
 

دل ملت را شاد کردید
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در پیامی قهرمانی تیم ملــی والیبال جوانان ایران را پیام تبریک رهبر معظم انقالب به جوانان تیم ملی والیبال 

تبریک گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:بسمه تعالی. جوانان 
عزیز؛ قهرمانی شــما را تبریک می گویم، دل ملت را شــاد کردید، از شما متشکرم. 

سید علی خامنه ای -۶ مرداد ۱۳۹۸

روایت 
یک فرار دیپلماتیک 

برای چهارمین قهرمانی 
ماندم

 زمان حج تمتع 
می تواند کوتاه شود

12 10 5
گفت وگو با محبوبه عزیزی نویسنده کتاب »سیاه چال مستر« عالیشاه بعد از تمدید با پرسپولیس در گفت و گو با قدس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

:jامام حسين
نياز مردم به شما 
از نعمت هاي خدا 
بر شما است؛ از 

اين نعمت افسرده 
و بيزار نباشيد. 

بحار األنوار ، ج ۷۴ 
، ص ۲۰۵ .
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 ............ صفحه 4

 تالش شرکت داروسازی آستان قدس رضوی به بار نشست 

150 میلیون دالر صرفه جویی ارزی با تولید»سافاکتو«

پس از اعالم متخلفان ارزی با 
نامه بانک مرکزی توسط مردم 

و بخش خصوصی مطرح شد

مطالبه 
برخورد قاطع 
با فساد ارزی

 آستان  مدیرعامل شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم از صرفه جویی ارزی بیش از 
۱50 میلیون دالری برای کشور با تولید داروی سافاکتو AF توسط این شرکت خبر داد.

دکتر امیرحســین مقصودی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی و شرکت های تولیدکننده دارو در خراسان رضوی که در شرکت 
دانش بنیان سامان داروی هشــتم در مشهد برگزار شد، ابراز کرد: شرکت سامان داروی 
هشــتم نمونه موفق ســرمایه گذاری روی دانش فنی محصــوالت نوین)بایوتکنولوژی( 
 اســت؛ دانشی که در محیط دانشگاه شکل گرفته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 

»سافاکتو AF« نخستین فاکتور۸ انعقادی نوترکیب...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن هانی زاده

نیروهای امنیتی عراق روز گذشــته در حالی از خنثی سازی بزرگ ترین عملیات 
تروریستی در سال 20۱۹ و دستگیری بیش از 200 ستیزه جو خبر دادند که پیش 
از این تحلیلگران نسبت به اقدامات آمریکا در فعال سازی دوباره هسته های خفته 
داعش و ایجاد ناامنی در این کشور هشدار داده بودند. تحرکات مشکوک مقامات 

واشنگتن در حمایت از تروریست ها...

آتشی که 
از گور یانکی ها برمی خیزد

 ............ صفحه ۸

 ............ صفحه ۳

 اقتصاد  دیروز رئیــس کل بانک مرکزی در 
نامه ای به رئیس جمهور اســامی 20 شــرکت 
متخلف دریافت کننده یک میلیــارد یورو ارز 

دولتی در سال ۹7 را...

تیم ملی والیبال جوانان 
چگونه در جهان 

تاریخ ساز شد؟

قهرمان 
جنگ 

تاکتیک ها

شهرداری ها عزم خود را 
برای نظارت بیشتر 

جزم کردند

نوشدارو 
پس از مرگ 

بناهای تاریخی!
 ............ صفحه 5 ............ صفحه ۱0

وزیر خارجه عمان در دیدار با روحانی و 
الریجانی مواضع کشورمان را تأیید کرد

اتمام حجت با 
انگلیس؛  امنیت 

منطقه در دستان 
ایران است

 ............ صفحه 2

﹁︣ا︠﹢ان ︗︢ب ﹡﹫︣و
︫ــ︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا︨ــ﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د 
 ︣﹀﹡ ﹉ ︧︀︋︡اری و ﹤︐︫در ر ︣﹀﹡ ﹉ ،︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ︣︑﹐︀︋ دارای ﹝︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ﹤﹋ ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا︀﹇از ﹝﹫︀ن آ
 ︳︫︣ا ﹟︡︗از وا .︡︀﹝﹡ ︢ب︗ ﹤︊︀︭﹞ آز﹝﹢ن و ﹅︣︵ از ﹟︀ن ا︨﹀︣ا︐︨︫︣ در ر︫︐﹥ زرا︻️ ︋︀ ︫︣ط ︋﹢﹝﹩ ︋﹢دن
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡ارک و رزو﹝﹥ ︠﹢د را ︗️ ︋︣ر︨ــ﹩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٢٠/٩٨/٠۵ ︱﹢رًا ︑﹢﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︋﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀زرق آ︋︀د ، ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ آ︨︐︀ن ﹇︡س ﹡﹞﹢ده و ر︨﹫︡ در ︩︋ ،﹟آدرس ا︨﹀︣ا

/ع
۹۸
۰۵
۶۹
۰

 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︫﹞︀ره ۴/٩٨ 
﹥ ا︗︀ره ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︋﹩،   شركت مخابرات ايران  - منطقه فارس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋ 
︨ــ︀﹜﹟ ﹨︀ی ︾︢ا︠﹢ری و ورز︫﹩ ︠﹢د وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ﹇︭︣د︫️ ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن و﹜﹫︺︭︣ 
︣ ا︨︀س ﹝︪︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د  ︗﹠︉ ﹝︖︐﹞︹ ﹝︣﹋︤ی ﹝︀︋︣ات ﹁︀رس از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ ، ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ︮﹑﹫️ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر 

. ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺︋ ︡ه  ، د︻﹢ت︤ا﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹩︻︀﹝︐︗ا
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞   fars.tci.ir آدرس ﹤  ︋﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ر︑︀ل ا﹢  ︎﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس 

/ع
۹۸
۰۵
۶۸
۶

ع ۹
۸۰
۵۶
۸۰

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای
︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  شـركت آب و فاضالب مشهد در ﹡︷︣ دارد︋ 

.  ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ر ذ﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ ︫︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه به ريال
رتبه و رشته 

نوع تضمين شركت در مناقصهمورد نياز

اجراى عمليات                      
كروكى هاى پراكنده 

اصالح شبكه و نصب مجدد 
انشعابات آب در سطح 

منطقه يك

5 آب129/466/631/398474/000/000 ماه

جارى  حساب  به  نقدى  1.واريز 
شماره100050005بانكى پاسارگاد 

شعبه آبفاى مشهد
2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت  

4. چك تضمين شده بانكى

 .︪︡﹞ ١ - ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
٢- ﹝﹠︊︹ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : درآ﹝︡﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀.

٣- ︑︀ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۵/٩ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹟ ︫ــ︣﹋️ 
 ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹡︊︩ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹫︠ ،︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در
۴- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٩/۵/١٣٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات : از ︑︀ر﹠︪﹫ ۵-  ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 
︤﹨ -۶﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۵۶
۳۰

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

ــ︣ ﹋︀︠ــ﹉ (︣︠︡ و ﹡︭︉  ــ︊﹊﹥ آب آ︫ــ︀﹝﹫︡﹡﹩︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ︗︡ا︨ــ︀زی︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
و راه ا﹡︡ازی ︨﹫︧ــ︐﹛ آب ︫ــ﹫︣﹟ ﹋﹟)- او﹜﹢️ ا︗︣ا﹩ ٩٨)  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٨ را از 
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ــ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︵︣ــ﹅︨ 
ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس                                                                                      
 ️︀︀م در ︨ــ﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir
﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
 ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠٢

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀︨
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ︀ن︮  ︀︋﹫ ︡ای︠  ︐ ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︋ا  ︋-︪︡﹞ -︀ن ر︲﹢ی ︨︣ا ︢ار :︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

﹡﹢︋️ دوم

    آ﹎︡︖︑ ﹩︡ دوم ﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀﹞︨︣ ﹩︀︨︀﹥ ﹎︢ار
︑﹊﹞﹫﹏ ︋︪﹩ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏

(﹝︤ا︡ه)
︣﹋️ ﹨︀ی                         ︪ــ﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥ ، ﹝︀ده ٢ ﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏︫   ︫﹤﹞︀﹡︣ ︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ٣٧ ﹇︀﹡﹢ن︋  شـركت آب و فاضالب اسـتان زنجان در ﹡︷︣ دارد︋ 
︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و  ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و︫  ︪﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ( ٢) ، ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥︠  ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ︣︠﹩ ﹝﹢اد︋  ︀ل ١٣۶٩ و ﹝︀ده ٢٧ ا﹜︀ق︋  آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︭﹢ب︨ 
 ︬︪﹞ ﹜︖ ︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀ر︋︣ی ﹝︺﹫﹟ و︋  ︡ه︋  ︧︀ب ︑︭﹀﹫﹥︫   ︎︬﹫︭︑ را در ازای ︣︋ا ︣ ︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ﹁︀︲﹑ب︫  ︣ه︋  ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب و︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︢ار وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︋ ، ﹏ذ ︳︡ود و ﹝︺﹫﹟ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︋︀ ︫︣ا﹞ ﹩﹡︀﹞︋︣ای دوره ز
الف-شرح مختصرى از پروژه :

︣ه ︋︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ︫︀﹝﹏: -﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه: ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ و︋ 
١-︑﹊﹞﹫﹏ و ار︑﹆︀ ﹝︡ول اول ، دوم و ︨﹢م ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹝︐﹢︨︳ ٢١٨۵٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ در ︫︊︀﹡﹥ روز

️ ﹙﹆﹢ی ٣٢ ﹋﹫﹙﹢ ﹡﹫﹢︑﹟. ︀ ﹝﹆︀و﹝ ﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ دو ︗︡اره ﹋︀رو﹎﹫️،︋   ︎︣ ︀︤﹨︀ی ٢٠٠-۶٠٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐ ︣ از︨  ﹥ ﹝﹫︤ان ︡ود ۶٧ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ ︴﹢ط ︗﹞︹ آوری ا︮﹙﹩ و ﹁︣︻﹩︋  ٢-ا︗︣ای︠ 
٣- ﹡︭︉ ︡ود ٢٨ ﹨︤ار ﹁﹆︣ه ا﹡︪︺︀︋︀ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹁︀︲﹑ب      -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣: ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ز﹡︖︀ن

-﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︀︎︡ار ︎﹢︩ ﹝︊﹫﹟              -دوره ا︡اث:٢︨︀ل
-دوره ︋︣ه ︋︣داری ︑︖︀ری: ︋︀ ارا﹥ ﹝︡ل ﹝︀﹜﹩                             -را﹡︡﹝︀ن ︑︭﹀﹫﹥:٩٠در︮︡

-︗﹞︺﹫️ ︑️ ︎﹢︫︩:١١۵٠٠٠ ﹡﹀︣ در ا﹡︐︀ی ︵︣ح                       -﹝﹏ ا︗︣ا: ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن-︫︣ ا︀﹞︨︣-          ︣︋﹥ ﹝︀زاد: ٨٠١ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل 
ب-شرايط كلى براى سرمايه گذارى: 

﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ︻︡ه︠  ︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را︋   ︨︬﹫︭︑ ل، ︑︀﹝﹫﹟ و﹢︊﹇ ﹏︋︀﹇ ﹩︐︣︡﹞ ﹤﹆︋︀ ︀ دا︫︐﹟︨   ︋﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︬ ﹢رت︫   ︮﹤ -︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︋ 
:﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞،︀ر︑-

 ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︑︀ر٠۶ /١٣٩٨/٠۵ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۵/١٢ در ︐︀︨︀ی ︗ , http://znabfa.ir  http://iets.mporg.ir️ در︀﹁️ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ .  
︀︻️ ١۵:۴۵روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥  ︡ه، ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︫﹏﹫﹝﹊︑ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ : ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ -﹝﹏ و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ و︋ 
︀︻️ ١١ ﹝﹢ر︠﹥ ٠٢/١٣٩٨/٠۶  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︀︫ــ︡ و︎  ﹞︀﹜﹩-︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝﹩︋  ١٣٩٨/٠۵/٣٠ و ﹝﹢︑ ﹏﹏: ز﹡︖︀ن –﹋﹞︣︋﹠︡ی︫ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
ــ︣ا︗ ︳️ ﹝︢ا﹋︣ات ﹇︣اردادی  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران وا︗︫︡  ﹢د، از︨   ︫﹩﹞ ﹏﹢︑ ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︑﹊﹞﹫﹏ و  ︫︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩︋︀︣ر︨ــ﹩ ﹝︡ارک ارز ︦ از︋  -︡︋﹩ ا︨ــ️︎ 

﹢ا﹨︡ آ﹝︡.  ︠﹏﹝︺ د︻﹢ت︋ 
﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩ ︀ ﹝︀﹜﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹏ ا︠︐﹫︀ر ︑︀م دارد. -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎ 

- هزينه كليه آگهى ها بر عهده برنده مزايده مى باشد .

ع ۹
۸۰
۵۵
۲۵

﹡﹢︋️ دوم
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روزنامـه صبـح ایـران

 سیاست  یوســف بن علــوی، وزیر امور 
خارجه عمان که به کشــورمان سفر کرده 
است، ظهر دیروز  با حجت االسالم حسن 
روحانی، رئیــس جمهور دیدار و گفت وگو 
کرد و پس از آن هم به دیدار رئیس مجلس 

رفت.
وزیر امــور خارجه عمان پیــش از این با 
محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه و 
دریابان علی شمخانی، دبیر 
ملی  امنیت  عالی  شــورای 
دیدار و گفت وگو کرده بود؛ 
گفت وگوهای بــن علوی با 
ظریف پشت درب های بسته 
بود و ظریف صرفاً در توییتی 
از آن ابــراز رضایت کرد، اما 
شــمخانی به صراحت اعالم 
کرد که بین هیچ کشــوری 
درباره رعایــت قوانین تنگه 
هرمز تمایز قائل نیستیم، یعنی انگلیس باید 

به خواسته های کشورمان تن بدهد.
رئیــس جمهور با بیان اینکه ایران و عمان 
مسئولیت اصلی تأمین امنیت در منطقه 
تنگه هرمز را بر عهده دارند، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران همواره تــالش می کند تا 
دریای عمان، خلیج فــارس و تنگه هرمز 
مسیری امن و مطمئن برای کشتیرانی آزاد 
بین المللی باشد. حضور نیروهای خارجی نه 
تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه 

عامل اصلی تنش خواهد بود. 
حسن روحانی با بیان اینکه اقدام انگلیس 

در توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق 
غیرقانونی بوده و هیچ سودی هم برای آن ها 
نداشته و قطعاً متضرر خواهند شد، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران همچنان با قدرت 
در برابر تخلف و هرگونه تخطی از مقررات 
کــه امنیت کشــتیرانی در منطقه خلیج 
فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را به خطر 

بیندازد، خواهد ایستاد.
الریجانی هم با اشاره به مسائل منطقه ای و 
نگرانی های موجود در این خصوص گفت: 
آمریکایی ها، ایران را تحریم کردند، اما جای 
سؤال است که چرا انگلیس به این موضوع 
ورود پیدا کرد، یا چرا کشتی ایرانی متوقف 
شد؟ انگلیسی ها کشتی ایران را دزدیده اند 
و ما نمی دانیم این چه فایده ای برای آن ها 

دارد؟

وی یادآور شــد: برخی کشورهای منطقه 
برای دســتیابی بــه امنیت پایــدار باید 
رفتارشان را تغییر دهند؛ زیرا رفتار کنونی 
منطقه را مختل می کند. ظرفیت منطقه 
حــدی دارد و نمی تــوان شــاهد جنگ 
طوالنی در یمن بود. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه راهبرد جمهوری 
اســالمی ایران، ارتقای امنیت در منطقه 
است، گفت: امنیت به واسطه کشورهای 
منطقــه حاصــل می شــود و دخالــت 
کشورهای دیگر موجب بروز خطرات قابل 

پیش بینی خواهد بود.

 وزیر خارجه عمان چه گفت؟
بن علوی که در دیدار با شمخانی بر دو 
موضوع  بهره گیری از تجربیات گذشته 

بــرای جلوگیــری از افزایــش تنش و 
استفاده نکردن از ابزارهای نظامی برای 
رفع اختالفات سیاسی تأکید کرده بود، 
در دیدار روحانی نیز گفت: امروز منطقه 
در حــال گذر از بحران های ســاختگی 
و نیابتــی بوده و مطمئنــاً ایجاد امنیت 
پایدار و حقیقی در منطقه بدون حضور 

ایران، امکان پذیر نخواهد بود.
وزیر خارجــه عمان بــه الریجانی نیز 
گفت: مســیر ما واحد و هدفمان یعنی 
ثبات امنیت پایدار در منطقه، مشخص 
اســت. ما از اینکه ایرانیان افراد عاقل و 
حکیم هســتند، خیالمان آسوده است و 
معتقدیم ایران نقــش مهمی در امنیت 
منطقه داشته اســت. متأسفانه مشکل 
جهان نبــود حاکمیت عقــل و منطق 
اســت؛ به طوری که ما در دنیا شــاهد 
رشد پوپولیسم و روی کار آمدن رهبران 
غیرمنطقی و غیر رشید هستیم، از این 
رو بایــد بین خودمان تعامــل و تعاون 
داشــته باشــیم. هدف ما اقناع جامعه 
جهانی در راســتای دیپلماسی و ایجاد 
این باور اســت که رخــداد حوادثی که 
سبب آســیب به امنیت منطقه ما شود 

به همه کشورها آسیب می زند.
وی البته یک نکته قابــل توجه دیگر نیز 
گفت، به گفتــه وی »بحران در شــورای 
همکاری خلیج فارس موجب تغییر نگاه ها 
و تفکرات برخی از کشــورهای عضو شده 

است«.

وزیر خارجه عمان در دیدار با روحانی و الریجانی مواضع کشورمان را تأیید کرد

اتمام حجت با انگلیس؛ امنیت منطقه در دستان ایران است

 لوله بازکنی مشــهدالرضا، پخش غذای امام حســن مجتبی و... پیدا کنید 
احترام و ارزشمندی خاندان مکرم اهل بیت )ع(را!! گویا معنی الناس علی دین 

ملوکهم، همینجاها صدق می کند. 09150008863
 اظهــارات آقای کریمی قدوســی با واژه )احتمــاالً( راه را برای ورود به قوه 
قضائیه باز کرد تا صحت و سقم ماجرا بر همگان روشن شود. 09150001136

 نکند دوتابعیتی ها در دانشگاه پمپئو در تگزاس درس خواندند؛ چون گفتار 
و کردارشان مخالف هم است. 09390003589

 اگر بخواهید، که نمی خواهید، تأمین معاش، اشــتغال، تولید، خودکفایی و 
محرومیت زدایی در اصل ۴۳ قانون اساســی نهفته است. یار در خانه و ما گرد 

جهان می گردیم. 09150007215
 با عرض ســالم خدمت سرپرســت محترم وزارت آموزش و پرورش، جامعه 
فرهنگیان انتظــار دارند طرح رتبه بندی که حق آنان اســت در زمان اجرا یا 
شــامل همه فرهنگیان بشود یا اجرا نشــود؛ چرا که همه در مضیقه و تنگنای 

معیشتی قرار دارند. 09180004597
 از روزنامــه قدس، که بهترین خبر را 98/۵/۳ چــاپ کرده مردم صمیمانه 
متشــکرند )رئیس دفتر رئیس جمهور گفت  هیچ دوتابعیتی در دولت نداریم( 
)الحمدهلل رب العالمین( و یا به عبارتی/بدین مژده گرجان فشــانم رواســت/
جنــاب واعظی برای اینکه جای هیچ حرف و حدیثــی باقی نماند لطفاً از قوه 
قضائیه بخواهید )به صورت ویژه رســیدگی کند( )تا سیه روی شود هر که در 
او غش باشــد( و مردم خوب کشــورمان خاطر جمع باشند که دولتمردانشان 
صادق ترینند، لطفاً غفلت نشــود تا ملت )سره( و )ناسره( راباز شناسند، البته، 
قوه قضائیه رأســاً، می تواند ورود کند، چون ممکن اســت احتمال دهد نتیجه 
رسیدگی به ضرر دولت اســت، اقدام نکند، اما وقتی رئیس دفتر معتقد باشد 
)آنکه را حســاب پاک اســت/از محاسبه چه باک اســت(که مشکلی نیست. 

09390002323
 لطفاً یک گزارشــی از قطار شهری گلبهار تهیه کنید، چرا که قرار بود سال 
9۷ افتتاح شــود، متأسفانه هنوز خبری نیســت و مردم مشکالت رفت و آمد 

دارند. با تشکر از همکاری شما. 09370000545
 در پاســخ به مطلب روزنامه ۲9 تیر در موردخشــک شدن درختان پادگان 
لشــکر ۷۷، امیر آذریان یک سال با اعصاب مردم مشهد در خصوص بازگشایی 
بولوار آماده و قابل افتتاح نماز بازی کرد، چطور از ایشان توقع دارید به تماس 

شما در مورد خشک شدن درختان پادگان جواب بدهد. 09150001546

 :PressTV رئیس
تصمیمی برای گفت وگو با پمپئو 

نداریم
سیاست: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود 
که پمپئو گفته مایل اســت با خبرنگاران ایرانی 
گفت وگو کند؛ ما می گوییم خانم مرضیه هاشمی 
را داریــم که می تواند بــا او  گفت وگو کند و ما از 
این  مسئله گریزان نیستیم. پیمان جبلی، معاون 
برون مرزی و رئیس شبکه پرس تی وی در واکنش 
به این اظهارات به خبرگزاری تســنیم گفت: نه 
درخواست مصاحبه دادیم و نه تصمیم و برنامه ای 
برای گفت وگو با پمپئو وزیر خارجه آمریکا داشتیم 

و داریم.

دریادار خانزادی مطرح کرد 
همکاری نظامی ایران و روسیه 

برای امنیت آبراه های جهان

سیاست: فرمانده نیــروی دریایی ارتش در بدو 
ورود به ســن پترزبورگ با بیان اینکه همکاری 
نظامــی و دریایی ایــران و روســیه، امنیت در 
آبراه های جهان را بیش از پیش تضمین می کند، 
گفت: ایــن همکاری ها همچنان در ســطحی 
راهبردی در حال پیشرفت است. دریادار خانزادی 
همکاری های نظامــی و دریایی میــان ایران و 
روسیه را بســیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: 
نیروی دریایی دو کشور ایران و روسیه در سطح 
منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار قدرتمند هستند 
و قطعاً همکاری بیــن این دو نیرو به نفع هر دو 

کشور خواهد بود. 

مشاور رئیس جمهور:
ایران به هیچ وجه از عملکرد 

اروپا راضی نیست
سیاست: حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس  و 
ریاســت جمهوری در گفت و گو با تسنیم، درباره 
عملکرد اروپا در توافق هسته ای و گام های کاهش 
تعهدات برجامی کشــورمان گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران از زبان ریاست محترم جمهور و 
از زبان وزیر خارجه ایران مســائل خود را با اروپا 
به صورت کامالً شفاف مطرح کرده و در پیام هایی 
که رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور فرانســه 
و دیگرانی که نقش پیام رســانی را ایفا می کردند 
ارائه شده، مشخص شده که ایران به هیچ وجه از 
عملکرد اروپا راضی نیست. وی افزود: اروپا در قبال 
ایران 11 تعهد مشخص داشته که در انجام همه 
آن ها تقریباً ناتوان بوده یا اینکه اراده سیاسی کافی 

برای انجام آن تعهدات ندارد.

 روایت رضایی
 از پیام مهم رهبر انقالب به چین

سیاست: محســن رضایی عصر دیروز در دیدار 
ســونگ تائو، وزیر بین الملل حزب حاکم چین 
گفــت: از همکاری هــای حزب حاکــم چین با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می کنیم. 
دیدگاه های شما خیلی صریح و دوستانه بود. سفر 
شــما از نظر تاریخچه روابط ایران و چین و نیز 
اوضاع منطقه ای و بین المللی بســیار مهم است. 
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس کشورمان 
به چین گفت: ما و شــما در حال ورود به مرحله 
جدیدی از روابط راهبردی با یکدیگر هســتیم. 
رهبر انقالب آقای الریجانــی را مأمور کردند تا 
پیام ارتقا وگسترش روابط ایران وچین را به رهبر 
شما برسانند و پیام رهبر شما نیز به رهبر انقالب 
منتقل شد و بنای جدیدی از روابط گذاشته شد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:سفر 
شــما پس از این تبادل پیام میــان رهبران دو 
کشــور صورت گرفته و ما این سفر را مهم و در 
همان راســتا می دانیم. امیدواریم که پس از این 
سفر، سطح تعامالت دو کشور افزایش چشمگیری 
داشته باشد. ما از سفر شما و هیئت همراه، انتظار 

باالیی داریم.

مخالفت مجلس با حضور 
 نداشتن وزرا در کمیسیون

 با عذر موجه 
سیاست: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نشســت علنی دیروز پارلمان در جریان بررسی 
طــرح اصالح موادی از قانــون آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی با مــاده ۴ این طرح 
مخالفت کردند. بر اســاس تبصــره یک ماده ۴ 
طرح  عدم حضور وزیر در کمیســیون و مجلس 
به منزله وارد بودن سؤال تلقی می شد مگر با عذر 
موجه که در این صورت تشخیص موجه بودن در 
کمیسیون با رأی اعضای کمیسیون و در مجلس 

با رأی نمایندگان بود.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

صالحی: ایران در طول برجام 24 تن اورانیوم را غنی سازی کرد  مهر: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح جلسه فراکسیون مستقلین با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بنابر اعالم 
صالحی، ایران پس از برجام 300 کیلو اورانیوم را غنی سازی نکرده، بلکه بعد از توافق هسته ای 24 تن اورانیوم را غنی سازی کرده است. هر نیروگاه هزار تنی فسیلی، گاز آالینده فسیلی تولید می کند و به همین 

جهت باید به سمت انرژی های پاک، تجدید پذیر و هسته ای برویم و از روش های فسیلی باید خارج شویم.

بن علوی: مطمئنًا 
ایجاد امنیت پایدار 
و حقیقی در منطقه 
بدون حضور ایران، 
امکان پذیر نخواهد 
بود

بــــــــرش

تأکید بر ضرورت تسریع تالش ها برای حفظ برجامتفاهمات و توافقات ذیل اینستکس را علنی کنید
سیاســت: اتحادیــه انجمن های اســالمی 
دانشجویان )دفتر تحکیم وحدت( در نامه ای از 
علی اصغر نوری، مدیرعامل سازوکار ویژه تجارت 
و تأمین مالی ایران و اروپا )ســاتما( خواست تا 
تمامی تفاهمات و توافقات ذیل اینستکس را به 
طور علنی منتشــر کرده و با شفافیت تعهدات 
اینستکسی به پرسش های اساسی شکل گرفته 
برای مردم و دانشجویان پاسخ دقیق و مستدل 
ارائه کنــد. در نامه آمده اســت: »چندی پیش 
خانم موگرینی پس از پایان اجالس وزرای امور 
خارجه اتحادیه اروپا اظهار می دارد که اینستکس 
سازو کاری است که باید در رابطه با »شناسایی 
هویت مشتری« بسیار محتاط باشد، حال آنکه 
این سازوکار مالی حداقلی با وجود بدعهدی های 
اروپــا در ازای پایبندی برجــام باید بدون هیچ 
قید و شــرطی و در اسرع وقت اجرایی می شد 
تا تنها دلیل جمهوری اسالمی ایران برای ماندن 
در این توافق حفظ شود. حال سؤال اینجاست 
که تراکنش های مالی در رابطه با غذا و دارو چه 
خطری برای اروپا دارد که نیاز به اطالعات هویتی 

مشــتری دارد؟ از طرفی صحبــت های خانم 
موگرینی حاکی از این است که اطالعاتی رد و 
بدل شده و در نتیجه انجام نخستین تراکنش 
را تسهیل کرده است.« این نامه در پایان تأکید 
می کند: »با توجه به بررسی های صورت گرفته، 
دفتر تحکیم وحدت درخواســت می نماید تا 
تمامی تفاهمات و توافقات ذیل اینســتکس را 
به طور علنی منتشر کرده و با شفافیت تعهدات 
اینستکسی به پرسش های اساسی شکل گرفته 
برای مردم و دانشجویان پاسخ دقیق و مستدل 
ارائه نمایید تا مردم عزیز جمهوری اسالمی ایران 
بیش از این از مکر و حیله اروپا متضرر نگردند«.

سیاســت:  نشســت فوق العاده کمیسیون 
مشــترک برجام در ســطح معاونان و مدیران 
کل سیاســی ایــران و 1+۴ )آلمان،  فرانســه، 
روسیه، چین و انگلیس( و نماینده اتحادیه اروپا 
دیروز در هتل پله کوبورگ شهر وین پایتخت 
اتریش برگزار شد. عراقچی، نماینده ایران پس 
از نشســت وین گفت: تأکیــد کردیم تا زمانی 
که خواســته های ایران تأمین نشود، به کاهش 
تعهدات برجامی ادامه می دهیم. رویترز نیز به 
نقل از عراقچی گفت: موضــوع نفتکش ها در 
نشست مطرح شد و بحث های مثبت و مفیدی 
در این باره صورت گرفت. نمی توانم بگویم همه 
چیز را حل کردیم، اما می توانم بگویم تعهدات 

زیادی در این نشست داده شد.
»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیــر امور خارجه 
روســیه پس از نشست کمیســیون مشترک 
برجام گفت: در این نشســت از ایران خواسته 
شــد تا گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود 
را انجام ندهد. »هلگا اشــمیت« معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که ریاســت 

نشست کمیسیون مشــترک برجام در وین را 
بر عهده داشــت، با صدور بیانیه ای، به تشریح 
مسائل مطرح شده در این نشست پرداخت. در 
این بیانیه تأکید شــد که رفع تحریم ها، جزئی 
ضروری از برجام است. فرانسه، انگلیس و آلمان 
اعالم کردند که اینســتکس عملیاتی شــده و 
نخســتین تراکنش آن در حال انجام اســت، 
همچنین اعالم شــد که برخی از کشــورهای 
اتحادیه اروپا در حال پیوستن به اینستکس به 
عنوان سهامدار هستند. آن ها گفتند در تالش اند 
که عملیات های اقتصادی اینستکس را به روی 

کشورهای ثالث نیز بگشایند.

علی ربیعی، ســخنگوی دولت در نشست خبری دیروز 
خود در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنالین درمورد 
دلیل مقاومت دولت در برابر الزام به ارائه گزارش ســاالنه رئیس 
جمهور و وزرا به مجلس در شــرایطی که شــعار رئیس جمهور 
شفافیت بوده و آیین نامه داخلی مجلس پس از قانون اساسی یکی 
از محکم ترین قوانین است که اصالحاتش به تأیید شورای نگهبان 
رسیده، با تأیید اینکه شعار دولت قانونمداری بوده و  تأکید بر اینکه 
ما هر وقت به قانون عمل نکردیم زیان دیدیم، افزود: منتها دولت 
این حق را هم دارد که بگوید وقتی تذکر، سؤال و استیضاح وزرا و 
رئیس جمهور در قانون به عنوان ابزار و حق مجلس برای نظارت 
پیش بینی شده ،آیا اینکه ســالی یک بار هم  به مجلس برویم و 
گزارش عملکرد بدهیم و بر اســاس آن گزارش ها یک دســته از 
رفتارهای دیگری ســامان بگیرد، مفید به فایده است و شفافیت 
بیشــتری ایجاد می کند؟ ما تأثیر آن را این گونه نمی دانیم و فکر 
می کنیم این روند موجب تشتت و حتی نبود شفافیت بیشتر در 

زمینه گزارش ها خواهد شد. 
وی افزود: آقــای امیری، معاون پارلمانــی رئیس جمهور در 
جلســه اخیر هیئت دولت این تغییــر را در آیین نامه داخلی 

مجلس مطرح و برای هیئت وزیران تشــریح کردند و قرار شد 
نامه ای دربــاره آثار و تبعات آن و آنچــه دولت  فکر می کند 
ناهمخوانی این مصوبه با قانون اساســی است را  خدمت رهبر 
معظم انقالب ارســال کنیم و ایشــان هم موضوع نامه رئیس 
جمهــور را به هیئت حکمیت و حل اختــالف بین قوا ارجاع 
دادند که ریاســت آن  را حجت االسالم ابوترابی بر عهده دارند 
و هرچه نتیجه بررسی و نظر این هیئت باشد را اجرا می کنیم.

ســخنگوی دولت بار دیگر تصریح کرد: ما فکر می کنیم سازوکار 
موجود کفایت می کند؛ چون همین حاال هم بخش بزرگی از وقت 
و انرژی وزرای ما برای شفاف ســازی و پاسخگویی صرف می شود 
که شــاید این میزان انرژی و وقت الزم باشد، اما هرچیزی را باید 

به اندازه خودش دید.

  اعزام ناوگان نظامی به خلیج فارس تنش زاست
وی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره سفر وزیر خارجه 
عمان به ایران گفت: ما از اینکه کشورهایی بخواهند خیرخواهانه 
دیدگاه های خود را با ما در خصوص مسائل منطقه ای مطرح کنند، 
استقبال می کنیم، ولی این قبیل سفرها به منزله میانجیگری نیست. 

وی با تأکید بر اینکه توقیف نفتکش از سوی ما مبنای حقوقی دارد، 
گفت: توقیف نفتکش انگلیسی بر مبنای حقوقی بوده است؛ چرا که 
این نفتکش مرتکب نقض قوانین بین المللی شده بود، ولی انگلیس 
باید نفتکش ما را که بی دلیل توقیف کرده است، هر چه زودتر آزاد 
کند. ربیعی خاطرنشــان کرد: قطعاً ما بر اساس ُحسن نیت عمل 
خواهیم کرد. پیش از این هم گفتیم مقصد نفتکش ایران، سوریه 
نبوده اســت و اینکه آن ها از ما خواستند تضمین کنیم که مقصد 

سوریه نخواهد بود، آن ها چنین اجازه ای ندارند. 
وی ادامه داد: اینکه شــنیدیم آن ها قصــد اعزام ناوگان اروپایی به 
خلیج فارس دارند، طبعاً پیام خصمانه ای دارد، تحریک کننده است و 
موجب افزایش تنش ها خواهد شد. ایران معتقد است تأمین امنیت 
منطقه باید توسط کشورهای منطقه صورت بگیرد و ما بزرگ ترین 

تأمین کننده امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستیم.

خبر

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

شبکه اجتماعی

ایران و استفاده از حقوق بین الملل
رضا نصری، کارشناس سیاست خارجی نوشت: آمریکا اقدام های 
خصومت آمیز خود را با وضع قوانین و دستورات اجرایی مختلف 
»قانونــی« می کند. بر ســر میز مذاکرات نیز لغــو یا تعلیق این 
»قوانین« را - در ازای تحقق مطالبات ســنگین خود - به عنوان 
»امتیاز«  به طرف مقابل پیشــنهاد می دهــد. ایران نیز می تواند 
انبوهی از قوانین داخلی - با قابلیت اجرای فراسرزمینی - ایجاد 
کند و بر ســرآن مذاکره کند! مثل »عادی سازی«  رژیم حقوقی 
حاکم بر کشــتیرانی در تنگه هرمز در ازای »عادی سازی«  رژیم 

حقوقی حاکم بر تجارت بین المللی با ایران!

منشأ فساد در سازمان غذا و دارو
جواد کریمی قدوســی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نوشت: آقای نمکی از 
میزان رانت های درون وزارت بهداشت بسیار آشفته بودند، البته 
در دوره وزارت وزیر قبل بارها اعالم کردیم که معاونت غذا و دارو 

در لیست دوتابعیتی هاست و تابعیت فرانسه دارد.

نقطه ضعف رژیم صهیونیستی
احمدزیدآبادی، فعال سیاســی اصالح طلب با اشاره به تحرکات 
سیاسی رژیم اشغالگر قدس شریف نوشت: ارتش صهیونیستی 
شاید توان برخورد با تهدیدهای پیش روی خود را به صورت تک 
تک و جداگانه داشته باشد، اما اگر در یک رویارویی احتمالی با 
ایران، به طور همزمان از جنوب لبنان و نوار غزه و سوریه هزاران 
موشــک کوتاهبرد و میانبرد به کمک موشک های دوربرد ایران 
برخیزند و خاک رژیم صهیونیســتی را هدف قرار دهند، در آن 
صورت، موضوع به آن سادگی ها هم که برخی فرماندهان ارتش و 

مقام های رسمی اسرائیل ادعا می کنند، نخواهد بود.

گاندو و ادعای مهاجری
حمید رسایی در واکنش به ادعای مهاجری درباره تذکر رهبری 
درباره سریال گاندو و دلجویی از ظریف نوشت: در صورت صحت 
این ادعا که الزم اســت از طرف مراکز ذی صالح اعالم شــود: 
اوالً - کجای این پاســخ به معنای آن است که در سریال موفق 
گاندو به وزیر خارجه کشــور توهین شده است؟ ثانیاً - آیا بهتر 
نیست که مدعیان وجود توهین، به جای این رفتارهای کودکانه، 
رسماً اعالم کنند که در کدام سکانس و کدام دیالوگ، نسبت به 

ظریف توهین شده است؟!

سیاست خارجی

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنالین:

گزارش ساالنه به مجلس موجب نبود شفافیت بیشتر می شود

سیاست خارجیاحزاب و تشکل ها
در بیانیه نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام مطرح شددرخواست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان از ساتما

 احزاب و تشکل ها
نماینده لیست  امید:

اصالح طلبان به تحریم 
انتخابات فکر نمی کنند

 دفاعی-امنیتی
روایتی از روش های جاسوسی منافقین 

از استرالیا و آمریکا تماس 
می گیرند و جاسوسی می کنند

مجلس
امیرآبادی اعالم کرد 

اهدای آپارتمان به ستاد مبارزه 
با زمین خواری توسط آخوندی

سیاست داخلی
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:

در واقع برجام تاوان مجرم 
است 

ایلنا: میرزایی نیکو، نماینده اصالح طلب مجلس 
دربــاره صحبت های رئیــس دولت اصالحات 
مبنی بر حضــور حداکثری مــردم و جریان 
اصالحات در انتخابات اسفند گفت: مهم ترین 
پیام صحبت های وی این بود که اصالح طلبان 
به تحریم انتخابات فکر نمی کنند. صحبت های 
رئیس دولت اصالحات بر اساس یک جمع بندی 
صورت گرفته است، نه اینکه از جانب خودشان 
مســائلی را مطرح کنند. جمع بندی گروه های 
اصالح طلب تحریم انتخابات نیســت، از سوی 
دیگر اصالح طلبان شــروطی هم مطرح کرده 
بودند، مانند اینکه با چه رویکرد سیاست ورزی 

وارد میدان شوند.

سیاست: امیر احمدرضا پوردستان، رئیس 
مرکز مطالعات راهبردی ارتش در چهارمین 
همایش علمی تخصصی تاریخ شفاهی ترور 
گفت: منافقین هنوز هم از استرالیا و اروپا و 
آمریکا تماس می گیرند و جاسوســی تلفنی 
انجام می دهند. فکــر نمی کنم هیچ کس به 
اندازه منافقین در جاسوســی تلفنی متبحر 
باشــند. وی با بیان اینکه خیلی از دوستان 
انقالبی ما فریب شعارهای منافقین را خوردند 
و جذب آن ها شدند، افزود: سیاست منافقین 
طوری بود که آن ها پل های پشــت سر فرد 
تازه وارد به سازمان را خراب می کردند تا دیگر 

امکان برگشتن برای او وجود نداشته باشد.

تسنیم: احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس درباره اینکه برخی از نمایندگان واحد 
مســکونی گرفتند تا از اســتیضاح منصرف 
شــوند، افزود: آن قضیه در مجلس نهم و در 
دوره آقــای آخوندی بود. مــن در آن زمان 
مطالبی را درباره قضات مطرح کردم. در دوره 
آقای آخوندی، ایشان یک گردش کار را رئیس 
حراست کرده بود که به برخی از اعضای ستاد 
مبارزه با زمین خواری استان تهران آپارتمان 
دهد. ایشان هم ذیل این موضوع نوشته بود 
موافقت می شود اما قضات قبول نکرده بودند. 
برخی از نماینــدگان گرفتند و برخی موفق 

نشدند بگیرند.

سیاســت: فریدون عباسی، رئیس پیشین 
سازمان انرژی اتمی در نشست ماهانه جامعه 
اسالمی مدیران با بیان اینکه تمام محدودیت 
پذیرفته شده در برجام به این خاطر است که 
ایران در آن مجرم شــناخته شده و در واقع 
برجام تاوان مجرم است، گفت: در حالی که 
پلوتونیوم ســوخت رآکتورهای آینده است، 
چرا نباید پلوتونیوم داشت؟ در برجام کشور را 
تقریباً تا ابد از تولید پلوتونیوم محروم کرده اند. 
متأسفانه در مذاکرات در یک اقدام غلط تمام 
دستاوردهای بدســت آمده، همه و همه در 
گام نخســت به عنوان امتیاز بزرگ به غرب 

داده شد.

رسانه  ژاپنی: 
 توکیو مخالف تشکیل ائتالف آمریکا 

در تنگه هرمز است
سیاســت: پایگاه خبری جی جی پرس ژاپن گــزارش داد که توکیو در زمینه 
ملحق شــدن به ائتالف پیشــنهادی آمریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس کاماًل 
محتاط اســت. این گزارش افزود، در اقدامی که نشــانه ناامیدی و اســتیصال 
واشــنگتن است، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی در 
روز پنجشنبه از ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نروژ، استرالیا و کره جنوبی خواست 
به این ائتالف بپیوندند.  این پایگاه ژاپنی افزود: در ژاپن اما مخالفت های ســفت 
و ســختی با اعزام نیروهای خوددفاعی این کشور به منطقه وجود دارد و توکیو 

بیشتر به دنبال حل و فصل تنش ها از طریق دیپلماتیک است.

رسانه های هندی با اشاره به ساقط شدن »گلوبال هاوک«:
هند برای خرید پهپاد از آمریکا دچار تردید است

سیاست: رســانه های هندی گزارش داده اند که هدف قرار گرفتن یک پهپاد 
»گلوبال هاوک« آمریکایی توســط ســامانه پدافندی جمهوری اسالمی ایران، 
دهلــی نو را در خرید پهپادهای مســلح از آمریکا به تردید انداخته اســت. به 
نوشــته پایگاه »هندوســتان تایمز«، ارتش هند در حال بررســی طرحی برای 
خرید ۳۰ فروند پهپاد از آمریکا به ارزش ۶ میلیارد دالر بوده است، اما پس از 
آنکه ایران توانســت گران ترین پهپاد آمریکا را هدف قرار دهد، نظامیان هندی 
به توانایی پهپادهای آمریکا در پرواز در مناطق مورد مناقشه از جمله کشمیر، 

به شک افتاده اند.

فیگارو از عقب نشینی فرانسه خبر داد
به ناوگان اروپایی در خلیج فارس نمی پیوندیم

انتخاب: روزنامه فرانســوی فیگارو در مقاله ای نوشــت: فرانسه که دارای یک 
پاس نــاو یا ناو محافظ در خلیج فارس اســت و دقیقاً پیــش از توقیف نفتکش 
»استینا ایمپرو« اطمینان داده بود که قصد ندارد نیروها و تجهیزات نظامی خود 
را در این منطقه افزایش دهد، در وهله نخست حمایت خود را از طرح بریتانیا 
برای حفظ امنیت تنگه هرمز اعالم داشــت، اما ســه روز پس از صحبت های 
جرمی هانت از موضع خود عقب نشــینی و پیشــنهاد کرد کــه تنها در تبادل 
اطالعات با متحدانش همکاری کند. فیگارو نوشته است که اروپاییان دارای ناو 
کافی برای اســکورت نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند، نیستند و 
معلوم نیست که چگونه قادر خواهند بود از همکاری با آمریکا اجتناب ورزند.

Pr
es

id
en

t.i
r :س

عک



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 7 مرداد 1398 26 ذی القعده 1440 29 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9025 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 استقبال کتابخوان ها از طرح »تابستانه کتاب«  آستان: مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: طرح »تابستانه کتاب« که از 25 تیر ماه تا 3 مرداد در فروشگاه های انتشارات آستان قدس رضوی 
برگزار شد، با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود. حسین سعیدی افزود: در این طرح کتاب های تألیفی با تخفیف 25 درصدی و کتاب های ترجمه ای با تخفیف ۱5درصدی به مخاطبان عرضه شد که در مجموع خریداران 

کتاب فروشگاه های به نشر از ۱6 میلیون تومان تخفیف کتاب بهره مند شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با مساعدت آستان قدس رضوی  
 jبیماران جذامی پس از سال ها به زیارت امام رضا

مشرف شدند
آستان: جذامی هــای مشــهد پس از 
سال ها به زیارت امام رضا)ع( مشرف و 

میهمان سفره امام رئوف)ع( شدند.
با مســاعدت آســتان قــدس رضوی 
جذامی های مشــهد پس از سال ها به 
زیارت امام رضا)ع( مشــرف و میهمان 
سفره امام رئوف)ع( شدند.گفتنی است؛ 
حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت 

آستان قدس رضوی هفته گذشته به معاونت محرومیت زدایی این نهاد دستور داد 
ضمن سرکشی و دیدار با جذامی های مشهد، نسبت به رفع مشکالت آن ها در حد 

توان و اختیارات آستان قدس اقدام کنند.

 بهره مندی مراکز فرهنگی مشهد
 از منابع اهدایی کتابخانه سیار آستان قدس رضوی

وابسته  کتابخانه های  مسئول  آستان: 
برون شــهری آســتان قدس رضوی از 
بهره منــدی برخی مراکــز فرهنگی و 
دولتی مشهد از منابع اهدایی کتابخانه 
ســیار آســتان قدس رضوی خبر داد.
ناصر گوهری با بیان این مطلب گفت: 
کتابخانه ســیار ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 

رضــوی در مجموع در روزهای دهه کرامت نزدیک به 3 هزار و 300 کتاب را به 
مراکز فرهنگی، دولتی و عمومی مشهد اهدا کرده است.

وی افزود: از این تعداد بیش از 2 هزار و 500 نسخه کتاب برای داروخانه امام)ره( 
برای ایستگاه مطالعه ثبت و ارسال شده است.گوهری همچنین به ارسال و اهدای 
220  نســخه کتاب با موضوع کودک، روان شناسی، احکام و خانواده به مؤسسه 
فرهنگی بشــارت اشاره کرد و گفت: کتابخانه سیار در کنار توزیع کتاب، تهیه و 
توزیع بسته های فرهنگی در میان زائران را در روزهای دهه کرامت در دستور کار 
خود داشته است.ثبت و ارســال 358 جلد کتاب برای مسجد چهارده معصوم، 
150 جلد کتاب و 200 نسخه مجله برای دادگستری، 79 نسخه کتاب کودک 
برای نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کتابخانه مجتمع امام خمینی )ره( و اهدای 
بسته های تبرکی و کتاب با موضوع زندگی و سیره امام رضا)ع( همراه با کتاب های 
درخواســتی اعضای کتابخانه سیار برای معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی و اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی از دیگر اقدام های کتابخانه سیار در دهه 

کرامت بود که وی به آن اشاره کرد.

 jدانشگاه بین المللی امام رضا 
استاد حق التدریس جذب می کند

آستان: معــاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(

 از انتشــار فراخــوان جــذب اســتاد 
حق التدریس در این دانشگاه خبر داد.

محمــد قربــان زاده گفت: دانشــگاه 
بین المللــی امام رضا)ع( در راســتای 
ارتقای کیفی کادر استادان خود در نظر 

دارد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 نسبت به جذب استاد حق التدریس 
اقدام نماید.وی دانش آموخته بودن از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی، حداقل 
سه سال سابقه تدریس مفید و آشنایی با زبان انگلیسی را از جمله شرایط اولیه 
براي استادان بیان کرد.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( خاطرنشــان کرد: تمامی متقاضیان واجد شرایط برای تدریس در 
رشته های فنی و مهندســی، ادبیات و علوم انسانی، مدیریت و حسابداری، هنر 
 http://edureg.imamreza.ac.ir و معماری می توانند به آدرس الکترونیکی

مراجعه و نام نویسی کنند.

جایگاه هنر در جامعه پردازی و تمدن سازی
بیانیه گام دوم انقالب از ورود جامعه اســالمی به »دومین مرحله  خودســازی و 
جامعه پردازی و تمدن ســازی« خبر می دهد. در این بیانیه همچنین »مدیریت 
جهــادی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم«؛ عامل عزت و پیشــرفت ایران در همه  
عرصه ها« دانسته شده است. در این میان هر مجموعه و نهادی باید وظیفه خود را 

در این عرصه به درستی بشناسد و برای انجام آن، همت کند. 
در بحث خودسازی ما می توانیم از ابزار هنر برای زائران ، مجاوران و عموم مردم 
و برای نشر و گسترش معارف رضوی استفاده کنیم. برای آمادگی معنوی بیشتر 
و اثرگذاری معارف رضوی می توانیم از عرصه های مختلف هنری بهترین بهره را 

در این زمینه ببریم.
در بحث جامعه سازی نیز یکی از مهم ترین موضوعات، جریان سازی فرهنگی است. 
مثالً در همین جشنواره ها که هنرمندان مختلف در رشته های هنری متعدد برای 
تولید آثار هنری متناســب با ترویج فرهنگ و معارف رضوی دور یکدیگر جمع 
می شــوند یا در تولید سرود برای گروه های ســرود کشور که از بسته های آماده 
شده توسط این مؤسسه استفاده می کنند و در محافل گوناگون مثالً ستادهای 
نماز جمعه، مساجد، حســینیه ها و... اجرا می شود، یا ویژه برنامه های مربوط به 
تذهیب های قرآنی، جشــنواره های عکس، مستند، شــعر و... همگی در تقویت 
جریان سازی فرهنگی و در راستای بحث جامعه سازی می توانند ثمربخش و مؤثر 

باشند.
در بحث تمدن سازی نیز باید به این جمله معروف توجه کنیم که هیچ تفکری 
اگر با هنر آمیخته نشود، ماندگار نخواهد نشد. رهبر معظم انقالب در بیان هنر 
می فرمایند: ابزارهای هنری بی شک رساترین، بلیغ ترین و کاری ترین ابزار ابالغ و 
تبلیغ پیام است. یا در جای دیگری ایشان می فرمایند: هنر به خاطر مالیمت با 
طبع آدمی بی شک در طبع او اثر می کند و هر هنری در طبع آدمی اثر می گذارد... 
تا آنجا که ایشان می گویند: هنر اثر خود را می گذارد و دل را منقلب می کند و... .

در این میان هدف از تشکیل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی نیز 
بهره گیری از انواع هنرها در تبیین و انعکاس معارف اهل بیت)ع( و به خصوص 
ترویج فرهنگ و معارف رضــوی و معرفی گنجینه های هنری موجود در بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( و مجموعه آستان قدس رضوی بوده است. اهمیت این مطلب 
تا جایی است که رهبر معظم انقالب اسالمی در احکام انتصاب تولیت این آستان 
ملکوتی به وضوح به حفاظت و معرفی این گنجینه های هنری اشــاره و تأکید 

داشته اند.
از طرفی، شناسایی و اشاعه ابعاد هنر و معماری ایرانی- اسالمی اماکن متبرکه با 
حفظ و ارتقای جلوه های هنری نفیس و آثار متعلق به آستان قدس رضوی، تأمین 
نیازهای کاربردی هنر همچون فیلم های مستند و مجموعه های ارزشمند تصویر، 
عکس، امور گرافیکی و تصویرسازی و در مجموع پاسداشت و ترویج هنر مقدس و 
واالی دینی و رضوی از دیگر اهداف مورد نظر در تشکیل این مؤسسه بوده است.
در کنار این موضوع به اســناد باالدستی آستان قدس رضوی که از سوی تولیت 
معزز و قائم مقام محترم تولیت به مجموعه های تابعه آستان قدس ابالغ می شود 
نیز توجه جدی خواهیم داشت. این مؤسسه در تحقق بیانیه گام دوم انقالب به این 
موضوع نیز توجه دارد که هر موضوعی و هر اقدامی از جمله تولید یک اثر هنری 
یا یک پدیده هنری یا یک فعالیت هنری اگر با نام و یاد امام رضا)ع( و منتسب 
به تشــکیالت آن امام رئوف)ع( انجام گیرد، برای مخاطبان گوناگون پذیرش آن 

بیشتر و اثرگذارتر خواهد بود.
بنابراین آنچه برای این مؤسسه، به عنوان بازوی هنری آستان قدس رضوی، در 
بیانیه گام دوم انقالب به عنوان یک حرکت و رســالت مطرح اســت، استفاده از 
ابزارهای هنری برای تحقق هر چه بیشتر منویات و اهداف مطرح شده از سوی 

رهبر معظم انقالب در این بیانیه است.

دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  آستان    
سامان داروی هشتم از صرفه جویی ارزی 
برای کشور  میلیون دالری  از 150  بیش 
این  توسط   AF سافاکتو  داروی  تولید  با 

شرکت خبر داد.
دکتر امیرحســین مقصودی در نشســت 
بهداشت  کمیســیون  اعضای  هم اندیشی 
و درمــان مجلــس شــورای اســالمی و 
شــرکت های تولیدکننده دارو در خراسان 
رضوی که در شــرکت دانش بنیان سامان 
داروی هشتم در مشــهد برگزار شد، ابراز 
کرد: شرکت ســامان داروی هشتم نمونه 
موفــق ســرمایه گذاری روی دانش فنی 
محصــوالت نوین)بایوتکنولوژی( اســت؛ 
دانشی که در محیط دانشگاه شکل گرفته 
اســت.وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
»سافاکتو AF« نخستین فاکتور 8 انعقادی 
نوترکیب ساخت ایران تنها محصول شرکت 
ســامان داروی هشتم در بازار است، افزود: 
با محاســبات و برنامه  ریزی این شــرکت 
دانش بنیان برای پوشش تمام نیاز دارویی 
ایران به سافاکتوAF در سال 1398، شاهد 
بیش از 150 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

برای کشور خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان سامان داروی 
هشتم به سرمایه گذاری جدید آستان قدس 
رضــوی روی تولید محصــوالت جدیدی 
مانند داروهای ضدسرطان در این شرکت 
اشــاره و بیــان کرد: امیدواریــم به همت 
مسئوالن کشــورو با توجه به تأکید رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( بر حمایت از 
تولید داخلی،بتوانیم با ورود این محصوالت 
جدید بــه چرخه مصرف، ایــن رقم را به 
1490 میلیــون دالر صرفه جویی ارزی در 

طول دو سال )1401-1400( برسانیم.
مقصودی با بیان اینکه در گذشــته فقط 
نوع پالســمایی فاکتور 8 در کشــور وارد 
می شد، گفت: متأسفانه به واسطه واردات 
این محصوالت پالسمایی، بیماری های ایدز 
و هپاتیت در ســال 1367 وارد کشور شد. 
این امر یکی از دالیلی بود که آستان قدس 
رضوی را بر آن داشت تا روی تولید فاکتور 
8 سرمایه گذاری کند.وی با تأکید بر ارزبری 
باالی فاکتور 8 پالسمایی تصریح کرد: این 
محصول با توجه به قیمت آن بیش از 100 
تا 150 میلیون دالر برای کشــور ارزبری 
داشــت و فاکتور 8 را به یــک معضل در 

کشور تبدیل کرده بود. 

فرهنگسازی
برایمصرففاکتور8نوترکیب

مدیرعامل شرکت دانش بنیان سامان داروی 
هشتم با اشاره به اینکه این شرکت در سال 
1387 تأسیس شــده است، گفت: حدود 
یک هــزار میلیارد ریــال و همچنین 12 
میلیون یورو به صورت ارزی روی ساخت و 
تولید محصوالت این شرکت سرمایه گذاری 

شده است.
وی ادامه داد: این شــرکت در حال حاضر 
دارای یــک هــزار و 200 مترمربع فضای 
clean room، 583 مترمربــع فضــای 
آزمایشــگاهی و 400 مترمربــع فضــای 
تأسیســات اســت. همچنین 200 نیروی 
متخصص در سطح تحصیالت تکمیلی به 
طور مستقیم در آن مشغول به کار هستند.

مقصــودی با اشــاره به آمــار مصرف نوع 
نوترکیب فاکتور 8 در برخی کشورها گفت: 
این شرکت دانش بنیان با همکاری معاونت 
درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان غذا و دارو، فرهنگ سازی 
برای تغییر مسیر مصرف فاکتور 8 نوترکیب 
بــه جای فراورده فاکتور 8 پالســمایی در 
مراکز درمانی را از ســال 1396 در کشور 

آغاز کرد.
وی تأکید کرد: همچنین فرایند ساخت و 
تولید انبوه داروی فاکتور 8 توسط شرکت 
سامان داروی هشتم موجب کاهش قیمت 
داروهای فاکتور 8 وارداتی موجود در بازار 
ایران شد.مدیرعامل شــرکت دانش بنیان 
ســامان داروی هشــتم، فاکتور 8 را یک 
محصول دارویی راهبردی در کشور دانست 
و افــزود: این شــرکت به لطــف خداوند 
توانست 40 درصد نیاز بازار دارویی کشور را 
به فاکتور 8 نوترکیب در سال 1397 تأمین 
کنــد که از آن به عنوان یک اتفاق مهم در 

کشور می توان نام برد.

امکانصرفهجوییارزی
یکهزارو400میلیوندالری

مقصودی با تأکید بــر اهمیت دانش فنی 
تولید فاکتور 8 نوترکیب و سرمایه گذاری 
کالن آســتان قدس رضوی روی آن گفت: 
برای داشتن صرفه جویی ارزی بیش از یک 
هزار و400 میلیون دالر تا دو ســال آینده، 
عزم همگانی تمامی دست اندرکاران حوزه 

داروی کشور برای برطرف کردن معضالت 
موجود در شرکت ســامان داروی هشتم 
ضروری اســت. البته چنین مشکالتی در 
شرکت های مشــابه این شرکت نیز وجود 
دارد که با دقت نظر خاص مســئوالن حل 

خواهد شد.
وی ادامه داد: متأســفانه با وجود دو سال 
بازارسازی شرکت ســامان داروی هشتم 
در کشــور، شــرکت های واردکننده دارو 
محصوالت مشــابه محصوالت تولیدی ما 
را با قیمت پایین تــر در بهمن ماه 1397 
به بازار وارد کردند و به محصول شــرکت 
ســامان دارو مجوز توزیع داده نشــد. این 
امر نخستین مشکل شرکت سامان داروی 
هشتم و ســایر شــرکت های دانش بنیان 

کشور به شمار می رود.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان ســامان 
داروی هشــتم با بیان اینکه داروی فاکتور 
8 داروی گران قیمتــی اســت، افزود: این 
شرکت با رویکرد و اهداف خاصی راه اندازی 
شده است، اما با وجود این فروش محصول 
آن به مدت چند ماه قطع شــد که این امر 
شکایت بســیاری از بیماران مصرف کننده 
محصوالت ما را به دنبال داشت؛ چراکه به 
آسانی نمی توان داروی مصرفی یک بیمار 
هموفیلی را به یک داروی خارجی وارداتی 
تغییر داد.وی تصریح کرد: متأســفانه در 
حالی که داروی فاکتــور 8 مصرفی چهار 
ماه بیماران هموفیلی در انبارهای شرکت 
سامان داروی هشــتم وجود داشت، اما با 

شکایت های پزشــکان و بیماران از کمبود 
این دارو در کشور رو به رو شدیم.

مقصودی گفــت: تنها 45 تــا 50 درصد 
هزینه های تولید ســافاکتو AF مربوط به 
خرید مواد اولیه آن اســت که با ارز دولتی 
انجام می شــود. سایر هزینه های شرکت با 
توجه به افزایش قیمت ها در کشور روندی 
صعودی داشــته کــه روی قیمت نهایی 

محصول اثر گذاشته است.
وی از قیمت گــذاری نامناســب فاکتور 8 
در کشــور در مقایسه با سایر کشورها و اثر 
دمپینگ شــرکت های رقیب خارجی روی 
آن، بازپرداخــت وام های ارزی شــرکت ها 
بــه صندوق توســعه ملی به نــرخ ارز آزاد 
با توجــه به تغییــرات نرخ ارزی کشــور 
و طوالنــی  شــدن دوره وصــول مطالبات 
شرکت دانش بنیان ســامان داروی هشتم، 
به عنوان برخی مشــکالت این شــرکت و 
شرکت های داروسازی کشــور نام برد و به 
برخی درخواست های این شرکت ها نیز در 
این نشست اشــاره کرد.مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان سامان داروی هشتم بیان کرد: 
در حال حاضر این شرکت بر پایه درخواست 
ســازمان غذا و داروی کشور، ظرفیت تولید 
600 هزار ویال فاکتور 8 نوترکیب در سال 
را دارد. البته محدودیتی برای تولید بیشتر 
این محصول در ایــن کارخانه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با برگزاری این 
نشست هم اندیشی و همکاری بتوانیم گام 
مشترکی در راستای ارتقای تولید ملی برداریم.

تالش شرکت داروسازی آستان قدس رضوی به بار نشست

 لطفاً از زائــران بخواهید تا موقع نماز 150میلیوندالرصرفهجوییارزیباتولید»سافاکتو«
جماعت صفوف نماز، زودتر منظم شود و 
در موقع بستن نماز به سمت جلو هجوم 

نیاورند.
09150009448

 خواهشمند است در خصوص برگزاری 
حلقه هــای معرفت در برخی از رواق های 
متبرکه تجدیدنظر کنید تا مزاحم زیارت 
زائرانی که پس از چند سال برای زیارت 

مشرف می شوند، نشود.
09380008849

 لطفاً چادری با سایز مناسب به خانم ها 
به خصــوص زائران خارجی داده شــود، 

چون عموماً چادرها بلندتر است.
09150008718

 با ســالم و خداقوت، اگر امکان دارد از 
تمام نقاط مشــهد خط مستقیم به حرم 
مطهر گذاشــته شود تا رفت و آمد راحت 
شــود و ما هم بتوانیم زود به زود به حرم 

مشرف شویم.
09150001657

 ســخنرانان حرم مطهر باید هم از بین 
روحانیون و هم از بین اســتادان حوزه و 

دانشگاه باشند. 
09170006573

 این تابلوهای اذن دخول را که 50 نفر 
پای هر تابلو می ایستند و با ذره بین آن را 

می خوانند، بزرگ تر کنید.
09150008631

 در حاشیه گردهمایی
 موکب داران ایرانی و عراقی 

 رئیس ستاد اربعین 
 آستان قدس رضوی

 با سفیر عراق دیدار کرد
آستان: محســن منصوری، مدیر عامل 
بنیاد کرامت امام رضا)ع( و رئیس ســتاد 
اربعین آستان قدس رضوی با سفیر عراق 
دیدار کــرد. در این دیــدار که در محل 
سفارت عراق برگزار شد، مدیر عامل بنیاد 
کرامــت امام رضا)ع( با تشــریح عملکرد 
آســتان قدس رضوی در خدمت رســانی 
به زائــران اربعین حســینی و همچنین 
ارائــه گزارش اعــزام زائــران محروم به 
عتبــات عالیات، برنامه هــای پیش روی 
 بنیــاد کرامــت در اربعیــن آینــده را 

بیان کرد.
سعد جواد قندیل، سفیر عراق نیز ضمن 
آســتان  ارزشــمند  از خدمات  قدردانی 
قدس رضــوی، خدمت به زائــران ائمه 
هدی در عتبات عالیات را شرف و افتخار 
مردم عراق دانست و آمادگی خود را برای 
هم افزایی در ارائه خدمات بهتر و بیشــتر 

اعالم کرد.
در حاشــیه این دیدار مدیــر عامل بنیاد 
کرامت امام رضا)ع( با تشریح برنامه های 
دومیــن همایش موکــب داران و فعاالن 
اربعین حســینی که 24 و 25 مردادماه 
جاری در مشــهد مقدس برگزار می شود، 
از ســفیر عراق برای حضور و ســخنرانی 

دعوت به عمل آورد.
گفتنی اســت؛ این همایــش دوروزه در 
مرکز نمایشــگاه ها و همایش های آستان 
قدس رضوی با حضور موکب داران بزرگ 
ایرانی و عراقی و افراد مؤثر در این رویداد 

عظیم برگزار می شود.

آغاز به کار »رویش رضوی« 
در تربیت بدنی آستان قدس

آســتان: مؤسســه تربیت بدنی آستان 
قدس رضــوی در راســتای فعالیت های 
ورزشــی، اجــرای طرح هــای فرهنگی- 
تربیتــی را در دســتور کار قــرار داده 
اســت و پس از اجرای موفق طرح »رواق 
برای  تابســتان97،  ورزش رضــوی« در 
»رویش  فرهنگــی  برنامه  دومین ســال 
رضوی« را از ابتــدای مردادماه به مرحله 
اجرا گذاشــته اســت.برای اجرای طرح، 
سه ایستگاه در ســه نقطه این مجموعه 
ورزشــی در نظــر گرفته شــده اســت.
جمعــی از طالب زن و مرد فعال در امور 
فرهنگی کــه دوره های تربیــت مربی و 
تربیت نوجوان را در تشــکل های انقالبی 
و مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی 
گذرانده انــد، بــه عنوان مربیــان طرح 
رویش رضــوی در قالب غرفه های متنوع 
آموزشــی و تفریحی به مراجعه کنندگان 
 اعم از ورزشــکاران و والدیــن آن ها ارائه 

خدمت می کنند.
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 قدس/حسین کاشــانی  از قدیمی ترین 
نسخه خطی مرتبط به آثار شیخ اشراق موجود 

در گنجینه رضوی رونمایی می شود.
ایــن برنامــه در قالــب نوزدهمیــن برنامه 
سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی، 
روز سه شــنبه هشــتم مردادماه جــاری و 
همزمان با روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین 
سهروردی)شیخ اشراق( در محل موزه قرآن و 
هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم 

مطهر امام رضا)ع( برگزار می شود.
معاون امور موزه های این ســازمان در معرفی 
شــیخ اشــراق گفت: شــهاب الدین یحیی 
سهروردی مشهور به شــیخ اشراق، مؤسس 
مکتب و حکمت اشراق در سال 549 هجری در 
سهرورد زنجان متولد و پس از تولد به آموختن 
قرائت و حفظ قرآن، مقدمات فلســفه، اصول 
فقه و حکمت نزد استادان عصر خود پرداخت. 
او به مراغه، اصفهان و شامات سفر کرد و پس 
از مدتی از مشاهیر و اکابر فالسفه و حکمای 
اسالمی عصر خود شده و با اندیشه خود تحولی 
در فلسفه به وجود آورد. سهروردی بنیان گذار 
طریقتــی خاص بــوده و در اندیشــمندان 
پس از خود تأثیر بســزایی داشــته اســت.

رونماییازشرحابنکمونهبرالتلویحات
معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی 

و دبیــر کمیته رونمایــی از آثار نفیس این 
ســازمان درباره آثار شیخ اشراق موجود در 
گنجینه آســتان قدس رضوی به خبرنگار 
قدس گفت: کتابخانه آستان قدس رضوی به 
عنوان یکی از غنی ترین کتابخانه های منطقه 
و جهان اسالم دارای آثار ارزشمند، نفیس و 
منحصری از علما، رجال، دانشمندان، حکما، 
فیلســوفان و عارفان بزرگ و مشهور است و 
در گنجینه نسخ خطی آستان قدس رضوی 
حدود 75 نســخه خطی از آثار شیخ اشراق 
به زبان عربی و فارسی در موضوعات عرفان، 
فلســفه، تصوف، حکمت، اخــالق و ادبیات 

وجود دارد.
مهــدی قیصری نیــک ادامــه داد: یکی از 

قدیمی ترین نســخ خطی مرتبط و وابســته 
به آثار شیخ اشــراق که در کتابخانه آستان 
قدس نگهداری می شــود کتاب »التنقیحات 
فی شرح التلویحات« عزالدوله سعد بن منصور 
بن ســعد بن حســن بن هبه اهلل معروف به 
ابن کمونه)683 قمری( اســت که در ســال 
667 هجری تألیف شــده و این کتاب شرح 
و توضیح کتاب »التلویحات« شــیخ اشــراق 
است. وی اضافه کرد: زبان این نسخه عربی، 
محتوای آن ســه فن منطــق، طبیعیات و 
الهیات، کاتــب آن عبدالرحمن بن محمود 
القرمی، خط آن نســخ 25 ســطری، تعداد 
اوراق 336 بــرگ، تاریخ کتابت ســال 705 
هجری و شــماره ثبت نســخه 703 است.

ازمونسالعشاقتاحکمهاالشراق
دبیر این کمیته توضیح داد: از دیگر آثار شیخ 
اشراق که در این کتابخانه موجود است، رساله 
»مونس العشاق« یا »حقیقت عشق« است که 
متن یک رشــته نگارش در عشق و مراتب و 
منازل آن و بیان اینکه رســیدن هر طالبی به 
مطلوب خویش و سیر کمالی به سبب عشق 
است.این مقام مسئول متذکر شد: متن فوق 
در 11 فصــل نگارش یافتــه و مؤلف نکات و 
لطایف معنــوی را به خامــه روان در ضمن 
داســتان »یوسف و زلیخا« با استشهاد به ادله 
سمعی و شــواهد ذوقی نگاشته است و خط 
نسخه نستعلیق سه ستونه، اوراق مجدول به 
طال و تحریر، تعداد اوراق ســه برگ و شماره 

نسخه آن نیز 6هزارو388 است. 
قیصری نیک بیان داشــت: رســاله »یزدان 
شناخت« که بعضاً با عنوان »ایزدشناخت« نیز 
از آن یاد می شــود در معرفت نفس انسان و 
کیفیت حال او پس از مفارقت بدن و شناختن 
سعادت و شقاوت، »حکمه االشراق«)مهم ترین 
کتابــی که نشــان دهنده افکار و گرایشــات 
فکری اوست(، تلویحات، مقاومات، مطارحات، 
بستان القلوب یا روضه القلوب، آواز پر جبرئیل، 
پرتونامه، رســاله الطیر، صفیر سیمرغ، عقل 
سرخ، لغت موران، المشارع و المطارحات و... 
از دیگر آثار شــیخ اشراق به شمار می رود که 
در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.

 »شیخ اشراق« میهمان این هفته گنجینه رضوی
نسخه خطی شرح »التلویحات« سهروردی در نوزدهمین سه شنبه فرهنگی رونمایی می شود

گزارش خبری

خبر

شرکت سامان داروی هشتم چه مأموریتی دارد؟
آستان: شرکت ســامان داروی هشــتم به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان در زمره تولیدکنندگان داروهای زیست فناوری و بایوتک 
بوده و در حال حاضر تولیدکننده انحصاری »فاکتور 8 نوترکیب 
انســانی« با برند »سافاکتو« است. این شــرکت، دانش فنی این 
محصول را که به  طور عمده در اختیار سه شرکت آمریکایی-اروپایی 
اســت، در ایران اسالمی بومی سازی کرده که این امر مایه افتخار 
آستان قدس رضوی است. همچنین در راستای تداوم سیاست های 
ابالغی تولیت وقت آستان قدس رضوی، پروژه دستیابی به دانش 
فنی و تولید پنج محصول دانش بنیــان که برای درمان بیماران 
ســرطانی و بیماری های خودایمنی کاربرد دارند و تا سال 1400 
به چرخه مصرف وارد خواهند شد، در این شرکت آغاز شده است.

در پی اجرایی شــدن منویات رهبر معظم انقالب، آستان قدس 
رضوی از پیشــتازان و تأثیرگذارترین نهادهایی بود که در حوزه 
اقتصاد مقاومتی، با سیاست گذاری تولیت فقید آغاز به فعالیت 
کرد و در ادامه با هدف نیل به اهداف اشاره شده در احکام ابالغی 
رهبر معظم انقالب به تولیت آستان قدس رضوی، این اقدام ها 

روند تسریعی به  خود گرفت.
ترسیم سیاست ها و اهداف در آستان قدس رضوی در چارچوب 
خدمت رسانی به مردم به ویژه محرومان و بیماران دردمند، منجر 
بــه تمرکز بر حفظ و ارتقای ســالمت جامعه و کمک به تولید 
محصوالت دارویی شد. شرکت سامان داروی هشتم در همین 

راستا فعالیت می کند.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
گمرک چین: خرید نفت چین از ایران متوقف نشده است

فارس: گمرک چین رســماً اعالم کرد، 
پــس از لغو معافیت های آمریکا، چین در 
ماه ژوئن روزانه 208 هزار و 205 بشــکه 
نفت از ایران خریده اســت که تنها حدود 
46 هزار بشــکه در روز کمتــر از ماه لغو 

معافیت هاست.
آمارهای گمرک چین نشان داد پس از لغو 
معافیت های آمریکا، واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته تقریباً 60 درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار، محموله های نفت 
خام صادراتی ایران به چین در ماه گذشــته به 855 هزار و 638 تن یا 208 هزار و 
205 بشکه در روز رسید. این رقم در ماه می  برابر با 254 هزار و 16 بشکه در روز بود.

بر این اســاس، چین در ماه ژوئن تنها 45 هزار و 811 بشکه در روز کمتر از ماه می  
خریده است. ماه می، ماه لغو معافیت های آمریکا برای کشورهای واردکننده نفت ایران 
بود و واشــنگتن از آن پس خواستار توقف کامل خرید نفت از سوی مشتریان ایران 
شــد. بر اساس برآوردهای ریفینیتیو، در ماه ژوئن روزانه 670 هزار تن یا حدود 163 
هزار بشکه نفت خام ایران در تیانجین در شمال چین و جینجو در شمال شرق این 

کشور تخلیه شده است.

3 سناریو برای تغییر قیمت نان
فارس: دبیر ســتاد تنظیم بازار با اشاره به سه سناریو برای تغییر قیمت نان، گفت: 
در صورت افزایش نیافتن قیمت نان پیشنهادهایی برای حمایت از نانوایان از طریق 
مباحث مالیاتی و تأمین اجتماعی ارائه شده است. عباس قبادی در مورد تصمیم  گیری 
برای قیمت نان گفت: سه سناریو برای قیمت نان تعریف شده؛ یک تغییری در قیمت 
نان نداشته باشیم، دوم، افزایش قیمت نان نسبی باشد و سوم، افزایش قیمت بیشتر 
از نسبی باشد.  دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش 
نیافتن قیمت نان چگونه حمایت های الزم از نانوایان می شود، گفت: پیشنهادهایی 
برای حمایت از آنان از طریق مالیات، تأمین اجتماعی و امثال آن ارائه شده است که 

امیدواریم همکاری های الزم در این زمینه انجام شود. 

قانون انتزاع با اصرار رئیس جمهور لغو شد
تســنیم: محمــودزاده، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفــت: انتقال 
اختیــارات بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی به وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
مــورد تأیید نمایندگان مجلس نیســت، زیــرا این قانونی بود که پــس از مدت ها 
کار کارشناســی تبدیل بــه قانون انتزاع )تمرکز وظایف بخش کشــاورزی( شــد. 
 رئیس کمیســیون کشاورزی  مجلس شــورای اســالمی در این زمینه نامه ای به
رهبر معظم انقالب و رئیس مجلس نوشــته اســت که قانون انتــزاع با توجه با کار 
کارشناســی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت  به مصلحت کشور نیست. لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهاد 
کشاورزی نیست، زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود، این تصمیم رئیس 

جمهور بوده است.

بیش از ۱۲۰ هزار سند روستایی در کشور صادر می شود
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور از تهیه طرح هادی برای 
بیش از 38 هزار روستا در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدرضا شاملو در نشست 
هم اندیشــی دهیاران شهرستان ماکو با بیان اینکه بنیاد مسکن از محل دریافت قیر 
یارانه ای در 8 هزار و 500 روستا بیش از 9 هزار کیلومتر عملیات آسفالت ریزی انجام 
داده است، افزود: برای 38 هزار و 230 روستا در کشور طرح هادی تهیه شده است که 
مستلزم اجرای آن ها با همکاری تمامی بخش ها از جمله دهیاران، شوراهای اسالمی و 
روستاییان است. وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای طرح هادی در بیش از 18 هزار 

روستای کشور انجام شده و 22 هزار روستا نیز دارای طرح هادی هستند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه امسال بیش از 120 هزار سند 
روستایی در کشــور صادر می شود، گفت: تاکنون بیش از 3 میلیون و 490 مسکن 

روستایی سند دار شده اند.

پس از اعالم متخلفان ارزی با نامه بانک مرکزی توسط مردم و بخش خصوصی مطرح شد        

مطالبه برخورد قاطع با فساد ارزی
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  دیروز رئیس 
کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور 
اســامی 20 شــرکت متخلف دریافت کننده 
یــک میلیارد یورو ارز دولتی در ســال 97 را 
 اعالم کرد؛ شــرکت هایی که در ازای دریافت 
این رقم کالن، آن هم در شرایط سخت تحریم 
و مضیقه ارزی کشور، نه کاالیی وارد کرده  و نه 

ارزی بازگردانده اند. 
در نامه عبدالناصر همتی آمده است: »با وجود 
تمام تالش های به عمل آمــده و تخصیص و 
تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید )دارای 
ثبت سفارش( دستگاه های یاد شده متأسفانه 
حسب اطالعات سامانه رفع تعهدات ارزی این 
بانک، به نظر می رســد بخش قابل توجهی از 
تعهدات ارزی مؤید ورود کاال به کشور باوجود 
تأمین ارز و انقضای مهلت های قانونی، 
به صورت رفع تعهدنشده بوده و اسناد و 
مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص 
قطعی کاالهای مورد اشاره در سامانه به 

ثبت نرسیده است«.
متعاقب این نامه نگاری، رئیس جمهور از 
چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و 
کار خواســت، در اسرع وقت در زمینه 
سرنوشت این یک میلیارد یورو که به 
10 شرکت دارویی و 10 شرکت واردات 
کاالهای ضروری، تخصیص داده شده 
پاسخگو باشــند؛ ارزی که در روزهای 
اخیر شائبه گم شدن آن هم مطرح شد. 
در همیــن حال ســخنگوی دولت به 
خبرنگاران گفــت: هیچ ارزی گم نشــده و 
مشــخص است که کجاســت؛ دولت پیگیر 
بحث شــفافیت اســت اما گاه فرایند واردات 
زمانبر اســت. به گفته علی ربیعی، با کسانی 
که در زمینه ارز دولتی کوتاهی کرده اند مانند 
قاچاقچیان برخورد قضایی می شود و کارگروه 
ویژه، فرایندی را که تک تک افراد و شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی گذرانده اند، بررسی 

خواهد کرد.
 

 برخورد قاطع قضایی و اصالح 
ساختار تخصیص ارز ضروری است

تعیین تکلیف ارزهای تخصیص داده شده از 

محل منابع ارزی کشور در یک سال گذشته، 
بررســی آن در کارگروه ویژه بانک مرکزی و 
اعالم اسامی اشخاص و مجموعه های متخلف 
و همچنین اکتفا نکردن به اعالم رسانه ای نام 
این متخلفان به صورت اسامی اختصاری و در 
لفافه، البته خواسته مهم مردم و فعاالن بخش 
خصوصی در ماه های اخیر بوده و هست؛ اما به 
باور صاحبنظران، تکمیل کننده رفتار افشاگرانه 
دولت و حلقه مفقوده زنجیره شفاف ســازی 
ارزی برای ذی نفعــان، همانا برخورد قاطع 
قوه قضائیه است؛ بدان معنی که هیچ فرد یا 
مجموعه ای، حاشــیه امن برای چپاول منابع 

ارزی کشور احساس نکند.
احمــد جانجــان در 
این باره بــه خبرنگار 
ما می گویــد: برخورد 
قانونی با این متخلفان 
و مطالبه از قوه قضائیه 

باید گام بعدی در احقاق حقوق مردم باشــد. 
در واقع باید قوه قضائیه، وزارت دادگســتری، 
دادستان کل کشور و حتی دادستان تهران که 
از نفوذ اجرایی باالیی برخوردارند، شیرینی این 
خبرهای خوب و امیدوارکننده را دو چندان و 

فرایند پیگیری را کامل کنند.
به گفته این کارشــناس اقتصادی »زیر اخیه 
کشــیدن« این متخلفــان، مهم ترین مرحله 
فرایند بررسی سرنوشت ارزهای گمشده است.
وی با بیان اینکه نامعلوم بودن سرنوشت رقم 
سنگین یک میلیارد یورو، تکان دهنده است، 
می گوید: اعالم اســامی متخلفان به تنهایی، 
به معنی تداوم یک عادت جاری در کشــور 
اســت. تاکنون بارها دیده شده این افراد و یا 
مجموعه ها با ارائه دالیل مختلف از خود سلب 
مســئولیت کنند و این منجر به ادامه حیات 

رانت و رانت خواری در کشور شده است.
جانجان خاطرنشان می سازد: متخلفان برای 
خود بــرآورد هزینه- فایده انجــام داد ه اند و 
ترجیح می دهند ریســک شناسایی شدن را 
به جان بخرند و در عوض، سود کالن حاصل 
از دریافــت ارزهای 4200 تومانی را به جیب 
بزنند. آ ن ها امیدوارند بــا ارائه وثیقه، آزادانه 
بچرخند؛ بر همین اساس باید چنین حاشیه 

امنی را از متخلفان ارزی گرفت.
وی همچنین نحوه تخصیص ارز در کشــور 
را مشــکل دار می داند و معتقد است در کنار 
برخورد قاطع قضایی باید این ساختار تغییر 
کند و تضامیــن الزم از افــرادی که چنین 

ارزهایی رادر اختیار دارند، دریافت شود.
جانجــان می گوید: اگر رونــد تخصیص ارز 
اصــالح و چارچــوب آن قانونمنــد شــود، 
وابستگی به سلســله مراتب قدرت بی معنی 
می شود و دستیابی به رانت ارزی غیرممکن 
است. از سویی دیگر ادامه برخوردهای قاطع 
با متخلفان ارزی می تواند مانع از آسیب ها و 
برون ریزی های اجتماعی و تورم زایی ناشی از 

تالطم های ارزی شود. 

 قوه قضائیه حق کودکان محروم را 
از متخلفان ارزی بگیرد

اقتصادی  یک فعــال 
پیشکســوت هــم با 
ابراز امیــدواری درباره 
قاطعیــت قوه قضائیه 
در برخورد با مفاســد 

اقتصادی، به خبرنــگار ما می گوید: صراحت 
رئیس جدید قــوه قضائیه، امیدهــا را برای 
برخــورد با متخلفان افزایش داده اســت، اما 
بررسی این تخلفات باید با کارشناسی دقیق 
و مدبرانه همراه باشد تا حق هیچ شرکت و یا 

فعال اقتصادی قانون مداری، ناحق نشود.
محمدحســین برخوردار ادامــه می دهد: این 

متخلفان ارزی  حق ملت ایران و مرزنشینان و 
محرومان را به جیب زده اند. کودکان مناطق 
محروم به واســطه چنیــن تخلفاتی از حق 
بهداشــت و آموزش بهینه محروم شــده اند، 
بنابراین این متخلفان که یا به مقامات وابسته 
و یا ذاتاً فاســد هستند، باید با برخورد شدید 
قضایی روبه رو شــوند. وی معتقد اســت: در 
شرایط سخت ارزی کشور، بنگاه های کوچک 
و متوســط با سیلی صورت خود را سرخ نگه 
داشته اند و با مشکالت فراوانی از جمله نبود 
نقدینگی روبه رو هستند، پس انصاف نیست 
شــرکت های بزرگ که اغلب برای تحقیق و 
توسعه، گامی برنمی دارند و بهره وری ندارند، 
ارز دولتــی را بگیرنــد و کاال وارد نکنند و یا 
کاالیی که سود مقطعی دارد و ربطی به نوع 

فعالیت بنگاهشان ندارد، وارد کنند!
برخوردار اضافه می کنــد: قوه قضائیه باید با 
حضور اهل فن و متخصصان، این تخلفات را 
بررسی کند تا هم میزان انحراف واردکنندگان 
و هم میزان خروج ارز از کشور را تخمین بزنند؛ 
البته در این میان آمار بانک مرکزی به خوبی 
گویای این افراد  و شرکت های دریافت کننده 

ارز دولتی است.
برخوردار از دولت و قــوه قضائیه می خواهد 
با ادامه شفاف ســازی و برخورد با متخلفان 
ارزی، امید و اعتماد را به جامعه بازگردانند تا 
برخوردهای شعاری با مفاسد اقتصادی در این 

نقطه برای همیشه متوقف شود.

 افسانه همه گیر
کارآمدی بازار رقابت کامل

نتیجه تحقیقی که در مورد 50 شــرکت دارای 
ســهام برتر در بــازار بورس نیویــورک و نزدک 
انجام شده نشان دهنده پیوستگی متقابل باالی 
این شرکت ها با یکدیگر اســت. در این تحقیق 
پیوستگی متقابل بر اساس میزان وجود مدیران 
مشترک بین این شرکت ها با یکدیگر اندازه گیری 
شده است. به عبارت دیگر فرض شده است وقتی 
عضو هیئت مدیره شرکت الف در شرکت ب نیز 
جزو اعضای هیئت مدیره است تالش خواهد کرد 
تصمیمی که در یکی از این دو شــرکت گرفته 

می شود هم راستا با منافع شرکت دوم نیز باشد.
نتیجه تحقیق نشان دهنده میزان باالی اعضای 
هیئت مدیره این شرکت هاســت. بر اساس این 
نتایج 78 درصد از شــرکت های موجود در این 
فهرست از طریق یک تا هفت عضو هیئت مدیره 
دارای ارتباط متقابل مستقیم و در نتیجه منافع 
مشترک هستند و اگر ارتباط های غیر مستقیم را 
نیز به این فهرست اضافه کنیم این میزان افزایش 

قابل توجهی خواهد داشت. 
مسئله فعالیت شبکه ای و ایجاد پیوستگی متقابل 
بین بنگاه ها منحصر به آمریکا نیست. به عنوان 
مثال نتیجه تحقیقی روی پیوســتگی متقابل 
اعضای هیئت مدیره 176 شرکت بزرگ جهان که 
نشریه هاروارد بیزینس رویو منتشر کرده است، 
نشــان می دهد بیش از 80 درصد این شرکت ها 
دارای پیوستگی متقابل مستقیم از طریق حداقل 
یک عضو هیئت مدیره با سایر شرکت های مذکور 
هســتند و باالترین ارتباط متقابل نیز مربوط به 
شرکت های اروپایی است. در ژاپن نیز نظام بین 
بنگاهی کیرتســو که در قالب آن مجموعه ای از 
بنگاه ها از طریق سهامداری زنجیره ای در یکدیگر 
دســت به ایجاد منافع مشترک می زنند، پس از 
جنگ جهانی دوم و فروپاشی ساختار مؤثر اقتصاد 
خانوادگی نقش مهمی در توسعه اقتصادی این 
کشــور و کاهش ریسک کسب و کارها از طریق 

ایجاد نظام شبکه ای بین آن ها داشته است.
در پشت صحنه نسخه ای که با عنوان بازار رقابت 
کامل توسط نظام سرمایه داری به عنوان تنها راه 
حل توسعه اقتصادی به کشورهای دیگر توصیه 
می شــود یک نظام رگوالتوری و همکاری قوی 
وجود دارد و این نسخه بیشتر ابزاری برای سلطه 
شرکت های چند ملیتی در بازار این کشورهاست.

اگر روند تخصیص 
ارز اصالح و 
چارچوب آن 
قانونمند شود، 
وابستگی به 
سلسله مراتب 
قدرت و دستیابی 
به رانت ارزی 
غیرممکن 
می شود

بــــــــرش
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یادداشت

 میثم ظهوریان

شماره : 303/98/1682   تاريخ : 04/19/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در اداره ثبت  و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل  اس
ــردد .                                                                                                       1ـ  ــى گ ــى م اگه
ــاحت 261/48 متر مربع ،  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مس ــبت به شش ــالميه ، نس ــهردارى اس ش
ــف زاده قصاب ، از پالك 998 فرعى از 1ـ  اصلى  ــمى آقاى حسن يوس ــطه از مالك رس خريدارى مع الواس

بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه ـ خيابان امام خمينى (ره) 22
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مساحت  229/86 متر مربع ،  ــالميه ، نسبت به شش ــهردارى اس 2ـ ش
ــتراكى و صديقه صفايى  ، از  ــمى خانم ها ليلى صمدى و فاطمه اش ــطه از مالكين  رس خريدارى مع الواس
ــتان فردوس ـ باغشهر اسالميه  پالك 1138 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس

ـ بلوار انقالب اسالمى ـ انتهاى خيابان انقالب اسالمى 14
ــاحت  321/81 متر مربع  ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مس ــهردارى اسالميه ، نس 3ـ ش
ــمى آقاى  حبيب عصاريان   ، از پالك 1130 فرعى از 1 ـ اصلى  ــطه از مالكين  رس ، خريدارى مع الواس
ــهر اسالميهـ  بلوار انقالب اسالمىـ  خيابان  ــتان فردوسـ  باغش بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس

انقالب اسالمى 14
ــاحت  324/85 متر مربع  ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مس ــهردارى اسالميه ، نس 4ـ ش
ــالك 1130 فرعى از 1ـ  اصلى  ــمى آقاى  حبيب عصاريان  ، از پ ــطه از مالكين  رس ــدارى مع الواس ، خري
ــهر اسالميهـ  بلوار انقالب اسالمىـ  انتهاى  ــتان فردوسـ  باغش بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس

خيابان انقالب اسالمى 14
ــاحت  258/69 متر مربع  ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مس ــالميه ، نس ــهردارى اس 5ـ ش
ــمى آقاى  حبيب عصاريان   ، از پالك 1130 فرعى از 1 ـ اصلى  ــطه از مالكين  رس ، خريدارى مع الواس
ــهر اسالميهـ  بلوار انقالب اسالمىـ  خيابان  ــتان فردوسـ  باغش بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس

انقالب اسالمى 14
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مساحت  253/14 متر مربع ،  ــالميه ، نسبت به شش ــهردارى اس 6ـ ش
ــتراكى و صديقه صفايى  ، از  ــمى خانم ها ليلى صمدى و فاطمه اش ــطه از مالكين  رس خريدارى مع الواس
ــتان فردوس ـ باغشهر اسالميه  پالك 1138 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس

ـ بلوار انقالب اسالمى ـ انتهاى  خيابان انقالب اسالمى 14
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ اداره ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804836
تاريخ انتشار نوبت اول:   23/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/07

  حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
 برابر راى شماره 139760327001000065مورخ98/2/4هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى قيدارى  فرزند احمد   به شماره شناسنامه 5558صادره 
اززنجان در ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 122,24 متر مربع پالك 8680فرعى از 42 اصلى واقع 

در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رسمى خانم جميله رضا زاده محرز گرديده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش به صدور س
ماه اعتراض خود را به اين اداره كل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ،  دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9804835
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/4/23

 تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/7
 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 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
برابر رأى شماره 139760306339000018 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خوشاب تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمد امامى فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 1674 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
ــاب  ــابور الحاقى به خوش ــلطان آباد بخش 10 نيش ــالك 13 اصلى واقع در اراضى س ــع پ 158,25 مترمرب
خريدارى از مالك رسمى آقاى بابامحمد چوپانى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس از اخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر  نمايند.بديهى اس

خواهد شد.(م الف 98/100/2928) آ-9804834
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/4/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/7  
على رضا ميرزائى

رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين
 «آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سندرسمى» 
ــماره 139860308002000167 – 09/ 04 / 1398 هيات اول موضوع قانون  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن  ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمد على كارگر فرزند محمدحس
ــماره ملى 0889327556 در ششدانگ يك قطعه  ــنامه 4 صادره از قائن بش ــماره شناس بش
زمين ديمه زار بمساحت 4784,11 مترمربع قسمتى از پالك 1592 اصلى ( رديف 27 دفتر 
ــطه) از آقاى  توزيع اظهارنامه) واقع در اراضى مهموئى بخش 11 قاينات خريدارى (مع الواس
ــاع از كل  ــهم مش ــت س محمدعلى كارگر كه با توجه به رديف 27 دفتر توزيع اظهارنامه بيس
ــهم مزرعه و قنات مهموئى بنام ايشان ثبت مى باشد و در تصرف دارد محرزگرديده  1680 س

است.
ــود و در صورتيكه   لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس يكماه از تاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  اس

خواهد شد. 9804797
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/22

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/07
على  صفايى  فر 

رئيس  اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان  قاين

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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 
ــماره 139860306007000252 -  98,4,18  اول / دوم كالسه 97,320  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه بالمعارض  متقاضى آقاى غالمحيدر صفا   فرزند غالم  ــد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكان واح

محمد بشماره شناسنامه 348
ــكونى به مساحت 275 متر مربع پالك35  فرعى از 908  ــاختمان  مس صادره از تربت جام در يك باب س
- اصلى   واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از محل  مالكيت 
مشاعى متقاضى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  يكماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804788
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/7

سيد مجتبى جواد زاده
 رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003174 – 1398/4/23 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــرين تيمورى بقائى ( برابر توضيحات شناسنامه پسوند فاميل مالك از  مالكانه بالمعارض مثقاضى خانم نس
ــنامه شماره 990 كد ملى 0749424461  ــانى تغيير يافته است) به شناس تيمورى بقائى به تيمورى بقس
ــماره 551  ــاحت 42,55 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب مغازه به مس صادره تايباد فرزند درمحمد در شش
فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــمتى از پالك محرز گرديده اس منوچهر كريمزاده و قس

ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9805661
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/22

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003142 – 1398/04/22 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 10298 كد ملى 0748443010  ــماعيل شامى به شناسنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اس
ــكونى دو طبقه (دوبلكس) به مساحت 125  ــدانگ يكباب منزل مس صادره تايباد فرزند غالمحيدر در شش
متر مربع پالك شماره 132 فرعى از 257 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك 
تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805662
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/22

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003247- 1398/4/27 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 3 كدملى 0749513683 صادره  ــجيعى نيا به شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مظفر ش
ــاحت 241,85 متر مربع پالك شماره 536 فرعى از  ــدانگ يكباب منزل به مس ــير در شش تايباد فرزند بش
250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مرحوم 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــتادى و قسمتى از پالك محرز گرديده اس ــاء امانى اس نس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد.9805663
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/22

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره پرونده: 139804006092001939/1       شماره بايگانى پرونده: 9803076
شماره ابالغيه: 139805106092007010        تاريخ صدور: 1398/05/05

دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9803076

بدين وسيله به آقاى حسين غالمى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1362/12/07 شماره ملى: 0060735147 
ــعيده محمدحسينى جهت وصول دويست و چهارده  ــماره شناسنامه: 36268 ابالغ مى شود كه خانم س ش
ــند:  ــماره 35676، تاريخ س ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س ــكه طال تمام بهار آزادى به اس 214 س
1393/07/30: دفترخانه ازدواج شماره 90 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
9803076 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/5/1 مأمور پست مشهد، محل اقامت شما به 
ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــرح متن س ش
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9805635
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 44991-98/5/1 دفتر 20 درگز وكالتا از طرف  ــتناد وكالتنامه ش ــم صدفى باس نظر به اينكه ابوالقاس
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش مهدى دهقانى و باس
ــاع از  ــه دانگ مش ــند مالكيت س ــت س ــى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس ــت المثن مالكي
ــق به مهدى دهقانى  ــهر واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعل ــالك 1695 فرعى از 892 ش ــدانگ پ شش
ميباشد بعلت نامعلومى مفقود شده است  با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 
ــليم  ــند مالكيت چاپى 133439 صادر و تس 20463 صفحه 131 دفتر 133 بنام مهدى دهقانى ثبت و س
ــناد شمارات 32986-85/11/8 و 32987-85/11/8 دفتر 20 درگز بترتيب در قبال  گرديده و بموجب اس
ــد،دفتر امالك بيش از اين  ــكن مى باش مبالغ 221545035 ريال و 92925748 ريال در رهن بانك مس
ــك نوبت آگهى و متذكر مى  ــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب ي ــتناد مفاد م ــى ندارد لذا به اس حكايت
ــند مالكيت نزد خود  ــى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ــبت به ملك مورد آگه ــردد هر كس نس گ

ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت  ــد بايس باش
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 وفق مقررات اقدام 

مى گردد.9805668
ناصر حسن زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 44991-98/5/1 دفتر 20 درگز وكالتا از طرف  ــتناد وكالتنامه ش ــم صدفى باس نظر به اينكه ابوالقاس
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــتناد دو برگ استشهاديه گواهى ش ــين دهقانى و باس امير حس
ــند مالكيت سه دانگ مشاع از  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس س
ششدانگ پالك 1695 فرعى از 892 شهر واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به امير حسين دهقانى 
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت  ميباش
ــت چاپى 133440 صادر و  ــند مالكي ــين دهقانى ثبت و س ــه 134 دفتر 133 بنام اميرحس 20464 صفح
ــمارات 32986-85/11/8و32987-85/11/8 دفتر 20 درگز بترتيب  ــناد ش ــليم گرديده و بموجب اس تس
ــد،دفتر امالك بيش  ــكن مى باش در قبال مبالغ 221545035 ريال و 92925748 ريال در رهن بانك مس
ــتناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر  از اين حكايتى ندارد لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت  ــد بايس باش
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 وفق مقررات اقدام 

مى گردد.9805671
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

شماره پرونده: 139704007141001567/1      شماره بايگانى پرونده: 9701743
شماره ابالغيه: 139805107141001648        تاريخ صدور: 1398/04/22
آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى 

بدين وسيله به خانم مباركه اياز فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 3224  به نشانى بجنورد قنادى الله بعد 
از چهارراه اول پالك 3-ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه 15 خردادبجنورد به استناد قرارداد بانكى 
ــماره 633435841-1391/07/26جهت وصول مبلغ 52/576/603 ريال تا تاريخ 1397/12/18 به  به ش
ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روزتس انضمام خس
ــماره بايگانى 9701743 در  ــه 139704007141001567/1 و ش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخه 1397/12/22 مامور مربوطه ، آدرس ش ــكيل ش اين اداره تش
ــرح وارده 139805007141004706- ــت لذا بنا به تقاضاى بستانكار به ش ــايى نگرديده اس ــند شناس س
ــى از روزنامه هاى  ــك مرتبه در يك ــاد اجرائيه فقط ي ــن نامه اجرا مف ــاده 18 آئي ــق م 1398/04/20 طب
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  كثيراالنتش

مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805659
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين و تكليف  ــماره 139860318603000489مورخ 1398/02/30 هيات موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى ايرج بابائى فتسمى فرزند نصرت  به شماره شناسنامه 120 صادره از رودبار  
ــتمل بر ساختمان به مساحت 160/84 متر مربع پالك  ــبخ در ششدانگ يك قطعه زمين مش در قريه خس
ــت  فرعى 21089 از اصلى 12 مفروز مجزى از پالك 470 باقيمانده از اصلى 12 واقع در بخش چهار رش

خريدارى از مالك رسمى آقاى نوروز على پيرو كسبخى محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2081  آ-9805660
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/07

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/22 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

راى اصالحى                                                  
ــه 1392114430002003429  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002036158 مرب راى ش
ــه در آن احداث بنا  ــدانگ يك قطعه زمين ك ــمتى از شش ــاى محمد فاميل بيات فرزند ارجعلى در قس آق
ــتباها                         ــد كه اش ــماره فرعى از 2314-23111اصلى مى باش ــاحت 109/15متر مربع پالك ش ــده بمس ش
2314-2311 چاپ شده كه صحيح آن 2314-23111 مى باشد بديهى است بقيه مندرجات راى به قوت 

خود باقى مى باشد و راى اوليه اصالحى توآمان قابليت اجرا دارد .9805687 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 7 مرداد 261398 ذی القعده 1440 29 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9025  

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

80 درصد کودکان خیابانی خارجی هستند     فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی،  وزیر کشور گفت: گزارش ها نشان می دهد کودکان خیابانی، کار و متکدی در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند و به یک نوعی 
استثمار می شوند.  رحمانی فضلی افزود: 80 درصد کودکان خیابانی و متکدی از اتباع خارجی هستند و حتماً باید حمایت های الزم از نظر آموزشی، درمانی و حرفه آموزی از این کودکان انجام شود. وی ادامه داد: در 

حال حاضر با سفارت افغانستان مذاکراتی صورت گرفته تا نسبت به عودت این کودکان به کشور خود اقدام کنند.

مرگ ۵۶۶ فرانسوی در یک سال به  خاطر بی سرپناهی
تســنیم: فرانســه مانند بســیاری از 
کشــورهای اروپایی در دهه گذشــته با 
افزایش تعــداد بی خانمان ها رو به رو بوده 
است به  گونه ای که براساس اعالم سازمان 
آمــار ملی فرانســه )INSEE( در حال 
حاضر بیش از 12 هزار نفر در خیابان های 

فرانسه شب را تا صبح سپری می کنند!
در ســال 2018، تعداد 566 بی خانمان از شدت سرما و گرما جان باختند؛ این افراد 
توانایی رفع نیازهای اولیه خود را ندارند و بسیاری از آنان از لحاظ درآمد زیر  خط  فقر 

هستند و با کمک شهروندان به زندگی ادامه می دهند.
در قانون اساســی فرانســه، قانونی مبنی بر حمایت از افراد بی خانمان وجود دارد؛ 
طبق این قانون دولت باید از افرادی که نتوانند تا 6 ماه ســرپناهی برای خودشــان 
ترتیب دهند، حمایت کند، اما براساس اعالم کارشناسان سازمان های حمایت از افراد 
بی خانمان، این قانون تا به امروز اجرا نشــده  و ســخنگوی دولت فرانسه از دشواری 

رسیدگی به تمام این افراد خبر می دهد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه در دوره تبلیغات انتخاباتی اش قول داده بود 
میزان مرگ و میر افراد در این کشور به علت بی خانمانی را به صفر برساند اما حدود 566 

بی خانمان در سال 2018 در خیابان های فرانسه جان باختند.

هرسال 78 هزار زن به زنان»معتاد«آمریکا اضافه می شود
فارس: نتایج یک بررســی جدید نشان 
می دهد هر سال 78 هزار زن به شمار زنان 
معتاد آمریکا اضافه می شود و این در حالی 
است که دولت برای کاهش این آمار، هیچ 

اقدامی انجام  نداده است.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررســی 
آماری نشــان می دهد هر سال ده ها هزار 

مادر جدید آمریکایی استعمال موادمخدر را آغاز می کنند. براساس آمارها، حدود 2 
درصد از هر 3 میلیون و 900 هزار زنی که هرسال مادر می شوند، مصرف موادمخدر 
را شروع می کنند. این بررسی که توسط دانشمندان دانشگاه میشیگان صورت گرفته 
به خوبی نشــان می دهد، نرخ اعتیاد میان مادران جوان افزایش یافته است؛ عالوه بر 
موادمخدر، آمار استعمال دخانیات و مصرف الکل نیز میان آن ها به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است.  داده های موجود همچنین حکایت از  آن دارد، هر سال 78 هزار زن 
به شمار زنان معتاد آمریکا اضافه می شوند و این در حالی است که دولت برای کاهش 
این آمار هیچ اقداماتی را ترتیب نداده است. محققان دانشگاه میشیگان با بررسی 300 
هزار زن که از ســال 2008 تا 2016 نوزادانی را به دنیا آورده اند، به این آمار دســت 
یافته اند و نتایج پژوهش خود را در مجله معتبر JAMA Network Open منتشر 
کرده اند. بررســی کارشناسان نشان داد، زنان باردار در این دوره از داروهایی استفاده 
می کنند که بسیار اعتیادآور است و پس از پایان دوره بارداری 2 درصد این زنان مصرف 

داروهای تجویزی را ادامه می دهند و درنهایت »معتاد« می شوند.

»تلفن همراه« افراد را چاق می کند
فارس: نتایج یک بررسی جدید نشان داد، 
میان اســتفاده از تلفن همراه هوشمند و 
چاقی افراد، ارتباط مستقیمی وجود دارد.

به گزارش دیلی میل، محققان هشــدار 
می دهند، افــرادی که روزانه بیش از پنج 
ســاعت از تلفن همراه استفاده می کنند، 
به میزان قابل توجهی بیش از دیگران در 

معرض چاقی هستند. این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه سیمون بولیوار صورت 
گرفته به خوبی نشان داده است، دانش  آموزانی که وقت خود را پای تلفن های هوشمند 

هدر می دهند 43 درصد بیشتر از همنوعان خود چاق می شوند. 
ریسک بروز چاقی برای زنانی که وابسته به تلفن همراهشان هستند نیز حدود دو برابر 
بیشتر از مردان است. محققان تأکید می کنند، نشستن پای گجت های هوشمند از این 
جهت که منجر به سبک غذایی ناسالم می شود، افراد را در معرض چاقی قرار می دهد. 
نتایج مطالعات گسترده همچنین نشــان داده افرادی که ساعت ها پای تلفن همراه 
می نشینند، وعده های غذایی خود را زیاد و در آن وعده ها از غذاهای پرچرب استفاده 
می کنند؛ آن ها همچنین در خوردن غذا عجله دارند که همین موضوع منجر به چاقی 
افراد می شود. میرایی منتیال، محقق ارشد این پژوهش می گوید: »یافته های ما نشان 

داد، موبایل یک عامل جدی در ارزیابی سالمتی افراد است«.

 آنچه گذشتگان برای پیشگیری از تخریب
 بناهای تاریخی کرده اند

به دلیل ارزش آثار و بناهای تاریخی برای کشــور، حفظ و حفاظت از آن ها باید در 
اولویت همه نهادها و آحاد مردم باشد. اینکه در کشور، هر دستگاه و یا سازمان مشخص 
را به طور ویژه مســئول حفاظت بخشی از این آثار قرار داده ایم به دلیل آن است که 
مدیریت بهتری در خصوص آن انجام شــود، اما در واقع حفظ آثار و بناهای تاریخی 

وظیفه تک تک مردم است و همه ما در برابر نگهداری از این آثار مسئول هستیم. 
در مورد حوادث مختلفی که بر یک اثر تاریخی مترتب اســت باید گفت، با توجه به 
اینکه کشــور ما در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار دارد، عالوه بر زلزله خیز بودن و 
خشکسالی ها، باران های موسمی و سیالب های ناشی از آن، آسیب هایی تمامی بناها 
از جمله ابنیه و آثار تاریخی را تهدید می کند و از آنجا که این آثار تاریخی سرمایه های 

ملی ما محسوب می شوند، ضرورت حفاظت از آن ها چند برابر اهمیت می یابد. 
سیل و زلزله از جمله سوانحی هستند که عوامل طبیعی در آن دخیل است و فقط 
می توان در صورت پیش بینی به موقع، تمهیداتی را اندیشید که میزان خسارت های 
ناشی از آن را کاهش دهد، اما با توجه به دو حادثه آتش سوزی که در بخشی از بازار 
بزرگ تبریز و شمال غربی میدان حسن آباد رخ داد، می توان دریافت از نقش مداخالت 
انســانی در تخریب بناهای تاریخی غافل بوده ایم درحالی که این رخداد در مقایسه 
 با حوادث طبیعی، قابل پیشگیری است و بی توجهی به ایمن سازی بناهای تاریخی 
- از ســوی همه به ویژه سازمان آتش نشانی و میراث فرهنگی - در کشور واقعیتی 
تلخ است. آتش سوزی در بناهای تاریخی از حساسیت زیادی برخوردار است؛ چرا که 
ممکن است نتوان برخی از روش هایی را که در زمان اطفای حریق به صورت استاندارد 
برای سایر بناها به کار گرفته می شود، در مورد بناهای تاریخی اعمال کرد . به عنوان 
مثال بیشتر مواقع برای اطفای حریق از آب استفاده می شود در حالی که استفاده از 
آب برای خاموش کردن آتش در برخی از بناهای تاریخی - بناهای خشتی- موجب 
تخریب آن ها می شود و قابل جبران نیست، اما اگر از قبل مطالعاتی در خصوص بناهای 
تاریخی انجام شده باشد، می توان دریافت در هر بنای تاریخی امکان چه کاربری هایی 
وجود دارد، چه موادی نباید در بنای تاریخی موردنظر قرار گیرد و یا در صورت بروز 
حادثه - با توجه به مصالح استفاده شده در ساخت آن- چگونه باید با آن مقابله و از 

آسیب رسیدن به بنای مورد نظر پیشگیری کرد. 
بنابراین نحوه مدیریت و هماهنگی سازمان های میراث فرهنگی و آتش نشانی در 
تجهیز بناهای تاریخی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و حتی مقابله با 
آن در صورت وقوع، بسیار حائز اهمیت است و باید از قبل پیش بینی شده باشد، 
ضمن آنکه الزم اســت با تعامل سازمان میراث فرهنگی و آتش نشانی، تجهیزات 
ایستگاه های آتش نشانی ای که در جوار، نزدیکی و یا منطقه ای که بناهای تاریخی 
قرار دارند، تخصصی تر از تجهیزات ســایر ایســتگاه ها و متناسب با شرایط سازه 
تاریخی باشد و آتش نشان ها نسبت به محل های ورودی و خروجی بناهای تاریخی 
پیش از بروز، اشراف داشته باشند تا در صورت وقوع هر گونه  حادثه ای - به ویژه 

آتش سوزی- بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن آن را مهار کنند. 
بنابراین باید بپذیریم خطراتی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی همیشه وجود داشته 
و به طور حتم سازندگان اولیه این بناها تمهیداتی را برای مقاوم سازی بنا در برابر 
ســوانح مختلف در نظر گرفته اند و الزم است با انجام تحقیقات در مورد هر یک 
از بناها، دریابیم پیشــینیان ما از چه روش هایی برای مقاوم سازی و پیشگیری از 

تخریب این بناها استفاده می کرده اند. 
همچنین برگزاری مانورهای آزمایشــی اطفای حریق با مشــارکت دستگاه های 
مختلف در بناها و مجموعه های تاریخی، می تواند مشــکالت و کمبودهای زمان 
حادثه را پیش بینی کند. از طرفی توجه و پایش ویژه و مستمر در این آثار توسط 
سازمان آتش نشانی، گام مؤثری برای برطرف کردن نواقص و آسیب های احتمالی 

در این خصوص خواهد بود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  پس از آتش سوزی بازار 
تاریخی تبریز که اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق 
افتاد، دومین حادثه مشابه آن اواخر تیرماه رخ داد و 
بنای تاریخی میدان حسن آباد که با وجود قدمت و 
ارزش تاریخی آن، انبار کاال شده بود، در چشم  برهم 
زدنی سوخت و همچون »پالسکو« از بی توجهی و 

خألهای قانونی ایمنی فرو ریخت.
پرسش تکراری آن است که کدام نهاد متولی حفظ 
و نظارت بر ایمن سازی بناهای تاریخی است و برای 

انجام آن چه کرده است؟

 مدیریت شهری متولی است
مدیرکل دفتر حفــظ و احیای بناهــا، بافت ها و 
محوطه های تاریخی کشــور با بیان اینکه گاهی 
برخی از بناهای تاریخی که مالک شخصی دارند به 
دالیل متعدد از جمله نارضایتی مالک شخصی برای 
ایمن سازی، بی احتیاطی، فرسودگی بنا و... درگیر 
حوادثی از جمله آتش ســوزی می شوند، می گوید: 
بیش از 32 هزار »اثر تاریخی« در کشــور به ثبت 
رسیده که نیمی از آن ها »بنای تاریخی«اند که بیش 
از همه بناهای تاریخی در تهدید تخریب هستند. 
البته فرض بر این است که همه آثار تاریخی با توجه 
به منطقه ای که در آن واقع شده اند، در معرض خطر 

هستند.
به عنوان نمونه خطرآتش سوزی 
بناهای شــمال کشــور را به 
دلیل چوبی بودن ســازه ها و 
بناهای خشــتی  خطر زلزله 
فالت مرکزی را بیش از سایر 
بناها تهدید می کند، بنابراین 
همــه بناهــای تاریخــی به 
ویژه بافت هایــی که مردم در 
نیازمند  دارند،  سکونت  آن ها 
ایمن سازی هستند و با وجود 
اینکه ما در این زمینه اول راه 
هستیم، حوادث اخیر موجب 

شــده شــهرداری ها و دفتر حفظ و احیای بناها، 
بافت ها و محوطه های تاریخی کشــور با جدیت و 

دقت بیشتری این مهم را دنبال کنند. 
سیدهادی احمدی روئینی با اشاره به اینکه طبق 
قانون همه بناها باید از حداقل استانداردهای تعیین 

شده در حوزه ایمن سازی برخوردار باشند و در این 
زمینه تفاوتی بین بناهــای تاریخی و غیرتاریخی 
وجود نــدارد، ادامه می دهد: قانون گذار از مدیریت 
شهری به عنوان ناظر بر استاندارد های 
تعیین شــده در حوزه ایمن سازی 
همه بناها نام برده است و باید این 
استانداردها از سوی مدیریت شهری 
تعیین و به مالکان همــه بناها، از 
جمله بناهای تاریخی احصا  شود و با 
وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی 
متولی بناهای تاریخی است، مدیریت 
شهری متولی نظارت بر استانداردها 

و ایمن سازی این بناهاست.
وی در پاســخ بــه این پرســش 
که تاکنــون چه اقداماتــی برای 
ایمن ســازی بناهای تاریخی انجام 
شــده اســت، می گوید: وقتی بنایــی نظیر بازار 
تبریز در شــهری بنا شده باشــد، شهرداری این 
شــهر در بازدید از بنا، مشــکالت ایمنی آن را به 
مالکان گوشــزد می کند - همان طور که پیش از 
آتش سوزی توصیه های الزم در خصوص این بنا 

به مالکان شــده بود- ضمن آنکه در 
خصوص این بنای تاریخی، سازمان 
میراث فرهنگی نیــز پیش از وقوع 
آتش سوزی با انجام مطالعاتی، نکات 
ضروری ایمن سازی را به شهرداری 
و همچنین مالکان این بنای تاریخی 
اطــالع داده و اقداماتی نظیر نصب 

شیرهای آب فشار قوی و نصب کپسول های اطفای 
حریق - که نقش مؤثری در کنترل آتش ســوزی 

این بازار داشت- صورت گرفته بود. 

 تبعیت مالکان 
احمــدی روئینی ادامه می دهد: ســازمان میراث 
فرهنگی در بســیاری از بناهای تاریخی - به ویژه 
بناهایی که با جان و مال مردم در ارتباط اســت- 
ایــن خطر ها را احصا و در جلســه های مختلف با 
شهرداری ها و وزارت کشور مطرح کرده است، با این 
حال قانون، ایمن ســازی این بناها را بر عهده هیچ 
یک از نهاد ها و سازمان های دولتی نگذاشته و جزو 
وظایــف مالک می داند و مالکان بناهای تاریخی را 
موظف می سازد در ایمن سازی، از قوانین و ضوابط 

دستگاه های متولی از جمله میراث 
فرهنگی تبعیت کنند.

وی می افزایــد: بــا تصویب »قانون 
حمایت از ساکنان و مالکان بافت های 
تاریخی« در مجلس، مقرر شده است 
این بافت ها با کمک میراث فرهنگی 
و سایر نهادها بیمه شوند و بیمه نیز 
پیش از تنظیم قــرارداد با مالکان، آن ها را موظف 
به ایجاد ایمن سازی های الزم می سازد تا عالوه بر 
پیشــگیری، در صورت بروز حوادث، خسارت وارد 

شده از سوی بیمه جبران شود.
وی ادامــه می دهد: با وجود مقــررات و تمهیدات 
اندیشیده شــده در خصوص ایمن سازی بناهای 
تاریخــی، به دلیل نبــود نظارت کافی از ســوی 
شــهرداری ها و همچنین سهل انگاری مالکان این 
بناها - که آن ها را به انبار و یا اســتفاده ای غیر از 
ســکونت تبدیل کرده اند - اغلب آن ها در معرض 

خطرهای متعدد از جمله آتش سوزی قرار دارند.

 نظارت بیشتر پس از آتش سوزی
به گفته احمدی روئینی آتش ســوزی بازار بزرگ 

تبریــز و همچنین میــدان تاریخی حســن آباد 
موجب شــده عالوه بر اینکه شهرداری عزم خود 
را برای نظارت بیشــتر بر ایمن ســازی و بازنگری 
اســتانداردهای بناهای تاریخی جزم کند، میراث 
فرهنگی نیز در تالش اســت به منظور رسیدگی 
بیشتر به بناهای تاریخی، تذکرات الزم را به مالکان 

این بناها بدهد.
این مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون 
برای افرادی که با بی توجهی به ایمن ســازی یک 
بنای تاریخی موجب تخریب آن می شوند جرمی 
تعریف شــده اســت، می گوید: تخریب اموال چه 
مربوط به اشــخاص باشد و چه نهادها، جرم تلقی 
می شود و قابل مجازات است؛ اما این اقدام ممکن 
است به دو شیوه عمدی یا غیرعمدی انجام شود که 
در مورد »بازار بزرگ تبریز« و »بافت تاریخی میدان 
حسن آباد« با توجه به غیرعمد بودن آتش سوزی، 
قانون گذار مجازات خاصی را به جز جبران خسارت، 

پیش بینی نکرده است.
وی می افزاید: از یک سو در قانون به صراحت آمده 
هر اهمالی که از سوی مالکان در نگهداری امالک 
او ایجاد و موجب تهدید جامعه شود پیگرد قانونی 
دارد و از ســوی دیگر ممکن است مالکان ادعای 
بی اطالعی از غیراستاندارد و ناایمن بودن بنای خود 
کنند که تا حدی حق با آن هاســت و شهرداری ها 
-ســازمان آتش نشــانی شــهرداری ها به عنوان 
تخصصی ترین نهاد در شــهر ها- موظف هستند 
تهدید ها را شناسایی و به مالکان ابالغ کنند که در 

غیر این صورت مقصر شناخته خواهند شد. 
مهندس احمدی روئینی با اشــاره بــه دو حادثه 
آتش ســوزی اخیر در بناهای تاریخی کشور اظهار 
می دارد: عالوه بر شهرداری ها، دفتر حفظ و احیای 
بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی کشــور نیز با 
جّدیت بیشتری اقدام به شناسایی خطرهایی که 
بناهای تاریخی کشــور را تهدید می کنند، کرده 

است. 
به گفته وی تاکنــون 168 بافت تاریخی در ایران 
شناسایی شده که همه دارای سکنه است،اما تعداد 
کمی از این بافت های تاریخی ثبت ملی و ســایر 
آن ها فقط با ارزش شناسایی شده اند و از بافت های 
ثبت شــده می توان به گرگان، یزد، کنگ، بوشهر، 

ماسوله، رویین و میبد اشاره کرد. 

شهرداری ها عزم خود را برای نظارت بیشتر جزم کردند

نوشدارو پس از مرگ بناهای تاریخی!

به دلیل نبود نظارت 
کافی از سوی 
شهرداری ها و 

همچنین سهل انگاری 
مالکان بناهای 

تاریخی، اغلب آن ها 
 در معرض خطرهای 

متعدد قرار دارند
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چهره خبر

رابطه وزارت علوم با دانشگاه آزاد 
مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم درباره مواضع 
معاون آموزشی پیشین وزارتخانه درمورد دانشگاه آزاد و اینکه عنوان 
کرده بود این دانشــگاه تافته جدابافته از آموزش عالی است، گفت: 
تالش من تعامل با دانشگاه آزاد است. مدیرانی که در دانشگاه آزاد 
مسئولیت دارند، از رؤسای خوب دانشگاه های بزرگ کشور بوده اند. 

مطمئن هستم مسئوالن دانشگاه آزاد هم دغدغه کیفیت را دارند.

تناقض گویی  درباره   بایوجمی
میزان: رضا علیزاده، دکترای مهندســی عمران محیط  زیســت 
می گوید: مجریان طرح بایوجمی ابتدا ماده مورد اســتفاده در طرح 
را نانودی اکسید تیتانیوم معرفی کردند، اما پس از آنکه انتقاد ها باال 
گرفت، مدعی شدند که ماده مورد استفاده ماهیت نانویی نداشته و به 
اشتباه نانودی اکسید تیتانیوم نامیده شده است. این تناقض گویی ها 

نشانه خوبی نیست و اعتماد مخاطب را سلب می کند.

مجازات قماربازی اینترنتی
ایســنا: ســرهنگ حمید کیانی، رئیس اداره تشــخیص جرایم 
سایبری مرکز تشــخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در خصوص 
اپلیکیشن های قمار و شرط بندی گفت: فرقی نمی کند که قمار بازی 
به صورت سنتی انجام شود یا از طریق فضای مجازی و رایانه. براین 
اساس قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا 

6 ماه حبس یا 74 ضربه شالق محکوم می شوند.

پرونده خرید خدمت به تاریخ سپرده شد
تسنیم: سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
درپیش بودن انتخابات مجلس، شــنیده ها حاکی از آن است که 
برخی از نمایندگان به دنبال احیای مجدد »خرید خدمت« هستند، 
گفت: پرونده خرید خدمت دیگر مختومه، بسته و به تاریخ سپرده 

شده و اجرایی نخواهد شد.

فقط ۱۲۰ راننده زندانی داریم 
ایلنا: اســداهلل جوالیی، مدیرعامل ســتاد دیه کشور گفت: 
اگــر قانون بیمه اجباری شــخص ثالث که ســتاد دیه 18 
ســال پیگیری کرد تا بهترین قانون اصالح و تصویب شود، 
اصالح نمی شــد، ما امروز 300 هزار راننده زندانی داشتیم، 
اما در حال حاضر تنها 120 راننده زندانی داریم که به دلیل 

مشکالتی دیگر در زندان به سر می برند.

کالس های کنکور امان جامعه را بریده اند
باشگاه خبرنگاران: پاک سرشت، رئیس سازمان فنی و حرفه ای 
گفت: کالس های کنکور و آموزش های نظری، امان جامعه را بریده  و 
کشور را بی مهارت کرده اند. وی گفت: ما تیم ملی مهارت را با سختی 
تشــکیل دادیم و این زیبنده کشور نیســت که یکی از کشور های 
همسایه در مسابقات جهانی مهارت افزایی روسیه در 24 رشته تیم 

اعزام کرده و ما فقط در 10 رشته تیم داریم .

باید آموزش و پرورش از روش سنتی خارج شود
باشــگاه خبرنگاران جوان: محمدمهدی زاهــدی، رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه آموزش ما به 
صورت سنتی ارائه می شود، گفت: باید آموزش و پرورش و آموزش 
عالی ما از روش ســنتی خارج و روش های جدید را اجرا کنند و 
نیازمند تحول جدی در این حوزه هستیم و باید روش های جذب 

هیئت علمی دانشگاه ها نیز تغییر کند.

قانونی برای شکایت از پیام رسان ها نداریم
فارس: نوید کمالی، کارشناس فضای مجازی می گوید: در کشورهای 
مختلف حتی اتحادیه اروپا، قانونی با عنوان حفاظت از حریم خصوصی 
دیجیتال کاربران وضع شده که به کاربران کمک می کند در صورتی 
که متوجه شوند پیام  رسانی از اطالعاتشان سوءاستفاده می کند از آن 
پیام رسان شکایت  کنند. متأسفانه در ایران چنین قانونی وجود ندارد 

و قانون مبارزه با جرایم سایبری مربوط به سال 88 است.

9۲ درصد بنگاه های اقتصادی درگیر چالش گرفتن وکیل!
تسنیم: علیرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: 
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بنگاه های بخش خصوصی 
برای پیگیری امور حقوقی خود مجبور هستند یا مدیران عامل خود 
را به دادگاه بفرستند یا وکیل بگیرند. حدود 92 درصد از صنایع فعال 
در بخش خصوصی کشــور، صنایع کوچک هستند و برای صنایع 
کوچک، اختیار وکیل و پرداخت حق الوکاله های گران توجیهی ندارد.

 آموزش

رئیس سازمان سنجش: 
۲7 درصد ظرفیت دوره های 

روزانه »بدون آزمون« شد
 ایسنا   رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
با تأکید بر اینکه 27 درصد پذیرش در رشته های 
روزانه دانشگاه ها بدون آزمون است، گفت: بر این 
اساس بین 250 تا 300 هزار داوطلب، در سال 

جاری بدون آزمون وارد دانشگاه می شوند.
دکتر ابراهیم خدایی گفــت: با توجه به اینکه 
داشتن دیپلم شرط اصلی ثبت نام در رشته های 
بدون آزمون اســت، بنابراین تنهــا داوطلبانی 
می توانند ثبت نام کنند که دیپلم خود را دریافت 
کرده باشند. ضمن اینکه پس از اعالم نتایج اولیه 
کنکور، داوطلبان به طــور همزمان می توانند 

انتخاب رشته بدون آزمون را نیز داشته باشند.
وی در خصوص زمان اعالم نتایج کنکور امسال 
خاطرنشان کرد: نتایج اولیه کنکور 98 دهه دوم 
مردادماه اعالم می شــود و پس از حدود دو روز 
داوطلبان اقدام به انتخاب رشــته خواهند کرد 
و در نهایت نتیجه نهایی دهه سوم شهریورماه 

منتشر می شود.

زیارت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
 زمان حج تمتع 

می تواند کوتاه شود
 مهر  حجت االســالم نصــراهلل پژمانفر، عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجــه به اینکه حجم قابل توجهی از 
زائران از نقاط مختلف دنیا وارد جده یا مدینه 
می شوند و می خواهند اعمال حج را انجام دهند، 
به همین دلیل اعزام این زائران از سراســر دنیا 

نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.
وی افزود: بجا آوردن اعمال حج حداقل 15 تا 
20 روز زمان نیــاز دارد و ما این پیش بینی را 
داشــتیم که شاید بشود زمان اعزام را کم کرد، 
اما برای محقق شــدن ایــن موضوع باید تمام 

سیستم ها همراهی الزم را داشته باشند.
حجت االســالم پژمانفر تأکید کرد: مشکالت 
موجــود مربوط به پروازها، انتقــال حجاج و... 
تاکنون منجر به کاهش مدت زمان اعزام نشده 
اســت. امیدواریم برای حج سال آینده شاهد 
کاهش طول مدت اعــزام و به تبع آن کاهش 

هزینه های حج باشیم.

 شهری

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی پاسخ داد
خرید و فروش خطوط تاکسیرانی 

با قیمت های نجومی وجود دارد؟
 باشگاه خبرنگاران جوان:    مرتضی ضامنی، 
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور گفت: خرید 
و فروش خطوط تاکسیرانی در هیچ کجای قانون 
پیش بینی نشده است، زیرا خطوطی که متعلق به 

شما نیست، قابلیت خرید و فروش ندارد.
وی گفت: معبری که متعلق به افراد نیست، قابلیت 
خرید و فروش ندارد و اگر خرید و فروشی در بین 
خطوط انجام می شود، به منظور واگذاری خط به 
فرد نیســت، زیرا مدیریت شهری می تواند حکم 
ساالنه خود را برای یک راننده تاکسی تغییر دهد.

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی در پاســخ به 
این پرســش که آیا گزارشی مبنی بر خرید و 
فروش خطوط به قیمت های نجومی به اتحادیه 
تاکسیرانی کشــوری ارسال شده است؟ گفت: 
من اعالم نمی کنم که خرید و فروش خطوط 
وجــود ندارد، چرا که به طــور حتم این اقدام 
انجام می شود،اما تا به امروز گزارش رسمی به 

ما ارسال نشده است.

بهداشت و درمان

یک مدیر بخش سالمت:
جمعیت نابینایان در ایران 

حدود ۹۰ هزار نفر است
 فارس  رئیس بیست و دومین کنگره انجمن 
علمی اپتومتری ایران با اشاره به وجود 90 هزار 
نابینا در کشــور، گفــت: 80 درصد اختالالت 
منجر به نابینایی و کم بینایی قابل پیشگیری 

است.
عباس عظیمی گفت: در ســال 1975 تعداد 
کل نابینایان سراسر دنیا، 28 میلیون و تعداد 
کم بینایان 80 میلیون نفر بوده که در طول 44 
سال گذشــته تعداد نابینایان به 76 میلیون و 
تعداد کم بینایان به 180 میلیون رسیده است.

رئیس بیســت و دومین کنگره انجمن علمی 
اپتومتری ایران با اشــاره بــه اینکه جمعیت 
نابینایــان در ایــران حــدود 90 هــزار نفر و 
کم بینایان دو برابر آن اســت، افــزود: اگرچه 
جمعیت نابینایان در 22 کشور شرق مدیترانه، 
4 میلیون نابینا و 12 میلیون کم بینا گزارش 
شده است، اما متأســفانه آمار ایران نسبت به 

سایر کشورها تقریباً باال و زیاد است.

 خانه و خانواده

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی خبرداد
شرایط کمک هزینه کفن و دفن 

تأمین اجتماعی
 باشگاه خبرنگاران  قائم مقام مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود درباره 

هزینه کفن و دفن بیمه شدگان توضیحاتی داد.
محمدحســن زدا اظهار کرد: پس از فوت، کمک 
هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده اصلی 
سازمان تأمین اجتماعی تعلق می گیرد که معادل 

یک ماه حداقل حقوق است.
وی افزود: برای سال 98 این مبلغ یک میلیون و 
500 هزار تومان است که تقدیم بازماندگان بیمه 

شدگان سازمان تأمین اجتماعی می کنیم.
وی دفترچه درمانی متوفــی، گواهی فوت بیمه 
شده و مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن 
)فاکتــور و ...( را مدارک الزم برای دریافت کمک 

هزینه کفن و دفن دانست.
کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که 
برای تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه 
شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده 

می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر مهناز اشرفی، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی
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روزنامـه صبـح ایـران

 آموزش طالب به عنوان راهنمای گروه های زیارتی   معارف: حجت االسالم الهی خراسانی در نهمین محفل فکری فعاالن فرهنگی مشهدالرّضا با موضوع »تحوالت در آستان قدس رضوی« با اشاره به 
ضرورت فراوری محتوای زیارتی برای زائران گفت: از ظرفیت های تعاملی خوبی که می تواند بین آستان قدس رضوی و حوزه علمیه مشهد شکل بگیرد، آموزش طالب به عنوان راهنمای گروه های زیارتی آن هم 

نه در سطح جمعیت و کاروان، بلکه برای خانواده هاست. 

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

 معارف/ محسن فاطمی نژاد  نهمین محفل 
فکری فعــاالن فرهنگی مشــهدالّرضا با موضوع 
»تحوالت در آســتان قدس رضوی« و با بررســی 
مســائلی از جمله ظرفیت تعامالت آستان قدس 
رضوی و تشــکل های مردمی، آســتان قدس و 
دومین حوزه علمیه کشور و تعامالت آستان قدس 
و وجوه کالبدی شهر مشهد برگزار شد. در ابتدای 
این نشست حجت االسالم محمدالهی خراسانی با 
اشاره به پیام رهبر معظم انقالب در انتساب تولیت 
آســتان قدس رضوی، تأکید ایشان بر استفاده از 
ظرفیت های حوزه علمیه مشهد را نشانه اهمیت 
این موضوع دانســته و اظهار داشت: تعبیری که 
رهبری انقالب در مورد اســتفاده از ظرفیت حوزه 
توســط آستان قدس به کار می برند، بسیار جالب 
توجه اســت. رهبری روی حضور و همراهی و نه 
صرفاً استفاده از ظرفیت ها تأکید می کنند. حضور 
و همراهی طبیعتاً برای تصمیم گیران چیزی فراتر 
از ظرفیت است که ما از آن اقدام تعاملی برداشت 
می کنیم. بنا به این تعریف اگر قرار اســت آستان 
از ظرفیت حوزه اســتفاده کند، حوزه نیز باید از 
ظرفیت آستان استفاده کند. این تعامل یکطرفه 
نیســت. حضور و همکاری در کنار حوزه علمیه، 
یعنی آستان قرار نیست صرفاً نیازهایش را از طریق 
حوزه برطرف کند، بلکه باید تمام داشته، سرمایه و 
امکانات خود را در خدمت حوزه تعریف کند. وی با 
اشاره به تمایزات حوزه علمیه مشهد با سایر حوزه ها 
در جهان تشیع عنوان داشت: تفاوت عمده ای که 
در مورد حوزه علمیه مشــهد وجود دارد، ظرفیت 
تبلیغی بســیار زیاد آن است. از دیگر ویژگی های 
برجسته حوزوی های مشهد، دوری آن ها از شهرت 
است به شکلی که انگار حوزه مشهد با این مسئله 
خوگرفته است. در عین مثبت بودن این شاخصه 
باید به آفت های آن نیز اشاره کرد، چرا که شهرت 
گریزی می تواند منجر به ســوءتفاهم شده و این 
تلقــی را به وجود بیاورد کــه اگر ظرفیتی وجود 

داشت، خود حوزه آن را پیشنهاد می داد.

 بی توجهی به نخبگان
 و حمایت از نیروهای ناکارآمد

الهــی خراســانی در تشــریح  حجت االســالم 
ســرفصل های تعامل آستان قدس رضوی با حوزه 
علمیه مشهد به عنوان دومین حوزه شاخص کشور 

گفت: یکی از این ســرفصل ها، 
تعامالت زیرساختی و شناسایی 
ظرفیت های آموزشــی، تبلیغی، 
علمــی و مدیریتی اشــخاص و 
آســتان  برای  نهادهای حوزوی 

قدس است که به این منظور 
باید بانــک اطالعاتی جامعی 
شــکل بگیــرد.  شناســایی 
برای  آســتان  ظرفیت هــای 
استفاده از تجارب، تخصص ها 
و منابع انسانی حوزه نیازمند 
برای  ظرفیت ها  ایــن  تبیین 
مدیران حوزه اعــم از مدیران 

سازمانی و مدیران بدنه است.
وی با بیان اینکه امروزه حمایت 
خوبی از نخبگان حوزوی انجام 
نمی شود، خاطرنشان کرد: ما 
می بینیم کــه این حمایت ها 
بیشتر متوجه نیروهای ناکارآمد 

شــده و از نخبگان حمایت مــادی و معنوی الزم 
صــورت نمی گیرد. حمایت از نخبگان باید چیزی 
شبیه به بورسیه باشد تا آینده و چشم انداز برای هر 

دو طرف مشخص باشد.
استاد حوزه علمیه مشــهد تشکیل شورای فقهی 
برای نظارت راهبردی بر تبلیغات و ارتباطات دینی 
در آستان را حرکت خوبی توصیف کرد و ادامه داد: 

ســرفصل بعدی پیگیری بحث تحول 
آموزشی است. باید دوره های آموزشی با 
عناوین اصول خطابه در حرم، دوره های 
آموزش مبلغ زیر سایه خورشید و مبلغ 
آموزشی برای ایامی همچون دهه آخر 
صفر به صورت هدفمند و بلندمدت 

برگزار شود.

 ضرورت تدوین
 بسته فرهنگ میزبانی از زائر 

وی افــزود: ارائه نیازهــای علمی و 
تبلیغی زائران به مدارس و مؤسسات 
ســرفصل های  تدوین  و  حــوزوی 
آموزشی به روز بر این اساس، بخشی 
از ایــن تحول اســت. آســتان باید 
پربســامدترین پرسش های شرعی 
مــردم را در اختیار حوزه قرار بدهد 
تا ســرفصل ها و بحث های کالمی 
جدید وارد دروس حوزه شــوند. وی 
اضافه کرد: با توجه به زیارتی بودن شــهر مشهد، 
باید بسته سیاستی تعلیم و ترویج فرهنگ میزبانی 
از زائر برای مجاوران تهیه شود. ضمن اینکه باید از 
ظرفیت تبلیغی آستان برای برجسته و تبلیغ کردن 
چهره های حوزه علمیه مشــهد استفاده کرد. چرا 
آستان نباید سرمایه های بزرگی چون سیدعزالدین 
زنجانی، شیخ مجتبی قزوینی و امثالهم را معرفی 

کند؟ از چهره های فقید اگر بگذریم، آستان قدس 
چه مسئولیتی را برای چهره های موجود می بیند؟ 

 تعامل کالبدی مشهد با آستان قدس رضوی
در ادامه جلسه، دکتر جوادخدایی در بیان اهمیت 
توجه به تعامل کالبدی کالنشهر مشهد با آستان 
قدس رضوی گفت:  مانیفست اصلی هر مجموعه 
بدون الصاق دیدگاه های شــفاهی، تبلور کالبدی 
آن مجموعه اســت. وی افزود: اتفاقی که در دوران 
پهلوی به بعد رخ داد، توســعه خیابان به معنای 
جاده بود. یعنی خیابان و پایین خیابان و باالخیابانی 
که در دوران صفوی شــکل گرفت و محل تولید 
رفتارهای انســانی و جریان زندگی بود، تبدیل به 
جاده و محل رفت و آمد خودرو ها شد. به تعبیری 
محورهای تاریخی از دوران پهلوی به بعد کم کم 
حذف شــده و جاده ها برای تسهیل عبور و مرور 
خودرو ها شکل گرفتند. وی با بیان اینکه با حضور 
خودرو ســاختار شهری مشــهد دچار تغییرات 
جدی شــد، اظهار داشت: ساخت فلکه حضرتی 
برای نخســتین بار حرم را از فضای شهری جدا 
کرد و این موضوع موجب شــد تا به مرور فضای 
قدسی حرم از طریق یک معبر سواره بدون توجه 
به کارکردهای گذرگاه ها  از شــهر جدا شود. در 
این دوران ما شــاهد خیابان هایی هستیم که از 
روی تاریــخ عبور می کنند، برای اینکه خودرو را 

به نزدیک ترین نقطه حرم برسانند. 

 کمرنگ شدن ماهیت زیارت در کالبد شهری
جواد خدایی رویکرد جدید در توسعه کالبدی شهر را 
مبتنی بر خیابان کشی دانست و تصریح کرد: در اوایل 
دهه 50، یکی از بزرگ ترین مداخله ها در بافت تاریخی 
توسط مهندس بوربور شکل می گیرد. در این رویکرد 
با نگاه مدرن همه چیز از باال به پایین بدون توجه به 
این نکته که چه اتفاقی در زیر این هندســه در حال 
شکل گیری است، ترسیم می شود. وقتی دیدگاه های 
بوربور را بررسی می کنیم، همان بهانه های طرح 360 
هکتاری پس از انقالب را می بینیم که منجر به جدایی 
رسمی حرم از شهر می شود. در این رویکرد به حرم به 
عنوان یک منومان و مجسمه شهری نگاه می شود که 
قرار است آن ها را از زندگی واقعی شان جدا کند. وی 
ادامه داد: اگر انقالب نمی شد و طرح های طبقاتی دور 
حرم اجرا می شد، عمالً حرم تبدیل به واتیکان می شد. 
این جدایی کالبدی، آغاز جدایی رفتاری و مدیریتی 
می شد که قطعاً در ادامه این جدایی کالبدی به سایر 

حوزه ها نیز تسری پیدا می کرد.

 بزرگ ترین مداخله در  بافت تاریخی 
جوادخدایی اجرای طرح 360 هکتاری را بزرگ ترین 
مداخله در یک بافــت تاریخی در دنیا معرفی کرد و 
گفت: آســتان قدس نیز در این میان به جای اینکه 
نقش راهبری داشــته باشــد تبدیل به یک شریک 
اقتصادی شد و خیلی از سال ها به جای اینکه اقدامات 
ماهوی در کالبد انجام بگیرد، به صورت اسمی صورت 
گرفت. این رویکرد منجر به این شــد تا سطح کمی 
خدمات افزایش پیدا کند ولی ماهیت زیارت در کالبد 
شهر کمرنگ شود. وی تبدیل شدن آستان قدس به 
یک شریک اقتصادی را فاجعه خواند و ادامه داد: اگر 
آستان قدس، نقش راهبردی خود را فراموش کرده و 
صرفاً به یک شریک اقتصادی تبدیل شود، منجر به 
این خواهد شد که کالبد شهر مشهد جدا از حرم شکل 
بگیرد. خدایی در پایان با بیان اینکه آســتان قدس 
رضوی امروزه تبدیل به یک الگو برای ســایر عتبات 
شده، گفت: آستان قدس برای کارآمد شدن این الگو 
باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد. نخست اینکه 
تلقی آستان قدس از شــهر زیارتی چیست و تبلور 
کالبدی آن چگونه باید باشد؟ تفاوت آستان قدس با 
یک بنگاه اقتصادی در یک نظام کالبدی چیست؟ و 
دست آخر اینکه انقالب چگونه باید سویه های کالبدی 

شهر را در پیش از انقالب را تغییر می داد؟

در محفل فکری فعاالن فرهنگی مشهد بررسی شد

ظرفیت های تعاملی آستان قدس در سایه تحوالت اخیر

مهدی سلطان نژاد در نهمین محفل فکری فعاالن فرهنگی مشهد مطرح کرد
آستان قدس رضوی و تعامل با تشکل های مردمی

معارف: پیــش زمینه بررســی میزان 
تعامل آســتان قدس رضوی با تشکل ها 
تمرکز روی این نکته است که ما هنوز به 
تعریف مشخص و یکدستی از تشکل در 
دستگاه های حاکمیتی نرسیده ایم. زمانی 
در وزارت کشور بحث های طوالنی را برای 
تغییر واژه »سمن« )سازمان مردم نهاد( و 
»ان جی او« به » تشــکل« انجام دادیم ولی مورد اقبال قرار نگرفت و در نهایت به 
نتیجه نرسید. تأکید ما به این تغییر و رسیدن به یک تعریف مشترک و جامع به 

دلیل حذف بسیاری از مجموعه ها و تشکل ها ذیل این ادبیات بود.  
تعریفی که امروزه از تشکل در فضای جامعه و دستگاه حاکمیتی وجود دارد این 
است که باید مردمی، داوطلبانه، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی باشد. این 
تعریف گروه های فعالی را شامل می شود که عماًل دستگاه های حاکمیتی چون 
وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان به آن ها 
مجوز می دهند و در آن کانون های دســتگاه هایی چون سپاه، سازمان تبلیغات 
و امور مساجد تشــکل محسوب نشده و خارج از حوزه سازمان های مردم  نهاد 
قرار می گیرند. ضمن اینکه در این نگاه مساجدی که فعالیت هایشان غیردولتی 
و داوطلبانه است به کلی فراموش می شوند. نتیجه این رویکرد قرار گرفتن ایران 
در رتبه پایین تری از بســیاری از کشــورهای جهان سوم و حتی آفریقایی در 
فعالیت های تشکلی می شود. عالوه بر این موارد باید بدانیم که بخشی از بودجه 
حاکمیــت ذیل این تعریف و به واســطه ظرفیت های قانونی که وجود دارد، به 

دست کسانی می رسد که دلبستگی به نظام و حکومت ندارند. 
صحبت درباره تعامل آستان قدس رضوی با تشکل های مردمی نیازمند ذکر یک 
پیشــینه اســت. زمانی وقتی صحبت از کار تشکیالتی می شد، مرزهای فعالیت 
آســتان قدس رضــوی محدود به دیوارهای حرم بود کــه صفر تا 100 یک کار 
نیز در همان فضا انجام می شــد به همیــن دلیل مصون از هر گونه مطالبه گری 
و پاســخگویی بود. در دوره های جدید جریان به کلی عوض شد و شاهد بودیم 
که نه تنها تمام مرزها برداشــته شــد، بلکه به بسیاری از منتقدین فرصت اجرا 
داده شــد. حرکت های مثبتی که در دوره های اخیر اتفاق افتاد به واســطه توجه 
به این نکته بود که آســتان قدس رضوی با همه دستگاه های حاکمیتی متفاوت 
اســت، بنابراین باید چتر حمایتی اش همه جامعه را فرا بگیرد. در عین توجه به 
جهت گیری و خط قرمزهای آستان قدس رضوی باید به این نکته نیز توجه داشته 
باشیم که نباید آن را صرفاً برای جریان خودمان مصادره کنیم؛ چرا که برخی از 
ظرفیت هایی که حتی با نظام همراه نیســتند را آستان قدس رضوی می تواند به 
کار بگیرد. آستان قدس رضوی باید همه جا جنبه پدری اش را بخصوص در مورد 
تشکل ها حفظ کند و ســعی کند با هدایت منابع به سوی تشکل های مردمی، 
اتفاقات بزرگ تری را رقم بزند. مجموعه های مشــهدی جزو قوی ترین سازمان ها 
هستند ولی  به شکل جزیره ای کار می کنند که آستان قدس رضوی می تواند با 
ادبیاتی همدالنه به عنوان نخ تســبیح تمام این جریان ها را کنار هم نگه دارد. با 
چنین رویکردی آستان قدس رضوی به مثابه لوکوموتیوی است که مجموعه ها در 

آن در عین دسته بندی پشت سر هم به سوی مقصد حرکت می کنند.
از نکات بسیار مثبتی که در دوره های اخیر در آستان قدس رضوی به وجود 
آمده، ورود فعاالن تشــکل های مردمی و دانشــجویی به پیکره آستان بوده 
اســت. ظرفیتی که به این واســطه برای تعامل میان آستان قدس رضوی و 
ســازمان های مردم نهاد بــه وجود می آید، می تواند منجر به شــکل گیری 
ادبیاتی همدالنه تر در این فضا شــود. حرف آخر اینکه آستان قدس رضوی 
بایــد ظرفیت پاتوق بودن خود را برای همه ســلیقه ها حفظ و ســعی کند 
تا مظاهر ســیره رضوی با محل رجوع بودن آســتان نمود پیدا کند. ضمن 
اینکه باید از بســتر علمی برای تولید محتوا برای کار عملیاتی تشــکیالتی 
نهایت استفاده را ببرد. در کل نوع تعامل آستان قدس رضوی با تشکل ها و 
برعکس باید به نحوی باشــد که هر مجموعه ای و با هر ادبیاتی حس حضور 
امــام)ع( را درک کند و به قــول یکی از بزرگان همــه در نهایت بازاریاب 

امام رضا)ع( شوند. 

اگر انقالب نمی شد 
و طرح های طبقاتی 
دور حرم اجرا 
می شد، حرم مطهر 
عمالً تبدیل به 
واتیکان می شد 
و این جدایی 
کالبدی، آغازی بر 
جدایی رفتاری و 
مدیریتی بود

بــــــــرش

معارف
گفتار

/ع
98
56
94

کارت هوشمند راننده به شماره 1933769 
به نام س��هراب عب��دی  فرزن��د رمضان  به 
شماره ملی 3800953358  مفقود گردیده 

و از درج اعتبار ساقط می باشد.
/ع
98
05
67
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمنده راننده به شماره 1939206 و کارت 
هوش��مند ناوگان ب��اری به  ش��ماره  1177898 مدل 
86رنگ زرد  به نام فرامرز عبدی به شماره انتظامی 
27ع 437 ای��ران 18 به ش��ماره موتور 71729707و 
شماره شاسی 07A 161837 مفقود گردیده و از درج 

اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
05
67
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه )ب��رگ س��بز( وس��ند وفاکت��ور فروش 
خ��ودروی س��واری پ��ژو405 ب��ه رن��گ خاکس��تری 
متالی��ک مدل 1390 ش��ماره موت��ور 1348933097 
شماره شاس��ی naamoica4bk897499 شماره پالک 
792ق22 ایران 95 بنام عنایت ا... خانه زای  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ایرانشهر  /ع

98
05
66
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبز،س��ند کمپانی، س��ند محضری خ��ودروی 
برلیانس مدل 1395 رنگ س��فید به شماره انتظامی 
112ل93 ایران 12 شماره موتور BM15LE013517 و 
شماره شاس��ی NAS731100G1001298 به مالکیت 
س��عید گناب��ادی مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
05
68
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی خ��ودروی پرای��د جی تی 
ایک��س آی م��دل 1386 رنگ نقره ای آب��ی متالیک 
به شماره انتظامی 593ج94 ایران 36 شماره موتور 
1863325 و ش��ماره شاس��ی S1412286305476 به 
مالکیت زهرا سلمانیان مشهدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
05
49
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
69
9

برگ س��بز و س��ند خ��ودرو س��واری هاچ بک س��ایپا 
تیبا2  مدل 1394 رنگ س��فید روغنی  شماره موتور 
8229903 و شماره شاسی NAS821100F1032178به 
ش��ماره انتظام��ی 649 د 77  ایران 74 ب��ه مالکیت 

رسول محرمی مفقود و فاقد ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س
قد
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رام
: ف
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

  دانشگاهی اسالمی است که دانشش اسالمی باشد    اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در جمع نخبگان حوزوی و دانشگاهی مشهد در تاالر قدس کتابخانه آستان قدس رضوی گفت: اسالمی شدن دانشگاه 
یک امر قدسی و ملکوتی است؛ تنها چیزی که جنس و فصل دانشگاه است »علم« است و تا دانش اسالمی نشود دانشگاه اسالمی نخواهد شد، بقیه مسائل جزو فروعات بحث است، پس دانشگاهی اسالمی است 

که دانشش اسالمی باشد. دانش باید اسالمی و سخنگوی خداوند باشد، در واقع آن علمی دانشگاه را اسالمی می کند که رابط ما و خدا باشد.

 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
 درباره اتحادیه مدغم قرآنی بیانیه ای صادر کرد 

رفع ابهام از فرایند ادغام
معارف: ســرانجام در پی حاشیه های به 
وجود آمده بر ســر ادغــام اتحادیه های 
قرآنی کشور که در گزارش قدس در روز 
سه شنبه اول مرداد ماه، در همین صفحه 
با تیتر »وضعیت مبهم اتحادیه مدغم« به 
آن پرداخته شــد، دبیرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی به منظور تبیین روند ادغام اتحادیه های مردم نهاد قرآنی بیانیه ای صادر 
کرد. در این بیانیه آمده است: »یکی از اصلی  ترین مصوبات و تصمیمات شورا در پاسخ 
بــه مطالبات بخش  های مختلف جامعه قرآنی تصویب اصل ادغام دو اتحادیه و کلیات 
اساس نامه اتحادیه مدغم مؤسسات مردمی و تشکل های قرآن و عترت کشور و فرایند 
ادغام دو اتحادیه مردم نهاد قرآنی در جلســه ۲۴ و ۲۵ شورا در سال ۱۳۹۳ و واگذاری 
تعیین تکلیف موارد اختالفی به هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت 
بوده است. مصوبه ابالغی مذکور، برای همه بخش های مرتبط قطعی و الزم  االجراست«.

این بیانیه می افزاید: »در پی بروز مشکالت ناشی از تعدد اتحادیه ها و برخی رقابت های 
تنــش زا، موضوع ادغام اتحادیه ها به مطالبه جدی بخش مردمی تبدیل و در دســتور 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی قرار گرفت. این شورا مقارن با تمهید تحقق اهداف بلند 
نظام  سازی و فرهنگ  سازی قرآنی مصرح در منشور توسعه فرهنگ قرآنی، ساماندهی 
و رفع موازی  کاری در امور قرآنی را نیز وجه اهتمام قرار داد. با توجه به تقابل منافع و 
مضار ذی  نفعان در امر ادغام و غلبه مناظر فردی و گروهی بر هویت جمعی، فرایند ادغام 
اتحادیه ها در سطح استانی توسط هیئت مذکور به صورتی فرسایشی قریب به چهار سال 
به طول انجامید. با تغییر موِضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به هیئت مذکور، 
مانع جدیدی بر سر ادغام ایجاد شد که نهایتاً پس از موافقت رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی توافقنامه  ای به تصویب جلســه ۴۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی رسید. همچنین مقرر شد دو دستگاه پیشنهاد مشترک خود در خصوص ادغام دو 
اتحادیه را ارائه نمایند. اما نظر به عدم ارائه پیشنهاد مشترک و نیز عدم باورمندی برخی 
از مدیران اتحادیه های موجود به تأثیر ادغام در هم افزایی و رشد فعالیت ها، موضوع ادغام 

دو اتحادیه در سطح کشوری بر زمین تشاجر و سوء تفاهمات باقی ماند«.

 فقط »اتحادیه مؤسسات و تشکل  های قرآن و عترت کشور« رسمیت دارد
دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه این بیانیه آورده است: »برای تبیین 
و تنویــر افکار فعاالن قرآنی تصمیمات و مالحظات زیر مبتنی بر مصوبه ۱۳۸۲/۴/۱۰ 
شــورای عالی انقالب فرهنگی مورد تأکید است: اتحادیه های مردم نهاد قرآنی استانی 
که به ثبت رسیده اند و بر اساس مصوبات شورا و هیئت رسیدگی به مؤسسات فرهنگی 
قرآن و عترت به عنوان اتحادیه مدغم استانی تغییر نام و اساسنامه داده اند، تنها اتحادیه  
مردم نهاد قرآنی استان  هستند و تمامی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت که دارای مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی اند، می توانند به عضویت 
اتحادیه استان  ها درآیند. اتحادیه مدغم کشوری که کلیات اساس نامه آن بر اساس مصوبه 
جلسه ۲۴ و ۲۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شده است؛ جایگزین اتحادیه های 
قرآنی موجود می شود. مسئولیت قانونی اجرایی شدن مصوبه ادغام و تعیین فرایندهای 
حقوقی و نظارت بر تحقق آن بر عهده هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی موضوع 
مصوبه جلســه ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ و ماده واحده الحاقیه مصوب جلسه ۵۲۰ مورخ 

۱۳۸۲/۴/۱۰ شورای عالی انقالب فرهنگی است«.
بر اساس این بیانیه »اتحادیه مؤسسات و تشکل  های قرآن و عترت کشور و اتحادیه  های 
استانی تحت پوشش آن، تنها تشکیالت مرکزی فراگیر مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت 
در سطح کشوری و استانی هستند. از این پس مسئولیت نظارت بر فعالیت اتحادیه های 
کشوری و استانی و تأیید هر گونه تغییرات اساس نامه و سایر امور حقوقی و معرفی به 
مرجع ثبتی منحصرا بر عهده هیئت فوق خواهد بود. انتظار می رود همه دســتگاه ها 
و نهادها به ویژه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و سازمان تبلیغات اسالمی، با اتباع 
از معارف ناب قرآنی و تأســی به سیره ائمه معصومین علیهم السالم در حفظ وحدت 
کلمه، از تصمیمات و مصوبات وحدت  آفرین حمایت کنند و در طریق پرتوفیق انسجام 
و یکپارچگی در امور مردمی قرآنی با همراهی و همدلی و اخالص، زمینه کسب عنایات 

الهی و توجهات ائمه طاهرین علیهم السالم را فراهم آورند«.

 معارف/ آمنه مستقیمی  »آن سوی مرگ« اثری است از 
جمال صادقی که به کوشش محمدحسین حاجی ده آبادی 
و توســط انتشارات معارف )وابسته به نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها( سال گذشته روانه بازار نشر شد 
و از آن زمان تا امروز بارها تجدید چاپ شــده است؛ کتاب 
حاضر دربردارنده ســه خاطره درباره تجربه مرگ و حاصل 
مصاحبه رودررو با افرادی اســت که حیات پس از مرگ را 
تجربه کرده، به برزخ رفته و برگشته اند. در ادامه گفت وگوی 

ما را با محمدحسین حاجی ده آبادی می خوانید:

 چه چیز موجب شد مســئله مرگ را دستمایه 
کوشش های تألیفی قرار دهید؟

از سال ۸۸ و در پی بازنشستگی، من و آقای صادقی درصدد 
انجام ســفرهایی به دور ایران برآمدیم و در این ســفرها با 
تجربه های متنوع و خاصی از آدم ها روبه رو شدیم که یکی از 
شگرف ترین و خاص ترین آن ها، تجربه مرگ و حیات دوباره 
بود. با توجه به اعتقادات مذهبی این مسئله برای ما دغدغه 
شــد که چطور چنین اتفاقی رخ می دهد و رهاورد آن برای 
تجربه کنندگان چیســت؟ جالب آنکــه این فقط دغدغه ما 
مسلمانان نیست بلکه در مسیحیت هم داشتن اطالع از جهان 
پس از مرگ و تجربه ای که انسان با مرگ به دست می آورد، 
وجود دارد البته تفاوت ما و آن ها در نوع نگاه و برداشت است. 
چنان که در مسیحیت کتاب هایی نظیر »در آغوش نور« نوشته 
شده که بیشتر مباحث مربوط به تناسخ را مطرح می کند، در 

حالی که از نظر اسالم این دیدگاه مطرود است.

 پس با هدف ارائه جهان بینی دین نسبت به مرگ 
»آن  سوی مرگ« را تدوین کردید؟

هدف ما ابتدا بررســی مسئله مرگ در چارچوب اعتقادات 
اسالمی بود و سپس درصدد برآمدیم این دیدگاه را در جهان 
نشــر دهیم، از این رو به  زودی این کتاب در سطح جهانی 
منتشر می شود. برای نگارش و تدوین این کتاب، افزون بر 
۴۰۰ کتاب ایرانی و خارجی و مرجع مطالعه شده و به قدری 
روان و شیوا نگارش یافته که مخاطب را تا پایان همراه خود 
می آورد. »آن  سوی مرگ« می کوشد اعتقادات اسالمی درباره 

جهان پس از مرگ را ارائه کند.

 تجربه هایی که در »آن  سوی مرگ« روایت شده را 
چطور یافتید؟

نقطه تمرکز ما تهران بود و کار را از بیمارســتان ها کلید 

زدیم. تقریباً ۹۰درصد بیمارســتان ها را رصد کردیم و به 
ســرنخ هایی رسیدیم و فقط و فقط لطف خدا ما را در این 
مسیر یاری کرد. نزدیک به ۱۰۰ مصاحبه در این باره انجام 
دادیم، بعضاً تکراری می شد و برخی هیجان انگیز بود و در 
نهایت سه تجربه را انتخاب کردیم که همچون مراحل بلند 
شــدن و پرواز هواپیما، مخاطب را با خود می برد. ماجرای 
»سحر« نمونه ای اســت از آدم هایی که روحشان از سطح 
بیمارستان فراتر نرفته و مشاهداتی را پس از خروج روح از 
بــدن به یاد دارد، البته برخی را گفت و برخی را هم بیان 
نکرد. مصاحبه دوم به نوعی صعود و نمونه ای است از افرادی 
که روحشــان فراتر رفته و در سطح شهر چرخیده است و 
حتی وارد قبر برادرش می شود و وقتی می خواهد آستان 
بهشت را ببیند صدایی روحانی می گوید تو نمی توانی وارد 
شوی. اما قصه سوم عروج است، مربوط به تجربه پزشکی 
است که ۵۰ ثانیه روح از بدنش خارج می شود. برای قصه 
اول و دوم شاهد داشتیم که راستی آزمایی کنیم اما در قصه 
سوم مجبور بودیم به قرآن و احادیث رجوع کنیم و صحت 
را بســنجیم که بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد مطالب بیان شده 
صحت داشت. نسخه هایی از اثر به مراجع، نخبگان و حتی 
آن ها که به حیات پس از مرگ اعتقادی نداشتند، دادیم و 

همه آن ها متأثر شدند.

 چه چیز سبب شد به این تجربه ها اعتماد کرده و 
آن را بازگو کنید؟

این آدم ها را بدون استثنا انسان هایی صادق یافتیم، حتی یک 
مورد نبود که ذره ای ریا و ناخالصی داشته باشند، حتی حاضر 
نبودند اسمشــان بیاید، دنبال اسم و شهرت و پول نبوده و 
به شدت نفوذناپذیر بودند. اینکه ما به راحتی نتوانستیم به 
این ها نفوذ کنیم و اینکه سفره دلشان را گشودند لطف خدا 
بود. گاهی برای راستی آزمایی سراغ کدها و آدرس هایی که 
داده بودند، می رفتیم و هیچ تعارضی نیافتیم. پس از اتمام و 
در آستانه چاپ، نظر علما را جویا شدیم که مورد تأییدشان 

قرار گرفت.

 تجربه مشــترک مرگ و حیات دوبــاره و درک 
چیزهایی که در حالت معمول غیرقابل تصور و باور 
است، چه تغییری در زندگی این افراد رقم زده است؟

تجربــه مرگ این افراد را بســیار رقیق القلب کرده اســت 
طوری که با کوچک ترین تلنگر اشک هایشان جاری می شد 
و حین صحبــت بغض و گریه امانشــان نمــی داد. عدم 

چشمداشــت و بی اعتنایی به اسم و رســم دنیا در رفتار 
همه شان مشهود بود.

 تأثیر کتاب بر مخاطب چگونه بوده و چقدر توانسته 
هدفی را کــه برای نــگارش در نظر 

داشتید، تأمین کند؟
تماس های بی شــمار مخاطبان و اشتراک 
تجربه و احساسشان با ما و تصمیم هایی که 
برای تغییر خود و ادای حق الناس ها گرفته اند، 
نشان می دهد توانسته ایم مخاطب را حساس 
و درگیر کنیم. اینکه »آن  ســوی مرگ« در 
ظرف ۱۸ ماه، ۱۸ بار تجدید چاپ شده نشان 
می دهد که هم موضوع برای مخاطب مهم 
و جذاب اســت و هم اثر توانسته آن چهره 
کریه و ناپســند از مرگ را تغییر دهد و به 
او بباوراند مرگ این چیزی که ما می بینیم 

یعنی خاکســپاری نیست، با نگاه مادی مرگ فقط تحویل 
و واســپاری جسم دنیایی به خاک است در حالی که بنا بر 
آموزه های دینی مرگ عروج آدمی است: »مرغ باغ ملکوتم 
نیم از عالم خاک/ چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم«. در 
واقع »آن  ســوی مرگ« در ستایش مرگ است و می کوشد 
بگوید مرگ ترسناک نیست؛ این اعمال و اثر آن هاست که 

ترس دارد که روزی همه بفهمند چه کرده ایم.

گفت وگو درباره کتاب »آن سوی مرگ« 
که در طول 18 ماه، 18 بار تجدید چاپ شده است 

حجت االسالم تقوی در چارچوب سلسله ُمردن ترس ندارد 
جلسات با خادمان خورشید در حرم رضوی: 
یکی از مهم ترین کارها تبیین 

دوباره مفهوم امامت است
معارف: ما باید ســعی کنیــم در هر کاری 
بهترینــش را انجام بدهیــم. یکی از کارهای 
خوبی که نیاز اســت انجــام بدهیم معرفی 
امام رضا)ص( و ســایر معصومین)ع( است؛ 
منتها بر اســاس آنچه که خود این حضرات 
می خواســتند، نــه آن گونه که بــه نظر ما 
می رســد و یا آن گونه که مستمع ما بیشتر 
می پسندد. یکی از اشــتباهات ما در معرفی 
امام رضا)ع( هم این است که به جای معرفی 
امام روی معجزات ایشــان تمرکز کرده ایم؛ 
یعنی آن قدر امام رضا)ع( را همراه با معجزات 
معرفــی کرده ایم کــه خیلی از مــردم فکر 
می کنند وظیفــه امام انجام معجزات، اجابت 
دعاها و رفع مشکالت ماست. در صورتی که 
امامان ما قول نداده اند هر مشــکلی برای ما 
پیش آمد آن را حــل می کنند. وقتی که ما 
برای مــردم توقع ایجاد کنیم آن ها هم توقع 

پیدا می کنند و مشکل پیدا می شود.
خیلی از پرســش هایی کــه از داخل و خارج 
کشــور از ما می پرسند راجع به همین مسئله 
اســت که ما این همه به امام رضا)ع( مراجعه 
کردیم اما معجزه ای ندیدیم و مشکلمان حل 
نشد. وقتی این اتفاق می افتد مردم به امامشان 
بدبین می شــوند و این بدبینی تقصیر ماست 
که امــام را به آن ها اشــتباه معرفی کرده ایم. 
مــا باید به مردم بگوییم امام مثل خورشــید 
است. ممکن است یک نفر از نور این خورشید 
استفاده کند و ممکن است یک نفر خودش را 
زیر گرمای ســوزان این خورشید هالک کند. 
اگر کســی پنجره را بست و پرده را هم کشید 
و از نور خورشــید استفاده نکرد، نباید بگوید 
این خورشید نور ندارد یا نورش مفید نیست. 
امامان ما نور هستند؛ السالم علی االئمه الهدی 
و مصابیــح الدجی. اگر معصومین را این گونه 
معرفی کردیم که آن ها نور هستند و راه را به 
ما نشان می دهند، مردم دچار درک اشتباه از 
مفهوم امامت نمی شوند و امامت را محدود به 
شفا دادن نمی دانند. از همین رو معتقدم امروز 
یکی از مهم تریــن کارها تبیین دوباره مفهوم 

امام و امامت است.

»آن  سوی مرگ« 
در ستایش مرگ 
است و می کوشد 

بگوید مرگ 
ترسناک نیست؛ 
این اعمال و اثر 

آن هاست که ترس 
دارد

بــــــــرش

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

خـــبر

اخالق

 دوشنبه 7 مرداد 1398 26 ذی القعده 1440 29 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9025  

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︀︮︊︀ن 
︨︀م ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان و﹝︧﹊﹟ ︨︀زان ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٧ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣۶٠٠۴٠٢۶١
 ️﹋︣ ︀م︫  ︀︊︀ن︨  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︮ 
︻﹞︣ان و﹝︧﹊﹟ ︨︀زان ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٧ و︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣۶٠٠۴٠٢۶١ 
در    ٩٨/٠۵/١٩ ﹝ــ﹢رخ  روز︫ــ﹠︊﹥   ١٠ ︨ــ︀︻️  راس 
﹝﹏: ﹝︪ــ︡ – ︠﹫︀︋︀ن  ︫ــ - ﹩﹡︣﹇ ︡﹫︀ر راه  ﹝︖︡  
- ︋ــ︣ج ﹁︣وردــ﹟ - ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹀︐ــ﹛  ︫ــ︣﹋️  ︻﹞︣ان و                             

.︨︡︀زان ﹝﹠︴﹆﹥ ︫︣ق  ︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د  ﹟﹊︧﹞
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥:١-︋︒ و︑︊︀دل  ﹡︷ــ︣ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
︎﹫︣ا﹝ــ﹢ن  ﹝﹢︲﹢ع  ﹝︀ده ١۴١ ا︮﹑﹫ــ﹥  ﹇︀﹡﹢ن  ︑︖︀رت 
(﹋︀﹨︩ ︨ــ︣﹝︀﹥) ٢-ا︮ــ﹑ح  ﹝︀ده ٢۵ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ در 
︭ــ﹢ص ﹋︀﹨ــ︩ ︑︺︡اد   ︭︠ــ﹢ص ︑︭﹞﹫ــ﹛  ﹎﹫ــ︣ی در︠ 
ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣-ا︮﹑ح  ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥  در 

︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫︣ ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان و﹝︧﹊﹟ ︨︀زان ︠︣ا︨︀ن 

︗﹠﹢︋﹩(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۵
۶۹
۳

/ع
۹۸
۰۵
۷۰
۰

آگهى فراخوان مناقصه عمومى  با ارزيابى كيفى (فشرده)يك مرحله اى
 ﹩﹀﹫﹋  ﹩︋︀ارز  ︀︋  ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ در  ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن  ︫︨︣︀زی  و  راه   ﹏﹋ اداره 
(﹁︪︣ده) ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در

 ﹏︣ا﹞  ︣︀︨ و ا︨﹠︀د   ﹏﹢︑ و   ️﹁︀در از   ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︋︣﹎︤اری   ﹏︣ا﹞  ﹤﹫﹚﹋ ذ﹋︣ ا︨️   ﹤︋ ﹐زم 
www. در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ، آن ︀︋ ︳︊︑︣﹞

setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ 
︋﹢د.

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︋﹥ ر︀ل

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︨︐︀د

 ٩٨/٣٢
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم ﹝﹢ر ﹋︀︫﹞︣-
︨﹥ را﹨﹩ ︫︀د﹝︣ (از ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 

٥٠٠+١٣ ا﹜﹩ ٥٠٠+٣٣)

٦٦١/٦٦٠/٠٠٠/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٣

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ 
︎︥و ︑﹫ــ︌ ۴٠۵︗ــ﹩ ال ا﹊︦ ﹝ــ︡ل  ١٣٨۴︋﹥ ر﹡﹌ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨٣١٩٧٨١٧و︫ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹡﹆ــ︣ه ای︋ 
﹑ک ٧٨ –  ۶٣٩ م۶١  ــ﹞︀ره︎   ︫﹤ ︫︀︨ــ﹩  ١۴٢٠٢٩٣٢︋ 

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

/ع
۹۸
۰۵
۶۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ون  ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ️  ﹡ــ﹢ع   ( ︨ــ︊︤  (︋ــ︣گ  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
︨﹫︧ــ︐﹛ ﹡﹫︧ــ︀ن ︑﹫ــ︌/٢۴٠٠ ر﹡ــ﹌ آ︋ــ﹩ رو︾﹠ــ﹩ 
﹝︡ل١٣٨٨ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۴٩٣٣٧۴ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
٩۶۴ل١۴  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره   NAZPL140TBL205006
اــ︣ان ٨٣ ︋﹠ــ︀م و﹫ــ︡ ﹡﹢︫ــ︀دی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ /ع
۹۸
۰۵
۶۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۶۹
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢درو ︎︥و ٢٠۶  ﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ 
﹡﹆︣ه ای  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSF94338661 و ︫﹞︀ره 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٩٣ ب ۵٧    ︫﹤ ︫︀︨ــ﹩ 82613709︋ 
ا︣ان ١٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ︺﹫︡ ﹡︖﹞﹩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣١ SE︀︍︀︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︨ــ
﹝︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۴۵﹨ـ٧١ 
اــ︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر M13/6116330 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAS411100J3445112 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︵︀﹨︣ه 
︾﹫ــ﹢ری ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۷۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹝︧ـ︀﹁︣︑﹩ و 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ︀︋ ︡﹢﹡ ️︪﹎ ︀ز︐︋ ︣د︫﹍︣ی﹎
﹝ـ︡ود ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٣۶١۴٨٢ و 

١٠٣٢٠١٣٧۶٣۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
﹞︀ره ١۵٣١١ , ١٢۶ ,٩۵٢ ﹝﹢رخ  ١٣٩۵,١٠,١۴ و ﹝︖﹢ز︫ 
﹠︀︹ د︨ــ︐﹩  ٩۵,١١,٢ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮ 
و ﹎︣د︫ــ﹍︣ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ﹡︪︀﹡﹩ 
 ﹤︡﹫︖﹞-︣ان︑ ︣︣ان-︫ــ︑ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس
 ﹤﹢﹋-ــ︀د ︫ــ﹫︣ازی﹫︮ ︡﹫︫ــ﹞︀﹜﹩-︋︤ر﹎︣اه ︫ــ
︫ــ﹞ ︡﹫︣داد ︮︀﹜﹩-︎ــ﹑ک ١١٨-︵︊﹆﹥ اول-︋﹥ 

. ️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ ١۶۶٣٧٣٧١٨١ ﹩︐︧︎ ︡﹋
 ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵۴۶٨٢٩)

س
,۹
۸۰
۵۶
۸۱

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ در︨ـ︀ن ﹋︀ر ︾︣ب︨ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٨۶١۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠١٠٢۵٠١٣۶٩
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۵,١٢,٠١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ذو﹇﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٠۴۶٨٢٧١٧١ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و ــ︀ور 
 ١۴۶۶٧۵۶۵٩۴ ﹝﹙ــ﹩  ︋︪ــ﹞︀ره  ﹋﹙ــ﹩  ﹝﹞︡︎ــ﹢ر 
︋︧ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 
﹝︀﹜ــ﹩ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡. - ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ و ︧ــ︀ب 
︨﹢د وز︀ن ︫ــ︣﹋️ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۴ ︋﹥ 

︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵۴۶٨٢۵)

س
,۹
۸۰
۵۶
۷۲

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ﹩﹞︀در︨ـ︀ن ﹋︀ر ︾︣ب ︫ـ︣﹋️ ︨ـ
︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٠٨۶١۵ و 

١٠١٠٢۵٠١٣۶٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,١١,١٧ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - 
آدرس ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥: ا︨ــ︐︀ن ︑︣ان - ︫︨︣ــ︐︀ن 
︑ــ︣ان - ︋︩ ﹝︣﹋︤ی - ︫ــ︑ ︣︣ان- ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀﹜﹩-︠﹫︀︋︀ن ٢٠٠ د︨ــ︐﹍︀ه- ︠﹫︀︋ــ︀ن 
 ︡﹋ ٢ ︡ــ︀︠︐﹞︀ن ﹋︀ج ︵︊﹆﹥ اول- وا دوم-︎﹑ک ١︨ 
︎︧︐﹩ ١۴٨٣٩۴۶۶۴۴ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

 .︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵۴۶٨٢۴)

س
,۹
۸۰
۵۶
۶۹

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹝﹠︨︡ـ﹫﹟ 
و  آب  ︑﹆﹫﹆ـ︀ت  و  ︵ـ︣ح  ﹝︪ـ︀ور 
﹁︀︲ـ﹑ب ا︮﹀︀ن ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴۶۴١ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٢۶٠٢۵٧٩١٢
﹝︡ــ︣ه  ﹨﹫ــ️  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ٢٩٣ ︫ــ﹞︀ره  ﹡︀﹝ــ﹥  و   ١٣٩٧,١٢,٠٩ ﹝ــ﹢رخ 
︨ــ︀ز﹝︀ن                                   از  ︮ــ︀دره   ١٣٩٧,١,١٧ ﹝ــ﹢رخ 
 ﹩﹡︀﹀︮ــ﹥ ا﹁︣︵ ﹩﹚︻︡﹝﹞ ︮ــ﹩ ︨ــ︀زی﹢︭︠
︋﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ١٢٨٢٢۴٣۶٣٢ ︋︺﹠ــ﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه 
 ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ️︗ ︀ن﹀︮ا︨ــ︐︀﹡︡اری ا

.︡︣ه ﹝︺︣﹁﹩ ﹎︣د︡﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︮﹀︀ن (۵۴۵٢٢١)

س
,۹
۸۰
۵۶
۴۷

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ))
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ︗︡ول ز︣ را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ــ︣ را︡ارک ز﹞ ︡ــ﹏ ﹝﹩ آ﹝︻ ﹤ ــ︣ا︳ د︻﹢ت︋  ︣ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡ ﹜︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡  ︻﹞﹢﹝ــ﹩︠ 
 ️﹁︀ک ۴ ار︨︀ل ﹡﹞﹢ده و ر︨﹫︡ در﹑  ︎(﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫  ︠-︪︡﹞ :آدرس ﹤  ︋﹤︐︧ ︀﹋️ در︋  ١٣٩٨/٠۵/١۵ در︎ 

. ︡﹠︀﹝﹡

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 
١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ﹇︡س 

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︎︣دا︠️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)ر︲﹢ی
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡︀ده ﹨︀. 

٣- ︑︭﹢︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
* ﹡ ︡︣︠︀ده ﹨︀ ︋﹥ ︫︣ط ︑﹙﹫﹥ و ︎︦ از ا︣از ︫︣ا︳ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︀﹫︡ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د .

* ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
* ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۵
۷۰
۳

توضيحاتمقدار(تن)نهادهرديفتوضيحاتمقدار(تن)نهادهرديف

طبق فرمول سفارشى70مكمل دامى گاو شيرى18داخلى يا وارداتى2500جو1

طبق فرمول سفارشى35مكمل دامى تليسه و خشك19داخلى يا وارداتى2500ذرت دانه اى2

طبق فرمول سفارشى20ويتامين اى سلنيوم20داخلى يا وارداتى1000سبوس گندم3

داخلى6000تفاله خشك چغندر21داخلى1000تخم پنبه4

داخلى1000مالس 22داخلى يا وارداتى1000كنجاله سويا5

داخلى يا وارداتى200گلوتن ذرت23وارداتى150پودر چربى6

داخلى20سولفات مس24وارداتى500كنجاله آفتابگردان7

وارداتى500تفاله گندم25وارداتى2000كنجاله كلزا8

وارداتى10پيش ساز گلوكز26وارداتى200دانه كتان9

داخلى يا وارداتى4000پرس يونجه خشك27داخلى50جوش شيرين10

داخلى10دستمال كاغذى28داخلى300فول فت سويا11

داخلى20مكمل آنيونى29وارداتى15توكسين بايندر12

داخلى15دى كلسيم فسفات30داخلى300پودر گوشت13

وارداتى5مخمر31داخلى20اكسيد منيزيم14

داخلى100بنتونيت32داخلى يا وارداتى500كنجاله گلرنگ15

وارداتى500كنجاله تخم پنبه33داخلى30مايع يده16

داخلى40000ذرت علوفه اى34داخلى50اوره17

/ع
۹۸
۰۵
۲۹
۰

آگهى مناقصه (نوبت دوم)
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ــ︣ی 
︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ردــ︿ ٣٣٠١١٠ 
︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗ــ︣ای ︎ــ︣وژه 
 ︴ ︩ آ︨﹀︀﹜️ ﹜﹊﹥ ﹎﹫︣ی︨  ﹞﹏،ز︨︣ــ︀زی و︎ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ر   ︎﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل︋  ︫︣ را︋ 
وا︗︡ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡.﹜︢ا ︫︣﹋️ ﹨︀ی دارای 
ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︀﹠ــ︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣  ︋︀︫ــ﹞︀ره 
︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س ︀︮ــ﹏ ﹁︣﹝︀﹠ــ︡ 
ــ︀ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋ــ﹥ آدرس                                                                                                 
www.sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده 
︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺ــ︀دل ١٧۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
︋︭﹢رت ﹡﹆︡ ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︲﹞﹠︀ 
﹫︪﹠︀د ﹨︀ ﹝︐︀ر  ︨︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎ 
 ﹏﹢︑ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹚﹞ ﹟︣︠ا︨️.آ
︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  ﹫︪﹠︀دی︋  ︎︀﹋️ ﹨︀ی︎ 
︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ 
 ️︻︀ ︀︫ــ︡.﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس︨  ﹝﹢رخ ١٧/٩٨/٠۵ ﹝﹩︋ 
 ﹏﹞ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۵/١٩ در ︊︮ ١٠

︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان︋ 
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 

/ع
۹۸
۰۵
۲۸
۹

آگهى مناقصه (نوبت دوم)
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ــ︣ی 
 ٣٣٠٢٠٧ ︿︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د رد︫ــ
︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗ــ︣ای ︎ــ︣وژه                                                                                                       
︎﹫ــ︀ده رو︨ــ︀زی ︋︐﹠ــ﹩ ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹨ــ︀ی و﹜﹫︺︭ــ︣، 
 ٣/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︎︀︨︡اران و را﹨﹠﹞︀﹩ را︋ 
را ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡.﹜︢ا 
︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ــ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی  ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
︀︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س  ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ 
ــ︊︤وار  ﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری︨   ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞ www.sabzevar.ir ︋ــ﹥ آدرس
﹝︺ــ︀دل  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︍︣ده  ﹝︊﹙ــ︼ 
١٨٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︋︭ــ﹢رت ﹡﹆︡ ــ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ 
ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ︀︫ــ︡.︲﹞﹠︀︨  ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝ــ﹩︋ 
 ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨️.آ︐﹞ ︀﹨ ︀د﹠︪ــ﹫ ﹨︣ ﹉ از︎ 
﹫︪﹠︀دی  ︀﹋️ ﹨︀ی︎   ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︫︣
︀ــ︀ن و﹇️ اداری  ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان︎  ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 
︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٧/٩٨/٠۵  
﹝ــ﹩ ︋︀︫ــ︡.﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ١٠ ︮︊ــ روز 
︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان   ︨﹏﹞ رخ ٩٨/۵/١٩ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪︖﹠︎

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن  ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی
 الحاجات

 دوشنبه 7 مرداد 1398 26 ذی القعده 1440 29 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9025 

 دونالد ترامپ از تالش دموکرات ها برای به جریان انداختن 
فرایند استیضاح خود انتقاد کرد و در یک رشته توییت نوشت: 
دموکرات هــا چقدر بیمار و چندش آور و برای کشــور ما بد 
هســتند. کاری که آن ها می کنند به شدت اشتباه است، اما 
آن ها باز هم این کار را انجام می دهند. دموکرات ها تبدیل به 

حزبی بی خاصیت شده اند.

سرگئی الوروف، رئیــس  دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: 
گفت وگوهــا برای حل بحران سیاســی ونزوئــال باید بدون 

پیش شرط باشد.

سامی ابو زهری، یکی از رهبران جنبش حماس پس از سفر 
رسمی چهار روزه ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی به ترکیه 
خاطرنشان کرد: حماس از دیدار و رایزنی سران ترکیه و مالزی 

استقبال می کند.

مایکل گوو، یک عضو ارشــد دولت بریتانیا گفته اســت: 
پیش فرض دولت جدید انگلیس این است که اتحادیه اروپا بر 
سر توافقی جدید مذاکره نمی کند؛ بنابراین بریتانیا برای خروج 

بدون توافق از اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر آماده می شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل در گزارشــی برای 
شــورای امنیت نوشــت که ارتش اســرائیل 2 هزار و 700 
کودک را »در قالب اعتراضات، درگیری ها و عملیات تعقیب 

و دستگیری« مجروح کرده است.

خنثی شدن بزرگ ترین عملیات تروریستی سال 2019 در عراق

تروریست ها در چنگال بازهای اطالعاتی
  جهان   ســرویس های اطالعاتی عراق توانســتند با 
نمایش یک همکاری مؤثر حتی در استان های کردنشین 
چندین گروه تروریستی را خنثی و منهدم کنند. سازمان 
اطالعات عراق اعالم کرد، موفق شده است تروریست هایی 
را بازداشــت کند که قصد داشــتند بزرگ ترین عملیات  

تروریستی در عراق و کردستان را انجام دهند.
گروه »الصقور االستخباراتیه« )بازهای اطالعاتی( وابسته 
به ســازمان اطالعات عراق روز گذشــته اعــالم کرد که 
تروریست ها قصد داشته اند عملیات های بزرگی در بغداد، 
برخی استان های جنوبی و منطقه کردستان عراق انجام 
دهند.ابو علی البصری، رئیس این گروه گفت: این عملیات، 
بزرگ ترین عملیات تروریستی مد نظر تروریست ها بوده که 
خنثی شده است.شبکه خبری السومریه به نقل از البصری 
گزارش داد  این گروه، با هماهنگی مســئوالن سرویس 
اطالعاتی داخلی اســتان ها، توانست اهداف تروریستی را 
مشــخص کند و پس از آن، با حمالت هوایی یا حمالت 
رو در رو با تروریســت ها، این اهــداف را منهدم کرد. وی 
تصریح کرد: عملیات پیش دستانه اخیر سبب شد که 160 
تروریست در نینوا ، بیش از 40 تروریست در بغداد و چهار 
تروریست در بصره بازداشت شوند.این مسئول اطالعاتی 

عراق خاطر نشــان کرد:  چهار عنصر بازداشتی در بصره، 
برای انجام عملیات های انتحــاری با کمربند انفجاری و 
منفجر کردن موتورسیکلت های بمب گذاری شده در بغداد، 
اربیل، بصره و چند استان دیگر، آماده شده بودند.البصری 
همچنین از همکاری سرویس امنیتی منطقه کردستان 
در جریان عملیات بازداشت چند متهم قدردانی کرد. این 
افراد در ماه رمضان گذشته قصد انجام عملیات تروریستی 

داشتند که ناکام ماندند.

 انفجار در مسیر منتهی به کربال
با وجود این روز گذشته یک گروه تروریستی موفق شد در 
یکی از مســیرهای منتهی به کربالی معال عملیات انجام 
دهد. در همین زمینه مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق از 
انفجار بمبی در داخل خودروی ون در نزدیکی نقطه ایست 

و بازرسی شماره 54 در جاده بغداد-کربال خبر داد.
یاسین الیاسری، وزیر کشــور عراق با بیان اینکه در این 
انفجار تنها دو تَن زخمی شــده  اند، عنــوان کرد: انفجار 

مذکور کشته ای در بر نداشته است.
تحقیقات نیروی امنیتــی عراق از راننده این خودرو برای 

مشخص شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

یورونیوز: وزارت دفاع رژیم صهیونیســتی 
روز یکشنبه از آزمایش سامانه ضد موشکی 
پیکان-3 خبر داد. تل آویو ادعا کرده اســت 
این سامانه می تواند با »موشک های بالستیک 

شلیک شده از ایران و سوریه« مقابله کند.
سان: مــوج گرمای شــدید در اروپا تاکنون 

بیش از 15کشته بر جای گذاشته است.
فارس: یک هیئت متشــکل از نظامیان و 
غیر نظامیان آمریکایی به دیرالزور در شــرق 
سوریه رفته و اعضای آن با هدف بهبود وجهه 
شبه نظامیان ُکرد، با شماری از سران محلی 

منطقه دیدار کردند.
ایسنا: رئیس انجمن قربانیان مجتمع مسکونی 
المخا یمن از آمادگی این کمیته برای شکایت 
از عربستان و امارات به دلیل پرداخت نکردن 

غرامت قربانیان بمباران شهر المخا خبر داد.

شورای روابط خارجی نوشت
جنوب شرق آسیا؛ از مرکز رشد 

اقتصادی تا مرکز ثقل امنیتی
خالدی: اسکات آ. اسنایدر، 
ندیـــشکده  ا  تحلیـلگر
شــورای روابط خارجی 

آمریکا در یادداشــتی تحت عنوان »کشمکش 
هوایی کره جنوبی و روســیه؛ چه چیزی باید 
بدانیم؟« نوشت: روسیه و چین چند روز پیش 
در حالی از اجرای نخســتین گشت مشترک 
هوایی دو کشــور خبر دادنــد که این عملیات 
ســبب افزایش تنش ها با کره جنوبی و ژاپن 
شده و با شلیک صدها تیر اخطار از سوی نیروی 
هوایی کره جنوبی مواجه شــد. بر اساس گفته 
 50-A مقامات دفاعی کره جنوبی، هواپیمای
روس دو بــار تا 12 مایلی دریایی جزایر دوکتو 
و توکتو که ژاپنی ها آن را تاکه شیما و لیانکورت 
می نامند، نفوذ کرده است. در ادامه به پیامدهای 
این درگیری هوایی پرداخته شده و آمده است: 
در حالی که این حادثه به طور موقت نگاه ها را 
از تهدیدهای کره شمالی منحرف کرده است، اما 
این امر همچنین می تواند صلح میان سئول و 
پیونگ یانگ را تضعیف کند. از سوی دیگر توکیو 
و ســئول به تازگی وارد دوره ای از تنش لفظی 
و اقتصادی شــده اند. حال اقدام اخیر می تواند 
تنش سرزمینی میان دو کشور که میراث جنگ 
جهانی دوم است را نیز دوباره زنده کند؛ چراکه 
بر ســر حاکمیت دو جزیره ذکر شده بین ژاپن 
و کره جنوبی مناقشــه وجود دارد. صرف نظر 
از اینکه تهاجم روســیه و چین عمدی بوده یا 
حادثه ای اتفاقی، اختالف میان دو متحد کلیدی 
آمریــکا می تواند ترتیبات امنیتــی مورد نظر 
واشنگتن در جنوب شرق آسیا را متزلزل کند. 
از سوی دیگر تشدید رقابت منطقه ای می تواند 
آسیای شرقی را از یک مرکز رشد اقتصادی به 
یکی از مراکز درگیری های ژئوپلتیک سوق دهد.

 ایاالت متحده بدهکارتر می شود
بدهی های آمریکا در دوره 

ترامپ به 4/1 تریلیون می رسد
ایسنا: الیحه بودجه تازه آمریکا به محض 
امضا شدن از ســوی دونالد ترامپ مبلغ 
افزوده شــده به بدهی های آمریکا از زمان 
آغاز ریاست جمهوری او را به 4/1 تریلیون 

دالر می رساند.
 این در حالی است که مجموع بدهی های 
ملی آمریکا ماه فوریه از مرز 22 تریلیون 
دالر عبور کرد. لوایح بودجه ای که ترامپ 
از ســال 2017 امضا کرده، 2/4 تریلیون 
دالر بر بدهی های این کشور تا بازه 201۹ 
افزوده اند. بزرگ ترین بخش این بدهی ها 
مربــوط به »قانــون مشــاغل و کاهش 

مالیات« است.

آتشی که از گور یانکی ها برمی خیزد
نیروهای امنیتی عراق روز گذشــته در حالی از خنثی سازی بزرگ ترین عملیات 
تروریستی در سال 201۹ و دستگیری بیش از 200 ستیزه جو خبر دادند که پیش 
از این تحلیلگران نسبت به اقدامات آمریکا در فعال سازی دوباره هسته های خفته 
داعش و ایجاد ناامنی در این کشور هشدار داده بودند. تحرکات مشکوک مقامات 
واشنگتن در حمایت از تروریست ها حتی صدای بسیاری از مقامات عراقی را هم 
در آورده، به طوری که آن ها در درخواســت هایی مکرر خواستار اخراج نظامیان 
آمریکایی از خاک کشورشــان شده اند. به نظر می رســد پس از یک دوره کوتاه 
آرامش که در نتیجه همکاری میان نیروهای مسلح عراق، حشدالشعبی و جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد شده بود، آمریکا بار دیگر درصدد است با ایجاد ناامنی اهداف 

نامشروع خود را در عراق دنبال کند.
 ایاالت متحده که حشدالشــعبی را به عنوان مهم ترین گــروه در مقابل اهداف 
استعماری خود می بیند، از دوره حیدرالعبادی، نخست وزیر پیشین فشارها را بر 
دولت عراق برای انحالل این گروه مردمی افزایش داد. نقشه شوم واشنگتن اما با 
اقدام عادل المهدی، نخست وزیر کنونی در الحاق رسمی بسیج مردمی به نیروهای 
مسلح به در بســته خورده و توطئه های استعمار برای فروپاشی حشدالشعبی با 
ناکامی مواجه شده اســت. اکنون با وجود زیر ساخت های قوی مردمی از جمله 
حشدالشعبی، النجبا و دیگر گروه های مقاومت، آمریکا که منافع خود را در خطر 
می بیند، درصدد است با بازسازی دوباره داعش عراق را ناامن کرده و حضور نظامی 
غیرقانونی خود در منطقه را توجیه کند. در راستای همین توطئه تفنگداران ایاالت 
متحده در منطقه شــرق فرات سوریه و البوکمال در مرز مشترک عراق و سوریه 
پادگانی بزرگ در راستای آموزش تروریست های مورد حمایت خود ایجاد کرده اند. 
نتیجه این اقدامات مخرب که در طول دو سال گذشته ادامه داشته، اگرچه ناامنی 
در مناطق شمال عراق را افزایش داده، اما با جانفشانی و اقدام های پیشگیرانه ارتش 

و نیروهای مردمی تاکنون راه به جایی نبرده و در نطفه خفه شده است.
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عکس نوشت

سودانی ها، ناراضی از کمیته حقیقت یاب
گزارش کمیته حقیقت یاب دادستانی کل سودان درباره قتل عام معترضان، 
نتوانســت ســودانی ها را راضی کند. »فتح الرحمن ســعید« رئیس کمیته 
حقیقت یابی که به دستور دادستانی کل سودان برای اجرای تحقیقات درباره 
حادثه روز 23 ژوئن و کشتار تحصن کنندگان در خارطوم تشکیل شده بود، 
گزارش خود را اعالم کرد و بدون اشاره به نام کامل افسران عامل قتل معترضان 
در این حادثه تنها به نام اختصاری آن ها اکتفا کرد که همین امر خشم مردم را 
بیشتر کرده است. همچنین تعداد کشته ها در گزارش این کمیته 78نفر ذکر 

شده، اما سازمان پزشکان سودان این عدد را بیش از 100 نفر می داند.

سرکوب با توسل به برچسب زنیحجت تمامی طالبان آل خلیفه باز هم خون ریخت
پلیس بحرین یک جوان دیگر 
تظاهرات کننده را به قتل رساند

مذاکرات با دولت تنها پس از 
تعیین زمان خروج آمریکایی ها

جنبش شیعیان نیجریه، 
تروریستی اعالم می شود

المنار: پس از اعــدام دو مبارز بحرینی، 
تظاهرات هایی در مناطق مختلف بحرین 
به خصوص در منامه برگزار شد که در آن ها 
یک جوان بحرینی دیگر به نام محمد ابراهیم 
المقداد به شهادت رسید. این تظاهرات ها 
در منامه، کرباباد، کرانه، المعامیر، ســتره، 
النبیه صالح، المصلی و دراز برگزار شــد. 
درگیری هایی شدید بین تظاهرات کنندگان 
و نیروهــای امنیتی در جزیره ســتره در 
جنوب منامه رخ داد که نیروهای امنیتی 
از گازهــای ســمی برای متفــرق کردن 
تظاهرات کنندگان استفاده کردند، همچنین 
بــا خودروها به تعقیب آن هــا پرداختند.

رویترز: سهیل شاهین، یکی از سخنگویان 
طالبان هرگونه قراری برای مذاکره با دولت 
افغانســتان را تکذیب کرد. عبدالســالم 
رحیمی، وزیر صلح افغانستان پیش از این 
ادعا کرده بود این مذاکرات انجام خواهد شد، 
اما شاهین تأکید کرد: مذاکرات با دولت تنها 
زمانی به وقوع خواهد پیوست که فرصتی 
برای خروج نیروهای آمریکایی اعالم شود. 
زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور 
سازش افغانستان هم یکشنبه اذعان کرد، 
مذاکرات بین افغان ها تنها پس از آن انجام 
خواهد شد که ایاالت متحده توافق خودش 
با جنبش طالبــان را به نتیجه برســاند.

اینکه جنبش اســالمی  اعــالم  مهر: با 
نیجریه وارد فهرست گروه های تروریستی 
خواهد شــد، دشمنی ها با شــیعیان در 
نیجریه جدی تر می شود. دایو آپاتا، معاون 
دادســتان کل نیجریه تأیید کرد که یک 
دادگاه فدرال با صدور حکمی به دولت این 
کشور اجازه داده است تا فعالیت »جنبش 
اســالمی نیجریه« را ممنوع نماید. دفتر 
شیخ »ابراهیم زکزاکی« رهبر این جنبش 
در واکنش به حکم دادگاه فدرال اعالم کرد 
که دسیسه چینی ها برای ممنوع ساختن 
فعالیت این جنبش از سال 2015 در جریان 
بوده و صدور این حکم نیز دور از انتظار نبود.
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﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٨/٠۵   ︫︕﹠ ﹢ران را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ روز︎  ︀غ︨  و ﹎︣دو︋ 
 ︡︋︀زد ️︗ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .﹝︐﹆︀︲﹫︀ن﹁ ﹤︋ ︊︮ ︨ــ︀︻️ ١٠
ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه در ، روز﹨ــ︀ی ٩٨/٠۵/٠٨ و ٠٩/٩٨/٠۵                             و در︀﹁ــ️ ﹁ــ︣م︫ 

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏آدرس ذ ﹤︋  ( ﹤︊﹠︫︀ر و ﹤︊﹠︫ ﹤︨ )
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه: 

١- ﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︋︣ای ﹎﹑︋﹩ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 
٢- ﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︋︣ای ﹎︣دو ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 

﹥ ︧ــ︀ب   ︋︤وار ︩﹫﹁ ︀ ﹩﹊﹡︀ ﹫ــ﹟︋   ︋﹉ رت﹢ ــ﹥︮   ︋︡︀ ٣-  ﹝︊﹙ــ︼ ود︺ــ﹥︋ 
. ︫︡︀  ︋﹤﹁﹢﹇﹢﹞

۴- ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار در رد و ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .
۵-  ﹁︣م ︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︤ا︡ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹁︣م ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑﹆︡﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد.

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

/ع
۹۸
۰۵
۶۸
۹

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
شركت آب و فاضالب مشهد در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت 

.  ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 
ف

دي
ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه به ريال

رتبه و رشته 
مورد نياز

نوع تضمين شركت در مناقصه

1
اجراى توسعه شبكه فاضالب و نصب انشعابات بهمراه تأمين لوله و لوازم 

1247/181/170/2542/360/000/000 ماهدر محدوده منطقه يك بهره بردارى (1-2)

5 آب

 1. واريز نقدى به حساب جارى 
شماره100050005بانكى 
پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد

2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت  

4 . چك تضمين شده بانكى

2
اجراى توسعه شبكه فاضالب و نصب انشعابات بهمراه تأمين لوله و لوازم 

1238/884/761/2231/945/000/000 ماهدر محدوده منطقه يك بهره بردارى (1-1)

3
اجراى شبكه جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب پراكنده بهمراه 

1233/251/045/7371/663/000/000 ماهتامين لوله و لوازم درمحدوده بهره بردارى منطقه 3

4
اجراى شبكه جمع آورى و  نصب انشعابات فاضالب پراكنده بهمراه 

1224/760/655/2791/239/000/000 ماهتامين لوله و لوازم در محدوده منطقه ثامن

5
اجراى توسعه شبكه فاضالب و نصب انشعابات بهمراه تأمين لوله و لوازم 

823/677/105/3071/185/000/000 ماهدر محدوده پراكنده منطقه 4

6
اجراى شبكه جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب كروكى پراكنده   

1215/796/720/101790/000/000 ماهبهمراه تأمين لوله و لوازم در محدوده بهره بردارى منطقه 2  

7
اجراى توسعه شبكه فاضالب و نصب انشعابات بهمراه تأمين لوله و لوازم 

511/867/164/200593/500/000 ماهدر محدوده پراكنده شهرك ابوذر

١- ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : از ﹝︣︵ ﹏︀ی ︾﹫︣ ︻﹞︣ا﹡﹩
︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب  ٢- ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ١٣٩٨/۵/٩ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞
﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟،   ︠،︪︡﹞ آدرس ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٢٣/۵/١٣٩٨︋  ︡ه :︎  ︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ٣- ︑︀ر

. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹟﹫︴︧﹚﹁
۵- ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و ︎︦ از ارز︀︋﹩ ، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز 

﹐زم را ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
 . ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ۶- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 

  .︫︡︀ ︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ -٧
︪︡﹞  د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۵۶
۸۳

/ع
۹۸
۰۵
۶۹
۷

  ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ ﹤﹫﹑︮ا
︫﹞︀ره ۶-٩٨ ﹡﹢︋️ دوم

﹢م ﹝︣داد ﹝︀ه  ــ︡ه در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س در ︑︀ر︀ی دوم و︨  ︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹠︐︪ــ︫︣ 
︨ــ︀ل ︗︀ری ︋︀︋️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ۶-٩٨ ﹝﹢︲﹢ع ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
وا︗︡ ︫ــ︣ا︗ ︳️ ︋︣و﹡︧︍︀ری ︋︪﹩ از و︸︀︿ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ , ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩, 
 ﹤﹞︀﹡︣ ︀ز﹝︀ن︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری  از︨   ︎️﹫﹑ ﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮   ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀د   ︫️︗ د︗﹥ ﹋︪ــ﹢ر در ر︫ــ︐﹥ ﹡﹫︣و از ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹢ و︋ 

 .︡︢ف ﹎︣د ︫︡ه
امور تداركات  شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

/ع
۹۸
۰۵
۶۲
۰

گزارش خبری

 موج جدید حمالت موشکی
 و پهپادی انصاراهلل علیه متجاوزان

 تغییر موازنه قدرت 
و استیصال سعودی

  جهان  نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن از حمله موشکی به مقر فرماندهی ائتالف 
متجاوز عربی ساعاتی پس از دو عملیات هجومی 
اتاق های  علیه  شده  بمب گذاری  پهپادهای  با 
کنترل و آشیانه های پهپادهای فرودگاه نجران 
در جنوب غرب عربستان خبر دادند. نیروهای 
مشترک یمنی در این حمله موشکی با یک فروند 
موشک بالستیک کوتاهبرد، مقر ائتالف سعودی 
در »سقام« نجران را هدف قرار دادندکه در نتیجه 
آن تعداد زیادی از مزدوران ائتالف سعودی کشته 
و زخمی شدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 

دشمنان  به  امروز  گفت:  متجاوزان  به  خطاب 
می گوییم دست بلند نیروهای مسلح یمن هر کجا 
باشید به شما خواهد رسید و بانک اهداف ما روز 
به روز گسترده تر می شود. نیروهای یمنی پیش از 
این حمله موشکی در دو عملیات پهپادی فرودگاه 
نجران را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن اعالم کرد: در عملیات اول، اتاق های 
کنترل از راه دور پهپادها در فرودگاه نجران و 
در عملیات دوم آشیانه پهپاد ها و دیگر مواضع 
نظامی مورد هدف قرار گرفته شد. سریع تأکید 
کرد: این عملیات به اهداف دقیق خود رسید. بر 

اساس این گزارش، عملیات مذکور در واکنش 
به جنایات ائتالف سعودی و حمالت متعدد آن 
انجام شد. ائتالف تنها در 48 ساعت گذشته 27 
حمله هوایی به اهداف یمنی انجام داده است. 
با  اخیر  ماه  چند  در  یمنی  مشترک  نیروهای 
توسعه کمی و دامنه برد موشکی و پهپادی خود 
و هدف قرار دادن اهداف حیاتی در عمق خاک 
عربستان موازنه نبرد با متجاوزان را به نفع خود 
تغییر داده اند؛ به طوری که پس از خروج بیشتر 
نیروهای اماراتی از خاک یمن، ریاض نیز تقالی 
خود را برای خروج از این باتالق افزایش داده است.
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