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 با حضور 
 مراجع عظام تقلید 

مضجع منور رضوی 
غبارروبی شد

 آستان   در آستانه ۲۳ ذی القعده، 
روز زیارتــی مخصوص هشــتمین 
پیشوای شــیعیان جهان امام علی 
بن موسی الرضا)ع( آیین غبارروبی 
مضجع شــریف رضوی بــا حضور 
مراجع عظام تقلیــد، علمای اعالم 
و خدام آستان قدس رضوی برگزار 
شــد.صبح دیروز در این مراســم 
معنــوی که با حضــور آیات عظام 
آملــی، ســبحانی، مکارم  جوادی 
شیرازی، علوی گرگانی، علم الهدی 
و حجت االسالم والمسلمین مروی، 
برگزار  تولیت آستان قدس رضوی 
شــد، در فضایی سرشار از معنویت 
و روحانیــت روضه منــوره رضوی 
بــا گالب نــاب شست وشــو داده 
شــد.آوای جان بخش کالم الهی و 
مداحی مداحان اهل بیت عصمت و 
این مراسم  طهارت)ع( زینت بخش 
بود و در ادامه آیات عظام با ورود به 

 ............ صفحه ۳داخل ضریح... 

بیرو  در تور »تورینو«
 سه گانه »امر به معروف و نهی

از منکر«در قانون اساسی
 علما می توانند پرچمدار 

نهضت اقتصادی شوند
10 7 6

 رقابت تیم های ایتالیایی 
برای شکار دروازه بان پرسپولیس

حجت االسالم دکتر امیری تبیین کرد   حجت االسالم دکتر احمد رهدار :
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مدارس غیردولتی در بن بست اجاره بها
 85 درصد مدارس غیرانتفاعی استیجاری هستند 

 ............ صفحه ۳

Info@qudsonline.ir

گزارش  روز

حکم فتحعلی شاه برای تعیین نایب الزیاره برای خود در حرم مطهررضوی، روز گذشته 
امام رضا)ع( و در  رونمایی شد.در آستانه ۲۳ ماه ذی القعده، روز زیارتی حضرت 

هجدهمین برنامه از سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی ...

ازقدیمی ترین اسناد »زیارت و زائر« رونمایی شد

 5 هزار برگ سند از تاریخ زیارت 
در گنجینه رضوی

 
 »+روایت« 

و یک راه جدید
 + روایت  بخواهیم یا نخواهیم، دوست داشته باشیم 
یا نه، روزنامه نگاری این سال ها قدم در راهی گذاشته که 
نشانه گذاری اش را قبال جریانات اجتماعی انجام داده اند. 
که  است  امروز  روزنامه نگاری  هم  تغییر  این  حاصل 

به نسبت گذشته ای نه چندان دور، مردم نگارتر شده برای 
آن ها که خسته شده اند از »وی گفت« و »وی افزود«های 
به  این مسئول و آن مسئول ریز و درشت و صدالبته 

پیروی از شبکه های اجتماعی پا در مسیر ...

غبارکوی تو ما را زچهره دور مباد ...

      صفحه 1

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۶

فراخوان مناقصه 
بيمارستان 610 تختخوابى 

امام رضا (ع)   
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۸

فراخوان مناقصه 
بيمارستان                               

شهيد هاشمى نژاد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۴۱
۴

بيمارستان                               

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۱

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول)
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دسـتى و گردشـگرى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و 
﹡︀︐︨︣︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥  ﹨︀ و آ︔︀ر ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨ 
️ ﹋︀ر  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و دارای ﹎﹢ا ︳ــ︣ا  ︫︡ ﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟︋ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                                                          ︋️ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار

.︡  ︫︡ ﹢ا﹨ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
︨︣︐︀ن ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر  ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨   ︫-١

اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن.
.(١٣٩٩/٠۴/٣١ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠١) ﹩︧﹝︫ ﹏﹞︀﹋ ٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه

٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن: ٨۴/١٢٣/٧٣٩/۵٠٣ ر︀ل       ۴- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣/۶۵٠/۴٧۴/٧٩١ ر︀ل
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ ﹤︊﹠︪﹊ ١٩:٠٠ ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵

﹢﹜﹢ار   ︋،︪︡﹞ :ا﹐ت﹣  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︨︀  ︎﹏﹞ و www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹞ -۶﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د:︨ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫︫

︐︀د.  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۶ در︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞ -٧
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.  ︨﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠۵/١٧ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪︖﹠ ︊ روز︎   ︮١٢:٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨- ︑︀ر

️ ﹡︀م و ﹋︡ر﹨﹍﹫︣ی را ︋﹥  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊ ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︑ http:iets.mporg.ir ️︀︨️ ︻﹠﹢ان︎  ﹋︫︣
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹢﹞ا

۵۴١٢٨٩ :﹩﹎︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.                                                                                                                            ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︲﹢︑ ︣︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۴۴
۹

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

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︤داری (︠︀﹋﹩،︨﹠﹌ و ﹝﹑ت و ﹎︀︋﹫﹢ن) را از﹫︋︣وژه آ ︑︺︡اد ١١︎ 
︣ا︳ در ر︫︐﹥  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡   ︎﹤ ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹁︪︣ده) ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋  ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
︀ً ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ و  ﹠﹝︲) .︡︀﹝﹡ ۵ وا﹎︢ار ﹤︀︎ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ ︪ــ︀ورزی و﹋ ︀ آب
 ﹏﹢︑ (﹩︐︨د)﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤  ︋١٣٩٨/۵/١۴ ︀ر︑ ︀︑ ﹩﹊﹡︀ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋ 

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ وآ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن-ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹎︣دد.)
﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ار︨ــ︀ل︎   ︋﹏ــ﹥ ﹝︣ا﹫﹚﹋
 ﹤ ــ︐︀د )︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨  ︀﹋︐︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ و︋ 

آدرسwww.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری︠ 

/ع
۹۸
۰۵
۴۲
۵

امام علی)ع(: برای 
خدا کسانی را که 
اهل فرمان برداری 

از او هستند، 
زیارت کن و 

هدایت را از اهل 
والیت او فرا گیر.

غررالحکم/393
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 چهارشنبه 2 مرداد 1398 21 ذی القعده 1440 24 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9021 

روزنامـه صبـح ایـران

درخواست موسوی برای رسیدگی به سالمت شیخ زکزاکی  سیاست: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی شدید از درگیری های روز گذشته در ابوجا، خشونت و توسل به زور در این 
تظاهرات را محکوم کرد.سید عباس موسوی با اشاره به وخامت حال شیخ زکزاکی و گذشت بیش از دو ماه از انتشار گزارش تیم پزشکی مبنی بر نیاز فوری وی و همسرش به درمان در خارج از کشور اظهار داشت: 

از مسئوالن نیجریه انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به انتقال شیخ ابراهیم زکزاکی به خارج از بازداشتگاه برای دسترسی ایشان به خدمات درمانی مناسب و فوری اقدام کنند.  

 سیاست   با انتصاب پرویز فتاح، به عنوان 
رئیس بنیاد مســتضعفان همــه گمانه زنی 
جریان  های سیاســی دربــاره آینده برخی 
چهره ها پایان یافت. مراســم تودیع و تکریم 
پرویز فتاح، رئیس پیشــین کمیته امداد  و 
وزیر نیرو در دولت نهم در حالی روز گذشته 
با حضور رئیس دفتر رهبــر معظم انقالب 
برگزار شــد که پیش از این 
سیاســی  جریان های  برخی 
اســامی ای مثــل قالیباف و 
بذرپاش را می آوردند و آن را 
انتخابی سیاسی می دانستند، 
حتی برخی اصالح طلبان نیز 
تالش کردند که انتخاب فتاح 
را به سابقه سیاسی اش نسبت 

بدهند.

 کمیته امداد جای سیاسی کاری نیست
شــاید از همین جهت بود که رئیس جدید 
بنیاد مستضعفان در حالی که از عملکرد خود 
در کمیته امداد و جلب اعتماد مردم سخن 
می گفــت، گریزی به سیاســت زد و گفت: 
»سیاسی عمل نکردیم، چرا که اینجا جای 
سیاسی کاری نیست و چتر ما باید به اندازه 

نظام و فراتر از آن باشد«. 
هرچند حمله های اپوزیســیون و برانداز به 
کمیته امداد امــام خمینی)ره( به بهانه این 

که صدقات مردم ایران را برای سایرکشورها 
خرج می کنند، امری همیشگی و قدیمی بود، 
اما قرار گرفتــن نام فتاح در میان نامزدهای 
احتمالی شورای اصولگرایان در انتخابات 96، 
برای سیاسی جلوه دادن محرومیت زدایی و 
فعالیت وی  بهانه ای بهتر  بود؛ موضوعی که 
حتــی اصالح طلبان را نیز از این بابت نگران 
کرد، در حالــی که عملکرد فتاح در کمیته 
امداد نشــان داد که همسو با هدف نظام در 

راستای محرومیت زدایی است.
برای همین بود که روز گذشــته بار دیگر به 
این موضوع اشــاره و با تأکید بر اینکه نظام 
وظیفه خود را در قبال نیازمندان انجام داده، 
اما ناکافی اســت، خطاب به سران قوا گفت: 
اگــر از جایی به خاطر تحریم و فروش نفت 

کم می کنید، نباید بودجه مربوط به نیازمندان 
و مــددکاران را کــم کنید. وی بــا انتقاد از 
ثروت اندوزی برخی افراد، افزود: بســیاری از 
گره ها در کمیته امداد و بهزیســتی باز شده 
اســت، اما گره های زیادی وجود دارد و همه 
باید کمک کنند تا در این شــرایط کشور و 

تحریم ها نیازمندان زیر دست و پا له نشوند.
توصیــه عدالت خواهانــه فتــاح را پیش از 
او رئیــس دفتــر رهبری نیز مطــرح کرده 
بود. حجت االســالم والمســلمین محمدی 
گلپایگانی، دیروز در مراسم تکریم پرویز فتاح 
رئیس پیشین کمیته امداد و معارفه مرتضی 
بختیاری رئیس جدید این نهاد گفت: شنیدم 
در یکی از شــهرهای اطراف تهران شهرکی 
اســت به صورت قلعه با  دیوار 7 متر ارتفاع 

و ویالهایــی وجود دارد بــا حداقل 200 و 
حداکثر 700 میلیارد تومان قیمت که این نیز 
همان قارون است. در مقابل چنین وضعیتی 
مســتأجری زیر پله یا زیرزمین با چند بچه 
زندگی می کند؛ آیا این انصاف است. اقلیتی 
قارون صفت ســوار ماشین چند میلیاردی 
در خیابان ها رژه می روند و می گویند ما این 

هستیم. 

 رهبری زندگی متوسط و زیر متوسط 
دارند

حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی  
با تأکید بر اینکه امروز در شــرایط کشــور 
ثروتمندان در قبال نیازمندان وظایفی دارند، 
گفت:  امروز زیر ســایه شــخصیتی زندگی 
می کنیم که چه در زندگی شــخصی و چه 
اجتماعی همواره به یاد فقرا و بیچارگان بوده 
و همســان با آن ها زندگی می کنند و ایشان 

زندگی متوسط و زیر متوسط دارند.
اشــاره رئیس دفتر رهبری بــه ماجرای 
شــهرک باســتی هیلز در منطقه ییالقی 
لواســان در تودیــع و معارفــه فتــاح، 
عدالت خواهانه  رویکــرد  ادامه  نویدبخش 
در راســتای محرومیت زدایی  خواهد بود. 
ایــن روزها از تاریکخانه لواســان هر روز 
اخبار مختلفــی از تخلف برخی آقازاده ها 

و متولیان منتشر می شود.

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب در مراسم معارفه رئیس بنیاد مستضعفان انتقاد کرد

رژه قارون صفتان در خیابان  ها

 با تشکر از افتخاراتی که آفریدید؛ آمریکا قصدش اقرار به اعالن حضور توسط ما 
بود. 09150009278

 برای ســاخت ۳/۱ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال99 دولت چه تضمینی 
می دهد که اتمام آن در سال ۱۴00 به گردن دولت سیزدهم نیفتد؟

09150007215 
 روزنامه قدس۳0تیر؛ ظریف در ونزوئال: حضور آمریکا در هر نقطه از جهان موجب 
بی ثباتی اســت. کاش زمان مذاکره به این بینش رسیده بودید و اجازه نمی دادید، 
کالهی به این گشــادی به دست شما سر مردم ایران بگذارند، و ۱0سال کشور به 
قهقرا برود و این ســخن هم از شما به یادگار نمی ماند )درباره برجام کفران نعمت 
شــده( مردم را که رنجاندید، قرار بود به گذرنامه ایرانی، اعتبار بدید! شاید اتفاقات 
فرودگاه های جده و تفلیس نوعی اعتباره! هر چند خدمت به کشور ونزوئال هم خوبه 
ولی شما وزیر خارجه ایران اید و حقوق و مزایا و... از ایران دریافت می کنید، این چه 
جور تفسیر)بنی آدم اعضای یک پیکرند( است؟ پیشنهاد می کنم در حضور حضرت 

آقا از خداوند متعال، ایشان و مردم طلب مغفرت کنید. 09390002323
 سالم. اگر از همان ابتدای روی کار آمدن دولت، شبیه جلسه ای که وزیر نفت با 
وزیران ســابق نفت برگزار کرد و نظرات آن ها را در مورد عملکرد خویش جویا شد 
سایر وزیران هم این شیوه پسندیده را انجام می دادند، بدون شک ما امروز مشکالت 

فعلی را نداشتیم! 09150001648
 اینکه می گویند قیمت خانه و اجاره مسکن تا ۱00درصد گران شده توهم است! 
آمار بانک مرکزی هم که گفته میانگین حدود ۳0درصد گران شده اغراق است! اصاًل 

مسکن و اجاره مسکن گران نشده است. 09020009961
 از مسئوالن محترم دولتی درخواست می کنیم، نگذارید به خاطر افزایش هزینه 
بیش از حــد ملزومات تحصیلی دانش آموزان، مثل لباس فــرم، کتاب ها و دفاتر، 
خانواده ها مجبور به ترک تحصیل فرزندانشان شوند، چون واقعاً دیگر توان تحمل 

افزایش بیش از حد معیشت زندگی را ندارند. 09200001750
 پس از پخش سریال گاندو، بودجه سال 9۸ صداوسیما را منوط به رضایت اعضای 
دولت کردند یعنی مثل 6 سال گذشته باید صداوسیما به صورت 2۴ ساعته سخنان 
وزرا و رئیس جمهور را با قطع  برنامه ها پخش مستقیم کند و کلی مجیز  بگوید تا 
شاید بتواند بودجه و حقوق تمام بازنشستگان و مخارج ضروری شبکه صداوسیما را 

دریافت کند! 09360006158
 من که بدهی بانکی ندارم و ســاده زندگی می کنم چرا۳5 هزار تومان از یارانه ام 
کــم دادند، هرچند بعد متوجه شــدم برای خیلی ها این بــرج کم ریختند، چرا؟ 

09350002541
 قوه قضائیه یک شــماره همراه جهت ارسال پیام و تصویر در اختیار عموم قرار 

دهد. 09150007215

بازگشت ضرر ائتالف نظامی در 
خلیج  فارس به آمریکا و اروپا

تالش آمریکا و انگلیس برای ایجاد ائتالف نظامی 
در آب های منطقه ای ایران و یمن به بهانه ایجاد 
ثبات تجاری، به ضرر خود آمریکاست. آمریکا با 
اقدام هایی که علیه کشــور ما انجام داد، فرصت 
سرمایه گذاری و ثبات را در اقتصاد ما از بین برد و 
حاال به دنبال این است به بهانه آنچه ثبات تجاری 
می خواند، ائتالفی به راه بینــدازد. اگر بخواهیم 
به تحلیل و بررســی این اتفاق بپردازیم، نخست 
باید اتفاقاتی که آب های منطقه ای را دچار ناامنی 
کرده، مورد بررســی قرار دهیــم. ما گفتیم اگر 
نفت ایران نباید صادر شــود، نفت کشور دیگری 
هم نباید صادر شود و یا تهدیدهایی که در مورد 
بستن تنگه هرمز شد و یا انگلیس که کشتی نفتی 
ما را توقیف و مصادره کرد و ما هم عنوان کردیم 
که رفتار انگلیس را بی جواب نمی گذاریم، همین 
عوامل و موارد مشابه در منطقه و جنگ و درگیری 
در برخی کشورهای مجاور مسیرهای تجاری آبی  
سبب شده است که مقداری ثبات و اطمینانی که 
از مسیر تجاری خلیج فارس تا تنگه هرمز وجود 
داشت، کاهش پیدا کند و این مسیر ریسک پذیر 
شود. پس طبیعی اســت که آسیب این اوضاع، 
متوجه کشورهای متحد آمریکا و کشورهای غربی 

مصرف کننده نفت  شود.
بنابراین هر کسی که به تنش منطقه دامن بزند، 
ضرر آن پیش از آنکه متوجه ایران شود، متوجه 
کشــورهای غربی مصرف کننده نفت و متحدان 
ایــاالت متحده آمریکا می شــود و اینکه آمریکا 
تهدید کرده اســت ائتالف نظامی برای امنیت و 
صیانت از عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتی 
خلیج فارس تشکیل دهیم، ظاهر امر این است که 
امنیت عبور و مرور کشــتی ها را در خلیج فارس 
تأمین کنند، اما در حقیقت سبب دامن زدن به 
تنش ها در منطقه و تحریک مجدد ایران خواهد 
شــد که در نتیجه امنیت منطقه خلیج فارس و 
تنگه هرمز، کاهش بیشــتری پیــدا می کند و 
طبیعی است بیشترین ضرر متوجه خود غربی ها و 

متحدان آن ها، بخصوص آمریکا شود.
از طرفــی دیگر در این مدتی که مذاکرات برجام 
انجام می شد و آمریکا هم به تعهدات خود پایبند 
نبود، سبب شد اقتصاد ایران دچار یک سردرگمی 
شــود و در عمل، تصمیم گیــری بلندمدت که 
الزمه سرمایه گذاری اســت، امکان پذیر نبود و 
سرمایه گذار هم به دلیل نبود ثبات اقتصادی در 
کشــور، برای سرمایه گذاری نمی توانست اعتماد 
کند و در نهایت موجب شد که اقتصاد ما متضرر 

شود.
اما از زمانی که آمریکا از برجام خارج شــد و در 
مقابل ما هم تصمیــم گرفتیم که تعهداتمان را 
در قبال برجام کاهش دهیم، در مســیری قرار 
گرفتیم که تکلیف ما مشخص شد و از بالتکلیفی 
امید به برجام خارج شــدیم، هر چند در شرایط 
سخت تری قرار گرفتیم، اما  به این نتیجه رسیدیم 

که سیاست مقاومت باید ادامه پیدا کند.
ما با همین سیاســت مقاومــت، پهپاد آمریکا را 
سرنگون کردیم، اما بازار ما به این حوادث واکنش 
نشان نداد و این نتیجه سیاست مقاومت اقتصادی 
اســت که در پیش گرفتیم و در نتیجه تکلیف 
اقتصاد کشورمان مشخص شد و تأثیری پذیری 
اقتصاد ما از اخبار سیاســی کاهــش پیدا کرد. 
بنابراین  واضح اســت باید این سیاست را ادامه 
دهیم تا به یک ثبات سیاسی و تجاری در شرایط 
سخت برسیم و امید واهی به غرب نداشته باشیم 
تا با کوچک ترین اخبار سیاســی دچار نوســان 

نشویم.
اکنون اقتصاد ما نســبت به تهدیدهای غرب در 
حال واکســینه شدن اســت و طرح هایی که از 
طرف ایران، مطرح شــده، طرح هــای مقابله به 
مثل با آمریکاست و پایداری و پافشاری نظام بر 
این طرح ها، این پیام را به اقتصاد کشــور مخابره 
می کند که ما همچنان در سیاست مقاومت مصر 
هستیم و امید واهی به غرب نداریم و چنانچه عده  
معدودی هم که به غرب امید دارند، ناامید شوند 
به ثبات اقتصادی بیشتری می رسیم و نوسان هایی 

هم که وجود دارد از بین خواهد رفت.
بنابراین باید عنوان کرد که ائتالف نظامی آمریکا 
در آب های منطقه ای ایران و یمن نه تنها دیگر 
تجارت و اقتصاد ما را دچار نوسان نمی کند، بلکه 
به ضرر خود آمریکا و متحدانش در منطقه تمام 
خواهد شــد؛ چرا که سیاست مقاومت اقتصادی 

ثبات را برای اقتصاد به ارمغان خواهد آورد.
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پیشنهاد میز مذاکره فالحت پیشه را به دردسر انداختایران و عراق می توانند به ثبات و امنیت منطقه کمک کنند
سیاســت: رئیس جمهوری ایران شــامگاه 
دوشنبه در نشســت هیئت های عالی ایران و 
عراق  که ریاست هیئت عراقی را نخست وزیر 
عراق برعهده داشت، با اشاره به ضرورت تالش 
مســئوالن دو کشور برای تســریع در اجرای 
توافقات ایران و عراق، اهتمام و جدیت طرفین 
در این مســیر را برای دو ملت مایه خوشحالی 
دانســت و گفت: امروز روابط دوستانه تهران و 
بغداد در ســطحی است که حضور نمایندگان 
ایرانی و عراقی در عرصه های مختلف بین المللی 
این اطمینان را بــه وجود می آورد که از منافع 
متقابل دو کشــور بخوبی دفاع می شود. رئیس 
جمهور توســعه روابط و همکاری های ایران و 
عراق را در شــرایط فعلی حائز اهمیت بیشتر 
عنــوان کرد و افزود: در شــرایطی که هنوز در 
منطقه ثبات و امنیــت الزم و پایدار به وجود 
نیامده، توسعه همکاری ها و روابط همه جانبه 
تهران - بغداد مطمئناً در گســترش و افزایش 
امنیت و ثبات منطقه تأثیرگــذار خواهد بود. 

روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی 
ایران مایل به افزایــش تنش ها در منطقه و با 
دیگر کشورها نبوده و هرگز آغازکننده جنگ و 
تنش نخواهد بود، گفــت: ایران در طول تاریخ 
اصلی ترین حافظ امنیت و آزادی کشتیرانی در 
خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و 
خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ثبات و امنیت 
منطقه همیشــه برای ایران حائز اهمیت بوده 
است، گفت: ایران و عراق می توانند به عنوان دو 
کشور دوست و همسایه همکاری های خود را در 
راستای توسعه ثبات و امنیت منطقه گسترش 

دهند. 

سیاست: جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بررسی شکایت 
شورای عالی امنیت ملی از فالحت پیشه رئیس 
پیشــین کمیســیون امنیت ملی مجلس در 
دستورکار بود که به دلیل کمبود وقت به جلسه 
بعدی موکول شــد. شورای عالی امنیت ملی و 
دادستانی شکایتی را از فالحت پیشه به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر اینکه آقای 
فالحت پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس در رابطه با روابط 
ایران و آمریکا با وجود مصوبات شــورای عالی 
امنیت ملی اظهار نظرهایی داشــته است و در 
حالی که سیاســت کلی نظام عــدم مذاکره با 
آمریکا بوده و هســت، نباید وی این مباحث را 
مطرح می کرد. شورای عالی امنیت ملی شماره و 
تاریخ مصوبات این شورا را نیز به هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان ارائه کرده است. وقتی رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وقت 
مجلس ایجاد یک میز مشترک در قطر یا عراق 

را پیشنهاد می کند، آمریکایی ها این گونه تبلیغ و 
سوء تعبیر کردند که فشارها بر جمهوری اسالمی 
ایران مؤثر واقع شــده اســت و ایران مذاکره را 
پذیرفته است. فالحت پیشــه معتقد است، از 
مذاکــره حرفی نزده و صرفاً برای کاهش تنش 
چنین پیشــنهادی را در آن زمان مطرح کرده 
است. شورای عالی امنیت ملی نیز معتقد است، 
پس از اظهارنظر اولیه فالحت پیشه، سخنگوی 
شورای عالی امنیت ملی توضیحات الزم را ارائه 
کرده است و پس از این توضیحات، فالحت پیشه 
بازهم بــا خبرگــزاری خانه ملــت مصاحبه 
 کــرده و بر این موضوع تأکید داشــته اســت.

 سیاست   جلسه پرحاشیه مجلس درباره دوتابعیتی ها با انتشار 
اسامی آن ها جنجالی تر شد. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در نشست علنی دیروز نطق جنجالی ای داشت؛ 
نطقی که در ادامه حواشی اظهارات عجیب نماینده تربت جام علیه 

او و ادعای غیرایرانی بودن وی مطرح شده بود. 
کریمی روز گذشته خطاب به همکاران خود علت حمالت به مواضع 
و سؤاالت خود و نمایندگان انقالبی را حمله به ملکه نفوذ دانست و 
عنوان کرد: روز دوشنبه در پس سؤال 27 نفر از نمایندگان مجلس 
از وزیر دفاع درباره یکی از این افشاگری ها درباره کندوهای نفوذ و 
بحث دوتابعیتی ها، وزیر دفاع به مجلس آمد و پنج مرتبه علیرضا 
رحیمی نماینده سؤال کننده نام من را مطرح کرد، مثالً درخصوص 

اظهاراتم درباره دوتابعیتی بودن رئیس جمهور.
کریمی افزود: اگر اسمی از یک نفوذی و دوتابعیتی برده شد، سؤال 
این است که ما با چه قدرتی این کار را انجام دادیم؟ طرح بررسی 
دوتابعیتی ها را مجلس به تصویب رســاند و رأی هیئت تحقیق و 
تفحص از سوی رئیس مجلس به من ابالغ و کار تحقیق و تفحص 
بدین ترتیب آغاز شد. پس از این با وزیر اطالعات، سازمان اطالعات 
سپاه و وزیر امور خارجه نشست هایی داشتیم که هرفردی دوتابعیتی 
است را احصا کنیم و حدود یک سال روی این موضوع کار کردیم. 
گزارش این مهم را در کمیســیون امنیــت ملی قرائت کردیم. در 
همانجا فهرســتی به پیوست این گزارش به کمیسیون ارائه شد و 

من در آنجا گفتم که این لیست را نباید منتشر کرد؛ چرا که جامعه 
پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد.

  ماجرای درز کردن اسامی دوتابعیتی ها
وی در ادامه به اصرار برخی نمایندگان از طیف خاص اشــاره کرد 
که خواهان قرائت این اسامی بودند و باوجود تأکید کمیسیون بر 

محرمانه ماندن این اسامی، با مصاحبه آن را رسانه ای کردند.
وی افزود: همین آقای رحیمی پس از این جلسه مصاحبه و عنوان 

کردند که نام آقای روحانی در این فهرست بوده است.
وی با بیان اینکه آقایان مدام مصاحبه می کردند که کریمی قدوسی 
گفته است آقای روحانی دوتابعیتی است، در پاسخ به این پرسش 
علی الریجانی رئیس مجلس که از وی پرسید آیا چنین سخنی را 
مطرح کرده اید؟ گفت: بنده  به هیچ عنوان چنین چیزی را نگفتم، 
بلکه آقای رحیمی و دیگران بودند که مصاحبه کردند. بسیاری از 
نمایندگان از جمله آقای قاضی پور به من مراجعه کردند که لیست 
دوتابعیتی هــا را در اختیار آن ها قرار دهم، ولی چنین کاری را نیز 

انجام ندادم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
از دستگاه های امنیتی، اطالعاتی، ثبت احوال، سپاه و شورای نگهبان 
درخواست دارم که اگر یک سند در تأیید اتهاماتی که آقای رحیمی 
به بنده زدند، وجود داشت ایشان این سند را در صداوسیما پخش 

کند، در غیر این صورت صداوسیما باید این مذاکرات من را به صوت 
کامل نشان دهد. اگر دستگاه های داخلی چنین کاری نکردند، من 
از دولت افغانستان درخواست می کنم که اگر من رگه و ریشه ای از 
کشور افغانستان داشتم، عنوان شود. آقای رئیس مجلس شما هم 

مسئول هستید و این حقوق کسانی است که به من رأی داده اند.

  انتشار رسمی اسامی
کریمی قدوسی در جلسه دیروز وعده داده بود که گزارش کمیسیون 
و اســامی دوتابعیتی ها را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد، چون 
پیش از این برخی آن را رسانه ای کردند. گزارش کمیته تحقیق و 
تفحص مجلس از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت 
برای نخستین بار توسط خبرگزاری موج منتشر شد. این فهرست 
به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش نخست مربوط به کسانی است 
که بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آن ها هست. 
بخش دوم مربوط به اســامی مدیرانی است که بر اساس مدارک 

موجود گمان قوی در مورد دو تابعیتی بودن آن ها وجود دارد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

رضا تنهایی مقدم

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

شبکه اجتماعی

تنگه هرمز دورزدنی نیست
وحید حاجی پور، فعال رســانه   ای نوشت: مصرف روزانه نفت در 
جهان ۱00 میلیون بشــکه است که حدود 60 میلیون بشکه از 
این نفت، از طریق دریاها جابه جا می شود. سهم تنگه هرمز از این 
رقم بین ۱7 تا ۱۸میلیون بشکه در روز است. بزرگ ترین منتفع 
این آبراه، چین اســت با واردات ۴/5 میلیون بشکه و پس از آن 
اروپایی ها. تنگه هرمز برخالف سایر آبراه  ها مانند باب المندب، 
ســوئز، ماالکا و... هیچ جایگزینی ندارد و در صورت بسته شدن 

آن، اقتصاد جهان در چند روز فلج می شود.

سخنان امام خمینی)ره( درباره آمریکا
عبداهلل گنجی، فعال سیاسی نوشت: امام خمینی)ره( می فرمایند 
که اگر اکنون آمریکا یک کشور اسالمی را با خاک یکسان کند، 
مســلمانان چه می کنند؟ حال  ترامــپ در دیدار  عمران خان 
گفته اســت که آمریکا در مدت ۱0 روز می تواند افغانستان را از 
کره زمین محو کند. دقت کنید با رهبر یک کشور بزرگ اسالمي 

چنین تحقیر آمیز صحبت می کند.

روحانی، ترامپ و اجالس شهریور سازمان ملل
مهدی محمدی، فعال سیاســی نوشت: این طور در نظر بگیرید 
که برنامه در واشــنگتن به هر قیمت ترتیب دادن نوعی مذاکره 
میان ترامپ و روحانی در اجالس شــهریور سازمان ملل است 

و احمدی نژاد هم در حد خودش در آن مسیر قدمی برداشته.

دیدار ظریف با رند پاول؟
احمد زیدآبادی، فعال سیاســی اصالح طلب نوشــت: اگر دیدار 
ظریف با رند پاول ســناتور جمهوری خواه آمریکا در نیویورک 
صورت گرفته باشد، معنایی جز موافقت ایران با شروع گفت وگو 
با محافل رسمی آمریکا ندارد. از مدت ها پیش، نیروهای نزدیک 
به روحانی و برخی اصالح طلبان خواســتار گشــوده شدن باب 
مذاکره با افراد تأثیرگذار بر سیاست آمریکا از جمله اعضای کنگره 
شــده بودند. به نظرم این توصیه از ســوی کلیت نظام سیاسی 
پذیرفته شده است؛ چرا که از یک سو آقای ظریف بدون دریافت 
چراغ سبز از مقام های باالتر، اختیار و جسارت الزم را ندارد و از 

طرف دیگر، محافل اصولگرا در برابر این سکوت کردند.

تبریک کنایه آمیز ظریف به نخست وزیر جدید انگلیس
وزیر امور خارجه نوشت: توقیف نفت ایران توسط دولت ترزا می و 
به دستور آمریکا، دزدی دریایی است. به همکار سابقم جانسون، 
نخست وزیری انگلیس را تبریک می گویم. ایران به دنبال تقابل 
نیســت اما ۱500 مایل، ســاحل در خلیج فارس داریم. این ها 

آب های ما هستند و ما از آن محافظت خواهیم کرد.

سیاست داخلی

موضوعی که با انتشار اسامی جنجالی تر شد

جلسه پرحاشیه مجلس درباره دو تابعیتی ها

مجلسدولت
شکایت شورای عالی امنیت ملی از یک نماینده مجلسروحانی در نشست هیئت های عالی ایران و عراق: 

دولت
جهانگیری: 

شرمنده مردم بابت فشارهای 
اقتصادی هستیم

 امنیتی
سفر سرکرده منافقین به تل آویو 
مریم رجوی به آغوش 

نتانیاهو  رفت

سیاست خارجی
دیدار شمخانی با هیئت حماس

می خواستند بین گروه های 
مقاومت اختالف بیندازند

دفاعی
روایتی از تحقیر کشورهای متحجر منطقه

سردارتنگسیری: آمریکایی ها 
به آن ها می گویند »خفه شوید«

باشــگاه خبرنگاران: معاون اول رئیس 
جمهــور در اســتان البرز با بیــان اینکه 
امروز در شــرایط بســیار خطیــری قرار 
داریم، تصریح کرد: آمریکایی ها بر اســاس 
خوی دشــمنی با جمهوری اسالمی ایران 
فشــار های خــود را بخصــوص در بخش 
اقتصــادی بر ملت ایــران افزایش داده اند 
و مردم ایران در ســال های اخیر متحمل 
فشــار های فراوانی شــده که ما شرمنده 
آن ها هســتیم. این نویــد را می توانیم به 
مردم بدهیم که به فضل الهی از شوک های 
مهمی عبور کرده ایم و در شــرایط باثبات 

قرار گرفته ایم.

فارس: یــک دیپلمــات فرانســوی مقیم 
سرزمین های اشــغالی ، از سفر مهم »مریم 
رجوی« سرکرده گروهک تروریستی منافقین 
به این ســرزمین  با هدف دیدار با »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و 
رئیس سازمان جاسوســی موساد خبر داد. 
رودی جولیانی، شــهردار پیشین نیویورک 
و وکیــل فعلی »دونالــد ترامــپ« که در 
هفته جاری میهمان ویــژه مریم رجوی در 
تیرانا پایتخــت آلبانی بود، نقش اصلی را در 
هماهنگی و انجام این سفر داشته است. این 
سفر با هماهنگی سفیر رژیم صهیونیستی در 

آلبانی انجام شد.

سیاست: »صالح العاروری« نایب رئیس دفتر 
سیاســی حماس در صدر هیئتی عالی رتبه 
از جنبش مقاومت اســالمی فلسطین دیروز 
با دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دیدار و گفت وگو کرد. شمخانی 
در این دیدار گفت: برخی کشــورهای عربی 
با وعده های مختلف تالش داشــتند تا بین 
گروه های مقاومت و حامیان اصلی فلسطین، 
اختالف و شــکاف ایجاد کنند، اما مشاهده 
کردیم که حکام خودفروختــه آنان امروز با 
دشــمن صهیونیســتی تعامل دارند و برای 
کشتار مسلمانان از مستشاران نظامی آن ها 

کمک می گیرند.

سیاست: سردار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه پاســداران با اشاره به 
ظلم های همیشــگی انگلیســی ها از اروند 
تا خلیج فارس خاطرنشــان کــرد: امروز هم 
آمریکایی ها بــه دلیل اهمیت منطقه حضور 
دارنــد، ولی مثــل همیشــه کاری از پیش 
نخواهند برد. ســردار تنگســیری با اشــاره 
به اقتــدار، صالبت و قدرت ایــران که آن ها 
را مرهــون امام)ره(، رهبری و خون شــهدا 
دانســت، تصریح کرد: صدای ضبط شــده 
بیسیم آمریکایی ها و انگلیســی ها را داریم 
که خطاب به نیروهای کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس می گویند »خفه شوید«.

 قدردانی اطالعات سپاه
  از ضربه وزارت اطالعات 

به سازمان سیا
سیاست: حجت االسالم والمسلمین حسین 
طائب، رئیس ســازمان اطالعات سپاه دیروز 
در حاشیه نشست مســئوالن این سازمان از 
اقدام بــرادران وزارت اطالعــات در خصوص 
دستگیری جاسوسان سیا در ایران قدردانی و 
تشکر کرد. روز گذشته مدیرکل ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات در نشستی خبری از شناسایی 
و دستگیری ۱7 جاسوس تربیت یافته سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در داخل کشور 
خبر داد و گفت: احکام این جاسوســان صادر 
شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام 

می شوند.

ترامپ: 
توافق با ایران دارد برایم دشوارتر می شود

تســنیم: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشــنبه اعالم کرد 
توافق کردن با ایران برای او دشــوارتر شــده، اما وی آماده سناریوهای بدتر 
اســت. ترامپ که در کاخ ســفید با خبرنگاران صحبت می کرد،  در خصوص 
تنش های اخیر بــا ایران گفت: آن ها ]ایرانی ها[ به ما بی احترامی می کنند و 
اینکه بخواهم در این شرایط با آن ها توافق کنم، دارد برایم دشوارتر می شود. 
وی در ادامه مدعی شــد: ایران سردرگم شــده و نمی داند کجای کار است. 
من گزارش های زیــادی دریافت می کنم و می دانم که ایران به هم ریخته و 
آشفته است. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و آمریکا برای بدترین سناریوی 
ممکن در مورد ایران نیز آمادگی دارد. البته ما برای رفتار منطقی از ســوی 

ایران نیز آمادگی داریم.

سفر عراقچی به پاریس برای تحویل پیام روحانی
سیاست: ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران طی 
پیامی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت که سید عباس عراقچی 
معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
عازم پاریس شــد. بر اساس گفته موسوی، عراقچی در این سفر پیام مکتوب 

دکتر روحانی را تسلیم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواهد کرد.

کشف اسناد جدیدی از تخلفات حسین فریدون 
سیاست: سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره ورود این 
کمیسیون به پرونده تحصیلی و دانشگاهی حسین فریدون به خبرگزاری فارس گفت: 
آخرین وضعیت این پرونده آماده شده و اسناد قبلی و برخی اسناد جدید که مربوط 
به مقطع فوق لیسانس وی است، جمع آوری شده است. ما برای ورود جدید به پرونده 
حسین فریدون معطل اسناد جدید نخواهیم بود و بررسی آن را شروع خواهیم کرد. به 
همراه آقای خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع پرونده حسین 
فریدون را پیش خواهیم برد و پس از تعیین تکلیف این پرونده آن را به هیئت رئیسه 

ارجاع خواهیم داد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

صعود كوهنوردان آستان قدس رضوی به بام خراسان   آستان: گروهي از كوهنوردان آستان قدس به قله بينالود صعود كردند.برنامه صعود به قله بينالود زير نظر هيئت كوهنوردي مؤسسه تربيت 
بدني آستان قدس رضوي و با حضور 25 نفر در روزهاي 27 و 28 تيرماه صورت گرفت.قله بينالود، مشهورترين كوه استان خراسان رضوي و مشهور به بام خراسان، به ارتفاع 3211 متر در شمال شهر نيشابور و 

جنوب شهرستان چناران قرار دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نماینده آشوریان شیراز:

 امام رضاjتوحید را
 با تأکید بر محبت تبیین کرده است

نماینده آشوریان شیراز گفت: آموزه های 
مسیحیان یک بنیاد توحیدی دارد، اما 
مشــخصه بارز آن تأکید بر »محبت« 
اســت و همین موضوع را امام رضا)ع( 
بــه زیباترین شــکل بیــان کرده اند.

لرد ریک یوحنــا، نماینده آشــوریان 
شــیراز در نشســت تخصصی کرامت 

انســانی در ادیان ابراهیمی با تأکید بر آموزه های رضوی که در سالن غزل اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس برگزار شــد، اظهار کرد: آموزه های 
مسیحیان یک بنیاد توحیدی دارد اما مشخصه بارز آن تأکید بر »محبت« است 
و همین موضوع را امام رضا)ع( به زیباترین شکل بیان کرده اند. یوحنا افزود: یک 
الهی دان مســیحی به نام »فرانسیس آیسیسی« معتقد است مسیح برای ترویج 
فرهنگ محبت به این دنیا آمد و رســالت او نیز همین بوده اســت. وقتی  که ما 
به زندگی و سیره امام هشتم شیعیان نگاه می کنیم می بینیم هر آنچه در مورد 
حضرت مسیح گفته  شده است در مورد امام رضا)ع( هم صدق می کند.وی بیان 
کرد: چنین گفت وگوهایــی نه  تنها به هم افزایی گفتمانی در حوزه ادیان کمک 
می کند، بلکه احیاگر آموزه های مشــترک حضرت مســیح و امام رضا)ع( است.

 تشرف بیش از 9000 زائراولی استان مازندران
 به حرم مطهر رضوی

آستان: مســئول کانون زیارت اولی ها 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی با 
اشــاره به اینکه از سال 95 که فعالیت 
کانون زیارت اولی ها در استان آغاز شده 
تا امــروز 9909 نفر از طرف نمایندگی 
آســتان قدس در مازندران به مشــهد 
مقدس مشرف شــدند، گفت: در سال 

95 تعداد 584 نفر، ســال 96 تعداد 2796 نفر، ســال 97 تعداد 5516 نفر و از 
ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از 1000 نفر از مشتاقان امام هشتم به عنوان 
زائراولی به حرم مطهر رضوی اعزام شده اند.علی اصغر مالزمی افزود: هزینه اتوبوس 
و اســکان زائران در اعزام به غیر زائرشهر به همت خیرین تهیه می شود و زیارت 
اولی ها هشــت وعده غذا به همراه یک وعده تبرک حرم مطهر رضوی میهمان 
آستان قدس خواهند بود.وی با بیان اینکه افراد محروم استان که بین 8 تا 10سال 
به زیارت امام رضا)ع( مشرف نشده اند مانند افراد باالی 40 سال که آرزوی زیارت 
ضامن آهو را دارند به همت کانون زیارت اولی ها در فهرست اعزام به مشهد مقدس 
قرار خواهند گرفت، افــزود: محرومین زیارت اولی با کمک کانون های محله ای 
شناسایی و به کانون زیارت اولی معرفی می شوند.مالزمی با بیان اینکه زائراولی ها 
پس از شناسایی، در سامانه آستان قدس نام نویسی می شوند، افزود: اعزام ها از هر 

استان مطابق سهمیه آستان قدس صورت می گیرد.

کارگاه داستان نویسی به نشر برای بانوان تهرانی 
آســتان:  به همت به نشر)انتشارات 
کارگاه  رضــوی(  قــدس  آســتان 
داستان نویســی ویژه بانوان به صورت 
رایــگان در تهــران برگزار می شــود.

مدیرعامل به نشر گفت: در این جلسات 
وجیهه ســامانی، نویسنده و کارشناس 
ادبی و برگزیده جشنواره های مطبوعات 
ارشــاد، داســتان انقالب حوزه هنری، 

حبیب غنی پور و انتشــارات علمی فرهنگی؛ اصول و فنون داستان نویسی دینی 
برای مخاطب بزرگسال را به عالقه مندان آموزش می دهد.حسین سعیدی ادامه 
داد: تاکنون دو جلسه آموزشی با حضور 20 نفر از عالقه مندان داستان نویسی در 
دفتر انتشارات به نشر واقع در میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، کوچه شهید 
طاهری، پالک16 برگزار شــده که برگزاری این جلسات تا پایان سال در ابتدا به 
صورت ماهانه و پس از فصل تابســتان به صورت هر دو هفته یک بار ادامه دارد.

وی افزود: در طول برگزاری جلســات داستان نویسی، نشست های نقد و بررسی 
کتاب های دینی با حضور نویسندگان آثار، منتقدان و کارشناسان برگزار خواهد 
شــد که این امر فرصت مغتنمی برای فراگیران اســت تا داشته های خود را در 
معرض قضاوت بزرگان عرصه ادبیات داســتانی قرار دهند.سعیدی تصریح کرد: 
در پایان برگزاری این جلسات آموزشی، داستان های برگزیده فراگیران در صورت 

داشتن استانداردهای داستان نویسی به صورت یک کتاب چاپ خواهد شد.

 قدردانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی
 از دختران برتر در قالب طرح »مهر رضوی«

در  برگزیده  دختــران  اردوی  قدس: 
حــوزه حجاب، در قالــب برنامه  »مهر 
رضــوی« در اردوگاه فرهنگی تربیتی 
امام رضا)ع( برگزار شد. برای این برنامه، 
از 100 دختــر برتر در حــوزه رعایت 
حجاب حاضر در طرح تابســتانه اوقات 
فراغت تربیت بدنی آستان قدس و نیز 

کالس های خادمیاری ورزش دعوت و قدردانی به عمل آمد. 
این برنامه با هدف تشویق دختران نوجوان به حفظ حجاب و ترویج فرهنگ عفاف 
و حجاب بین جامعه ورزشی بانوان ترتیب داده شده و در همین راستا برنامه های 
متنوع و بانشاطی از قبیل اجرای مسابقه، بازی، پذیرایی و اقامه نماز جماعت برای 

این اردوی یکروزه در نظر گرفته شده است.
 به شــماری از دختران شــرکت کننده در این برنامه، هدایای متبرکی از جمله 
بسته بندی گل های متبرک روی مضجع منور رضوی تقدیم شد. ضمناً این گونه 
برنامه های فرهنگی- تشویقی در طول اجرای طرح اوقات فراغت امسال تربیت 

بدنی آستان قدس رضوی ادامه دارد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
حکم فتحعلی شاه برای تعیین نایب الزیاره 
روز  رضوی،  مطهر  حرم  در  خود  برای 

گذشته رونمایی شد. 
در آســتانه 23 ماه ذی القعده، روز زیارتی 
حضرت امــام رضــا)ع( و در هجدهمین 
برنامه از سه شــنبه های فرهنگی آستان 
قدس رضوی مراســم رونمایی و معرفی 
قدیمی ترین اسناد مربوط به زیارت و زائر، 
دیــروز در محل گنجینه قرآن و نفایس و 
هدایای مقام معظــم رهبری صحن کوثر 
حرم مطهر امام هشــتم)ع( برگزار شــد 
که حکم فتحعلی شــاه قاجار برای تعیین 
نایب الزیــاره بــرای خــود در حرم مطهر 

رضوی، یکی از آن ها بود.

  5 هزار برگ سند مربوط به زیارت
مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس 
رضوی در این مراسم با اشاره به اینکه سفر 
به مشهد به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز 
زیارتی جهان اسالم ســابقه ای به قدمت 
تاریخ شکل گیری بقعه مبارکه بر مضجع 
شریف امام هشتم)ع( دارد، اظهار داشت: 
حدود 5000 برگ سند به عنوان مجموعه 
اسناد زیارت در گنجینه رضوی وجود دارد 
که در برنامه امروز اســناد متعلق به دوره 
صفویه تا قاجاریه رونمایی می شــود و این 
اســناد یکی از مدون ترین مجموعه اسناد 
زیــارت مربوط به یک مــکان مذهبی در 

جهان اسالم است. 
دکتر ابوالفضــل حســن آبادی ادامه داد: 
در این ارتبــاط، قدیمی ترین نهاد موقوفه 
زائران )زواری( در سال 933 هجری قمری 
توسط عالء الدین حاجی و سپس در سال 
940 هجری قمری توســط ســیدلطیف 
شاه حســینی وقف بارگاه مطهر حضرت 
رضا)ع( شــده اســت.وی اضافه کرد: این 
واقفان قسمتی از عواید موقوفه خود را به 
زائران امام هشتم)ع( چه در مشهد و یا در 
راه مشهد اختصاص داده اند و نشان دهنده 
نیــات ویژه آنان برای توجه به امر زیارت و 

زائر در این زمینه است.

  تقسیم بندی اسناد به دو دسته
مدیــر ایــن مرکــز در ارتباط با اســناد 
کمک های آســتان قدس رضوی از محل 
موقوفه هایی کــه عواید آن ها بــه زائران 
اختصاص دارد، گفت: در این مورد اسناد به 
دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست، 
موقوفه های زواری عمومی است که واقف 
نیک اندیش عواید رقبه یا رقبات موقوفه اش 
را بــه صورت مطلق وقف بر مصرف زائران 
امام رضا)ع( کرده و نامی از زائران کشــور 
خاصی نبرده و شرطی را هم تعیین نکرده 
اســت مانند: موقوفه عتیقی که بخشی از 
عوایــد نهاد موقوفه خود را به اطعام فقرا و 

مساکین اختصاص داده است.
این مقام مسئول بیان داشت: دسته دوم، 
موقوفه هایی هســتند که واقفان آن ها به 
صراحت در متــن وقف نامه، عواید رقبات 
موقوفه خود را به صــورت اختصاصی به 
گروه خاصی از زائــران مانند زائران عرب 
خارجی اختصاص داده اند که در این زمینه 
می توان بــه موقوفه حاجی علی اکبر خان 
اصفهانی که عواید رقبات نهاد موقوفه اش را 
به زائران اهل نجف، کربال و کاظمین شرط 

کرده اســت و یا موقوفات واقفان دیگری 
همچون خواجه عتیق منشی، وزیر نظام و 

صفی قلی خان بیگلربیگی اشاره کرد.
حسن آبادی در بخش دیگری از سخنانش 
به ارائه توضیحاتی درباره اسناد ویژه زائران 
در موقوفات آســتان قدس رضوی و نحوه 
هزینه کرد آن برای زائران، اسناد کمک های 
نقدی و غیرنقدی، اسناد متعلق به چگونگی 
اســتقبال و پذیرایــی از زائران، اســناد 
زیارت نامه خوانان، بحثی در مورد عکاسی 
زیارتی به عنوان یکی از هویت های مهم و 

مرتبط با زیارت در مشهد و... پرداخت.

  برخی از اسناد رونمایی شده
در این مراسم از 10 سند مرتبط با زیارت و 
زائر مربوط به دوره صفویه و قاجاریه موجود 
در گنجینه رضوی رونمایی شد که برخی از 

آنان به شرح ذیل است:
  قدیمی ترین سند مربوط به سال 1012 
هجری قمــری)دوره صفویه( بــا عنوان 
پرداخت وظیفه دســتمزد به امیرمحمد 
صالح رضوی، زیارت نامه خوان حرم مطهر 

امام هشتم)ع(.

  برات زیــارت ممهور به 
مهر آســتان قدس رضوی 
ســال 1083  بــه  مربوط 
هجری قمری )دوره صفویه( 
منقش به مهری که حاوی 
یک بیت شــعر از بابافغانی 
شیرازی )شــاعر قرن 9 و 
10 هجری قمــری( با این 
مضمــون اســت: گلی که 
هر ورقــش آبروی نُه چمن 
است، نشــان خاتم سلطان 

دین، ابوالحسن است.
  درخواســت خانم هاجــر در خصوص 
تصدی شــغل کفشــبانی ایام زنانه حرم 
مطهر رضوی به جای خانم هدیه که فوت 
کرده است و پذیرش درخواست وی)سال 
سند 1146 هجری قمری مربوط به دوره 

قاجاریه(.
  حکم فتحعلی شــاه قاجار در خصوص 
انتصاب سیداســماعیل رضوی به سمت 
زیارت نامه خوان حرم مطهر امام رضا)ع( و 
تعیین وی به عنوان نایب الزیاره خود)سال 

سند 1221 هجری قمری(.

در این مراسم 
از 10 سند مرتبط 

با زیارت و زائر 
مربوط به دوره 

صفویه و قاجاریه 
موجود در گنجینه 
رضوی رونمایی شد

بــــــــرش

ازقدیمی ترین اسناد »زیارت و زائر« رونمایی شد

 لطفاً همانند حرم مطهر، در نمازخانه های 5 هزار برگ سند از تاریخ زیارت در  گنجینه رضوی
بین راهی آستان قدس هم پالستیک حمل 

کفش قرار دهید.
09150002417

 
 خواهش می کنم تذکری جدی به امامان 
جماعت برای کوتاه کردن نماز بدهید؛ چون 
سالخوردگان، اطفال و زنان باردار یا مشکل دار 
از نعمت نماز جماعت در حرم مطهر محروم 
می شوند. من خودم با اینکه آرزو دارم بتوانم 
در حرم نماز جماعــت بخوانم اما به خاطر 

کمردرد و طوالنی بودن نماز نمی توانم.
09150007664

 با اینکه مشهد شهر زیارتی و مسافرپذیر 
است، سرویس های بهداشتی عمومی در آن 

کم است.
09150002281

 لطفــاً در حرم مطهر یــا کتابخانه حرم 
مطهر جایی را معرفی کنید که کتاب های 
دعا و قرآن هایی که پاره و خراب شــده اند و 
در منازل و مســاجد فراوان هستند، به آنجا 
تحویل بدهیم تا مورد بی احترامی قرار نگیرند.

09360002306

 آستان قدس در سال رونق تولید و برای 
کمک به ســبد خانوار، محصوالت تولیدی 
شــرکت های صنایع غذایی، کشــاورزی و 

اقتصادی خود را با تخفیف ویژه ارائه دهد.
09150000674

 لطفــاً وضعیت بازار اطراف حرم مطهر را 
با کمک مســئوالن قضایی، آستان قدس و 

شهرداری مشهد بهبود ببخشید.
09370001172

 با عرض ســالم. لطفــاً در ضلع جنوبی 
فلکه آب یک گذر عابر پیاده بسازید. خیلی 

ترافیک سنگین است.
09150001602

صدای مردم

خـــبر

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آســتان: در آســتانه 23 ذی القعده، روز زیارتی مخصوص 
هشتمین پیشوای شیعیان جهان امام علی بن موسی الرضا)ع( 
آیین غبارروبی مضجع شــریف رضوی با حضور مراجع عظام 

تقلید، علمای اعالم و خدام آستان قدس رضوی برگزار شد.
صبح دیروز در این مراســم معنــوی که با حضور آیات عظام 
جوادی آملی، ســبحانی، مکارم شــیرازی، علــوی گرگانی، 
علم الهدی و حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان 
قدس رضوی برگزار شــد، در فضایی سرشــار از معنویت و 
روحانیت روضه منوره رضوی با گالب ناب شست وشــو داده 

شد.
آوای جان بخــش کالم الهی و مداحــی مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( زینت بخش این مراسم بود و در ادامه 
آیــات عظام با ورود به داخل ضریــح مطهر، ضمن تعویض 
روپوش سنگ مضجع منور، تمامی قسمت های داخلی ضریح 
را غبارروبی کرده، با گالب ناب شست وشــو داده و سپس به 

نماز ایستادند.
گفتنی است، غبارروبی از آیین های دیرین حرم مطهر رضوی 
است که معموالً چند بار در سال با حضور مراجع تقلید، آیات 

عظام و شخصیت های کشوری و استانی برگزار می شود.

قاب رضوی

با حضور مراجع عظام تقلید مضجع منور رضوی غبارروبی شد

غبارکوی تو ما را
زچهره دور مباد...

عکس ها  حميد فرش باف /عکس رضوی

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارزر﹁
﹝﹣︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی 
  ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صا︫ــ ﹤﹫﹚﹋ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ︡ــ﹏ را در ︎︣وژه ﹨︐﹏ ر︲﹢ی ﹝︪ــذ
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ی ﹁︣ا︠﹢ان را از ︨ــ︀️ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
 ﹏ری ︋﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹥ آدرس ذ﹢︱ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹅︣︵ از ︀ و WWW.OAQR.IR : ︋ــ﹥ آدرس
﹥ ﹨﹞︣اه ﹝ــ︡ارك ﹝︣︋﹢︵﹥ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀رــ ١٠/ ٩٨/٠۵ ︑﹢﹏ و  ــ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏︋  در︀﹁ــ️ ﹡﹞ــ﹢ده و︎ 
ــ﹫︡ د︨︐︽﹫︉،                ﹙﹢ار︫  ﹫︀م- ﹡︊︩︋  ــ︖︀د︠  ﹙﹢ار︨   ︋︹︵︀﹆︑ ،︡آدرس: ﹝︪ــ .︡﹠︀﹞︣﹁ ︪ــ︐︀ز﹫ ︧ــ️︎   ︎︀

ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١) 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی
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شماره 
مناقصه 

برآورد اوليه تعدادعنوان كار
ميليون ريال

پيمانكاران 

304
تهيه ، ساخت ،  بارگيرى ، حمل ، تخليه ، نصب 
درب هاى چوبى داراى كد حريق ، با كد رنگ و 
متعلقات  ( يراق آالت) ، در طبقات پروژه مطابق 

مشخصات فنى و نقشه هاى جزئيات موجود در سايت

 273
كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى 38,000عدد

تجربه وسابقه مرتبط مى باشند.
تذكر: انجام كارهاى مذكور ميبايست 

مطابق مشخصات مندرج در برگه پيشنهاد 
قيمت باشد . 305

تهيه ، ساخت ،  بارگيرى ، حمل ، تخليه ، نصب درب 
هاى چوبى فاقد كد حريق ، با كد رنگ و متعلقات  
( يراق آالت) ، در طبقات پروژه مطابق مشخصات 

فنى و نقشه هاى جزئيات موجود در سايت

 330
9,900عدد

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ︣ا︠﹢ان ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر﹁
︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را  ﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎  ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥︋ 
 ﹩︋︀︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ی ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹫︲︀﹆︐﹞ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا﹨ ️ ﹋︫︣ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از
﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝﹢︨︧﹥  ﹥ آدرس: WWW.OAQR.IR و ︀ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری︋   ︋﹤︧︨﹢﹞ ️︀ را از︨ 
 ️︧︎ ︀ و ﹏﹢︑ ٩٨/٠۵ /١٠ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︵﹢︋︣﹞ ده و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارك﹢﹝﹡ ️﹁︀در ﹏آدرس ذ ﹤︋

.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫︎
آدرس: ﹝︪︡، ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︨︖︀د ︠﹫︀م- ﹡︊︩ ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١)

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی
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آ︨︐︀ن ﹇︡س 
﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

شماره 
پايه پيمانكارىبرآورد اوليهعنوان كارمناقصه

302

اسكن، طبقه بندى و بارگذارى كليه اوراق موجود در 
پرونده هاى مربوط به بازار و امالك متعلق به موسسه به 

ميزان تقريبى 700،000 برگ، مميزى وضع موجود و تهيه 
نقشه GIS واحدهاى تجارى و امالك و مستغالت

1800

كليه شركت هايى كه داراى 
تجربه و سابقه مرتبط 

مى باشد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 2 مرداد 1398 21 ذی القعده 1440 24 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9021  

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
اپلیکیشن انتشار قیمت روزانه ۱۰۰ کاالی اساسی 

راه اندازی می شود 
شفقنا: مــدرس خیابانی، قائم مقام وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت گفت: ســامانه 
اطالع رسانی قیمت کاالها بزودی منتشر 
خواهد شــد و در این سامانه قیمت کف 
بازار و قیمت عرف ۱۰۰ کاالی اساسی به 
صورت روزانه و آنالین منتشر خواهد شد. 

شرکت دولتی مسئول خرید گندم به وزارت صنعت می رود 
تسنیم: شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئولیت تأمین و خرید تضمینی کاالهای 
اساســی از جمله گندم را بر عهــده دارد، در حال انتقال به وزارتخانه غیر تخصصی 
صنعت، معدن و تجارت است. طباطبایی، مدیر روابط عمومی  شرکت بازرگانی دولتی 
ایران دراین باره گفت: در جریان انتقال به وزارت صنعت قرار داریم، اما  این مهم هنوز 

به این شرکت ابالغ نشده است.

 خودروسازان با وجود کاهش قیمت ارز
 قیمت های خود را کاهش نمی دهند

نود اقتصادی: محمد شــکریه، نایب 
رئیس اتــاق اصناف گفــت: بازارهای 
مختلــف به یکدیگر متصل هســتند، 
زمانی که یک بــازار کاهش قیمت را 
لحاظ نکند، دیگــر بازارها نیز توجهی 
به کاهش نرخ ارز ندارند، به طور مثال 
کارخانجات تولیــدی خودرو در هفته 

گذشته با وجود کاهش قیمت ارز قیمت های خود را کاهش ندادند.

ارز که گم نمی شود!
ایبنا: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعالم خبری مبنی بر گم 
شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی، گفت: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد، ارز 
که گم نمی شود. به یک واردکننده، ارزی تخصیص داده شده تا فالن کاال را وارد کند، 

برخی از این کاالها وارد شده اما ثبت نشده و برخی در مسیر واردات است.

سه برابر شدن قیمت نوشت افزار 
راســخون: رئیــس اتحادیــه صنــف 
لوازم التحریر و نوشــت افزار گفت: در یک 
ســال گذشــته که نرخ ارز بین چهار تا 
پنج برابر افزایش یافــت، طبیعتاً قیمت 
نوشت افزار نیز باال رفت و به طور میانگین، 
حدود ســه برابر سال گذشته شده است. 
موســی فرزانیان در واکنــش به فروش 
نوشت افزار الکچری و دفترهای چند میلیون تومانی گفت: فروش نوشت افزار خارج 

از عرف و اقالم فانتری با قیمت های غیرمعمول ممنوع است.  

رکورد مصرف برق در ایران شکسته شد 
ایرنا: ســخنگوی صنعت برق گفت: 3۱ تیرماه پیک مصرف به عدد ۵۷ هزار و ۶۸۱ 
مگاوات رســید تا بر این اساس رکورد جدیدی در مصرف برق کشور به ثبت برسد . 
رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق گفت: مصرف برق در این روز حدود ۱2۰۰ 

مگاوات نسبت به روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است.

احیای کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق است
خبرگــزاری ملت: اســداهلل قره خانی، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
احیای کارت ســوخت بــرای جلوگیری 
از قاچــاق بنزین و گازوئیل اســت. هیچ 
صحبتی برای گران کردن بنزین یا دونرخی 
و سهمیه بندی مطرح نیست. دولت کارت 
سوخت را از 2۰ مرداد دوباره احیا خواهد 

کرد و پس از کالنشهرها، در شهرهای کوچک اعمال می شود.

 بانک ها از اقدام حقوقی و اجرایی 
علیه واحدهای تولیدی منع شدند

مهر: میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخشنامه ای همه بانک های 
عامــل را از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی تا اتخاذ 
تصمیم نهایی منع کرد. همچنین بانک هایی که اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند 
نیز باید برای توقف اقدامات، خارج کردن از ســرفصل بدهــکاران غیرجاری و رفع 

محدودیت های اعمال شده، اقدام الزم را به عمل آورند.

قدس بررسی می کند؛ آیا سامانه ثبت قراردادهای کار 2۰ روز دیگر اجرایی می شود؟

قراردادی ثبت نشود، ادعای کارگر مالک است
 اقتصاد/زهرا طوســی  »ســامانه جامع ثبت 
قراردادهای کار« دو ســال پیش، اواسط مرداد 9۶ 
توسط علی ربیعی، وزیر کار رونمایی شد؛ یک سال 
بعد در هجدهم  تیر 9۷ مشیریان، معاون وزیر وقت 
کار از راه اندازی سامانه »بارگذاری قراردادهای کار« 
تا پایان هفته خبر داد؛ حال حاتم شاکرمی، معاون 
روابط کار از راه اندازی همین سامانه با عنوان »ثبت 
قراردادهای کار« در آینده ای نزدیک خبر می دهد.

 بهبود وضعیت اشتغال 13 میلیون کارگر 
با راه اندازی سامانه

در حال حاضر تعداد کارگران سرپرست خانوار که 
مشــمول قانون کار و زیر پوشش بیمه اجتماعی 
هســتند، ۱3 میلیون نفر اعالم شده است.  برپایه 
آمــار، از این تعداد 9۵ درصد دارای قرارداد موقت 
هستند. همین آمار باالی کارگران دارای قرارداد 
موقت ســبب شد دو سال پیش مسئوالن به فکر 
راه اندازی سامانه ای با نام سامانه جامع روابط کار 
بیفتند که از چند زیرسامانه شامل ثبت و پیگیری 
قراردادهــای کار،  بیمه بیکاری و  بیمه کارگران 
ساختمانی تشکیل شده و می تواند منشأ تحوالت 

مثبتی در وضعیت اشتغال کارگران باشد. 
علی ربیعــی، وزیر وقت کار در زمان رونمایی این 
ســامانه اعالم کرد که نگرانی های بسیاری بابت 
قراردادهایی وجود دارد که یا ثبت نمی شــوند یا 
برخالف قانون ارسال نمی شوند. با این سامانه، کل 
حوزه روابط کاری ما الکترونیکی و شفافیت اضافه 
می شــود، نوعی تکریم ارباب رجوع و صرفه جویی 
در منابــع به وجود می آید و از همه مهم تر، امکان 
رسیدگی به افراد دهک های پایین افزایش می یابد. 
وی این نوید را داد که با راه اندازی این سامانه، ثبت 
هر گونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران 
بــدون مراجعه حضوری بــه مراجع حل اختالف 
امکان پذیر است و تمام کارفرمایان موظف به ثبت 
قراردادهای کار با کارگران خود به وسیله این سامانه 

خواهند بود.
یک سال گذشت تا مشــیریان، معاون وزیر وقت 
کار بــا تعیین مهلت یک هفتــه ای، از کارگران و 
کارفرمایان بخواهد برای دریافت نام کاربری در این 

سامانه از طریق دفاتر پیشخوان اقدام کنند. طبق 
اعالم وزارتخانه، سامانه قرار بود در فاز نخست در 
استان تهران و به فاصله حداکثر دو هفته در چهار 
اســتان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان به صورت 
آزمایشی اجرا شود تا پس از رفع ایرادهای سامانه 
در استان های محل اجرا، این طرح در تمام کشور 

اجرایی شود؛ وعده ای که تحقق نیافت.
حال برای بار ســوم همین اتفاق رســانه ای شده 
است و حاتم شــاکرمی، معاون روابط کار خبر از 
نصب تجهیزات این سامانه در وزارتخانه می دهد. 
شاکرمی اعالم کرده است: »سرورهای سامانه آماده 
و تجهیز شده اند و هفته آینده در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نصب خواهد شد. به هر حال یک 
سامانه ملی و فراگیر است و حساسیت خاص خود 
را دارد. هفته گذشته ســرورها و تجهیزات آماده 

شده اند و بزودی وارد فاز اجرا خواهد شد«.

 20 روز تا راه اندازی سامانه باقی است
علی خدایی، عضو شــورای 
عالــی کار در گفت و گــو با 
اینکه  تأیید  بــا  خبرنگار ما 
اجرای این ســامانه از زمان 
رونمایــی آن تاکنــون بــه 

تعویق افتاده است، تأکید کرد: چندی پیش در 
گفت و گویی با آقای شــریعتمداری، وزیر تعاون 
از ایشــان پرسیدم چرا سامانه جامع روابط کار 
برای پایان دادن به قراردادهای ســفید امضا و 
اجحاف به حقوق کارگران راه اندازی نمی شــود 
که وزیر قــول داد تا دو ماه آینده ســامانه در 
اختیار همگان قرار می گیرد. ایشــان گفتند که 
کارفرمایان باید قراردادهــای خود با کارگران 
را در این ســامانه ثبت کننــد. حال از موعدی 
که وزیر کار گفتند 2۰ روز باقی مانده اســت و 
ما منتظریم ببینیم این بار این ســامانه اجرایی 

می شود یا خیر.
خدایی با اشاره به برگزاری جلسات فراوان بین 
نمایندگان کارگری با دیگر گروه های کارفرمایی 
و دولت درباره ضرورت تسریع در راه اندازی این 
سامانه و حل مشــکالت زیرساختی آن افزود:  

این ســامانه کــه پیش از این رونمایی شــده، 
دارای نواقصی بود و ســال گذشــته قرار شد با 
اجرای آزمایشــی در تهران و اردبیل  مشکالت 
آن بررســی و برطرف شود. در عمل اجرای آن 
در تهران به خاطر مشــکالت به جایی نرسید و 
مراحل آزمایشــی در اردبیل اجرا شد. حال در 
صورتی که طبق وعده وزیر تا 2۰ روز آینده این 
سامانه اجرایی شود، جامعه کارگری می تواند از 

34 خدمت در حوزه روابط کار بهره ببرد.

  پایان قراردادهای سفید امضا نزدیک است
وی با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار از چند 
زیرمجموعه شــامل ثبت دادخواست ها، بررسی 
مشاغل سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، 
آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی 
کار، ثبت و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران 

طبقه بندی  و  ســاختمانی 
تشکیل  ســخت  مشــاغل 
شده اســت، تأکید کرد: اگر 
این سامانه زودتر اجرا شده 
بود در بــازه زمانی اخیر که 
با  وضعیت اشتغال کارگران 
خطرات بیشتری مواجه شده 
اســت، شــاهد قراردادهای 
سفیدامضا و اجحاف در حق 

کارگران نبودیم.
وی در پاسخ به ضرورت ثبت 
قراردادها از سوی کارفرمایان 
در این ســامانه اظهار کرد: 
همان طور که در حال حاضر 

لیســت بیمه تأمین اجتماعی کارگران از سوی 
کارفرمایان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی به 
سازمان تأمین اجتماعی ارسال می شود، کارفرما 
براساس قانون موظف است که نسخه ای از قرارداد 
با کارگر را در ســامانه جامــع روابط کار به ثبت 
برســاند. الزامات کافی برای این کار در قانون نیز 
در تبصره ۱۰ ماده ۷ دیده شده و سپس در بخش 
تخلفات، برای کارفرمایانی که از دستورات قانون 

سرپیچی کنند مجازات مشخص شده است.

 قرارداد در سامانه ثبت نشود ادعاهای 
کارگر مالک عمل است

به گفته عضو شورای عالی کار، برمبنای قانون اثبات 
رابطه کارفرمایی و کارگری برعهده کارفرماســت 
که اگر این قرارداد را در ســامانه جامع روابط کار 
ارائه نکرد، در صورت هر گونه مشــکل بین کارگر 
و کارفرما در محاکــم، همه ادعاهای کارگر اثبات 
می شود و مالک عمل قرار می گیرد 
و قراردادهای بعدی کارفرما مورد 

توجه قرار نخواهد گرفت.
وی افزود: عدم شــفافیت و نبود 
ســامانه جامع روابــط کار عامل 
مهمــی در اتفاقات بعدی اســت؛ 
برخی کارفرمایــان به خاطر نبود 
امنیت شغلی به کارگران اجحاف 
قراردادهای  اصطالحــاً  و  کــرده 
ســفیدامضا می بندنــد و یا اینکه 
با امضا از  ســفته های ســنگین 

کارگران می گیرند.
فعال  اســماعیلی،  حمید حــاج 
کارگری نیز در گفت و گو با خبرنگار 
ما با اشاره به اینکه از گذشته یک مشکل اساسی 
در زمینه اطالعات بازار کار در کشور داشتیم و برای 
همین است که تاکنون نتوانسته ایم آمار و اطالعات 
دقیقی را در این باره تهیه کنیم، توضیح داد: آمار 
ارائه شــده در بازار کشــور تقریبی است، در حال 
حاضر نیز به دلیل اینکه یک بانک جامع اطالعاتی 
بازار کار در دســترس نداریم بحث نرخ بیکاری، 
اشــتغال و جمعیت فعال نیز با همین چالش ها 
روبــه رو اســت، سال هاســت وزارت کار به دنبال 

طراحی سامانه جامعی است تا این اتفاقات در آن 
رقم بخورد، اما متأسفانه همین طور که می بینید 
این ســامانه رونمایی شد و یک سال بعد، پس از 
اعالم آماده بهره برداری بودن آن توسط وزارت کار، 

باز هم آغاز کار به تعویق افتاد و اجرایی نشد.

 ضرورت همکاری سایر مجموعه های 
مرتبط با بازار کار

حمید حاج اسماعیلی یادآور 
شد: با اقدامات وزارت کار این 
بانک جامع اطالعاتی که خأل 
آن بشدت احساس می شود 
تکمیل نمی شــود. به نظر 

می رسد وزارت صمت، تأمین اجتماعی، ثبت احوال، 
اداره ثبت شرکت ها و دیگر مجموعه های مرتبط با 
بازار کار باید در این موضوع همکاری داشته باشند، 
چرا که اطالعات این بانک برای همه این گروه ها و 

سازمان ها مهم و کاربردی است.
وی با بیان اینکه افراد پیش از گرفتن مجوزشان، 
بایــد آدرس، نوع کار و فعالیــت تولیدی، تعداد 
کارگرانی که به کار می گیرند و نوع محصولشــان 
را در ســامانه ثبت کنند، افزود: به نظر می رســد 
اقداماتــی که وزارت کار انجام داده ناقص اســت، 
یعنی فضایی که وزارتخانه ایجاد کرده این الزام را 
برای کارفرما ایجاد نمی کند که تمام اطالعاتشان را 
به طور صحیح در این سامانه ثبت کنند؛ با این حال 
این ســامانه به بازار کار کشور کمک می کند که 
یک بانک جامع برای برنامه ریزی و حمایت و سایر 
فعالیت های موردنیاز داشــته باشد و حتی اجرای 

ناقص آن هم در این شرایط کمک کننده است.

 پرونده مسکن مهر
تا پایان سال ۹۸ بسته می شود

 ۸5 درصد دارایی ها 
در اختیار یک درصد جمعیت

 کارخانجات لوازم خانگی 
حاضر به کاهش قیمت نیستند

تالش می کنیم با اصالح قیمت نان 
کمترین فشار به مردم وارد شود

رمز ارز برای ورود به حوزه پرداخت 
نیازمند نظارت بانک مرکزی است 

خبرنــگاران  باشــگاه 
جوان: محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی با تأکید بر 
اینکه پرونده اجرایی مسکن 

مهر تا پایان ســال 9۸ بســته می شود، اعالم 
کرد: کارکنان رسانه و کارگران نیز می توانند 
در طرح مسکن کارکنان دولت ثبت نام کنند. 
وی با بیان اینکه قیمت یک مترمربع مسکن، 
تورم و اجاره بها با هم هماهنگ هستند، گفت: 
آنچه مشاوران امالک مطرح می کنند مالک و 

معیار اجاره بها نیست.

ایلنــا: علی ســعدوندی، 
تحلیلگر مســائل اقتصادی 
با بیان اینکه امسال مقصد 
نقدینگــی، بازار ســرمایه 

و بورس اســت، گفت: متأســفانه در کشور 
مــا نابرابری شــدیدی در دارایی نقد در نزد 
بانک ها وجود دارد. ایــن تحلیلگر اقتصادی 
ادامه داد: چیزی حدود یک درصد جمعیت 
کشور حدود ۸۵ درصد دارایی ها را در اختیار 
دارنــد، بنابراین صاحبــان نقدینگی، مقصد 

بعدی را انتخاب می کنند.

ایســنا: مرتضــی میری، 
اتحادیه فروشندگان  رئیس 
گفــت:  خانگــی  لــوازم 
به  لحظه  در  کارخانجــات 

میــزان نیاز ۶ ماه آینده خــود، مواداولیه در 
کارخانه دارند و این مواد را با نرخ گذشــته 
خریده اند. آن هــا در زمان افزایش قیمت ارز 
به لحظه قیمــت را افزایش می دهند، اما در 
زمان کاهش نرخ این اســتدالل را فراموش 
می کننــد و حاضر به کاهــش قیمت نهایی 

محصول خود نیستند.

حســین  آنالین:  خبــر 
مــدرس، قائم مقــام وزیر 
کرد:  خاطرنشــان  صنعت 
و وزارت  تمام هدف دولت 

صنعت آن اســت که اصالح قیمــت نان را 
به نحوی انجام دهد کــه بهای نهایی نان با 
آنچه هم اکنون اعمال می شود، فاصله زیادی 
نداشــته باشــد، بلکه بتوان با اصالح ســایر 
شــاخص های اثرگذار در قیمت نان همچون 
انرژی و مالیات، فشــار کمتــری را به مردم 

وارد کرد.

علــی دهقان،  تســنیم: 
معاون وزیــر اقتصاد گفت: 
نوعی  رمــزارز  اســتخراج 
ایجاد دارایی اســت و برای 

همین می توان آن را صنعت دانســت. وقتی 
بخواهید بــا آن پرداختی انجام دهید نیاز به 
مدیریت و نظارت بانک مرکزی اســت. آن ها 
که مــی خواهند در این صنعــت کار کنند 
باید بدانند که این صنعت با ریســک بسیار 
باالســت و رمزارزها از جملــه بیت کوین با 

نوسان شدید قیمت روبه رو هستند.

چهره خبر
معاون وزیر اقتصاد:قائم مقام وزیر صنعت مطرح کردرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کردوزیر راه و شهرسازی:

 اگر کارفرما قرارداد 
را در سامانه جامع 
روابط کار ارائه نکرد، 
در صورت هر گونه 
مشکل بین کارگر و 
کارفرما در محاکم، 
همه ادعاهای کارگر 
اثبات می شود و مالک 
عمل قرار می گیرد

بــــــــرش

نامه »علی الریجانی« به »حسن روحانی« درباره افزایش حقوق کارمندان    ایسنا: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در مورد اجرای ناقص قانون افزایش 
حقوق کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد. اسداهلل عباسی گفت: مجلس در زمینه حقوق کارکنان دولت مصوبه ای داشت که فرمول آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش و تا ۱۰ درصد بود، اما دولت 

همچنان بر اساس الیحه بودجه عمل می کند؛ به صورتی که کسی با ۱۵ میلیون حقوق، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

خـــبر

︫︣﹋️ ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در﹝︀ن ﹝﹫﹠﹢در
آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن 
در﹝︀ن ﹝﹫﹠﹢در(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ 
︫﹞︀ره ۵٢٩٠و︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶١۴٣٨٢٢١ 
︗ــ️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر   

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده.
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ 
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻ــ︀دی ︋︴ــ﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹋ــ﹥ در 
︨ــ︀︻️ ٢٠:٠٠ ﹝﹢رخ٩٨/٠۵/١٧ در آدرس 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹇︤وــ﹟ – ︠﹫︀︋︀ن ︎ــ︀د﹎︀ن – ︋﹟ 
︋︧ــ️ ﹝︣﹋︤ ︗︣ا﹩ ︎︀رس – ︎ــ﹑ک٢۶٩،٠٠١ 
– ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊ــ︿ ﹋︡︎︧ــ︐٣۴١۵۶٩٣٨۶۵﹩ 
︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹞︣اه ر︨︀﹡﹠︡.

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:
١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زر︨︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 

︫︣﹋️ در︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹫︀ت ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩٧
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑٢- ︋︣ر︨﹩ و

.٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙﹩ و︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل 

︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩.
۴- ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ در︨ــ︀︣ ﹝ــ﹢اردی ﹋ــ﹥ 
در︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︋︴ــ﹢ر               

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در﹝︀ن 

﹝﹫﹠﹢در

/ع
۹۸
۰۵
۴۴
۷

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۱

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
بارگيرى،حمل و دفن                              

زباله شهرى(نوبت اول)
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ 
ا︨ــ︐﹠︀د رد︿٢٠۵١١︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀ل١٣٩٨در ﹡︷︣دارد 
︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋﹥ ا︫ــ︀ص  ︀ ﹩﹆﹫﹆﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار 

.︡︀﹝﹡
-︋︀ر﹎﹫︣ی،ا﹡︐﹆︀ل و د﹁ــ﹟ روزا﹡﹥ ︡ود١۵٠︑﹟ ز︋︀﹜﹥ 
︫︨︣ــ︊︤وار ︋ــ︀ ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت(﹜﹢در،︋﹙ــ︡وزرD٨ و 

(︣﹚︣︑ ﹩﹝﹫︨
-﹝︊﹙︼ ︀︎ــ﹥ ﹇︣ارداد٢/۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ﹝︡ت 

︫︩ ﹝︀ه
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥١٢٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل -︨︍︣ده︫ 

 ︤وار ︀ ﹩︋︭ــ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊ــ ﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-
 ﹤︊︺︫ ︫︣ ﹉﹡︀︋١٠٠٨١۶٢٢۶۵و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره٩٠

.︫︡︀ ︊︤وار ﹝﹩︋  ا︨︡آ︋︀دی︨ 
-﹝﹙ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︗ــ️ در︀﹁ــ️ و ︑﹢ــ﹏ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇️ اداری 

روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٢/۵/٩٨﹝﹩ ︋︀︫︡
﹫︀︋︀ن ا︨︣ار︫﹞︀﹜﹩ ،  -﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹊︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︠ 

️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹫︀︋︀ن ﹡﹢اب ︗﹠︉︋  ا︋︐︡ای︠ 
﹢د ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨-

-︨ــ︀ز﹝︀ن در رد  ﹉ ﹩﹛﹢︊﹇ ︀︀ ︑﹞︀﹝﹩ ︎﹫︪﹠︀دات 
﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ روز ︀ر︫﹠︊﹥  ﹢د ︎  ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐︀ر︠ 
︑︀رــ ٩٨/۵/٢٣︨ــ︀︻١۴️︸︣ در ﹝ــ﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹝︣︡ــ️ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ۴۴٢۶٩٣۴۴︑﹞︀س﹝︫

︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ی زاده ر﹢﹠︺﹞ ︡﹫︖﹞ 

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
﹝ــ︡ل١٣٨٠ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩٧٩ – ٧۶٩ق – ١٢ 
︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر٠٠٢۶١٩٣٢  و︫ــ﹞︀ره 
١۴١٢٢٨٠٧٢٧٨٨٠ S ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗﹥ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۵
۴۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی 
٢٠۶ آرــ︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩٢ط٢١ ا︣ان ٧٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︋ــ﹥   18921026 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   13386007630
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︣﹛ ﹁︣﹨ــ︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۴۵
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹏ و 
﹢د را از   ︠﹩د︨︐﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹡︀﹡﹢ا

﹥ ا︗︀ره ر︨︀﹡︡. ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
 ــ︀ر︑ از  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡  ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠ــ︡ان   
ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇️ 
 ️﹁︀در ️︗ ١٣٩٨/۵/٧ اداری ︑︀ر
ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر و ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د 
﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︫ــ︣ا︳ ا︻﹑م ︫︡ه ︡ا﹋︓︣ 
︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/۵/١۴ ︋ــ﹥  وا︡ اداری 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ر︲﹢ی (︗﹠︀ب آ﹇︀ی د﹨﹆︀ن) 

.︡﹠︀﹝﹡ ︣ا︗︺﹥ و ا﹇︡ام﹞

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۲

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۳

آگهى مناقصه 
ــ﹥ روش رو︑︀ری از  ︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ︗ــ︡ار و ﹀︀ری ــ︀ه ︻﹞﹫﹅︋  ــ﹥︠  ﹠︺️ ا︨ــ﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد ، ﹡︧ــ︊️︋  ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و︮ 
                               ️︀از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١٢ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
http://reo.ir/Auctions (﹇︧ــ﹞️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥) در︀﹁ــ️ وــ︀ ︋﹥ آدرس ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩- ا︨ــ﹀︣ا﹟ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ︣ ٣٠ ︗︀ده 
ــ﹞︀ره                        ︫︀ زرق آ︋︀د︗ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.︲﹞﹠ــ︀" ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم︋ 

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

آ﹎) ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای) ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٢۵۶٣
SZ/٩٨/٠۵︀ره م ع /٨٣﹝︫ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎ع: آ﹢︲﹢﹞
﹝︣︋﹢ط ︋﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︑﹫﹥ و ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢درو﹨︀ی ︨︊﹉ ︋︀ را﹡﹠︡ه ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

اداره ︑︣ا︋︣ی در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ︣از در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را﹫︫ ️︤﹋︣﹞ ﹤︋ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س︋ ️﹋︫︣

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار (﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ا﹡︖︀م ارز﹝﹨) ای ﹤﹚︣﹞
١- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︑﹫﹥ و ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢درو﹨︀ی ︨︊﹉ ︋︀ را﹡﹠︡ه ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز اداره ︑︣ا︋︣ی در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن

SZ/٩٨/٠۵٢- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: م ع/٨٣
٣- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای
۴- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ﹊︧︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹢رت ز︣ ارا﹥ ﹎︣دد  ﹥ ﹊﹩ از دو︮   ︋﹩︐︧︀ ﹫︧ــ️ و ﹨︪ــ️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ﹋﹥︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٠٢٨/٠٠٠/٠٠٠/) ۴︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد و︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ -۵
و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ﹇︀در ︋﹥ ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ︋︀ر ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︎﹫﹞︀ن

ا﹜︿)- ارا﹥ ر︨﹫︡ و︗﹥ ︮︀دره از ︨﹢ی ︧︀︋︡اری ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ وار︤ ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣
ب)- اراــ﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︊﹙ــ︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︵︊﹅ ﹁︣م ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︋︣ای ﹝︡ت (٩٠ روز) ﹝︺︐︊︣ ︋﹢ده و ︎ــ︦ از آن ﹡﹫︤ ︋︀ ا︻﹑م ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ای ﹝︡ت (٣٠ 

.︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹍روز) د
﹞ -۶﹏ ا︗︣ا: ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن

٧- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ﹝︡ارک (رزو﹝﹥): ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١۴ روز ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم.
︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س   ︋️﹋︣ ــ︀︠︐﹞︀ن︫  ︣وا﹡﹥-︨   ︎﹤﹢﹋ ︩︊﹡ -︡﹡︀ن ز﹝︣﹋ ار﹢﹛﹢ ﹫︣از-︋   ︫:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ ﹏﹞ ﹩︐︧ــ ٨- آدرس︎ 

٨٠١ ︡وا -︀﹡︀﹝﹫︎ و ﹩﹇﹢﹆ ر﹢﹞اداره ا -﹜︐︪﹨ ﹤﹆︊︵ -﹩︋﹢﹠︗
٣٢١٣٨ ٠٧١۴٣٢١٣٨٣٩ ٠٧١- ٧٣۶ :﹟﹀﹚︑ -٩

١٠- ︫︣ا︳: ١٠-١- دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩ و ارا﹥ ﹝︡ارک ︔︊️ ︫︣﹋️ (ا︨︀︨﹠︀﹝﹥، آ﹎﹩ ︑︀︨﹫︦ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩، آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات)
١٠-٢- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی، ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ و ﹋︡︎︧︐﹩.

١٠-٣- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫﹠︡.
١٠-۴- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ از اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡. (︫︣﹋︐︀ی ︾﹫︣︋﹢﹝﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︃︑ ﹤﹞︀﹡ ︡︀︋﹫︡ از 

اداره ﹋﹏ ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡)
١٠-۵- ︋︣آورد ﹡︀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹇︊﹏ از ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د ﹡︣خ ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ا︋﹑غ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ده 

روز از ︑︀ر ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹇︊﹏ از ︎﹫︪﹠︀د ﹡︣خ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٠-۶- ارا﹥ آ︣︠﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︫︣﹋️ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن  ﹩︨︣︋︀︧︀ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩

از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ︋﹠︡ ١٠ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ ︎︦ از ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول و ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ روز ︎︦ از ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︗️ ا︠︢ 
️ ﹡︀م ﹡﹞︀﹠︡ و ︎︦ از در︀﹁️ ﹋︡ ﹋︀ر︋︣ی و  ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ و ﹝︡ارک ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ آدرس اcontract.szogpc.com ﹩︐﹡︣︐﹠ ﹇︧﹞️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︔︊
︨︪︣﹠︀﹝﹥ در ﹇︀﹜︉ ﹉ زو﹡﹊﹟  ﹀﹥ دوم︎  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︡رج در︮  ــ︡ه︋  ︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ︑﹊﹞﹫﹏︫  ︀ر﹎︢اری ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩︎  ر﹝︤ ︻︊﹢ر ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟︋ 
 ︹ز﹢︑ ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران، ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︀ن ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡   ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨️ ﹋﹥︎  ︀﹐ ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹐زم︋  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩︋  ــ︡ه︋   ︫︬︪ــ﹞ ︀ر︑ ︀︑

︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︡︋﹩ ا︨️ ارا﹥ ﹝︡ارک ︎︦ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

وزیر علوم نسخه جدید آیین نامه انضباطی دانشجویان را امضا کرد       مهر: وزیر علوم از نهایی شدن آیین نامه انضباطی دانشجویان خبر داد و گفت: آیین نامه انضباطی دانشجویان با رفع نگرانی هایی 
که در مورد فضای مجازی وجود داشت، نهایی شد. منصور غالمی افزود: نسخه اولیه آیین نامه را که با نگرانی هایی همراه بود، امضا نکردم، ولی نسخه جدید را با اصالحات مختصری که به ضرورت یک آیین نامه قدیمی 

دچار آن می شود، امضا کردم که ان شاءاهلل پس از تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ  می شود.

فاجعه بزرگ برای جنگل های آلمان
ایســنا: مطالعات کارشناسی نشان 
می دهد جنگل های آلمان در معرض 
نابــودی هســتند و در ایــن رابطه 
تغییرات اقلیمی نقــش اصلی را ایفا 
می کند. کارشناسان آلمانی می گویند 
برای ترمیم خسارت هایی که تنها در 
دو سال ایجاد شده، باید ۳۰۰ میلیون 

درخت کاشته شود و هزینه آن ۶۴۰ میلیون یورو برآورد می شود.
بیش از هر چیز کاهش بارندگی، باال رفتن دما و سوســک های پوست خوار 
موجب نگرانی شــدید جنگلداران آلمان شــده اند. اتحادیه جنگلداران این 
کشــور برآورد کرده اســت میزان درخت هایی که در ســال گذشته و سال 
جــاری میالدی بر اثــر بیماری و توفان از بین رفته انــد، حدود ۷۰ میلیون 

مترمکعب است.
در عیــن حال هزینه حمل و نقل این درخت ها که بیشــتر آن ها باید نابود 

شوند، حدود 2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تخمین زده می شود.
اتحادیــه جنگلــداران آلمــان معتقد اســت جنگل های این کشــور دچار 

»بزرگ ترین فاجعه قرن« شده اند.
این اتحادیه برآورد کرده برای ترمیم جنگل ها باید دســت کم ۳۰۰ میلیون 

درخت کاشته شود که هزینه آن ۶۴۰ میلیون یورو خواهد بود.
یولیا کلوکنر، وزیر کشاورزی آلمان، برای ترمیم جنگل ها طرحی تهیه کرده 

که در مجموع بیش از نیم میلیارد یورو هزینه برمی دارد.
کارشناســان معتقدند بر اثر تغییرات اقلیمی، رونــد نابودی جنگل ها ادامه 
خواهد داشت و گونه های مختلف درختان با آفت ها و بیماری های گوناگونی 

مواجه خواهند شد.

حمایت از کدام »مدرسه غیردولتی«؟
در میدان رقابت میان مدارس دولتی و غیردولتی نخســتین پرسش آن است که آیا 
هر مدرســه غیردولتی باید به حیات خود ادامه دهد یا خیر؟ مدرسه ای که در چهار، 
پنج ســال تنها بــا ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز فعالیت می کند، چه بــاری را از روی دوش 
دولت برداشته که اینک دولت، موظف به پرداخت هزینه اجاره بهای آن باشد، آن هم 
در شــرایطی که در کنار آن مدرسه، مدرسه ای دولتی با ظرفیت پذیرش این تعداد 
دانش آموز نیز وجود دارد. البته در برخی از کالنشهرهای کشور همچون تهران به دلیل 
تراکــم باالی مدارس دولتی امکان  پذیرش دانش آموز در این بخش وجود ندارد. این 
در حالی است که مردم با مراجعه به مدارس غیردولتی، می توانند هزینه های آموزشی 
خود را پرداخت کنند.  از سوی دیگر نمی توان گفت به دلیل افزایش اجاره بهای مدارس 
غیردولتی، تمامی این مدارس را در فهرست حمایت دولت قرار دهیم؛ این گونه حمایت 

عین ظلم است و هیچ توجیهی برای آن نمی توان متصور شد.
مسئوالن مدارس غیردولتی می گویند 85 درصد این گونه مدارس، استیجاری اند، اما 
آیا تمامی این مدارس زیانده نیز هستند. پاسخ قطعاً منفی است. برخی از این مدارس 
اســتیجاری سود مناسبی نیز عاید خود می کنند. برای مثال مدرسه ای را در منطقه 
فرشــته تهران سراغ دارم که حدود 25۰ دانش آموز دارد و از هر یک از دانش آموزان، 

۴۰ میلیون تومان شهریه دریافت می کند. 
از چند سال پیش قرار بوده سازمان مدارس غیردولتی متغیرهای تأثیرگذار در تعیین 
شهریه مدارس غیردولتی را مشــخص کند، یعنی مشخص شود اجاره مدرسه و یا 
حقوق معلم چه میزان از شــهریه را به خود اختصاص می دهد. موضوعی که هنوز 
به ســرانجام نرسیده است. براساس گزارش ها بین 85 تا ۱2۰ هزار معلم در مدارس 
غیردولتی تدریس می کنند که بســیاری از آن ها را بازنشستگان آموزش و پرورش 
تشکیل می دهند. یعنی دولت به این عده یارانه پرداخت می کند. با توجه به پایان دوره 
خدمــت چنین فردی در نظام آموزش و پرورش، دولت دیگر تعهدی برای بیمه و یا 
پرداخت حقوق و دســتمزد باال به وی در یک مدرسه غیردولتی را ندارد. بویژه آنکه 
گروهی از این معلمان، دانشجو هستند و به همین دلیل مشکالت بیمه ندارند. گروهی 
نیز به دلیل اینکه کارمند سازمان دیگری هستند، به صورت نیمه وقت چند ساعت 
در این مدارس تدریس می کنند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که هزینه یا 
دستمزد معلمان مدارس غیردولتی چندان باال نیست. در بهترین نقطه تهران معلمان 
یک مدرسه دولتی یک سال است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و تمامی درآمد 

خود را از محل دریافت شهریه دانش آموزان، به ملک تبدیل کرده است. 
دکتر حداد عادل در کتاب »راهی به سوی عاقبت خیر« می نویسد: یکی از راه های برون 
رفت آموزش و پرورش از بن بست بودجه این است که شمار مدارس غیردولتی را در 
کشــور افزایش دهیم. به تعبیری مدارس غیردولتی برای کاستن باری از روی دوش 
دولت ایجاد شده اند تا اینکه دولت بخشی از منابعی را که قرار است صرف دانش آموزان 
این گونه مدارس کند، به مدارس دولتی و کیفیت بخشی آن اختصاص دهد. بنابراین 
تأسیس مدارس غیردولتی بدون کاستن باری از روی دوش دولت، هیچ گونه توجیهی 
ندارد. از سوی دیگر مدارس غیردولتی به فعالیت اقتصادی مشغول اند و دولت همچون 
حمایت از تولید باید از بخش خدمات و این گونه مدارس نیز پشتیبانی کند، البته به 

شرط آنکه این گونه حمایت ها هدفمند و معنا دار باشد.
کمی پیش از این طرحی با عنوان »رافع« در آموزش و پرورش اجرا می شد که براساس 
آن، هزینه های تحصیل دانش آموزان بی سرپرســت و یا کارمندان از سوی آموزش و 
پرورش در مدارس غیردولتی پرداخت می شــد و بسیاری از مدارس غیردولتی این 

کمک ها را به عنوان منبع درآمد مطمئنی برای خود می دیدند!
چنانچه اشــاره شــد در میدان رقابت، مدارس غیردولتی، فعالیتی اقتصادی انجام 
می دهند، یعنی تمامی آن ها آمده اند تا از این فرصت کسب سود کنند وگرنه کمتر 
کسی است که در این زمینه سرمایه گذاری کند. بنابراین وقتی هدف، فعالیت اقتصادی 
است، مؤسس چنین مدرسه ای باید عاقالنه تصمیم بگیرد . نخست آنکه باید بداند آیا 
افتتاح مدرسه غیردولتی در منطقه موردنظر توجیه اقتصادی دارد یا آنکه پس از مدتی 
تنها با افزایش اجاره بها، از ادامه فعالیت باز می ایستد.  مدرسه ای که در چند سال تنها 
با ۳۰ دانش آموز فعالیت می کند، باید تعطیل شود، آن هم در منطقه ای که مدرسه 
دولتی وجود دارد و می تواند تمامی دانش آموزان آن محل را تحت پوشش خود قرار 
دهد. البته در برخی از شهرستان ها چنانچه دولت از مدارس غیردولتی حمایت نکند، 
این مدارس ناگزیر خواهند بود شــهریه های خود را افزایش دهند که در این صورت 
ممکن است والدین دانش آموزان از این مدارس استقبال نکنند که در این شرایط بار 
پذیرش این دانش آموزان بر دوش دولت و مدارس دولتی خواهد افتاد. اینجاست که 
دولت باید براساس مفاد مواد ۱۰،۱2، 22 و 25 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، از 
این مدارس حمایت کند. توسعه مدارس غیردولتی اگر با رعایت کیفیت و انصاف تحقق 
پذیرد و مردم نیز به تناسب درآمد خود از آن استقبال کنند، موضوع بسیار خوبی است، 
اما آنچه رخ داده آن است که ما مدارس دولتی را تضعیف کرده ایم. دولت ادعا می کند 
که توان بیشــتری برای حمایت از مدارس دولتی ندارد یا نمی تواند بیش از 5۰ هزار 
میلیارد تومان به این مدارس اختصاص دهد. در صورتی که با این رقم تنها می توان 
حقوق معلمان را پرداخت کرد. از سوی دیگر و در شرایطی که مدارس دولتی از داشتن 
امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و... محروم می مانند، مدرسه ای غیرانتفاعی نیز وجود 
دارد که از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار اســت و برخی از والدین نیز حاضر به 

پرداخت شهریه ۴۰ میلیون تومانی به این مدرسه خواهند بود.
البتــه این موضوع تنها بخش اندکی از جامعه یعنی یک دهک را دربرمی گیرد و ۱۱ 
درصد جمعیت دانش آمــوزی ما در مدارس غیردولتی و 89 درصد دیگر در مدارس 
دولتی تحصیل می کنند.حــاال اگر دولت از همین تعداد مدارس غیردولتی حمایت 
نکند، ممکن اســت این درصد اندک مدارس غیردولتی نیز کاهش یافته و به رقم 8 
درصد برسد. با این توجیه می توان از مدارس غیر دولتی دفاع کرد، اما نمی توان حمایت 
بدون برنامه و غیرمنطقی را پذیرفــت. به تعبیر دیگر حمایت از مدارس غیردولتی 
را بــه صورت مطلق نه می توان رد کرد و نه تأیید. یعنی اگر سیاســت دولت بر این 
سیاست قرار بگیرد که برای مثال به هر یک از مدارس غیردولتی، 2۰۰ میلیون تومان 
پرداخت کند، بدون تردید اتخاذ چنین سیاستی موجب تشویق خیلی ها برای دایر 
کردن مدرسه غیردولتی و توسعه بی رویه مدارس غیردولتی می شود . به همین دلیل 
نمی توان از حمایت فله ای دولت از این گونه مدارس دفاع کرد بلکه می توان همچون 
گذشته با پرداخت تسهیالت بانکی با سود 8 درصد به مدارسی که به این گونه کمک ها 
نیاز دارند، از آن ها حمایت کرد. با توجه به همین دالیل، نه تنها نباید از شخصی که 
در تهران زنجیره ای از مدارس غیردولتی در اختیار دارد و فقط وسعت زمین یکی از 
مدارسش هزار جریب است حمایت کرد بلکه باید از این مدارس مالیات نیز دریافت 
نمود. در آینده ناگزیریم قانون مــدارس غیردولتی را اصالح کنیم. برخی از مدارس 
غیرانتفاعی به ســودهای کالنی رسیده اند، یعنی با وجود سود کالن از این بخش، یا 
مالیات نمی پردازند و یا بسیار اندک پرداخت می کنند. در حالی که اگر مثل هر بنگاه 
اقتصادی از این مدارس مالیات دریافت شود، می توانیم مدارس غیرانتفاعی ضعیف را 

مورد حمایت قرار دهیم.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی به مدارس غیردولتی هم رسیده است. 
خبرها حکایت از خارج شدن تعدادی از مدارس 
غیرانتفاعی از چرخه آموزشی دارند. موضوعی که 
گویا به دخل و خرج این گونه مدارس برمی گردد. 
دایرکننــدگان مــدارس غیردولتــی می گویند، 
شــهریه های مصوب با توجه به رشــد اجاره بها، 
پاسخگوی هزینه های تمام شده شان نیست و به 
همین دلیل بعضی از آنان الگوی شــهریه تعیین 
شده را رعایت نمی کنند و از سوی دیگر خیلی از 
خانوارها هم معتقدند شهریه ها بیش از حد زیاد 
اســت و اگر این روند ادامه داشته باشد احتماالً 
آن ها مجبورند در آینده فرزندانشان را در مدارس 
دولتــی ثبت نام کنند که پُر واضح اســت در این 
صورت شــاهد افزایش تراکم کالس های مدارس 
دولتی بویژه در کالنشهرهای کشور خواهیم بود. 
شــاید ترس از وقوع همین اتفاق است که امروز 
خیلی از کارشناسان و مسئوالن حوزه آموزش و 
پــرورش از ضرورت حمایت از مدارس غیردولتی 
از سوی دولت سخن می گویند هر چند معتقدند 
در درجه نخست دولت باید مدارس دولتی را زیر 

پر و بالش بگیرد. 

 شهریه ها تناسبی با هزینه ها ندارد
رئیس  وند،  زینی  مجتبی 
ســازمان مراکز و مدارس 
غیردولتــی وزارت آموزش 
و پــرورش در گفت و گو با 
قدس می گویــد: بیش از 
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و اجاره بهای آن ها بشدت افزایش یافته است یعنی 
وضعیت طوری شده که فعالیت مدارس غیر دولتی 
را کمی سخت کرده تا حدی که برخی از آن ها از 
دور فعالیت خارج شده اند، وجود این ما براساس 
یــک حد میانه الگوی شــهریه را تعیین کردیم. 
البته برخی مدارس هم الگوی شــهریه را رعایت 
نمی کنند بر همین اساس ادارات کل استان ها را 
موظف کردیم تا به صورت جدی بر اجرای دقیق 
مصوبه شــهریه نظارت داشته باشند و در صورت 

ضرورت با متخلفان برخورد کنند.
وی ســپس به نقش اجاره بهای فضای آموزشی 

در تعیین شهریه مدارس غیردولتی می پردازد و 
می افزاید: براســاس آن چیزی که پیشتر تعریف 
کرده بودیم، شاخص اجاره بها نقش ۳۰ درصدی 
در تعیین شهریه داشت اما اکنون که اجاره بها چند 
برابر افزایش یافته این میزان اثرپذیری، بی معناست. 
مثالً اجاره مدرسه ای که سال گذشته ۳۰ میلیون 
تومان بوده امسال 5۰ میلیون تومان شده که این 

یعنی میــزان تأثیرپذیری الگوی 
شهریه از میزان اجاره بها را دو برابر 
کرده اســت. حق الزحمه معلمان 
حق التدریس و لوازم و تجهیزات 
مصرفی نیز به همین شکل است. 
برای مثال تصور کنید قیمت کاغذ 
سال گذشته چقدر بوده و امسال 
چقدر شده است. این موارد مبنای 
هزینه های تمام شده است اما به 
هرحال ما به خاطر وضعیت خاص 
کشور، همراهی با برنامه های دولت 
و همچنین کمک به مردم، میزان 

شهریه مدارس را متناســب با هزینه تمام شده 
آموزش قرار ندادیم. یعنی شهریه مصوب با آنچه 
در واقعیت است، تناســب ندارد. به عبارت دیگر 

یک سقفی را در نظر گرفتیم و میانگین افزایش 
شــهریه را به نسبت سال پیش ۱5 درصد لحاظ 
کردیم که خیلی از مؤسســان در این زمینه از ما 

گله مند هستند. 
زینی وند با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی سال 
پیش، بیش از ۴5 هزار میلیارد تومان صرفه جویی 
مالی بــرای آموزش و پــرورش و دولت از حیث 
فضــا و تجهیزات و... داشــته اند، 
تصریح می کنــد: بنابراین راهی 
جز حمایــت از این نوع مدارس، 
از طریق اجرای مــواد ۱۰، ۱2، 
25 و 2۷ قانون تأسیس مدارس 

غیردولتی نداریم. 
وی با اشــاره بــه اینکه مدارس 
غیردولتــی بــه لحــاظ فضای 
آموزشی بشدت با مشکل روبه رو 
هســتند، می گوید: این درحالی 
است که طبق ماده ۱2، آموزش 
و پــرورش می توانــد زمین ها و 
فضاهای آموزشــی خالی خــود را در قالب عقد 
قرارداد اجاره یا فروش و با شــرایطی که در قانون 
مشخص شده است، به مدارس غیر دولتی بدهد 

که تاکنون خیلی محدود این ماده اجرایی شــده 
اســت. یا طبق ماده ۱۰ موظف است تسهیالتی 
به صورت قرض الحســنه برای تأمین هزینه ها در 
اختیار مؤسسان مدارس غیردولتی قرار دهد که 
تاکنون چیزی از هیچ یــک از دولت ها پرداخت 
نشده است. فقط تنها توجهی که این دولت نسبت 
به دولت های پیشین داشته، این است که امسال 
برای نخستین  بار بودجه ای برای صندوق حمایت 
از توسعه مدارس غیردولتی به منظور اجرای ماده 
۱۳ و بیمه معلمان مدارس غیردولتی مناطق کم 
برخوردار در نظر گرفته شده که امیدواریم هرچه 

زودتر تخصیص پیدا کند. 

  شهریه چگونه باید تعیین شود ؟
عضــو  محمــدی،  داوود 
و  آمــوزش  کمیســیون 
شورای  مجلس  تحقیقات 
اسالمی هم اگر چه معتقد 
با  است مدارس غیردولتی 

توجه به قانونی بودن فعالیتشان باید مورد حمایت 
دولت باشند، اما در عین حال به قدس می گوید: 
در خصوص شهریه ها باید به این نکته توجه کنیم 

که شهریه باید براساس شاخص تورم سالیانه باشد 
تا مدارس خصوصی هم بتوانند فعالیت کنند. از 
سوی دیگر باید بین تعیین شهریه مدارس و توان 
پرداخت مردم تعادل ایجاد شود، یعنی در سطح 
کالن نباید شــهریه های این گونه مدارس خیلی 
افزایش پیدا کند تا بیشتر مردم قادر به پرداخت 

شهریه ها باشند. 
وی با اشــاره به نقش زیاد شــاخص اجاره بها در 
تعیین شهریه مدارس غیردولتی می گوید: نکته 
اساسی اینجاســت عموم افرادی که این مدارس 
را تأسیس می کنند کسانی هستند که از تمکن 
مالی مناسبی برخوردار نیستند، در نتیجه اقدام 
به اجاره فضاهایی برای این منظور می کنند که با 
توجه به شرایط موجود، مجبورند اجاره بهای زیادی 
پرداخت کنند که اگــر از تعداد دانش آموز کافی 

برخوردار نباشند، طبعاً دچار مشکل می شوند. 
وی می گوید: اجاره فضای آموزشــی با رقم های 
سنگین، بسیاری از مراکز و مدارس غیردولتی را با 
مشکل مواجه کرده؛ با این وجود بر این باوریم که 
اگر افراد مکان های آموزشی در تملک خود ندارند 
و نمی توانند شرایط الزم را فراهم کنند، نباید هیچ 
اصراری به فعالیت در این حوزه داشته باشند، چون 

متضرر می شوند.
 

  حمایت اول از مدارس دولتی
میــرزاده،  میرحمایــت 
کمیســیون  ســخنگوی 
آموزش و تحقیقات مجلس 
هم در گفت و گو با قدس از 
ضرورت حمایت از مدارس 

دولتــی می گوید و متذکر می شــود: حمایت از 
مدارس غیردولتی اشکالی ندارد و قانون هم این 
اجازه را داده اســت. به هرحال ما در بعضی جاها 
کمبود مــدارس دولتی داریم و از ســوی دیگر 
شرایط مالی دولت نیز امکان توسعه مدارس دولتی 
را نمی دهد، بنابراین بایــد از مدارس غیردولتی 

حمایت کرد. 
وی ادامه می دهد: البته دولت باید ابتدا از مدارس 
دولتی حمایت کرده و مشکالت این مدارس را حل 
و فصل کند و پس از آن چتر حمایتی خود را روی 

مدارس غیردولتی باز کند. 
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مدارس غیردولتی در بن بست اجاره بها

 اگر افراد 
مکان های آموزشی 

در تملک خود 
ندارند نباید هیچ 

اصراری به فعالیت 
در این حوزه 
داشته باشند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

چهره خبر

در حال غرق شدن در پالستیک هستیم
فارس: شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط 
زیست با اشاره به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول مصرف پالستیک 

در جهان است، گفت:در حال غرق شدن در پالستیک هستیم.
وی افزود: چون نفتخیزیم، دسترسی ساده ای به پالستیک داریم، 
اما باید مالیات ها و جریمه هایی مثل دیگر کشورها در این زمینه 

اتخاذ تا جلو این روند گرفته شود.

چرا اصالح قانون مبارزه با موادمخدر زمانبر شده است؟
باشگاه خبرنگاران: حجت االسالم منتظری، دادستان کل کشور 
می گویــد: با توجه به اهمیتی که اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
دارد و رهبر معظم انقالب هم بر آن تأکید دارند، باید پرســید چرا 
اصالح این قانون این قدر زمانبر شده است، حتماً غیرقابل قبول است 
که بخواهد اصالح این قانون این میزان زمان ببرد. متأسفانه در اصالح 

این قانون همه دستگاه ها و نهاد ها پای کار نیامدند.

تبعیضی در برخورد با استاد و دانشجوی متخلف نیست
مهر: حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
علوم گفت: مدرک افراد متخلف ابطال می شود و اگر متناسب با آن 
مدرک، حقوق دریافت کرده باشند، حقوقشان نیز مسترد  و از ادامه 
تحصیل محروم می شوند. هیچ گونه تبعیضی در برخورد با استاد و 
دانشجوی متخلف وجود ندارد. پایه و مرتبه علمی اگر از راه تخلف 

علمی کسب شده باشد، این پایه و مرتبه نیز ملغی می شود.

رواج »شوخی های خودمانی« در بین مردم و مسئوالن
برنا: امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید: نه 
فقط در سینما و تلویزیون بلکه در تمامی سطوح جامعه از مسئوالن 
گرفته تا مردم عادی، شــاهد استفاده الفاظ رکیک و شوخی هایی 
که اصطالحاً به آن شــوخی های خودمانی می گویند، هستیم. وی 
معتقد است، برای تربیت افراد که در آینده بخواهیم از آنان به  عنوان 

الگوهای یک جامعه استفاده کنیم، هیچ تالشی انجام نشده است.

نتیجه هزینه میلیاردی جمع آوری کودکان کار چیست؟
برنا: لیال ارشد، فعال اجتماعی می گوید: طرح جمع آوری کودکان 
کار مرتبه ســی و سوم اســت که اجرا می شــود. اجراکننده این 
طرح ها گزارشی ارائه دهند و بیان کنند هزینه میلیاردی که صرف 
جمع آوری کودکان کار شده چه نتیجه ای داشته است؟ باید نتایج 
این جمع آوری ها مشخص شود تا بدانیم چند نفر از این کودکان به 

خانواده خود برگشته اند و چقدر برایشان اشتغال ایجاد شده است؟

وزارت ارتباطات سرور پیام رسان های بومی را پس گرفت
فارس: مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رســان »گپ« درباره میزان 
تحقــق حمایت های دولتی از این پیام رســان به عنــوان یکی از 
پیام رسان های منتخب گفت: پنج گیگ اینترنت حمایتی داریم و 
5 میلیارد تومان وام از وزارت ارتباطات که البته هر شرکتی می تواند 
این مبلغ را دریافت کند. عالوه بر این، ۱۰ سرور به ما تخصیص داده 

شد که بعدها پس گرفتند.

700 میلیون تومان هزینه تربیت یک پزشک عمومی
ایسنا: دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت 
با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی از تربیت دانشجو در 
برخی تخصص ها خودداری می کنند، گفت: دولت ایران برای تربیت 
یک دانشجوی پزشکی عمومی سالیانه ۱۰۰ میلیون تومان سرانه 
پرداخت می کند که این رقم بدون در نظر گرفتن تورم ســالیانه در 

هفت سال به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می رسد.

هیچ بچه پولداری با پول پدر به جایی نمی رسد 
ایسنا: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می گوید: 
دیگر نمی شود کشور را با خام فروشی اداره کرد و با فرهنگ پولداری 

نمی توان اقتصاد را پیاده سازی کرد.
هیچ بچه پولداری با پول پدر به جایی نمی رسد. دانشگاه هایی که فکر 
می کنند با پول دولت به جایی می رسند، اشتباه است و باید بدانند 

که با پول دولت سقف آرزوهایشان کوتاه است.

مدیر تغییر دادند، طلب تأمین اجتماعی را ندادند
مهر: اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
دولت سابق در هشت سال، هشت مدیرعامل تغییر داد و دولت فعلی 
نیز با روشی دیگر همان راه را ادامه داد و مطالبات تأمین اجتماعی 
را پرداخت نکرد و عالوه بر آن با اجرای طرح تحول ســالمت سبب 
شد ساالنه ۱۰ تا ۱5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کند و منجر به 

تحمیل هزینه به تأمین اجتماعی شد.

 آموزش

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:
آزمون های زائد در مدارس 

حذف می شوند
 برنا  رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش از مناسب بودن فضای آموزشی 
در مدارس دبســتان خبر داد. وی گفت: ســعی 
می کنیم متناســب با اقتضائات دوران کودکی، 
روش هایــی را به کار بگیریم تــا بچه ها بتوانند 
مطالب علمی را از طریق دست ورزی و بازی یاد 
بگیرند. سال گذشته ۱۰۰۰ کالس باز یادگیری 
راه اندازی کردیم و امســال هــم این کالس ها را 

تعمیم می دهیم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش بیان کرد: 
باید فرصت پرورش همه جانبه شخصیت کودکان 
فراهم شود و موانع را در این راه برداریم. حکیم زاده 
گفت: حذف آزمون هــای زائد، کتاب های کمک 
آموزشی و کمک درسی، سبک کردن کوله پشتی 
دانش آمــوزان و اقداماتی مانند بازی ، یادگیری و 
تکالیف مهارتی به جای مشــق شب و رونویسی 
در این راستاســت تا بتوانیــم در دوران ابتدایی 

دستاوردهای بیشتری داشته باشیم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

نماینده مردم کرمان و راور:
سازمان تأمین اجتماعی به 

سمت پیری در حرکت است
 ایسنا  محمدرضــا پورابراهیمی، نماینده مردم 
کرمــان و راور در مجلس گفت: ســازمان تأمین 
اجتماعی به سمت پیری در حرکت است و آمار 
ورودی و خروجی ســازمان این مسئله را نشان 
می دهد، بنابراین برای تأمین آینده سازمان باید 
اقداماتــی را در جایگزینی برخی امور و امثال آن 

داشته باشیم.
پورابراهیمی افزود: البته ما به آینده این سازمان 
امیدواریــم و با اقتدار هم پیش مــی رود و به آن 
کمــک هم می کنیم، اما باید بــرای این پیری و 

فرسودگی هم راهکاری پیدا کرد.
وی عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی خدمات 
اجتماعی دارد، اما اساس آن اقتصادی است و باید 
قوی پیــش رود و  نهضت فعالیت های اقتصادی 

کشور را باید جان تازه بدهیم.
وی افــزود: مجموعه اقتصادی ســازمان تأمین 
اجتماعی بســیار بزرگ است که باید در خدمت 

فعالیت های مأموریتی همین سازمان قرار گیرند.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: 
الیحه حمایت از محیط  بانان تا 
یک ماه آینده تصویب می شود

 ایســنا   ســرهنگ جمشــید محبت خانی 
گفت:الیحه حمایت از محیط  بانان نهایتاً تا یک 

ماه آینده تعیین تکلیف می شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: 
این الیحــه در ابتدا تنها مختــص محیط  بانان 
و جنگلبانــان بود اما در مجلس به یگان ســایر 
دستگاه های اجرایی نیز تسری داده شد و شورای 
نگهبان این ایراد را گرفت که بار مالی ناشــی از 
تصویب این الیحه از چه محلی تأمین خواهد شد؟

محبت خانی گفــت: پس از ارســال الیحه، بند 
دیگری هم در مجلس به آن اضافه شــد، مبنی 
بر اینکه داوطلبان مردمی که در پی مشارکت در 
عملیات محیط زیستی دچار جراحت می شوند، 
تحت پوشش بیمه  درمانی قرار گیرند و برای آن ها 
جبران خسارت شود، چون در الیحه پیشنهادی 
دولت به مجلس این بند نبود و منابع مالی مورد 
نیاز آن نیز مشخص نشده بود، شورای نگهبان به 

آن ایراد گرفت.

بهداشت و درمان

تأکید نمایندگان مجلس

خط و نشان برای متخلفان 
حوزه سالمت 

 جامعه  نماینــدگان مجلس تأکیــد کردند: 
کمیسیون بهداشت مجلس تخلفات نظام سالمت 

را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
یعقوب شیویاری، عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس به فارس گفت: برخورد با تخلفات 
در هر دوره ای صورت گرفته باشد، الزم است و باید 
جلوی آن را گرفت، صرف صحبت کردن و شعار 

دادن راه به جایی نمی برد.
شیویاری تأکید کرد:هر شخصیتی وابسته به هر 
جناحی، آقازاده یا هر شخصیت دیگر، در صورتی 

که تخلف کنند باید به قانون سپرده شوند.
از ســوی دیگر بشــیر خالقی، عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس به خانه ملت گفت: وزیر بهداشت 
را برای پاسخ به پرسش نمایندگان درباره انتشار 
خبری از سوی مسئول توزیع سازمان غذا و دارو 
مبنی بر اینکه برخی دانشگاه ها بودجه تأمین دارو 
را صرف خرید زمین و تجهیز ساختمان هایشان 

کردند، به این کمیسیون دعوت خواهند کرد.

خانه و خانواده

سردار موسی کمالی خبرداد
»بازگشت به سنگر« برای 

تخفیف مجازات سربازان فراری
 تسنیم   سردار موســی کمالــی، رئیس اداره 
ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: درباره ســربازان فــراری طرحی با عنوان 
»بازگشــت به سنگر« ابالغ شده و از فروردین 98 
اجرایی شده است. براساس این طرح اگر سربازان 
فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح 
با آن ها مســاعدت می شود. با ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل 
مجازات و حداکثر مســاعدت برای این افراد در 
نظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی 
کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح افزود:تمام یگان ها موظفند هیئت 
رســیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند، زیرا 
برخی خانواده ها ممکن اســت از فرار فرزند خود 
از ســربازی مطلع نباشــند حتی در شــهرها و 
بخش های کوچک قرار شده با دعوت خانواده های 
ســربازان فراری، آن ها را درباره فرار از ســربازی 

توجیه کنند. فراسو

annotation@qudsonline.ir
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روزنامـه صبـح ایـران

برای کسانی که جنس داخلی نمی خریدند، خطبه عقد خوانده نمی شد   معارف: حجم حمایت ها توسط علما در موضوع تولید داخلی بسیار زیاد بود. در همین مسئله شرکت »اسالمیه اصفهان«، هشت 
مرجع محلی بیانیه مشترکی صادر می کنند و در آن می نویسند »ما علمای بالد متعهد می شویم که از اجناس این شرکت استفاده کنیم. ما علما متعهد می  شویم خطبه عقد مردمی که از اجناس این شرکت استفاده 

نمی کنند را نخوانیم، نماز میت بر آن ها نخوانیم، دعوت آن ها را قبول نکنیم و به منزلمان آن ها را دعوت نکنیم«.

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

 معارف/  فاطمی نژاد  لــزوم حمایت از تولیدات داخلی با 
توجه به شــرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران، به عنوان یک ضرورت، بیش از پیش احساس می شود. 
از طرفی باور به این مسئله که دین اسالم به عنوان یک دین 
جامع برای همه عرصه های زندگی بشر برنامه دارد، طبیعتاً 
ایفای نقش فعال و داشــتن برنامه در عرصه های اقتصادی را 
می طلبد. بررسی پیشینه تاریخی حرکت علما در حمایت از 
تولیدات ملی موضوعی اســت که با استناد به آن می توان از 
ظرفیت علما و مراجع برای عبور از شــرایط جنگ اقتصادی 

امروز استفاده کرد. 
حجت االسالم دکتر احمد راهدار، مؤسس و رئیس »مؤسسه 
مطالعات و تحقیقات اســالمی فتوح اندیشــه« با بیان اینکه 
غرب و حکام دست نشانده آن  با قراردادهای ننگین تحمیلی، 
به اقتصاد کشورها ضربه می زنند، به واکنش علما و مراجع در 

طول تاریخ در مقابل این قراردادها اشاره  
کرد و اظهار داشت: عالمان دینی در طول 
تاریخ نسبت به این قراردادها، دو واکنش 
نشان دادند که یکی راه اندازی نهضت های 
سیاســی و حماســی با رویکرد سلبی و 
ایجابی  نهضت هــای  راه انــدازی  دیگری 
اقتصادی بوده است. از نمونه های نهضت 
ایجابی اقتصادی می توان شرکت »اسالمیه 
اصفهان« و شــرکت »شرافت تهران« را نام 
بــرد که در دوران قاجار و به همت علما و 

مراجع راه اندازی شدند.
وی افزود: شرکت »اسالمیه اصفهان« زیر 
نظر آقا نجفی اصفهانی  در ســال ۱۳۱۶ 
یا ۱۳۱۷ قمری راه اندازی شد. سهامداران 
بزرگی از تجار ایرانی در این پروژه سهیم 
شــده و شــرکت را راه اندازی می کنند و 
سپس اساس نامه ای برای آن می نویسند. 

در اســاس نامه این شــرکت به صراحت گفته شده که  »این 
شــرکت به منظور قطع ید اقتصادی اســتعمار و اســتقالل 

اقتصادی جامعه اسالمی راه اندازی می شود«.

 حمایت 40 مرجع از تأسیس یک شرکت اقتصادی
حجت االســالم رهدار، نهضت ایجابی اقتصــادی را جلوه ای 
از شــعور و خودآگاهی تاریخی اقتصــادی معرفی و تصریح 

کرد: حدود 40 مرجع و مجتهد در پی تأســیس این شرکت 
اقتصادی و ضرورت استفاده از اجناس این شرکت فتوا دادند. 
در طول تاریخ، ما هیچ شرکت اقتصادی نداریم که 40 فتوای 

اجتهادی پشتوانه اش باشند. 
وی اضافــه کرد: از مراجع عظام تقلیــد گرفته تا مجتهدین 
و ســایر علما همه از این حرکت حمایت می کنند و مرحوم 
آخوند خراسانی برای مظفرالدین شاه، درباره این شرکت نامه 
می نویسد و به شــاه خطاب می کند: »آقای شاه! مِن مرجع، 
خودم را ملتزم کرده ام که از پارچه های این شرکت استفاده 
کنم. چه خوب اســت که شما به عنوان شاه کشور و خدم و 
حشم و وزرا نیز، ملتزم بشوید از اجناس این شرکت استفاده 
بکنید تا مردم نیز از این لباس و پارچه  تولید شــده و بومی 

استفاده و وابسته به فضای خارجی نشوند«.
حجت االســالم رهدار حجم حمایت ها توســط علما در این 
موضوع را بســیار زیــاد خواند و خاطرنشــان 
کرد: در همین باره هشت مرجع محلی، بیانیه 
مشترکی صادر می کنند و در آن می نویسند که 
»ما علمای بالد متعهد می شــویم که از اجناس 
این شــرکت اســتفاده کنیم. مــا علما متعهد 
می  شویم خطبه عقد مردمی که از اجناس این 
شرکت استفاده نمی کنند را نخوانیم، نماز میت 
بر آن ها نخوانیم، دعوت آن ها را قبول نکنیم و 

به منزلمان آن ها را دعوت نکنیم«.
وی افزود: هشــت مرجع تقلید بیانیه مشترک 
می دهند و پای ایــن حرف ها را امضا می کنند 
و به همین واســطه شوری ناشی از خودآگاهی 

تاریخی در جامعه ایجاد می کنند. 
اوایل شــرکت اسالمیه نمی توانســته به اندازه 
کافی پارچه تولید کند و حجم تولیدات پایین 
بوده، به همین دلیل وقتی برای شهرســتان ها 
مثاًل یک طاقه پارچه می  فرســتادند، واکنش و 
استقبال مردم شهرستان ها از این پارچه ها با توجه به تأکید 

علما بسیار عجیب ذکر شده است. 
نمونه های ثبت شده  تاریخی در کاشان، بوشهر، شیراز و چند 
شــهر حکایت از این دارد که وقتی خبر ارسال طاقه پارچه 
این شــرکت به این شهرها می رســیده، چندین هزار نفر از 
مردم به همراه مجتهدین و علما به استقبال از آن طاقه رفته 
و پس از آوردن آن به مســجد جامع شهر، علما در خصوص 

ضرورت استفاده از پارچه و کرباس بومی برای مردم صحبت 
می کرده اند. نقل شده که چون حجم پارچه ها کم بوده، بعد 
از ســخنرانی به صورت تبرکی و نمادیــن، این طاقه پارچه 
را قطعــه قطعه می کردند و به هــر نفری یک تکه، به عنوان 

تبرک می دادند.

 ضرورت توجه به میراث شیعه 
در حمایت از تولید ملی

حجت االســالم احمد رهدار با اشاره به تأکیدات رهبرمعظم 
انقالب درباره اقتصاد مقاومتی به ضرورت حمایت های بیشتر 
علما از این حرکت اشاره و عنوان داشت: وقتی حرکت علما 
در آن دوران را با تأکیدات امروز رهبر معظم انقالب در مورد 
»اقتصاد مقاومتی« و ضرورت استفاده از کاالی داخلی و حجم 
حمایت مجتهدین و علمای امــروز از این رویکرد رهبری را 
مقایســه می کنیم، می بینیم که علمای مــا آنچنان که باید 
وارد گود حمایت از اقتصاد داخلی نشده اند. چند نفر از علما 
آمدند دور هم بنشینند و بیانیه مشترک بدهند که ما متعهد 
می شویم حداقل در سفره  هایی که در خانه مان پهن می کنیم، 

از نوشابه ای که مارک اسرائیلی دارد، استفاده نکنیم.
حجت االسالم رهدار با بیان اینکه باید به میراث حرکت علما 
در حمایــت از اقتصاد داخلی  توجــه کنیم، گفت: باید قدر 
حرکتــی را که علمای ما بخصوص در زمــان قاجار در برابر 
سیاســت های استعماری راه انداختند، به عنوان یک میراث، 
آسیب شناســی کرده و برای امروز جامعه خودمان استفاده 
کنیم. من این نقد را مســتقیماً بــه مراجع عظام تقلید وارد 
می کنــم که وقتی می بینند رهبری شــخصاً وســط میدان 
آمده اند تا چه اندازه ســینه سپر کرده و برای زمین نماندن 
حرف رهبری داخل شــهرها راه افتاده و با زبان خودشــان 

دراین مورد تبلیغ و حمایت کرده اند؟ 
مردم از چه کســانی باید بشــنوند که مردم از لباس ساخت 
خودتان استفاده کنید هر چند نسبت به کاالی بیگانه کیفیت 
کمتری داشــته باشد؟ چقدر از ضرورت حمایت از فالن کاال 
برای استقالل و ایستادن یک ملت روی پاهای خودش حرف 
زده انــد؟ این کار را نکردند و قطعــاً تاریخ روزی آن ها را نقد 
خواهد کرد همان گونه که امروز به آن ها نقد وارد می کنیم. 
نقد ما نیز خارج از قاعده نیست، بلکه ما روی میراث و ماترک 
تاریخی مرجعیت شیعه ایســتاده ایم و داریم بر مبنای یک 

تجربه تاریخی، کم کاری های امروز را نقد می کنیم.

حجت االسالم دکتر احمد رهدار با اشاره به پیشینه تاریخی حمایت مراجع از تولیدات ملی:

علما می توانند پرچمدار نهضت اقتصادی شوند

نقش علماي شیعه در   حمایت از تولید ملي
اســالمی  جمهوری 
ایــران بــه  ســبب 
مقاومــت در برابــر 
آماج  ســلطه،  نظام 
تهاجم های متعددی 
اســت.  گرفته  قرار 
ایــن  جملــه  از 
تهاجم ها، تهدیدها و 
تحریم های اقتصادی 
همین  بــر  اســت. 
اســاس، رهبرمعظم انقالب بحث »اقتصاد مقاومتی« را به عنوان بهترین راهبرد 
مطرح کردند. از نظر ایشــان، یکی از راهکارها حمایــت از تولید ملّی و  کار و 
 ســرمایه ایرانی اســت. از آن رو که این گونه تهدیدها و تحریم ها در دوره های 
گذشــته نیز در کشــور ما سابقه داشته،   این یادداشــت به دنبال پاسخ به این 
پرسش است که در   تجربه تاریخی ما، علمای شیعه برای حمایت از تولید ملّی 
و  کار و  ســرمایه ایرانی چه راهکارها و اقداماتی داشــته اند؟ برای پاسخ به این 
پرسش، عملکرد و  بیانات علمای شیعه در   دوره قاجار که دوران هجوم اقتصادی 
غرب به ایران بوده،  در   متون تاریخی بررسی شده است. نتیجه این بررسی آن 
اســت که عالمان شــیعه با صدور بیانیه ، در   تحریم کاالهای خارجی و  ترویج 
کاالهای داخلی، تشــویق و حمایت از تأسیس شرکت های اقتصادی داخلی و 
 تعهد عملی به استفاده از کاالهای داخلی و  قناعت در   زندگی، نقش زیادی در 
این زمینه داشته اند. علمای شیعه همواره براساس وظیفه ای که برعهده دارند و 
آن هدایت و رهبری جامعه اســالمی در عصر غیبت در راستای احکام اسالم و 
موازین شرع است، اقدامات گوناگونی انجام داده اند، اما ذهنیت عمومی جامعه 
این است که وظایف و اقدامات عملی علما عموماً در مباحث خاص دینی، مثل 
برپایی مراسم دینی، وعظ و خطابه و امامت جماعت و پاسخگویی به سؤاالت و 
شبهات اعتقادی و شرعی مردم بوده است. از این رو فعالیت های علمای شیعه 
در عرصه های خاص اقتصادی، سیاســی، بین المللی و فرهنگ اجتماعی کمتر 

مورد توجه بوده و بیان شده است.
- نمونه های زیادی از اقدامات علما در حفظ مواریث دینی، مقابله با شــبهات 
اعتقادی، مناظرات مذهبی و عقیدتی سراغ داریم. اما اگر از نقش علمای شیعه 
در حفظ اقتصاد ملی یا هویت ملی یا منافع ملی کشــور ســخن بگوییم قطعاً 
اطالعات کمتری در این زمینه وجود دارد. این در حالی اســت که چون دین 
اسالم دین جامعی است و برای همه عرصه های زندگی بشر برنامه دارد، طبیعتاً 
عالمان اسالمی که وظیفه تبلیغ دین و حراست از آموزه های دینی و اجرای آن 
در جامعه را برعهده دارند، باید در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز 
فعال باشند. در تاریخ معاصر ایران که دوره هجوم نظامی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی غرب به این کشــور است، همواره شاهد حضور زیرکانه و مؤثر علمای 
شیعه در مقابله با این تهاجم ها بوده ایم. یکی از اقدامات علمای شیعه در مواجهه 
با این تهاجم ها بویژه هجمه اقتصادی، دفاع و حمایت از کار، تولید و ســرمایه 

ایرانی است. 
- یکی از راهبردهای علمای شــیعه در مقابله با هجوم اقتصادی غرب، تقویت 
اقتصاد داخلی بوده اســت. یکی از اقدامات در این زمینه، تشــویق و حمایت 
از تأسیس شــرکت های اقتصادی داخلی است. مهم ترین مصداق این حرکت، 
تأســیس شرکت اسالمیه اصفهان در سال ۱۳۱۶ق، یعنی قریب به هفت سال 
پس از قیام تنباکو در اصفهان اســت. این شــرکت با همت دو مجتهد بزرگ 
اصفهان، مرحوم آیت اهلل آقانجفی اصفهانی و برادرشــان شــهید حاج آقانوراهلل 
اصفهانی تأســیس شــد. پس از قیام تنباکو و بروز فواید بی شمار آن، این دو 
بزرگــوار این گونــه برنامه ریزی می کردند که عالوه بر حضور نداشــتن کاالها 
و منســوجات خارجی در زندگی مردم، امکانات داخلی را برای تولید بســیج 
نموده و با ابتکار ایرانی، به تولید بپردازند و ملت را برای حمایت از آن تشــویق 
کنند و تحریم کاالهای بیگانه را بعد اثباتِی عملی ببخشــند. ازاین رو، مرحوم 
آقانجفی پس از مراســم نماز جماعت در مسجد جامع سلطانی )مسجد شاه( 
طی سخنرانی مبسوط و مهمی با اســتناد به آیات و روایات، از مردم خواست 
از مصرف کاالها و منســوجات خارجی خــودداری کنند و به مصرف کاالهای 

داخلی روی آورند. 
- گسترش روز افزون شرکت اسالمیه اصفهان که با هدف مقابله با نفوذ و سلطه 
اقتصادی استعمارگران شکل گرفته بود، موجب لطماتی به منافع بیگانگان شد، 
به گونه ای که روزنامه ها و نمایندگان انگلیس، توســعه آن را ســکته به منافع 

انگلیس در تمام منطقه خلیج فارس اعالم کردند.
- یکی از اقدامات علمای شیعه در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانیان و 
مسلمانان، صدور اعالمیه ها و فتاوای گوناگون مبنی بر تحریم کاالهای خارجی، 
حمایــت از کاالهای داخلی و ترویج فرهنگ اســتفاده از انواع کاالها و صنایع 
داخلی و ایرانی اســت. علت صدور این فتاوا و اعالمیه ها، آگاهی علمای شیعه 
از پیامدهای منفی ورود بی رویه کاالهای خارجی به کشــور بوده است. یکی از 
اهــداف تحریم کاالهای خارجی و ترویــج کاالهای داخلی، حفظ ثروت ملی و 
جلوگیری از رفتن سرمایه و پول مسلمانان به سرزمین غیرمسلمان بوده است. 
- عالمان شــیعه با بصیرت کامل سیاسی و تعهد به وظایف دینی خود، ضمن 
شناخت برنامه ها و اقدامات دشمن، نسبت به همه مسائل جامعه اسالمی حتی 
مســائل اقتصادی و سیاسی حساس بوده و برای رشد و اعتالی جامعه اقدامات 
الزم و مناســب هر مقطع را انجام داده انــد و همانند برخی متدینان متحجر، 
وظیفه خــود را منحصر در تدریس، بیان اخــالق و معارف و صرف حضور در 
مســجد و مدرســه ندانســته اند و در جریان تمام اتفاقات سیاسیـ  اجتماعی 
روز بوده و مواضع مناســب خود را نسبت به آن ابراز داشته اند. برخالف عموم 
روشنفکران غربگرای ایرانی که عامل و جاده صاف کن حضور استعمار در ایران 
و اعطای منابع ملی کشــور به آن ها بوده اند، عالمان شیعه عموماً مانع حضور و 

استیالی استعمارگران و حافظ منابع و سرمایه های ملی کشور بوده اند.

چند نفر از علما 
آمدند دور هم 
بنشینند و بیانیه 
مشترک بدهند 
که ما متعهد 
می شویم حداقل 
در سفره  هایی 
که در خانه مان 
پهن می کنیم، از 
نوشابه ای که مارک 
اسرائیلی دارد، 
استفاده نکنیم ؟

بــــــــرش

یادداشت شفاهی
annotation@qudsonline.ir
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بیانیه حجت االسالم نوراهلل 
اصفهانی برای تولید داخلی 

در ســال ۱۳0۸ قمری که مردم اصفهان به 
رهبری آقا محمدتقــی نجفی معروف به آقا 
نجفــی اصفهانی، به مبارزه بــا عقد قرارداد 
تنباکو پرداختند، حاج آقــا نوراهلل اصفهانی 
از علمای برجسته عصر مشروطه در اصفهان 
نیز با جنبش مشروطیت همصدا شد و مانند 
برادرش، از فتوای مراجع ثالث، پشــتیبانی 
کــرد. وی در همین خصوص بیانیه معروفی 
صــادر کرد که مختصــری از آن را در ادامه 

می خوانید:
»اگــر اندک تأملی بشــود همین اعمالی که 
اســمش را تجارت و صناعت گذاشــته ایم 
اسباب فقر و فاقه دولت ما شده؛ چرا که تجار 
ما در واقع، مزدور اجانب هســتند به اجرت 
بســیار مختصری. به علت اینکه در ســال، 
چندین هزار توماِن ما را از طال و نقره حمل 
به خارج می نمایند و اجانب همین پول ها را 
اســباب محموله تجارت می نمایند و سالی 
ُکرورها )یک کرور معادل نیم میلیون است( 
از مملکت ما جلب می نمایند. باید اســباب 
کســب و تجارت داخله را فراهم آورد که از 
اول صادرات مملکت به قدر واردات باشد که 
این قدر پول از ایران خارج نشود. ... و بالمره 
ســرمایه تجارت از دست نرود... باید به رعایا 
اطمینان داد که پول های خودشان را به کار 
بیندازند و اشــخاصی را که به خارج رفته اند 
و تجــارت و صناعت می نمایند به مهمانی و 
امنیت تامه به مملکــت وارد کرد و آن ها را 
تشــویق کرد تا فواید تجارت و مناعت آن ها 
عاید مملکت شود. نروند پول های خودشان را 
در بانک های خارجه از قرار صد، پنج بگذارند 
و در داخلــه پول نابود شــود. اگــر کارخانه 
ریسمان و نساجی داشتیم... قهراً رفع حاجت 
و مزیــد ثروت و ترقی مملکت اســت و هم 
فالحت ]کشاورزی[ که در واقع، معدن معتبر 

ایران است... اسباب هزارگونه ثروت بود.

 آیت اهلل مرعشی 
و حمایت از تولید ملی

معارف: بزرگان این سرزمین هنوز خیلی پیش 
از آنکه نامی از سال حمایت از تولید ملی باشد، 
ضرورت اســتفاده از کاالهای تولید داخل را 
دریافته بودند.  آیت اهلل مرعشی نجفی از نمونه 
همین مردان خداست که داستان نرفتنش به 
حج به  خاطر نداشــتن استطاعت مالی زبانزد 
خاص و عام ایرانیان و حتی غیرایرانیان شده 
اســت. این روحانی بزرگوار درباره لباســش 
می گفت: از روزی که من خود را شناختم، یک 

ذره لباس خارجی مصرف نکردم.
ایشان هر چه لباس می پوشید، ساخت داخل 
بود. روزی خیاط  شان گفته بود: آقا دکمه ای 
که ما می گذاریم از خارج می آید و ایشــان در 
پاســخ تأکید کرده بود اگر کاالیی غیرایرانی 
اســت اســتفاده نکنید، به جایش  از همین 
قیطان هایی که ســاخت ایران هست، دکمه 

درست کنید تا دکمه آن هم خارجی نباشد.
ضرورت توجه به امری با اهمیت مصرف تولید 
ملی، زمینه ســاز و بسترساز ایجاد خالقیت و 
فرصت های فراوان شغلی در کشور است که با 
تحقق آن جوانان شاغل می شوند و مشکل های 
اقتصادی یکی پس از دیگری از دامنه زندگی 

مردم رخت برمی بندند.

حاشیه یک

حاشیه دو

معارف| انقالب اسالمی



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

 عقل سراج است     اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار رئیس حوزه علمیه خراسان گفت: قرآن کریم سه اصل را به ما تفهیم می کند؛ هدف چیست؟ صراط چیست؟ و سراج چیست؟ عقل اساساً منبع دین 
نیست؛ آن ها که با فلسفه مخالف هستند فکر می کنند فلسفه در صراط راه دارد! حال آنکه فلسفه می فهماند عقل نمی فهمد و تنها یک چراغ خوبی است که راه را برای انسان روشن می کند؛ اما همین عقل را قرآن 

مقام واال می دهد. در سوره مبارکه نساء می فرماید: من اگر پیامبران را نمی فرستادم همین عقل با من خدا احتجاج می کرد که چرا برای من راهنما نفرستادی؟ این عقل نباید در حوزه ها مغفول بماند.

گزیده ای از»تحلیِل کالن بیانیه گام دوم انقالب« 
در  گفت وگوی KHAMENEI.IR  با آیت اهلل میرباقری

بیانیه گام دوم انقالب، تمدن اسالمی را 
در مسیر عصر ظهور تئوریزه می کند

بیانیه گام دوم انقاب، مســیر حل چالش های انقاب اســامی را پیش روی ما قرار 
داده است. اگر ما دنبال این هستیم که در مقابل رهبری آمریکا، یک تمدن دیگری را 
راهبری کنیم، برای این نیست که سلطه  خودمان را بر جهان تثبیت کنیم؛ بلکه برای 
خدمت رسانی به جامعه جهانی است. این همان تفاوت نگاه انبیا با مستکبرین است؛ 
انبیا فداکاری می کنند برای سعادت بشر، اما مستکبرین به اسم آزادی، عدالت و امنیت، 
سلطه خودشان را بر جهان تحکیم می کنند. ما اگر بخواهیم بیانیه گام دوم انقاب را 
خوانش کنیم، حتماً باید مبتنی بر نظام اندیشه و تفکرِی پشتیبان آن و مقیاسش هم 
مقیاس حرکت به سوی تمدن اسامی باشد. این بیانیه بدون توجه به شرایِط صدورش 
قابل تفسیر نیست؛ از جمله اینکه در 40سالگی انقاب اسامی صادر شده است که به 
بیان مؤلف این متن، دو مرحله پیروزی انقاب و شکل گیری نظام اسامی را پشت سر 
گذاشته ایم و این در شرایطی است که موازنه جهانی به نفع معنویت و ادیان الهی و به 
نفع اسام و مکتب اهل بیت)ع( تغییر کرده و در حال تغییر است. اکنون در شرایطی 
هستیم که یک صف بندی جهانی به محوریت آمریکا در مقابل انقاب اسامی شکل 
گرفته و قدرت ها به صورت هم افزا علیه انقاب اسامی صف آرایی کرده اند و به دنبال 
برگرداندن شرایط جامعه جهانی به پیش از انقاب اسامی و احیای ابرقدرتی خودشان 
هستند. این بیانیه در چنین شرایطی صادر شده و کاماً درصدد ایجاد امید است و با این 
مجموِع ادبیات، یک خوانش جدید از انقاب اسامی است. بیانیه گام دوم انقاب معدل 
روشنفکری دینی است. برای روشنفکری دینی حداقل دو شاخصه اساسی را می توان 
عنوان کرد؛ یکی »حفظ اصالت دین« و دومی »اجتناب از تحریف های کهنه و مدرِن دین 
و توجه به تکامل و پیشرفت اجتماعی و طراحی و تئوریزه کردن آن بر اساس مبانی«. 
این بیانیه در مقیاِس روشنفکری، آن هم پس از شکل گیری انقاب اسامی است که 
در واقع تحقق تمدن اســامی را در مسیر عصر ظهور تئوریزه می کند. بیانیه گام دوم 
انقاب با منطق سرپرستی تدوین شده است؛ یعنی نوع نگاهش به انقاب اسامی و 
مؤلفه ها و دستاوردهای آن و نیز آسیب شناسی و راه حل هایی که ارائه می دهد، با یک 
منطق انتزاعی نیست که شاخص های کلی را مورد توجه قرار بدهد، بلکه واقعیت انقاب 
اسامی را با مؤلفه ها و متغیرهایی شناسایی می کند و وضعیت این متغیرها را ارزیابی 
می کند و برای عبور از موانع راه حل ارائه می دهد. در واقع می خواهد یک کِل متغیر در 

حال حرکت را در موازنه  درونی و موازنه  بیرونی، سرپرستی و هدایت کند.

 انقالب اسالمی می خواهد نظم جدید جهانی را تعریف کند
انقاب اسامی صرفاً یک انقاب ضداستبدادی و ضداستعماری در محدوده  ملی و به 
دنبال تحقق گفتمان غربی نیســت، بلکه به دنبال تحول جامعه  جهانی است. انقاب 
اسامی می خواهد نظم جدید جهانی را تعریف کند. انقاب اسامی عصر جدیدی را 
آغاز کرده که در آن دین و دنیا توأمان تحصیل می شود و این به نظر من، مقایسه  انقاب 
اســامی با عصر رنسانس است. دوران رنسانس از نظر آن ها یک عصر جدید است که 
در جامعه  بشــری یک نوزایی اتفاق افتاده و در واقع دین و دنیا از هم جدا شده است؛ 
حاال پیروزی انقاب اسامی یعنی اینکه اصاً دوران تمدن غرب به پایان رسیده است.

بر همین اساس، اوالً باید این بیانیه را تئوریزه نمود؛ ثانیاً بر محور آن نظریه پردازی کرد؛ 
ثالثاً باید راهبردنگاری شود؛ رابعاً باید گفتمان سازی شود. این بیانیه یک عقبه ای دارد که 
جاری  شده و فراوری  شده  آن در این متن آمده است. یک تفکر، یک نظام اندیشه یا به 

تعبیری یک نظام فکری است که از تبییِن توحید، از توحید نظری 
تا عملی، تا تحلیل نظام آفرینش و حرکت نظام آفرینش به سمت 
غایت مطلوب الهی و نگاه فلسفه  تاریخی و تحلیل حرکت تاریخ 
و تکامل تاریخ و نظریه  اجتماعی و نظریه  پیشــرفت و بسیاری 
ریزنظریه های دیگر مثل کرامت انســان، آزادی انسان، عدالت، 
عدالت اجتماعی را در بر دارد و این ســند را پشتیبانی می کنند. 

کاماً پیداست که مؤلف دارای یک خوانش و نگرش خاص 
به این موضوعات است که می توان با یک تتبع دقیق، 
آن مبانی را پیدا، منظم و در مقیاس نظریه و تئوریزه 

بازخوانی کرد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  امر به 
معروف و نهی از منکر پیشینه ای به قدمت 
انسان دارد؛ هدف بعثت انبیای الهی دعوت 
مردم به خیر، صاح، توحید و بازداشــتن 
آن ها از پیروی طاغــوت بوده تا حدی که 
می توان گفت تمــام حرکت های اصاحی 
و دگرگونی های ســازنده جامعه بشری در 
پرتو امر به معــروف و نهی از منکر تحقق 
پیدا کرده است؛ اما برای احیا و اجرای امر 
به معروف و نهــی از منکر در جامعه، باید 
این فریضه الهی را بازخوانی و وضعیت امروز 
آن را آسیب شناسی کنیم. در گفت وگو با 
حجت االسام دکتر عباسعلی امیری، رئیس 
پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر به 
این بحث پرداخته و آن ها را مورد بررســی 

دقیق قرار داده ایم.

 گفتمان مناسب امر به معروف را 
ایجاد نکرده ایم 

حجت االســام امیری در ابتدای ســخن و 
با بیان اینکه امر بــه معروف و نهی از منکر 
طبق آنچه در اصل هشتم قانون اساسی هم 
به آن اشاره شده به سه سطح تقسیم می شود، 
می گوید: امر به معروف مردم بر مردم، مردم 
به مســئوالن و مسئوالن به مردم سه سطح 
از این وظیفه همگانی را شــامل می شود و 
برای تحقق هر کــدام از آن ها باید اصول و 
مواردی را رعایت کنیم. او اضافه می کند: در 
آسیب شناســی »مردم بر مردم« با دو چالش 
جدی روبه رو هســتیم؛ نخست اینکه امر به 
معروف در جامعه به یک مصداق فروکاسته 
شده؛ البته درست است که مسئله حجاب و 
عفاف مهم اســت و یک جامعه اسامی باید 
نسبت به آن حساسیت داشته باشد اما دیدن 
امر به معروف در آینه حجاب و آن را تنها به 

پوشش تنزل دادن کار درستی نیست. 
رئیس پژوهشــکده امر به معروف و نهی از 
منکر تصریح می کند: امر به معروف حیطه 
وسیعی را شامل می شود و از ارکان مختلف 
حاکمیت تا ساختارهای آن و شئون اجتماعی 
مردم را در بر می گیرد. امر به معروف از منظر 
فقه نظام، خصوصیتی فرانظــام دارد و باید 

این جایگاه را به او برگردانیم. 
آســیب دیگر امر به معروف 
»مردم بر مردم« این است که 
گفتمان مناسب برای تعیین 
الگوهــای رفتــاری را ایجاد 
نکرده ایم؛ یعنی نحوه مواجهه 
گروهی از مردم که خیرخواه 
هستند و اعتقاد درونی دارند 

با بخشــی که نابهنجاری و منکر را مرتکب 
می شــوند، رفتار مناســبی نیست و بیشتر 

سلیقه ای، تجربی و غیرحرفه ای است. 

 نباید امر به معروف 
تبدیل به ستیز اجتماعی شود 

این پژوهشگر در ادامه توضیح می دهد: عاوه 
بر عدم ایجاد گفتمان مناسب، در بحث ترویج 
هم گرفتار این مشــکل هستیم. افرادی که 
الگوهای رفتاری را در مواجهه با مردم ترویج 
می کنند و راهــکار ارائه می دهند، رفتارهای 
سلیقه ای و شخصی خود را ترویج می کنند که 
در نهایت منجر به آسیب می شود. نمونه های 
آن را هم به وفور در شــبکه های اجتماعی و 
جامعه ماحظه می کنیم. کارهایی که سبب 
می شــود نگاه ها نســبت به امر به معروف، 
نگاهی منفی شــود. ضمن اینکه باید توجه 
داشته باشــیم روابط انسانی، امری پیچیده 
اســت و باید به آن دقت زیادی کرد. ارتباط 
بین انسان ها بر اساس عاطفه شکل می گیرد و 
هر چیزی به رابطه عاطفی و ارتباط دوستانه 

ضربه بزند، باید حذف شده و 
کنار گذاشته شود. نباید امر به 
معروف از ستیز اجتماعی سر 
دربیاورد بلکــه باید به نحوی 
باشد که اصل وحدت اجتماع و 
انسانی در جامعه به هم نریزد و 
سبب ایجاد تفرقه نشود.امیری 
 بیان می کند: آسیب دیگر در 
 امــر بــه معــروف »مــردم بــر مــردم« 
خــود بزرگ بینی اســت؛ شــخصی که امر 
بــه معروف می کنــد باید تواضع داشــته و 
از فضائــل اخاقی بهره مند باشــد؛ در نوع 
مواجهه سوگیری ها و جهت گیری هایش را 
کنار بگذارد؛ ضمن اینکه باید مهارت کنترل 
خشم را داشته باشد. برچسب زدن هم بسیار 
مخرب اســت و نباید شــخصیت فردی که 
منکری را انجام داده زیر ســؤال ببریم و به  
طور مثال به خاطر بدحجابی کل شخصیت 
او را مورد قضاوت قرار دهیم. برخی افراد که 
بی حجابی را ترویج می کنند از خارج از کشور 
خط می گیرند ولی تعداد بسیاری از جوانان و 
نوجوانان هم به تبعیت از گروه های همساالن 
و از ســر ناآگاهی در سلک بی حجاب ها قرار 
گرفته اند؛ بی شک نحوه مواجهه با این دو گروه 

باید متفاوت باشد.

 نخبگان باید حرف های مردم را 
به گوش مسئوالن برسانند 

رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر 

به آسیب سطح دیگر این فریضه یعنی »مردم 
بر مســئوالن« پرداخته و توضیح می دهد: با 
توجه به اینکه در جامعه اسامی همه مسئول 
هستند، نمی توان از زیر بار این مسئولیت شانه 
خالی کرد. روایات زیادی داریم که اولیای دین 
سفارش کرده اند مردم به این ساحت ورود پیدا 
کنند. باید مسئوالن اجازه دهند این عرصه باز 
شــود. حتی در برخی از روایات به آثار امر به 
معروف نکردن مردم اشاره شده؛ به طور مثال 
بیان شــده است که اگر نهی از منکر نکنید 
اشرار بر شما حاکم می شوند. او اضافه می کند: 
اما اینکه مســئوالن را چگونه نقد کنیم هم 
مهم است. این طور نمی شود که مردم بدون 
آگاهی و اطاع اقدام کنند که موجب هرج و 
مرج و بی نظمی می شود؛ باید منطقی در این 
راه حکمفرما باشد؛ باید حلقه ای از نخبگان که 
درد مردم را می فهمند وجود داشته باشند تا 
بتوانند با بدنه کارشناسی دولت و مسئوالن 
ارتباط گرفته و امر به معروف تخصصی انجام 
دهند. ایجاد حلقه واسطه در نقد بین مردم 
و مسئوالن مسئله بسیار مهمی است. وقتی 
نخبگان نقدهای فنی و کارشناسانه می کنند، 

اثر آن در جامعه بیشتر دیده 
می شــود. او به عرصه امر به 
مردم«  بر  »مسئوالن  معروف 
نیز اشاره کرده و بیان می کند: 
دولت ها  در  که  ســازوکاری 
بــرای این کار وجــود دارد، 
فرهنگ سازی است. فرهنگ 
مهم ترین مؤلفــه قدرت نرم 
اســت. حاکمیــت می تواند 
مطالبات خــود را از طریق 
فرهنگ سازی محقق کند؛ به 
عنوان مثال در جامعه امروز 
اســراف و تبذیر به معضلی 
مهم تبدیل شده است و الزم 
است مسئوالن سازوکارهای 

آموزشــی را برای فرهنگ سازی مردم فراهم 
کرده و به سمت نهادینه کردن اصاح الگوی 
مصرف بروند. از طریق فرهنگ سازی و ایجاد 
زیرســاخت های فرهنگی است که می توان 
مسئولیت اجتماعی را به جامعه تزریق کرد. 

حجت االسالم دکتر امیری در گفت وگو با قدس تبیین کرد  

حجت االسالم دکتر عاملی مطرح کردسه گانه »امر به معروف و نهی از منکر«در قانون اساسی
خسارت های اجتماعی، محصول 

جدایی مطالعات انسانی از دین
ایکنا: تعلیم و  تربیت موضوعی است که رسالت 
انبیا)ع( پشت آن است. همچنین اگر به بیانیه گام 
دوم انقاب توجه کنیم، خواهیم دید هدف گذاری 
آن، توجــه بــه حوزه تعلیــم و تربیت اســت؛ 
خودســازی، جامعه پردازی و ایجاد تمدن نوین 
اسامی، سه هدف کیفی بیانیه گام دوم انقاب 
است و مهم ترین شاکله خودسازی و تمدن سازی، 
تعلیم و تربیت است. بحث تعلیم و تربیت مانند 
دیگر علوم تحت تأثیر غرب بوده اســت؛ اینکه از 
تجربه دنیا استفاده نکنیم، فرض غلطی است، اما 
اینکه منابع اصلی خود را مورد توجه قرار ندهیم و 
به سمت تعلیم و تربیتی برویم که بنیان سکوالر 
داشــته است، خطری است که تعلیم و تربیت را 
مورد هجمه قرار می دهد. جدا شــدن مطالعات 
انســانی از دین که در حــوزه تعلیم و تربیت در 
کشور رخ داده است، موجب شده تربیت موضوعی 
کاریکاتوری شــود؛ نتایج حاصله و خسارت های 
اجتماعی، محصول این نگاه کاریکاتوری است که 

اکنون مشاهده می کنیم.
بنیان علوم جدید به ســمت روش های تجربی 
رفته و این روش ها مبتنی بر آزمون و خطاســت 
و ابطال پذیری در آن وجــود دارد. نقد بزرگ بر 
این ویژگی ابطال پذیری این اســت که به نتیجه 
و قضیه قطعی نمی رســیم. اتقان در علم در این 
حالت وجود ندارد؛ بنابراین به سمت شبیه سازی 
هستی رفته اند و معتقدند قانون طبیعت انسان به 
گونه ای اســت که اگر کشف شود، قابل شناخت 
است. این نوع نگاه و در واقع شبیه سازی هستی 
هم در نقطه هایی با معضل بزرگی مواجه می شود 
و در نهایت می بیند که ناگزیر است به سمت خدا 
حرکت کند. در غرب توجه به دین به عنوان یکی 
از راهکار های امروز مورد توجه است. دین در هیچ 
یک از نهاد های اجتماعی غرب نقشــی ندارد و 
متأسفانه این قضیه وارد دانشگاه های ما هم شده 
است، در حالی که دین، خوِد علم است. حکمت 
خدا همه جوانب را در نظر می گیرد؛ باید از مسیر 
حکمت به تعلیم و تربیت اجتماعی راه پیدا کنیم. 
در این حالت، خانواده، روابط اجتماعی و ارتباطات 
فــردی و روابط بین قومی و گروهی، موضوعیت 

اساسی پیدا می کند.

امر به معروف 
حیطه وسیعی را 
شامل می شود؛ 

از ارکان مختلف 
حاکمیت تا 

ساختارهای آن و 
شئون اجتماعی 

مردم. امر به 
معروف از منظر فقه 

نظام، خصوصیتی 
فرانظام دارد

بــــــــرش
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شماره پرونده: 139804006092001686/1        شماره بايگانى پرونده: 9802679
شماره ابالغيه: 139805106092006616

تاريخ صدور: 1398/04/30
دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802679
ــماره ملى:  ــم تاريخ تولد: 1368/07/26 ش ــرنابادى نام پدر: محمدابراهي ــاى غالمرضا خالقدادى س ــيله به آق بدينوس
ــه 9802679 كه برابر گزارش مأمور ابالغ  ــنامه: 0740042300 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس 0740042300 ش
ــند شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 18398- 1388/02/05 بين شما  به آدرس متن س
ــيد كه بر اثر عدم  ــرنابادى مبلغ 60/000/000 ريال به انضمام حقوق دولتى بدهكار مى باش و خانم زهرا خالقدادى س
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس پرداخت وجه بس
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه... چاپ.... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات  روز نس

عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9805387 م.الف 563

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى محمد صبوحى حجى آبادى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند 
ــدانگ اعيان يك باب آپارتمان  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهد كه متعلق به نامبرده  ــماره پالك 27990 فرعى از 27926 فرعى از 10659 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش به ش
ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 
ــماره چاپى 0365110 ب 85  ــند به ش 323066 دفتر 1932 صفحه 190 بنام محمد صبوحى حجى آبادى ثبت و س

صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805389 م.الف 565
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــين خجسته محتشم اصالتاً و برابر وكالتنامه شماره 20080 مورخ 1398/02/25 دفترخانه  نظر به اينكه آقاى اميرحس
ــته محتشم باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم  ــهد و بوكالت از طرف ورثه مرحوم محمدتقى خجس 182 مش
ــت سند مالكيت ششدانگ  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس تعهد جهت دريافت س
اعيان يك باب آپارتمان به شماره پالك 18220 فرعى از تجميعى 7118 و 17734 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد 
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت  ــت. با بررس ــهل انگارى مفقود گرديده اس ــد به علت س كه متعلق به نامبرده ميباش
نامبرده در ذيل شماره ثبت 274059 دفتر 1561 صفحه 242 بنام محمدتقى خجسته محتشم ثبت و سند به شماره 
ــپس برابر سند رهنى 127109 مورخ 1384/12/03 و برابر سند رهنى شماره  ــت س چاپى 270471 صادر گرديده اس
ــهد در رهن بانك ملت قرار گرفته  ــورخ 1385/07/06 دفترخانه 4 مش ــورخ 1386/08/29 و 129090 م 132493 م

است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805391 م.الف 566
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد قدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804306092000109
تاريخ ثبت: 1398/04/16

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9705788

ــدر: بابامحمد تاريخ تولد:  ــرا خانى على آبادى نام پ ــه 9705788 خانم زه ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــماره ملى: 0938894471 به استناد سند نكاحيه به شماره 7912 مورخ 1376/10/02  1360/05/13 ش
ــكه بهار آزادى عليه: وراث مرحوم عليرضا  اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به ميزان 25 عدد س
ــعبانى) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه حسب درخواست  ــعبانى، پريا ش ــتو ش ــعبانى (آمنه شارعى، پرس ش
ــماره انتظامى 196 ه 15-  ــوارى پرايد به ش ــماره 53279- 1397/12/19 خودرو س ــتانكار وارده به ش بس
ــط كارشناس  ــت كه توس ــكه بهار آزادى بازداش ــعبانى در قبال 25 عدد س 36 متعلق به مرحوم عليرضا ش
ــماره وارده 10920 مورخ 1398/03/07  ــمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بش رس

با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

شماره انتظامى 196 ه 15- 36 نوع وسيله نقليه: سوارى سيستم: پرايد رنگ: نوك مدادى متاليك شاسى: 
NAS412100 F CNG3380845 تيپ SE 131 مدل 1394

كارشناسى و ارزيابى:
با توجه به ظاهر بدنه، وضعيت الستيك ها، تزئينات داخل، وضعيت نگهدارى، مدل و قيمت روز بازار خودرو 

قيمت سوارى فوق مبلغ 320/000/000 ريال معادل سى و دو ميليون تومان برآورد مى شود.
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــنبه  ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوش در پاركينگ خين عرب- طرحچى 9 متوقف مى باش
ــهد  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ــح الى 12 ظهر جلس ــاعت 9 صب ــه 1398/06/04 از س مورخ
ــته باشد  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش پاركينگ موصوف از مبلغ پايه 320/000/000 ريال ش
ــر دولتى و مبلغ 19/200/000 ريال حق  ــد ضمناً مبلغ 16/000/000 ريال نيم عش نقداً فروخته خواهد ش
مزايده ميباشد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. 
همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. 

آ- 9805380 م.الف 557

شماره مزايده: 139804306091000005    تاريخ ثبت: 1398/01/20
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9405601
ــعه خدمات بازرگانى نورد ايران بشماره ثبت 27279 تهران به استناد سند رهنى شماره 3726-  ــركت توس ش
ــفى فرزند فيض اله به شماره ملى  ــمى شماره 1235 تهران عليه آقاى رامين كاش ــناد رس 93/12/10 دفتر اس
ــارد و نهصد و پنجاه  ــه 9405601 در قبال مبلغ چهل و چهار ميلي ــت كالس ــه اى تح 1380026067 اجرائي
ميليون ريال (44/950/000/000) ريال صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخ 95/06/10 و در پايان 
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده  ــمى الزم االجرا و تقاضاى بس ــناد رس مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــت و پنج (4205) فرعى از چهارصد و بيست و پنج (425) فرعى از  ــدانگ پالك ثبتى چهار هزار و دويس شش
ــى (230) اصلى بخش نه مشهد به آدرس مشهد- خيابان 17 شهريور- خيابان عنصرى شرقى-  ــت و س دويس
انتهاى عنصرى شرقى- پنج قطعه مانده به سه راه شهيد صدر (فاقد پالك) به مبلغ شصت ميليارد و ششصد 
ميليون (60/600/000/000) ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر 

گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
طبق سند مالكيت عرصه يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 4205 فرعى از 230 اصلى مفروز و 
ــده از 425 فرعى از اصلى مذكور بخش 9 حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 1 استان خراسان رضوى به  مجزى ش
ــاحت 63/338 مترمربع مى باشد. طبق استعالم شماره 36817/97/7 مورخ 97/07/17 شهردارى منطقه  مس
ــى خازنى منطقه 3 با كاربرى  ــه 63/338 مترمربع در محدود طرح تفضيل ــاحت عرص 7 «ملك مذكور به مس
ــكونى تراكم زياد 240 درصد واقع و با توجه به پروانه ساختمانى شماره 86284 مورخ 90/08/08 و بناى  مس
ــماره 109212 مورخ 1391/12/06 صادر شده است و جهت بازديد كارشناس  احداثى، گواهى عدم خالف ش

به محل اعزام، جهت ورود به ساختمان و مساحى كسى پاسخگو نبود».
طبق تصوير گواهى عدم خالف شماره 109212/7 مورخ 1391/12/06 زيربناى كل ملك مذكور به مساحت 
ــمال زيرزمين اول  ــكونى و 23 مترمربع تجارى در هم كف ش ــع و به صورت 15 واحد مس 91/1820 مترمرب
ــتر و داراى اشكال است) به  ــاحت عرصه نيز بيش ــده از مس ــاحت 94/343 مترمربع (اين متراژ اعالم ش به مس
ــاحت 86/338 مترمربع شامل پاركينگ و ساير مشاعات و  ــاير مشاعات و همكف به مس صورت پاركينگ و س
33 مترمربع تجارى و طبقه اول به مساحت 09/224 مسكونى و ساير مشاعات و پيش آمدگى و طبقه دوم به 
مساحت 09/224 مسكونى و ساير مشاعات و طبقه سوم به مساحت 09/224 مسكونى و ساير مشاعات و پيش 
آمدگى و طبقه چهارم به مساحت 09/224 مسكونى و ساير مشاعات و پيش آمدگى و طبقه پنجم به مساحت 

09/224 مسكونى و ساير مشاعات و پيش آمدگى و طبقه ششم به مساحت 66/17 ساير مشاعات مى باشد.
ــاحت مشاعات و پاركينگ داراى مساحت  ــاب مس با توجه به موارد فوق الذكر اين ملك در مجموع بدون احتس

45/1022 مسكونى در 15 واحد در طبقات و 33 مترمربع تجارى در همكف مى باشد.
ــانى فر، ايرانلو و حاجى مسگرى  ــه نفره آقايان رخش ــى هيئت س ــامل نظريه كارشناس طبق تصوير مدارك ابرازى ش
ــماره 1086- ب- 93 مورخ  ــركت خدمات بازرگانى نورد ايران به ش ــت مديرعامل محترم ش كه قبًال بنا به درخواس
1393/10/10 از اين ملك بازديد نموده و نظريه كارشناسى داده اند، مشخصات ملك به شرح ذيل قيد شده است:

ــكونى تراكم 240 درصد و اعيانى آن به مساحت  ــاحت عرصه 63/338 مترمربع و دو ممر در منطقه مس «مس
ــمال زيرزمين و همكف به صورت پاركينگ و انبارى و يك دربند مغازه  91/1820 مترمربع در هفت طبقه ش
ــه واحد، دو  ــكونى (هر طبقه س در همكف، طبقات اول تا پنجم هر كدام 88/198 مترمربع در 15 واحد مس
ــمالى سنگ  ــقف كامپوزيت، نماى ش ــكلت بنا فلزى، س ــد و اس واحد يك خوابه و يك واحد دو خوابه) مى باش
ــنگ تراورتن، كف پاركينگ موزاييك، بدنه پاركينگ تا ارتفاع  ــه با قاب فلزى و س گرانيت و نماى جنوبى شيش
ــنگ و مابقى گچ، دربهاى ورودى  ــنگ و مابقى گچ، كف پيلوت موزاييك، بدنه به ارتفاع 2/1 متر س 2 متر س
ــا و كابينت ام دى اف،  ــت، دربهاى آپارتمانه ها اچدى اف و كمده ــك ريلى از هر دو جه ــا اتوماتي پاركينگ ه
پنجره ها از نوع يو پى وى سى با شيشه دو جداره، سيستم اعالم و اطفا حريق، آسانسور 4 نفره، آيفون تصويرى 
ــتم سرمايشى از طريق اسپيلت (اسپيلت نصب نشده است)، چراغ  ــى براى سيس براى هر واحد، اجراى لوله كش
اضطرارى، گرمايش شوفاژ با رادياتور و پكيج، شيرآالت از نوع ايرانى مرغوب و داراى انشعابات آب و برق و گاز 

براى هر واحد بصورت مجزا مى باشد». 
تجارى موجود در محل نسبت به پياده رو داراى جست تقريبى 75 سانتيمتر مى باشد.

ــد و طبق مشاهدات بيرونى منطبق با حدود و مشخصات ذكر  ــكنه مى باش در حال حاضر ملك مذكور فاقد س
شده در سند مى باشد.

ــاير عوامل مؤثر در كارشناسى ارزش  ــابه و س ــاحت، كاربرى، قيمت امالك مش با توجه به موقعيت مكانى، مس
ــرقفلى تجارى و با فرض عدم واگذارى سرقفلى و  ــدانگ عرصه و اعيان پالك مذكور با احتساب ارزش س شش
ــصت  ــش ميليارد و ش ــخاص حقيقى و حقوقى مبلغ (معادل ش بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهى به كليه اش

ميليون تومان) تخمين و پيشنهاد مى گردد.
همچنين حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:

شماالً درب و ديوار به طول 10/20 سانتيمتر به كوچه.
شرقاً ديوار به ديوار به طول 29/80 سانتيمتر به شماره 1490 فرعى.

جنوباً درب و ديوار به طول 12 متر به خيابان و
غرباً به ديوارى به طول 31/50 متر به شماره 2766 فرعى.

كه بر اساس گواهى عدم خالف شماره 109212/7 مورخ 1391/12/16 زيربناى كل اعيانى مذكور به مساحت 
ــامل زيرزمين اول به  ــكونى و 33 مترمربع تجارى در همكف ش 1820/91 مترمربع و به صورت 15 واحد مس
مساحت 343/94 مترمربع به صورت پاركينگ و ساير مشاعات و 33 مترمربع تجارى و طبقه اول به مساحت 
ــاير مشاعات و پيشامدگى و طبقه دوم به مساحت 224/09 مترمربع و ساير مشاعات و  224/09 مترمربع و س
پيشامدگى و طبقه سوم به مساحت 224/09 مترمربع و ساير مشاعات و پيشامدگى و طبقه چهارم به مساحت 
224/09 مترمربع و ساير مشاعات و پيشامدگى و طبقه پنجم به مساحت 224/09 مترمربع و ساير مشاعات و 
ــامدگى و طبقه ششم به مساحت 17/66 مترمربع و ساير مشاعات مى باشد، كه ذيل ثبت 148024 دفتر  پيش

742 صفحه 536 به نام رامين كاشفى ثبت و سند مالكيت صادر شده
ــماره 5121 مورخه 1398/04/25  ــه 1398/04/13 وارده بش ــماره 4530 مورخ ــك موصوف برابر نامه ش مل
ــد. مزايده پالك ثبتى فوق الذكر از مبلغ شصت ميليارد و ششصد ميليون  ــتى مى باش دفتر امالك فاقد بازداش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه  ــنبه مورخ 1398/05/23 از س (60/600/000/000) ريال در روز چهارش
ــروع و  ــهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان ثبت (جنب بانك ملى) ش ــمى مش ــناد رس اول اداره اجراى اس
ــت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت  ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر اس به باالترين قيمت پيش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش داراى آنها باش
ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت  ــده باشد به عهده برنده مزايده اس ــده يا نش آن معلوم ش
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد به عهده برنده مزايده مى باشد، نيم عشر و حق 
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى  مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9805381 م.الف 558
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139404018582000583/11    شماره بايگانى پرونده: 9405076
شماره ابالغيه: 139805106092006440    تاريخ صدور: 1398/04/27

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9405076
ــيله به ورثه مرحوم محمد جواد دبيرى فر (خانم زهره و آقايان محمدعلى و محمدحسين همگى با  بدينوس

نام خانوادگى دبيرى فر و فرزند مرحوم محمد جواد اعالم مى گردد:
ــمتى از مبلغ حاصل از مزايده پالك ثبتى 12471 فرعى از 5- اصلى متعلق به مرحوم جواد دبيرى فر  قس
ــهد در قبال طلب خانم ذوليخا دبيرى فر بازداشت  ــترى مش ــعبه 17 اجراى احكام مدنى دادگس از طرف ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف  ــما اخطار ميش گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در 

روزنامه.... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9805382 م.الف 559

شماره پرونده: 139804006230000001/2     شماره بايگانى پرونده: 9800289
شماره ابالغيه: 139805106092006575         تاريخ صدور: 1398/04/30

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006230000001/2
ــماره  ــيرزار فرزند رمضان به ش ــه 9800289 به آقاى على ابراهيمى س ــوص پرونده اجرايى كالس در خص
ــماره ملى 5539921372 متولد 1364/11/15 بدينوسيله اعالم مى گردد ششدانگ  ــنامه 431 و ش شناس

عرصه و اعيان پالك ثبتى 67338 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مشهد
ــاده 87 آئين نامه اجراى  ــت گرديده لذا طبق م ــما در قبال طلب خانم آمنه ابراهيمى بازداش ــق به ش متعل
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و  مراتب بش
ترتيب اثر داده نميشود. ضمناً به شما اخطار مى گردد در مورخ 1398/01/25 ممنوع الخروج از كشور نيز 

گرديده ايد. آ- 9805384 م.الف 560
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000914/1    شماره بايگانى پرونده: 9801402
شماره ابالغيه: 139805106092006603      تاريخ صدور: 1398/04/30

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
بدين وسيله به:

ــى: 0938952269                         ــماره مل ــد: 1361/04/31 ش ــك تاريخ تول ــاد نام پدر: مال ــى جنيدآب ــه ارباب - مليح
شماره شناسنامه: 2672

ــى: 0944957404                           ــماره مل ــد: 1366/09/30 ش ــك تاريخ تول ــدر: مال ــاد نام پ ــى جنيدآب ــدى ارباب - ه
شماره شناسنامه: 15879

ــى: 0943125987                           ــماره مل ــد: 1363/04/14 ش ــك تاريخ تول ــام پدر: مال ــى جنيدآباد ن ــميه ارباب - س
شماره شناسنامه: 6671

ــى: 0791280391                                 ــماره مل ــد: 1342/01/01 ش ــخ تول ــر تاري ــى اكب ــام پدر: عل ــد ن ــه ارجمن - فاطم
شماره شناسنامه: 1228

- ناهيد اربابى جنيدآباد نام پدر: مالك تاريخ تولد: 1372/01/13 شماره ملى: 0922280861 
- عبدالصمد اربابى جنيدآباد نام پدر: محمدحسن تاريخ تولد: 1313/07/10 شماره ملى: 0870940491 

شماره شناسنامه: 329
ابالغ مى شود كه خانم راضيه حسين زاده رنجبر جهت وصول مبلغ 500/000 ريال مقوم به 307/354/700 
ــهد عليه شما  ــماره 8488- 1360/03/27 دفتر 49 مش ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س ريال به اس
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801402 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  1398/03/07 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى آگهى  ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــاده 19 آئين نام م
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805385 م.الف 561
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006219000065/2      شماره بايگانى پرونده: 9801860
شماره ابالغيه: 139805106092006611      تاريخ صدور: 1398/04/30

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87
ــى تاريخ تولد:  ــا ابراهيمى نام پدر: حيدرعل ــه 9801860 به آقاى رض ــده اجرايى كالس ــوص پرون در خص
1345/06/15 شماره ملى: 0871411261 شماره شناسنامه: 2 بدينوسيله اعالم مى گردد سه دانگ عرصه 

و اعيان پالك ثبتى 86772 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مشهد
ــما در قبال طلب خانم نرگس پاكزادمقدم بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى  متعلق به ش
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و  مراتب بش

ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9805386 م.الف 562

شماره پرونده: 139804006220000017/1    شماره بايگانى پرونده: 9800048
شماره ابالغيه: 139805106220000249     تاريخ صدور: 1398/04/29
اخطاريه ماده 101- اموال منقول

در خصوص پرونده اجرايى كالسه 139804006220000017، متعهد: محسن هادى جاغرق فرزند حسين 
ــمه چنار فرزند ابراهيم  ــماره ملى 0943775851 تاريخ تولد 1363/09/28- متعهدله: اكرم مقدم چش ش
ــماره ملى 0921414013 تاريخ تولد 1370/04/28 برابر صورتجلسه مورخ 448- 1398/04/05 مأمور  ش
اجرا تعداد 10 قلم اموال شما به شرح تصوير: 1- تلويزيون ال اى دى سامسونگ 2- لباسشويى 7 كيلويى 
ــت كوب برقى 6- ظروف دكورى چينى 7- كولر آبى  ــرويس هفت نفره 4- اتوبخار 5- گوش ــنوا 3- س اس
8- يخچال فريزر 9- گاز 5 شعله 10- بخارى گازى بازداشت و طبق نظريه كارشناس رسمى جمعاً به مبلغ 
ــيد، اعتراض كتبى  148/400/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باش
خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 
به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9805376 م.الف 329
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز

سيدمحمود حسينى نژاد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى محمدعلى رضاداد باقرى با اس
ــند مالكيت  ــت س ــت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس ــند مالكي دريافت صدور س
ششدانگ اعيان يك باب ساختمان به شماره پالك 6521 فرعى از 2831 فرعى از 97 فرعى از 227 اصلى 
بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت جابجايى مفقود گرديده است و با بررسى دفتر امالك 
ــماره ثبت 206733 صفحه 212 دفتر 1051 بنام محمد على رضاداد  ــد مالكيت نامبرده ذيل ش معلوم ش
باقرى ثبت و سند به شماره چاپى 473626 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و 

اين بخشنامه به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد.
ــتناد ماده 120  ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد. لذا به اس ــنامه به اس و اين بخش
ــك مورد آگهى  ــبت به مل ــت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــت، مراتب يك نوب ــى قانون ثب اصالح
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم 
ــند  ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــت در صورت عدم وصول اعت ــد. بديهى اس نماي
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــند معامله رس مالكيت يا س
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رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره139860306010001252-1398/04/29 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قربان محمد روزبين ورانلو فرزند برات محمد بش
158 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198 مترمربع در قسمتى از پالك 169 اصلى 
ــين  ــيد حس ــر و س بخش دوقوچان واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت  آقايان  خليل فوالدس
بهره مند وموسى قوچانيان  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1398114406010000037 آ-9805432
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,2

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,16
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
ــهم مشاع از نود و دو هزار سهم ششدانگ پالك  ــبت به 3750 س نظر به اينكه اقاى غالمرضا براتى فرزند على اكبر نس
ــت افراز مالكيت مشاعى خويش را نموده  ــهد درخواس 3361 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش
ــنبه مورخ 98/5/12 جهت اجراى عمليات افراز  ــه بردار اين اداره در ساعت 8:30 صبح روز ش ــت.لذا نماينده و نقش اس
به محل وقوع ملك عزيمت مى نمايند. بدينوسيله به ساير مالكين مشاعى كه برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى 
ــمى ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع  ــناد رس ــند در اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى مفاد اس باش
ــت عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه  ــانند. بديهى اس ملك حضور بهم رس

و صورتمجلس افرازى متعاقبا اگهى خواهد شد.9805419
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

شماره مزايده: 139804306093000017       تاريخ ثبت: 1398/04/10:
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده كالسه اجرايى 9707214
بانك ملى شعبه ممتاز بجنورد به موجب قرارداد بانكى شماره 9408428191 تاريخ 1394/11/18 اجراييه اى به مبلغ 
300/737/350 ريال عليه سمانه گرجى (متعهد) فرزند محمدرضا بشناسنامه 16978 كدملى 0946171904 و عماد 

گرجى فرزند محمدرضا متولد 1369/03/25 به كدملى 0920870864 (ضامن)
و ناديا جمشيدى فرزند محمود به كدملى 0872926052 بشناسنامه 2888 (ضامن)

تحت كالسه 9707214 تشكيل داده است. پس از ابالغ اجرائيه مورخه 1396/02/14 به درخواست بستانكار طى نامه 
شماره 12775 مورخه 1397/09/07 اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد نسبت به بازداشت خودرو اقدام گرديد.

سپس حسب درخواست بستانكار طى نامه شماره 12716 مورخه 1397/10/04 نسبت به ارزيابى خودروى سوارى به 
شماره انتظامى ايران 36 - 365 و GEN 2  87 (پروتون) مدل 2007 اتومات مشكى رنگ بشماره شاسى 101960 ى 
و  شماره موتور S4 PHNF13206 به مالكيت آقاى عماد گرجى اقدام كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى آقاى 

محمد صفائى طى نامه شماره 3/97/1018ش مورخه 1397/10/18
به شرح زير توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى گرديد:

ــالم ميباشد تعداد محور  ــقف و چراغها و تودوزى داخل س ــه ها و س ــالم و شيش ــيله ظاهراً س خودروى مذكور بدنه وس
2- تعداد چرخ 4- سوخت بنزين، الستيكها مستعمل و دربهاى جلو و عقب سمت چپ و هر دو گلگير جلو رنگ دارد 
(برابر اظهارات گرجى) و باترى فرسوده، كاركرد 160/000 هزار، تاريخ بيمه آن گذشته، با توجه به قيمت گذارى خودرو 

توسط كارشناس محترم به مبلغ 350/000/000 ريال معادل سى و پنج ميليون تومان ارزيابى گرديده است.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادستانى طى نامه شماره 13483- 98/10/19، خودرو مذكور در زمان بازديد 

در پاركينگ مهدى واقع در ابتداى جاده شانديز توقيف ميباشد.
ــر دولتى در روز شنبه مورخه 1398/05/26 از ساعت 9  ــتانكار و نيم عش مزايده خودروى مذكور در قبال مطالبات بس

الى 12 ظهر در پاركينگ مهدى واقع در ابتداى جاده شانديز از طريق مزايده به فروش مى رسد.
ــده  ــد. مزايده از مبلغ ارزيابى ش چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد ش
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. حق حراج زايد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى 
ــده طبق تبصره يك ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده  ــده يا نش قانونى نامعلوم اعم از اينكه رقم آنها معلوم ش

برنده مزايده محاسبه و وصول خواهد شد. آ- 9805388 م.الف 564
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 »ضاحی خلفان« معاون رئیس پلیس دبی با انتشــار یک 
پست توییتری نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 

برابر اعراب شیر است، اما در برابر ایران مانند یک خرگوش.

شیخ نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید 
کــرد: اقدام آرژانتین در قرار دادن نام این گروه در فهرســت 

سازمان های تروریستی ناشی از اعمال فشارهای آمریکاست. 

ترامپ: اگر می خواستم افغانستان 10 روزه از صحنه روزگار محو  می شد

چنگیز خان  قرن بیست و یکم !
  جهــان   رئیس جمهور ایاالت متحده که کشــورش از 19 
سال پیش در جنگ افغانستان گرفتار شده و در جست وجوی 
راهی برای فرار از این باتالق است روز گذشته اظهاراتی مطرح 
کرد که کارشناسان آن را نشانه وجود طرح هایی در آمریکا برای 
حمله اتمی به افغانستان ارزیابی کرده اند. دونالد ترامپ در دیدار 
با عمران خان، نخست وزیر پاکســتان اعالم کرد که در دولت 
او طرح هایــی وجود دارد که می توانــد به قیمت گرفتن جان 
میلیون ها نفر، جنگ افغانستان را یک هفته ای تمام کند. وی با 
بیان اینکه می خواهد نظامیان آمریکا را به خانه برگرداند، گفت: 
من طرح هایی دارم که اگر می خواســتم در جنگ پیروز شوم، 
افغانســتان از صحنه روزگار محو می شد. من فقط نمی خواهم 
1۰ میلیون نفر آدم بکشــم. واقعاً در 1۰ روز، تمام می شد. من 
نمی خواهم این کار را انجام دهم. به همین جهت با پاکستان و 
دیگران کار می کنیم تا خودمان را ]از آنجا[ خالص کنیم. ما 19 

سال است که آنجا هستیم و این مسخره است.
این اظهارات به عنوان تهدید تلویحی برای اســتفاده از سالح 
اتمی و دست کم تدوین چنین طرح هایی در دولت آمریکا تفسیر 
شده اســت. روزنامه گاردین چندی پیش اسنادی منتشر کرد 
که نشان می داد وزارت دفاع آمریکا از تسلیحات اتمی به عنوان 
راهــکاری اثرگذار برای تغییر روند جنگ به نفع ایاالت متحده 

یاد کرده است. اوایل ســال جاری میالدی نیز گزارش شد که 
آمریکا برای نخستین بار تولید بمب های اتم با توان محدود را آغاز 
کرده است. طیف های مختلف سیاسی افغانستان اما به سخنان 
ترامپ واکنش تندی نشان داده و خواستار شفاف سازی واشنگتن 
در این رابطه شدند. عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در 
پاکستان حرف های رئیس جمهور آمریکا را مشابه با مقاصد و 
اهداف چنگیزخان مغول و جنایتکاران قبل و بعد از او دانست. با 
این حال کارشناسان ضمن رد الف قدرت ترامپ تأکید کرده اند 
افغانســتان قبرستان امپراتوری هاست و می تواند آمریکا را هم 

دچار دردسر کند. 
تهدیدهای پوشالی و گســتاخی های ترامپ در حالی است که 
بسیاری از تحلیلگران دعوت رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر 
پاکستان برای حضور در کاخ سفید و گفت وگو با عمران خان در 
باره جنگ افغانســتان را نشان دهنده ضعف و ناتوانی وی برای 
پایان دادن به این نبرد طوالنی و درخواست کمک از اسالم آباد 
برای خالص شدن از این باتالق تعبیر کرده اند. تا کنون هفت دور 
مذاکره میان نمایندگان آمریکا و طالبان بدون دستیابی به نتیجه 
خاصی به پایان رسیده است. واشنگتن، امیدوار است تا پیش از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 مهر، توافقی 

سیاسی با طالبان منعقد کند.

حضور تندروهای جهان در رأس قدرت 
 »بوریس جانسون« 

نخست وزیر انگلیس شد
جهان: بوریس جانسون، شهردار پیشین لندن 
که برخی به سبب اقدام های افراط گرایانه از 
وی به ترامپ انگلیس تعبیر می کنند، سرانجام 
بــا آرای اکثریت اعضــای حزب محافظه کار 
انگلیس به عنوان نخســت وزیر این کشــور 
انتخاب شــد. در رأی گیری از اعضای حزب 
محافظه کار از میان 16۰ هزار تن، 9۲ هزارو 
153 عضو به جانسون و ۴6هزارو656 نفر هم 

به جرمی هانت رأی دادند. 
جانسون وارث بحران سیاسی خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا خواهد شد که باید تا 31 اکتبر 
)نهم آبان ماه( اجرایی شــود. وی باید اروپا را 
برای احیای مذاکرات درباره یک توافق خروج 
ترغیب کند؛ توافقی که این نهاد تأکید دارد، 
قابلیت مذاکره دوباره ندارد. تنها توافق موجود، 
سه بار از سوی پارلمان بریتانیا رد شده است. 
جانسون گفته  است، تدارکات برای یک خروج 
بدون توافــق از اتحادیه را فراهم می کند که 
این اقدام تبعات اقتصادی بسیاری برای لندن 
به دنبال خواهد داشــت. ترزا می که با وجود 
تالش های مکرر نتوانست طرح خود را برای 
خــروج از اتحادیه )برگزیــت( در پارلمان به 
تصویب برساند، ماه گذشته از رهبری حزب 

محافظه کار استعفا کرد.
شباهت های زیادی میان دونالد ترامپ و بوریس 
جانسون وجود دارد، از شباهت ها در رنگ مو 
و چهره گرفته تا تیپ شــخصیتی، رفتاری و 
خلق و خوی آن ها. جانســون، به استفاده از 
واژه های تیز و تند و واکنش های خاص شهره 
است. وی همانند ترامپ اظهارات نژادپرستانه 
به زبان آورده و به اقلیت ها حمله می کند. هر 
دو مخالف سرســخت اتحادیه اروپا و به رژیم 
صهیونیستی عالقه مند هستند. جانسون نامزد 
محبوب ترامپ اســت. به همین دلیل رئیس 
جمهوری آمریکا بــه فاصله کمی، در پیامی 
توییتری انتخاب بوریس جانســون به عنوان 
نخست وزیر انگلیس را به وی تبریک گفته و 
نوشت: او نخست وزیر فوق العاده ای خواهد بود.

 ساز ناکوک رم در اتحادیه
ایتالیا طرح سهمیه بندی 

پناهجویان را رد کرد
مهر: با وجود موافقت 1۴ کشــور اروپایی 
با پیشنهاد مشترک آلمان- فرانسه درباره 
تقســیم عادالنه پناهجویان سرگردان در 
دریای مدیترانه، ایتالیا بار دیگر از پذیرش 
این طرح ســرباز زد. توافق صورت گرفته 
در پایان نشســت وزرای کشــور و خارجه 
اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفت. ایتالیا 
ضمن مخالفت سرســختانه اعالم کرد که 
تصمیمی برای همراهی با شرکای آلمانی 
و فرانسوی اش در زمینه تقسیم پناهجویان 
ندارد. سیاســت های ســخت گیرانه ماتئو 
سالوینی وزیر کشور ایتالیا از حزب راستگرای 
لیگ در پذیرش پناهجویان شــهرت دارد.

رژیم صهیونیستی  وپاکسازی نژادی سازمان یافته 
رژیم صهیونیستی در اقدامی کم سابقه که بیانگر خوی آشکار تجاوزکارانه  اش است، 
دوشنبه تخریب گسترده خانه های فلسطینی ها در جنوب شرق قدس اشغالی را 
آغاز کرد. نخستین حقیقت برداشت شده از ماجراجویی جدید صهیونیست ها تداوم 
سوء استفاده آن ها از رئیس جمهور ناآگاه آمریکاست. مقامات تل آویو که از زمان 
به قدرت رســیدن دونالد ترامپ با سوء استفاده از عدم اطالع و کم تجربگی وی 
در عرصه سیاست خارجی اشــغالگری خود را گسترش داده اند، فرصت محدود 
باقیمانده از دوره ریاست جمهوری او را بهترین زمان برای پیگیری اهداف نامشروع 
خود می دانند. به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، 
پذیرش الحاق بلندی های جوالن سوریه به فلسطین اشغالی با وجود مخالفت های 
گســترده بین المللی، خروج از یونسکو در حمایت از تل آویو و پیش بردن سریع 
طرح معامله قرن که کامالً در حمایت از رژیم صهیونیســتی تدوین شــده، تنها 
بخشی از همراهی همه جانبه ترامپ با اشغالگری صهیونیست ها بوده است. حال با 
توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سال آینده میالدی 
برگزار خواهد شد و احتمال رأی نیاوردن دوباره ترامپ، تل آویو نهایت تالش خود 
را برای حداکثر بهره برداری از دوران باقیمانده رئیس جمهوری وی به کار می گیرد.

نکته دیگر که با اقدام تحریک آمیز اخیر مقامات تل آویو بر همگان آشکار می شود، 
خوی وحشی گری و استبدادی رژیم صهیونیستی است. بیرون راندن شهروندان 
از خانه هایشان به هر بهانه ای و سپس ویران کردن منازل آن ها با استفاده از زور، 
عریان از هر منظری اقدامی غیر انسانی، جنایت و پاکسازی نژادی سازمان یافته 
محسوب می شود. مسلماً در این رفتار ضد انسانی چراغ سبز آمریکا و پشتگرمی 
صهیونیســت ها به وتوی واشنگتن در جلوگیری از هر اقدام ضدصهیونیستی در 
محافل بین المللی، تل آویــو را در ادامه جنایاتش جری تر و مصمم تر می کند. از 
سوی دیگر بی تفاوتی و عدم موضع گیری سران سازشکار عربی نیز در گستاخی 
صهیونیست ها بی تأثیر نیست. حکام عرب اگرچه موفق نشدند با شرکت در نشست 
منامه و حمایت از معامله قرن مقاومت فلسطینی ها را شکسته و اهداف تل آویو را 
محقق کنند، اما با روزه سکوت خود راه را برای ادامه جنایات صهیونیست ها هموار 
می کنند.در این هنگام و با توجه به خطراتی که ماهیت وجودی فلسطین را هدف 
قرار داده، ضروری است سازمان همکاری اسالمی که فلسفه وجودی و شکل گیری 
آن در دفاع از قدس و تقابل با اشــغالگری صهیونیست ها تعریف شده، وارد عمل 

شود و جلو اقدام های تخریبی رژیم صهیونیستی را بگیرد. 
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عکس نوشت

 اخراج تحقیرآمیز خبرنگار
 سعودی از مسجد االقصی

جوانان فلسطینی حاضر در مسجداالقصی، »محمد سعود« خبرنگار 
سعودی را که پیشتر خواستار صلح کشورش با رژیم صهیونیستی 
شــده بود، با تحقیر و ناسزا از مســجداالقصی بیرون انداختند. او 
به همراه هیئتی که رژیم صهیونیســتی آن را »خبرنگاران عربی« 
توصیف کرده، به فلسطین اشغالی سفر کرده است. جوانان فلسطینی 
که او را می شناختند، با ناسزا و پرتاب کفش و با توهین و تحقیرهای 
فراوان از مسجداالقصی بیرون انداختند و علیه سیاست ریاض برای 

عادی سازی روابط با تل آویو شعار دادند. 

  اختالف دوباره بر سر شامطعنه سنگین قطر به آل سعود نقش بر آب شدن توطئه دشمنان
نخست وزیر عراق با ادغام 

الحشد الشعبی مخالفت کرد
خیال می کردیم توانایی 

تأمین امنیت خود را دارید
 رایزنی مقامات آمریکا 
و ترکیه درباره سوریه

فارس: نخســت وزیر عراق با رد مسئله 
ادغام الحشــد الشعبی با نیروهای مسلح، 
این ســازمان را »حقیقت واقعی« دانست 
که نمی توان به کنار گذاشتن آن فکر کرد. 
عادل عبدالمهدی افزود: هر کس به چنین 
چیزی فکر کند، اهمیتی برای امنیت عراق 
قائل نیســت. وی دهم تیرماه، فرمانی 1۰ 
بندی برای تعیین وضعیت بسیج مردمی 
صادر کرد. بر اســاس این فرمان، الحشد 
الشعبی »بخشی جدانشدنی از ارتش عراق« 
است. پس از این اقدام، رسانه های سعودی 
ســعی در حاشیه سازی داشــتند تا این 
فرمان را علیه الحشدالشعبی قلمداد کنند.

ایرنا: نخست وزیر پیشین قطر با کنایه به 
عربستان به دلیل استقرار نظامیان آمریکایی 
در خاک این کشور در توییتر نوشت: برخی 
قطر را به دلیل وجود پایگاه های خارجی به 
تمسخر  گرفتند و می گفتند ما توان حمایت 
از خود را نداریم. خیال می کردیم کشورهای 
بــزرگ منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج 
فارس و آبراه های خود هســتند. سؤال این 
اســت که اکنون این کشورها چه توجیهی 
برای این چرخش ســریع خود دارند. حمد 
بن جاسم افزود: دست کم به ملت های خود 
توضیح دهید. همان طور که باید دلیل ادامه 

یافتن جنگ یمن را توضیح دهید. 

ایسنا: پــس از تهدید وزیر خارجه ترکیه 
به انجام حمالت جدید در خاک ســوریه، 
»جیمز جفری« نماینــده ویژه آمریکا در 
امور سوریه روانه آنکارا شد. بهانه آنکارا برای 
انجام این حمالت، تهدید گروه های مسلح 
عنوان شده اســت. موضوع گفت وگوهای 
دو طرف درباره مناطق امن ســوریه است. 
چاووش اوغلــو در این دیدار بــا انتقاد از 
آمریکایی ها، گفت: یادآور شــده ایم که به 
بهانه وضع ادلب، نمی توان منطقه منبج را 
فراموش کرد. در چند روز گذشته رسانه ها 
اخباری از افزایش تحرکات نظامی ترکیه در 
مناطق نزدیک به شهر منبج گزارش داده اند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل منطقه
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      صفحه 8

« ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︋  ﹝﹢︨︧﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و︎ 
زا︣﹟ ﹎︣ا﹝﹩ از زا︫︣︣ ر︲﹢ی وا﹇︹ در ︫︣ک ︵︣ق ︋﹥ ︣م ﹝︴︣ و 
 ﹤︐︻︀ ﹢رت ٢۴︨   ︮﹤ ﹢س ﹨﹫﹢﹡︡ا︋  ﹢درو﹨︀ی ﹝﹫﹠﹩︋  ﹢︨ــ﹫﹙﹥︠   ︋︦﹊︺﹛︀︋
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡  از ︵︣ــ﹅ ︋ 
ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ   ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︗ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د︫ 
١٢/ ٩٨/٠۵ ︋﹥ آدرس ﹝ ︪︡︣م ﹝︴︣-دور︋︣﹎︣دان ︫﹫︣ازی-︵︊﹆﹥ 
︋︀﹐ی ا﹝︀﹡︀ت- ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹁︣﹝ ﹤﹠︤﹨ .︡﹠︀ــ︀پ آ﹎﹩ ﹁︣ا︠ــ﹢ان در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه 

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

/ع
۹۸
۰۵
۲۱
۳

ع ۹
۸۰
۵۴
۵۹

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی 
﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 

 ﹅︣︵ ا︋ــ﹩ ا﹝︀م ر︲ــ︀ (ع)   را از﹢︐︑ ۶︀ر︨ــ︐︀ن ١٠﹝﹫︋
ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶۵، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋  ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
﹥ ︧︀︋︡اری  ︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲
 ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋  (ع) ︀︲ا︋﹩ ا﹝︀م ر﹢︐︑ ۶︀ر︨ــ︐︀ن ١٠﹝﹫︋

-﹝﹫︡ان  ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ︨︀︠︐﹞︀ن اداری ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٨/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۵۴
۱۵

فراخوان مناقصه
 

 ︪︡ــ﹞ ︎︫︤ــ﹊﹩  ︻﹙ــ﹢م  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
ذ﹨ــ︀ب  و  اــ︀ب  ا﹝ــ﹢ر  دارد  ﹡︷ــ︣  در 
                                                                                                      ︡﹫︫ــ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︎︨︣ــ﹠﹏ 

ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡ــ︥اد را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
︋ــ︩  ︋ــ﹥  ︻﹞﹢﹝ــ﹩   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶۶ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٩٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹝︪︡ -︵﹑ب – ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ا︋﹢ر︀ن ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٨/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٢/۵/٩٨

ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︗︀﹡︊︀زان ا︨ــ︐︀ن ﹇︤و﹟ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م︫ 
 ﹏﹞در ︊︮٩ ️︻︀ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ﹋﹥ در روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۶/٠١ راس︨ 
︨︀﹜﹟ ﹋﹢︔︣︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹇︤و ﹟︀ر راه ︻︡ل ︋﹟ ︋︧️ ︀︨﹞﹫﹟ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︀  در د︨️ دا︫︐﹟ ︋︣﹎﹥ 

︨︀م ︀ د﹁︐ ️﹢︱︻ ﹤︣︱﹢ر︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
︲﹞﹠︀ ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹡ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫﹢ه ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝︭﹢ب ١٣٨٧/٣/٩ ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ری( از﹝﹫︀ن ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ و︀ ︠︀رج ازآ﹡︀ن ) ︋︣ای ︱﹢ردر﹝︖﹞︹ وا︻﹞︀ل 
رای ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞︀﹠︡. ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣︻︱﹢ ︡ا﹋︓٣︣ رای و﹨︣  ﹢︱︻︣﹫︾ ︬︫﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ﹉ ︀︑ ر﹢﹋︢﹞ ﹩﹎روز︋︺︡ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ﹉ ﹏﹋﹢﹞ر و﹋﹫﹏ و﹢︱ ︀︋ ️︧ــ︀︋ ﹩﹞ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی ︀﹠﹝︲
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹠︷﹫﹛ و︑﹢︨︳ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه/  ﹥ ︾﹫︣ از ا︀م ︑︺︴﹫﹏ در﹝﹏ د﹁︐︫︣  روز ﹇︊﹏ از ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹︋ 
︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨ــ︀ن ︋︣ر︨ــ﹩ و︑︀﹫︡ ︫ــ﹢د و﹝︖﹢ز ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︮︀در﹎︣دد در︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ 
ر︨ــ﹞﹩ ︱﹢ر در﹝︖﹞︹ ﹝﹫︀︊︧ــ️ ︋﹥ ︑ ︡﹫︀﹊﹩ ازد﹁︐︣︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︨﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ ر︨﹫︡ه ︋︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ︡﹠︐︋︀زر︨ــ﹩ ︑︺︀و﹡﹩ ﹨︧ــ ︀ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ️﹝︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ داو︵﹙︉ ︑︭︡ی ︨ــ﹋
︢︣ش ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری  ﹥ د﹁︐︫︣ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م︎  ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  از ا﹡︐︪ــ︀ر﹁︣︮️ دار﹡︡︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︡ارک ا﹇︡ام﹞ ﹤وارا
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨︀ن

٢- ︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی٩۴و٩۵و٩۶ 
٣- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ١ ︨︀ل
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

/ع
۹۸
۰۵
۴۴
۹

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ۶-٩٨ (﹡﹢︋️ اول)
شركت توزيع نيروى برق سيستان و بلوچستان در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︋︀ 
 ﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹠﹁ ︿︀︸از و ﹩︪︋ ︋︣و﹡︧︍︀ری ️︗ ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ️︊︧﹡  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
, ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩ , ا︑﹀︀﹇︀ت , ︋︣ه ︋︣داری و ﹡﹆﹙﹫﹥ ︋︭﹢رت ﹡﹀︣ ﹝︀ه از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م﹐ .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام www.setadiran.ir دو﹜ــ️ ︋﹥ آدرس
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ــ﹢ر و در﹋︢﹞ ️︀︀م در ︨ــ﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ،

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠۵  ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن 

﹝﹢︲﹢ع ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︫﹠︀︨ــ﹁ ﹤﹫︑ ﹩︀︨︣ــ️ ︋﹙﹠︡ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︗ ︳️ ︋︣و﹡︧ــ︍︀ری ︋︪﹩ از 
و︸︀︿ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ , ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩ , ا︑﹀︀﹇︀ت , ︋︣︋︣داری و ﹡﹆﹙﹫﹥  ︋︭﹢رت ﹡﹀︣ ﹝︀ه

 ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠۵ ــ︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از︑︀ر︀ی ارز﹞﹑︺︐ا︨ــ ️﹁︀ــ﹏ در﹞ و ــ︀ر︑
 ﹤ ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧ــ︊️︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️︋  ــ﹥︨   ︋١٣٩٨/٠۵/١٠

    .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در
   ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :

︑﹙﹀﹟  ٣١١٣٧٣٣٨-٠۵۴  و ٣١١٣٧٣۴٨ ﹁﹊︦ ٣١١٣٧٠۵٠-٠۵۴  ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه ٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

﹝﹢︑ ️﹚﹏ و ︋︀ر﹎︤اری ︎﹫︪ــ﹠︀دات : ︎﹫︪ــ﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و﹠︪﹫︎ ︣︀دات 
ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ــ︀︻️ ١٣ روز︫  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀︨  ــ︡ه در︨  ︋﹞ــ︣اه ﹝ــ︡ارک در︠﹢ا︨ــ️︫ 
١٣٩٨/٠۵/٢۶ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ا︳ درج ︫︡ه در ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︎︀﹋️ 
﹫︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹡︊︩  ︣﹋️ آدرس ﹡︪︀﹡﹩: زا﹨︡ان︠  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ــ︡ه ﹁﹢ق︋   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑ ــ︡ه  ︫︣﹞ ک و﹐
 ﹩︋︀ارز ﹏زم ︋︢﹋︣ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا﹐ ︡﹠︀﹝﹡ ︧ــ︐︀ن ا﹇︡ام﹢﹚︋︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و﹫﹡ ︹دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣٧ ︫︣﹋️ ︑﹢ز

﹋﹫﹀﹩ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. 
ــ︀︻️ ١٠:٣٠ روز  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ در︨  ــ︡ه در︨   ︫﹤︀دات ارا﹠︪ــ﹫ ︀﹋︀ت : ︎   ︎ ﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋﹏﹞ و  ︀ر︑
 ︩︀︪﹎ ︀ن︐︧﹢﹚︋ ︣ق ︨﹫︧︐︀ن و ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢٧ در ︨ــ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 

︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ﹤ ︀︧ــ️︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ , ﹝﹩︋  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  در ︲﹞﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︨ــ ️︀︀د ︫︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ص ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴١٩٣٩-٠٢١︑﹞︀س﹢︭︠ ﹟در ا
 ️︀︲︀ر و ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹏︀﹝︑ در ︮﹢رت ︣﹍︡ت دو ︨ــ︀ل د﹝︋ ︡︡﹝︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀︋ ﹩︧ــ﹝︫ ︧ــ︀ل﹊ : ︡ت ﹇︣ارداد﹞

﹋︀ر﹁︣﹝︀
﹝︡ارک و ︫︣ا︳ ﹐زم ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :

١. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری  از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر در ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و (﹝︺︐︊︣)
٢. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ﹝︣︑︊︳  از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)

٣. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)
۴. دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری

۵. دارا ︋﹢دن ︑︖︣︋﹥ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥
امور تداركات- شركت توزيع نيروى برق سيستان وبلوچستان

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۰

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ﹤﹫︑ ︣ت ر︲︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨﹢︑ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ١۶٠٠٠  را از  cfmد︨ــ︐﹍︀ه ﹨﹢ا︨ــ︀ز ﹉ ﹏﹢︑ ،

 . ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑ــ︀ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز دو︫ــ﹠︊﹥ 
﹝ــ﹢رخ  ١٣٩٨/۵/٧ ︲﹞ــ﹟  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ــ︐︺﹑م ﹨︀ 
  http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس   ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت  و 
 (︑﹙﹀﹟٣١٣٠۵٢۴٣ -٠۵١ ) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام 

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

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۷
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