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از ســبقه تاریخی برخوردار است. آمریکا تا پیش از حوادث 11 سپتامبر 2011، 
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در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست
 آســتان  مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی امکان زیارت از راه دور را در فضای مجازی تشریح کرد 

آســتان قدس رضوی گفت: امکانات فراهم شــده در 
فضای مجازی و پایــگاه اینترنتی حرم مطهر رضوی 
شــرایط زیــارت از راه دور را بیــش از پیــش برای 

عاشقان بارگاه منور امام هشتم)ع( فراهم کرده است. 
جواد هاشــمی در این ارتباط به خبرنگار قدس اظهار 
داشت: در پایگاه اینترنتی حرم مطهر رضوی )به نشانی 

... )haram.razavi.ir3 صفحه ............ 

ُکمدین ها مثل َکبک 
راه نمی روند!

پیغام محرمانه تاج
اخالص، رمز اثرگذاری »کافی« به ویلموتس

9 10 7
»خمسه« ادای »جرج کارلین« را در می آورد؟ فدراسیون  به دنبال حقوق سرمربی تیم ملی  در بزرگداشت منبری و مبلغی

 که هنوز یادش ماندگار است  
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 کشتی ایرانی متوقف شده در عربستان آزاد شد   تالش انگلیس برای یافتن راه حل نفتکش گریس

      صفحه 1
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سیاست: وزیر امــور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
گفت: حضــور آمریکا در هر نقطــه از جهان موجب 
بی ثباتی، فشار به مردم و افزایش تندروی و تروریسم 
اســت. ظریف دیــروز در ابتدای ورود بــه ونزوئال در 
گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: بسیار خوشحالم 
که برای شــرکت در نشست جنبش عدم تعهد و یک 
دیدار دوجانبه به کشور دوست و برادر ونزوئال آمده ام. 
مقاومت مردم ونزوئال در برابر رفتارهای مداخله جویانه 
آمریــکا برای ما و آینده منطقه و جهان بســیار مهم 
است. مردم ونزوئال  بدون دخالت آمریکا  قادر  هستند  با  

یکدیگر  زندگی  کنند.
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در پاسخ 
به پرســش خبرنگاری مبنی بر اینکه ســفر شما به 
ونزوئال چه معنایی دارد و »مایک پنس« معاون رئیس 
جمهوری آمریکا این سفر را در راستای سیاست های 
تهران برای بی ثباتی منطقه قلمداد کرده است، گفت: 
آمریکا در هر نقطه از جهان که قدم می گذارد، ناامنی 
و بی ثباتی ایجاد می کند و این موضوع با حضور آمریکا 
در خلیج فارس، خاورمیانــه و همین طور در منطقه 

آمریکای جنوبی و التین قابل مشاهده است.
ظریــف ادامه داد: جایی در دنیــا نمی توان یافت که 
حضور آمریکا در آن ثبات بخش باشد. ورود آمریکا در 
هر نقطه ای از جهان موجب بی ثباتی، فشار به مردم، 
افزایش تندروی و تروریسم شده است. ظریف بامداد 
دیروز با استقبال همتای ونزوئالیی خود برای شرکت 
در نشســت وزیران خارجه  عضو جنبش عدم تعهد 

وارد کاراکاس شد.
ظریف در نشســت وزیران امور خارجه جنبش عدم 
تعهد نیز گفت: موج نوین ماجراجویی یکجانبه گرایانه 
افراطی آمریکا مهم ترین چالشی است که اکنون تقریباً 
همگی ما به طریقی با آن روبه رو هستیم. این چالش 
در حال تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین المللی 
اســت و به انحای گوناگون صلح و ثبات در سراســر 
جهان را در معرض تهدید قرار داده اســت. همکاری 
بین المللی در بســیاری از زمینه ها از جمله تجارت 
آزاد، محیط زیســت، حاکمیت قانون، ســازمان های 
بین المللی و مواردی بیشــتر به گونه ای بی ســابقه 
در حال صدمه دیدن و خدشــه دار شــدن است. در 

شــرایطی که برخــی ملت ها از ناحیــه تحریم های 
اقتصادی یکجانبه و تهاجم نظامی تهدید می شــوند، 
دیگــر ملت هــا بار ســنگین ضربات ناشــی از موج 
سیاست های حمایت گرانه ناپخته آمریکا را تحمل می 
کنند. وضعیت به گونه ای اســت که حتی بسیاری از 
متحدان آمریکا در معرض سیاست بی سابقه مداخله 
در امور داخلی شــان قــرار دارند. با یــادآوری نتایج 
فاجعه آمیز موج قبلی یکجانبه گرایی آمریکا در اوایل 
دهه 2000 میالدی شامل اشغالگری ها، بی رحمی ها 
و افراط گرایی خشن، بر ماست تا در مقابل این موج 

جدید ایستادگی کرده و آن را به عقب برانیم.
وی افزود: الزم اســت که دولت هــای عضو جنبش 
عدم تعهــد در صفی واحد قــرار گرفته و بر چگونگی 
رفع این تهدید تمرکز کنند که اگر چنین نکنیم، همه 

بازنده خواهیم بود.

سیاست: 1۷5 تشــکل دانشجویی خراسان رضوی 
در نامه ای به وزیر امور خارجه کشــورمان،  خواستار 
مطالبه و پیگیری آزادی »شــیخ ابراهیم زکزاکی« 
شدند.متن این نامه به شرح ذیل است: »جناب آقای 
ظریف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران، با ســالم و احترام؛ همان گونه که مستحضرید 
چهار ســال از اسارِت شــیخ ابراهیم زکزاکی توسط 
ارتش نیجریه می گــذرد، همچنین خبرهایی مبنی 
بر وخامت حــال و در خطر بودن جان وی به گوش 

می رسد«. این نامه ادامه می دهد: »از آنجا که وزارت 
خارجه جمهوری اســالمی ایران براساس اصل 152 
قانون اساسی ملزم به دفاع از حقوق همه مسلمانان 
جهان بــوده و نیز طبق اصل 154 قانون اساســی 
ملزم اســت از مبــارزه حق طلبانه مســتضعفان در 
برابر مســتکبران در هر نقطه از جهان حمایت کند، 
بنابراین ما دانشجویان انقالبی دانشگاه های خراسان 
رضوی خواســتار پیگیری سریع این موضوع و اتخاذ 
مواضعی شفاف توسط وزارت خارجه هستیم و مورد 

درخواســت و انتظار است که اقدامات صورت گرفته 
در حمایت از حرکت اســالمی نیجریه درراســتای 
آزادی شــیخ ابراهیم زکزاکی را بــرای تنویر افکار 

عمومی و دانشجویان، شرح کنید«.

سیاست: سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه 
فرهنگــی و اجتماعی بقیه اهلل)عــج( در چهارمین دوره 
آموزشی اســالم ناب که به مناسبت ســالگرد پذیرش 
قطعنامه 598 برگزار شــد، گفت: پــس از عملیات فتح 
خرمشهر، من و شهید باقری در سال 61 دنبال منطقه ای 
برای انجام عملیات می گشتیم. برای عملیات رمضان به 
منطقه شلمچه آمدیم. تا چشممان به موانع افتاد، هر دو 
گفتیم در اینجا نمی شود عملیات کرد. به منطقه پاسگاه 
زید رفتیم و عملیات رمضان آنجا انجام شــد. وی با بیان 
اینکه از سال 61 تا 65 دشمن بی وقفه موانع، مین، سیم 
خاردار و خاکریز درست کرد، افزود: مستحکم ترین جبهه، 
اول شــلمچه بود و بعد طالییــه. عملیات کربالی5 یک 

عملیــات تکلیفی و خدایی بود. شــب پیش از عملیات، 
فرماندهان به انجام این عملیات اشکال گرفته بودند، از بس 
درباره آن ابهام وجود داشت. می گفتند آیا موفق خواهیم 
شد، تلفات چقدر است، اگر بتوانیم خط را بشکنیم فوقش 
5 کیلومتر پیشــروی می کنیم و به بصره نمی رسیم، آیا 
می ارزد؟ جعفری تأکید کرد: قرار شد از امام استعالم شود. 
حضرت امام)ره( آقای هاشــمی را فرســتادند که ایشان 
بررســی کند و به همراه کارشناسان ارتش و شهید صیاد 
و دیگران تصمیم بگیرند که این عملیات انجام بشــود یا 
نه. شــب پیش از عملیات تا ساعت 4 صبح یک جلسه 
تشکیل شد. نزدیک اذان صبح آقای هاشمی به این نتیجه 
رسید که عملیات نباید انجام شود؛ چون ریسک آن باال 

بود. محاسبات مادی می گفت که نباید این عملیات انجام 
شود. جعفری تصریح کرد: پس از نماز صبح فرماندهان به 
آقای هاشمی گفتند این عملیات اگر انجام نشود، ما دیگر 
نمی توانیم در خوزستان عملیات کنیم. آقای هاشمی دائم 
دنبــال این بود که یک عملیات موفق بکنیم و یک جای 
بزرگــی را بگیریم و با مذاکره و صدور قطعنامه، جنگ را 

به پایان برسانیم.

ظریف در ونزوئال: 

نامه ۱۷۵ تشکل دانشجویی به ظریف 

روایت سردار جعفری از ایده هاشمی  رفسنجانی برای پایان جنگ

حضورآمریکادرهرنقطهازجهانموجببیثباتیاست

پیگیرآزادیشیخزکزاکیباشید

بایکعملیاتموفقبهاستقبالقطعنامهبرویم

:jامام علی
هر که با 

خردمندان 
مشورت کند، 
به راه درست 
راهنمایی شود.
بحار- ج 75- ص105

مراسم وداع با شهید امیرسرلشکر حسین ادبیان از فرماندهان گمنام و غیور 
ارتش، عصر شنبه با حضور خانواده شهید در معراج شهدای تهران برگزار 
شد. پیکر مطهر این شهید بزرگوار در جریان تفحص اخیر در ارتفاعات ۱۱۵۰ 

بازی دراز، کشف و شناسایی شده بود.

وداعباشهید
»امیرسرلشکرحسینادبیان«
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روزنامـه صبـح ایـران

پشت پرده پیشنهاد مذاکره آمریکا از زبان سخنگوی وزارت خارجه   سیاست: موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه باقی ماندن توافق به سود همه است، اما خروج آمریکا تهدیدی بزرگ 
برای »گزینه دیپلماسی« چند طرفه به شمار می رود، گفت، پیشنهاد مذاکره آمریکا، صرفاً تاکتیکی برای تکمیل راهبرد آمریکا علیه ایران یعنی »فشار حداکثری« است. او تأکید کرد که میانجی گری در سایه جنگ 

اقتصادی، بی معناست و افزایش حضور نظامی خارجی در منطقه، خطر تقابل را افزایش می دهد.

یک  توقیف  خانه:  خلیل  آرش 
نفتکش بریتانیایی در آب های تنگه 
هرمز توسط نیروهای سپاه پاسداران آن هم 
در حالی که در روزها و هفته های اخیر دولت 
این کشــور مانور تبلیغاتی گسترده ای را در 
مورد حضــور نیروهای نظامــی و افزایش 
ناوهای خود در خلیج فارس برای اسکورت 
کشــتی های تجــاری به راه 
انداخته بود، چنان شوکی را به 
لنــدن وارد کــرد که جرمی 
هانت، وزیر خارجه انگلیس از 
دیشــب تا به حــال چندین 
موضع آشــفته و متناقض را 
اتخاذ کرده است. در ساعات 
اولیه انگلیسی ها شاید باورشان 
نمی شد که این اتفاق افتاده و 
نیروهای سپاه بی آنکه آن ها 
حتی در ساعات اولیه متوجه 
شوند نفتکش توقیف شده را 
به آب های جزیره قشم هدایت 
کرده باشند. موضوع به قدری برای انگلستان 
اهمیت داشت و از آن احساس خطر کردند 
که کابینه این کشــور بدون حضور ترزا می 
نخست وزیر با حضور مقامات امنیتی تشکیل 
جلسه فوق العاده داد. وزارت دفاع انگلستان با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که در پی کسب 
اطالعات بیشتری درباره نفتکش این کشور 
هستند که در تنگه هرمز متوقف شده است. 
همزمان جرمی هانت به صورت شــبانه با 

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی 
برقــرار کــرده و با او به رایزنی و مشــورت 
پرداخت. بامداد شنبه پس از پایان نشست 
انگلیس  اضطراری دولت، سخنگوی دولت 
اعالم کرد: به کشــتی های انگلیس توصیه 
شده است که موقتاً از تنگه هرمز تردد نکنند.

 عقب نشینی انگلیس
جرمــی هانت دیروز ظهر امــا در دو  پیام 
توییتــری ابتدا زبــان به تهدیــد تهران 
گشود و مدعی شــد اقدام روز گذشته در 
خلیج فارس عالئم نگران کننده ای را نشان 
می دهد مبنی بر اینکه ایران ممکن اســت 
مســیر خطرناک رفتار غیــر قانونی و بی 
ثبات کننده را انتخاب کرده باشــد. هانت 
همچنین با اســتناد به اظهارات دیروزش 
عنوان کرد که پاســخ انگلیــس قاطعانه 
خواهــد بود. با ایــن حــال او در ادامه با 

تغییر لحــن و تلطیف اظهارات پیشــین 
خود نوشــت: ما در حال تالش به منظور 
پیدا کــردن راه حلی برای نفتکش گریس 
یک هستیم، ولی در عین حال باید امنیت 

کشتیرانی انگلیس نیز تضمین داده شود.
ایــران البته موضــوع اخیــر را که توقیف 
نفتکش انگلیسی اقدامی به تالفی ماجرای 
جبل الطارق بوده را مطرح نکرده و می گوید 
کشتی انگلیسی به دلیل تخلف در انتخاب 
مسیر، تخلیه زباله های نفتی و تصادف با یک 
شــناور دیگر به درخواست سازمان بنادر و 
کشتیرانی توقیف شده است. سردار محمد 
کرمــی راد در گفت وگو با قــدس آنالین 
با اشــاره به طــرح این موضوع از ســوی 
هانت، می گوید: انگلیســی ها خیلی زود به 
آســیب پذیری اقتصادی و امنیتی و البته 
حیثیتی خود در منطقه خلیج فارس و تنگه 

هرمز پی بردند. 

 کشتی ایرانی متوقف شده 
در عربستان آزاد شد

 »Happyness1« کشــتی ایرانی با نــام
متعلق به شــرکت ملی نفتکش که روز سه 
شنبه 10 اردیبهشت ماه سال جاری، در پی 
ایجاد نقص فنی در قسمت موتورخانه خود 
باالجبار به بندر جده عربستان منتقل شده و 
طی چند ماه گذشته با وجود رفع نقص اجازه 
ترخیص نیافته بود، با پیگیری های نهادهای 
مسئول در کشــورمان از توقیف رها شده و 
همراه با تمام کارکنان و خدمه خود در حال 

بازگشت به کشورمان است.

 جزئیات جدید از توقیف نفتکش
ســردار رمضان شریف، ســخنگوی سپاه 
گفت: نفتکش »Stena Impero« تحت 
اســکورت ناوچه جنگی انگلیســی که با 
بی توجهی به قوانیــن و مقررات دریایی در 
حال ورود به تنگه هرمز بود با درخواســت 
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 

توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد. 
نفتکش انگلیسی بر خالف قوانین و مقررات 
دریانوردی دســتگاه موقعیت یاب خود را 
خاموش و به جای حرکت به سمت ورودی 
خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی 
در جنــوب در حال ورود بــود. پس از بی 
توجهی به هشدارها و تذکرات یگان دریایی 
ســپاه و حتی مقاومت و نیز دخالت ناوچه 
جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و 
به پــرواز در آوردن ۲ فروند بالگرد و تالش 
برای بازداشــتن تکاوران دریایی ســپاه از 
اجرای مأموریت خود، با قاطعیت و سرعت 
عمل نیروهــای خودی متوقــف و جهت 
بررسی ها و اقدامات الزم قانونی به لنگرگاه 

ساحلی هدایت شد.

 توقیف نفتکش انگلیسی ادبیات لندن و ریاض را عوض کرد

عقب نشینی دزدان دریایی

 از عزیزان سپاه پاســداران انقالب اسالمی در اقدام به توقیف نفتکش انگلیسی 
صمیمانه تشکر و قدردانی می شود، اما دولت خبیث انگلیس و ارباب بزدل و متوهم 
آمریکایی اش بدانند ملت ایران با اطاعت از مقام والیت کوله باری از عزت و اقتدار 
و صالبت به همراه انبارهایی پر از ســالح و مهمات و ادوات و ابزار در اختیار دارد و 

آماده به ذلت کشاندن مستکبران عالم است. 09150000609
 بلیت هواپیما بیزینس یک میلیون و VIP ،100 شــنیده بودیم  ولی این یکی 

نوبر است. 09150009278
 از چند ماه به آخر ســال گذشته یکسره اعالم می کردند مبلغ 170 هزار تومان 
سود سهام مثالً عدالت به حساب سهامداران واریز می شود، ولی وسط همین ماه 
مبلغ 86 هزارو 100 تومان واریز کردند، پس چی شــد اون وعده و وعیدها، عجب 

سرکاری بود، دمشان گرم. 09150004721
 در نتیجه برجام اقتصاد کشــور نابود شد، پول ملی ایران چهار برابر بی ارزش تر 
شد، گرانی بدون نظارت دولت گلوی مستضعفان را می   فشارد، هر روز کارکنان یک 
وزارتخانه به علت اختالس به دادگاه معرفی می شوند، 6 سال آبروی کشور به خاطر 
مصالحه با شــیطان بزرگ در دنیا زیر سؤال رفت، و در این سال ها انرژی هسته ای 
و پیشــرفت فضایی در ایران به عقب برگشت، عناوین جهانی ایران درتولید علم و 
المپیادهای جهانی درجا زد و هزاران مصیبت دیگر برایمان به وجود آورد و شیطان 
بــزرگ در مقابل زیر برجام زد و تعهداتش را نپذیرفت و به شــکل تحقیرآمیزی 
وزیرخارجه را محدود می کنند، دراین میــان هنوز ظریف در مقابل دوربین های 
شیاطین از این برجام  فالکت بار و خفت بار حمایت می کند و برای مذاکره مجدد 

با شیطان بزرگ چراغ سبز نشان می دهد!؟ 09360006158
 از قدیم می گویند: حرمت مسجد با متولی آن است. چقدرخوب است مسئوالن 
وزارت آمــوزش و پرورش، اگر بودجه ای هســت که البته هســت، بابت معوقات 
فرهنگیان شــریف واریز کنند و گرنه این گونه با آبروی فرهنگ و فرهنگیان کشور 
بازی نکنند. مگر سایر کارمندان حکومتی و دولتی که بعضاً حقوق های سرسام آور 
می گیرند  مجانی کار می کنند که هیچ وقت در مطبوعات صحبتی از آن ها نمی شود؟   

09150008863
 معجزه شــده که مجلس کنونی با تمام ناکارآمــدی تصمیم گرفته عدالت 
آموزشی را طبق اصل ۳0 قانون اساسی برقرار کند. شاید امیدوارند که بتوانند 
از این طریق در انتخابات ۹8 موفق شــوند. اگر منظور احقاق حق اســت چرا 

حاال؟؟!!09150007215
 امســال همه رســانه ها از صاحب ملک ها درخواســت اضافه نکردن اجاره 
می کردند، ولی خبر ندارند که اداره دارایی محترم وقتی برای پرداخت مراجعه 
کردیم و قولنامه را نشان دادیم، گفتند ما به قولنامه کاری نداریم، اجاره مغازه 
شــما بیشتر است و دارایی را بر اساس منطقه و سال جدید محاسبه می کنیم. 
پس ما هم به مستأجرمان گفتیم اجاره شما را دارایی مشخص می کند نه ما. ما 
صاحب ملک ها از اداره دارایی کمال تشکر را داریم، بابت اضافه کردن اجاره ها 

ممنونیم. 09330005181

حماس و بلیت بازگشت به 
دمشق در تهران

دیپلماتیک جنبش حماس  رفت و آمدهای 
این روزها به شــکل چشــم گیری افزایش 
یافته اســت. در ادامه این ســفرها در ماه 
گذشــته یک هیئت دیپلماتیک از حماس 
به لبنان ســفر کرد و در هفته گذشته هم 
هیئتی دیگر به ریاســت موسی ابومرزوق، 
عضو دفتر سیاسی این گروه به مسکو رفت 
و با مقامات روســیه گفت وگو کرد. اگرچه 
خبرگزاری معا، هدف این سفر را »بررسی 
تحوالت آشتی بین گروه های فلسطینی و 
میانجی گری مصر در این زمینه و...« ذکر 
کرد، اما ابومرزوق اعالم کرد سفر ارتباطی 

با پرونده آشتی ملی نداشته است.
در ادامــه همیــن ســفرها روز گذشــته 
اسماعیل هنیه از سفر هیئتی »بلندپایه« 
به ریاســت صالح العاروری، معاون رئیس 
دفتر سیاســی حماس و مؤسســان اصلی 
گردان های عزالدین قســام به کشــورمان 
خبر داد. العاروری 18 سال در زندان های 
رژیم صهیونیســتی بــوده و پس از آزادی 
به ســوریه تبعید شده. او اکنون در لیست 
سیاه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد 
و منزلش در رام اهلل توســط اسرائیل نابود 
شده اســت. العاروری از ســال ۲017 به 
عنوان معاون یحیی الســنوار انتخاب شد. 
هنیه سفر این هیئت به کشورمان را بسیار 
مهم دانســت و گفت: »مــا منتظر نتایج 

مهمی از این سفر هستیم.«
اما چرا این ســفر برخالف سفر به روسیه 
)که گفته شد معمولی و روتین است( برای 
حماس مهم اســت و حماس چه هدفی را 

در این سفر دنبال می کند؟ 
برای پیدا کردن پاســخ این پرسش ابتدا 
باید پرســید: چــرا این گروه فلســطینی 
پس از یــک دوره فترت و پشــت کردن 
بــه محور مقاومت ایــن روزها روابط خود 
را بــا کشــورهای لبنان، روســیه و ایران 
گســترش داده اســت؟ رفتار حماس در 
قبال کشــورهای عربی و جریــان ارتجاع 
چه تغییری کرده است؟ چرا برخالف چند 
سال پیش که ســران حماس با مخالفان 
ســوریه عکس یــادگاری می گرفتند این 
روزها رهبران این گروه از مواضع ســوریه 

حمایت می کنند؟
برای پاسخ به این پرسش ها هم ناگزیریم 
به مدتی پیش از ایــن برگردیم. در اواخر 
ســال ۹5بود که خبری از تغییرات جدی 
و عمده در ساختار مرکزی حماس منتشر 
شد. از مهم ترین این تغییرات ورود یحیی 
الســنوار و موســی ابومرزوق به رده های 
باالیی این گروه بود. یحیی الســنوار یک 
مبارز شــناخته شــده اســت و ابومرزوق 
نــگاه بســیار مثبتی نســبت بــه جریان 
مقاومت دارد. این، نخســتین اقدام برای 
پاک کردن عکس های یادگاری مشــعل و 
هنیه با مخالفان سوریه بود. از طرفی این 
جابه جایی ها به تغییرات عمده راهبردی در 
فعالیت های حماس منجر شــد و تنها یک 
هدف را دنبال می کرد؛ بهبود بخشیدن به 
روابط حماس با محور مقاومت پس از تیره 

شدن این روابط در بحران سوریه.
واقعیت آن اســت که در دو سال گذشته 
مقامات جدید حماس توانسته اند گروه های 
قدیمی تــر مثل هنیه و مشــعل را مجاب 
کنند که آینده مبارزه در فلسطین به جای 
قطــر و بحرین و مصر در ایــران، لبنان و 
ســوریه -که محور واقعی ضدصهیونیستی 
را تشــکیل می دهند- رقــم می خورد، تا 
جایی کــه محمودالزهــار دو هفته پیش 
رسماً اعالم کرد: »کاش حماس سوریه را 

ترک نکرده بود.«
امــا هنوز یک جای کار می لنگد؛ دمشــق 
حاضر بــه ایجاد روابط دوبــاره با حماس 
نیســت. در ۲0خرداد یعنی حدود یک ماه 
پیش، خبرگزاری رســمی ســوریه )سانا( 
به نقل از یــک مقام ســوری اعالم کرد: 
»موضع ســوریه دربــاره جنبش حماس 
موضعی اصولی و ثابت اســت. حماس یک 
جنبش علیه رژیم صهیونیســتی است، اما 
بعداً زمانی که این جنبش از تروریســت ها 
در ســوریه حمایــت کــرد و وارد همان 
غاصب  طرحی شــد که صهیونیست های 
می خواست، مشخص شد که خون اخوانی 

در این جنبش غالب است.«
این موضع گیــری بار دیگــر آب پاکی را 
روی دســت حماس ریخت. سوریه رسماً 
اعــالم کرد مخالــف رژیم صهیونیســتی 
است، اما همزمان گوشــزد کرد نگاه های 
سیاسی نشــأت گرفته از ایدئولوژی اخوان 
المسلمین نمی تواند نماینده مناسبی برای 
با  مبارزه با صهیونیست های غاصب باشد. 
این تفاسیر حماس حاال تنها یک راه برای 
بازگشــت به دمشــق دارد؛ درخواست از 
دوستان نزدیک سوریه یعنی لبنان، روسیه 
و ایران برای میانجی گری بین این کشــور 
و حماس. نگفته پیداست در این فهرست 
ایران، تنها امید واقعی حماس برای خرید 
بلیت معتبر بازگشت به دمشق است و این 
همان هدف اصلی ســفر هیئــت بلندپایه 

فلسطینی به تهران است.
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 هانت با تغییر لحن 
و تلطیف اظهارات 
پیشین خود نوشت: 
ما در حال تالش به 
منظور پیدا کردن 
راه حلی برای 
نفتکش گریس یک 
هستیم

بــــــــرش

دروغگویی درباره حمله به مواضع ایران در عراقدوبار گریز پهپاد های آمریکایی از سرنگونی
سیاست: ســردار ربانی، معاون عملیات ستاد 
کل نیرو های مســلح در شرح سرنگونی پهپاد 
آمریکایی توســط سامانه ســوم خرداد، اظهار 
داشت: آمریکایی ها با خروج از برجام و تشدید 
فشارهای اقتصادی، در منطقه خلیج فارس با 
پیشرفته ترین پهپادها شــروع به شناسایی و 
فعالیت گسترده کردند. سه نمونه ای که اتفاق 
افتاد به ایــن ترتیب اســت؛ در 5 خرداد یک 
پهپاد پیشرفته آمریکایی از پایگاهی در کویت 
پــرواز کرد و در حدود ۲0 ســاعت در منطقه 
اف.آی .آر ما به پرواز درآمد، چند مرحله به فضای 
آب های ســرزمینی ما نزدیک شد، به او اخطار 
دادند و هنگامی که به ساحل کشور ما نزدیک 
شــد، ســالح های پدافندی ما روی این پهپاد 
هدف گیری کرده و به او اخطار دادند، آن ها این 
اخطار و قفل کردن سامانه ها روی پرنده خود را 
دریافت کرده و پهپاد خود را بازگرداندند. در ۲۳ 
خردادماه، همان پرنده از کشور دیگری برخاست 

و در مقابل کوه مبارک، به آب های ســرزمینی 
ما نزدیک شــد و به محض عبور، سامانه های 
ما روی او قفل کرده و چند شــلیک اخطار به 
سمت او انجام شد، در نهایت در ۳0 خرداد ماه 
یکی از پهپادهای پیشرفته آمریکایی که »همه 
چیز گریز« اســت با اطمینان کامل از یکی از 
پایگاه های کشور امارات برخاسته و در منطقه 
اف.آی.آر ما چند ساعت پرواز کرد و چند مرحله 
به فضای سرزمینی ما نزدیک شد، سرانجام در 

مرحله سوم اخطار، مورد هدف قرار گرفت.

فارس: منابع خبــری عراقی بعدازظهر جمعه 
اعالم کردنــد که به پایــگاه »الشــهداء« در 
منطقه »آمرلی« در اســتان صالح الدین حمله 
پهپادی صورت گرفت. بالفاصله پس از انتشار 
این خبر بود که رســانه های جریان ســعودی 
از جمله شــبکه العربیه به نقــل از منابع خود 
مدعی شدند که این پایگاه در اختیار نیروهای 
حزب اهلل عراق و ســازمان بدر قرار دارد. »علی 
الحسینی« سخنگوی سازمان الحشد الشعبی 
در محور شمال تأکید کرد که »بر خالف آنچه 
رســانه های مغرض می گویند، هیچ کشته ای 
از نیروهای مستشاری یا ســپاه وجود ندارد«. 
الحسینی به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت 
که »نمی توانیم، گــروه معینی را متهم کنیم. 
خواستار ]تشکیل[ کمیســیون ویژه از سوی 
عملیات مشترک هستیم تا حادثه را از نزدیک 
مشاهده کرده و مالحظات خود را اعالم کند«. 
وی ادامه داد: »پیش از گزارش این کمیسیون 

نمی توانیم هیچ کس را متهم به بمباران پایگاه 
الحشــد الشعبی در آمرلی کنیم«. این فرمانده 
عراقی تصریح کرد: »الحشــد دشمنان زیادی 
دارد، از جمله داعش، آمریکایی ها و کشورهایی 
که الحشــد طرح های آنان علیه عراق را ناکام 
گذاشت«. الحسینی  حضور هر گونه مستشار 
ایرانــی در داخل این پایگاه را تکذیب کرد. وی 
همچنین این سؤال را مطرح کرد که »در یک 
شهرستان کوچک مانند طوزخورماتو، مستشار 

ایرانی در یک اردوگاه اداری چه می کند؟«.

  سعید داغینه  در برهه  کنونی برای جامعه  نخبگانی کشور کاماًل 
مشخص شده است که اجرای کامل برنامه اقدام FATF با توجه به 
درخواست و اصرار مقامات اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران 
برای تصویب الحاق به کنوانسیون های CFT و پالرمو، تله ای برای 

تقویت اثر تحریم های مالی است.
اما جریان سیاســی که راه پیشرفت کشور و حل شدن مشکالت 
را پیوستن به کنوانســیون های بین المللی و اجرای سیاست های 
ابزارهای سیاسی بین الدولی می داند، در چند روز اخیر بشدت فعال 
شده است و با هجمه به منتقدان FATF برای تصویب لوایح مربوط 
تالش می کند. از جمله این فعالیت ها می توان به مصاحبه عبداهلل 
ناصری، فعال اصالح طلب با روزنامه آرمان اشاره کرد که وی دلیل 
مخالفت منتقدان با FATF را تعارض منافع آن ها قلمداد نمود و 
گفت: دلیل اینکه با FATF مخالف هستند، این است که شفافیت 
را دوســت ندارند. با برجام مخالفند که تحریم باشــد و در فضای 
دور زدن تحریم ها سود بیشتری به دست آورند. محمد صدر، عضو 
 FATF تشــخیص مصلحت نظام نیز در گفت وگویی به مخالفان
تاخت و عنوان کرد: متأســفانه در این زمینــه افرادی اظهارنظر 
می کنند که نه تخصص روابــط بین الملل، نه تخصص بانکی، نه 

تخصص حقوقی و تجارت بین الملل دارند. 

 تصویب لوایح مورد نظر FATF به بهانه  اینستکس
این صحبت ها در حالی اســت که اتحادیه اروپا در چند روز اخیر  
بــرای جلوگیری از خــروج تدریجی ایران از برجام، اینســتکس 

را عملیاتی کرده و تأکید نموده اســت که اجرای کامل برنامه  
اقدام FATF برای تکمیل اینستکس الزم است. در این رابطه 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اینستکس ارتباط ویژه ای با 
این لوایح ندارد، ولی آن ها اعالم کرده اند چون اینســتکس یک 
ســاز و کار و مؤسســه مالی است، طبیعی است که یک سری 
مقررات بین المللی درباره پولشــویی باید رعایت شــود. برخی 
قوانین و مقررات دست باالی بین المللی درباره پولشویی و مبارزه 
با تروریسم وجود دارد که همه دنیا باید آن را رعایت کنند. طرف 

اینستکس هم شرط نگذاشته اما اعالم کرده است که پیوستن به 
FATF اجرای اینستکس را عملی تر می کند. 

فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از 
نشست سیاست خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ۲4 تیرماه در رابطه با 
اینستکس گفت: ما هم اکنون در حال پردازش نخستین تراکنش ها 
هستیم. مشخصاً این کار زمان می برد؛ چرا که اینستکس سازوکاری 
اســت که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط 

باشد؛ اما در حال حاضر اولین تراکنش ها در حال انجام است. 

 اجرای الزامات FATF جنبه  سیاسی دارد
با توجه به صحبت هــای موگرینی، دلیل اصرار طرف های اروپایی 
برای تصویب کنوانسیون های CFT و پالرمو و رعایت استانداردهای 
FATF، شناسایی هویت مشتریان ایرانی فعال در اینستکس است. 
اما در اینستکس، ارتباط مالی بین ایران و اروپا وجود ندارد و اساساً 
اینستکس طراحی شده است تا بانک ایرانی با بانک اروپایی ارتباط 

 FATF مالی نداشته باشــد؛ بنابراین مطرح کردن استانداردهای
بی معنی است.  از سوی دیگر موضوع تراکنش های صورت گرفته 
در اینستکس اقالم بشردوستانه است و این اقالم تحت تحریم های 
آمریکا نیست، می توان گفت رعایت استانداردهای FATF در این 
مــوارد از نظر فنی توجیهی ندارد. دلیل احتیــاط اروپایی ها برای 
شناســایی هویت واقعی مشتری این اســت که جامعه  اقتصادی 
ایران را ســیاه و ســفید کنند. اروپا نمی خواهد با افراد و نهادهای 
ایرانی تحت تحریم های آمریکا کار کند و تالش می کند آن ها را از 
نهادهای غیرتحریمی جدا سازد. این دقیقاً در راستای سیاست  فشار 
حداکثری آمریکاست؛ چرا که با تمیز میان نهادهای غیرتحریمی و 
تحریمی، نهادهای تحریمی ایران که عمدتاً شرکت ها و سازمان های 
اقتدارزای مؤثر ایران هســتند، ایزوله شده و تضعیف می شوند. در 
نتیجه می توان گفت اصرار دولت و رســانه های همسو با آن برای 
تصویب لوایح FATF به بهانه  اینســتکس، امتیاز سیاسی است 
که پیشــاپیش دولت به غرب می دهد و پیامدی جز فشار بیشتر 

اقتصادی نخواهد داشت.

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

شبکه اجتماعی

واکنش آشنا به ادعای اختیارنداشتن ظریف
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در واکنش به ادعای 
یک مقام رســمی دولت آمریکا که وزیر امور خارجه کشورمان 
را فاقد قدرت تصمیم گیری دانسته بود، نوشت: واضح است که 
محمدجواد ظریف از اختیار تصمیم گیری بیشــتری نسبت به 
رئیس جمهور آمریکا برخوردار است؛ چرا که ایران هنوز چیزی 
را کــه او امضا کرده اجرا می کنــد و آمریکا چیزی را که رئیس 

جمهورش امضا کرده، نقض می کند.

تعیین تکلیِف چگونگی ورود اصالح طلبان به انتخابات
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: سید محمد 
خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران تکلیف نوع حضور نیروهای 
اصالح طلــب در انتخابات مجلس آینده را روشــن کرد. گرچه 
صحبت های آقای خاتمی در مورد شرایط انتخابات، خالی از اما 
و اگر و برخی تناقض ها نیست، اما برون داد آن کامالً واضح است؛ 

اصال ح طلبان نباید به تحریم انتخابات نزدیک شوند!

سیاست جای قدکوتاه هاست
حسین دهباشی، فعال رسانه ای نوشت: سیاست در ایران جای 
قدبلندها نیست. معموالً آدم های کوتوله و بی سواد و بی غیرت و 
پُررو و ترجیحاً پدرسوخته می خواهد. آدم هایی که خودشان را 
کوچک وخالصه کنند درقالب های قبیله ای! عقلشان را تعطیل 
کرده و افسارشان را بدهند دست سران حزب. بازیکنان کوچولوی 
زمین های حقیری که تا لباس تیمی را بپوشــی، باید مجیز هر 
مزخرفی را بگویی و در مدح هر بی لیاقتی بنویســی و شانه ات 
را نردبان انواع آدمک هایی کنی که مثالً ریش دارند، ولی ریشه 

ندارند!

کنایه تاریخ به پهلوی ها
علی علیزاده، تحلیلگر پیشــین بی بی ســی و منتقد رســانه 
نوشــت: کنایه تاریخ را ببین: پهلوی ها 57ســال از عظمت 
ایران و تاریخ ۲500ســاله اش گفتند، ولی بحرین را از دست 
دادند و ایران را در حد دوبی حقیر و مستعمره کردند و سپاه 
که حتی ایران در اسمش نیست، بندر الذقیه در مدیترانه را 
در اختیار گرفته و با توقیف انگلیسی ها آب های جنوبی ایران 

را خلیج واقعاً فارس کرده.

سیاست خارجی

ماهی گیری اروپا و موافقان داخلی لوایح FATF از راه اندازی نیم بند اینستکس

حفظ برجام به قیمت افزایش فشارهای تحریمی

سیاست خارجیدفاعی-امنیتی
رسانه های سعودی هم مثل ترامپ توهم زدندروایت معاون عملیات ستاد کل نیرو های مسلح از سرنگونی پهپاد آمریکایی

سیاست داخلی
واکنش کمالوندی به شایعات

تأسیسات هسته ای فردو 
تعطیل نشده است

سیاست خارجی
واکنش شمخانی به گزافه گویی بولتون
کاهش تعهدات برجام، تنها 
مسیر مواجهه با آمریکاست

مجلس
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

پرونده حسین فریدون 
دوباره به جریان افتاد

احزاب و تشکل ها
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

علت شکست اصولگرایان، 
اشتباهات جمناست

ســخنگوی  کمالوندی،  بهروز  ملت:  خانه 
سازمان انرژی اتمی در واکنش به برخی اخبار 
درباره تعطیلی تأسیسات هســته ای فردو، 
گفت: این تأسیســات تعطیل نشده و مرکز 
ملی خأل در این مجموعه فعال بوده و تحقیق 
و توسعه را روی شیرآالت خأل انجام می دهد. 
شــیرآالت خأل در صنایع پیچیده هسته ای 
کاربرد دارد. اتفاق مهم و ارزشمند دیگری که 
در ســازمان انرژی اتمی در حال وقوع است، 
ورود به دروازه های انقالب فناوری دنیا یعنی 

کوانتوم است.

سیاست: دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
واکنــش به اظهارات بولتون مشــاور امنیت 
ملی کاخ ســفید که گفته بود »اجازه دادن 
به ایران برای حفظ توانمندی غنی ســازی 
آن اســت« نوشــت: این اظهارات نمادی از 
بدعهدی، یکجانبه گرایــی و نادیده گرفتن 
مجموعه هنجارهای بین المللی بوده و بدون 
هرگونه ارزش و اعتبارحقوقی است . این نشان  
می دهد کــه اقدام ایران برای کاهش پلکانی 
تعهدات برجامی تنها مسیر مواجهه با کشوری 

است که پذیرش هرگونه تعهد را برنمی تابد.

تسنیم: زاهدی با اشاره به آخرین وضعیت 
پرونده تحصیلی حســین فریــدون، برادر 
رئیس جمهور گفت: در دوره ریاست عارف بر 
کمیسیون این پرونده مسکوت مانده بود که 
قرار بر این شده تا این موضوع را در روزهای 
آینده تعیین تکلیف کنیم. کمیته سه نفره ای 
که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، 
در چند ماه گذشته گزارش خود را ارائه کرده 
اســت که باید این موضوع را تعیین تکلیف 
کنیم و گــزارش نهایی را به هیئت رئیســه 

مجلس ارائه کنیم.

خبرآنالین:حمیدرضــا ترقی، عضو شــورای 
مرکزی حــزب مؤتلفه اســالمی گفت: علت 
شکســت اصولگرایــان در انتخابات شــورا و 
مجلس، اشتباهات جمنا از جمله برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری آن در اســتان ها بود. جمنا 
از تحزب و اصولگرایی عبــور کرده و مالک را 
اشــخاص انقالبی قرار داده بــود، بدون اینکه 
شــاخصه انقالبی داشته باشند. برخی ظرفیت 
خود را بســیار غیر واقعی می دانستند و تصور 
می کردنــد که تمام رأی متعلق به آن ها بوده و 
 آن ها هستند که نقش اصلی را در رأی آوری دارند.

روایت المیادین از توصیه نتانیاهو به ترامپ
ایران تلفات جانی بدهد، با تمام قدرت پاسخ خواهد داد

سیاست: روزنامه لبنانی المیادین نوشت که ترامپ پیش از صدور دستور حمله با نتانیاهو 
تلفنی تماس گرفته تا او را در جریان تحوالت قرار دهد.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در این تماس به ترامپ گوشزد می کند که هرگونه تلفات جانی در ایران، این کشور را 
مجبور خواهد کرد که »با تمام قدرت« به آمریکا پاسخ دهد. نتانیاهو مدعی شده است 
که رژیم صهیونیستی مواضع متعلق به ایران در سوریه را هدف قرار می دهد، ولی ایران 
تا زمانی که تلفات انسانی نداشته باشد، به این حمالت پاسخ نمی دهد. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در ادامه گفت وگوی تلفنی خود با ترامپ مدعی شده است که ایران پس از 
آنکه در حمله جنگنده های صهیونیستی به سوریه تلفات داد، مواضع حساس این رژیم 
را در جوالن اشغالی سوریه هدف حمالت خود قرار داد. المیادین نوشت که این نتانیاهو 
بود که ترامپ را به لغو حمله محدود به ایران در جریان سرنگونی پهپاد »گلوبال هاوک« 
)۳1 خرداد( متقاعد کرده است. بر اساس ادعای المیادین، آنچه رئیس جمهوری آمریکا 
را از هرگونه تعرض به ایران منصرف کرد، ترس واشــنگتن از واکنش شدید تهران به 

این تعرض و حمله بوده است و نه مسئله انسانی که ترامپ پیشتر مدعی آن شده بود.

ماجرای دیدار ظریف و یک نماینده کنگره آمریکا
سیاست: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ساعات پایانی جمعه شب با نقض 
ســخنان یک روز پیشتر خود تأیید کرد: به یک سناتور جمهوری خواه مجوز داده با 
ایران در خصوص کاســتن از تنش ها مذاکره کند. پیشتر پایگاه خبری »پالیتیکو« 
گزارش داده بود ترامپ یک ســناتور جمهوری خواه به نــام رند پال را مأمور کرده 
به نمایندگی از کاخ ســفید با  ظریف، وزیر امور خارجه ایــران دیدار کند. ترامپ 
پنجشنبه این خبر را تکذیب کرد به گزارش تسنیم پایگاه خبری المانیتور شامگاه 
جمعه در گزارشــی به نقل از منابع آگاه خبر داد که ظریف وزیر امور خارجه ایران 
روز پنجشنبه در نیویورک با »رند پال« سناتور جمهوری خواه آمریکایی دیدار کرده 
اســت. پیشتر نیز وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در نیویورک گفته بود 
که وی با تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار داشــته است، اما با مقاماتی از 
دولت ترامپ یا نمایندگانی از طرف آن دیدار نداشــته است. این در حالی است که 
منابع خبری اعالم کرده اند که ســناتور رند پال، از سناتورهای نزدیک به ترامپ به 
شمار می آید. هرچند اطالعاتی از این دیدار منتشر نشده است، اما با توجه به ادعای 
برخی رســانه های غربی مبنی بر پیشنهاد ظریف به غربی ها درباره تصویب دائمی 

پروتکل الحاقی در ازای رفع تحریم ها، این دیدار می تواند حائز اهمیت باشد.



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

»کوثر« سامانه ای برای متقاضیان فعالیت های تبلیغی در حرم رضوی      قدس/ مروج کاشانی: مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: سامانه کوثر به منظور ثبت درخواست متقاضیان همکاری 
در زمینه های تبلیغی و فرهنگی در حرم مطهر رضوی راه اندازی شده است. حجت االسالم سعید آخوندی افزود: در این سامانه برادران و خواهران متقاضی می توانند پس از ورود در زمینه های سخنرانی، مداحی و 

قرائت ادعیه، شعرخوانی، همخوانی، مجری گری و مکبری )صرفاً ویژه برادران( نام نویسی نمایند.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به پورتال جامع آستان قدس رضوی مراجعه کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

 در دیدار سرکشیکان حرم مطهر رضوی:  
 هیچ تصمیمی در آستان قدس بدون مشورت

 با متخصصان گرفته نمی شود
آستان  تولیت  مقام  قائم  آستان     
قدس رضوی با اشاره به اهمیت موضوع 
امور،  انجام  در  همفكری  و  مشورت 
گفت: هیچ تصمیمی بدون مشورت با 
متخصصان امر، کار کارشناسی و اتكا 
به خرد جمعی در آستان قدس رضوی 
خاکسار  شد.مصطفی  نخواهد  گرفته 
حرم  سرکشیكان  دیدار  در  قهرودی 

مطهر رضوی با تأکید بر اینكه در این بارگاه نورانی برای رهایی از غفلت راهی جز 
حضور پیوسته در محضر حضرت رضا)ع( وجود ندارد، اظهار کرد: در حرم مطهر 
رضوی اگر همیشه این حقیقت و باور را که در محضر حضرت رضا)ع( هستیم، 
مدنظر داشته باشیم و ایشان را ناظر و شاهد بر اعمال، رفتار، باطن و نیت کار خود 

بدانیم، آن گاه در اعمال و گفتارمان نتایج پرقیمتی حاصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: افرادی که به این آستان نورانی مشرف می شوند، جدا از ظاهر، 
نژاد، ملیت و گرایش های سیاسی برای ما بسیار گرامی و عزیز هستند، زیرا در این 

حرم عنوان زائرالرضا را دارند.

  خدام باید تجلی سیره رضوی باشند
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینكه تمام دغدغه و تالش مدیران، 
خدام و کارکنان در این آستان مقدس، باید معطوف به فراهم آوردن شرایط زیارت 
توأم با آرامش و آسایش برای زائران حضرت رضا)ع( باشد، خاطرنشان کرد: خدام 
در مواجهه با زائران، باید بهترین و متعالی ترین برخوردها را که تجلی سیره رضوی 
است در پیش بگیرند، در محضر حضرت رضا)ع( باید ادب حضور، ادب برخورد و 

آداب میهمان نوازی را به بهترین شكل رعایت کنیم.
وی بیان، رفتار و عمل خادمان حضرت رضا)ع( را مورد اســتناد مردم دانست و 
عنوان کرد: برخورد نابجای یک خادم در مقابل زائر به پای همه خادمان نوشته 
و منجر به قضاوت های نادرست می شــود، باید بسیار مراقب رفتار خود باشیم، 
زیرا تحت تابش انوار نورانی حضرت رضا)ع( کوچک ترین رفتار نامناسب، بسیار 

محسوس به چشم می آید.

  نوکری زائران، باالترین افتخار ماست
خاکســار قهرودی با تأکید بر اینكه باالترین افتخار و شأن برای خادمان رضوی، 
نوکری زائران حضرت رضا)ع( است، اظهار کرد: خادمان باید جلوه تعلیم دیدگان و 
پرورش یافتگان در محضر امام رئوف)ع( باشند و اندیشه و سیره رضوی در گفتار 

و عملشان تجلی داشته باشد.
وی عنوان کرد: شوق زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( برای حضور در کنار 
ضریح مطهر قابل درک و احترام است، با توجه به این موضوع ما موظف به اتخاذ 
تدابیر و تصمیماتی برای تســهیل شرایط تشرف هر چه بیشتر زائران در اطراف 

ضریح مطهر هستیم.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی گفت: اگر زائری دستش به ضریح مطهر 
نرسد و بگوید نتوانستم زیارت کنم، باید بگوییم ما نتوانستیم خوب مدیریت کنیم.

  جدیت در کار ضمن رعایت نرم خویی و احترام
وی تصریح کرد: فضای محدود اطراف روضه منوره از یک سو و حضور خیل عظیم 
زائران از ســوی دیگر شرایطی را ایجاد کرده که مجبور به طرح ریزی سازوکاری 
مبتنی بر نظم برای تشــرف حداکثری زائران در اطراف ضریح مطهر هســتیم، 
بنابراین خدام ضمن ســرلوحه قرار دادن احترام، نرم خویی، ادب و اخالق با قوت 
و جدیت نســبت به حفظ بازگشایی مســیر تردد زائران بویژه در اطراف روضه 
منوره بكوشند.خاکسار قهرودی با بیان اینكه هدف ما خشنودی حضرت رضا)ع( 
از طریق ارائه بهترین خدمات به زائران بارگاه منور این امام رئوف اســت، عنوان 
کرد: در راستای تسهیل شرایط تشرف زائران توان یاب، ساعاتی خاص برای زیارت 

ایشان در اطراف روضه منوره با کمک خدام تعیین شده است.

  خواست زائران دغدغه ماست
وی افزود: خواســت زائران دغدغه ماســت؛ بنابراین تمام توانمان را برای فراهم 
آوردن شرایط زیارت همراه با آرامش و معرفت برای زائران به کار می بریم و در این 

راه هراسی از تحمل سختی و کار دوچندان نداریم.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به اهمیت موضوع مشــورت و 
همفكری در انجام امور، خاطرنشان کرد: اجرای هر طرحی در حرم مطهر با اتكا به 
خرد جمعی، کار کارشناسی، بهره از تجربیات و مشاوره با متولیان معاونت اماکن 
متبرکه انجام می شود و تاکنون هیچ تصمیمی بدون مشورت با متخصصان امر 
اتخاذ نشده و نخواهد شد.وی اضافه کرد: این طور نیست که بگوییم هر تصمیمی 
گرفته می شود بی عیب  و  نقص و بدون ایراد است، حتماً برای بهبود هرچه بهتر 
طرح ها نیازمند نظرات و پیشنهادات مختلف هستیم، اما این به معنای کوتاهی و 

تعلل در اجرای تصمیمات اتخاذ شده نیست.

  رفاه و آسایش زائران، اولویت آستان قدس رضوی
خاکسار قهرودی اولویت آستان قدس رضوی در اتخاذ تمام تصمیمات و اجرای 

پروژه ها را افزایش رفاه و آسایش زائران در حرم مطهر معرفی کرد.
وی ادامه داد: در آستان قدس رضوی همه تالش ما باید برای هر چه بهتر انجام 
شدن تدبیر و دستور تولیت محترم باشد نه خدای ناکرده بهانه و مانع تراشی برای 
تعلل یا اجرایی نشدن امور.خاکســار قهرودی بیان کرد: 11 سال از آغاز توفیق 
خادمی من در این بارگاه سراســر نور می گذرد، در این مدت می توانم بگویم جز 
زیبایی، خوبی و نیكویی ندیده  ام، البته اشــكاالتی جزئی اما مهم وجود دارد که 
شایســته این محضر و مكان مقدس نیست و باید به آن ها توجه داشت و هرچه 
زودتر اصالح کرد.وی با بیان اینكه اقتضای رعایت ادب و وظیفه شناســی در این 
مكان مقدس ترک برخی رفتارها در فضای خارج از حرم است، اظهار کرد: تأثیر 
رفتار مثبت و نورانی متناسب این فضا باید بر رفتار روزانه ما حاکم و اثرگذار باشد، 

نه برعكس آن.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان با اشاره به اجرای طرح جداسازی 
غذای کارکنان حرم مطهر از غذای زائران در مهمانســرا، توضیح داد: جداسازی 
غذای کارکنان از زائران در راســتای عمل به نیت واقفان، ارتقای کیفیت غذای 
مهمانسرای حضرت با کاهش آمار طبخ، افزایش تنوع در غذای کارکنان و فراهم 
آوردن شرایط تكریم و پذیرایی بهتر از کارکنان انجام شده است و تدبیر مدیریتی 
بوده که آیت اهلل رئیسی به عنوان تولیت وقت آستان قدس رضوی، سال گذشته 

دستور انجام آن را صادر کردند.

برای بهره مندی زائران و مجاوران در روز 23 ماه ذی القعده
 jقرار زیارت«؛ ویژه برنامه روز زیارتی حضرت رضا «

قدس/حسین کاشانی: ویژه برنامه »قرار زیارت« روز 23 ماه ذی القعده )مصادف 
با جمعه چهارم مردادماه سال جاری( و مطابق با روز زیارتی خاص حضرت رضا)ع( 
در حرم مطهر رضوی توســط اداره تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی اجرا 

می شود.
در این برنامه که از ساعت 18 در رواق امام خمینی)ره( بارگاه ملكوتی حضرت امام 
هشتم)ع( برگزار می شود، حجت االسالم والمسلمین سیدحسین مؤمنی سخنرانی 
می کند و در ادامه برنامه شــاعر اهل بیت)ع(، صابر خراســانی نیز به شعرخوانی 
می پــردازد و در انتهــای برنامه هم زیارت جامعه کبیره توســط مــداح و ذاکر 

اهل بیت)ع(، سعید حدادیان برای بهره مندی زائران و مجاوران قرائت می شود.

قرائت زیارت جامعه کبیره در چهار نقطه دیگر در حرم مطهر رضوی
جهت بهره مندی بیشتر عاشقان و دلدادگان بارگاه منور امام هشتم)ع(، عالوه بر 
برنامه » قرار زیارت«، زیارت جامعه کبیره در روز جمعه 23 ماه ذی القعده درچهار 

مكان دیگر از حرم مطهر رضوی نیز قرائت می شود. 
مطابق اعالم اداره تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی، زیارت جامعه کبیره در 
این روز توسط مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( به ترتیب در ساعت 8صبح توسط 
محمد عطاپور در محل ایوان مقصوره مســجد جامع گوهرشاد، ساعت 10صبح 
توســط جعفر مالئكه در محل رواق دارالحجه)عج(، پس از مراســم نماز جمعه 
مشهد توســط امیر عارف در محل رواق امام خمینی)ره( و پیش از نماز مغرب 
توسط سعید قانع در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی در جمع زائران و 

مجاوران بارگاه مقدس امام هشتم)ع( قرائت می شود.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اســالمی 
آستان قدس رضوی گفت: امكانات فراهم 
شــده در فضای مجازی و پایگاه اینترنتی 
حرم مطهر رضوی شرایط زیارت از راه دور 
را بیش از پیش برای عاشقان بارگاه منور 

امام هشتم)ع( فراهم کرده است.
جواد هاشمی در این ارتباط به خبرنگار قدس 
اظهار داشت: در پایگاه اینترنتی حرم مطهر 
رضوی )به نشانی haram.razavi.ir( و 
رضوی تی وی )پخــش زنده تصاویر حرم 
tv.razavi. مطهر امام هشتم)ع( به نشانی

ir ( موضوعاتی مانند: امام رضا)ع(، زیارت، 
ســبک زندگی رضوی، انقالب اســالمی، 
قرآن و عتــرت، برنامه هــای حرم مطهر 
رضوی، مســابقات و مراسم و... پیش بینی 
شده است و عالوه بر این در سامانه پخش 
زنده تصاویر حرم مطهر امام رضا)ع( امكان 
مشاهده زنده و مستقیم فضای روضه منوره 
و ضریــح مقدس امام هشــتم)ع(، گنبد 
مطهر، صحن های انقالب اسالمی، آزادی، 
جمهوری اسالمی و جامع رضوی نیز فراهم 

شده است.
وی افزود: همچنین مراسم در حال برگزاری 
در حــرم مطهر امام رضــا )ع( به صورت 
برخط و مســتقیم و زنده )آنالین( شامل 

ادعیه مختلف )مانند: دعاهای کمیل، ندبه 
و توسل(، سخنرانی ها، نمازهای جماعت و 
مراسم خاص با توجه به مناسبت های ویژه 
مذهبی و ملی در تقویم تاریخ رسمی کشور 
برای بهره مندی زائــران بویژه زائران از راه 

دور مهیا شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: هدف از این 
اقدام ترویج سنت حسنه زیارت از راه دور 
)با توجه بــه موضوع معرفت و بصیرت به 
مقام امــام معصــوم)ع(( و بهره مندی از 

برنامه های حرم مطهر رضوی است.
وی با اشاره به روز 23 ماه ذی القعده که روز 

زیارتی خاص حضرت رضا)ع( است، افزود: 
بسیاری از افراد و اقشار مختلف جامعه از 
بیماران،  جمله دانش آموزان، دانشجویان، 
کارکنان، نیروهای مسلح، سربازان وظیفه، 
کارگــران شــیفتی در کارخانه ها و مراکز 
تولیدی و صنعتی و... و همه افرادی که به 
هر دلیلی امكان تشرف و حضور مستقیم 
در بارگاه مطهر امام رئوف حضرت رضا)ع( 
را ندارنــد، می توانند در فضــای مجازی 
و در شــبكه های اجتماعی بــا مراجعه به 
نشــانی HaramRazavi _ Bot@ به 
طور زنده و مســتقیم تصویر روضه منوره 

و ضریح مطهر امام هشــتم)ع( را دریافت 
و با گــوش دادن به نوای دل انگیز صلوات 
خاصــه حضرت رضا)ع( دل و جان خود را 
به یاد امام رئوف حضرت ثامن الحجج)ع( 
صفا بخشیده و ضمن نیت زیارت از راه دور 
به برکات و ثواب این زیارت نائل شــده و 

همزمان هم دل نوشته خود 
را در این سامانه ثبت کنند.

با  کــرد:  تأکید  هاشــمی 
این اقدام همه عاشــقان و 
هشــتم)ع(  امام  دلدادگان 
از طریق فضــای مجازی و 
گوشــی های تلفــن همراه 
ارتبــاط معنوی بــا بارگاه 
مطهر امام رضــا)ع( برقرار 
کــرده و محدودیت حضور 
مســتقیم آنــان در ایــام 

ویژه ماننــد روز زیارتی خــاص حضرت 
رضــا)ع( )23 ماه ذی القعده( نباید تبدیل 
به محرومیت از برقراری این ارتباط شود.

وی یادآور شــد: امكان ثبت زیارت نیابتی 
هم پیش از این در سامانه های اشاره شده 
راه اندازی شــده بود و ساالنه بیش از 100 
هزار زیارت به نیابت از عاشقان بارگاه مطهر 
امام رضا)ع( از طریق این ســامانه ها انجام 

می شود.

پایگاه اینترنتی حرم 
مطهر رضوی شرایط 

زیارت از راه دور را 
بیش از پیش برای 

 عاشقان بارگاه منور 
امام هشتم)ع( 

فراهم کرده است

بــــــــرش

مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی امکان زیارت از راه دور را در فضای مجازی تشریح کرد 

 آســتان قدس می تواند با راه اندازی خط در راه عشق مرحله قرب و  بعد نیست
رایگان مترو از میدان فردوســی ویژه حرم 
مطهر رضوی ترافیک اطراف حرم مطهر را 
کم کند.  زمین های ابتدای موسوی قوچانی 
را هــم می تواند بــه بزرگ ترین پارکینگ 

تبدیل کند. 
09150009278

قدس: فعالیت هایی از این دســت برعهده 
نهاد شهرداری است.

  
 پاهامون سوخت با این فرش هایی که در 
طول روز در حرم مطهر پهن هســت. هیچ 
کس در این هوای گرم حتی برای عبادت از 

آن فرش های داغ استفاده نمی کند. 
09150001723

 لطفاً مدیریت اماکن متبرکه ترتیبی اتخاذ 
کند که محل هایی که برای پارک معلوالن 
و جانبــازان در پارکینگ های حرم مطهر 
امام رضا)ع( در نظر گرفته شــده توســط 

دیگران اشغال نشود. 
09150001352

 سالم. لطفاً از زائرسراها و نقاط تفریحی، 
خط مترو یا خط ویژه اتوبوس به حرم مطهر 
متصل شود تا ماشــین کمتری وارد شهر 

شود.
09150007463

 لطفاً از پارچه های برزنتی متحرک برای 
پوشاندن صحن ها از آفتاب استفاده کنید.

09150008718

صدای مردم

خـــبر

خبر

»از هری تاحرم«؛ با کاروان 
دوچرخه سواران  افغانستانی

آستان: کاروان هشــت نفره دوچرخه سواران 
افغانستانی به سمت حرم رضوی رکاب می زدند.

محمد شاه انوری، مدیر کاروان دوچرخه سواری 
»از هری تا حــرم« گفت: رکابزنــان کاروان 
هشت نفره دوچرخه ســواران افغانستانی »از 
هری تــا حرم« با همــكاری بخش فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران در هرات با شــعار 
»دوستی بین ایران و افغانستان« عازم مشهد 
مقدس شــدند.وی با قدردانی از محبت های 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در گمرک، 
هنگ مرزی، تایبــاد و تربت جام گفت: خدا را 
سپاسگزاریم که به ما توفیق داد به عشق زیارت 
مرقد مطهر امام هشتم حضرت رضا)ع( تعداد 
هشــت نفراز اهالی شــهر هرات در قالب یک 
کاروان مســیر هرات تا حرم رضوی را رکاب 
بزنیم و به پابوسی آن امام  همام مشرف شویم.

انوری با اشــاره به مســیر این کاروان افزود: 
مســیر رکابزنی این کاروان از اسالم قلعه آغاز 
شد که در طول این مسیر در شهرستان های 
تایبــاد، تربت جام، نصرآبــاد و فریمان اقامت 
و توقف داشــتند که با اســتقبال امام جمعه 
و هیئت هــای این شهرســتان ها همراه بوده 
است.وی همچنین از همراهی 10 کیلومتری 
پلیس راه مشــهد با این هیئت ورزشی خبر 
داد و عنــوان کرد: پــس از اقامت و توقف در 
آرامگاه خواجه مراد مســیر را به سمت مشهد 
رکاب زدند. این کاروان هشت نفره شنبه 22 
تیرماه مصادف با شب والدت حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( به مشهد مقدس رسیدند.وی 
با اشــاره به پذیرایی از کاروان در مهمانسرای 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تصریح کرد: 
اعضای این کاروان با بر تن داشتن پیراهن هایی 
با پیام دوستی و طرح پرچم دو کشور دوست 
و همســایه؛ پیام آور دوســتی بین جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری افغانستان هستند.

 قدس  بنیاد فرهنگی رضوی،خانواده را ضلع مهم و تأثیرگذاری 
در مسیر آموزشی می داند. این نهاد آموزشی کوشیده تا در 
قالب های جذاب و متفاوت مسیر توانمندسازی والدین را هم 
طی کند. یكی از برنامه های اخیر این بنیاد، برگزاری اردوی 
تفریحی- آموزشی با عنوان »خودمونی« بود که در نوع خود 
تازگی داشت. مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی معتقد است این 
بنیاد در فرایندهای تربیتی و آموزشی خود به سه ضلع مهم؛ 
کادر آموزشی، دانش آموزان و خانواده اعتقاد دارد و در این بین 
والدین را بازوی سوم و یكی از مخاطبان مؤثر در فرایند تربیتی 
فرزندان می داند. دکتر حسین باغگلی می گوید: چندین بسته 
خالقانه ویژه توانمندسازی والدین در نظر گرفته شده که در 
طول سال تحصیلی انجام می شود. یكی از آن ها کارگاه های 
مشاوره ای است که در تمام مدارس با توجه به سرفصل های از 
قبل مشخص شده، نیاز روز دانش آموزان و همچنین جنسیت 
و پایه تحصیلی آن را برگزار کرده اند. او ادامه می دهد: پس از 
پایان سال تحصیلی و با پایان امتحانات دانش آموزان، بسته 
دوم آموزش های خانواده با عنوان »بزم تربیت« آغاز شده که 
در آن قالب جدید و جذاب مشاوره گروهی همراه با چاشنی 
هنر، مسائل و مشكالت ارتباطی بین والدین و فرزندان به بحث 
گذاشته و راهكارهای الزم ارائه می شود.مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
رضوی هدف از برگزاری این برنامه را بازگو کردن مشكالت و 
سپس آموزش مهارت های مورد نیاز برای رفع آنان می داند.

برگزاری اردوی خودمونی با هدف افزایش صمیمیت
باغگلی با اشــاره به اینكه تنوع قالــب در انجام برنامه های 
فرهنگی و تربیتی ســبب می شــود که مخاطب اســتقبال 
بیشــتری از برنامه ها داشــته باشــد و اثرگذاری آن بیشتر 
خواهــد بود، می گوید: از ماه ها پیش بــرای برگزاری اردوی 

خودمونی برنامه ریزی کرده بودیم و توانستیم این برنامه را به 
عنوان اردوهای اختتامیه فعالیت های سال تحصیلی مدارس 
امام رضا)ع( در اردوگاه امــام رضا)ع( برگزار کنیم. او تأکید 
می کند: طبق نظر مشاوران و متخصصان علوم تربیتی، وجود 
صمیمیــت بین اعضای خانواده تأثیر مســتقیم بر موفقیت 
خانواده ها در حوزه تربیت فرزند و حوزه های پرورشی خواهد 
داشت اما متأسفانه به دلیل مشغله های مختلفی که همه با 
آن درگیر هستیم، این صمیمیت به عنوان یک حلقه مفقوده 
در بین خانواده ها وجود دارد و موجب شده است تا آن ها وقت 
کمتری را بــا هم بگذرانند، به همین دلیل در ظهر یک روز 
تابستانی از خانواده دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( دعوت 
کردیم تا به همراه فرزندان خود در این اردو شــرکت کنند.

  اردویی مبتنی بر بازی های هدفمند
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی این اردو را اردوی بازی محور 
می خواند و  می گوید: بازی های گنجانده شــده در این اردو 
کاماًل هدفمند بود؛ در اغلــب بازی ها اعضای خانواده باید با 

کمــک هم بــازی را انجام می دادند و هر کــدام نیز به طور 
جداگانه پیام محتوایی خاص خود را داشــت. همچنین در 
ابتــدای برنامه، ضــرورت انجام بــازی و کارکردهای آن در 
فعالیت های تربیتی توســط گروه تخصصی »همبازی« برای 
والدین تعریف شــد و خانواده ها توجیه شدند که ابزار بازی، 
مختص یک گروه سنی خاص نیست و عالوه بر ایجاد نشاط 
بشــدت می تواند در افزایش صمیمیت و برنامه های تربیتی 
نقش داشته باشد. نكته حائز اهمیت این است که از چندی 
پیش، کارگروه هایی برای تک تک بخش های اردو شكل گرفت 
و این برنامه کاماًل با پشتوانه ای محتوایی و مهندسی فرهنگی 
برنامه ریزی شد و برای نخستین بار اردویی با حضور والدیِن 
دانش آموزان توســط بنیاد فرهنگی رضوی صورت پذیرفت.

باغگلی به بخش دیگری از اردوی خودمونی اشــاره می کند 
و می گوید: توسط گروه تخصصی به سرپرستی یک روحانی، 
بسیاری از بایدها و نبایدهای دینی، اجتماعی و اخالقی مانند 
چگونگی ارتباط بین والدین و فرزندان و همچنین احترام به 

همدیگر در فضای خانواده، به مخاطبان یادآوری شد.

بازی همراه با آموزش در یک ظهر تابستانی
دانش آموزان مدارس امام رضاj به همراه والدین خود میهمان یک اردوی »خودمونی« بودند

گزارش

دبیر دوازدهمین دوره این جشنواره بین المللی اعالم کرد
گفتمان تمدن اسالمی، محوری ترین بخش جشنواره کتاب سال رضوی

 آســتان     دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی انتخاب 
کتاب سال رضوی گفت: گفتمان تمدن اسالمی معطوف به 

گام دوم انقالب، محوری ترین بخش این جشنواره است.
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی، آستان قدس 
رضــوی را کانون و مرکز فرهنگــی تأثیرگذار در حوزه های 
مختلف عنوان کــرد و گفت: امروزه تولیــدات فرهنگی و 
علمی که در این مجموعه خلق می شود در عرصه بین الملل 
درخشیده اند.وی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی انتخاب کتاب ســال رضوی که در ســالن بنیاد 
پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی برگزار شد، با 
برشــمردن مصادیقی از این تولیدات گفت: آســتان قدس 
رضوی در حال حاضر ظرفیت الگوســازی در بســیاری از 
عرصه های علمی، فرهنگی و هنری را داراست و به فرموده 
رهبر معظم انقالب حرم مطهر رضوی موزه ای زنده اســت 
که زنجیره کاملی از ظرفیت های فرهنگی در آن به هم گره 
خورده است.وی همچنین با اشاره به سیاست گذاری تولیت 
پیشین آســتان قدس رضوی در تبدیل شدن این سازمان 
به مرجعیت علمی کشور، کتابخانه آستان قدس رضوی را 
عنصری مهم و تأثیرگذار در تحقق این امر عنوان کرد و گفت: 
این امر کامالً مبنایی است و با توجه به ظرفیت های بی بدیل 

آستان قدس رضوی، تحقق این امر دور از دسترس نیست.

  سیره اهل بیت)ع(
 رکن تشکیل تمدن بزرگ اسالمی 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی هم در مراسم افتتاحیه 
دوازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی، پیاده سازی سنت 
و ســیره اهل بیت)ع( را رکن تشكیل تمدن بزرگ اسالمی 
در گام دوم انقالب دانست.مصطفی خاکسار قهرودی در این 
مراسم با اشاره به تبیین گام دوم انقالب توسط رهبر  معظم 

انقــالب گفت: آنچه معظم له در بیانیــه گام دوم انقالب بر 
آن توجه داشــته اند، توجه به ســبک زندگی دینی است، 
در این راســتا باید برای اشاعه هر چه بیشتر سنت و سیره 

اهل بیت)ع( در جامعه تالش کنیم.
قائم  مقام تولیت آستان قدس رضوی توجه کیفی به تولیدات 
فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأکیدات رهبر معظم 
انقالب و تولیت های ســابق و فعلی آستان قدس رضوی بر 
توجه به فرهنگ، پژوهش و انتشــارات فاخر است.خاکسار 
قهرودی تحول کیفی جشنواره کتاب سال رضوی را نتیجه 
توجه به این نگاه دانست و اظهار کرد: با تولیدات فاخر باید 
شاهد اثرگذاری سنت و ســیره رضوی در سطوح مختلف 
باشیم.وی گفت: آستان قدس رضوی پیش از آنكه در عرصه 
اقتصادی شهره باشد باید در عرصه فرهنگی و ایجاد تولیدات 

فاخر فرهنگی شهره باشد.
خاکســار قهرودی افزود: تولیت آستان قدس رضوی نشان 
رضوی را به دلیل رســالت سنگین آن شایسته استفاده در 
عرصه های فرهنگی فاخر می داند.قائم مقام تولیت آســتان 
قدس رضوی تأکید کرد: هر اقدام و تالشــی در عرصه های 
مختلف مأموریت آســتان قدس، اگر بدرســتی اتفاق افتد 

جلوه ای از تحقق فرهنگ و سیره رضوی است.

  تأثیرگذاری کتاب سال رضوی
 در جریان سازی های فکری

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در 
مراســم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی، 
این جشنواره را در زمینه جریان سازی های فكری و فرهنگی 

تأثیرگذار خواند.
عبدالهادی فقهی زاده در این مراسم عنوان کرد: بدون تردید 
یكی از کارهای بســیار مهم جشــنواره کتاب سال رضوی، 
کمک به جریان سازی های فكری و فرهنگی در حوزه امامت 
و والیت است.وی باز شدن دروازه جشنواره بین المللی کتاب 
سال رضوی را در سایر حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی 
عامل مؤثری در کارآمدتر شــدن جشنواره و اثرگذاری های 
فرهنگی آن بر جهان اسالم دانست و اضافه کرد: بسیار اقدام 
ارزشمندی است که جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی 
در دوره جدیــد با نگرش صحیح تری دروازه خود را به روی 
سایر حوزه ها گشوده اســت. معاون توسعه روابط فرهنگی 
و بین المللی ســازمان فرهنگی و ارتباطات اسالمی هم در 
افتتاحیه دوازدهمین جشــنواره کتاب سال رضوی گفت: 
جشنواره کتاب ســال رضوی بستری برای تأمین محتوای 

دینی در عرصه بین الملل است.
قربانعلی پورمرجان به اجرای طرحی با نام TOP در سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی اشاره کرد و گفت: در این طرح 
کتاب های ارزنده شیعی، فقهی و اسالمی مناسب مخاطبان 
خارجی توســط مترجمان خارجی ترجمه و توسط ناشران 
خارجی چاپ و منتشر می شود. پورمرجان در این خصوص 
با اشاره به ظرفیت های علمی آستان قدس رضوی افزود: در 
اجرای این طرح آستان قدس رضوی با سبقه طوالنی اجرای 
طرح های پژوهشی و دارا بودن ظرفیت باالی علمی می تواند 

یاریگر این سازمان در تأمین منابع مورد نظر باشد.

خبر

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 
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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 رونمایی از سامانه اطالع رسانی قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی
باشگاه خبرنگاران جوان: سه سامانه مهم 
ملی در حوزه احراز هویت مشتریان تجارت 
گواهی  غیرحضــوری  ثبت نام  الکترونیک، 
امضای الکترونیک و ســامانه اطالع رسانی 
قیمت کاال و خدمات توســط رضا رحمانی 
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت و با حضور 
حســین مدرس خیابانی، قائــم مقام وزیر 
صمت رونمایی شد. سامانه  اطالع رسانی کاال، قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و موردنیاز 

مردم را به صورت لحظه ای رصد کرده و نمایش می دهد.

 تصمیم گیری ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی
 به کمیته ۶ نفره واگذار شد 

تسنیم: عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: بر اســاس تصمیم سران ســه قوه، تصمیم گیری در مورد ممنوعیت صادرات 
محصوالت کشــاورزی به کمیته ای متشکل از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت 
و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی سپرده شد. وی گفت: ما همواره در 

وزارت کشاورزی مخالف ممنوعیت صادرات هرگونه محصول کشاورزی هستیم.

 تخلفات واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه 
منتظر رأی قوه  قضائیه 

خبرگزاری ملت: ســیدجواد حسینی کیا، 
عضو مجمع نمایندگان اســتان کرمانشاه 
دربــاره آخریــن وضعیت پرونــده تخلف 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه که با کمترین قیمت 
به فردی بدون صالحیت واگذار شده است، 
گفــت: پرونده این تخلف در مجلس پس از 
مشمولیت ماده 234، به قوه قضائیه ارسال 
شــده است، بنابراین منتظر رأی قضایی درباره متخلفان آن هستیم. وی افزود: دلیلی 
نداشت این پاالیشگاه با اینکه در سال 93، ۱8۰۰ میلیارد تومان واگذار شده بود، بدون 

هیچ مصوبه ای پس گرفته شده و ۱79میلیارد تومان واگذار شود.

فروش تمام دارایی خودروسازان تا سال ٩٩ 
مهر: رحمانی، وزیر صنعت با بیان اینکه فروش دارایی های مازاد با اولویت هایی که برای 
آن ها تعیین شده در حال انجام اســت، تصریح کرد: اموال و دارایی های خودروسازان 
باید در ســال های 98 و 99 واگذار شده و فروش آن ها تکمیل شود. وی بیان کرد: در 
پنج محور آمار تولید، تعهدات فــروش، خودروهای ناقص، فروش اموال و مازاد دارایی 

خودروسازان و ساخت داخل، کار را به صورت روزانه رصد می کنیم. 

 جلسه مجلس با رئیس کل بانک مرکزی 
و دو وزیر درباره رمز ارزها

فارس: ســیده فاطمه حســینی، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس از بررسی 
پرونــده رمز ارزهــا در هفته جــاری در 
کمیســیون اقتصادی خبــر داد و گفت: 
فنــاوری بالکچیــن و پدیده رمــز ارز از 
موضوعات جدید و مهمی هســتند که با 
توجــه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت های 
اســتفاده در شــرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در 
نظر داریم در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه ای با حضور وزرا و مسئوالن 

وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی پیگیری کنیم.

تعلل دولت و مجلس در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

گذرداللهابهدباغخانهمالیاتمیافتد؟
 اقتصاد/فرزانه غالمی  تعلل دولت و مجلس در 
به سرانجام رساندن الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
همچنان ادامــه دارد و احتمال می رود تصویب این 
قانون برخالف اظهارات تبلیغاتی نمایندگان در آستانه 

انتخابات، به مجلس یازدهم موکول شود.
در شــرایطی که در یک ســال گذشته فعالیت های 
سوداگرانه و سودهای افسانه ای یکشبه در بازارهای 
غیرمولد، تصویب این قانون را برای اقتصاد کشور، به 
امری حیاتی و ضروری تبدیل کرده، شــعار پرتکرار 
دولــت و مجلس مبنی بر ضرورت پاســخگو کردن 
بخش های زیرزمینی، سوداگرانه و غیرمولد اقتصاد در 
حوزه مالیات، همچنان و در قالب تعارفات جاری بین  

دو قوه بر زمین مانده است.
از یک ســو مجلس و اعضای کمیســیون اقتصادی 
بارها در گفت وگو با رسانه ها و از جمله قدس تأکید 
کرده اند، بیش از این به انتظار الیحه دولت نمی مانند 
و طرح مالیات بر عایدی مســکن را که کلیاتش در 
کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، رأساً به صحن 
علنی خواهند آورد و از ســویی وزیر اقتصاد از تالش 
برای رساندن الیحه جامع تر مالیات بر عایدی سرمایه 
که مسکن هم جزئی از آن است، در اسرع وقت خبر 
داده است. در روزهای اخیر سرانجام وزارت اقتصاد، 
الیحه مالیات بر فعالیت های اختال ل زا و به تعبیری 
الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه را به هیئت دولت 
ارســال کرد که از جزئیات این الیحه هنوز اطالعات 

زیادی در دســت نیست، اما آنچه مسلم است اینکه 
فعالیت های سوداگرانه مســکن، ارز، سکه و خودرو 
را هــدف قرار داده و فعالً حرفــی از دریافت مالیات 
از سپرده های بانکی نیســت، ضمن اینکه تصویب 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، امری زمانبر است در 

مسیری پر سنگالخ. 

رفتاردولتومجلس؛تعمقیاتعلل؟
هم اکنون و بر اســاس آمار رسمی اعالمی از سوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود 25 تا 4۰ هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که 
انتظار می رود از این محل با افزایش پایه های مالیاتی 
و تصویب قانون مالیات بر عایدی ســرمایه، منابع 
جدیدی برای بخش های مولد کشور و زمینه افزایش 

عدالت اجتماعی و اقتصادی فراهم شود. 
به گفته یک عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس، طوالنی 
شدن تدوین و تصویب الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه در 
دولت در راســتای تعمق و 

کارشناسی هر چه بیشتر نسبت به این قانون جامع 
است و مجلس هم هر چند تاکنون مهلت هایی برای 
دولت تعیین کرده، اما شتاب زدگی در این خصوص 
ممکن است منجر به فرار سرمایه ها از بخش هایی 

مانند مسکن شود.

علی اکبر کریمی به خبرنگار ما می گوید: هر چند 
کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون 
اقتصادی تصویب شده، اما مجلس مایل است الیحه 
جامع دولت، خألهای قانونــی را در تمام حوزه ها 
پوشش دهد تا کمترین ضریب خطا را داشته باشد و 
بیشترین ممانعت را از فرارهای مالیاتی به عمل آورد.

به باور وی نبود »سپرده های بانکی« در الیحه مذکور 
به عنوان یکــی از پایه های مالیاتی جدید، اقدامی 
عقالنی اســت که مانع فرار منابع مالی از بانک ها 
خواهد شد، ضمن اینکه نرخ سود سپرده ها بسیار 
کمتر از نرخ تورم اســت و بر این اساس صاحبان 
سپرده که به نوعی مجازات شده اند نباید با پرداخت 

مالیات به طور مضاعف مجازات شوند! 
کریمی تأکیــد می کند: طرح مجلــس در حوزه 
مســکن، جامعیت ندارد و برای اخذ رویکرد کالن 
باید منتظر الیحه دولت ماند. در حال حاضر نظام 
جامــع اطالعاتی در دریافت مالیــات وجود ندارد 
و هر فرد به صورت جزیــره ای بابت هر فعالیت و 
معامله ای، اظهارنامــه مجزا پر می کند، حال آنکه 
تمــام این فعالیت ها و درآمدها را باید ذیل چتری 
جامــع، گرد آورد. به گفته وی اگر دولت، الیحه را 
با سرعت بیشتری به مجلس تقدیم کند، ممکن  
اســت در مجلس دهم، قانون مالیــات بر عایدی 
ســرمایه تصویب شود اما تعلل دولت فعالً این امر 

را به تعویق انداخته است. 

شورایهماهنگیسهقوه،
جایگزینیبرایآفتتعلل
یک اقتصاددان در گفت وگو 
بــا خبرنگار مــا ناتوانی در 
با پدیده ها،  مواجهه درست 
و  تصمیم گیری  در  تعلــل 
زمــان خریدن مدیــران و 

مسئوالن را بویژه در شــرایط تحریم، آفت بزرگ 
اقتصاد کشــور می داند که هزینه های سنگینی بر 

کشور و مردم تحمیل می کند. 
وحید شــقاقی ادامه می دهد: تعلل بیش از حد در 
تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سبب شده 
سوداگری ها بیشترین اثر نامطلوب خود را بر اقتصاد 
بگذارد و اقتصاد را از درون آشــفته کند. بر همین 
اساس باید تصویب دیرهنگام این قانون را نوشداروی 
پس از مرگ سهراب دانست. به باور وی تعلل دولت 

و مجلس در قبــال تصویب این قانــون از تکامل 
نیافتگی نظام بروکراســی و نبود نظام تصمیم گیر 
و تصمیم ســاز مبتنی بر آینده نگری ناشــی شده 
است. وی خاطرنشان می سازد: سرعت چالش های 
اقتصادی همواره بیش از ســرعت تصمیم گیران و 
نظام بروکراسی کشور است و هر چند الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه، نیاز به تعمق و تأمل زیاد دارد اما 
اگر بیش از این زمان از دست برود، باید منتظر نتایج 
معکوس آن بر اقتصاد بود، چرا که در همین مدت 
منابع مالی و ثروت های بادآورده بی شماری جابه جا 
می شوند که قانون تصویب شده، بعدها قدرت مبارزه 
با آن را نخواهد داشت. شقاقی با اشاره به شکل گیری 
شورای هماهنگی سران سه قوه به دستور رهبری 
می گوید: بــا توجه به حضور نماینــدگان دولت و 
مجلس در این شورا، روند تصویب قانون مالیات بر 

عایدی سرمایه می توانست تسریع شود. 

 آغاز ساخت 57 هزار مسکن
در قالب طرح اقدام 

 کاالهای گروه چهار در گمرک 
هرگز ترخیص نمی شوند

 قیمت گوشی متناسب با
افت نرخ دالر کاهش نیافت

 طوالنی شدن صدور مجوز 
کسب و کارها قابل پذیرش نیست 

 قوانین صادرات هر دو هفته 
یک بار تغییر می کند!

وسیما:  صدا  خبرگزاری 
و ساختمان  معاون مسکن 
وزیــر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه جلسه مسئوالن 

بخش مســکن با رئیس جمهور سه ساعت به 
طول انجامید، گفت: ســاخت 57 هزار واحد 
مسکونی در طرح اقدام ملی آغاز شده است و 
بزودی نیز ساخت ۱5۰ هزار واحد مسکونی 
در طرح اقدام ملی با حضور مســئوالن ارشد 

کشور آغاز خواهد شد.

فارس: رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: کاالهای 
ممنوعــه گــروه 4 کــه در 
گمرک رسوب کرده در حال 

شناسایی است و به هیچ عنوان با ترخیص آن ها 
موافقت نخواهد شد. 9۰ درصد کاالهای وارداتی 
به کاالهای اساســی، مواد اولیه و نهاده های دامی 
اختصاص دارد. حجم کاالهای ممنوعه گروه 4 رقم 
پایینی است و تمهیداتی داریم تا جایی که امکان 

دارد، این کاالها از مبادی حرکت نکنند. 

ابراهیم  فــوری:  خبــر 
درســتی، رئیــس اتحادیه 
همراه  تلفن  فروشــندگان 
گفت: در هفته گذشته که 

قیمت دالر افت داشــت قیمت تلفن همراه 
تغییر نداشــت. عدم تأثیرگذاری کاهش نرخ 
ارز بر قیمت تلفن همراه نشان از آن دارد که 
بازار تلفن همراه با کمبود عرضه روبه رو است 
و باید شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که 

نیاز بازار به لحظه تأمین و برطرف شود.

فارس: فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصاد گفت: برای ما به هیچ 
وجه قابل پذیرش نیست که 
کسب مجوز آغاز کسب و کار 

این قدر طوالنی باشد و باید همه مراحل در این 
زمینه، به صورت پنجره واحد بین دســتگاه ها 
انجام شود. وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد برای 
الکترونیکی کردن همه امــور، تا پایان دولت 
دوازدهم عزم جدی دارد و امیدواریم گام هایی 

هم برای هوشمندسازی اقتصاد برداریم.

مهدی  اقتصــادی:  نود 
نایب رئیــس  معصومــی، 
اتاق  کمیسیون کشــاورزی 
بازرگانــی تهــران گفــت: 

متأسفانه در کشور ما هر دو هفته یک بار قوانین 
و مقررات تغییر می کند، مشــکل اصلی همین 
تغییرات اســت. وجود یک قانون ثابت، هرچند 
نادرست، می تواند مؤثرتر از شرایط کنونی باشد 
که قوانین به طور دائم درحال تغییر است. مشکل 

اصلی در تغییر قوانین است.

چهره خبر
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی :وزیر اقتصاد:رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:وزیر صنعت، معدن و تجارت:معاون وزیر راه خبرداد

تفاوت آمار منتشر شده میزان اجاره بها توسط رسانه ها با آمار وزارت راه    پایگاه اطالع رسانی دولت: حسن روحانی با انتقاد از گزارش ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره بها از سوی رسانه ها 
منتشر می شود، گفت: براساس آمار وزارت راه، در بخش مسکن استیجاری در تهران میزان اجاره بها به طور متوسط 30 درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است، البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار 

و ارقامی که این روزها منتشر می شود، متفاوت است. رئیس جمهور تصریح کرد: شهرداران کالنشهرها می توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که زیر فشار اقتصادی هستند، داشته باشند.

خـــبر

/ع
۹۸
۰۵
۲۱
۵

مناقصه عمومى دو مرحله اى – نوبت اول
︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥   ︋︪︡﹞ ︀ن︐︨︣ ︩ ﹝︣﹋︤ی︫   د﹨﹫︀ری رو︨︐︀ی ﹝﹠︤ل آ︋︀د از ︑﹢ا︋︹︋ 
︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ رو︨ــ︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︗﹞︹ آوری ز︋︀﹜﹥ و ر﹁️ و روب 
︣ا︳ و   ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران و︫   ︎﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ رو︨ــ︐︀ را از ︣︋︀︺﹞
دارای ︡ا﹇ــ﹏ ر︑︊﹥ ٧ ︮﹑﹫️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از اداره ︑︺ــ︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀ 
 ︡︣︠ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ .︡︀﹝﹡ ︀ن ︨ــ︀ل وا﹎︢ار︀︎
ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/١٢ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ ، ︗︀ده ﹇﹢︀ن ، رو︨︐︀ی ﹝﹠︤ل آ︋︀د ، 
 ️︧︀︋ ﹩﹞ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠️︗ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ١۵ و ١٧ ، د﹨﹫︀ری ﹝﹠︤ل آ︋︀د ️︪  ︋﹟﹫︋
﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴۶٢٠٠٢ ﹡︤د 
﹫︪ــ﹠︀د﹨︀  ﹠︀م د﹨﹫︀ری ﹝﹠ــ︤ل آ︋︀د ارا﹥ ﹎︣دد .د﹨﹫︀ری در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎  ︋︀﹡ــ﹉ ﹝﹙﹩︋ 

. ︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ . ️︨︀ر ا︐﹞
 د﹨﹫︀ری ﹝﹠︤ل آ︋︀د

آ﹎﹩ د︻﹢ت
︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ز︻﹀︣ان 
﹎﹏ ︋︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏( ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
١٩۶٩ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٨۶١٠۴٣١۵٢︗ــ️ ︱﹢ر 
در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی- ︻︀دی ︋ــ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝﹢ر︠﹥١٣٩٨/۵/١٠  ︨ــ︀︻️ ︊︮٩ و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/۵/١٠ ︨ــ︀︻️ ١١ ︊︮ در 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︑︣︋️ ﹫︡رــ﹥ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۶  ــ︣﹋️︋   ︫﹏﹞
︗︀ده ︑︣︋️ ﹫︡ر︫ ﹤︋ ﹤︨︣︐︀ن زاوه ︋︺︡ از ︎﹞︌ 
︋﹠︤﹟ ا︨ــ︡ی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ز︻﹀︣ان ﹎﹙﹢︋ــ︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ 

﹋︡︎︧︐﹩ ٩۵١٣١۶١١١١ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی- ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

 ︩د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده : ا﹁︤ا 
﹤︀﹞︨︣

/ع
۹۸
۰۵
۰۷
۸

آ﹎﹩ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم)
︋ــ﹥ ــ﹢ل و ﹇ــ﹢ه ا﹜ــ﹩، ﹋︀﹡ــ﹢ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
ا︨ــ︐︀ن  ا︗︐﹞︀︻ــ﹩  ︑︀﹝﹫ــ﹟  ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹥ 
﹝︀ز﹡ــ︡ران (﹇︀ــ﹛ ︫ــ︣) ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹡﹢︋ــ️ دوم را راس ︨ــ︀︻️ ١۶ 
﹝﹢رخ ٩٨/۵/١۴ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت 
 ،︫︣ــ ﹜︀﹇ آ﹝ــ﹢زش و ︎︣ورش وا﹇︹ در
︠﹫︀︋︀ن ︑︣ان، ︗﹠︉ ︨ــ︀﹜﹟ ︑︐﹩ ︋︣﹎︤ار 

.︡﹠﹋ ﹩﹞
﹝︐ــ︣م  ﹨﹞ــ﹊︀ران  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
و  ﹋﹙ــ﹩  ا﹁︐ــ︀ده  ﹋︀ر  از  ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹥، 
﹋︀﹡ــ﹢ن                       ﹋ــ﹥ ︻︱ــ﹢  ﹝︐﹢﹁ــ﹩  ︋︀ز﹝︀﹡ــ︡﹎︀ن 
︺﹞﹏ ﹝﹩ آــ︡ ︑︀ در  ︀︫ــ﹠︡ د︻ــ﹢ت︋  ﹝ــ﹩︋ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ﹋︀﹡﹢ن

٢-﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زرس
﹡﹀ــ︣                   دو  و  ا︮﹙ــ﹩  ا︻︱ــ︀ی  ا﹡︐ــ︀ب   -٣

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
   ︣﹀﹡ ﹉ ــ︣ ︋ــ︀زرس و﹀﹡ ﹉ ــ︀ب︐﹡۴- ا

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
︩ ︋﹫﹠﹩ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨ ﹫︎ -۵

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ 
(︫︣ ﹜︀﹇)﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︀ز﹡︡ران︀︑

/ع
۹۸
۰۵
۱۷
۵

﹝ــ︡رک ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻︊ــ︀س ︑﹫︼ 
ا﹜ــ﹩ ﹝﹢︨ــ﹢﹥ ﹁︣ز﹡︡  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥٣۶٩۴︮︀دره از ﹋︣ج در﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ 
ر︫ــ︐﹥ ﹡ــ︣م ا﹁︤ار﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣ ︮︀دره ازدا﹡︪ــ﹍︀ه 
﹞︀ره ٢٨٧٩٢٠﹝﹀﹆﹢د   ︫︀ آزادا︨﹑﹝﹩ وا﹢﹇ ︡︀ن︋ 
︋︀︫ــ︡. ا︻︐︊︀ر﹝ــ﹩  و﹁︀﹇ــ︡  ا︨ــ️  ﹎︣دــ︡ه 
از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا﹢﹇ ︡︀ن︋ 
 ︹﹝︐︖﹞-︡︀ن -﹝︪ــ﹢﹇ ︀ن -﹋﹫﹙﹢﹝︐۴︣︗︀ده﹢﹇
.︡﹫︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹢﹇ ︡وا ﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه ازاد ا

/ع
۹۸
۰۵
۲۱
۲

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

 ︀︍︀︨ ︡ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣ا
ب   ٨٢۶ اــ︣ان    ۵٢ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ١۴١︋ــ﹥ 
٨۶ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر: ٢٨۶۶٧٨۵  و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩: 
 ﹩﹑﹞ ﹤﹆︡︮ ﹜﹡︀︠ ﹤ــ﹅ ︋ــ﹚︺︐﹞ S١۴١٢٢٨٨٢٨٨٠٨۶

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

/ع
۹۸
۰۵
۲۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  ︨︊︤﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️  ︋ــ︣گ 
︋﹠﹀ــ︩ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٧٧۶ ۴١۵۴۴ ش : ﹝﹢︑ــ﹢ ر 
 N2P***125C9548780 0125N2P205209 ش ︑﹠﹥: 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︡ی ﹝︣اد︎ــ﹢ر ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٨۵٠٢٠٢٠١٩ 
︨︀﹋﹟ ︫︨︣︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️.                        /ع
۹۸
۰۵
۲۱
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︗﹢ا﹡﹥ ︠︣ا︨︀ن ︎︀رس 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٩۶١٨ و 

١٠٣۶٠٠۵٢١٩۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٢۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن 
﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡.  ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶︋   ︨﹤ ﹝﹠︐ــ﹩︋ 
ر︲︀ در︋︀رز ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣۴٩٩۶٨۵٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹫︡ ﹝﹞ــ︡ زاده ︠﹞︣ ︻﹙﹩ آ︋︀د 
︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۴٨۶٩۶۶٨٧٧٧ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس                    
︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝ــ︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س، 

 .︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗
 ︀︐﹋︫︣ ️︊︔ ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره

و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٣٨٠۶۶

/ع
۹۸
۰۵
۲۲
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀م ︎︣داز 
﹝︣ ﹋﹫︀ن ( ︋︀ ﹝︧ـ﹞ ️﹫﹛﹢︡ود) ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ١۴٩۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١۴٠٠٧٢١٨٧۵٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠٢,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ 
از ﹇︤و﹟ ︗︀ی ︨ــ︀︋﹅ ︋﹥ آدرس ︗︡︡: ( ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن 
، ︫︨︣ــ︐︀ن ز﹡︖ــ︀ن ، ︋ــ︩ ﹝︣﹋ــ︤ی ، ︫ــ︣ ز﹡︖ــ︀ن، 
 ﹩﹀︴︭﹞ ︡﹫ــ  ︫﹤﹢﹋ ، (︡ــ﹡﹢﹫︎) ﹤ــ﹢﹋ ، ︳︨ــ︺︡ی و︨ــ
︵︊﹆ــ﹥ ︨ــ﹢م   ، آراد  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ︎ــ﹑ک -٢٠   ، ا﹡︭ــ︀ری 
وا۵︡ ﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩ ۴۵١٨۶٣۶٩۶١) ا﹡︐﹆ــ︀ل ︀﹁️ .ودر 
 ️︑ و﹝﹢︨︧ــ︀ت ︾﹫︣ ︑︖︀ری ز﹡︖︀ن ︀︐﹋︣اداره ︔︊️ ︫ــ

︫﹞︀ره١٢۵۴۴﹝﹢رخ١٣٩٨,٠۴,٢٣︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٣٧٠١٢)

س
,۹
۸۰
۵۱
۹۴

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︤ر︻﹥ ︋︣م ︋﹥ ︫︣ح ذ﹞ ︀ره ۶﹝︫ ︀ه ﹩︨︀︨︤دا﹝︽︀ن)در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︺﹞﹫︣ ا﹋︣﹞)︪︀ورزی و﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن﹋ ﹤︧︨﹢﹞
،﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ و در︀﹁️ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ،﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی  ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م 
 ﹤ ﹊︊︣گ ︨ــ︍︣ده ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ١٠٪ ︑︀ ٢٠٪ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ،در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧ــ︐﹥ ︑︀︎︀︀ن  و﹇️ اداری روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٢/۵/١٣٩٨︋ 

︺︡ی ︑﹢﹏ ور︨﹫︡در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡./ ﹝﹢︨︧﹥ در رد  یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. د﹁︐︣﹝﹢︨︧﹥ وا﹇︹ دردا﹝︽︀ن ﹝﹫︡ان︨ 
١-︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ۶ ا﹠︘ ٣١ ︻︡د      ٢-︣︠︡ ︫︀﹁️ و ︾﹑ف ﹋︀﹝﹏ ۴︻︡د      ٣-︣︠︡ ︎﹞︌ ١۶ ︵︊﹆﹥  ︋︀ ︨︣ و ︑﹥  ﹋﹢زه ﹋﹢︣︠-۴     ﹉︡ ﹡﹫﹛ ︾﹑ف ۵۴ ︻︡د        

︣︠-۵︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر ︻﹞﹢دی ﹋﹑س F ١٢۵ ا︨︉      ۶-د︨︐﹞︤د راه ا﹡︡ازی و ︑︺﹞﹫︣       ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:٣۵٢٢۵٣١۶-٠٢٣ و٣۵٢٢۵٣١١-٠٢٣
 آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن-﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن 

/ع
۹۸
۰۵
۳۲
۲

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹡﹢︋️ دوم
اداره ﹋﹏  راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

ف
دي

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا
شركت در مناقصه

مهلت زمانى دريافت اسناد از سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت

آخرين مهلت ارائه پاكت  ها و 
بارگذارى اسناد در سامانه مربوطه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه
كميسيون مناقصه

اجراى كف سازى و جداره سازى محور گردشگرى از ميدان امام 198/26
4ماه9/739/147/542خمينى(ره) تا كوچه امام خمينى 5 و كوچه هاى اطراف  شهرستان قاين

ابنيه 
ساعت13 روز 487/000/000سال  1398

پنج شنبه 
مورخ 98/04/27 الى 

ساعت 13 روز
دو شنبه 

مورخ 98/04/31

ساعت 13 روز
پنج شنبه 

مورخ 98/05/10

ساعت 8 صبح روز  شنبه
مورخ 98/05/12

اجراى كف سازى و جداره سازى محور گردشگرى298/27
ساعت 8:30صبح روز  شنبه396/500/000ابنيه سال  41398ماه7/927/798/073از كوچه امام خمينى 5 تا كوچه روشن و كوچه هاى اطراف شهرستان قاين

مورخ 98/05/12

فهرست بهاى پايه رشته 4ماه7/370/332/953احداث بوستان اطراف خانه محله قدى شهرستان قاين398/28
ساعت9 صبح روز  شنبه370/000/000ابنيه و تاسيسات سال1398

مورخ98/05/12

احداث فونداسيون،اسكلت و بخشى از عمليات اجرايى سالن ورزشى 498/29
     9/628/510/334110محله كورى شهرستان قاين

روز
فهارس بهاى رشته ابنيه و 

481/500/000تاسيسات 1398

ساعت13 روز پنج شنبه
مورخ 98/04/27 الى

ساعت 13 روز دو شنبه
مورخ 98/04/31

ساعت 13 روز
پنج شنبه مورخ 98/05/10

ساعت 9:30 صبح روز
شنبه مورخ 98/05/12

 6ماه47/373/000/000عمليات تكميل محور خوسف-خور و دوربرگردانها598/30

فهرست بهاى پايه رشته 
راه،باند فرودگاه و زيرسازى 

راه آهن(تجميعى)،
1398

2/370/000/000

ساعت12   روز شنبه
مورخ 98/04/29 الى

ساعت 14 روز
سه شنبه مورخ 98/05/01

ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 98/05/12

ساعت 9صبح روز 
يك شنبه

مورخ 98/05/13

اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

استخدام، افتخار نیست      فارس: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: حرکت اشتباه ما از جایی آغاز شد که به فرزندانمان آموختیم معنی اشتغال، استخدام است و بهایی به نوآوری و 
تفکر خالق ندادیم و جوانان در دانشگاه ها به دنبال تکه کاغذی برای استخدام رفتند. اگر به این نکته برسیم که استخدام افتخار نیست و جوانان را با پول نه بلکه با تفکر و ایده های نوآورانه آن ها باید ارزیابی کرد، 

آن زمان به فرهنگ کارآفرینی هزار ساله خود بازگشته ایم.

غفلت نهادهای مسئول از نیازهای معلوالن
قانون حمایت از حقوق معلوالن بسیاری از نیازهای این قشر از جامعه را پیش بینی 
کرده و دولت را موظف ســاخته تا حقوق معلوالن را لحاظ کند اما براساس آنچه در 
کف جامعه مشاهده می کنیم به نظر می رسد این قانون بین 10 تا 15 درصد اجرایی 
می شــود. به همین دلیل است که پس از 15 سال از اجرای آن هنوز به یک شرایط 

نسبی در این بخش دست نیافته ایم که این جای تأسف دارد.
مفاد یک تا پنج این قانون را باید شاه گل آن دانست. این مواد مربوط به مناسب سازی 
معابر، اماکن عمومی و ساختمان ها برای معلوالن است که هنوز بعضی از آیین نامه هایش 

در کمیسیون های مختلف در دست تدوین است، به عبارتی عملیاتی نشده است.
در حال حاضر حدود 25 هزار نفر از افراد دارای معلولیت در دانشــگاه ها و در سطح 
آموزش عالی مشغول تحصیل هستند که با وجود پیش بینی قانون برای آموزش رایگان 
این گونه افراد اما بسیاری از این افراد برای ثبت نام در دانشگاه ها مجبورند پول پرداخت 
کنند تا پس از چندی بتوانند آن را از سازمان متولی دریافت کنند. این در حالی است 
که اگر معلوالن تحت حمایت از لحاظ مالی مشکل نداشتند که دیگر تحت پوشش 
بهزیستی قرار نمی گرفتند، بنابراین انتظار داریم وقتی افراد معلول برای ثبت نام، کارت 
معلولیت را به دانشــگاه ارائه می کنند، قانون حمایــت از معلوالن در بخش آموزش 

مشمول آنان شود تا اینکه احساس سرگردانی نکنند.
وضعیت معلوالن در بخش توانبخشی نیز بهتر از بخش های دیگر نیست. یعنی امکانات 
و تجهیزات توانبخشی به اندازه نیاز معلوالن وجود ندارد که گویا دلیل آن کم بودن 

اعتبارات سازمان بهزیستی است. 
البته سازمان برنامه و بودجه وعده هایی برای تأمین اعتبارات به منظور تهیه تجهیزات 
توانبخشی داده اما هنوز به آن ها عمل نکرده است. از این رو انتظار آن است دغدغه های 

معلوالن در این بخش هم برطرف شود.
در خصوص وضعیت بیمه سالمت معلوالن نیز باید گفت، این موضوع در ماده 6 قانون 
یاد شده بدرستی پیش بینی شده است. یعنی وزارت بهداشت مسئولیت دارد تا بیمه 
سالمت معلوالن را فراهم کند که متأسفانه در این بخش هم قانون آن گونه که باید 
عملیاتی نشده است. یعنی سازمان بیمه سالمت باید اعتبارات مالی کافی داشته باشد 
تا دوایر درمانی، پاسخگوی دارندگان این دفترچه باشند که اکنون این گونه نیست و 
پزشکان و مراکز درمانی چندان برای دفترچه سالمت جایگاهی قائل نیستند. گاهی 
معلوالن با این دفترچه به مراکز درمانی مراجعه می کنند اما پاسخگوی آن ها نیستند. 
بنابراین انتظار از وزارت بهداشت است تا فرایندی را تعریف کند که تسهیالت کافی 

برای معلوالن در این حوزه فراهم شود.
در خصوص اشتغال معلوالن نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که در اصالحیه این 
قانون پیش بینی شده است که صندوق فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت 

ایجاد شود که به نظر می رسد هنوز این اتفاق نیفتاده است.
ضمن آنکه ســهمیه 5 درصدی اشــتغال به معلوالن نیز چندان رعایت نمی شود و 
متأســفانه با گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن هنوز 
ادارات دولتی شــرط استخدام را سالمت جسمی عنوان می کنند که نباید این گونه 
باشد. معلوالن بویژه آن هایی که دارای تحصیالت عالیه هستند، افراد توانمندی هستند. 
به عالوه اینکه در قانون پیش بینی شده برای افراد نابینا و کم بینا شغل های اپراتوری 
را در نظر بگیرند که به نظر می رسد طرح این موضوع در قانون یک بار منفی ایجاد 
کرده و تصور دستگاه ها این است که معلوالن فقط باید در شغل اپراتوری جذب شوند 
در حالی که این تصور غلط است چون معلوالن افراد توانمندی هستند و حتی از انجام 

کارهای مدیریتی هم برمی آیند.
خالصه آنکه وقتی قانونی تصویب می شــود به این معنی است که دولت و مجلس 
اعتبارات اجــرای آن را پیش بینی کرده اند اما اینکه چرا اعتبارات برای اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن به میزان نیاز پیش بینی نمی شود و همان مقدار کم نیز به 
طور کامل تخصیص نمی یابد، به این برمی گردد که بعضی دستگاه ها در انجام وظایف 

خود کوتاهی می کنند.

ده ها دانشگاه آمریکایی هک شدند
برنــا: در یــک هشــدار امنیتی که 
چهارشنبه منتشر شد، وزارت آموزش 
آمریکا خبر از هک سایت دانشگاه های 

این کشور داد. 
به گفته این ســازمان، آن ها موفق به 
شناسایی 62 کالج و دانشگاه شده اند 

که مورد حمله قرار گرفته بودند.
به گفته مقام ها، هکرها پس از ورود به سیســتم ها اقدام به ساخت اکانت های 
مختلف در بخش قبولی دانشــگاه ها کرده بودند. مهاجمان در فاصله چند روز 
بعد از هک سایت دانشگاه ها، هزاران حساب کاربری تقلبی ایجاد کرده بودند 

که در یکی از موارد، 600 حساب تنها طی 24 ساعت ساخته شده بود.

وفاداری کاربران به آیفون کم شده است!
ایســنا: بررســی های اخیر نشــان 
می دهــد، میــزان وفــاداری کاربران 
به گوشــی های هوشــمند آیفون به 
پایین تریــن حد خود در ســال های 

گذشته رسیده است.
مؤسســه  در  فعــال  کارشناســان 
تحقیقات  با  بتازگی   BankMyCell

جدید خود اعالم کرده اند، کاربران جهانی همچون ســال های پیش دیگر تمایل 
چندان زیادی به خریداری گوشی های آیفون از خود نشان نمی دهند.

همچنین آن ها خاطرنشان کرده اند، مدت زمانی که کاربران از گوشی های آیفون 
خود نگهداری و استفاده می کنند نیز با 15 درصد کاهش مواجه بوده است.

پیشــتر CNET در گزارشــی در این خصوص نوشــته بود، ۳۸ هزار نفر از 
کاربران در جهان از ماه اکتبر تاکنون به تعویض گوشی های خود با جدیدترین 

گوشی های اندرویدی از برندهای دیگر همچون سامسونگ اقدام کرده اند.
این شــرکت تحقیقاتی همچنین اعالم کرده است، میزان وفاداری کاربران به 
خریداری و استفاده از گوشی های آیفون از سال2011 میالدی تاکنون به ۷۳ 
درصد کاهش یافته که این کمترین میزان در طول سال های گذشته به شمار 

می رود. این رقم در سال 201۷ میالدی، ۹2 درصد بوده است.

700 میلیون دالر غرامت به دلیل نشت اطالعات 
انگجت، نشــت  به گــزارش  فارس: 
اطالعات صدها میلیون نفر از شرکت 
آمریکایــی تحلیــل داده اکوئیفاکس 
ســبب شد این شرکت تنها در آمریکا 
غرامتی ۷00  پرداخــت  بــه  موظف 
میلیون دالری شود. در جریان حمله 
هکری منجر به این نشــت اطالعاتی، 

اطالعاتی همچون نشــانی، شــماره های تأمین اجتماعــی و حتی اطالعات 
گواهی نامه هــای رانندگی بیش از 14۳ میلیون نفر تنها در آمریکا به دســت 
هکرها افتاد. این اتفاق در دو ســال پیش جنجال گســترده ای را موجب شد 
و پلیــس و برخی نهادهای دولتی در آمریکا از اکوئیفاکس شــکایت کردند. 
براساس اطالعات منتشر شده توسط رسانه ها، این شرکت موظف به پرداخت 
غرامتی سنگین شده که رقم آن نزدیک به 6۹0 میلیون دالر اعالم شده است. 

قرار است جزئیات بیشتر در این زمینه فردا اعالم شود. 

قانون  یک  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
خوب هم اگر در اجرا مشکل داشته باشد چندان 
تأمین  را  قانون گذاران  موردنظر  اهداف  نمی تواند 
کند. قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب سال 
1۳۸۳ از جمله این قوانین است. قانونی که با نگاهی 
گذرا به مفاد آن براحتی می توان آن را در خور اعتنا 
توصیف کرد. بویژه از بیستم اسفند سال ۹6 که 
الیحه اصالحیه آن به تصویب و تأیید مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان رسید و کمی بعد برای اجرا 

به دولت ابالغ شد.
حق بهره مندی معلوالن از خدمات آموزش و پرورش، 
دسترسی به اماکن عمومی و معابر، بیمه، بهداشت، 
مسکن، اشــتغال، امکانات رفاهی و اجتماعی تنها 
بخشی از موضوعات محوری است که در قانون یاد 
شده و در حمایت از معلوالن پیش بینی شده است. 
مثالً در ماده 2 آن آمده اســت: تمامی وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومــی و انقالبــی موظفند در طراحــی، تولید، 
احداث ساختمان ها، اماکن عمومی و معابر و وسایل 
خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی 
و بهره منــدی از آن ها برای افــراد دارای معلولیت 
همچون سایر افراد فراهم شود. یا ماده 2۷ این قانون 
می گوید: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت 
افراد دارای معلولیت بســیار شدید و یا شدید بدون 
شــغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه 
تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی 

کشور منظور کند.
با این همه پرسش این است که روند اجرای قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چگونه است؟ 
آیا این قانون بخصوص پس از اصالح توانسته تا حد 
قابل قبولی مشکالت حدود ۳ میلیون ایرانی معلول 
را حل و انتظارات آن ها را برآورده کند؟ اگر پاســخ 
منفی اســت و اجرای قانون موردنظر بخوبی پیش 
نمی رود عمده دالیلش چیســت و برای برون رفت 

از این وضعیت چه باید کرد؟
 

 مشکل بودجه داریم
محمــد نفریه، معــاون امور 
بهزیستی  سازمان  توانبخشی 
کشــور معتقد اســت اجرای 
قانون حمایــت از معلوالن با 

مشکالتی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی برای بررسی 
روند اجرای قانون حمایت از معلوالن بزودی تشکیل 
می شــود، می گویــد: در حال حاضر نیز مشــغول 
جمع بندی عملکرد دســتگاه های مختلف در مورد 
روند اجرای این قانون هســتیم و پس از بررســی 

عملکرد دستگاه ها آن را گزارش می دهیم.
وی با اشــاره به اینکه مشــکل قانون یادشده این 
است که بسیاری از بندهای آن برای اجرایی شدن 
نیاز به بودجه دارند، تصریح می کند: برآورد بودجه 
موردنیاز قبل از تورم سال گذشته برای اجرای این 
قانون حدود 12 هزار میلیارد بوده که از این میزان 
در بودجه امســال تخصیص 1,100 میلیارد تومان 
پیش بینی شــده اما تاکنون یک ریالش تخصیص 
نیافته است. این درحالی است که »نوبخت« دستور 
داده هر مــاه ۸.5 درصد از کل بودجه اجرای قانون 

حمایت از حقوق معلوالن باید پرداخت شود.
وی همچنین از اجرا نشدن قانون سهم ۳ درصد از 
اشتغال افراد دارای معلولیت در دستگاه های دولتی 

انتقاد و تأکید می کند: اینکه شرط نداشتن معلولیت 
در آگهی استخدام دستگاه های دولتی گذاشته شود، 
خالف قانون اســت و اگر دستگاه ها و سازمان های 
دولتی ســهم ۳ درصد استخدام معلوالن را رعایت 
نکنند، سازمان امور استخدامی از این پس سهمیه ای 

را به دستگاه های متخلف اختصاص نمی دهد.

 کمبود بودجه بهانه است
دکتر رســول خضری، عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس 
شــورای اســالمی هم روند 
اجــرای قانــون حمایت از 
حقوق معلوالن را مناســب 

ارزیابــی نمی کنــد و به قدس می گویــد: با وجود 
تصویب الیحه اصالح قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت از ســوی مجلس و شورای نگهبان 
اما شــاهد اتفاقات خوبی در این حوزه نیســتیم. 
یعنی حمایت ها در بُعــد قانونی از معلوالن به نحو 

شایسته ای انجام شده اما در اجرای قانون یاد شده 
مشــکالتی وجود دارد. به عبــارت دیگر در ارائه 
خدمات رفاهی و اجتماعی به این عزیزان همچنان 

معضالتی داریم. مثاًل در بحث الزام 
دستگاه ها برای استخدام ۳ درصد 
معلوالن می بینیم حتی یک درصد 
جذب نشده اند. یا در بخش مسکن، 
مناسب سازی  آموزشــی،  خدمات 
معابر، اماکن عمومی و ساختمان ها 

و... هم همین طور. 
وی با اشــاره به اینکــه روند ارائه 
خدمات بــه معلوالن بــا آنچه در 
قانون پیش بینی شــده است، اصاًل 
همخوانی نــدارد ، تصریح می کند: 

دستگاه ها و سازمان های مربوط در اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن باید بیشــتر از این ها 
توجه داشته باشــد چون همه این افراد از هوش 

کافی و توانمندی های مناسبی برخوردارند.

وی از عملکرد بهتر بخش خصوصی در مقایسه با 
دولت و نهادهای حاکمیتی در جذب و استخدام 
معلوالن خبر می دهــد و در واکنش به اظهارات 
دکتر » نفریه«، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
که کمبود بودجه را دلیل اصلی اجرا نشدن قانون 
یادشده، عنوان کرده اســت، می گوید: این گونه 
اظهارات بهانه اســت. در بقیه پــازل یا در دیگر 
بخش ها که چندان نیازی به بودجه نیست برای 
معلوالن چه کرده اند. چرا سازمان امور استخدامی، 
اختصاص ســهمیه۳ درصدی استخدام معلوالن 
را رعایت نمی کنــد که این برخالف قانون برنامه 

ششم و قانون حمایت از حقوق معلوالن است. 
وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از معلوالن در 
بهترین حالت تا 10 درصد عملیاتی شــده است، 
می افزاید: این مســئله نشان از کم لطفی دولت ها 
دارد. یعنی این موضــوع تنها مختص این دولت 

نیست دولت های قبلی هم این گونه بودند. 
وی ریشــه اصلــی مشــکل یادشــده را نبــود 
فرهنگ ســازی مناســب در کشــور می داند و 
می گوید: هر کســی که مسئول بخشی یا جایی 
می شــود باید از افراد دارای معلولیت که به نوعی 
نشــانه خدای مهربان هســتند و نزد باری تعالی 
جایگاه رفیعی دارند اســتفاده کند و باید حرمت 
این ها را بیشتر از افراد ســالم نگه دارد. از لحاظ 
اقتصادی هم شــاید دولت تصور می کند با جذب 
معلوالن باید هزینه های درمان آن ها را بپردازد، در 
حالی که صالح هر دولتی توجه به مقوله خدمات 
رفاهی و اجتماعی است نه 

درآمد بیشتر. 
وی با اشــاره به اینکه رفاه 
اجتماعی را باید نشانه توسعه 
یافتگی ببینیــم، می گوید: 
باید مجموعه دســتگاه های 
مســئول در اجــرای قانون 
یــاد شــده تــالش کنند. 
البته ســازمان بهزیســتی 
تالش های زیــادی در ارائه 
خدمات به معلوالن می کند 
اما این ســازمان به تنهایی مجری سیاست های 
حمایتی از این عزیزان نیست. استخدام معلوالن ، 
مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برای این قشر 

باید توسط دیگر دستگاه ها انجام شود.

قانون خوب داریم، اما اجرا نمی شود!

»حمایت از حقوق معلوالن« لنگ بودجه

چرا سازمان 
امور استخدامی، 

اختصاص سهمیه3 
درصدی استخدام 
معلوالن را رعایت 

نمی کند؟
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تشکیل کالس درس در انباری و آشپزخانه منازل!
ایسنا: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش می گوید: 
متأسفانه به خانه های مسکونی مجوز مدارس غیردولتی داده شده 
است. برخی در انباری و آشپزخانه کالس تشکیل می دهند که باید 
بسته شوند. به کسی که مکان ندارد نباید مجوز بدهیم. به انباری و 
پشت بام و آشپزخانه نباید مجوز تشکیل کالس داد. برخی بچه های 

ما زندانی شده اند، کالس پنجره ندارد و پارتیشن بندی است. 

40 درصد عطاری ها غیرمجازند
ایسنا: دکتر مهناز خانوی، مدیر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو می گوید: حدود 60 درصد از عطاری های موجود 
در ســطح عرضه در صنف مربوط ثبت نام شدند و 40 درصدشان 
عطاری هــای غیرمجازنــد. بنابراین در بهتریــن حالت می توانیم 
عطاری هایی را مورد نظارت قرار دهیم که در صنف ثبت شده اند. باید 

سازوکاری دیده شود و عطاری ها هم شکل قانونی به خود بگیرند.

۵0 درصد صندلی  هنرستان های غیردولتی خالی اند
فارس: مجید تهرانیان، مدیرکل پیشین مدارس غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش می گوید: فرهنگ و دولت ما، ضدبخش خصوصی 
است. در بخش خصوصی آموزش و پرورش، با وجود تالش های انجام 
شده، آمار ســال ۹6و ۹۷ نشان می دهد که از 26 هزار صندلی در 
هنرستان های غیردولتی، 1۳ هزار و 662 صندلی خالی مانده است؛ 
یعنی حدود 51 درصد ظرفیت هنرستان های غیردولتی خالی است.

پیشنهاد  تشکیل وزارت امور سالمندان 
میزان: ناهیــد تاج الدین، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
می گوید: بر اســاس آمار در ســال 1400 بــه ازای هر 100 زن 
ســالمند، ۸۸ مرد سالمند خواهیم داشــت. در واقع زنانه شدن 
سالمندی در آینده جدی است. وی برای خارج شدن از این بحران 
پیشنهاد می کند، باید وزارت امور سالمندان تشکیل داد و از همین 

امروز به فکر رتق و فتق امور سالمندان باشیم. 

40 میلیون تومان؛ هزینه یک ساعت پرواز هر بالگرد
میزان: سیدعلی خمیسی، مدیر کل مرکز امداد هوایی امداد و 
نجات هوایی هالل احمر با بیان اینکه هر یک ساعت پرواز بالگرد و 
نگهداری آن هزینه 40 میلیون تومانی به کشور تحمیل می کند، 
گفت: متأسفانه مردم در حادثه سیل به دلیل شرایط سختی که 
در آن به سر می بردند با پرتاب هر چیزی به سمت بالگرد و تیم 

پروازی، آن ها را دچار آسیب کرده اند!

به جای خانه سالمندان بگوییم »کاروانسرای سالمندان«
برنا: دکتر مصطفــی اقلیما،  رئیس انجمــن علمی مددکاری 
اجتماعی ایران در خصوص خانه های سالمندان می گوید: در حال 
حاضر متأسفانه ما خانه سالمندان در  کشور نداریم و بهتر است 
از نامی دیگر برای این مکان ها استفاده کرد، چون در این خانه ها 
هیچ گونه امیدی به زندگی در بین افراد سالمند وجود ندارد و بهتر 

است بگوییم محل خواب و یا کاروانسرای سالمندان.

دانشجویان خارجی هم از ما کپی کاری می کنند!
فارس: سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری ایران 
می گوید: از آنجا که دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های ایران 
از سطح علمی خوبی در منطقه برخوردارند، مواردی دیده شده که 
دانشجویان در دیگر کشورهای فارسی زبان از ماحصل کار دانشجویان 
ایرانی کپی برداری کرده اند. در نتیجه این موارد، همانندجویی مقاالت 

دانشجویان برای همه کشورهای فارسی زبان اهمیت دارد.

شرکت های دانش بنیان به دنبال خرید سکه و دالر
فارس: یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
تربیت مدرس می گوید: شــرکت های دانش بنیــان به اندازه 
تعدادی که دارند کارآمد نیســتند. آن ها به جای آن که پول 
خود را در فناوری انباشــت کنند در خرید سکه، دالر و زمین 
فعالیت می کنند و این در حالی اســت کــه آن ها باید ارزش 

افزوده خود را در فناوری بدست بیاورند.

پول دارو را خرج خرید زمین کردند!
ایلنا: علی رزازان، مســئول امور توزیع ســازمان غذا و دارو گفت: 
برخی دانشــگاه ها بودجه دریافت کردند تــا این بودجه ها را صرف 
مخارج دارویی کنند و پول شــرکت ها را بدهنــد اما بودجه دارو را 
صرف مخارجی مثل خرید تجهیزات پزشکی، خرید زمین و توسعه 
دانشگاه ها یا تجهیز کردن ساختمان هایشان کردند که این موجب 

شد، مطالبات شرکت ها از دانشگاه ها زیاد شود.

آموزش

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:
اجاره بهای مدارس از میزان 
افزایش »شهریه «ها جلو زد 

 ایســنا   رئیس ســازمان مراکــز و مدارس 
غیردولتــی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به اینکــه بیش از ۸5 درصد مدارس غیردولتی 
اســتیجاری اند و اجاره بها بشدت افزایش یافته 
است، گفت: شهریه مصوب با آنچه در واقعیت 

است، تناسب ندارد.
مجتبی زینی وند افزود: براساس آمار سال قبل، 
مــدارس غیردولتی بیــش از 45 هزار میلیارد 
تومان صرفه جویی مالی برای آموزش و پرورش 
و دولت از حیث فضا و تجهیزات و... داشته است.

وی همچنین تأکید کــرد: راهی به جز اجرای 
مواد حمایتی و انگیزشی چون مواد 10،12،25 
و 2۷ قانون تأسیس مدارس غیردولتی نداریم. 
بــرای مثال ماده 10 بانک هــا را برای پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه موظف کرده است. 
حق مدارس غیردولتی باید ادا شــود. مدارس 
غیردولتی به جد به لحاظ فضای آموزشــی با 

مشکل روبه رو هستند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی بیان کرد
 حقوق مربیان مهدهای کودک 

زیر خط فقر
 برنا   دکتــر احمد خاکی، معــاون دفتر 
بهزیســتی می گوید:  نوجوانان  و  کــودکان 
حقوق بیشــتر مربیــان مهدهای کودک زیر 
خط فقر اســت. فرقی هم نمی کند که مربی 
مهد کودکی الکچری باشــند یا مهدکودکی 
کوچــک و محلی، در هر حــال حقوقی که 
دریافت می کننــد، رقم باالیی ندارد. مربیان 
حتی از حقوق ماهانه 500 هزار تومان سخن 
می گویند که به حتم این رقم، کفاف زندگی 

و ایاب و ذهاب آن ها را نمی دهد. 
خاکی در خصوص تأثیر حقوق های ناعادالنه 
به مربیان مهدهای کودک بر فضای آموزش 
و نگهداری کودکان نیــز گفت: این موضوع 
ســبب اختــالل در رونــد آموزش هایی که 
مربیان باید به کودکان بدهند، خواهد شــد 
و به همین دلیل اســت که تأکید بیشتری 
روی تجدیدنظــر در برنامه ریزی هــای مالی 

مهدهای کودک داریم.

محیط زیست

ادعای عجیب یک کارشناس محیط زیست
 درختان 

عامل تشدید آلودگی هوا!
 ایســنا   محمودرضا مؤمنی، متخصص حوزه 
آلودگــی هوا گفت: درختان خــود می توانند در 
محیط های شهری، ســبب افزایش و یا تشدید 
آلودگی هوا شوند.این دانشجوی دکترای دانشگاه 
درکسل افزود: درختان از خود موادی به  نام مواد 
آلی فرار بیوژنیک ســاطع می کنند که در حضور 
اکسیدکننده ها و نور خورشید به ازن که آالینده 
ثانویه است، تبدیل می شــوند که برای سالمت 
انسان بسیار مضر هستند. مؤمنی گفت: در یک 
فرایند شیمیایی، ایزوپرین ها  به عنوان یک ماده 
آلی فرار با اکســید شــدن و با حضور مواد دیگر 
تبدیل به ذرات معلق ریز آلی ثانویه می شــوند. 
عالوه بر این در بهار درختان گرده افشانی می کنند 
که این گرده ها به عنوان ذرات معلق بیولوژیک برای 

سالمت انسان بسیار مضر خواهند بود.
این کارشناس گفت: پیش از استفاده از هر گونه 
درخت در محیط شهری، از مفید بودن آن گونه 

باید اطمینان حاصل شود. 

بهداشت و درمان

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
باید بیش از ۱00 هزار پرستار 

تربیت کنیم
 ایسنا  معــاون آموزشــی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه نیازمنــد تربیت بیش از 100 
هزار پرستار هســتیم، گفت: در زمینه نیاز 
به پزشــک در رشــته های مختلف وضعیت 
متفاوتی در مناطق مختلف کشور داریم. در 
حال حاضر نیز ممکن است در برخی مناطق 

کشور نیازمند پزشک باشیم.
دکتــر باقر الریجانــی همچنیــن در خصوص 
اظهارنظر سعید نمکی، وزیر بهداشت در رابطه با 
کمبود پزشک در کشور نیز گفت: ما در مورد نیاز 
به پزشک در رشته های مختلف وضعیت متفاوتی 
در مناطق مختلف کشــور داریم. در حال حاضر 
نیز ممکن است در برخی مناطق کشور نیازمند 
پزشــک باشــیم اما این نیاز از دو موضوع ناشی 
می شــود. در برخی از رشته ها ما نیازمند آموزش 
بیشــتر پزشــک و در برخی از موارد نیز نیازمند 
اصالح توزیع پزشک هستیم که هر دو موضوع در 

حال بررسی است.

خانه و خانواده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
رژیم تغییر جنسیت جنین 

علمی نیست
 میزان  آراسب دباغ مقدم، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی گفت: آنچه کتاب های 
علمی، تغذیه و زنان و زایمان می نویســند این 
است که رژیم تعیین جنسیت علمی، امکان پذیر 
نیســت. در تعیین جنســیت فرزند کار خاصی 

نمی شود کرد.
وی افزود: تا امروز هیچ سندیتی برای رژیم تغییر 
جنســیت وجود نداشته است و متخصصان این 
حوزه هم این موضوع را رد کرده اند. ولی متأسفانه 
برخی همکاران به دنبال جلب مشتری از طریق 
رژیم تغییر جنسیت از طریق خوراک و... هستند. 
 Y و X تعیین جنسیت نوزاد به کروموزوم های

بستگی دارد.
دباغ مقدم گفت: تغییر جنسیت جنین در طول 
بارداری امکان پذیر نیست. چطور می شود جنینی 

در 2 یا ۳ ماهگی تغییر جنسیت دهد.
وی گفت: رژیمی که خــالف علم تغذیه دوران 
بارداری باشد، ممکن است به آثار سوء ختم شود. 

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلوالن ایران 



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

روزنامـه صبـح ایـران

دولت اسالمی بدون انتخاب آگاهانه مردم محقق نخواهد شد   معارف: الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نرم افزار می خواهد و نیازمند کار نظری است. در کنار نظریه پردازی، کارگزاران باید تربیت 
شوند و به همین دلیل باید کادرسازی کنیم. وقتی ما این دو کار را انجام دادیم تازه نوبت به انتخاب و مشارکت مردم می رسد که نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. اگر نرم افزار خوبی داشته باشیم ولی مردم از 

کارگزاران سالم حمایت نکنند و افرادی را انتخاب کنند که اعتقاد به نگاه اسالمی برای اداره کشور ندارند، دولت اسالمی محقق نخواهد شد.

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

 معــارف/ فاطمی نژاد  تحقق دولت اســامی 
ســومین مرحله از فرایند پنــج گانه تحقق اهداف 
انقاب اســامی از منظر مقام معظم رهبری است. 
البته منظور از  دولت نه فقط قوه مجریه، بلکه قوای 
سه گانه، مسئوالن كشور، رهبری و همه دستگاه های 
اجرایی در سلســله مراتب مختلف هستند. دولت 
اســامی كه زمینه ساز تحقق كشور اسامی است، 
احتیاج به اســامی عمل كردن در ســازماندهی و 

مبانی نظری خود دارد. 
مراد از مبانی نظری، صرفاً پیدا كردن مصادیق روایی 
و قرآنی در متون اسامی نیست بلکه عقل مورد نظر 

اسام و تجربه بشری نیز می توانند 
آن روح تعلیمــات اســامی را در 
سازوكارهای مختلف اجرایی كشور 
جاری كنند و از این منظر در طول 

اهداف متعالی اسامی قرار بگیرند.
این موضوعات بهانه ای شــد تا با 
حجت االســام والمسلمین دكتر 
بــه گفت وگو  ابوطالبی،  مهــدی 
بنشینیم كه حاصل آن را در ادامه 

می خوانید.
مهدی  والمسلمین  حجت االسام 
ابوطالبی، عضو شورای علمی گروه 

تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه امام خمینی )ره(، قائم 
مقام مدیر گروه تاریخ اندیشه معاصر و عضو شورای 
علمی گروه اندیشــه جوان پژوهشــگاه فرهنگ و 

اندیشه اسامی است.

  جناب ابوطالبی! آیا اساساً فلسفه اسالمی 
قابلیت و ظرفیت تمدن سازی دارد؟ 

بله. اما برای استفاده از ظرفیت فلسفه در تمدن سازی 
باید به سراغ فلســفه های مضاف برویم. به واسطه 
فلسفه مضاف به فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصادی 
و فلســفه اجتماعی می رسیم و از دل آن به سمت 
نظام سازی حركت می كنیم. ماحصل این حركت، 
رســیدن به تمدن اســامی خواهد بود. بحث های 
حکمت عملی از گذشته و به صورت جدی در فلسفه 
ما وجود داشته است. مثاً در فلسفه فارابی بحث های 
اجتماعی و سیاسی و انواع مدینه ها با رویکرد تمدن 
اسامی مورد بررسی قرار گرفته اند. فلسفه ماصدرا 
و حکمت متعالیه نیز كه در سده های اخیر بیشتر 
مطرح شده، از این حیث مورد توجه فاسفه بوده و 

مدتی است حکمت سیاسی متعالیه كه در حقیقت 
زمینه ساز نظام های سیاسی است، مطرح و مشخص 

شده كه دارای چنین ظرفیتی است.

  غرب توانست مبتنی بر فلسفه خود، ابزار 
کاربردی ایجاد کند ولی چنین سازوکاری در 
محقق  همچنان  اسالمی  اندیشمندان  میان 

نشده، علتش چیست؟
 آثــار مختلفی از بحث فلســفه سیاســی عامه 
طباطبایی اســتخراج شده است. در باب حکمت 
متعالیه نیز ماصدرا بحث هایی در این زمینه دارد 
و كارهــای بســیاری در زمینه 
امتداد فلســفه به فلســفه های 
فلســفه سیاسی  مضافی چون 
انجام شــده است. هم اكنون ما 
نشریه حکمت سیاسی متعالیه 
را داریــم كه هــر فصل حدود 
10، 12 مقالــه تخصصــی در 
آن در همیــن زمینــه به چاپ 
ظرفیت  ایــن  پس  می رســد؛ 
وجــود دارد. هرچند افرادی كه 
دغدغه فلسفی دارند و به سمت 
فلسفه های مضاف رفته اند، كمتر 
هستند اما در 15 سال اخیر این روند بیشتر شده، 
بخصوص در زمینه فلســفه فارابی كه زمینه های 

كاری نیز در آن بیشتر بوده است.
فارابی عین بحث های الک، اسپینوزا و ماكیاولی 
را بهتر از آن ها در آثار فلســفی اش مطرح كرده 
اســت. آرای اهل مدینه فارابی یا الملة فارابی را 
مشاهده كنید، استادی چون دكتر صدرا صریحاً 
فرایند رشد و افول آمریکا را براساس مدینه های 
فارابی بخوبی توضیح داده است. البته این موضوع 
در بحث های فلســفی فارابی به نسبت بیشتر از 
حکمت متعالیه قابل مشاهده است. با وجود اینکه 
نگاه های تمدنی و كشورداری در آن دوران كمتر 
بوده و به همین واســطه كمتر بــه آن پرداخته 
شــده، در عین حال هم اكنون آیت اهلل جوادی 
آملی چندین بحث در حکمت سیاسی متعالیه و 
با استفاده از گزاره های فلسفی ماصدرا دارند. از 
این حیث فلسفه همان راه فقه را رفته است، پس 
نپرداختن به یک موضــوع لزوماً به معنای وجود 

نداشتن ظرفیت نیست.

  نقش حوزه و دانشگاه در این میان چیست؟ 
طبیعتاً این وظیفه بر دوش نخبگان بوده و هست. ما 
باید براساس نیاز جامعه اسامی در این زمینه بحث 

و از این مدخل ورود كنیم.

  در حلقه های تمدنی مطرح شده ما اکنون در 
مرحله دولت سازی هستیم. به نظر شما برای 
رســیدن به دولت اسالمی  باید به بحث های 
نظــری در این خصوص بپردازیــم یا اگر در 
مصداق به نتیجه برســیم به این سمت و سو 
حرکت کرده ایم؟ مثالً شفافیتی ایجاد کنیم تا 
دولتی بر مبنای شایسته ساالری سرکار بیاید یا 
اینکه نظریه ای را تحت عنوان دولت اسالمی و 

مؤلفه های آن ایجاد کنیم؟ کدام اولویت دارد؟
قطعاً برای دولت سازی محتاج به بحث های نظری 
هستیم. بحث های بسیاری در مورد ساختار سیاسی 
و رابطه دولت و ســایر نهادها وجود دارد كه هنوز 
راه حل كاملی در مورد آن ها ارائه نشــده است. مثًا 
اكنــون در نظام سیاســی ما دولت و نســبتش با 
والیت فقیه محل بحث های فراوان است. آیا دولت 
زیرمجموعه والیت فقیه است؟ آیا ولی فقیه رئیس 
دولت است؟ نسبت ولی فقیه با قوای سه گانه چطور 

تعیین می شود؟ در ساختار نظام والیی كه ما به آن 
معتقد هستیم، ساختار تصحیح قوا و نوع مشاركت 
مردم چگونه طراحی شــود تــا از دل آن به دولت 
اسامی همراه با والیت فقیه برسیم؟ اكنون بسیاری 
از این موضوع شــاكی هستند كه مثاً طراحی نوع 
مشاركت به گونه ای شده كه رئیس جمهورهایی به 
قدرت رســیده اند كه چندان با والیت فقیه همراه 
نبوده اند. این ساختار را عده ای محل اشکال می دانند 
و می گویند، انتخاب دولت باید به دست ولی فقیه 
باشد؛ البته ما اعتقاد داریم كه مردم باید در این قضیه 
مشاركت فعال داشته باشند. این ها بحث های نظری 

است كه قطعاً نیاز به كار دارد. 

  با این همــه تکثــر آراء  و فعالیت های 
پژوهشی، چند ســال زمان می خواهد تا به 
نظریه دولت اسالمی و به جمع بندی واحدی در 

این زمینه برسیم؟
قرار نیست ما به جمع بندی واحد برسیم. در غرب 
نیز مشتركات و اختافاتی وجود دارد. اكنون مثًا 
نگاه آیت اهلل مصباح با آیت اهلل جوادی ممکن است 
تفاوت هایی داشته باشــند اما روح مشتركی وجود 
دارد كــه در تضارب آرا برخــی نظریات خود را باال 

می كشــد. كلیات بحث همه دینی است و فقط در 
برخی فروع اختاف هست، ولی از آنجایی كه همه 
این نگاه ها براساس دین پیش می رود، آن نگاه برتر 

خودش را باال می كشد.

  باتوجه به وجود منابعی همچون نهج البالغه 
چرا در مسائل نظری حکومت گیر کرده ایم؟

نکته ای كه در ابتدا باید بــه آن دقت كنیم این 
اســت كه ما هر آنچه  در دولت ســازی یا اداره 
 جامعــه می خواهیــم بــه طــور 100در صد از 
نهــج الباغه نمی خواهیم اســتخراج كنیم. در 
زندگی اجتماعی یکســری گزاره هــا را از دین 
اســتخراج می كنیم ولی در كنــار آن ها عقل و 
تجربه را نیز قبول داریم. طبیعی اســت كه ما از 
نظام های سیاســی موجود و تجربیات آن ها نیز 
می توانیم و باید استفاده كنیم. همان گونه كه از 
نهج الباغه می شود یکسری مطالب را استخراج 
كرد، از مدل های بشری نیز می توان به راه حل های 
خوبی رسید. اینکه چرا بحث های نهج الباغه در 
زمینه حکومت داری در كتاب ها مانده اســت به 
این دلیل است كه عموماً خیلی از تصمیم گیران 
اجرایــی ما قائل به نگاه اســامی در زمینه های 
حکومت داری به معنای نابش نبوده اند؛ یا التقاطی 
بوده اند و یا با مدل های غربی و مدرن به حکومت 
نگاه می كرده اند. فاصله ای به همین واسطه میان 
نظریه و اجــرا وجود دارد. یعنی نظریه پردازان ما 
در عرصه عمل نیستند و مجریان ما نظریه پرداز 
نیســتند و بعضاً نگاه اسامی را نیز قبول ندارند. 
مثاً آقای مرعشی كه سخنگوی حزب كارگزاران 
است، می گوید: ما در عرصه زندگی شخصی دین 
را قبــول داریم ولی برای اقتصاد، نگاه ما لیبرالی 
است. حزب كارگزارانی كه 16 سال بلکه بیشتر 
عرصه مدیریتی و اجرایی كشــور را در دســت 
داشته است، بنا برقاعده با این نگاه اصاً توجهی 
به منابعی چون نهج الباغه برای امر حکومت داری 
نمی كند. بنابراین مشکل نهج الباغه نیست! البته 
نگاه حداكثری بــه نهج الباغه نیز با این رویکرد 
كه شــیوه ســاختاری هر اداره ای را بخواهید با 
آن طراحی كنید، غلط اســت. نهج الباغه مدل 
ساختاری و مدیریتی به ما می دهد ولی به شرطی 
كه با نگاه های مدیریتی و مســائل عینی موجود 

استخراج شود و مضاف بر آن وصل شود. 

حجت االسالم والمسلمین ابوطالبی از شرایط تحقق دولت اسالمی می گوید

مدل سازی دین همراه با عقل و تجربه است

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
نرم افزار می خواهد

می گویند  عده ای 
دولت غیر از امام 
و  اســت  رهبر  و 
دو  این  عــده ای 
می دانند،  یکی  را 
به همیــن دلیل، 
بایــد روی نظریه 
اســامی  دولت 
دولت  بشود.  كار 
اســامی یعنــی 
دولتی كه كارگزاران آن اســامی بیندیشــند، برنامه ریزی و عمل كنند. این 
كارگــزار چنــد چیز نیاز دارد؛ اول اینکه معتقد به اســام باشــد و دوم، در 

عرصه های فردی و مدیریتی باید اسامی رفتار كند. 
حال اگر بخواهد در تصمیم ســازی  اسامی عمل كند، نیازمند نرم افزار است. 
مثًا مدیر بانک می گوید مدل بانکداری فعلی ربوی اســت، ولی شــما مدل 
اســامی و بدون ربا را عرضه كنید تا آن را پیاده كنیم. ما نرم افزارهای دولت 
اســامی و به تعبیری الگوی اسامی ایرانی پیشــرفت می خواهیم. این الگو 
نرم افزار می خواهد و نیازمند كار نظری اســت كه بــار این زحمت به دوش 
حوزه و دانشگاه است. در كنار نظریه پردازی، كارگزاران باید تربیت شوند و به 
همین دلیل باید كادرسازی كنیم. نهادهایی مثل حوزه و دانشگاه و نهادهایی 
چون آموزش و پرورش باید كادرســازی كننــد. وقتی ما این دو كار را انجام 
دادیم تازه نوبت به مردم می رسد كه نقش بسیار مهمی را ایفا می كنند. یعنی 
اگر نرم افزار خوبی هم داشته باشیم اما مردم از آدم های خوب حمایت نکنند 
و افرادی را انتخاب كنند كه اعتقاد به نگاه اســامی برای اداره كشور ندارند، 
بازهم دولت اسامی محقق نخواهد شد. پس همان گونه كه ذكر شد ما شاهد 

وظیفه نخبگان، دولت و مردم در این زمینه هستیم.
مــا در مواجهــه بــا دســتاوردهای مدرنیتــه چــه در عرصه نظام ســازی 
و مدیریتــی معتقد هســتیم كــه مبانــی انسان شناســی و ســایر مبانی 
فلســفی مان با غرب متفاوت اســت. به عبارتی باید توجه  داشــته باشــیم 
كــه مدل های تولیــدی غرب بــا مبانــی اومانیســتی اســت؛ هرچند در 
 یکســری مســائل و پاســخ ها به همان چیزی كه ما از اســام می خواهیم، 

رسیده باشد.
آیــا با این مدل غرب، توجه به مدرنیته غیر از تحمیل نگاه های اومانیســتی 
اســت؟ غیر از این اســت كه بحث های حقوق بشــری با نگاه اومانیســتی و 
ســکوالری تحمیل می شــوند؟ ما نباید در این بحث متوقف شویم و باید از 
آن هــا عبور كنیم. ما باید نگاهمان به نیاز جامعه باشــد و شــرایط زمانی و 
مکانی را نیز در نظر داشــته باشیم. به نظرم امروزه در  بحث حضور سیاسی 
و اجتماعی زنان افراط شــده است. ما قرار نیست از فلسفه اجتماع یا فلسفه 
سیاستمان بحث هایی استخراج كنیم كه حضور افراطی و حداكثری از دل آن 
بیرون بیاید و برهمین اساس به هیچ عنوان نقش مردم در عرصه حاكمیت را 
با نگاه مدرنیته نمی پذیریم. ما براساس فلسفه، انسان شناسی، معرفت شناسی 
و قلمــرو دینی كــه به آن اعتقاد داریم، باید بررســی كنیم كه تکلیف ما در 
عرصه سیاسی و اجتماعی چیست؟ در زمینه اقتصاد نیز همین طور. به تعبیر 
شــهید مطهری نیازهای انسان گاهی نیازهای كاذب است و انسان به اشتباه 
تصور می كند كه این نیاز اوســت. این نیازها را شرایط و زمانه تعیین می كند  

و ممکن است حقیقی نباشند.
ما باید اول از همه ببینیم چه مبنایی داریم و دوم، تولیدات غرب با توجه به 
مبانی اش چه ایرادی دارد. در مرحله آخر باید  براساس این دو معیار مدل جدیدی 
را طراحی كنیم. این بدان معنا نیست كه ما می خواهیم مدل غربی را به طور 
كلی كنار بگذاریم و یا كامًا به آن بی اعتمادیم. در كل در نیم نگاه به مدل غربی 
 همواره باید توجه به معنا و باطن داشت و صرفاً به ظاهر و موفقیت های ظاهری 

یک مدل توجه نکرد. 

برای استفاده از 
ظرفیت فلسفه در 
تمدن سازی باید به 
سراغ فلسفه های 
مضاف برویم
به واسطه فلسفه 
مضاف به فلسفه 
سیاسی می رسیم
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تارا خاور پالستیک )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 10861414140

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,06,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای جعفر حسن بیک کد ملی 0043096123بسمت 
رئی��س هیئ��ت مدیره آقای جعفر قلی فتحی خطیبی کد ملی1373542691بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه فتحی خطیبی کد 
ملی :1372080074 بسمت عضوهیئت مدیره آقای منوچهر کاتبی کد ملی :4323193289 بسمت عضوهیئت مدیره آقای حسن فرج الهی 
کد ملی :4320598891بس��مت مدیرعامل وعضوهیئ��ت مدیره انتخاب گردیدند.-حق امضاءکلیه اوراق واس��نادبهاداروتعهدآورازقبیل 
چک س��فته بروات با امضاء مش��ترک مدیر عامل با رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار 

میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )537407(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تارا خاور پالستیک
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 10861414140

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,06,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه وحساب سودوزیان 
س��ال مالی منتهی به29اس��فند1396موردتصویب قرارگرف��ت. -2 آقای جعفر قلی فتحی خطیبی )با کد مل��ی 1373542691 ( آقای جعفر 
حسن بیک )با کد ملی 0043096123(آقای منوچهر کاتبی )با کد ملی 4323193289( خانم فاطمه فتحی خطیبی )با کد ملی1372080074(
آق��ای حس��ن ف��رج الهی )با کد مل��ی 4320598891 ( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدن��د. -2 خانم ریحانه                   
تقی لو ) با ش��ماره ملی 4324600880( به س��مت بازرس اصلی و خانم زهره گلناری)با ش��ماره ملی 4324383741( به عنوان بازرس  

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )537406(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زنگان ماشین پارس درتاریخ 1398,04,01 به شماره ثبت 12518 به شناسه ملی 14008412032
ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و س��اخت 
ماش��ین االت صنعتی)کلیه صنایع(. س��اخت و راه اندازی خطوط تولید .اتوماس��یون صنعتی.خدمات CNC و لی��زر و پرس وکیوم.طراحی 
و نص��ب دکوراس��یون داخلی درصورت ل��زوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی��ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : اس��تان زنجان ، شهرس��تان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، س��ایت کارگاهی بلوک D ، خیابان دانش 9 ، خیابان صنعت 7 
، پالک0 ، 185 ، طبقه همکف کدپس��تی 4516873766 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی میزان سهم 
الش��رکه هر یک از ش��رکا آقای حمید بهراد به ش��ماره ملی 4284706136 دارنده 2000000 ریال سهم الش��رکه خانم بهاره صالحی فر به 
شماره ملی 4284746073 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه آقای حبیب حسنی به شماره ملی 4284828509 دارنده 1500000 ریال                              
س��هم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید بهراد به ش��ماره ملی 4284706136و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
بهاره صالحی فر به شماره ملی 4284746073و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حبیب حسنی به شماره ملی 4284828509و 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد اور ش��رکت از قبیل چک 
سفته بروات قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت میباشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537021(
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آگهی تغییرات شرکت نیک محصول کهربا شرکت تعاونی به شماره ثبت 9304 و شناسه ملی 10460127116
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,15 وباستنادنامه شماره 97,41,40016 مورخ 97,12,07 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای جمش��ید مقدم پناه به شماره ملی 4280837971 به سمت رئیس و خانم مهناز مقدم پناه به 
شماره ملی 4280837953 به سمت نائب رئیس و خانم رقیه رسولی به شماره ملی 4285743108 به سمت منشی تا تاریخ 1400,04,15 
هیئت مدیره انتخاب شدند. -2 خانم رقیه رسولی به شماره ملی 4285743108 به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت 3 سال تا تاریخ 
1400,04,15 انتخاب ش��دند. 3- کلیه قرارداد ها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای 
دونفر از اعضای هیئت مدیره جمشید مقدم پناه رئیس هیئت مدیره به اتفاق خانم رقیه رسولی مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار 

است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای , خانم رقیه رسولی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537018(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مزرعه نو نیاوران زنگان درتاریخ 1398,04,13 
به شماره ثبت 12529 به شناسه ملی 14008441570

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کشت گیاهان داروئی 
و گلخانه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
زنجان ، شهرس��تان زنجان ، بخش مرکزی ، ش��هر زنجان، اراضی پایین کوه فاز2 ، بلوار شریعتی شمالی ، خیابان امید ، پالک -18 ، مجتمع 
نیاوران ، بلوک B ، طبقه شش��م ، واحد 21 کدپس��تی 4514931966 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای کریم امیدی فر به شماره ملی 4280820228 دارنده 1000 ریال سهم الشرکه آقای اکبر میری 
به شماره ملی 4280924732 دارنده 99998000 ریال سهم الشرکه آقای اصغر محمدی به شماره ملی 4284758349 دارنده 1000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای کریم امیدی فر به شماره ملی 4280820228و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اصغر محمدی به شماره ملی 4284758349و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، سفته، 
ب��روات ، قرارداده��ا، عقود اس��المی و همچنین کلیه نام��ه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537016(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی امین الماس انگوران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 75 و شناسه ملی 14001935900

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان 
ماهنش��ان ، بخ��ش انگوران ، دهس��تان قلعه جوق ، آبادی ش��هرک صنعت��ی انگوران، کوچه فرع��ی ، پالک 37 ، طبقه همکف-کدپس��تی 
4548117374انتقال یافت و ماده مربوطه دراساس��نامه اصالح گردید. *س��رمایه ش��رکت ازمبلغ 6800000000ریال منقسم به 100 سهم 
68000000ریال��ی ب��ه مبلغ 6800000000ریال منقس��م به 6800000س��هم 1000 ریالی با نام عادی تغییر یافت و ماده مربوطه دراساس��نامه 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهنشان )537014(

س
,9
80
51
92

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان زنجان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 3155 و شناسه ملی 10460064892

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,14 ونامه شماره 205,14,111,184,4373مورخه97,9,25اداره تعاون روستایی استان 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان خدابنده به شناسه ملی 14000144491 شماره ثبت 33 
با نمایندگی آقای ناصر بیکدلو به کدملی 4371843875 س��مت رئیس، اتحادیه ش��رکتهای تعاونی روستایی شهرستان ابهر به شناسه 
ملی 10460002821 ش��ماره ثبت 23 با نمایندگی آقای س��ید محمد رضا صفوی به کدملی 5899316039 به س��مت نائب رئیس و اتحادیه 
ش��رکتهای تعاونی روس��تایی شهرس��تان ایجرود به شناس��ه ملی 10460002591 ش��ماره ثبت 21 با نمایندگی آقای محمود عبداللهی حلبی 
به کدملی 4284354221 بس��مت منش��ی هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. * آقای طاهر گل محمدی به شناسه ملی 
4370195365 برای مدت س��ه س��ال به س��مت مدیرعامل اتحادیه انتخاب گردیدند. * کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، س��فته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان طاهر گل محمدی )مدیرعامل( و ناصر بیکدلو )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با 
امضای آقای سید محمد رضا صفوی ) نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر اتحادیه تعاون روستایی استان زنجان معتبر است و اوراق عادی 

و نامه های اداری با امضای آقای طاهر گل محمدی )مدیرعامل( و مهر اتحادیه تعاون روستایی استان زنجان معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537010(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان مشعل پیشرو درتاریخ 1398,03,19
 به شماره ثبت 12502 به شناسه ملی 14008380100

ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس��ات و تجهیزات 
آب گاز - تاسیس��ات آش��پزخانه صنعتی -خدم��ات تعمیرات و نگهداری نفت گاز درصورت لزوم پس از اخ��ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، کوی ثمین ، خیابان 
14متری ثمین یکم ، خیابان ثمین یکم غربی ، پالک -28 ، 388 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 4519986799 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس��ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از شرکا آقای شهباز نظری به ش��ماره ملی 4280811611 دارنده 200000 ریال 
سهم الشرکه آقای علی نظری به شماره ملی 4281406387 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی نظری به شماره ملی 4281406816 
دارنده 600000 ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره آقای شهباز نظری به شماره ملی 4280811611و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای علی نظری به ش��ماره ملی 4281406387و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی نظری به ش��ماره 
ملی 4281406816و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537008(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه 30 تير 1398 18 ذى القعده 1440 21 جوالى 2019  سال سى و دوم  شماره 9018 

روزنامـه صبـح ايـرانمعارف

 زنان در شكل گيرى تمدن هاى دينى نقش اساسى ايفا كردند      تسنيم: دكتر محمدهادى همايون، عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) گفت: خالص ترين جنس انسان ها، مأموريت محورترين 
انسان ها و برگزيده ترين جنس انسان ها كه همان انبياى بزرگوار هستند، وقتى قرار است مقدمات تمدن الهى در بستر دنيا را فراهم كنند، از كانال خانواده است. در آيات قرآن داستان هايى از زندگانى زنانى را 

مى خوانيم كه پايدارى خويش در قبال پيامبر زمانشان را تا پاى جان نشان دادند. حتى در ماجراى زندگانى ائمه(ع) نقش محورى زنان در انتقال نطفه هاى پاك تا امام عصر(عج) را شاهديم.

هفتاد و چهارمين شماره فصلنامه «اقتصاد اسالمى» 
منتشر شد 

شبستان: هفتاد و چهارمين شماره فصلنامه علمى پژوهشى «اقتصاد اسالمى» 
ويژه تابســتان 1398 به صاحب امتيازى على اكبر رشاد و سردبيرى سيدعباس 
موســويان با هدف تبيين اقتصاد اسالم و دفاع از آن، آسيب شناسى و نقد اقتصاد 
جمهورى اسالمى ايران از ديدگاه اسالم، طرح مسائل مستحدثه فقهى و نيازهاى 
نوپيدا در حوزه اقتصاد و پاســخ به آن ها، مطالعات تطبيقى و نقد ســاير مكاتب 
و نظام هاى اقتصادى منتشر شــد. اين شماره از فصلنامه اقتصاد اسالمى حاوى 
9 مقاله با عناوين ذيل اســت: «درآمدى بر شاخص تركيبى عدالت اقتصادى با 
رويكردى اسالمى» به قلم عباس شــاكرى، فرشاد مؤمنى، امير خادم  عليزاده و 
سيدهادى مخزن موســوى؛ «الگوى انســان اقتصادى از ديدگاه اسالم» نوشته 
على اصغــر هادوى نيا؛ «معيــار اخالقى توليد در نظام اقتصادى اســالم» به قلم 
محمد جدارى عالى؛ «معيارهاى تشخيص شروط خالف مقتضاى عقد در عقود 
مشاركتى» نوشته فرشته مالكريمى و محمدعلى راغبى؛ «ارائه الگوى شاخص هاى 
سالمت بانكى با تأكيد بر بانكدارى اسالمى» به قلم سيداحمد سيدى، محمدرضا 
عبدلــى و مهدى جبارى نوقابى؛ «ارزيابى ريســك پذيرى در بانكدارى بدون ربا 
و نقش كفايت ســرمايه» نوشته ابوالقاسم توحيدى نيا، حميد ابريشمى و حميد 
نصيرى؛ «رهيافتى رياضى بر استراتژى خروج در الگوى سرمايه گذارى خطرپذير 
اسالمى» به قلم حسين اميرى و وهاب قليچ؛ «مطالعه تطبيقى اوراق سلف با اوراق 
بهادار با پشــتوانه دارايى» نوشته عبدالحسين شيروى و هادى رحمانى و «تأثير 
ساعت كار انعطاف پذير زنان بر ايفاى مسئوليت هاى خانوادگى با رويكرد اسالمى» 
به قلم الميرا اشكان، محمدعلى متفكر آزاد، محمدرضا سلمانى بى شك، رضا رنج 

پور و پرويز محمدزاده.

برگزارى همايش ملى «مقاومت اسالمى از نگاه قرآن» 
معارف: همايش ملى «مقاومت اسالمى از نگاه قرآن» در بهمن ماه 1398 برگزار 
مى شــود. اين همايش با هدف تبيين نظريه مقاومت و ضرورت گفتمان سازى 
براى آن و همچنين تبيين مبانى اعتقادى، سياسى، اخالقى و اجتماعى مقاومت 
اسالمى، معرفى الگوهاى قرآنى مقاومت، ارائه دستاوردها و بررسى چالش هاى 
مقاومت از منظر قرآن و تشــريح روش هاى گفتمان سازى براى مقاومت توسط 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمى برگزار خواهد شد. گفتنى است؛ تاكنون دو 
پيش همايش با عناويــن «روش هاى مقاومت در برابر راهبرد آمريكا در منطقه 
غرب آســيا» و «قرآن و مبانى سياسى مقاومت اسالمى» برگزار شده و تا زمان 
برگزارى همايش نيز حداقل 10 پيش همايش ديگر برگزار مى شود. محورهاى 
اصلــى اين همايش در پنج موضوع زير اعالم شــده اســت: «مفاهيم، مبانى و 
اصول مقاومت اســالمى از منظر قرآن»، «الگوهــاى مقاومت در قرآن كريم»، 
«دســتاوردهاى مقاومت از منظر قرآن كريــم»، «چالش هاى مقاومت از منظر 

قرآن كريم» و «گفتمان سازى مقاومت از منظر قرآن كريم». 

انتشار شماره 90 از فصلنامه پژوهش هاى قرآنى
معارف: نودمين شماره فصلنامه علمى پژوهشى پژوهش هاى قرآنى مربوط به 
بهار 1398، به همت پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمى چاپ و منتشر شد. 
مقاالت چاپ شــده در اين شــماره همراه با نام نويســندگان بدين قرار است: 
«كشــف داللت هاي اجتماعي ـ سياســي ســوره نمل با روش تحليل محتواي 
كيفي» نوشــته غالمرضا بهروزى لك و حسين ميرچراغ خانى؛ «هنجارگريزى 
نحوى در گفتمان قرآنى» به قلم فرشــته فرضى شــوب و مهدى محمدى نژاد؛ 
«تبيين و تحليل حكمت الهى در مهندسى تنزيلى توصيف قرآن در قرآن» اثر 
زينب بهجت پور و سيدحميد جزايرى؛ «موانع پايبندى به هنجارها از نگاه قرآن 
كريم» نوشته سيدمحسن ميرسندسى؛ «اعتبارسنجى داليل و معيارهاى تعيين 
ترتيب نزول قرآن» به قلم ايوب اكرمى؛ «بازشناسى و تحليل كمى منابع كتاب 
«التفســير االثرى الجامع»» اثر سعيده مطيعيان نجار و فاطمه عاليى رحمانى 
و «الگوهاى تفســيرى قرآن به قرآن عالمه طباطبايى» نوشته عليرضا فخارى، 

طيبه يزدان مدد.

 معارف/ مريم احمدى شيروان  جمعه 
30 تيرماه ســال 1357 با ميالد حضرت 
ولى عصر(عــج) مصادف بــود اما حضرت 
امام(ره) به احترام شهداى تبريز اعالم كرده 
بودند كه نيمه شعبان عيد نداريم. روز پيش 
از آن، عوامل رژيم شاه مرحوم شيخ احمد 
كافــى را احضار مى كنند و پس از توهين 
بسيار، به او سه پيشنهاد مى شود؛ يا اينكه 
خودش مهديه را به رسم هر سال چراغانى 
و آذين بندى كند؛ يا كليد مهديه را به آن ها 
بدهد تا خودشان آنجا را تزئين كنند و يا 
اينكه به مشــهد سفر كند و مرحوم كافى 
هم به ناچار سومين راه را انتخاب مى كند 
و با همسر و فرزندانش سوار بر خودرو، به 
سمت مشــهد حركت مى كنند. اگرچه با 
گذشــت بيش از 40 سال از سانحه اى كه 
منجر به درگذشت شيخ احمد كافى شد، 
هنوز ابعاد آن روشــن نشده است اما برادر 
مرحوم كافى معتقد است، بر اساس ادعاى 
دو نفر از شــكنجه گران ساواك كه پس از 
پيروزى انقالب اســالمى در اوين زندانى 
بودند، شيخ احمد كافى با نقشه رژيم شاه 
به قتل رسيده است. امروز و به بهانه چهل 
و يكمين سالگرد درگذشت حجت االسالم 
احمد ضيافتى كافى يزدى يا همان «شيخ 
احمد كافى» با برادر كوچك تر ايشان آقاى 
حســن ضيافتى كافى يزدى به گفت وگو 
نشســتيم. او كه 10 سال از مرحوم كافى 
كوچك تر اســت و همواره يار و ياور برادر 
بــوده از آن روزها حرف هايى شــنيدنى 
دارد. مديريت مهديــه تهران هم بهانه اى 
اســت براى ادامه راه برادر؛ برادرى كه هر 
چند سال هاست در ميان مردم نيست اما 
همچنــان نام و يــادش در دل ها ماندگار 

است.

 «كافى» از كودكى تحت آموزش 
دينى بود

حســن كافى در مورد برادرش مى گويد: 
احمــد فرزند دوم خانواده و متولد ســال 
1315 شمسى بود. پدر ما فردى فرهنگى 
و غيرروحانــى بود اما پدربزرگمان مرحوم 

آيت اهللا ميرزا احمد كافى از علماى برجسته 
يزد بود كه ساكن مشهد شده بود. برادرم 
از پنج ســالگى آموزش علوم اســالمى و 
نهج البالغه و از هفت سالگى حفظ اشعار 
مذهبى را شــروع كرد و پامنبرى مرحوم 
پدربزرگ بود. در 17ســالگى وارد مدرسه 
علميه نواب مشهد شد و پس از فراگرفتن 
آموزش هــاى الزم در ســال 1333 عازم 
نجف شد و از استادان بزرگى مانند آيت اهللا 
خويى، آيت اهللا حكيم و آيت اهللا مدنى درس 
گرفت. محبت او به اهل بيت(ع) سبب شد 
پس از مدتى كوتاه از طرف آيت اهللا مدنى 
مأمور به خوانــدن دعاى كميل در صحن 
امام حســين(ع) و دعاى ندبه در مدرسه 

سيد شود؛ او پس از پنج سال به قم رفت.
او اضافه مى كند: مرحوم كافى در ســال 
1342 بــه خاطر درخواســت هاى مكرر 
مردم تهران و نياز شديد آن شهر به تبليغ 
دين و روشنگرى در برابر رفتارهاى فاسد 
رژيم شاه، به آنجا رفت و با سخنرانى هاى 
مذهبــى در منــزل خودش، جلســات 
آموزش قــرآن كريم و تعليمات دينى به 
كودكان و نوجوانان و همچنين مراســم 
دعــاى كميل و ندبه را برگــزار مى كرد. 
همان ســال ها بود كه بــا دختر مرحوم 
آيت اهللا سيدحسين شاهرودى از عالمان 
مشــهد ازدواج كرد كه 6 دختر و 2 پسر 

ثمره اين ازدواج است.

 «كافى» سليقه منبر داشت
رئيس هيئت امناى مهديــه تهران در ادامه 
يــادآورى مى كند: در خرداد 1342 و پس از 
مهاجرت اعتراضــى آيت اهللا ميالنى و برخى 
ديگر از علما به دســتگيرى و بازداشت امام 
خمينى(ره)، مرحوم كافى چندين سخنرانى 
براى افشاگرى اقدامات رژيم داشت كه خشم 
آن ها را به همــراه آورد. همان زمان بود كه 
ساواك تالش كرد تا به بهانه مشمول سربازى 
بودن، او و ديگر وعاظ و عالمان شــهر مانند 
شهيد هاشمى نژاد را از فعاليت هاى مذهبى 
دور كند. حســن كافى به رابطــه برادرش 
با امــام(ره) و انقالب اشــاره كرده و توضيح 
مى دهد: مرحوم كافى عالقه زيادى به امام(ره) 
داشــت و در آن زمان كه بردن نام امام(ره) 
جرم محسوب مى شــد او در مقابل 50 هزار 
نفر نام امــام(ره) را مى برد و ارادت زيادى به 
او داشــت طورى كه بارها پس از منبر او را 
دستگير كردند؛ البته اين دستگيرى ها سبب 
قطع فعاليت نمى شد بلكه با شدت بيشترى 
ادامه پيدا مى كرد. تا جايى كه دو سال پيش 
از درگذشتش يعنى در سال 1355 دو سال 
به ايالم تبعيد شــد اما در آنجا هم كارهاى 

اجتماعى و فرهنگى زيادى انجام داد.
بــرادر كوچك تر ايــن واعظ شــهير به راز 
محبوبيت او در دل هاى مردم اشــاره كرده و 
توضيح مى دهد: مرحوم كافى ســليقه منبر 
داشت. او يك مبلغ كم نظيرى بود كه به منبر 

و تبليغ عشق مى ورزيد و به خاطر كثرت منبر 
رفتن و هنــر جذب مخاطب او و به بركت و 
عنايت اهل بيت(ع) مطالب زيادى نقل شده 
است. ُحسن سليقه او سبب شده بود كه همه 
از پير تا جوان به سخنان جان بخش او گوش 

دهند.

 «كافى» مخاطب خود را مى شناخت
حسن كافى اضافه مى كند: عالوه بر آن او 
اخالص و ارادت قلبى بسيارى به حضرت 
ولى عصر(عج) داشــت. هيچ چشمداشت 
مادى به منبرهايى كه مى رفت نداشــت و 
تمام درآمدى كه از اين راه كسب مى كرد را 
صرف هزينه هاى مهديه مى كرد. او هميشه 
سعى مى كرد منبر را به شكل سنتى حفظ 
كند و معتقد بود روضه نمك منبر است و 

حتماً بايد در آخر منبر خوانده شود.
او تأكيد مى كند: مرحوم كافى مخاطب خود 
را مى شناخت و با هر قشرى متناسب با سطح 
و ميلى كه داشتند سخن مى گفت. در تمام 
منبرهايش به اوضاع جــارى اجتماع كنايه 

داشــت و نســبت به اوضاع 
بى تفاوت نبود. مرحوم كافى 
به گفته خــودش به بيش از 
108 شــهر كشور آن هم در 
شرايط دشــوار ارتباطى آن 
زمان سفر و سخنرانى كرده 
بود؛ ســفرهايى كه تنها به 
سخنرانى ختم نمى شد و او 
سعى مى كرد مسائل فكرى 
و مشــكالت مردم را نيز رفع 
كند. مرحوم ماندگار شــد و 
شــخصيتى اثرگذار در بين 
مردم داشــت زيرا به هر چه 
مى گفت باور داشــت. اگر در 
مورد احترام گذاشتن به پدر و 
مادر صحبت مى كرد خودش 

بى نهايت به پدر و مادرش احترام مى گذاشت. 
اگر درباره ضرورت رسيدگى به ايتام مى گفت، 
5000 يتيم را تحت سرپرستى مهديه گرفته 
بــود؛ كافى ماندگار بود زيرا تمام اعمال او بر 

پايه اخالص انجام مى شد.

در بزرگداشت منبرى و مبلغى كه هنوز يادش ماندگار است  

آيت اهللا محمدعلى جاودان اخالص، رمز اثرگذارى «كافى» بود
در جلسه هفتگى درس اخالق: 

نمازمان را درست بخوانيم 
مشكالتمان حل مى شود

معارف: اگر نمازمان را درســت بخوانيم، همه 
زندگى ما را پوشش مى دهد و مشكالتمان را حل 
مى كند و كمك مى كند كه از گرفتارى گناه رها 
بشويم؛ نماز ستون دين است و كسى كه اين را 
گفته شــوخى نكرده! هر چه پاى نمازمان خرج 
كنيم ثمــره اش را در كل زندگى خواهيم ديد. 
فرموده اند كه اگر كســى براى نماز اقامه بگويد، 
يك صف از مالئكه پشــت ســرش به جماعت 
مى ايستند؛ نمازمان قيمت پيدا مى كند؛ چيزى 

در باطن عالم هست كه ما نمى فهميم.
حمد و سوره براى نماز خيلى اساسى است؛ اگر 
حمد و سوره را با طمأنينه بخوانيم و حواسمان 
جمع باشــد كه در نماز چه مى گوييم؛ اين قدم 
اول نماز خوب است و اين قدم اول مهم است. در 
نماز صلوات بفرستيد؛ در ركوع و سجده صلوات 
بفرستيد؛ صلوات دعاى مستجاب است. چقدر از 
نماز شما قبول است؟ به تعداد صلوات هاى مسلم 
قبول اســت؛ هر مقدارى هم كه حواس شما در 
نماز جمع باشد، قبول است و اين مى شود «نان 
و قاتق» شما براى قبر و قيامت؛ نان و قاتقى كه 
به خيال كســى خطور هم نكرده است. كل اين 
اضافات مى شود دو سه دقيقه؛ و زمين و آسمان 

نماز آدم عوض مى شود.
بهشــت قيامت ســر و ته ندارد؛ نه به لحاظ 
جغرافيايى، نه تاريخى و نه... بهشــت شــما 
بســتگى دارد به نمازى كه مى خوانيد؛ ذره اى 
وقت بگذاريد. در اثــر نماز خوب توانايى پيدا 
مى كنيم كه گنــاه نكنيم؛ امــا بايد مواظب 
چشم هم باشيد تا نماز خوب باشد؛ هر مقدار 
مواظب چشم هستيد به همان مقدار نمازتان 
خوب مى شود؛ كسى كه چشمش را مواظبت 
مى كند، زبانش را هم كنترل مى كند. اگر آدم 
عاقل باشد، هميشــه اين  طور رفتار مى كند؛ 
و روى حــرف، نگاه، نوشــتن، درس خواندن، 
رفاقت و غذايش فكر مى كند. شــما اين عقل 
و فكر را تحويل مى دهيد و به اندازه آن بهشت 
مى گيريد؛ وسعت بهشت شما به مقدار كارهاى 
عاقالنه اى اســت كه انجام مى دهيد. پس هر 
چه نمازتان درســت تر باشــد، زندگى تان و 

ديندارى تان درست تر خواهد بود.

مرحوم كافى سليقه 
منبر داشت؛ او مبلغ 
كم نظيرى بود كه به 
منبر و تبليغ عشق 
مى ورزيد؛ مخاطب 
خود را مى شناخت 
و در منبرهايش به 

اوضاع جارى اجتماع 
كنايه داشت و 
بى تفاوت نبود

بــــــــرش

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

خـــبر

اخالق

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ا︡اث ﹡﹍︡اری و 
︣داری و ا﹡︐﹆︀ل آزاد راه ﹝ ︪︡﹠︀ران  ︋︣ه︋ 
﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ ـ︣﹋️︨  ﹇﹢︀ن︫ 

۶١۶٣۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٨١٣۵٩١
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
 ﹏︣ه ︋ــ﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫ــ︡ : - ا︻︱ــ︀ء︑ا
︋︣ای ﹝ــ︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: ︨ــ︀ز﹝︀ن 
ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠١٢٩۶٩۴ 
︫︣﹋️ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋︐﹟ و ﹝︀︫﹫﹟ ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ 
︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٧۶٣۴ و ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡︀ن 
︨︣︀زی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ﹝︪ــ︀ور ﹝︺﹞︀ری و︫ 

١٠١٠٣٧١٨٢٠٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ﹤︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵٣۴۵٩٠) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۵۱
۸۴

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 
︑︖︀رت ︨ـ︀زان آو︥ه آر︀ ︫ـ︣﹋️ 
﹞︀ره ︔︊️ ٣٨۵٢٢   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴١۵۶٠
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٨,٠١,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹩ 
﹝︐﹢﹜ــ﹩ ︵︣ا﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٠٧٠٠١٢٨٩١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹡﹞︀﹠︡ه ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣دار︀ی ا︨ــ︐︀ن 
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه 
 ١٣٩٩,٠٢,٢٣ ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر

.︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 
(۵٣۴۴۶۶) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۵۱
۴۰

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︍︣ ﹡﹢ر 
︠︣ا︨︀ن ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٩۴٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۵١۴۴٣٩
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از ﹝﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس 
 ︩︋ ، ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ، ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︡﹫︫ ︨︀ز﹝︀ن آب ، ︠﹫︀︋︀ن ،︪︡﹞ ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞
 ،﹩︀︊︵︀︊︵ ﹩︲︀﹇ ︡﹫٣ ، ︋﹙﹢ار ︫ــ ﹩︀︊︵︀︊︵ ﹩︲︀﹇
︎ــ﹑ک ١۶۶ ، ︵︊﹆ــ﹥ اول ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٨۴٩٧٣٩٩٧ 
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح 

.︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 
(۵٣۴۴۴۴) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۵۱
۳۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ورا︨︀ز︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴١٧۶ و 

١٠٣٨٠٣٩۶١٣٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪ــ︡، ﹁︣ا﹝︣ز︻︊︀︨﹩ ، 
︀ژ ،   ︎︹﹝︐︖﹞ - ٢ ﹩﹛︀﹝ ﹫︀︋︀ن ︗︀﹡︊︀ز︫  ︋﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز ،︠ 
 ٩١٩٧٩٩٢٩۶٣ ﹩︐︧︎︡﹋ ۵ ︡١١ ، وا ﹤﹆︊︵ ، E ک﹢﹚︋
ا﹡︐﹆︀ل ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح 

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

(۵٣۴۴٣٢)

س
,۹
۸۰
۵۱
۳۴

 ﹟﹫﹍﹡ ︣︍︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
ا︣ا﹡﹫︀ن ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود 
︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٠٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١۴٠٠۴٠٨۶۴١٠
︻﹞﹢﹝ــ﹩                    ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -︑︀︨ــ﹫︦ ︫ــ︺︊﹥ ︫ــ︣﹋️ 
در ︫︨︣ــ︐︀ن ﹎﹙︧ــ︐︀ن ︋﹥ آدرس ﹎﹙︧ــ︐︀ن 
- ︋﹠ــ︡ر ﹎︤ ︠﹫︀︋ــ︀ن ٢٠ ﹝︐︣ی ﹡︊ــ︩ ﹝︺﹙﹛ ١٢                  
﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ︣︡﹞ ﹤︋ ۴٨٧١٨۴۶٨۴۵️ آ﹇︀ی 
﹞ ︡﹝﹞︡ی ︑ــ︣ک ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٢٢۴٨٨٧٣٩١٣ 

﹝﹢رد︑︭﹢︉ ﹇︣ار﹎︣﹁️.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ 

(۵٣٧٠٢٠) ︣︋و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا ︀﹨ ️﹋︫︣

س
,۹
۸۰
۵۲
۰۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ︀︋ ️﹋︫︣ ︋︀ر ﹝︀﹨﹠︪︀ن ︣﹞

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١٢  ﹝︡ود︋ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨٣٠٢٣٨۶

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
 ۶٧,١٠٧١٢ ︫ــ﹞︀ره  ١٣٩٨,٠٢,٢۵و︋︀︨ــ︐﹠︀د﹡︀﹝﹥ 
﹝ــ﹢رخ٩٨,٠۴,٠١ اداره ﹋﹏ را﹨ــ︡اری و﹞﹏ و﹡﹆﹏ 
︗ــ︀ده ای ز﹡︖︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی 
ــ﹞️   ︨﹤ ︀ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۵۶٠٩٨۵٢١٠٢︋  ﹡︀︮ــ︣ ا︨ــ︡ی︋ 
﹝︡ــ︣ ︻︀﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ( ︠ــ︀رج از ︫ــ︣﹋️ و︠︀رج از 
ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه )︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب 

.︡﹡︡︣د﹎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ 
︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹝︀﹨﹠︪︀ن (۵٣٧٠١٩)

س
,۹
۸۰
۵۲
۰۵

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︠︡﹝ـ︀ت 
 ﹩﹞︀︋︀زر﹎︀﹡ـ﹩ ﹝︀ردی ︫ـ︣﹋️ ︨ـ
︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣٨٠ و ︫﹠︀︨﹥ 

١٠۴۶٠٠۴۶٧٣٠ ﹩﹚﹞
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
*﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ :ا︨ــ︐︀ن ︑ــ︣ان ، ︫︨︣ــ︐︀ن 
︑︣ان ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ــ︑ ︣ــ︣ان، آرژا﹡︐﹫﹟-

 ︡﹝ا ︡﹫︨ــ︀︻﹩ ، ︠﹫︀︋ــ︀ن ︨ــ﹫︤د﹨﹛ ، ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ
 ﹩︐︧︎︡﹋١۵ ︡ک ٣٨ ، ︵︊﹆﹥ ︨ــ﹢م ، وا﹑︎ ، ︣﹫︭﹇
١۵١٣٧۵۵۵٣٨ا﹡︐﹆ــ︀ل ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ 

 .︡درا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٣٧٠١۵)

س
,۹
۸۰
۵۲
۰۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︀﹜︩ ︠︣د 
︨︊﹑ن ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧ـ﹞ ️﹫﹛﹢︡ود 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١۴٠٠٧۴٠١۵١٩
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٨,٠٣,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : * ︫ــ︺︊﹥ 
︨︣︐︀ن ﹋︣ج  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز ،︫  ︫ــ︣﹋️︋ 
ــ︣ ﹋ــ︣ج، ﹨﹀︐﹛ ︑﹫ــ︣ ، ︠﹫︀︋︀ن  ، ︋ــ︩ ﹝︣﹋︤ی ،︫ 
١٢﹝︐ــ︣ی ا﹡﹆﹑ب ، ︋﹙﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩ ︗﹠﹢︋﹩ ، ︎﹑ک ٠، 
 ١٠ ︪︡ــ﹫︡ ، ︵︊﹆﹥ ︫︪ــ﹛ ، وا﹝︗ ️︑ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن
﹋︡︎︧︐﹩ ٣١٣۴٨١۵۴٩٨ ︑︀︨﹫︦ ﹎︣د︡ و آ﹇︀︀ن 
︨ــ︖︀د ︣﹝︐﹩ و﹁︫︣︀د ︣﹝︐﹩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ان 

 .︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹤︊︺︫
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٣٧٠٠٩)

س
,۹
۸۰
۵۱
۹۰

س
,۹
۸۰
۵۱
۸۸

 ﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣داری و ا﹡︐﹆︀ل آزاد راه ﹝︪ـ ︡﹠︀ران ﹇﹢︀ن︫  ︣ه︋  ـ︣﹋️ ا︡اث ﹡﹍︡اری و︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١۶٣۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٨١٣۵٩١

﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٩٧٩٢٢۴٣۴١︋   ︫﹤ ︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ د︋︀︾﹩︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝﹣︨︧﹥ ︨︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی ︻︊︀س ︻﹙﹩ آ︋︀دی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨۴۵٣٢٢٢۴ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡︀ن 
﹝︪︀ور ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︣ا︾﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۴۵۴٨١۶ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٠۵٢۵۴۵٢٣٧ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ﹩﹚﹫︻︀﹝︨ا ﹟︧﹞ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ︡س ر︲﹢ی﹇ ﹟﹫︫︀﹞ و ﹟︐︋ ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ️﹋︫︣
︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور ︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉، ︨﹀︐﹥، ︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ی ﹩﹊ ︣﹫︽︐﹞ و ا﹝︱︀ء ﹩﹚﹫︻︀﹝︨ا ﹟︧﹞ آ﹇︀ی ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞
(۵٣۴۶١٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۵۱
۸۶

١٠٣٨٠۵٧٣١٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴١۴۴٢ و︫  ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ر﹡﹍﹫﹟ دا﹡﹥ آ﹁︀ق︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋ــ﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب 
﹎︣د︡﹡︡: -آ﹇︀ی ︨﹫︧︡ــ﹫﹟ ︧ــ﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩٠٩٣٢٠٧٠٨٠٩ -آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ر︨ــ︐﹍︀ر﹝﹆︡م ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٨١۶٢۴۵ -آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ 
ر︨︐﹍︀ر﹝﹆︡م ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩٠٩۴٠٨۵٢٠٩٨ -آ﹇︀ی ا﹞︡ر︲︀ ر︨︐﹍︀ر﹝﹆︡م ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٩۴۵۶٧٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤  ︋﹩﹡︀﹊﹝﹚﹎ ︡﹫﹝ آ﹇︀ی - .︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  دو︨ 
٠٩٣٨٠۴۵٨١۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹨﹠︣ور ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶۴٠٧٠٢۶۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل 

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹩﹛︀﹞
(۵٣۴۶١١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۵۱
۸۵

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ︑﹊︣ان ﹋︀وش︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧۵٢٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣١٠٠٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ــ︀ن ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞︡﹡ــ︥اد ︋﹥ 
﹋︡﹝﹙﹩٠٩٣٧٨١٧١٠۴ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︠︀﹡﹛ ︻︀د﹜﹥ ﹁︣دو︨﹩ ﹝︺﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٠٧١٧۶٢٧ ︋﹥ ︨﹞️ 
﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آز︐︀ ﹁︣دو︨ــ﹩ ﹝︺﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۴۵٨٠۵۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل 
 ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د︺︑ ا﹝︱︀ی ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ﹅ . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا

دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
(۵٣۴۶٠١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۵۱
۴۱

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹠︀︋︀د︫  ﹫︪﹍︀﹝︀ن ا︨︐﹊︀م︨  ︀زر﹎︀﹡﹩︎   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٠١١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١۵١١٩

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︠︀﹡﹛ ا︻︷﹛ ﹢︨﹀﹩ دو︨️ آ︋︀دی 
︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۵۵٣٩۴١٧۴٧١︋   ︫﹤ ︣و︤ ︗﹢ادی︋  ︀زرس ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی︎  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٨٩٠٢٠٣٢٩︋  ︋ــ﹥︫ 
︋︣ای ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ﹝﹞︡﹡︥اد ︋︀ 
﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٧٠٢۴٣٨٣٩١ و ︠︀﹡﹛ ا﹜﹥ ر︲︀﹩ ︑︣︋︐﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٠٠٣۴١٣٨٢ و ︠︀﹡﹛ ﹝﹙﹫ــ﹥ ︮︀﹜︀ن ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٠٠٣٢٩٩٠٠ ٣ - روز﹡︀﹝﹥ 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ر︨︀﹜️ ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. ۴ - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
(۵٣۴۴٨٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۵
۳۲
۶

آگهى ارزيابى كيفى  جهت تهيه فهرست بلند 
براى مناقصات محدود رشته ى ساختمان و 

تأسيسات،16 -98 ( نوبت اول) 
اداره كل راه و شهرسـازى استان لرستان ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︋﹠︡ (ا﹜︿) ﹝︀ده ٢۶ 
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ﹞︀ره ٨۴٢١٧-١٣٨۵/٠٧/١۶ و آ ــ﹥︫  ︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  ﹇︀﹡ــ﹢ن︋ 
 ﹤﹫︑ ر﹢︷﹠﹞ ﹤ ﹞︀ره ٨۴١٣۶-٠٧/١۶/١٣٨۵︋   ︫﹤ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋ 
﹁︨︣ــ️ ︋﹙﹠︡ ︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︮﹑﹫️ ︋︣ای ﹝︪ــ︀ر﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︡ود 
︀︗︀ر   ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران ذ︭﹑ح و ︻︱﹢︨  ︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧︀ت از ﹨﹞﹥︎  ر︫︐﹥︨ 
د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︀ر ﹨︀ی ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ا﹟ آ﹎﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨︣︐︧ ﹢ا︋﹅ و ﹝︧︐﹠︡ات) در︋  ︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ( رزو﹝﹥ ﹋︀ری،︨  ︑﹫﹥ و︋ 
︨ــ︐︀د (setadiran.ir) ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
﹝﹢︸︿ ﹨︧ــ︐﹠︡ ا︨ــ﹠︀د ︠﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥ آدرس: ︠︣م آ︋︀د- 
︋﹙﹢ار ︋︀ر︨ــ︐︀ن – اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣ــ︀زی ﹜︨︣︐︀ن(︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره ٢)- 
 ﹟︡ود ا﹞ ا︨️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹩︡  ︋.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹩﹎︡﹫︨︀ن و ر﹝﹫ اداره︎ 
︀ً از ︫ــ︣﹋️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹋︣ده و ﹝﹢رد  اداره ﹋﹏ ︮︣﹁ــ

﹢ا﹨︡ آ﹝︡.    ︠﹏﹝︻ ﹤ ︡ه ا﹡︡ د︻﹢ت︋  ︑︀﹫︡ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥︫ 
١٣٩٨/٠۵/٠١ ﹤﹡︀﹞︀ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در︨ 

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︨︀﹝︀﹡﹥  ︑︀ ٣٠/١٣٩٨/٠۵
﹫︪﹠︀دات ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۶  ︎﹏﹢︑  ️﹚﹞

   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ﹜︨︣︐︀ن 
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 حازم قاسم، سخنگوی حماس، با انتقاد از وزیر خارجه رژیم 
آل خلیفه تأکید کرد: اظهارات این مقام بحرینی خنجری از 

پشت به ملت فلسطین و مقاومت به شمار می رود.

نی جیان، سفیر چین در امارات متحده عربی در یک مصاحبه 
ضمن تمجید روابط خوب پکن و ابوظبی گفت: روابط ما در 

حال حاضر در بهترین دوره تاریخی خود قرار دارد.

عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی سودان تأکید کرد 
که این شورا هرگز »عمر البشیر« رئیس جمهور عزل شده این 

کشور را تحویل دادگاه الهه نخواهد داد.

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در برلیــن اعالم کرد که ما 
مکرر شــاهد حمایت قوی روسیه از احزاب دست راستی )در 

کشورهای اروپایی( بوده ایم و این ما را نگران می کند.

الکساندر یوفیموف، سفیر روســیه در دمشق تأکید کرد: 
سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی نه فقط از موجودیت و 

حاکمیت خود بلکه از آینده کل منطقه دفاع می کند.

ملک سلمان با میزبانی عربستان از نظامیان آمریکایی موافقت کرد

شاه تحت  الحمایه!
  جهان  همزمــان با افزایش تحرکات مشــکوک آمریکا و 
همپیمانان منطقه ای اش در خلیج فارس، شــاه ســعودی با 
میزبانی این کشــور از نظامیان ایــاالت متحده با هدف آنچه 
»گسترش ســطح همکاری های مشترک دفاعی«  در جهت 
حفظ امنیت و ثبات خوانده شده، موافقت کرد. شبکه خبری 
»ســی ان ان« بامداد پنجشنبه از تصمیم واشنگتن برای اعزام 
صدها نیروی نظامی به عربســتان خبر داده بود. قرار اســت 
۵۰۰ نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان واقع 
در منطقه ای بیابانی در شرق ریاض، مستقر شوند. آمریکا ماه 
گذشــته اعالم کرد که 1۰۰۰ نیروی دیگر به خاورمیانه اعزام 
خواهد کرد، اما به دلیل حساسیت های ریاض از اظهارنظر علنی 
در خصوص اعزام نیرو به عربستان امتناع کرده بود.همزمان با 
مهر تأیید سلمان بن عبدالعزیز بر افزایش نظامیان آمریکایی در 
خاک کشورش، پنتاگون اعالم کرد که سرپرست وزارت دفاع 
این کشــور مجوز اعزام نیرو و تجهیزات به عربستان را صادر 
کرده اســت. وزارت دفاع آمریکا همچنین اعالم کرد، شرکت 
الکهید مارتین امتیاز عقد قــراردادی به ارزش 1/48 میلیارد 
دالر برای فروش سامانه های دفاعی موشکی »تاد« به عربستان 
را به دســت آورده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ماه 
می گذشته اعالم کرد که فروش سالح به متحدان واشنگتن 
در خاورمیانه را تسریع می کند. به گفته پمپئو، این معامله های 

تسلیحاتی 8/1میلیارد دالر ارزش دارد. این در حالی است که 
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به ممنوعیت فروش 
میلیاردها دالر ســالح به عربســتان و امارات رأی داد. دولت 
آمریــکا هنوز تصمیم خود برای اســتقرار نیروهای جدید در 
عربستان را رسماً به کنگره اطالع نداده، اما یک منبع مطلع به 
سی ان ان گفته است که کنگره به صورت غیررسمی در جریان 
قرار گرفته و انتظار می رود که هفته آینده این تصمیم رسماً 
اعالم شود. موج سواری آل سعود بر ماجراجویی های ترامپ 
در خلیج فــارس با موافقت ریــاض در اعزام مجدد نظامیان 
آمریکایی به این کشور آن هم در شرایطی که ایاالت متحده و 
همپیمانانش در منطقه خلیج فارس دست به اقدامات ناپخته 
می زنند، قابل تأمل و سؤال برانگیز است. اگرچه حضور دوباره 
نظامیان آمریکایی در خاک عربستان موضوع جدیدی نیست، 
اما بازگشــت دوباره آن ها پس از 16 سال آن هم در شرایط 
حســاس کنونی از اوج سرسپردگی حکام سعودی در مقابل 
غرب حکایت دارد. به نظر می رسد ریاض در شرایط حساس 
کنونی که منطقه با اقدام های مخرب غرب هر روز بحرانی تر 
می شود، ترجیح می دهد به جای انتخاب گزینه دیپلماتیک و 
گفت وگو با همسایگان در راستای حل تنش، کشور خود را به 
تحت الحمایه غرب تبدیل کرده تا شاید به این طریق مفری 

برای ادامه حکومت استبدادی خود پیدا کند.

رویترز: اتاق عملیات »الکرامه« وابســته به 
نیروهای خلیفه حفتر در شرق لیبی روز گذشته 
به ساکنان طرابلس پایتخت این کشور هشدار 
داد تا برای آغاز حمالت گسترده آماده باشند.

فارس: عمران خان، نخســت وزیر پاکستان 
در سفری رســمی به دعوت ترامپ همتای 

آمریکایی خود، راهی نیویورک شد.
تســنیم: نیروهای امنیتی اقلیم کردستان 
عراق، روز گذشــته، مظلوم داغ، قاتل معاون 

کنسول ترکیه در اربیل را دستگیر کردند.
السومریه: نیروهــای الحشد الشعبی اعالم 
کردند که گروه تروریستی داعش برای حمله 
بــه کاروان های حجاج عراقی بیت اهلل الحرام 

نقشه کشیده است.

هیل اعتراف کرد 
ایران به یک ابرقدرت پهپادی 

تبدیل شده است
ترامپ  توهــم  جهان: 
درباره هــدف قرار دادن 
پهپــاد ایرانی و انتشــار 
تصاویــر این پهپــاد از 
مراحل رصد ناو آمریکایی 

سبب شده تا پایگاه خبری »هیل« که نزدیک 
به کنگره آمریکاست، یکی از تحلیل های خود 
را به همین مسئله اختصاص دهد. این پایگاه 
تحلیلی خبری، در یادداشتی نوشته: ایران در 
حال تبدیل شــدن به یک ابرقدرت پهپادی 
اســت. در ادامه این یادداشــت آمده اســت: 
ایران در حال ایجــاد زرادخانه ای از پهپادهای 
بومی است.نشریه اطالع رسانی کنگره آمریکا 
به خبری از خبرگزاری تســنیم در تاریخ 21 
تیرماه مبنی بر اینکه »نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با استفاده از پهپادهای 
مهاجر6 و بمب های قائم مواضع تروریست ها در 
کردستان عراق را در هم کوبید« استناد کرده 
و می نویســد: تهدید پهپادهای ایران فقط به 
آب های ساحلی ایران یا کشورهای همجوار با 
آن محدود نمی شود.»هیل« به سخنان »سید 
حسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان اشاره 
کرده و نوشــته: این گروه گفته در جنگ آتی 
با اسرائیل از پهپادهایش استفاده خواهد کرد. 
نصراهلل در ســخنرانی هفته گذشته گفته که 
حزب اهلل صاحب پهپادهایی جدید و پیشرفته 
اســت. به نوشــته این پایگاه، حــزب اهلل برای 
نخستین بار از پهپادهای »مرصاد« خود استفاده 
کرد.رسانه آمریکایی استفاده متحدان ایران در 
منطقه از پهپادهای پیشرفته را تهدیدی برای 
آمریکا و متحدانش ارزیابی کرده و نوشته است: 
به نظر می رسد فناوری پهپادی ایران پیشرفته تر 
می شــود؛ چرا که ایران از دهه 198۰ اقدام به 
ساخت نیرویی از پهپادهای بومی کرده است و 

این زمان زیادی به حساب می آید.

الیک دردسرساز آقای دیپلمات
حمله  صهیونیست ها به 
نماینده آلمان در رام اهلل

 تســنیم: الیک کــردن چنــد توییت 
ضداسرائیلی توسط حساب توییتری دفتر 
نمایندگی آلمان در رام اهلل برای دیپلمات 
آلمانی دردسرساز شد. کریستین کالگز، 
به همین دلیل به یهودستیزی متهم شده 
است. آلمان بالفاصله با غیرقابل پذیرش 
خواندن چنین اقدامی اعالم کرد که این 
اقدام در تقابل با دیدگاه دولت آلمان قرار 
دارد. کالگز هم از محتوای توییت ها اعالم 
برائت کرده است. یکی از این توییت ها شامل 
ویدئویی بود که در آن از حمله به نظامیان 
رژیم صهیونیســتی حمایت شده است.

استقرار نظامیان آمریکایی در عربستان؛ پیام ها و تبعات 
اگرچه مســئله حضور نظامیان ایاالت متحده در خاک سعودی موضوع جدیدی 
نیست، اما بازگشــت دوباره آمریکا به عربســتان آن هم پس از 16 سال حامل 
پیام هایی بوده و تبعاتی به دنبال خواهد داشت. حضور نظامی یانکی ها در عربستان 
از ســبقه تاریخی برخوردار است. آمریکا تا پیش از حوادث 11 سپتامبر 2۰11، 
ســیزده پایگاه نظامی ویژه در خاک سعودی داشت که ریاض بیش از ۵۰ درصد 
هزینه های ساخت این مراکز را از جیب خود پرداخت کرده است. همین پایگاه ها 
ســال 2۰۰3 و هنگام حمله نظامیان ائتالف به عراق نقش مهمی در سرنگونی 
صدام بازی کرد. اما مقام های آمریکایی در اوت 2۰۰3 کنترل پایگاه هوایی شاهزاده 
سلطان را به مسئوالن سعودی تحویل داده و پایان رسمی حضور نظامی خود را 

در عربستان اعالم کردند.
 بازگشت دوباره نظامیان ایاالت متحده به خاک عربستان از عدم اعتماد به نفس 
حاکمان آل سعود در تداوم حکومتشــان حکایت دارد. سعودی که این روزها با 
بحران های فراوان داخلی از جمله جنگ قدرت میان شاهزادگان دست به گریبان 
است، احساس می کند بدون حمایت و پشتیبانی نظامی آمریکا بقایش در خطر 

قرار گرفته و نمی تواند امنیت خود را تأمین کنند. 
این نکته مهر تأیید بر اظهارات چند ماه پیش دونالد ترامپ است که گفته بود اگر 
حمایت آمریکا از عربستان نباشد رژیم آل سعود در چند روز فرو می پاشد. همین 
هراس و تصورات ذهنی ریاض را بر آن داشته که پس از خریدهای هنگفت نظامی 
از واشنگتن اکنون خاک خود را به پایگاهی برای حضور نظامیان آمریکایی تبدیل 

کرده و تداوم سیاست باج دهی به آمریکا را دنبال کند.
از سوی دیگر در شرایطی که آمریکا و انگلیس با ترویج طرح ایران هراسی به دنبال 
ادامه حضور و توســعه نفوذ خود در منطقه حساس و حیاتی خاورمیانه هستند، 
حاکمان آل سعود باید با درک این موضوع در دام توطئه گران غربی نیفتاده و از 
تنش زایی پرهیز کنند. در حالی که ایران در واکنش به توطئه و تنش آفرینی های 
غرب با کنار گذاشتن سیاست مماشــات، رویکرد تقابلی را در پیش گرفته، این 
رویکرد نادرست ریاض و قرار گرفتن آن در کنار دشمنانی که از مایل ها دورتر به 

خاورمیانه آمده اند، قابل درک نبوده و بر دامنه بحران خواهد افزود.
این اقدام ریاض در صحنه داخلی این کشور هم می تواند اثرگذار باشد. اگرچه مردم 
عربستان به واسطه نوع حکومت این کشور عمالً نقشی در سیاست ندارند، اما اقدام 
حاکمان سعودی می تواند حساسیت های اقشار مختلف مردم را در باره اشغالگری 

آمریکا به دنبال داشته باشد. 
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قشون کشی مخالفان  برگزیت
عده ای از شهروندان انگلیسی در مخالفت با خروج کشورشان از اتحادیه 
اروپــا در مرکز لندن تجمع کرده و خواهان برگزاری همه پرســی دوم 
برای اجرای برگزیت شــدند. به نوشته روزنامه »گاردین«، این عده از 
سراسر انگلیس در لندن حاضر شــدند. این تظاهرات در حالی انجام 
شد که »بوریس جانسون« نامزد دارای بیشترین شانس برای تصاحب 
مقام نخست وزیری انگلیس و یکی از رهبران کمپین رأی به برگزیت 
در همه پرســی سال 2۰16، اعالم کرده است با توافق یا بدون توافق با 

»بروکسل« در پایان ماه اکتبر امسال، برگزیت را اجرایی می کند.

 شروع تفرقه افکنانه رئیس یورو  واردات مایع حیاتکابوس ادامه دار پهپادها برای عربستان
 حمله دوباره یمنی ها 

به پایگاه هوایی ملک خالد
 قطر از تاجیکستان 

آب آشامیدنی می خرد
 اختالف در دولت ایتالیا 

بر سر انتخاب فون درالین
المسیره: ارتش یمن یک بار دیگر با پهپاد 
»قاصف k2« یک پایگاه هوایی در جنوب 
غرب عربستان سعودی را هدف قرار داد. 
نیروهای مسلح  یحیی سریع، سخنگوی 
یمن اعالم کرد: رادارهــا و مراکز نظامی 
مهمــی در این پایگاه هــدف قرار گرفته 
است. این عملیات پس از آن انجام شد که 
ائتالف سعودی بامداد روز گذشته از آغاز 
موج جدیدی از حمالت هوایی به نقاطی 
در صنعا پایتخت یمــن خبر داد. ائتالف 
متجاوز در دو ماه گذشــته بیش از 8۰۰ 

حمله هوایی به یمن داشته است.

فارس: وزارت امور خارجه تاجیکســتان از 
برنامه قطر برای خرید آب آشامیدنی از این 
کشور خبر داد. آسیای مرکزی و تاجیکستان 
که اکنون به عنــوان یکی از مناطق دارای 
استعداد جذب جریان تکفیری از آن نام برده 
می شــود، در چند سال اخیر، بشدت مورد 
توجه کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس 
بخصوص قطر و عربســتان ســعودی قرار 
گرفته اســت. حال آنکه برای کشورهایی 
مانند قطر و عربســتان، سرمایه گذاری در 
کشورهای دور دستی مانند آسیای مرکزی 
چندان با توجیه اقتصادی صورت نمی گیرد.

جهان: انتخاب اورزوال فون در الین، به عنوان 
رئیس جدید کمیسیون اروپایی، اختالف ها 
را در دولت ائتالفی ایتالیا بیشتر کرده است. 
متئو سالوینی، رهبر حزب راست گرای لیگا 
اعالم کرد که او دیگر به شــریک ائتالفی 
خود یعنــی جنبش پنج ســتاره اعتماد 
ندارد. جنبش پنج ســتاره کــه از احزاب 
دولت پوپولیســتی ایتالیا است به انتخاب 
فون درالین، رأی مثبت داده است. بسیاری 
از هم حزبی های سالوینی از او خواسته اند از 
ائتالف با جنبش پنج ستاره خارج شده و 
خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شود.

  صاحب امتیاز: 
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آگهى مناقصه حمل خربزه 
 ﹅︣︵ ︣︋︤ه از ﹥  ﹏﹝︡ود ٧٠٠ ︑﹟︠  ﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد، ﹡︧︊️︋  ︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮ 
 ️︗ ١٣٩٨/٠۵/۶ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ︑︀ر .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋
 ︀︣ا︗︺﹥ و﹞ (﹤︭﹇︀﹠﹞ ️﹝︧﹇) http://reo.ir/Auctions ️︀︨ ﹤ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
﹝︡ارک ﹐زم را ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ آدرس ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩- ا︨﹀︣ا﹟ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده 
ــ﹞︀ره   ︫︀ زرق آ︋ــ︀د در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡.︲﹞﹠︀" ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ی ٠٩١۵٣٧٢۴۶٩٧و٠۵٨٣٧٢١٩٢۶٩ ︑﹞︀س﹨ ﹟﹀﹚︑
﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟ (آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی) ︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮ 

« ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب زا︣﹟ ﹎︣ا﹝﹩ از زا︫︣ــ︣ ر︲﹢ی 
وا﹇︹ در ︫ــ︣ک ︵︣ق ︋﹥ ︣م ﹝︴︣ و ︋︀﹜︺﹊︦ ︋﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︠﹢درو﹨︀ی ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ﹨﹫﹢﹡︡ا ︋﹥ ︮﹢رت ٢۴ ︨ــ︀︻︐﹥ 
از ︵︣﹅  ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︀﹐ی  ــ﹫︣ازی-︵︊﹆﹥︋  ﹥ آدرس ﹝︪ــ ︡ــ︣م ﹝︴︣-دور︋︣﹎︣دان︫  ــ︀︻️ ١٢ ﹝ــ﹢رخ  ١٢/ ٩٨/٠۵︋  ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀︨ 
ا﹝︀﹡︀ت- ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی ﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝ ﹤﹠︤﹨ .︡﹠︀︀پ آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان 

در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠٣٣۵١ -و︔﹢﹇﹩

/ع
۹۸
۰۵
۲۱
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری ︋︀﹐ی ۵٠٠﹋﹫﹙﹢﹎︣م،  ﹎﹢︨︀﹜﹥ ﹡︣ ︨︊﹉ وزن 
((︊︮ ١٣٩٨/٠ ︨︀︻️ ٨:٠٠۵/︡ه  ﹝﹢رخ ٠٢︤ا﹞ ︀ر︑))

 ﹉﹡︀ ︪﹞︀ره ︧︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩︋  ︭﹢رت وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋  ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
 ﹤︧︨﹣﹞ ︀  ︋︣︐︪﹫ ﹠︀م ﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︋︪︡﹞ ﹤︊︺︫ ︪︀ورزی﹋

دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹫︡.    ︑﹙﹀﹟ : ١٢ا﹜﹩ ٠۵١٣٨۴٩٢٧١٠  دا︠﹙﹩ ١١٩-١٢۵   
﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡. 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۵
۳۲
۸

آگهى فراخوان عمومى شماره 98/01
قيمت پايه كل كارشناسى (ريال)كاربرىمشخصاترديف

1
تعداد1قطعه زمين به متراژ 600  مترمربع 

واقع در محله31
آموزشگاه رانندگى

9/000/000/000 ريال
(بصورت 30 درصد نقد الباقى اقساط 48 ماهه)

2
سالن ورزشى پهلوان وفادار واقع در محله 

31 بصورت اجاره
ورزشى

اجاره ماهيانه درسال 1398 به مبلغ 26/500/000 
اجاره ماهيانه در سال 1399 به مبلغ 30/000/000

تبصره مهم : در ︮﹢رت ︑﹞︀﹏ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋﹥ ︣︠︡ ﹡﹆︡ی ﹇︴︺﹥ رد ︿﹉ ، ا﹟ ︫︣﹋️ آ﹝︀د﹎﹩ ا︻﹞︀ل ︑﹀﹫︿ ٢٠٪ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی را 
︋︣ ا︨︀س ﹜﹫︧️ ︫︣ا︳ ﹁︣ا︠﹢ان دارد ، ︡︋﹩ ا︨️ ︑﹢︲﹫︀ت د﹇﹫﹅ ︑︣ در ﹁︣﹝︀ی ︫︣ا︳ ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ﹎︣د︡ه ا︨️ .

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا﹟ آ﹎︀︎ ︀︑ ﹩︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١٢ در ︨︀︻︀ت اداری و ︋︖︤ ا︀م ︑︺︴﹫﹏ 
︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥ آدرس : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹝﹢﹇ – ︪︡︀ن. ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر. ︋﹙﹢ار ا︋﹟ ︨﹫﹠︀. ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر. 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ و ا﹝﹑ك ﹩﹇﹢﹆ ︡وا
︡ه:︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۵ آ︣︠﹟ ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

︡ه : ﹡﹢ه ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣︀ر ︣﹋️ ︻﹞︣ان︫  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︭﹢رت ︱﹢ری︋   ︋️﹋︀  ︎﹏﹢︑

از ︵︣﹅ ︎︧️ ︨﹀︀ر︫﹩ دو ﹇︊︱﹥ ︋﹥ آدرس : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹝﹢﹇ ︪︡︀ن -  ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر-﹝﹫︡ان ا︋﹟ ︨﹫﹠︀- ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩٣۶۵١۶٣١٣١
.︫︡︀︊ ﹫﹞ ︣︢︎ ︀د ︫︡ه ا﹝﹊︀ن ︀م١۶:٠٠ ا ️︀︽﹛ ١۵:از ﹝﹢︲﹢ع ﹁︣ا︠﹢ان ﹁﹢ق از ︨︀︻️ ٠٠ ︡︋︀زد

︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ١۴/١٣٩٨/٠۵ ﹫︪﹠︀دات :︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋﹤︧﹚︗
﹐زم ︋︢﹋︣ ا︨️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ﹡﹫︤ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ آدرس : www.golbahar-ntoir.gov.ir ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡
︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣︀ر ︣﹋️ ︻﹞︣ان︫   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

ع ۹
۸۰
۵۲
۱۷

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
شـركت مجتمع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا︳ ذ﹏  از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹤ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀﹝﹫﹟ 

﹡﹞︀︡ :                                                                                                                                                ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٢۴٠٣

︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ۵-٠٧٧٣١٣١٣٩٩۴ و  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︨ــWWW.SPGC.IR ️︀ ﹝︣ا︗︺﹥ وــ︀︋ 
روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

               ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠٧٧٣١٣١٣٨٩۶ ︑﹞︀س

/ع
۹۸
۰۵
۰۴
۰

﹡﹢︋️ دوم

R2-96/009 مناقصة شمارة   R2-9600134-CK  تقاضاى شمارة شماره تقاضا و مناقصه

                                                HYDRAULIC TOOLS                                شرح مختصر اقالم درخواستى

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان -/432/500/000  ريال  مى باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره

 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيئت وزيران مى باشد. 
نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 

8/650/000/000 ريال مبلغ برآوردى مناقصه

98/07/23 تاريخ گشايش پاكات فنى 98/05/26 تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

98/07/30 تاريخ گشايش پاكات مالى 98/06/26 آخرين مهلت ارائة پيشنهادات
 استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژة اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فاز2و 3 

–  اداره خدمات كاالى پااليشگاه دوم     تلفن : 077-31313994-5 آدرس و تلفن مناقصه گذار

گزارش خبری

 ده ها هزار نفر با تظاهرات
 در الجزایر خواستار شدند

 محاکمه عوامل
 رژیم پیشین

از قهرمانی تیم  الجزایری ها  اگرچه   جهان  
خیلی  آفریقا  ملت های  جام  در  فوتبالشان 
از مردم  نفر  اما ده ها هزار  خوشحال هستند، 
تظاهراتی  برگزاری  با  جمعه  روز  کشور  این 
کشور  در  ریشه ای  اصالحات  اجرای  خواستار 
و برکناری عناصر دوره »عبدالعزیز بوتفلیقه« از 
قدرت شدند. معترضان با سر دادن شعارهایی 
قانون  و حاکمیت  خواستار وجود دموکراسی 
در کشور شده و از مسئوالن کشور خواستند 
تا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
به صدای مردم گوش فرا دهند. ارتش الجزایر 

قضایی  با کمک دستگاه  کرده  تاکنون سعی 
ارشد  مسئوالن  از  تعدادی  کردن  محاکمه  با 
پیشین از جمله »احمد اویحیی« و »عبدالمالک 
فساد  اتهام  به  سابق  نخست وزیران  سالل« 
مالی، اندکی از خشم معترضان بکاهد.از زمان 
استعفای »عبدالعزیز بوتفلیقه« در تاریخ دوم 
آوریل سال گذشته که تحت فشار افکار عمومی 
صورت گرفت، مردم الجزایر خواهان برکناری 
»عبدالقادر  جمله  از  بوتفلیقه  دوره  عناصر 
»نورالدین  انتقالی،  رئیس جمهور  صالح«  بن 
ستاد  رئیس  صالح«  قاید  »احمد  و  بدوی« 

مشترک هستند.پیش از این قرار بود انتخابات 
شود،  برگزار  جوالی  چهارم  ریاست جمهوری 
اما به دلیل آنکه هیچ کس برای این انتخابات 
دوره  و  موکول  دیگری  زمان  به  نشد،  نامزد 

ریاست جمهوری بن صالح نیز تمدید شد.

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران

12/38 13/11

 23/4700/21 3/484/24

19/4620/17

5/306/04

20/0720/38
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