ ،︡﹠︫︀  ︋﹩﹞ ﹩﹎ع آ﹢︲﹢﹞

 ﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ﹝﹢رخ ١١/۴/٩٨ ﹜︽︀️ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/١٣︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︫︳ــ︣ا ز﹝︀ن در︀﹁️ اوراق︫ 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️.

﹝﹙ــ️ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د: از ﹝ــ﹢رخ ١۴/۴/٩٨ ﹜︽︀️ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۴/٢۴ ︋ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️.

︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥  ︫︳︣ا ︣ح ﹝﹠︡رج در اوراق︫   ︫﹤ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️:︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ز﹝︀ن︋ 
 ︳︣ا ︣ح ﹝﹠︡رج دراوراق︫   ︫﹤ ــ︍︣ده ﹡﹆︡ی︋   ︨︀ و ﹩﹊﹡︀ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥
.︫︡︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︮ 

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︗ ️︧︀︋️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟) ︋︀ ︫﹞︀ره 
:︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏ذ

﹝︣﹋ــ︤ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊ــ︣ی ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ۴١٩٣۴-٠٢١و د﹁︐ــ︣ ︔︊ــ️ ﹡︀م ا︨ــ︐︀ن ︑ــ︣ان: ٨٨٩۶٩٧٣٧ و 
٨۵١٩٣٧۶٨

 ️﹁︀در ﹏︋︀﹇(iets.mporg.ir)︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀  ︎️︀ ︣ روی︨  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︫︳︣ا ︲﹞﹠︀ اوراق︫ 
﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                                                    ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٩٠٣۵/ م ا﹜︿ ١٠۵٣

︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩   ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و︠   اداره ﹋﹏︎ 

/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۴

آگهى مناقصه
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎ــ﹅ آ︣︵ را از ︣ز ﹤︣داری ﹝﹠︴﹆ــ﹥ دو در﹡︷︣ دارد ︎︣وژه ﹝︪ــ︣و︫ــ
︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀ ﹝︋ ﹤﹚︣︣ه ︋︣داری ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
 ️﹁︀آ﹎︀﹨﹩ ودر ️︗ دوم ️︋﹢﹡ ﹩﹎ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روز ︎︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︡ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
 ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ــ﹥ دو﹆︴﹠﹞ ︣داریــ ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️. ︀︫︡ و︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ
١- ︎︣وژه ︗︡ول ﹎︢اری ﹝︺︀︋︣ ︨︴ ﹝﹠︴﹆﹥ دو ٧/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل

︣داری ٢﹝﹠︴﹆﹥ ﹇︤و﹟ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٣٣٣٢٠٩١٧  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢دروی 
 ﹤ ــ︀رس ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉︋  ︎ــ︥و︎ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٨٢ط١۵ ا︣ان ٣۶︫ 
︋ــ﹥   81813761 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   22828114195
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙﹫︣︲ــ︀ ا﹝﹫︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۴
۰۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤،﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر و︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ 
  0135NID250230  ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر

︨﹫︧︐﹛ و︑﹫︌  XIGMA-135CS  و︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩
 ٨۵٧۶١-٧٧۴ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آرزو ﹫︡ری ﹁︣ز﹡︡ ﹨︀︫﹛ 

﹝﹀﹆﹢د ︫︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️.

/ع
۹۸
۰۳
۹۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥(︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ اول
︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٣۶۴۵ ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز:١٣٩٨/١٩٠۵

     ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد از ︵︣﹅ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︐﹋︫︣ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ی دارای رزو﹝﹥ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨︉ 
︗️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ذ﹏ ا﹇︡ام ﹡﹞︡︋ . ︡︀﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︀﹞ ﹤﹋ ︳﹏ ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در ا﹟ ارز︀︋﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ د︻﹢ت                  
 ️﹁︀در ️︗ ︀﹡ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︋﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن ﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده ︑︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ آ ️︗ ٩٨/۴/١۵ ﹩﹛ا ﹩﹎درج آ ︣دد از ︑︀ر﹎ ﹩﹞
 ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ٩٨/۴/٢٩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ️︧︀︊﹫﹞ ︀زر﹎︀﹡﹩ ا﹇︡ام ﹎︣دد. ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه  ︋– ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︡وا ﹤︋ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز
︣﹋️ ﹎︀ز   ︫. ︡ ــ︡ه ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ از ︡︺ ــ︡ه︋   ︫﹏﹢︑ ا︨ــ﹠︀د ﹤ ︡﹩ ا︨ــ️︋  ︀زر﹎︀﹡﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد  ︋   ︋﹩﹠﹁
 ﹤ ︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات ﹡︧ــ︊️︋  ︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︡رج در︎  ︦ از︋  ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران︎ 

︀ً د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آورد . ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا﹇︡ام و از ︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︐︺︀﹇︊
︀ً ارا﹥ ﹝︡ارک و ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︋︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .  ﹠﹝︲       

︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ ا︨️ در ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ، آدرس ، ﹋︡︎︧︐﹩ و ︑﹙﹀﹟ ︋﹥ و︲﹢ح ﹝︪︬ ﹎︣دد .
﹢﹜﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران ︨︀︠︐﹞︀ن ︫ــ﹞︀ره ٢   ﹡﹞︀︋︣ ٣٣٢٠۴٠٧۵-٠١١ ا︑﹢ ﹝︀︨﹫﹢ن  آدرس ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ : ︨ــ︀ری –︋ 

︗️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ٠١١٣٣٢٠۴٢٨١
آدرس ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ – ︋︀زر﹎︀﹡﹩ : ︨︀ری – ︋﹢﹜﹢ار︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران ٣٣٢٠۴٠۶٣-٠١١

︻﹠﹢ان و ﹝︪︭︀ت ﹋﹙﹩ ︎︣وژه ﹨︀ : 

︹︋︀﹠﹞ ︣︀︨ : ا︻︐︊︀ر ﹟﹫﹞︀︑ ﹏﹞-١
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︋︀ر ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋︣ای ︡ت﹞ ﹟︀د﹨︀ : ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ا﹠︪﹫︎ ٢-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر

 ️﹫﹨ ﹤︋﹢︭﹞ ﹩︐﹛ــ﹑ت دو﹞︀︺﹞ ﹟﹫﹞︀︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ار︗ــ︀ع ﹋︀ر : ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋︣ا︨ــ︀س آ ︡﹠٣-﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣ا
وز︣ان ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ   ﹝﹢رخ ١٣٩۴/٩/٢٢ و ا︮﹑︀ت ︋︺︡ از آن در ︭︠﹢ص ﹋︀ر﹨︀ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ی 

︋﹥ ︧︀︋﹩ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹎︣د︡ه وار︤ ﹎︣دد .
۴- ز﹝︀ن ارا﹠︪﹫︎  ﹤︀د : ︫﹠︊﹥ ٢۶/۵/٩٨    ︨︀︻️ ١۶ 

١۴ ️︻︀︨ ٩٨/۵/٢٧ ﹤︊﹠︪﹊ : ︀دات﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ۵-ز﹝︀ن
۶-︲﹞﹠︀: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ز﹝︀ن ﹨︀ی ︀د ︫︡ه ﹋︐︊︀ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد .

: ﹩︲︀﹆︐﹞ ︳٧- ︫︣ا 
-ا︫︀ص دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ر︫︐﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︋︀ ︸︣﹁﹫️ آزاد ﹝︖︀ز

-دا︫︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر و ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹋︀ر﹁︣﹝︀
﹩دا︫︐﹟ ﹋︡ا﹇︐︭︀دی از وزارت ا﹇︐︭︀دی و دارا-

  http : // iets.mporg.ir ️︀︨ ﹤︋ ﹤︺︗︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋︀ ﹝︣ا﹍︀︎ ﹩﹡︀︨︀م و ا︠︢﹋︡ ا︵﹑ع ر﹡ ️︊︔-
-ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩۶/١٢/٢٩ ︋︣ای ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︋︀﹐ی ١٠ ︋︣ا︋︣ ﹡︭︀ب ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︐﹢︨︳ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ . 

-﹇﹫﹞︐︀ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ ارا﹥ ﹎︣دد.(در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ﹋︀﹐ ﹝︪︀︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹏ دارد)
-« ︡ا﹇﹏ ﹡︭︀ب ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡ه در ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭︀ت  ︋﹥ ﹨︣ ︑︺︡اد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ » .

﹝︐﹆︀︲﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ دارای ︫︣ا︳ ﹝︢﹋﹢ر در ︋﹠︡ « ٧ » ﹁﹢ق ︋﹢ده و آ﹝︀د﹎﹩ ا︗︣ای ︎︣وژه را دار﹡︡، 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︗️ در︀﹁️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︋﹥ آدرس ﹝︀ز﹡︡ران ، ︨︀ری ، ︋﹢﹜﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀زا︨︐︀ن 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀﹡︀﹝﹫︎ ر﹢﹞︀ز﹡︡ران ا﹞
 www.nigc-mazandaran. ir ︀ز ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس﹎ ️﹋︫︣ ️︀︨ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︉︧﹋ ️︗

. ︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  http : // iets.mporg.ir︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪﹢ر ︋﹥ آدرس﹍︀︎ و

/ع
۹۸
۰۳
۹۷
۱

حداقل مبلغ برآوردمبلغ تضمينموضوع مناقصهرديف
امتيازكيفى

1 TBS باقيمانده كارهاى ساختمانى و روشنايى داخل اطاقك
ليمونده هزارجريب (ساختمانى و برقى)  (تجديد مناقصه)

129,391,0002,587,819,98550

كارهاى ساختمانى و سيستم روشنايى ايستگاه TBS روستاى 2
وزوار هزارجريب گلوگاه (تجديد مناقصه)

193,236,0003,864,705,91350
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

پیشــنهاد ســه باره برای تشکیل ســازمان ملی  جوانان     فارس: محمدمهدی تندگویان، معاون جوانان وزارت ورزش گفت: با امضای 80 نماینده مجلس، طرح انفکاک بخش جوانان از وزارت ورزش در 
کمیسیون اجتماعی مطرح شده است. وی با اعالم این خبر که طرح انفکاک در کمیسیون بودجه و آموزش رأی آورده و بزودی در کمیسیون بهداشت نیز رأی مثبت نمایندگان را دریافت خواهد کرد، افزود: تنها کمیسیون 

مخالف این طرح کمیسیون فرهنگی است. تندگویان  گفت: این بار کمیسیون اجتماعی بحث انفکاک جوانان را از وزارت ورزش به صحن مجلس خواهد برد.

ضعف برنامه های پیشگیری از اعتیاد 
اینکه دولت سال هاست در حوزه موادمخدر هزینه می کند اما هنوز موفق نشده سیر 
صعودی رشد اعتیاد را در کشور متوقف کند، نشان می دهد برنامه های پیشگیری 
در کشــور ما ضعیف بوده و آنچه روند صعودی رشد اعتیاد را در کشورها متوقف 
می کند، فعالیت های پیشگیرانه است. اما با توجه به اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر 
و سایر دستگاه های متولی اعتبار کافی در زمینه پیشگیری ندارند، نمی توان روند 
یادشــده را متوقف کرد. نمی توانیم انتظار داشــته باشیم تنها با تأکید بر مبارزه 
پلیســی، اعتیاد را در کشور ریشه کن کنیم چرا که براساس آمارهای موجود در 
بهترین شــرایط، ۱۰ درصد مواد قاچاق را کشف می کنیم و این یعنی ۹۰ درصد 
موادمخدری که وارد کشور می شود توسط قاچاقچیان و فروشندگان از دید پلیس 

مخفی می ماند. 
متأســفانه در کشــور ما برخی از طرح ها و برنامه ها از پختگی و اثربخشی الزم 
برخوردار نیســتند. به عنوان نمونه از سال ۷۵ تاکنون بحث جمع آوری معتادان 
مطرح بوده، ولی درمان در بهترین شرایط۲۰ درصد موفقیت آمیز است زیرا اعتیاد 
یک بیماری مزمن است و تا زمانی که فرد اراده کافی برای درمان نداشته باشد، با 
مقاومت مواجه خواهیم شد، در حالی که اگر این سرمایه صرف حوزه پیشگیری 

می شد به طور حتم اثربخشی بیشتری داشت.
اگر به مردم در همه ســنین مهارت های زندگی آموزش داده شود، نوعی برنامه 
پیشگیری از اعتیاد اجرایی شده و با اینکه این نوع برنامه های پیشگیرانه ساختارمند 
نیست، اما تأثیرگذار است. بخشی از این برنامه های پیشگیرانه می تواند در مدارس 
اجرایی شود تا نوجوانان پیش از اینکه در شرایط پرخطر قرار بگیرند نه گفتن را 
آموخته باشند و آگاه باشند که با یک بار مصرف هم ممکن است به دام اعتیاد افتاده 

و آینده آن ها تباه شود.
طبق بررسی های انجام شده در این زمینه، میانگین سنی اعتیاد در کشور ۳۳ سال 
و ســن شروع اعتیاد نیز بین ۲۲ تا ۲۴ سال گزارش شده که در جامعه کارگران 
صنعتی، رانندگان و افراد بیکار اعتیاد بیشتر مشاهده می شود. با این حال اعتیاد در 
همه الیه های جامعه ریشه دارد و منحصر به گروه سنی و یا حرفه خاصی نیست. 
بنابراین آنچه مسلم است اینکه اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد با بودجه فعلی 
امکان پذیر نیســت چرا که اگر بخواهیم برای هر دانش آموز ۱۰۰۰ تومان هزینه 
کنیم، نیازمند ۱۴ میلیارد تومان بودجه هستیم که البته این حداقل بودجه موردنیاز 
در حوزه دانش آموزی و بدون احتساب خانواده ها، محیط کار، دانشجویان، سربازها، 
صداو سیما و... است و ستاد مبارزه با موادمخدر نمی تواند با بودجه محدود خود در 

حوزه پیشگیری، همه فعالیت های مؤثر را پوشش دهد. 
البته درحوزه پیشگیری تنها بحث آموزش مطرح نیست و الزم است توان افزایی هایی 
نیــز برای دانش آمــوزان، گروه های نوجوان و جوان طراحی و برنامه ریزی شــود 
تــا آگاهی و اطالعات آن ها هنگام مواجهه با موادمخدر به منصه ظهور برســد و 
توانایی »نه گفتن« به مصرف را داشته باشند زیرا طبق آمارهای موجود، ۲۰ درصد 
اعضای جامعه پزشکی در کشورهای مختلف دنیا، داروهای اعتیادآور را سوءمصرف 
می کنند. از این رو نمی توان با آموزش و افزایش دانش از ابتال به اعتیاد پیشگیری 
کرد چرا که اگر دانش موجب مصونیت از ابتال به اعتیاد می شــد، جامعه پزشکی 
که اطالعات جامعی از عوارض مصرف موادمخدر دارند، آلوده ســوءمصرف مواد 
نمی شــدند. بنابراین در برخی مواقع الزم اســت از سایر ابزارها نظیر برنامه های 
تلویزیــون، برگزاری کارگاه های مهارت اندوزی و غربالگری گروه های پرخطر - به 
منظور شناسایی افراد مستعد اعتیاد - استفاده کرد که در این بین با توجه به اینکه 
صداوسیما در عمق جامعه نفوذ دارد و پیامی که در تلویزیون پخش می شود در یک 
روستای کوچک و دورافتاده هم شنیده می شود، ضرورت دارد بخشی از برنامه های 
پیشگیری توسط صداوسیما آموزش داده شود زیرا اگر برنامه ای تأثیرگذار باشد، 
می تواند در یک روستای دورافتاده هم به تغییر نگرش و رفتار مخاطب منجر شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  اعتیاد و مصرف موادمخدر 
داســتانی با پایانــی تلخ دارد به طــوری که حتی 
شنیدن آن نیز ناخوشایند است. از همین رو عالوه 
بر متولیان بهداشــت و درمان، نهادهای آموزشی، 
نظامی و انتظامی، تمامی آحاد جامعه نیز باید خود 
را برای پیشگیری و مصون ماندن از این آسیب، به 

کارآمدترین اطالعات در این خصوص تجهیز کنند.
روز جهانی مبــارزه با موادمخــدر را بهانه ای برای 
گفت وگو با دکتر ســعیدصفاتیان، کارشــناس و 
تحلیلگر حوزه اعتیاد قرار دادیم تا از منظر  ایشــان 

به بررسی این مهم بپردازیم.
دکتر صفاتیان در پاســخ به این پرسش که چرا با 
اینکه دولت سال هاست در حوزه موادمخدر هزینه 
می کند اما هنوز موفق نشــده سیر صعودی رشد 
اعتیاد را در کشور متوقف کند، می گوید: برای پاسخ 
به این پرســش باید به گزارش های ســازمان ملل 
مراجعه کنیم و ببینیم سازمان ملل روند اعتیاد را در 

دو دهه گذشته چگونه ارزیابی می کند. 
دکتر صفاتیان می افزاید: در سال های اخیر در همه 
کشــورهای دنیا و به تبع آن ایران، الگوی مصرف 
تغییر کرده و ســن اعتیاد نیز کاهش یافته است. 
یعنی اعتیاد از مخدر ها که در اروپا شــامل هروئین 
و در ایران شامل تریاک و هروئین می شد به سمت 
روانگردان هایی نظیر گل و حشیش تغییر یافته و به 
دلیل این تغییر، الگو ســن اعتیاد نیز کاهش یافته 
اســت. وی ادامه می دهد: محرک های صنعتی در 
مقایســه با تریاک و موادسنتی با سرعت بیشتری 
مهارت های شناختی فرد را تخریب می کنند و طبق 
بررسی های انجام شده عالوه بر افزایش آمار مبتالیان 
به اعتیاد و مصرف در زنان، ســن اعتیاد نیز کاهش 
یافته و این نشان می دهد برنامه های پیشگیری در 
دنیا و همچنین ایران موفق نبوده و طبق آمار اعالم 
شده از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر، پیش بینی 
می شود ۲ میلیون و 8۵۰ هزار بیمار مبتال به اعتیاد 

در کشور داشته باشیم. 
 

 تغییر برنامه های مبارزه با اعتیاد
وی با بیان اینکه ســاماندهی آسیب های اجتماعی 
و اعتیاد یک موضوع صرفاً دولتی نیست و دولت ها 
در تمام دنیا نمی توانند به تنهایی چنین باری را به 
دوش بکشند، ادامه می دهد: موادمخدر ضربه بسیار 

سنگینی - بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان ضرر -  به اقتصاد کشور می زند؛ 
برنامه ریزی ها  دقیق ترین  با  بنابراین 
هم نمی توان با بودجه ۳۰۰ میلیارد 
تومانی که باید بین چندین سازمان 
تقسیم شود از اعتیاد پیشگیری کرد.

دکتر صفاتیان می افزاید: اکنون مبارزه 
با موادمخدر به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و 
نباید همه نگاه ها به دولت باشــد. باید کاری کنیم 
عالوه بر نهادها و ســازمان های مختلف، مردم هم 
وارد میدان شوند چرا که ســازمان های مردم  نهاد 
در اجتماعی کردن مقابله با موادمخدر نقش حیاتی 
دارند و می توانند به عنوان واســطه ای بین دولت و 
مردم عمل کنند؛ بنابراین هر چه سازمان های مردم 
نهاد در کشور توســعه پیدا کنند، اجتماعی شدن 

مبارزه با موادمخدر جدی تر دنبال خواهد شد.
وی اختالف نظر مســئوالن دوره هــای مختلف را 
یکی دیگر از مشــکالت این حوزه عنوان می کند و 
می گوید: در این ۳۲ ســالی که ستاد مبارزه با مواد 

مخدر شکل گرفته برخی مواقع هدف 
بر کاهش تقاضا متمرکز می شــد و 
مواقعی دیگــر برنامه ریزی ها مبنی 
بر پیشگیری و مقابله با اعتیاد پیش 
می رفــت. ضمن آنکه بــا هر تغییر 
مدیریــت، برنامه ها تغییــر می کرد 
درحالی که در ســایر کشــور ها این 
چنین نیســت. به طوری که اگر برنامه ۱۰ ساله ای 
برای حوزه اعتیاد تدوین می کنند، با تغییر دولت ها 
و مسئوالن هم برنامه ها پیگیری می شود تا به نتیجه 

موردنظر برسد. 

 مدیریت مصرف بخوبی اجرا نمی شود
این کارشناس و تحلیلگر حوزه اعتیاد می افزاید: با این 
حال با توجه به اینکه بخشی از ورود موادمخدر کشور 
ناشی از نیاز مصرف کننده داخلی است و در بند ۵۷ 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: با 
استفاده از قانون مبارزه با موادمخدر که در سال های 
86 و 8۹ اصالح و ابالغ شــده و بصراحت به کاهش 

۲۵ درصدی اعتیاد اشاره کرده است؛ بنابراین باید 
با استفاده از ابالغیه رهبر معظم انقالب - ابالغ ۱۱ 
بند سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر- و مدیریت 

مصرف، برای کاهش اعتیاد در کشور گام برداریم.
دکتــر صفاتیان ادامه می دهد: اکنون یک ســال از 
این برنامه گذشته اما متأســفانه مدیریت مصرف 

بخوبی در کشور اجرا نمی شود 
چــرا کــه مدیریــت مصرف 
نیاز  بــه  یعنی پاســخگویی 
مصرف کنندگان، فراهم کردن 
درمان هــای مقتضی و تحت 
پوشــش قــرار دادن بیماران 
استطاعت  که  درمان  مستعد 
مالی ندارند، به گونه ای که به 
صورت هدفمنــد و از طریق 

بیمــه و نظام هــای حمایتــی 
تحت پوشش قرار دهیم و درمان های پرهیزمدار و 
نگهدارنده به اندازه کفایت وجود داشته باشد تا افراد 

برای تأمین مواد، نیازی به قاچاقچی نداشته باشند.

 ایجاد اتاق امن تزریق
به گفته وی بیش از ۲۵ ســال اســت که مدیریت 
مصرف در بســیاری از کشــور های دنیــا در حال 
اجراست و تنها کشورهایی موفق به مدیریت اعتیاد 
بوده اند کــه با اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، 
توسعه مراکز خصوصی در زمینه درمان و همچنین 
مدیریت مصرف، گام برداشــته اند. بنابراین اگر ما 
نســبت به برنامه های کاهش آسیب های ناشی از 
اعتیاد، درمان و مدیریت مصرف بی توجه باشیم به 
طور حتم در چهار سال آینده موفق به کاهش ۲۵ 

درصدی اعتیاد نخواهیم شد.
دکتر صفاتیــان که خود یکی از موافقان و طراحان 
ایجاد اتاق های تزریق - با هدف کاهش آسیب های 
ناشی از اعتیاد - است در این خصوص اظهار می دارد: 
ایجاد اتاق امن تزریق، یکی از برنامه هایی بود که در 
ســال های 8۳ تا 86 به منظــور مدیریت مصرف و 
همچنین کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد -از جمله 
ابتال به ایدز و هپاتیت- مطرح شد، اما متأسفانه در 
ایران فقط قسمت هایی از این برنامه - توزیع سرنگ 
رایگان به معتادان- اجرا و ســرانجام در ســال 8۹ 
منتفی شــد. در حالی که نتیجه اجرای این قبیل 

برنامه ها در بلندمدت مشخص می شود.

 انتخاب بین بد و بدتر
دکتر صفاتیان در ادامه می گوید: در سایر کشور ها 
نیز ایجاد اتاق امن تزریق به معنای آزادی تزریق 
موادمخدر در کشور نیســت، بلکه این اتاق ها در 
محله های پرخطر طراحی می شــود تا عالوه بر 
ساماندهی معتادان، از ابتالی آن ها 
به بیماری هایــی نظیر هپاتیت و 
ایدز پیشگیری شــود چرا که در 
همه کشورهای دنیا از جمله ایران، 
هزینه درمــان هر بیمار مبتال به 
ایدز ساالنه ۴ میلیارد تومان است 
که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور 
می زند. بنابراین ایجاد اتاق تزریق 
برای همه کشــور ها انتخاب بین 
بد و بدتر اســت که می توان با این 
انتخاب بد، ضمن پیشگیری و کنترل اعتیاد و در 
پی آن جرم، از گسترش ابتال به بیماری هایی نظیر 

ایدز و هپاتیت در کشور پیشگیری کرد. 

یک پژوهشگر در گفت وگو با »قدس« :

با بودجه 300 میلیاردی نمی توان از اعتیاد پیشگیری کرد

ساماندهی 
آسیب های 

اجتماعی و اعتیاد 
یک موضوع صرفًا 

دولتی نیست
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سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

رنا
 ای

س :
عک

چهره خبر

مخالفان جهاد سازندگی چه کسانی بودند؟
تسنیم: سردار علیرضا افشار، عضو شورای مرکزی جهادسازندگی 
سابق گفت: یک جریانی از ابتدای انقالب با جهادسازندگی مخالف 
بــود که در رأس آن آقای بازرگان، نخســت وزیر دولت موقت قرار 
داشت. جریان لیبرالی متمایل به دولت در آن مقطع سعی می کرد 
نهادهای انقالبی را ادغام، منحل یا دولتی کند به همین دلیل بود که 

کمیته انقالب اسالمی منحل و با شهربانی ادغام شد.

 50 دادسرای اضافه داریم
تسنیم: حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان 
کل کشور گفت: با توجه به آمارها، ۵۰ دادسرای اضافه در کشور داریم 
که دادگاه های بخش می توانند به جای این دادسراها، نیازهای مردم 
را برطرف کنند. در نواحی مختلف دادستانی تهران، صندوق هایی را 
برای دریافت شکایات مردمی نصب کردیم که شکایات ریخته شده 

به این صندوق ها به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی می شود.

برخی دانشجویان افغانستانی مجبورند کشور را ترک کنند!
ایلنا: شــهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجــرت ایران گفت: در 
جلسه ای که با دکتر سورنا ستاری داشتیم، نخبگان و رتبه های تک 
رقمی اتباع نیز حضور داشــتند و ما در آن جلســه دیدیم که این 
دانشــجویان ظرفیت های عالی دارند ولی به خاطر یکسری مسائل 
آیین نامه ای دچار مشــکل شــده اند. وی گفت: متأسفم که این را 
می گویم اما برخی از دانشجویان افغان مجبورند کشور را ترک کنند.

برخی دولتی ها موافق وزارت میراث فرهنگی هستند
خانه ملت: علی وقف چی، رئیس فراکســیون فــرش و صنایع  
دســتی با بیان اینکه تشکیل وزارت میراث فرهنگی به گردشگری 
و ارزآوری کمک می کند، گفت: برخی از همکاران در دولت موافق 
تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند 
و امیدوار هستیم که  جلسات با دولت به نهایی شدن تشکیل وزارت 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمک کند.

خصوصی نشوید منحلتان می کنیم
ایسنا: محمدحســین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
می گوید: ۳۲۰ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی 
تا پایان شهریور ماه امسال تعیین تکلیف و در صورت انتقال نیافتن 
به بخش غیردولتی، منحل می شوند. براساس مصوبه شورای عالی 
اداری به مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه هایی دولتی تا پایان 

شهریور ۹8 فرصت داده شد واگذار شده و یا تعطیل شوند.

دست های پشت پرده واردات سیگار را قطع کنید
فارس: محمد وحدتی هالن، نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
می گویــد: دولت و مجلس در زمینه تخصیص 6۹ میلیون دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی ورود کرده و از بانک مرکزی و وزارت صنعت توضیح 
بخواهند. پشت  پرده واردات سیگار دست های پرقدرتی وجود دارد 
که باید آن ها را قطع کرد. وقتی اکثر کارخانجات تولیدکننده سیگار و 

دخانی خصوصی هستند چرا باید ارز دولتی به آن ها داد؟

می خواهند از مسئولیت خود فرار کنند
ایسنا: امیرحسین آل اسحاق، مدیرطرح های ملی و فراگیر جوانان با 
بیان اینکه هر سال تابستان دستگاه های دولتی این موضوع را مطرح 
می کنند که عمده بودجه اوقات فراغت در دســت وزارت ورزش و 
جوانان است، گفت: بودجه اوقات فراغت دستگاهی مانند آموزش و 
پرورش سه برابر مجموعه ماست. این اظهارات از سوی دستگاه هایی 

مطرح می شود که می خواهند از مسئولیت خود فرار کنند.

گالیه استادان از بیسوادی دانشجویان پزشکی 
ایسنا: محمدرضا نیکبخت، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
می گوید: تنها افرادی که تمکن مالی دارند می توانند در رشته های 
دکتــرا تحصیل کنند و بچه کارگر و محروم هرچقدر هم از ضریب 
هوشــی باال برخوردار باشد، نمی تواند در این رشته ها درس بخواند. 
استادان دانشگاه از بیسوادی دانشجویان پزشکی گالیه مندند و آنان 

خیلی ازمسائل ابتدایی کتاب های دبیرستان را نمی دانند.

فرسودگی دانشگاه های بزرگ کشور جدی است
فارس: ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
گفت: یکــی از نگرانی هایی که وجود دارد مربوط به فرســودگی 
دانشگاه های بزرگ و قدیمی در کشور مانند دانشگاه های صنعتی 
امیرکبیر، شهید بهشــتی و تهران است که رؤسای این دانشگاه ها 
باید از سازمان برنامه و بودجه کمک بگیرند و در صورت نیاز طرح 

جایگزینی ساختمان های خود را انجام دهند.

حقوق و قضایی

حجت االسالم رئیسی تأکید کرد
 قوه قضائیه ارتباط خود را 

با نهادهای علمی حفظ کند
 مهر  حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی در 
همایش قوه قضائیه گفت: دســتگاه قضا به هیچ 
وجه نباید رابطــه خود با نهادهای علمی را قطع 
کند. مالی مذهب باید تأمین کننده نیروی انسانی 

قوه قضائیه باشد.
وی اظهار داشــت: سر و کار قوه قضائیه با علم و 
دانش اســت و باید ارتباط خــود را با نهاد علمی 
حفظ کند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به سالمت 
در دستگاه قضایی اشاره و تصریح کرد: ارتقای 
ســالمت در تمامی دستگاه ها مهم است. نقش 
اول در ایــن رابطه مربوط به تک تک همکاران 
اســت تا هیچ کاستی را در دســتگاه قضایی 
برنتابند. حجت االســالم رئیسی افزود: وظیفه 
داریم سالمت دستگاه های اجرایی کشور را هم 
دنبال کنیم. ســرمایه اجتماعی مسئله مهمی 
برای نظام و کشــور است. ســرمایه اجتماعی 
از ســرمایه های بی بدیل است. قضاوت مردم و 

گره گشایی از کار مردم شعار نیست. 

میراث فرهنگی

 مدیرکل حقوقی سازمان میراث  فرهنگی:
 بازگشت الواح هخامنشی 

منتظر ویزای ایران است
 ایســنا  مدیر کل حقوقی ســازمان میراث 
 فرهنگی و گردشگری می گوید: قرار است بخش 
اول الواح هخامنشی پس از ارسال ویزای کارمند 

شیکاگو به آمریکا، به ایران بازگردانده شود.
ابراهیم شــقاقی می گوید: بحث ما این بود که 
دانشــگاه شــیکاگو همه الواح را یکجا تحویل 
بدهد، امــا آن ها از همان ابتدا قصد داشــتند 
الواح را قســمت به قســمت تحویــل دهند، 
شاید برداشت ها از صحبت های معاون میراث 

 فرهنگی اشتباه بوده است.
وی بیان می کنــد: در حال هماهنگی مباحث 
مربوط به ویزا با وزارت امورخارجه هســتیم تا 
ایــن اتفاق رخ دهد. در نامــه ای به وزارت امور 
خارجه اعالم کردیم آن طرف )دانشگاه شیکاگو 
و فرد همراه با الواح( آماده است و ویزا باید برای 
او فرستاده شود تا الواح به ایران بیاید، بنابراین 
زمانی که ویزا آماده و به مقصد فرستاده شود، 

بخش نخست الواح به ایران مسترد می شود.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
 تولید دارو و تجهیزات پزشکی 

داخلی را تقویت می کنیم
 ایرنا  ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی در توییتر خود نوشت: متولی و 
پاسخگوی ســالمت مردم هستیم و همان  گونه 
که رانتی به واردات نمی دهیم به تولید نیز رانتی 
نمی دهیم و در رعایت استانداردها تعلل نمی کنیم.

ســعید نمکی در توییتر خود افــزود: برای جان 
گرفتن تولید و تقویت بازار محصوالت ســالمت 
محور، اجازه ورود به هیچ محصولی که در داخل 
کشور تولید و گواهی های الزم را بگیرد، نمی دهیم.

وزیر بهداشت پیش از این گفته بود: برای اینکه 
روی پای خود بایستیم، برای تمام روزهای سخت 
برنامه داریم.  نمکی گفته بود: سیاست کلی وزارت 
بهداشــت در حال حاضر این اســت که واردات 
را به حداقل برســانیم و تولید داخل را در حوزه 
دارو و  تجهیزات پزشکی تقویت کنیم. برای این 
کار یــا باید دانش فنی را به داخل منتقل و یا به 
شرکت های دانش بنیان تکیه کنیم  یا اینکه تولید 

 مشترک انجام دهیم.

آموزش

 معاون وزیرعلوم:
 ۲۶ درصد دانشجویان 

ورزش نمی کنند
 ایسنا  دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری و رئیس امور دانشــجویان 
می گوید: ۲6 درصد دانشجویان ورزش نمی کنند و 
یکی از علت های این مشکل، نبود امکانات مناسب 
در دانشگاه ها و علت دیگر نیز گرایش دانشجویان 
و جوانان به فضای مجازی است که کم تحرکی را 

در این قشر افزایش داده است.
صدیقی با تأکید بر ضرورت ورزش های همگانی 
برای مقابلــه با کم تحرکی دانشــجویان، افزود: 
ورزش هــای همگانی انگیزه بســیار خوبی برای 
دانشجویان  ایجاد می کند که در سال جاری نیز 
به افزایش ورزش های همگانی در دانشگاه ها تأکید 
کرده ایم. رئیس سازمان دانشجویان گفت: سرانه 

فضای ورزشی دانشجویان دو مترمربع است. 
وی در خصوص تعداد دانشجویان غیرایرانی عنوان 
کرد: ۳۹ هزار دانشجو غیرایرانی در دانشگاه های 
زیــر مجموعه وزارت علوم،  دانشــگاه های آزاد و 

وزارت بهداشت و... تحصیل می کنند.

ارتباطات و فناوری

در واکنش به عکس یک شهروند
 وزیر ارتباطات، مدیرعامل پست 

را جریمه مالی کرد
 مهــر  محمد جــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود در واکنش 
به عکســی که یکی از شــهروندان از شهرک 
غرب تهران برایش فرســتاده که در آن عکس 
مقادیری قبض داخل جوی آب ریخته شــده 
بود، نوشت: به نظرتون این جوی آب پول داره 
این قبوض را پرداخت کنه؟ قبض با هزینه قابل 

توجهی چاپ می شود که دور ریخته بشه؟
 وزیر ارتباطات در ادامه آورده اســت: نخست 
اینکــه این ماه به خاطر ضعــف در نظارت در 
شبکه پستی، کارانه مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره شرکت ملی پست پرداخت نخواهد شد 
و مدیر منطقه پستی مربوط هم توبیخ می شود.

آذری جهرمــی اضافــه کــرد: از مدیرعامل 
مخابرات ایران می خواهم پروژه حذف قبوض 
را که باید تا شــهریور ۹8 اجرایی شــود به 
موقع به اتمام برســاند تا بیش از این شاهد 

اتالف منابع کشور نباشیم .

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر هومان نارنجی ها، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد

بزرگ ترین اشتباه مدیریتی بیل گیتس
فارس: به گــزارش آســین ایج، بیل 
گیتس روز گذشــته در مصاحبه ای با 
گلوبال ویلیج گفــت: پیروزی گوگل بر 
مایکروسافت در حوزه کسب و کارهای 
مرتبط با تلفن همراه غیرقابل جبران و 
غیرقابل بازگشت است و من این مسئله 
را یک فرصت از دست رفته می دانم که 

بزرگ ترین تأسف من محسوب می شود. مؤسس مایکروسافت در این مورد افزود: 
بزرگ ترین اشتباه من این بود و همین موضوع موجب شد که مایکروسافت فرصت 
را در اختیار اندروید قرار دهد و ویندوز از این سیستم عامل عقب بیفتد. بیل گیتس 
گفت: اشــتباه من سبب شد تا مایکروسافت نتواند به موفقیتی که اندروید به آن 

دست یافت، دست یابد.

توسعه کسب و کار در استرالیا با دانشجویان خارجی 
ایســنا: به گزارش یودبلیونیوز، در سال 
گذشته دانشجویان خارجی که در استرالیا 
تحصیل می کنند، ۲۴ میلیارد دالر صرف 
هزینه گردشگری، غذا، مسافرت و مسکن 
کردند. پول هنگفتی که توسط دانشجویان 
خارجی در اســترالیا تزریق شد، از بیش 
از ۲۴۰ هزار شــغل محلی و کسب و کار 

کوچک و خانگی حمایت کرد. اطالعات منتشر شده از اداره آمار استرالیا نشان می دهد: 
ارزش صادرات تحصیالت بین المللی به اقتصاد ملی استرالیا در سال ۲۰۱۷ میالدی 
۳۰.8 میلیارد دالر اســترالیا بود که در ســال ۲۰۱8 میالدی به ۳۵.8 میلیارد دالر 

استرالیا رسید که افزایش ۱6 درصدی را نشان می دهد.
در سال ۲۰۱۹ میالدی، 6۰۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و کالج های استرالیا 
در حال تحصیل هستند که تعداد آن ها نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش پیدا 
کرده است. در ۵۴ سال گذشته تعداد دانشجویانی که تحصیالت تکمیلی خود را در 
خارج از کشور خود می گذرانند، از تعداد 8۰۰ هزار نفر در اواسط دهه ۱۹۷۰ میالدی، 

به ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ میالدی رسید.

سنای آمریکا اطالعات کاربران را قیمت گذاری می کند
مهر: دو ســناتور آمریکایــی الیحه ای 
به مجلس این کشــور ارائــه کرده اند که 
شرکت های بزرگ فناوری را ملزم می کند 
ارزش مالی اطالعات جمع آوری شــده از 

کاربران را مشخص و اعالم کنند.
به گزارش انگجت، بسیاری از کارشناسان 
فنــاوری معتقدنــد اطالعــات کاربران 

ارزشمندترین منابع برای شرکت های بزرگ اینترنتی به حساب می آید. اکنون به نظر 
می رســد سیاستمداران تصمیم دارند ارزش رقمی و واقعی این اطالعات را مشخص 
کنند. سناتور »مارک وارنر« و »جاش هاولی« الیحه »طراحی حسابرسی محافظتی برای 
گسترش نظارت و مقررات در قانون اطالعات« )DASHBOARD( را به مجلس 
سنای آمریکا ارائه کرده اند. طبق این الیحه شرکت هایی که ۱۰۰ میلیون یا بیشتر کاربر 
دارند باید هر ماه نوع اطالعات جمع آوری شده را اعالم کنند. عالوه بر آن باید هر ۹۰ 

روز ارزش مالی اطالعات جمع آوری شده را نیز محاسبه کنند.
به عنوان مثال اگر گوگل و فیس بوک معتقدند ارزش اطالعات ماهانه کاربری ۵ دالر 
اســت، آن ها باید این رقم را اعالم کنند. کمیسیون ارز و اوراق بهادار آمریکا نیز باید 

روش هایی برای محاسبه ارزش اطالعات طراحی کند.
براساس چنین اقدامی شــرکت ها باید ارزش کل اطالعات کاربران را به طور ساالنه 
محاسبه و اعالم کنند. آن ها باید به کاربران قدرت انتخاب برای حذف کل یا بخشی 

از اطالعاتشان را بدهند.
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روزنامـه صبـح ایـران

آستان قدس الگوی پیوند بازار ومسجد را احیا  کند     مگر الگوی اسالمی و ایرانی اقتصاد ما پیوند بازار و مسجد نیست؟ امروز آستان قدس باید این نقش را بخوبی ایفا کند. چه اشکالی دارد در 
همان محافل معنوی که مردم به پرچم امام رضا)ع( تبرک می جویند، شما یک نمایشگاه محصوالت فاخر اصیل ایرانی هم تشکیل دهید؟ کاری کنند تجار در همان محافل و نمایشگاه ها حضور پیدا کنند و قرارداد 

ببندند.شرق آسیا را همین تجار ما مسلمان کردند وگرنه ما که آنجا جنگ نداشتیم. امروز هم می شود آستان قدس پیام انقالب اسالمی در حوزه پیشرفت و اقتصاد را جهانی کند.

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

  آقای دکتر با توجه به مشکالت اقتصادی، 
امروز نقش اقتصاد زیارت را در ســاماندهی 

وضعیت اقتصاد چطور می بینید؟
اگر ما در حوزه پیشــرفت در پی  الگوی اســامی 
ایرانی هستیم، باید نگاه سکوالری را کنار بگذاریم 
و تمام شئونات مختلف جامعه را به هم پیوند بدهیم. 
یعنی حوزه مذهب، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، 
امنیت،روابط بین الملل و همــه حوزه ها در الگوی 
اسامی ایرانی باید تحت یک منظومه فکری منسجم 
باشند و از هم جدا نباشند. بزرگ ترین عیب و پاشنه 
آشیل تمدن غرب این اســت که حوزه ها را از هم 
تفکیک کرده است؛ بنابراین حاال و پس از 300،200 
سال بعد از عصر صنعتی شــدن، مشکات اصلی 
نمود پیدا کرده و فهمیده اند مســیری که آمده اند 
پایدار نیست و در بلندمدت رو به جلو نبوده است. 
بنابراین اگر می گوییم اولویت فعلی کشــور اقتصاد 
اســت همه حوزه ها باید نسبتشان را با این تعیین 
کنند وگرنه حکمرانی اقتصادی ســالمی نخواهیم 
داشت و دچار نقیصه در سیاست گذاری ها خواهیم 
شد. در حوزه زیارت هم همین گونه است. متولیان 
زیارت باید از این منظر پاسخ بدهند که چه نقشی 
در جهاد اقتصادی دارند و حوزه زیارت چه حرکتی 
می تواند در جهاد اقتصادی داشته باشد؟ این یک نگاه 
حداکثری است و ما نگاه حداقلی نداریم. نمی گوییم 
حاال خوب است در گوشه و کنار زیارت یک چیزی 
هم برای اقتصاد دربیاید، برعکس ما می گوییم امروز 
اقتصاد یک امر مقدسی است، دفاع مقدسی است، 
یک جنگ اســت. همان طور که اسم جنگ »دفاع 
مقدس« شــد، اقتصاد و اقتصاد زیارت هم همین 
طور است؛ بنابراین هیچ عرصه ای نمی تواند به حوزه 
اقتصاد بی تفاوت باشــدو بگوید به ما ربطی ندارد یا 
نقش ما حداقلی است. این بهانه گیری ها قابل قبول 
نیست. برعکس همه باید نقش حداکثری خودشان 

را در این وضعیت مشــخص کنند، این نکته اول.
نکته دوم این اســت که در مشهد مقدس و بارگاه 
رضوی ما شــاهد یک پســرفت در حوزه اقتصادی 
هستیم. کاری به آستان قدس ندارم  بلکه عملکرد 
کلی حوزه زیارت را در مشهد نقد می کنم و به این 
قضیه نگاه فراسازمانی دارم. چرا می گویم پسرفت؟ 
شما مرکز فرهنگی و ام القرای جهان شیعه و اسام 
را نگاه کنید؛ در بازار حرم چه اتفاقی دارد می افتد؟ 
هیچ نسبتی با نقش این شــهر و این بارگاه ندارد. 
یعنی با تشبیه اگر اینجا حرم امام معصوم نبود و 
یک دریاچه ای هم می بود، بازار همین بود که اکنون 
هســت. شما اطراف حرم را نگاه کنید، اجناسی که 
عرضه می شــود غیر از عکس با حرم، بقیه اش هیچ 
بویی از مشــهد و امام رضا)ع( ندارد. خود این نشان 
می دهد که اقتصاد با زیارت در این شهر متصل نشده 
است. اگر بود فرقی می کرد. اگر اکنون یک کویتی 
شیعه با پســر نوجوانش به مشهد بیاید و این پسر 
عرق دینی داشته باشد و بخواهد وقتی برگشت به 
دوســتانش بگوید و نشان بدهد که به مشهد رفته 
اســت، چه نمادی از جهان اسام می تواند با خود 
ببرد؟ آیا مثاً شــما یک بــازی رایانه ای با موضوع 
امام رضا)ع(، شیعه یاحوزه بین الملل شیعه درست 
کرده اید که بخرد و ببرد؟ آستان قدس نباید در حوزه 
سیاســت گذاری، خودش را محدود به چاردیواری 

حرم کند. 

  بعضی مسئوالن عنوان می کنند بازارهای 
اطراف حرم سیاست پذیر نیست.

این طور نیســت. هرکس این حرف را بگوید یعنی 
سیاست گذاری را نفهمیده است. حاکمیت ما، اوالً 
باید هوشمند باشد، دوم رویکرد مردمی داشته باشد 
و به جنگ مردم نرود بلکه مســئله را با مردم حل 
کند. مردم تماشــاچی و آن طرف میز نیستند. در 

حکمرانی یک اصل مهم، مشارکت مردم در بدو کار 
است. یعنی مردم باید از بدو سیاست گذاری و تعیین 

اهداف حضور داشته باشند.
 وقتی شما در اتاق بسته سیاست گذاری کنی و بعد 
به مردم بگویی ما می خواهیم اینجا را بکوبیم و هتل 
درست کنیم، معلوم است که مقاومت می کنند چون 
مردم به مشارکت گرفته نشده اند. کجا شما از مردم 
مشورت خواستید و آن ها را پای کارآوردید و مردم 

مقاومت کردند؟ هیچ وقت این طور نبوده است.
 پس سیاســت گذار ما بلد نیست با مردم بنشیند 
و سیاســت گذاری کنــد. پشــت درهای بســته 
سیاســت گذاری می کند و وقتی نتیجه نمی گیرد، 

می گوید مردم اهلش نیستند. 

  چطور می توان سیاست گذاری 
کرد؟

من سال هاســت یک مطالبه ســاده 
دارم. گفته ام شــما بــرای این فرصت 
بکــر بازار اطراف حــرم و این فرصتی 
که با نوسازی اطراف حرم شکل گرفته 
است، سیاست گذاری کنید. وقتی شما 
بازسازی می کنید ظرفیت ها چندبرابر 
می شود. مثاً پیشتر یک مغازه یکطرفه 
بوده، حاال پاساژ ساخته اید و ظرفیتی 
100 برابر شده است. عرض ما این است 

آیا متولیان امر برای صنایع فرهنگِی با نگاه اسامی و 
انقابی، ظرفیتی در طراحی های این منطقه دیده اند 
یا نه؟ بهترین راه این است که بیایند بگویند بین این 
همه پاساژی که ساخته می شود چند تا پاساژ را فقط 
برای صنایع فرهنگی و عرضه کننده های محصوالت 

فرهنگی می گذاریم. 
  این وسط نقش کشش بازار چه می شود؟ 

وقتی شــما ظرفیت ایجاد کنید بازار پیدا می شود. 

ما می گوییم حکومت باید قابله گر باشد یعنی برود 
ظرفیت های بالقوه را پیــدا و زمینه ظهور آن ها را 
فراهم کند. باید بگویــد من اال و البد این ظرفیت 
را برای این کار فرهنگی گذاشــته ام. در تمام ایران 
هرکس که می تواند، بیاید و با این فرمول اقتصادی 
اینجا را به دســت بگیرد. اسم این سیاست گذاری 
ایــن کار را  اســت. شــما 
بکنید، بعــد ببینید که انبوه 
مراکز فرهنگی، که مشــکل 
اصلی شان بازار است، استقبال 

می کنند یا نه. 
خیلــی از این هــا در حوزه 
تجربه  و سخت افزار  نرم افزار 
دارند ولی بازار ندارند. درباره 
چگونگی اش می شــود مثًا 
اتحادیه صنایع فرهنگی ایجاد 
کنید یا چنین چیزی. اداره 
آن پاساژ را به آن اتحادیه بسپارید و بگویید تو برو 
پیدا کن و بسنج و بهترین محصوالت ایران را اینجا 
جمع کن و به آن ها غرفه مستقیم بده. این یکی از 
کارهایی است که براحتی می توان انجام داد. چطور 
برای کوچک ترین چیزها فکر می شود و همه چیز 
بی نقص است اما برای زائر که در واقع به یک تعبیر 

مشتری و ذی نفع شماست فکر نمی شود؟ 
ما شــهری را در جنگل های آمازون پیدا و بررسی 

کردیم. این شــهر 100 هزار نفر بیشــتر جمعیت 
نداشــت. شهری است در عمق جنگل های آمازون 
که آثار باستانی داشته است. مزیت این ها این بود که 
سرخپوست های قدیم در چند هزار سال پیش آنجا 
زندگی می کرده اند و از آن ها، ظرف ها و آثار قدیمی 
باقی مانده است. این ها آمده اند با سیاست گذاری از 
این مزیت یک فرصت اقتصادی برای اشتغال و تولید 
در شهر ایجاد کرده اند. مثاً سلیقه اقوام مختلف که 
برای بازدید به آنجا می آیند را ســنجیده بودند که 
معموالً خواهان چه نوع کاالیی هستند و سلیقه شان 
در ظروف سفالی چگونه است. مؤسساتی راه انداخته 
بودند تا بفهمند مشتریان جهانی که می آیند چه 
سوغاتی دوست دارند. بعد شرکت های تولیدی فعال 
کرده بودند تا بتوانند سوغاتی هایی تولید کنند که 

مشتریان  جهانی می پسندند. 
چرخه ای از صنایع شکل داده اند و حتی برای حمل 
و نقل و ارســال آن محصوالت به اقصی نقاط دنیا 
فکر کرده اند. ما نمونه این ظرفیت ها در ایران بسیار 
داریم. مثل همدان و شهر هگمتانه که به لحاظ غنای 
فرهنگی خیلی بیشتر از آن شهر ظرفیت دارد اما بلد 
نبودیــم از این ظرفیت و مزیت فرهنگی به مزیت 
اقتصادی پل بزنیم. برای همین می بینید جلوی حرم 
امام رضا)ع( کمربند ، نخود وکشمش می فروشند که 
هیچ ربطی به حرم ندارد. اگر شما سیاست گذاری 

کنید فرد خودش را با شما وفق می دهد.

گفت و گو با روح اهلل ایزدخواه درباره رویکرد متولیان زیارت به اقتصاد 

دفاع مقدس امروز ما حوزه اقتصاد است

یک پیشنهاد به آستان قدس: تولید بدون کارخانه
مشــکل عمده اقتصاد زیارت در حال حاضر این است که نگاه متولیان زیارت به 
اقتصاد، نگاه تحقیرآمیزی است. آن ها برای حوزه اقتصادی اهمیتی قائل نیستند و 
می گویند: حوزه زیارت از اقتصاد جداست. انگار کسر شأنشان است که به اقتصاد 
هم بپردازند. نمی خواهند از ظرفیت حرم امام رضا)ع( برای حل مشکات اقتصادی 
مردم اســتفاده کنند. این مشکل فکری است. مشکل دوم که مدیریتی است این 
اســت که اساساً سیاست گذاری اقتصادی در پازل سیاست گذاری متولیان زیارت 
وجود ندارد اگر هم هســت خیلی حداقلی است. مثاً ما آمده ایم در آستان قدس 
ســازمان اقتصادی زده ایم اما این سازمان اقتصادی بیشتر بنگاه داری می کند، نه 
بنگاه تنظیم اقتصادی کشور. خیلی از کارخانه های مردم خوابیده و آستان قدس 
باید آن ها را احیا کند حتی می تواند برند رضوی را هم  نگه دارد، اما با شــرایطی 
دیگــر. اکنون بخش خصوصی توانمند، تولیِد بدون کارخانه را یاد گرفته اســت. 
بسیاری از مارک های امروز بهروز، تولیِد بدون کارخانه دارند. یعنی کارآفرین آمده 
به 100 کارخانه موادغذایی ســفارش تولید می دهد و استانداردها را هم به آن ها 
انتقال می دهد، وقتی محصوالت تولید شد با مارک بهروز توزیع می شود. این یعنی 
تولید بدون کارخانه. یعنی شــرکت بهروز حتی یک کارخانه از خودش ندارد ولی 

انواع صنایع غذایی تولید می کند.
 آســتان قدس باید پیشرانی کند باید کاری کند که مردم از وجود آستان قدس 
این بهره را ببرند که مشــکل اقتصادی شان حل شود. چطور مردم به ضریح امام 
رضا)ع( تبرک می جویند تا مشکل زندگی شان حل شود؟ باید ببینند در اقتصاد 
هم امام رضا)ع( کمکشــان می کند. اگر آستان قدس می خواهد برند داشته باشد 
باید مدیریت برند داشته باشد و بقیه را به مردم واگذار کند. آستان قدس نه فقط 
مشهد بلکه می تواند اقصی نقاط کشور را نجات دهد. بازارهای دنیا را به مدد امام 
رضا)ع( قبضه کند، جامعه شیعه کل دنیا را بازار هدف خودش کند و از آن طرف 
تولیدکننده های خصوصی مردم را به کار بگمارد و این ها را در دورترین نقاط دنیا با 

اسم رضوی عرضه کند. مردم هم بدون تردید استقبال می کنند.
شاید با پیوست اقتصادی برای کاروان های زیرسایه خورشید بتوان کارهای بسیاری 
انجام داد. اصاً جهاد اقتصادی همین است. کاالی تولیدشده مردم را عرضه کنند و 
نماینده پیشرفت کشور شوند. امروز دنیایی که بیدار شده پیگیر است تا ببیند الگوی 
انقاب اسامی برای اقتصاد چیست؟ می گویند ما هم فهمیده ایم آمریکا فان است؛ 
بیایید دنیای ما را هم آباد کنید. چطور در انقاب اسامی جهاد سازندگی راه افتاد 
و زندگی مردم در کف روســتاها متحول شــد و پیام امام به مردم رسید که ما از 
دنیای شما غافل نیستیم و فقط از شما خون نمی خواهیم؟ همین اتفاق هم باید در 
گستره بیداری اسامی بیفتد و آستان قدس پیام انقاب را در حوزه پیشرفت به 
دنیا مخابره کند و فقط مبلغ نباشد بلکه پیشرانی کند. نمونه کاالی ایرانی را به نام 
رضوی در همان برنامه های زیر سایه خورشید ببرند و همان جا با تجار در همان 
محافل معنوی قرارداد بسته شود. مگر الگوی اسامی و ایرانی اقتصاد ما پیوند بازار 
و مسجد نیست؟ امروز آستان قدس باید این نقش را بخوبی ایفا کند. چه اشکالی 
دارد در همان محافل معنوی که مردم به پرچم امام رضا)ع( تبرک می جویند، شما 
یک نمایشگاه محصوالت فاخر اصیل ایرانی هم تشکیل دهید؟ کاری کنند تجار در 

همان محافل و نمایشگاه ها حضور پیدا کنند و قرارداد ببندند.
شرق آسیا را همین تجار ما مسلمان کردند وگرنه ما که آنجا جنگ نداشتیم. امروز 
هم می شود آستان قدس پیام انقاب اسامی در حوزه پیشرفت و اقتصاد را جهانی 
کند.من درخصوص خروج از مشهد مال گفتم اگر شما برای بازار سیاست گذاری 
نکنید بازار برای شما سیاست گذاری می کند. گفتم شما نمی توانید جلوی پدیده 
مال سازی را بگیرید. کاش همان مشهدمال را در اختیار تعاونی  های تولید روستایی 
در کل کشور قرار می دادیم. ما اکنون بیش از 3000 تعاونی روستایی داریم. شما 
اعام می کردید این مشــهدمال مخصوص تعاونی های تولید روستایی است، اوالً 
کالبد راکد تعاونی را احیا می کردید، ثانیاً مردم اغلب وقتی به مشهد می آیند یک 
پیوند قومیتی هم پیدا می کردند و عاوه بر رابطه فرهنگی یک رابطه اجتماعی هم 
شــکل می گرفت. بعد هم می توانستی آنجا جنس اصیل ایرانی را بدون دالل و با 
قیمت کم عرضه کنی. آن وقت این فروشگاه بزرگ می توانست نقش نرخ گذاری را 
هم برای بازار کشور داشته باشد و تنظیم بازار رخ دهد. چون مشهد دومین بازار 
کشور است و مشهدمال می توانست تنظیم گر بازار بشود. من فکر می کنم اگر فشار 

بعضی ها به آستان قدس زیاد نمی شد، آستان قدس از این پروژه بیرون نمی آمد.

اطراف حرم را نگاه 
کنید، اجناسی که 
عرضه می شود غیر 
از عکس با حرم، 
بقیه اش هیچ بویی 
از مشهد و امام 
رضا)ع( ندارد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.irمعارف  زیارت  

یادداشت شفاهی

 دکتر روح اهلل ایزدخواه

 معارف/ شیخ االسالمی  در ذهن بسیاری از ما ایرانیان، دوگانه ذهنی 
محکمی به وجود آمده است که زیارت و کارهای مربوط به آن را در 
تضاد با کارهای اقتصادی و اجتماعی می بینیم. البته که سودآوری صرف 
دراقتصاد در هرکجا که اجرا شود، ناپسند است اما زیارت به معنای 
کامل آن پدیده ای است که با تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی اسالم گره 
خورده است و از این مفاهیم تفکیک ناپذیر است. چه سیره ائمه )ع( و 

بزرگان دین نیز، استفاده از تمام ظرفیت های خود برای حل مشکل 
مردم و جامعه اسالمی است. برای این منظور گفت و گویی با دکتر روح 
اهلل ایزد خواه انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: ایزدخواه سابقه 15 
سال مشاوره و تدوین استراتژی در دستگاه های دولتی همچون معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

وزارت صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و دارایی و... رادرکارنامه دارد.
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تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی و غیردولتی جوانه های برتر مشهد درتاریخ 1398,03,21
 به شماره ثبت 6472 به شناسه ملی 14008385594

ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به اس��تناد نامه ش��ماره 601,192,19429 
مورخ 1398,02,23 اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی مؤسس��ه با هدف کمک به تأمین و رفع تنگناها وکمبود فضاهای آموزش��ی، گسترش                             
فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی براساس قانون 
تأس��یس مدارس غیر دولتی مصوب 1367,3,05 مجلس ش��ورای اس��المی و با رعایت آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دس��تور العملهای 
مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت های آن به قرار زیر خواهد بود: الف – تأسیس 
و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان با رعایت 
نظام جدید آموزشی کشور. ب – دایر نمودن کالس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تأسیس آموزشگاههای آموزش 
زبان های خارجی. ج – ارایه خدمات فرهنگی، آموزش��ی و پرورش��ی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در 
زمینه فعالیت های فوق برنامه در واحدهای آموزش��ی مربوط. د – عضویت و مش��ارکت در تعاونی های آموزش��ی و فرهنگی غیر دولتی. ه� - اجاره و 
خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تأیید نوسازی و توسعه 
و تجهیز مدارس کش��ور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزش��ی و پرورش��ی از قبیل وس��ایل کمک آموزش��ی و 
تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی - انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتال و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تأیید 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و پس از طی تش��ریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر م��ورد و ضوابط و مقررات مربوط. پس از 
اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باش��د . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
اس��تان خراس��ان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-شهرک لشکر-بولوار ش��هید فالحی-خیابان شهید فالحی 45 )دکترحسابی 
41,8(-پالک 5-طبقه همکف- کدپستی 9186143751 اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای سید جواد هاشمی به شماره ملی 0652922295 آقای 
س��ید احس��ان هاشمی به شماره ملی0944944167 خانم سیده صفیه حسینی به ش��ماره ملی0934494223 خانم سیده فاطمه هاشمی به شماره ملی 
0921992130 آقای س��یدعلی هاش��می به ش��ماره ملی 0924967511 آقای یاسر عباس نژاد فرسنگی به شماره ملی 0944786472 خانم بهاره ناطقی به 
ش��ماره ملی 0921154194 اولین مدیران : آقای سیدجواد هاش��می به شماره ملی 0652922295 به سمت رئیس هیئت مدیره- مدیرعامل خانم بهاره 
ناطقی به شماره ملی 0921154194 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل خانم سیده فاطمه هاشمی به شماره ملی 0921992130 به سمت عضو 
هیئت مدیره- منشی هیئت مدیره آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی 0924967511 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم سیده صفیه حسینی به 
شماره ملی 0934494223 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای یاسر عباس نژاد فرسنکی به شماره ملی 0944786472 به سمت عضو هیئت مدیره 
- عضو علی البدل آقای سیداحسان هاشمی به شماره ملی 0944944167 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای 
صفر آذری به ش��ماره ملی 0819646121 به س��مت بازرس اصلی برای مدت 2 س��ال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا : صدور هر گونه اسناد و اوراق                 
تعهد آور و کلیه دریافت ها و پرداختها همواره با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )511008(
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آگهی تغییرات شرکت انگیزه نگار خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16282 و شناسه ملی 10380318902
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نشانی مرکز اصلی شرکت از 
محل قبلی به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، بولوار جانباز ، خیابان جانباز 5 
، بولوار جانباز ، پالک 0 ، برج تجاری اداری مروارید ، طبقه 13 ، واحد 4 کد پس��تی 9197613318 تغییر یافت . موارد ذیل به 
موضوع ش��رکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح مزبور اصالح شد : خرید، فروش، طراحی، تولید، مشاوره، 
واردات، ص��ادرات، نص��ب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و توس��عه کلیه کاالهای مج��از بازرگانی، تجاری و صنعتی در بخش 
انفورماتیک، هوشمندس��ازی، اینترنت اشیاء، توسعه س��خت افزارها، ارائه پلتفرم، بستر توسعه، فضای ابری، سیستمهای 
آنالین و سایر ملزومات فناوری اطالعات و ارتباطات، هوشمند سازی و فناوری های پیشرفته. • ارائه کلیه خدمات ابزار دقیق 
و دستگاههای اندازه گیری شامل خرید و فروش، طراحی، ساخت، تولید، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، 
واردات، ص��ادرات و دریاف��ت نمایندگ��ی. • انجام امور مطالعاتی، مش��اوره، نظارت��ی، طراحی، پیمانکاری، مهندس��ی و اجرای 
سیس��تمهای اتوماسیون، ابزار دقیق، هوشمندس��ازی و اینترنت اشیا، با استفاده از فناوری های پیشرفته، خدمات فضایی، 
س��نجش از راه دور، پردازش تصاویر به منظور مدیریت و بهینه س��ازی مصرف آب و انرژی در کلیه عرصه های کش��اورزی، 
فضای سبز، صنعتی، دامی، شبکه های توزیع آب، سیستمهای انتقال آب، مدیریت منابع آب، حسابداری و آماربرداری آب، 
محیط زیس��ت . واردات، صادرات و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد ش��عب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد.مشارکت 
با اشخاص حقیقی و حقوقی و عقود اسالمی و مجاز، اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه های موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای 

الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510956(
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آگهی تغییرات شرکت سروش الکترونیک پارس خاوران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 46168 و شناسه ملی 10380621612

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,03,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای محمد علیزاده 
کدملی : 0921238886 و آقای ابوالفضل قبادی کدملی :1810211158 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکس��ال مالی انتخاب گردیدند . 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کمالی 
کدملی : 1050071204 – آقای مجتبی صمیمی فرد کدملی : 0795054386– آقای محمد صادقی فرد کدملی : 0780164865 – 

آقای سیدحسن هاشمی کدملی : 0872983005
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510785(
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آگهی انحالل شرکت مسکن ستاد مرکزی کارکنان آب و فاضالب خراسان شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 9117 و شناسه ملی 10380248705

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت تصفی��ه مورخ 1394,9,18و نامه ش��ماره 10786م��ورخ95,1,25 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : -1آقای محمود تیم��وری4591088707 به س��مت رئیس هیئ��ت تصفیه ومدیراج��را و آقای مصطفی 
محم��دی5228434690 ب��ه س��مت نائب رئیس و آق��ای اصغر یوس��فیان6439667491 عضو اصل��ی هیئت تصفیه وآق��ای گنجعلی صابری 
کاللی4999404214 به سمت ناظر هیئت تصفیه انتخاب شدند -2 کلیه اوراق واسناد واسناد بهادار وتعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت 
تصفیه عالوه برمهر شرکت با امضای ثابت آقای محمودتیموری و یکی از دو امضاآقایان مصطفی محمدی یا اصغریوسفیان معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510784(

آگه�ی تغیی�رات خیریه مه�ر قائم 
المهدی مش�هد موسسه غیر تجاری 
به ش�ماره ثبت 4314 و شناسه ملی 

14004344838
عموم��ی                                  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1397,05,01ونام��ه  م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
اداره کل  م��ورخ 1397,05,27   920,97,64405
بهزیستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - نام ش��رکت به » خیریه امید نور 
مه��دی منجی عج « تغییر یاف��ت و ماده مربوطه 

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510963(

س
,9
80
39
32

آگه�ی تغییرات ش�رکت س�ایه رس 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 4681 
و شناسه ملی 10860215882

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1397,07,01 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : موسس��ه مه��رگان ت��راز و 
همکاران به شناس��ه مل��ی 10380533929 به 
س��مت بازرس اصل��ی -آقای مصطفی س��االری                                 
حس��ین آباد کدمل��ی0942949382 به س��مت 
ب��ازرس عل��ی البدل برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)510881(

س
,9
80
39
30

س�انا  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
صنع�ت گناب�اد ش�رکت تعاون�ی به 
ش�ماره ثب�ت 1456 و شناس�ه ملی 

14007218935
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1398,03,02 ونام��ه ش��ماره 750 مورخ 1398,03,04 
اداره تع��اون کارو رف��اه اجتماعی شهرس��تان گناباد 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - کلیه اس��ناد و اوراق 
به��ادار و تعه��دآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، 
ب��روات ، قرارداده��ا و عقوداس��المی ب��ا امضاء خانم 
محبوبه عبدالهیان خیبری یا خانم مرضیه الس��ادات 
یوسف زاده شهری یا خانم مرضیه نژادعبداله همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )510874(
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آگهی تغییرات شرکت پویش توسعه 
ماهان برتر شرکت سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 59297 و شناسه ملی 

14006154499
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,02,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به 
ش��رح ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردی��د: اجرای 
کارهای پیمانکاری مربوط به رش��ته های س��اختمان و 
ابنی��ه -راه و تراب��ری –تاسیس��ات و تجهیزات –نیرو 
)برق(نفت و گاز –صنعت و معدن –ارتباطات و فناوری 
اطالعات –مرمت آثار باس��تانی پس از اخذ مجوزهای 
الزم و ثب��ت موضوع فعالیت مذکور ب��ه منزله اخذ و 

صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510871(
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نوی�ن  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
سازندگان اقلیم هشتم شرکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 51639 و 

شناسه ملی 14004158282
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1398,03,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی 
مرکز اصلی ش��رکت از محل قبلی به آدرس اس��تان 
خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی 
، ش��هر مش��هد ، کوهس��نگی ، بول��وار ابوذرغفاری ، 
خیابان ابوذرغفاری 31 )ناصرخس��رو 28( ، پالک 87 
، س��اختمان آدرین��ا ، طبقه اول ، واحد 4 کدپس��تی 
در  مربوط��ه  م��اده  و  یاف��ت  تغیی��ر   9176843697

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510850(
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آگهی تغییرات ش�رکت مسکن ستاد 
و فاض�الب  کارکن�ان آب  مرک�زی 

خراسان شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 9117 

و شناسه ملی 10380248705
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1394,5,16و نامه ش��ماره 11145مورخ94,5,16 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : -1انحالل ش��رکت به 
تصویب مجمع رسید ومحل اس��تقرار هیئت تصفیه 
 F2بل��وک نم��از1,17   - مش��هد-بولوارنماز-نمازیک 

–پالک11تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)510782(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 راه انبيا براي همه ما باز است اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در جلسه درس اخالق خود گفت: در دعا اگر ما انسي داشته باشيم و بدانيم که تمام آنچه به دست ماست، فيض اوست، خودمان دخيل در کاري 
نيستيم؛ مثل زکریا تربيت مي شویم. چقدر این ها از دعا لذت مي بردند! ...»َو لَْم أَُکْن ِبُدعاِئَک َربِّ َشِقيًّا«؛ عرض کرد که خدایا! من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي و نگفتي کي هستي! چه آورده اي؟ چکاره هستي؟ 

ببينيد این زکریاي پير چگونه با خدا حرف مي زند؟ این راه براي همه ما باز است... چرا خداي سبحان به پيغمبر مي فرماید به یاد زکریا باش؟ نام انبيا را براي چه مي برد؟ براي اینکه روش و راه آن ها آموزنده است.

دوره »بررسی عینیت جامعه در سنت اندیشمندان غربی 
و فیلسوفان مسلمان« برگزار می شود

معارف: دوره علمی »هستی شناسی اجتماع؛ بررسی عینیت جامعه در سنت اندیشمندان 
غربی و فیلســوفان مسلمان« توسط فرهنگستان علوم اســامی قم برگزار می شود. 
محمدرضا قائمی نیک، علی محمدی و محمد متقیان استادان این دوره خواهند بود. 
هفته نخست این دوره با طرح نظریات اندیشمندان غربی شامل دورکیم، هگل، مارکس، 
دیلتای و وبر؛ هفته  دوم با طرح نظریات اندیشمندان مسلمان از جمله عامه  طباطبایی، 
اســتاد مطهری و عامه مصباح  یزدی و هفته  ســوم با طرح نظریات سیدمنیرالدین 
حسینی الهاشمی همراه خواهد بود. این دوره پنجشنبه ها ۱۳، ۲۰ و ۲۷ تیرماه از ساعت 
۹ تا ۱۳ در فرهنگســتان علوم اسامی به نشانی »قم، بولوار الغدیر، کوچه ۱۰« برگزار 
خواهد شد. عاقه مندان می توانند برای نام نویسی و شرکت در این دوره، مشخصات خود 

را حداکثر تا تاریخ ۱۲ تیرماه به شماره ۰۹۱۹۸۵۲۳۴۴۲ پیامک کنند.

انتشار سومین شماره دوفصلنامه »گفتمان فقه حکومتی« 
مهر: ســومین شماره دوفصلنامه »گفتمان فقه حکومتی« )پاییز و زمستان ۱۳۹۷( با 
رویکرد علمی پژوهشی منتشــر شد. عناوین مقاالت شماره جدید این دوفصلنامه به 
قــرار ذیل اســت: نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقــه حکومتی )تولیت و نظارت بر 
اوقاف(، مســئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق، نهی از منکر و تحوالت 
جدید اسامی )نقد دیدگاه مایکل کوک(، عدالت در روابط بین المللی قراردادی حکومت 
اســامی از منظر قرآن، مصونیت جانی نمایندگان کشورها در فقه، مبانی و الگوهای 
فقهی مواجهه با بدپوششی در سیره سیاسی و فرهنگی معصومین)ع( و جایگاه فقه الدوله 

در ساختار فقه.

راه اندازی رشته اخالق و تربیت در حوزه علمیه خراسان 
معارف: بنا بر اعام دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان، راه اندازی رشته اخاق 
و تربیت برای حوزه علمیه خراسان، در جلسه این شورا به تصویب رسیده است. با توجه 
به درخواست برخی مراکز علمی نسبت به راه اندازی رشته اخاق و تربیت، پیش نویس 
این رشــته در کارگروه تخصصی بررسی شد و پس از تأیید دو کمیسیون »فرهنگ و 
اخاق« و »آموزش«، اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان با راه اندازی آن موافقت 
کردند. این رشــته از جمله رشته های تخصصی مورد نیاز برای توسعه علم اخاق در 

حوزه علمیه است.

کتاب »وجوه سیاسی اسماءالحسنی« بررسی می شود
معارف: چهارمین نشســت گفتمان انقاب اسامی با موضوع »معرفی، نقد و بررسی 
کتاب وجوه سیاســی اسماءالحسنی« امروز در تبریز برگزار می شود. این نشست که با 
حضور حجت االسام بهرام دلیر، نویســنده این کتاب و حجج اسام نیازی و علیزاده 
به عنوان ناقد همراه است، امروز چهارشنبه ۵ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در مجتمع 

دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز برگزار خواهد شد.  

احوال، افکار و آثار عالمه کاشف الغطاء منتشر شد
معارف: کتاب »احوال، افکار و آثار عامه شــیخ محمدحســین کاشــف الغطاء« از 
سلســله کتاب های معرفی بزرگان شیعه توسط مؤسسه کتاب شناسی شیعه منتشر 
شــد. این اثر در دو بخش سامان یافته اســت؛ بخش اول »احوال و اندیشه ها« به قلم 
حجت االسام سیدجواد ورعی و بخش دوم »نسخه شناسی و کتاب شناسی تفصیلی« 
به قلم حجت االســام حبیب عفیفی نگاشته شده و هر بخش از هشت فصل و چند 
پیوست تشکیل می شود. در مقدمه این کتاب آمده است: »تهیه و تدوین چنین اثری با 
دشواری هایی از جمله؛ شخصیت ذوابعاد کاشف الغطاء و مهارت او در رشته های گوناگون 
علمی و تنوع آثار و تألیفات وی، پراکندگی کتب و مقاالت او در نشــریات و مجات 
مختلف، پیام ها و نامه های فراوان به رجال و شخصیت ها در کشورهای مختلف جهان، 
خطی بودن بسیاری از آثار برجای مانده از او و عدم انتشار آن ها، عدم دسترسی به همه 

آن ها به هنگام نگارش اثر و تهیه تدریجی آن ها روبه رو بوده است«. 

 معارف  در آستانه سالروز شهادت آیت اهلل 
سیدمحمد حسینی بهشــتی و در هفته ای 
که به نام عدالت نام گذاری شــده؛ شــبکه 
چهار سیما در ســری جدید برنامه »مصیر« 
به بازخوانی شــخصیت و اندیشه این متفکر 
اسامی پرداخته است. این مجموعه برنامه که 
قرار است تا هفتم تیرماه هر شب ساعت ۲۳ 
پخش شود، در سری قبلی خود اندیشه استاد 
شهید مرتضی مطهری را مورد بازخوانی قرار 
داده بود. در ادامه به مرور نظرات دکتر فرشاد 
مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عامه طباطبایی و حجت االسام 
دکتر سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده 
نظام های اسامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســامی خواهیم پرداخت که در دو نوبت از 
برنامه مصیر، از دو منظر »عدالت« و »تعهد یا 
تخصص« به بازخوانی اندیشه شهید بهشتی 
پرداختند. اجرای این برنامه را دکتر عطاءاهلل 

بیگدلی بر عهده دارد.

 تعطیلی عقل
 از مهم ترین دالیل انحطاط مسلمین

دکتر فرشــاد مؤمنی 
قسمت  ســومین  در 
برنامه  از سری جدید 
مصیر و در پاســخ به 
این پرســش که »چرا 

مســئله عدالت برای شهید بهشتی پررنگ 
است؟« گفت: مســئله عدالت از چند جنبه 
در نظر شــهید بهشــتی سرنوشت ساز بود؛ 
یک جنبه این بود که ایشــان به عنوان یک 
عالم دینی، یکی از مهم ترین دالیل انحطاط 
مسلمین در طول تاریخ را جمود و تعطیلی 
عقل می دانستند و مکرر در آثارشان تصریح 
می کنند که حساســیت به عقل محوری در 
ساحت  اندیشه و عمل بیش از هر چیز تابع 
حساسیت به عدالت است. وی در ادامه افزود: 
دلیل دیگر این اســت جامعه ای که تکلیف 
خود را با مســئله عدالت روشن نکرده باشد، 
یک جامعه هرهری مذهب و در معرض هرج 
و مرج فکری در زمینــه ارزش های اخاقی 
و اجتماعــی خواهــد بود بنابرایــن عدالت 

نجات دهنده است.

 عدالت یک معیار فرادینی است
عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی 
با اشــاره به منحصر به فرد بودن نگاه شهید 
بهشتی در میان اسام شناسان معاصر بیان 
کرد: شهید بهشتی می گویند کم منزلت شدن 
عدالت راه را به روی اســتفاده ابزاری از دین 
باز می کند؛ یعنی دین فروشی رونق می یابد؛ 
بنابراین هر قدر در ســاحت اندیشه و عمل 
ما به ســمت عدالت برویم، باب برخوردهای 
فرصت طلبانه به نام دیــن را هم می توانیم 
ببندیم. این استاد اقتصاد با بیان اینکه در قرن 
بیستم هیچ اسام شناسی را نمی شناسید که 
به بزرگی رسیده باشــد و مسئله اقتضائات 
زمانه و درک روزآمد از مسائل مسلمانان را در 
دستور کار قرار نداده باشد، اضافه کرد: کتابی 
بتازگی از شهید بهشتی منتشر شده با عنوان 
»پیامبری از نگاهی دیگر« و شاه بیت بحث های 

ایشان در این کتاب این است که می فرمایند 
مســئله عدالت یک معیار و محک فرادینی 
است که از طریق آن می توان ادعای مسلمان 

بودن را محک زد.

 انقالبی گری، تحول خواه بودن 
و مبتال نشدن به روزمرگی است

همچنین در نوبت دوم 
از سری جدید برنامه 
حجت االسام  مصیر 
دکتر ایزدهی مجموعه 
کنش های  و  رفتارها 

شهید بهشــتی را عامل انقابی نام گرفتن 
و برجستگی شــخصیت ایشان قلمداد کرد 
و رویکرد انقابی آیت اهلل بهشــتی را هم در 
مبنا و اندیشــه و هــم در عملکرد به عنوان 
یک کارگزار نظام اســامی شاخص و ممتاز 
تلقی نمــود. وی مفهــوم واژه انقابی گری 
را تحول خــواه بودن و عدم مبتا شــدن به 

روزمرگی عنــوان کرد و افزود: این خصیصه 
در همه عصرهای زندگی شهید بهشتی قابل 
رؤیت است و دکتر بهشتی یک فرد انقابی 
پس از انقاب نیست و از نوجوانی این روحیه 
انقابی گری در ایشان تبلور داشته است. عضو 
هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسامی، شهید بهشتی را یک فرد انقابی در 
تراز انقاب اسامی تعریف کرد و ادامه داد: ما 
اگر ارزش های انقاب اسامی را مواردی چون 
مردم ساالری، والیت فقیه، قیام مستضعفین 
علیه مستکبرین، عدالتخواهی و... بشماریم، 
شــهید بهشــتی در توجه به این ارزش ها و 
تاش برای حاکم کردن و تثبیت کردن این 

فاکتورها پیشتاز بود.

 مظلومیت در اوج اقتدار
ایزدهی ادامه داد: شــهید بهشتی همواره بر 
مردم ساالری و دین ساالری در کشور توأمان 
با هم تأکید داشتند و هیچ گاه این دو مقوله 
را جدای از هم لحاظ نمی کردند. وی در ادامه 
با اشــاره  به وضعیت زندگی شهید بهشتی 

پیش و پس از انقاب، یادآور 
شد: آیت اهلل بهشتی پیش از 
انقاب که یک شهروند عادی 
به شمار می آمد، در وضعیت 
مناسبی از رفاه بود ولی پس 
از انقــاب کــه از کارگزاران 
نظام اســامی شد، وضعیت 
زندگیشــان از بُعد رفاهی و 
مادی تنزل بسیاری پیدا کرد. 
ایزدهی با  اشاره به مظلومیت 
شهید بهشتی در اوج اقتدار 
ایشان، این مظلومیت را نمونه 
کوچک شده ای از مظلومیت 
امــام علی)ع( تلقــی کرد و 

یادآور شــد که هر دو برای اسام در مقابل 
ظلم های شــخصی ســکوت کردند. رئیس 
پژوهشکده نظام های اسامی با اشاره به نحوه 
مدیریت شهید بهشتی نیز افزود: ایشان در 
عین اینکه در مدیریتشــان اقتدار داشتند 
ولی هیچ گاه اســتبداد در ایشان دیده نشد 

و مدیریتشان همواره با مشورت همراه بود.

آیت اهلل محمدعلی جاودان: 
ترک گناه، رحمت و هدایت 

الهی را در پی دارد
شبستان: انسان در عالمی متولد می شود که در 
ابتدا طبیعت بر جسم او حاکم است یعنی پس از 
خســتگی روزانه هنگام شب خوابش می برد و با 
گذشت زمان گرسنه می شود، اما او برای هدفی 
واال و باارزش خلق شده  و خداوند استعداد حرکت 
به سوی آسمان ملکوت را به انسان عطا کرده که 
با تربیت و همت بتواند به خدا برسد. روح انسان 
همچون بذر اســت که اگر به آن آب داده نشود، 
خشک شــده و از بین می رود؛ زیاد هم آب داده 
شود باز نابود می شود؛ قانون طبیعت برای انسان 
هم این گونه اســت؛ اگر تحت تربیت قرار گیرد 
رشد کرده و به کمال می رسد. خداوند در سوره 
بقره می فرماید: »اهلل َولِــيُّ الَِّذیَن آَمُنوا یُْخِرُجُهْم 
ُلَماِت إِلَی الُنّورِ َوالَِّذیــَن َکَفُروا أَْولَِیاُؤُهُم  ِمَن الُظّ
اُغوُت«؛ اگر کسی این آیه بر او تطبیق بکند در  الَطّ
این عالم تکانی می خورد؛ کسانی که ایمان بیاورند 
خداونــد مربی آن ها خواهد شــد و اگر هادیانی 
همچون پیامبران و ائمه معصومین)ع( انسان را 
مورد هدایت قرار دهند، سبب رشد و کمال انسان 
می شود. حداقل مؤمن کسی است که گناه نکند؛ 
انسان زمانی مورد هدایت قرار می گیرد که از گناه 
پرهیــز کند و اگر هم دچار معصیت شــد آن را 
جبران کند، مؤمن از خدا ترس دارد و او را ناظر 
بر اعمال خود می داند؛ از دروغ، غیبت، تهمت و 
بسیاری گناهان دیگر دوری می  کند. اگر انسان 
از معصیت دوری کند سایه رحمت الهی بر سر 
او خواهد افتاد و به مقدار همت و مراقبت، مورد 
تربیت و هدایت خدا قرار می گیرد و این امر سبب 
پذیرش والیت الهی می شــود. امروز در کشــور 
گرانی شــده برخی افراد تحت وسوسه شیطان 
قیمت ها را ســه برابر می کنند؛ آیا این معصیت 
الهی نیست؟ آن ها کسانی هستند که طبیعت بر 
آنان غالب است و در قیامت باید پاسخ دهند. هر 
عمل بدی نشانه ضیق صدر است. خدا به هر کس 
بخواهد رشــد و شرح صدر عطا می کند؛ چنین 
اشخاصی بر تلخی ها و سختی ها صبر می کنند، 
کسی که شرح صدر دارد یک درجه از انسانیت 
را به دست آورده اســت؛ البته این لطف شامل 
حال هر کسی نمی شود؛ این هدایت خاص خدا، 
صراط مستقیم الهی است، این افراد در همسایگی 

خداوند و دارالسام او هستند.

جامعه ای که 
تکلیف خود را 

با مسئله عدالت 
روشن نکرده 

باشد، یک جامعه 
هرهری مذهب و در 
معرض هرج و مرج 

در زمینه ارزش های 
اخالقی و اجتماعی 

خواهد بود

بــــــــرش
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خـــبر

گفتار
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بازخوانی شخصیت و اندیشه شهید بهشتی در سری جدید از مجموعه برنامه »مصیر«  

کم منزلت شدن عدالت، دین فروشی را رونق می دهد
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﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ، ︑︺︡ادی از ︾︣ف ، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
 ﹅︣︵ دارای ﹋︀رت ︮﹠︺︐﹍︣ی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡،از ︀ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ از ︮﹠︿ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ﹤﹋ (﹩﹞﹢︋) ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫د را ︋﹥ ا﹢︠ ︩︫﹢︎ ️︑ ﹩︀ر︑

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir (︋﹥ ا︗︀ره) ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹇︊ً﹑ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀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 

- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ﹝︪︡ ، ︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ، ︋﹥ ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١ - ٠۵١
- ﹝﹫︤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 

1229131/076/000 متر

944/400/000كارگاه توليد ، آموزش و فروش معرق مس در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار8

كارگاه توليد ، آموزش و فروش محصوالت چرمى در ضلع جنوبى آرامگاه 9
944/400/000اسرار سبزوار

5288/800/000كارگاه توليد ، آموزش و فروش قلمزنى در ضلع جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار10

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

1444/400/000جنوبى آرامگاه اسرار سبزوار

120108/000/000پايگاه اطالع رسانى گردشگرى سبزوار واقع در پارك بهمن12

/ع 9
80

38
85

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۷

١۴٠٠۵٠۵٢٣١١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۴۶۵٨ و︫   ︫﹤ ︀وران ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات و︧︐︀ ︻︡ا﹜️︠ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ﹫︡ ر︣ ﹜﹫︣ی︋  ︡ : ١ - آ﹇︀ی︨  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋٠۶٨١٨٧٣٧٣۶ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ︣ی︣ ا︨︀دات ﹜︣﹞ ﹜﹡︀︠ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫٠۶٨١۶۶۶٧٠۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر
 ﹤ ﹫︡ ر︣ ﹜﹫︣ی︋  ﹞️ ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی︨   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠۶٨٠٢۶۶٩٩٢︋   ︫﹤ ــ﹫︡ ︗﹢اد ︣︣ی︋  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی︨ 
︡﹡︡ ٢- ﹋﹙﹫﹥ ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در  ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨   ︋﹤︧︨﹣﹞ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝ــ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨١۶۶۶٧٠۶︋﹥︨ 
︀﹡﹊﹩ و ا﹝︱︀ء ا︨﹠︀د و ﹝﹊︀︑︊︀ت  ︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ و︋  ﹥ ﹝﹢﹀︑ ﹏﹞︀︻ ︣︡︰ ﹎︣د︡ ٣- ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 

﹢د ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹞ ︀ ︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه︋  ︻︀دی︋ 
(۵١٠٨۶۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۶

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹠︺️ ﹎﹠︀︋︀د︫   ︮︀﹡︀  ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴۵۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧٢١٨٩٣۵

ــ﹞︀ره ٧۵٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠۴ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رو  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۶ و﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹎﹠︀︋︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ا﹜︀ق ﹎︣د︡ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 
در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︤︋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د︡ : ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ در ﹢زه ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ و آ︫︀﹝﹫︡﹡﹩ ︠︡﹝︀ت اداری و ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫﹉ 
﹑ک  ﹫︀︋︀ن ا﹝︀﹝️ ﹋﹢﹥ ا﹝︀﹝️ ۴٠︎   ︪︠︡﹞ آدرس ﹤ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا﹝︀﹝️︋   ︋︪︡﹞ در ️﹋︣  ︫﹤︊︺  ︫- ️︣︡﹞ ︀ن﹝﹫ ︡﹝︀ت︎   ︠﹤ارا

 .︡︣د﹎ ﹏﹠﹞ ٩١٨٨٨۵۶۵۴٩﹩︐︧  ︎︡﹋ ﹤  ︋۵١
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (۵١٠٨۶١)

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۵

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠۴۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٩٧١١ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ︣ات ︫︣﹋️ ا︵﹙︦ ا﹁︣وز ︫︣ق﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ﹢ر︋   ︎﹩︗︀ ﹜︸︀﹋ ١ - آ﹇︀ی : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٠۶۵٢٩٣۶٩۴۶ ٢ـ آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡︠﹢ش آ﹨﹠﹌ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٠٩٣۴۴٨١۵١٢ ٣-آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ 
﹝︣︮︺﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٠٠۶٢۶٩٧٣٣١ ۴- آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︣︋︪﹞﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨︡﹞ ️﹫︣ه ٠٩٣٧٧٧٩٢٢٩ 
۵-︠︀﹡﹛ ﹝︥﹎︀ن ﹡﹢︻﹩ ︠︊︀زان ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٠٩۴١۵٢٠٣١۵ ︑︀ ︑︀ر ٩٨,١١,١۵ ٢ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و 
︑︺︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︣﹨ ︀﹉ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠﹀︣د ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای 

﹢د  ﹢ا﹨︡︋  ا︻︐︊︀ر︠ 
(۵١٠٨۵٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۹
۰۱

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠۴۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٩٧١١ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ︣ات ︫︣﹋️ ا︵﹙︦ ا﹁︣وز ︫︣ق﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
ــ︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︀زرس   ︋️﹝︧︋١٠٣٢٠٧٢١٨۶٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ︡. ٢- ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا﹡﹫︀ ﹡﹫﹉ ︑︡︋﹫︫︣  ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟︫  ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟   ︋️﹋︣ ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︫   ︋️﹝︧ ︖︀د ﹝︀︗︡ی زاده ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٣٨٣٨٧۴۶٢٩︋   ︨︡﹫ ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی︨ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ﹢ر︋   ︎﹩︗︀ ﹜︸︀﹋ ︀ن︀﹇آ :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ــ﹏ ا︣ار ذ﹇ ﹤  ︋٩٨,١١,١۵ ︣ه ︑ــ︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ــ︡ ٣- ا︻︱ــ︀ء﹡︡︣د﹎
٠۶۵٢٩٣۶٩۴۶،ا﹝﹫︣﹝︣︮︺﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٢۶٩٧٣٣١ ،︻﹙﹩ ا︣︋︪﹞﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٧٧٩٢٢٩، ︨︺﹫︡︠﹢ش آ﹨﹠﹌ ︋﹥ 

﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١۵٢٠٣١۵  ︫﹤ ︊︀زان︋  ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۴٨١۵١٢و︠︀﹡﹛ ﹝︥﹎︀ن ﹡﹢︻﹩︠ 
(۵١٠٩٠۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ دارو︨ـ︀زی 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ آر﹝︀ن دارو ︠︣ا︨︀ن
︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٨١۵ و ︫﹠︀︨﹥ 

١۴٠٠۵٩٢۴٠١۵ ﹩﹚﹞
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - آ﹇︀ی ﹁︣︗︀د ا﹝︀ن ا﹜﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٢٩٩٣٩٣٠٩٢٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ وآ﹇︀ی 
﹝︡ی ︻︊︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٨۴۴٢١٨ ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 

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

(۵١٠٨۴۵)

س
,۹
۸۰
۳۹
۳۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︋︭﹫︣ ﹝︀︨ـ︉ ︑﹢س 
﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٨۵ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢٧٧۵٠٨

ــ︣﹋︀ ﹝﹢رخ  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ   ٩٨,٢٢٣٨۴۴ ︫ــ﹞︀ره  ﹡︀﹝ــ﹥  و   ١٣٩٨,٠٢,١۵
٩٨,٢,٢۵ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ــ︺︊﹥ ای از ﹝﹢︨︧﹥ در ︑︣ان  ــ︡ : ١ -︫  ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︑︣ان ︋﹥ آدرس : ︑︣ان - ﹝﹫︡ان ﹁︀︵﹞﹩ 
- ︠﹫︀︋︀ن ﹙︧ــ︐﹢ن - ︠﹫︀︋︀ن ︋﹢︻﹙﹩ ︨ــ﹫﹠︀ی ︫︣﹇﹩ 
﹫︡ ﹝﹞︡ر︲︀  ﹥ ﹝︣︡️ آ﹇︀ی︨  ﹢م︋  ︎﹑ک ٢۶ ︵︊﹆﹥︨ 

︡٠٠۴۶۴٩۴٩٧٩ ︑︀︨﹫︦ ﹎︣د ﹩︫︀﹋ ﹩﹝︵︀﹁ ﹩﹠︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵١٠٨٣۶)

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۲

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ا﹫ـ︀ ﹡︀ن 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ا︣ا﹡﹫︀ن︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠٨١٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶۵٨٣١

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩                
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ️﹋︫︣ ︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︀ذ ︫ــ︡ : ا︨︀︨ــ︑ا ﹏ذ
در ۶۵ ﹝︀ده و ١١ ︑︊︭︣ه ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . 

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

(۵١٠٨١٣)

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۱

﹡﹍﹫ـ﹟  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
 ️﹫﹛﹢رز︠︣ا︨ـ︀ن ︫ـ︣﹋️ ︋ـ︀ ﹝︧ـ
﹝︡ود ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٧٧٢٠ و 

١٠٣٨٠۴٣١٠٩٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ﹝﹢رخ  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
ــ︡ : - ا︻︱︀ء  ١٣٩٨,٠٣,١٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ︫ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: - آ﹇︀ی 
﹡︀︮ــ︣ ︻︡︋︀ــ﹟ زاده ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۶۶۴٩۴۵٨١۵۵ 
﹝﹙ــ﹩  ︋︪ــ﹞︀ره  زاده  ︻︡︋︀ــ﹟  ︧ــ﹫﹟  آ﹇ــ︀ی   -
٠۴٩١٩٣۵٨١١ - آ﹇︀ی ﹝︣︑︱﹩ ︻︡︋︀﹟ زاده ︋︪ــ﹞︀ره 
زاده  ︻︡︋︀ــ﹟  ︻﹙ــ﹩  -آ﹇ــ︀ی  ﹝﹙ــ﹩٠٩۴۶٣٣٧٨٣٧ 
︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٣٣۴۴٨۶ ︋︺﹠ــ﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ 

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︡ود ا﹞︀﹡ ︣ه ︋﹥ ﹝︡ت︡﹞ ️﹫﹨
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵١٠٧٨۶) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۳۹
۱۹

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︣وش 
ـ︣﹋️  ︀وران︫  ︀رس︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ـ﹉︎ 
﹞︀ره ︔︊️ ۴۶١۶٨   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٢١۶١٢
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩                  
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ️﹫﹨ ــ︡ : ١ - ︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ی ذــ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ️﹁︀ ︩︀ر﹡﹀︣ ا﹁︤ا ﹤︋ ︣﹀﹡ ﹤︨ ︣ه از︡﹞

︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵١٠٧٨٣)

س
,۹
۸۰
۳۹
۱۶

"آ﹎﹩ د︻﹢ت ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︋︀غ ﹎︧︐︣ان ︨︀﹝︀ن(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ٣٣٩۴  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩   ١٠٣۴٠٠۶٨۵۶۵
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋ــ﹥ ا︵ــ﹑ع ﹋﹙﹫ــ﹥ ︀︮︊ــ︀ن ︨ــ︀م و ــ︀ 
﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ ا︪ــ︀ن ﹝﹫︨︣ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ در ︑︀ر ︫ــ﹠︊﹥ 
١٣٩٨/۴/١۵ رأس ︨︀︻️ ١۶ در ﹝︫ ﹟﹛︀︨ ﹏︣داری 
 ﹤ ︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد و ﹝﹢︲﹢ع د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥︋  ︨ــ︀﹝︀ن︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︫︣ح ذ
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣از︑  ︉﹢︭︑ ــ﹥ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ و١- ارا

.١٣٩٧/١٢/٢٩
 ٢- ارا﹥ ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ .
.️﹋︫︣ ︡︡︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︀ب ا︻︱︀ی︐﹡٣- ا 

️﹋︫︣ ︡︡︗ ︀ب ︋︀زرس︐﹡۴- ا 
 ️﹫﹑︮ ــ﹢اردی ﹋﹥ در﹞ ﹤﹫﹚﹋ ︉﹢︭︑ ۵- ︋︣ر︨ــ﹩ و 

﹝︖﹞︹ ﹁﹢ق ︋︀︫︡.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︋︀غ ﹎︧︐︣ان ︨︀﹝︀ن

/ع
۹۸
۰۳
۹۶
۰
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 اگنس کاالمارد، مخبر ویژه ســازمان ملل گفت: مقام های 
عربســتان من را بابت بی اعتبار کردن وجهه شــان تهدید به 
تشــکیل پرونده حقوقــی کرده اند، اما با همــه این اوصاف، 

امیدوارم کاری که من انجام داده ام، دیده شود.

دونالد ترامپ در گفت وگویی با تلویزیون کنگره آمریکا گفت: 
برای حمله به ایران احتیاج به تأیید کنگره ندارد.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در 
سخنانی نخست وزیر این رژیم را به تالش برای تشکیل یک 

دولت اقلیت تحت حمایت احزاب عربی متهم کرد.

نشست ضد فلسطینی منامه در میانه مخالفت ها و اعتراض های مردمی آغاز شد

انتفاضه در کرانه باختری،  اعتصاب در غزه
جهــان: در ادامه مخالفت ها و اعتراض هــای مردمی علیه 
نشست اقتصادی منامه، فلسطینیان ساکن در کرانه باختری 
و نوار غزه برای دومین روز دســت به اعتراض و اعتصاب زده 
و آدمک های ترامپ را به آتش کشــیدند. شرکت کنندگان 
در تظاهرات الخلیل، بیــت لحم و نابلوس در کرانه باختری 
شعارهایی از جمله فلسطین و قدس فروشی نیست سر داده 
و تأکیــد کردند که اجالس بحرین همانند دیگر توطئه های 
ضد فلســطینی شکســت خواهد خورد. از سوی دیگر غزه 
هم شاهد اعتصاب های فراگیر است. بانک ها، مراکز تجاری، 
دانشگاه ها و دیگر ارگان های این منطقه تعطیل هستند. پیش 
از این برخی تحلیلگران جهان عرب نسبت به پیامدهای طرح 
آمریکایی معامله قرن هشــدار داده و تأکید کرده اند که این 
مسئله انتفاضه سوم فلسطین و خیزش فلسطینیان در برابر 

اشغالگران را رقم خواهد زد.
همزمان با فلسطین دیگر کشورهای منطقه نیز صحنه خیزش 
مردمی در واکنش به نشست منامه است. شهروندان بحرینی 
که حکومت خودکامه آل خلیفه میزبانی از این نشســت را 
بر عهده دارد، این نشســت را اقدامی حکومتی و نه مردمی 
خوانده و به نشانه اعتراض پرچم های فلسطین را بر پشت بام 
خانه هــای خود نصب کردند. مســئوالن بحرین همزمان با 
برگزاری این اجالس جنجالی، هر گونه فعالیت  و برنامه های 

داخلی در مخالفت با این نشست و »معامله قرن« را ممنوع 
کرده انــد. این در حالی اســت که به دعــوت آل خلیفه ۲۰ 
خبرنگار و عکاس خبری رژیم صهیونیستی برای پوشش این 
نشست، وارد منامه شده اند. مردم تونس، الجزایر، مغرب، یمن 
و لبنان نیز به خیابان آمده و مخالفت خود را با این  نشست 

آمریکایی _صهیونیستی اعالم کردند. 
نشست اقتصادی منامه با عنوان »صلح تا آبادانی« به عنوان 
نخستین گام در راستای اجرایی شدن طرح آمریکایی»معامله 
قرن« از دیروز در بحرین آغاز شده است. معامله قرن طرحی 
اســت که دونالد ترامپ برای حل نزاع فلسطینی-اسرائیلی 
پیشــنهاد داده؛ طرحی کامالً یکطرفه که حــق آوارگان و 
پایتختی قدس برای دولت فلسطین در آن نادیده گرفته شده 
است. آمریکا، عربستان، امارات، مصر، اردن و مغرب از جمله 
حاضران در این نشست هستند. گروه های فلسطینی اما به 
طور متحد این نشست را تحریم کرده اند. لبنان، عراق، کویت 
در کنار روسیه و چین هم عدم مشارکت خود در این نشست 
را اعالم کرده اند. اتحادیه اروپا نیز به دلیل حضور نداشــتن 
نمایندگان فلسطین در سطحی »پایین« در نشست منامه 
حضور یافته. جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا با این 
وجود در کنفرانســی خبری پیش از این نشست تأکید کرد 

که دونالد ترامپ نسبت به کنفرانس منامه خوشبین است.

سیریا نیوز: وزرای خارجه ســوریه و کره 
شمالی یک یادداشــت تفاهم برای تشکیل 

کمیته ای مشترک به امضا رساندند.
ایسنا: وزارت امنیت داخلی آمریکا نسبت به 
احتمال حضور عناصر تروریستی داعش در خاک 
مکزیک در همســایگی این کشور هشدار داد.

دیلی میل: گوردون براون در تحلیلی به قلم 
خودش از وضعیت حال حاضر اتحاد در بریتانیا 
و کشــورهای تحت قیمومیت آن، نســبت 
به دورنمای فروپاشــی این اتحاد هشدار داد.

راشــاتودی: روسیه هشــدار داد، چنانچه 
آمریکا اقدام به استقرار سیستم های موشکی 
مســتقر روی زمیــن در نزدیکــی مرزهای 
روســیه کند، این امر منجر به یک رویارویی 
مشــابه با بحران موشــکی کوبا خواهد شد.

پایگاه تحلیلی هیل گزارش داد
 ترامپ در ژاپن، اعتبار 

ازدست رفته را بازیابی کند
فارس: پایگاه اطالع رســانی 
»هیل« وابســته بــه کنگره 
آمریکا در گزارشی به نشست 
آتی ســران اقتصادی جهان 

موسوم به جی۲۰ اشاره کرد و نوشت: واشنگتن 
به واسطه افزایش تنش هایی که با ایران دارد، 
در روابط با همپیمانانش دچار فراز و نشــیب 
شده است.هیل توضیح داد، برخی گزارش ها 
حاکی از آن است که در پایتخت های اروپایی 
و کشــورهای دیگر درباره اتهام زنی ترامپ به 
تهران در خصوص حادثه دریای عمان تردید 
وجود دارد. در بخشــی از ایــن گزارش آمده 
است: مسئله اعتبار ترامپ و همچنین اعتبار 
آمریکا در رابطه با عراق و اطالعات غلط برای 
تســلیحات کشــتار جمعی در بغداد موجب 
شده است که نزدیک ترین همپیمانان آمریکا 
نیز در خصوص مجــادالت آمریکا، محتاطانه 
وارد شــوند. هیل در پایان نتیجه گیری کرد 
که ترامپ در نشســت گروه ۲۰ در اوساکای 
ژاپن بایــد برای آغاز بهبــود خرابی هایی که 
بتازگی بــه بــار آورده، عاقالنــه عمل کند.

تهدید تزارها جواب داد
مجمع پارلمانی شورای اروپا 
حق رأی روسیه را برگرداند

جهان: گروه بین المللی موسوم به مجمع 
پارلمانی شــورای اروپا با احیای حق رأی 
روسیه که پس از مناقشه کریمه لغو شده 
بود، موافقت کرد. این مجمع، ســازمانی 
متشکل از نمایندگان پارلمانی ۴۷ کشور 
است. این تصمیم ۱۱۸ رأی موافق، ۶۲ رأی 
مخالف و ۱۰ رأی ممتنع داشــت. روسیه 
پیش تر تهدید کرده بــود چنانچه اجازه 
نداشته باشد در نشست چهارشنبه تعیین 
دبیرکل جدید شورای اروپا شرکت کند، 
این نهاد را برای همیشه ترک خواهد کرد. 
پسکوف در واکنش به این تصمیم گفت: 
این تصمیم، نشــانه پیروزی منطق است.

 رئیس انجمن حقوق بشر بحرین:
ملت بحرین مخالف نشست منامه است

 باقــر درویش، رئیس انجمن حقوق بشــر بحرین در گفت وگو با قدس 
آنالین، نشســت منامه را جزوی از فرایند عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی دانست و گفت: آن ها تنها به اینکه دولت بحرین حامل 
پیام های عادی ســازی با رژیم صهیونیستی باشد، اکتفا نکردند و می خواهند که 
نخستین بخش از طرح معامله قرن را نیز از منامه اعالم کنند. اما مردم بحرین به 
ملت و مسئله فلسطین وفادار خواهند ماند و حتی اگر حکومت بخواهد با توسل به 
زور عادی سازی را بر مردم تحمیل کند، این اقدام آینده ای نخواهد داشت و مردم 
بحرین تسلیم نخواهند شد.این فعال بحرینی تصریح کرد: جارد کوشنر، داماد رئیس 
جمهور آمریکا و مسئول اجرای معامله قرن این توهم را دارد که می تواند از طریق 
فریب برخی از کشورهای عربی مجاور با فلسطین با پول، طرح خود را با موفقیت 
اجرایی کند و این امکان را برای رژیم اشغالگر قدس فراهم کند تا کرانه باختری را 
نیز به اشغال خود درآورده، بر مقدسات مسلمانان سیطره یابد و مسئله فلسطین را 
از بین ببرد، اما ملت های آزاده از جمله ملت بحرین تـأکید می کنند که کنفرانس 
بحرین و معامله قرن بی نتیجه خواهد بود.رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: به 
برادرانمان در فلسطین این اطمینان را می دهیم که تمام ملت بحرین مخالف معامله 
قرن هستند. این کنفرانس را دولت بحرین برگزار می کند و این دولت به هیچ وجه 
نماینده ملت بحرین نیســت. باقر درویش ضمن محکومیت سیاست های رژیم 
آل خلیفه در بحرین افزود: آیا این عجیب نیســت دولتی که نماینده مردم خود 
نیست و آزادی را از آن ها سلب کرده است، میزبان کنفرانسی برای فروش فلسطین 
به مبلغ ۵۰ میلیارد دالر باشد، در حالی که تمام فلسطینیان این کنفرانس را محکوم 
کرده اند؟! این انقالبی بحرینی بر حمایت قاطع ملت بحرین از ملت فلسطین و حق 
بازگشت آن ها به میهن خود تأکید کرد و گفت: تمام طرح های عادی سازی با رژیم 
صهیونیستی مردود است و قدس پایتخت همیشگی و ابدی فلسطین باقی خواهد 
ماند.  دشمن خیال می کند در نبرد عادی سازی با گرفتن چند عکس در کشوری 
پلیسی که مردم خود را سرکوب می کند، پیروز می شود. هرگز، ملت بحرین مخالف 

معامله قرن هستند و قطعاً کنفرانس بحرین شکست خواهد خورد.
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عکس نوشت

بحران سیل اروپای مرکزی را فلج کرد
بارش های شــدید در صربستان، اســکاتلند و دیگر کشورهای اروپای 
مرکزی ضمن ایجاد ســیل در این کشورها، ترافیک شهرهای اصلی را 
مختل کرد. خیابان های مختلف در پایتخت صربستان در محاصره آب 
قرار گرفته اند و این شهر وضعیت بحرانی به خود گرفته و آب به برخی 
منازل مسکونی در پایتخت نیز وارد شده است. در اسکاتلند هم شهرهای 
اصلی روی آب هستند و بسیاری از مردم خودروهایشان را در خیابان ها 
رها کرده اند. اگرچه از تعداد قربانیان سیل در این کشورها اخباری درز 
نکرده، اما خبرها از نبود آب آشامیدنی مسئوالن را نگران کرده است.

 هشدار اتحادیه آفریقا به سودان مقابله با داعش ادامه دارد نه ترکیه به اصرار های آمریکا
 قرارداد اس400 

به هیچ عنوان لغو نمی شود
 عملیات  حشد  الشعبی

 در مرزهای عراق با سوریه
 شورای نظامی 

تا 10 تیر وقت دارد
آناتولی: وزیر خارجــه ترکیه اعالم کرد: 
فرقی نمی کند که چه اظهاراتی از ســوی 
مقامات آمریکا بیان شــود. مــا در حال 
حاضر سامانه اس ۴۰۰ را خریده ایم. مولود 
چاووش اوغلــو ادامه داد: در حال حاضر ما 
در حال گفت وگو درباره  زمان انتقال این 
سامانه به ترکیه هستیم. امکان ندارد که 
خرید اس۴۰۰ را لغو کنیم. وی ادامه داد: 
واشنگتن با هیچ یک از پیشنهادهای ترکیه 
برای حل این مســئله موافقت نمی کند. 
رجب طیب اردوغان هم روز گذشته گفت 
که این ســامانه ماه آینــده میالدی وارد 

ترکیه خواهد شد.

ایسنا: حشد الشعبی عراق اعالم کرد، برای 
تأمین امنیت مرز مشترک با سوریه عملیات 
امنیتی را شروع کرده است. حشد الشعبی 
در بیانیه ای اعالم کرد، فرماندهی این هیئت 
در االنبار یک عملیات امنیتی برای تأمین 
امنیت مرزها با سوریه اجرایی کرده و نیروها 
در مســاحت مورد نظر مســتقر شده اند. 
نیروهای حشدالشــعبی اعالم کرده اند که 
مساحتی به طول ۱۵۰ کیلومتر را پوشش 
داده اند که شــامل مناطق وادی الصواب، 
روستای صویب والبو خلیفه می شود. پیش 
از این در عملیات پیشدستانه  سازمان مبارزه 
با تروریسم ۱۴ عضو داعش کشته شدند.

فارس:اتحادیه آفریقا به شــورای نظامی 
ســودان فرصــت داد تا پایــان 3۰ ژوئن 
۲۰۱9 )۱۰ تیرماه( قدرت را به یک دولت 
مدنــی واگذار کند، در غیــر این صورت، 
با خارطوم متوقف  اتحادیه  همکاری های 
می شود و عضویت سودان در این اتحادیه 
به حالت تعلیق در خواهد آمد. اپوزیسیون 
هم با پذیرفتن اجمالی طرح های اتیوپی 
و اتحادیه گفته اســت: شــورای نظامی 
بهتراست پیشنهادهایی که در این طرح ها 

ارائه شده اند، بپذیرد. 
اتیوپــی و اتحادیه آفریقا بــا هماهنگی 

یکدیگر این طرح را ارائه کرده اند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

گفت و گوی جیبی بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

«﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡ ا﹜︊︧﹥(︎︀﹜︐﹢ و ︋︀را﹡﹩)»
︡ام و  ــ︣ای︠  ︀را﹡﹩︋  ︀﹜︐﹢ و︋  آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︺ــ︡ادی︎ 
ــ︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥،  ﹥ ︫ــ︣ح︫  ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی (ع) ،︋ 
 ︡︣︠ ︳︪ــ︀﹨︡ه ︫ــ︣ا﹞ ️︗ .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ﹅ــ︣︵ از
و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.irــ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت 
﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢٫٠٠ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/٩٨/٠۴  ﹡︧︊️ 
︋﹥ ︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ ا︻﹑م 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤ــ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ︫ــ︡ه ا﹇︡ام

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠٢۴٨٧-٠۵١ و ٣٢٠٠١٣٣٨-٠۵١

/ع
۹۸
۰۳
۷۹
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٢ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣﹋️                
︋︣ه ︋︣داری راه آ﹨﹟ ︫︣ی ︑︣ان و ﹢﹝﹥ ︋︪﹞︀ره ︔︊️ ۴٣۴١٨١

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹫︁︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ﹋﹥ راس ︨︀︻️ ١۴  ︑︀ ١٧ روز 
﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟   ︋︀ ︀︠︐﹞︀ن ﹋︀﹜ـ︕ (︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹝﹠﹀﹩ ٢) ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︋  ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٣٠ در ﹝ـ﹏︨ 

﹋︀رت ︫﹠︀︨︀﹩ و د﹁︐ ️﹢︱︻ ﹤︣︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٢- ﹎︤ارش ︋︀زر︨﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ٣۵   ٣- ﹎︤ارش و ︑︭﹢︉ ︋﹫﹑ن ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧
۴- ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ر︨﹞﹩ ︨︀ل ١٣٩٧   ۵- ︎︀داش و ﹆﹢ق ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟

۶- ا︮﹑ح ︋﹠︡ ۵ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︭﹢︋﹥ ﹝︖﹞︹ ١٣٩۶/١١/٠٢ در ︭︠﹢ص ﹡︷︀م ︗︊︣ان و ︨﹢د ︋︀﹡﹊﹩
٧- ﹎︤ارش و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︻︱︺︑ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ات ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹡﹊︣د﹡︡ ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ۵٨ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

٨- ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︭﹢︋﹥ ﹝︖﹞︹ ٩٧/١٢/١٣ در ︭︠﹢ص ︻︱﹢️ ا︻︱︀ی ا︠︣ا︗﹩
٩- ا﹡︐︀ب ٣ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ١ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ٣٧ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥  ︀︫ــ﹠︡، ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ ﹡﹞﹩︋  ︑﹢︲﹫ــ︀ت :   آن د︨ــ︐﹥ از ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹋﹥ ﹇︀در︋ 
 ︀ر︑ ︀︑ ( ︫︡ ︡﹨ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن اداری ار︨︀ل ︠﹢ا ﹅︣︵ و ﹨﹛ از  www.tm٢metro.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹩﹡︀و︺︑ ️︀︨در ﹜﹨ ﹤﹋)
 ﹩﹊ ﹤︋ ️﹛︀﹋و ︰﹢﹀︑ ﹤︋ ️︊︋︀زرس ﹡︧ــ ︡﹫︀︑ و ︎︦ از ︣︲︀ ️﹋︫︣ــ ﹏﹞ ︡ه ︠﹢د در﹠︀﹝﹡ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ ︋﹥ ﹨﹞︣اه
 ﹏﹋﹢﹞ ️﹢︱︻ ﹤︣︐﹁︣اه د﹝﹨ ﹤ از ا︻︱︀ی ︀︲︣ در ︗﹙︧ــ﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨ــ️ ا︻︱︀ء ﹡﹞︀﹠︡ه ، اوراق و﹋︀﹜️ را︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر در ︗﹙︧﹥ ارا﹢︱ ️︗
︲﹞﹠︀" ︡ا﹋︓︣ رای و﹋︀﹜︐﹩ ︋︣ای ﹨︣︻︱﹢ ︑︺︀و﹡﹩ ٣ ︋︣گ و ︋︣ای ا﹁︣اد ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹉ ︋︣گ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︀︀ن و﹇️   ︎) ﹩﹎آ از ︑︀ر ︡︺  ︋﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀︑ ︡︀زر︨ــ﹩ را دار﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ ﹥ ﹡︀﹝︤دی در ا﹡︐︀︋︀ت︋   ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ا﹁ــ︣ادی
﹥ ارا﹥ ﹝︡ارک و ︑﹊﹞﹫ــ﹏ ﹁︣م ﹨︀ی ︔︊️ ﹡︀م  اداری روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٠۴/١٢ ) ︋ــ﹥ د﹁︐ــ︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧ــ︊️︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ︗﹙︧﹥ ﹡﹢︋️ اول ︋︀ ︱﹢ر ا﹋︓︣️ ( ﹡︭︿ + ١ )  ا︻︱︀ء ر︨﹞﹫️ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ .

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٢ 

/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۳

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣ــ﹛ ︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد   ︨
️ ﹨︀ی  ﹋︣  ︫﹤ ﹥ د︨︐﹍︀ه آ︨︀﹡︧﹢ر را︋  ︑ ︡︣︠﹫﹥ ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی︨ 
دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹝︺︐︊︣ ︵︣ا﹩ و ﹝﹢﹡︐︀ژ از وزارت ︮﹠︺️ ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
١٣٩٨/۴/١٧ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ــ︐︺﹑م و ﹝﹠︀﹇︭︀ت 
                     www://sem.aqr-harimeharam.org آدرس    ︋ــ﹥  ︨ــ︀ز﹝︀ن  اــ﹟ 
  .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀( ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۲

﹝﹢︑ــ﹢ر  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  و︋ــ︣گ  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︎ــ﹑ک،﹋︀رت 
﹝﹢︑ــ﹢ر                                                             ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︎︀﹜ــ︦  ︨﹫︧ــ︐﹛  ︨ــ﹫﹊﹙️ 
NEODJGEFOO814  ︑﹫ــ︌ DTS180I  ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NSP***180A9410688      ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
︫ــ﹊︣ا﹜﹥ ︪ــ﹞︐﹩ ﹁︣ز﹡︡ ﹁︱﹏ ا﹜﹥ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️.

/ع
۹۸
۰۳
۹۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣١SE ︀︍︀ ﹢اری︨  ﹢دروی︨   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠  ︨︤︊ ︋︣گ︨ 
﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 M13/5676963 ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۵٢٨ص۵۶ ا︣ان ٧۴︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAS411100G1247117 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره
︨ــ﹫︡ه ﹝︣︗︀ن ر︀︲﹩ ﹝︪ــ︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۳
۹۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥
︀︡اری  ︣ه ︋︣داری، ﹡﹍︡اری، ︑︺﹞﹫︣ات و ﹋﹠︐︣ل ا﹞﹠﹩ و︎   شركت سهامى آب منطقه اى فارس در ﹡︷︣ دارد «︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
︨︡ و ﹡﹫︣و﹎︀ه درودزن و ︑︃︨﹫︧︀ت وا︋︧︐﹥» را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای ︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ر وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎
١) ﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ﹁︀رس- ︫︨︣︐︀ن ﹝︣ود︫️- ︋︩ ا︋︣ج- ︨︡ درودزن

٢) ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣) ︠﹑︮﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︣ه ︋︣داری، ︨︣و︦ و ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ︨︡ و ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋︣ق آ︋﹩ درودزن

۴) ︋︣آورد ︀︎﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ١٣/٧٩٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵) ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ۶٩٠/٠٠٠/٠٠٠ (︫︪︭︡ و ﹡﹢د ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه 

در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹫﹥ و در ︎︀﹋️ «ا﹜︿» ︎﹫︪﹠︀د ارا﹥ ﹎︣دد.
﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︮  ﹎︣ ︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹠  ︋﹩︣ا ︤ ء«ا﹜︿» ﹝︀ده ١١ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗ ︀س ︗ ︣ ︨ا ︀ده و︋  ︭﹢رت︨   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩ ︀︋۶) ارز

 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ️﹋︣از ︫ــ ﹉ ﹤︀︎ ︀︋ ︀﹨︨︡ــ ﹩﹠﹝ــ︡اری و ﹋﹠︐︣ل ا﹍﹡ ،︣ه ︋︣داری︋ ️﹫﹑︮ ﹤ــ﹞︀﹠﹫﹨︀ی دارای ﹎﹢ا︐﹋︣ــ︀ ︫ــ﹠︑ (٧
 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ️﹋︨︣ــ﹥ از ︫ــ ﹤︀︎ ﹏﹇︡ا ︀︋ ︀﹨︡︣و﹎︀ه ︨ــ﹫﹡ ﹩﹠﹝︡اری و ﹋﹠︐︣ل ا﹍﹡ ،︣ه ︋︣داری︋ ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨︣ان و ﹎﹢اآب ا
️ ﹨︀ی دارای ︑﹠ ︀﹊﹩ از  آب ا︣ان، ﹝︖︀ز ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ (دا︫ــ︐﹟ ﹨︣ دو ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️). ︫ــ︣﹋

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫﹤ ️ ﹨︀ی دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ د﹍︣، ا﹇︡ام︋  ﹋︣  ︫︣︀  ︨︀ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︵︣﹅ ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︀ً از  ﹁︣ ︀︻️ ١۵/٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٩/٩٨/٠۴︮   ︨️︀︽﹛ ٩٨/٠۴/روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٣ ︊ ــ︀︻️ ٨/٠٠︮  ٨) در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ︀ل ا﹝﹊︀ن١/٠٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤در ازای وار WWW.SETADIRAN.IR :آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار︋  ︐︀د و ︑﹢﹏ ﹡︧ــ︤﹫﹁ ﹤﹊﹩ آن︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︭﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در︨  ﹫︪ــ﹠︀د︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠٩) آ
﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د، ︨ــ︀︻️ ١۵/٠٠ روز ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/١٩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝︤﹫﹁ ﹤︧﹡ ﹏﹢︑ ﹏﹊﹩ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ آدرس: ︫﹫︣از،                    

︋﹙﹢ار ارم، ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس، ﹝ ️︣︡︣ا︨️، ا︑︀ق ١٣٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٠) ︗﹙︧﹥ ﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︀︻️ ٩/٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٢ در ﹝﹏ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

١١) ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︀︋ ︀ ︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ آدرس ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹊︀︑︊﹥ و﹇ ️︣︡﹞ ︀︋ ︡﹠﹡︀م در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا︋١٢) در ︮﹢رت ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠٧١٣٢٢۵٠٧٠٢ ︑﹞︀س﹝︫
و                                                         IETS.MPORG.IR و   WWW.FRRW.IR و   WWW.WRM.IR آدرس  ︋ــ﹥  ﹁︣ا︠ــ﹢ان  آ﹎ــ﹩  ︋︀ز︋﹫﹠ــ﹩  ︗ــ️   ️︀︨ــ وب   (١٣

WWW.SETADIRAN.IR ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٨٨٩٨ /م.ا﹜︿ ۴١۶٩
﹝︣︡️ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۱

﹡﹢︋️ دوم

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩
       ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡ــ️ ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ 
﹢﹝︀گ  ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹊︨︡ــ︐﹍︀ه ﹋﹞︍﹊︐﹢ر ﹜﹠︡ ﹁﹫﹙︡︋  دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
﹝ــ︡ل BC٧٧٢RB٢  ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ا﹁ــ︣اد ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ 
︫︣ا︳ ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ در︪﹞ ️﹁︀︭︀ت ﹁﹠﹩ و ︫︣ا︳ ﹇︣اردادی 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︀﹝﹫﹟ د︨︐﹍︀ه ﹝︢﹋﹢ر ﹟رد ﹡︷︣ ا﹢﹞
 ️︗ ︀ ︣ا︗︺ــ﹥ و﹞ ﹏آدرس ذ ﹤ ــ︀ز﹝︀ن︋  ــ﹥ ︑︀ر﹡﹞ــ︀ی︨   ︋١٣٩٨/٠۴/٢٢
 ﹏︮︀ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹝﹙︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٣٣٨۶٣٩٩٩-٠۵١ ︑﹞︀س﹋
﹡﹞ــ﹢ده و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ رزو﹝﹥ ﹋︀ری ، ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢︵﹥ را  
 ﹩﹠﹁ ﹤﹠︀︺﹞ ︉﹠︗ -︣︡︾ و ︶﹁︀ ﹏︎ ﹏︮︀﹁ ︡ -︡س﹆﹞ ︪︡﹞ آدرس ﹤︋

︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹞اداره ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︨︀ز (︣︡︾ ︀ن﹝︐︠︀︨)
wmo.mashhad.ir :︀ر﹡﹞︀ی ︨︀ز﹝︀ن︑

︪︡﹞ ︣داری︫ ︡﹡︀﹝︧︎ ️︣︡﹞ اداره روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن
/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۸

/ع 9
80

38
93

همراه با مشترى، همگام با فناورى

مناقصه شماره 2  /98 نوبت دوم
︣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 ︀ ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ا﹝︀م ︧﹫﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ و︋  ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝﹫︡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)   ︫

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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