
 

امید کردن قشر آسیب پذیر است هدف دشمن نا
 سیاست آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی روز گذشته در خطبه های نماز آیت اهلل علم الهدی:

عیدسعید قربان در بارگاه منور رضوی اظهار داشت: عید قربان، عید لقاء اهلل 
است؛ قربان به معنای نزدیکی و قربت الی اهلل است و عید سعید قربان، عید 

 ............ صفحه 2لقاء اهلل است؛ در روز عرفه یک تسویه حساب ...

سفِر درمانی شیخ زکزاکی 
آغاز شد

از »ایسم« ها 
به ادبیات قرآن پناه ببریم

والیت؛
برترین رکن اسالم

8 7 7
همزمان با نامه پزشکان هفت کشور جهان به رئیس دولت نیجریه وحید جلیلی در جمع تشکل های طلبگی حوزه علمیه خراسان: حجت االسالم ملکی:

  :jامام علی
خوش گمانی، 

مايه آسايش دل 
و سالمت دين 

است.  
غررر الحكم ۴۸۱۶
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 ............ صفحه 4

 تولیت آستان قدس رضوی خواستار شد 

عزم ملی برای حل مشکالت حاشیه شهر مشهد

نگاهی به مشکالت 
کسب و کارهای خانگی 

دست مشاغل 
خانگی به بازار 

نمی رسد

آستان  نشست های  آغاز سلسله  به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
قدس برای بررسی مشکالت حاشیه شهر مشهد گفت: نسبت به مشکالت حاشیه شهر 
مشهد بی تفاوت نیستیم و به میزان توان و امکانات به این مقوله ورود پیدا می کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار فعاالن فرهنگی حاشیه شهر مشهد که 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی نسبت 
به مشکالت حاشیه شهر مشهد بی تفاوت نیست و به میزان توان برای رفع مشکالت این 
مناطق تالش می کند، اظهار کرد: موضوع حاشیه شهر مشهد از دغدغه های رهبر معظم 

 ............ صفحه 3انقالب است و بر این اساس این موضوع برای ما...

 اقتصاد  در حالی که هــر خانه می تواند یک 
واحد تولیدی و خدماتی باشــد و در راســتای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شــود، 
کسب و کارهای کوچک خانگی هنوز نتوانسته اند 
به صــورت نظام مند در رفع مشــکل بیکاری و 
افزایش تولید ناخالــص ملی ایفای نقش کنند، 
چنانکه از دیرباز صنعت فرش چنین نقشی را در 

رونق تولید کشور...

واکنش قاضی عسکر 
به ادعای 

»رکن آبادی«

گذشتن از 
خون شهدای منا 
دروغ مسلم است

مسئوالن تشکل های 
اجتماعی در گفت وگو 

با »قدس«:

تشکل های 
مردم نهاد 

مشکل گشایند
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به احترام اهالی تنگستان که در 22 مرداد 
1294 علیه انگلیس قیام کردند

قلم کردن 
پای روباه
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      صفحه 1

/ع
۹۸
۰۶
۰۲
۵

آگهى تجديد فراخوان
 جذب سرمايه گذار شهردارى تربت جام

شرح در صفحه 8

 ﹏﹨ ︉︧ ﹤﹡︀︠︀ر﹋
از ︋﹢﹝﹫︀ن ﹨︣ ا︨︐︀ن و︤︐﹢ر (︋︀زار︀ب )

︋︀ ︫︣ا︳ ز︣ ا︨︐︡ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ :
 ﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ : ︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر +︎﹢ر︨︀﹡️ + ︋﹫﹞﹥

( ﹩﹎︣﹢﹞ ︩ ︣﹋️ ﹨︀ی︎   ︫﹟﹫  ﹟︣︐﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ در︋   ︋)
︋︺︡ از ا︑﹞︀م دوره آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︀ر در ا︨︐︀ن ︋﹢﹝﹩ ︠﹢د را ︫︣وع ﹋﹠﹫︡. 

آدرس ﹋︀ر︠︀﹡﹥ : ︗﹠︉ ︎﹙﹫︦ راه ︑︑- ︤︣︊︣ان
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س : ٠٩٣٠٣٣٣١٠٢۶ /ع

۹۸
۰۶
۳۵
۹ فراخوان مناقصه 

واحد هاى تابعه دانشگاه 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۳۶
۸

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی 
    ︨︣زده ، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری ،   

     ︗ـ﹢ا﹡﹥ ︎ـ︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۶
۳۷
۰

فراخوان تجديد مناقصه
شبكه بهداشت و درمان

 شهرستان تايباد 
 ٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۳۳
۳

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

﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٠ را   ︫﹤ ︖︧ــ︐︀ن) ︋   ︋︣ــ ︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (ا︗︣ای︠  ︡﹝︀ت︎  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖ــ︀م︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣﹋️ در  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︨ــ
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠١٣٩٨/٠۵/١٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︨︐︀د︋ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٨/٩٨/٠۵

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/٩٨/٠۶
︡ف    ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ :﹟﹀﹚︑
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀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 ️︀︨

ع ۹
۸۰
۶۳
۵۴

️ اول
︋﹢﹡

سیاســت: اســحاق جهانگیری دیروز در دیدار 
دیمیتــری مدودف، نخســت وزیر روســیه که در 
حاشیه مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان برگزار 
شــد، گفت: با وجود آنکه ایران طی قرن ها همواره 
حافظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بوده است، 
آمریکایی هــا بتازگی بــه دنبال ایجــاد ناامنی در 
خلیج فارس و تنگــه هرمز بودند تا بــه این بهانه 
ائتالف دریایی تشــکیل دهند. وی افزود: همه این 
اقدامــات را مخل ثبات و امنیت منطقه می دانیم و 
انتظار داریم کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت 
ســازمان ملل نظیر روســیه در خصوص این گونه 

اقدامات به آمریکا هشدار دهند.
نخست وزیر روســیه نیز در این دیدار با بیان اینکه 
آمریکا سیاست های گسترده ای را علیه ایران و روسیه 
وضع کــرده و روز به روز فشــارهای خود را افزایش 
می دهد، گفت: خط مشی روسیه در خصوص برجام 
پایدار و غیرقابل تغییر اســت و موضعگیری ایران در 
قبال خروج آمریکا از برجام را منطقی و مقتدرانه تلقی 
می کنیم. دیمیتری مدودف افــزود: خروج آمریکا از 
برجام اقدامی بی پایه و اساس بود و همه کشورها این 

موضوع را درک می کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاســت و موضعگیری روسیه 

در خصوص برجام با جمهوری اسالمی ایران یکسان 
اســت، تصریح کرد: مقامات روسیه در همه سطوح 
بر این موضوع تأکیــد دارند و تحریم ها را علیه ایران 

غیرقانونی می دانیم.
نخســت وزیر روســیه بر ضرورت سرعت بخشیدن 
به روند همکاری های اقتصادی از ســوی دو کشــور 
تأکید کرد و اظهار داشت: تهران و مسکو باید با تنوع 
بخشــیدن به ارزهای خارجی در روابط بانکی، میزان 
وابســتگی خود به کشــورهای دیگر را در مناسبات 

تجاری خود کاهش دهند.
وی افزود: آمریکا تالش می کند فشارهای خود بر ایران 
و روســیه را افزایش دهد، اما تهران و مسکو باید در 
مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی هوشمندانه 

عمل کنند.

سیاســت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در سفرش به قطر صبح دوشنبه با شیخ 
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر دیدار 

و گفت وگو کرد. 
وزیــر خارجه در ایــن دیدار، دیــدگاه جمهوری 
اســالمی ایران در توســعه مناســبات بــا همه 
همسایگان را مورد تأکید قرار داد و از روابط ایران 
و قطر به عنوان الگویی برای مناســبات سیاســی 

ایران و کشورهای منطقه یاد کرد. 
رئیــس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان کرد: 
تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران کارساز نیست 
و بر ناامنی منطقه افزوده اســت. امیر قطر نیز در 
این دیدار با اشــاره به مناسبات نزدیک و برادرانه 
ایــران و قطر، مشــورت و رایزنی دو کشــور در 
خصوص مســائل منطقه ای و بین المللی و تالش 
مشــترک برای حل و فصل مشــکالت منطقه را 

مورد تأکید قرار داد. 
وی همچنین بر آمادگی همیشگی کشورش برای 

برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. 
به گزارش فارس، ظریف به منظور دیدار و گفت وگو 

با مقامات قطری عصر یکشنبه راهی دوحه شد. 
وی همچنیــن با »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« 

همتای قطری نیز دیدار و گفت وگو کرده بود.
وزیرخارجه ایران در دیدار با همتای قطری، امنیت 
خلیج فارس را مسئولیت کشورهای همین منطقه 
خواند و نه نیروهای خارجی و بر مســئولیت ایران 

در حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
پایان این دیدارها در توییترش نوشــت: »از ســفر 
بسیار سازنده به قطر بازگشتم. با امیر قطر و وزیر 
خارجــه این کشــور درباره موضوعــات دوجانبه، 

منطقه ای و جهانی بحث و تبادل نظر کردیم«. 
وی با اشــاره به مصاحبه مفصلی کــه با الجزیره 
انگلیســی داشــته، تصریــح کرده اســت: »فقط 
ملت هــای منطقــه می توانند امنیــت منطقه را 

تضمین کنند نخست همسایگان«.

سیاست: قاضی محمدشهریاری، سرپرست دادسرای 
جنایی تهران در مطلبی، درباره سالگرد وقوع فاجعه 
منا نوشــت: اطالعات نادرســت حکام عربســتان و 
اعالم اینکه اجســاد را نخواهیم داد از یک  سو و فشار 
افکار عمومی از ســوی دیگر، همگی را می آزرد، اما با 
سخنرانی رهبری در جمع ارتشیان در نوشهر و خطاب 
قرار دادن حکام عربســتان، در نهایت دولتمردان آل 
ســعود طی یک عقب نشــینی اعالم کردند اجساد 

شهدای ایرانی را به ایران منتقل خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: بالفاصلــه ســتاد مدیریت بحران 
تشکیل شــد و به همراه همکاران در ستاد حضور 
یافتیــم. جلســات متعددی تشــکیل و در نهایت  
اعالم شــد مسئوالن عربســتانی اعالم کرده اند با 
انجام آزمایش DNA اجســاد شــهدای ایرانی را 
شناســایی و تحویل می دهیم. مقرر کردیم ما هم 
پروفایل DNA برای اطمینان بیشــتر در تهران 
برداریم به ویژه که برخی از مسئوالن مانند شهید 

رکن آبادی هم در بین شهدا بودند.
وی افــزود: در فرودگاه مهرآباد جای مشــخصی را 
تعیین کردیم تا از همان جا شهدا را پس از اخذ نمونه 
DNA به شهرستان ها منتقل کنیم. نخستین گروه 
اجساد 104 نفر شهید با تأخیر پنج ساعته هواپیمای 

عربســتانی وارد فرودگاه شــدند. با توجــه به اعالم 
حکام سعودی مبنی بر تعیین هویت دقیق شهدای 
ایرانی مقرر شــده بود دو روز بعد مراسم تشییع در 
سراسر کشــور برگزار شود. همزمان هم در گوشه ای 
دیگر مراســم استقبال با حضور سران قوا برقرار شد. 
ما ســرگرم کار بودیم و وقتی با تابوت های قرمزرنگ 
مواجه شدیم، دیدیم دو برچسب دارند یکی سبز رنگ 
و دیگری سفید. هر برچســبی مشخصات متفاوتی 
داشــت. یکی از تابوت ها را که برای نمونه باز کردیم 
متوجه شدیم نه تنها برچسب ها با مشخصات متفاوت 
هستند، بلکه جسد داخل تابوت زن است، در حالی که 
روی برچسب ها دو اسم مرد بود. نمایندگان استان ها 
آمده بودند اجســاد استان خود را تحویل بگیرند اما 

امکان شناسایی با وضع موجود، نبود.

ناگفته های سرپرست دادسرای جنایی درباره شناسایی اجساد شهدای فاجعه مناظریف در دیدار با امیر قطرنخست وزیر روسیه در دیدار جهانگیری 

اطالعات برچسب های روی تابوت با اجساد مطابقت نداشتتروریسم اقتصادی علیه ایران بر ناامنی منطقه افزوده استموضع روسیه در خصوص برجام با ایران یکسان است

ضمیمه  روز

در این شماره 
»بیت المقدس« می خوانید

بحران کشمیر؛ 
میراث شوم 

استعمار
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تفکر مقاومتی 
»الحشد الشعبی« عامل اصلی 

هجمه های واشنگتن است

  »ماجد غماس« 
در گفت وگو با »بیت المقدس«:

حال  و هوای ضاحیه بیروت در ایام     
جنگ 33 روزه در گفت وگو 
با خانم »ریم اخرس«

٦٤

بحران کشمیـر؛ میراث شوم استعمار دکتر اسماعیل رضوان و دکتر طالل عتریسی
 در گفت وگو با بیت المقـدس مطـرح کردند؛

3

شکست عنکبوت، میوه 
شیرین مقاومت

عید خونین بیت المقدس
دژخیمان رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه 
به نمازگزاران مسجد االقصی حمله کردند

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ايـران

امام جمعه موقت تهران: اروپا مقهور و تسليم در برابر نظام سلطه و آمريكاست   سياست: حجت االسالم والمسلمين محمدحسن ابوترابى فرد، امام جمعه موقت تهران در خطبه هاى نماز عيد سعيد 
قربان كه صبح ديروز در مصالى امام خمينى(ره) برگزار شد، گفت: آمريكا كيست كه عده اى مالزم آن شده و در برابر آن خضوع مى كنند؟ قدرت هاى استكبارى چه شأنى دارند كه ملت ها را مقهور خود كرده اند؟ وى 

تأكيد كرد: انگليس امروز و بريتانياى ديروز بايد از ملت ايران درس بگيرند، ضمن اينكه اروپاى مقهور و تسليم در برابر نظام سلطه و آمريكا بايد شخصيت مستقلى داشته باشد.

آيت اهللا سيداحمد علم الهدى روز 
گذشــته در خطبه هــاى نمــاز 
عيدسعيد قربان در بارگاه منور رضوى اظهار 
داشت: عيد قربان، عيد لقاء اهللا است؛ قربان به 
معناى نزديكى و قربت الى اهللا اســت و عيد 
سعيد قربان، عيد لقاء اهللا است؛ در روز عرفه 
يك تسويه حساب كامل نسبت به تمام آنچه 
در گذشــته صورت گرفته انجام مى شــود. 
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى گفت: عرفه با قيامت از 
همســان  تقريباً  نظــر  يك 
هســتند؛ در روز قيامت نيز 
حساب ها تسويه و گناهكار و 
كافر به حسابش رسيدگى و به 
ســمت دوزخ و عــذاب الهى 
مى رود و يا انسان ثواب دار نيز 
به پــاداش عمل خودش نائل 
مى شــود؛ روز عرفــه نيز روز 
تسويه حساب خداســت، اما روز عرفه يك 
محاسبه و نتيجه بيشتر ندارد و آن اين است 
كه خداونــد در روز عرفه همــه گناهان را 
مى آمــرزد و همه را عفو مى كنــد. آيت اهللا 
علم الهدى ادامه داد: امروز را عيد مى دانيم به 
عنوان عيد لقاءاهللا؛ در دعاى عرفه ذات مقدس 
پروردگار قلم عفو بر تمام اعمال و جرايم ما 
كشــيد و امروز، روز لقاءاهللا است و بندگان 
شايستگى مالقات با خداوند را پيدا مى كنند.
لقاء اهللا يك نمونــه و تابلو دارد كه چندين 

هزارسال است كه در برابر ديدگان انسان ها 
قرار مى گيرد و نمــاد اين لقاء اهللا، «ابراهيم 
خليل» است؛ براى لقاء اهللا انسان بايد از همه 
چيز بگذرد. وى خاطرنشان كرد: قانع فردى 
اســت كه قدرت تأمين زندگانى خود را در 
تمام ايام سال دارد، اما با كمبودها و نقص ها 
مى سازد و زندگى وى به وسيله قناعت تأمين 
مى شود؛ «معتر» اما كسى است كه چشم به 
دست انسان هاى ديگر دارد؛ اين مسئله يك 
راهبرد عظيم اقتصادى براى ماســت و ذات 
مقدس پروردگار در سوره حج براى ما راهبرد 

مى دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشان 
كرد: بايد قشــر آســيب پذير اما قانع كه 
مى تواند بــا مقاومت در برابــر كمبودها 

زندگــى كند را تأمين كــرد و «معتر» را 
نيز بايــد حمايت كرد  تا زندگى اش اداره 
شــود؛ جريان اقتصادى با اين هدفمندى 
يك راهبــرد اقتصادى قرآنى اســت؛ در 
حقيقت اگر اين مســئله بــه عنوان يك 
راهبرد اقتصادى در زندگى امروز ما مورد 
اخذ قرار گيرد و در برنامه ريزى مديريتى 
جامعه و كشور ما وارد شود، مى توانيم در 
مقابل تهاجم اقتصادى دشــمن مقاومت 

كنيم.

 دشمن مى خواهد
مردم مستأصل شوند

آيــت اهللا علم الهــدى تأكيد كــرد: با توجه 
بــه تحريم هــا دو فكر بر جريــان مديريت 

اقتصادى حاكم اســت؛ يكى انديشه رهبر 
معظم انقالب است كه مى فرمايند با اتكا بر 
امكانات و موجودى داخلى خودمان برنامه را 
پيش ببريم؛ چرخه اقتصاد را راه بيندازيم و 
عناصر فعال اقتصاد برخوردار شــوند و قشر 
آســيب پذير تأمين شوند و قشر از كارافتاده 
ناتوان نيز مستأصل نشــوند و اين ها را اداره 
كنيم. وى خاطرنشان كرد: دشمن تصور كرد 
كه با تحريم ما را بــه زانو درمى آورد و تمام 
توجهش به اين دو قشر است؛ اگر اين دو قشر 
مستأصل شوند دشمن به نتيجه رسيده است 
و اين تمام انگيزه دشمن در تهاجم اقتصادى و 
تحريم هاست؛ برنامه و انديشه اقتصادى رهبر 
معظم انقالب اين است كه فعاليت توليدى و 

جريان معيشتى مردم راه اندازى شود.
امام جمعه مشــهدمقدس با اشاره به اينكه 
مى توانيم مسئله معيشــتى مردم را تأمين 
كنيم گفت: بينش دوم اين است كه دشمن 
به ما هجمه كرده؛ مشكل هجمه دشمن را 
از ناحيه خود دشــمن حل كنيم؛ اين فكر، 
فكر غلطى است و تجربه و عقل اين را ثابت 
كرده است؛ دشمن، دشمن است و احساس 
كند مقابل توطئه او مستأصل هستيد، فشار 
و هجمه را بيشتر مى كند؛ دشمنى دشمن 
به خاطر وسايل دفاعى و فناورى هسته اى و 
مسائل اين گونه نيست و دشمنى دشمن به 
خاطر اصل وجود ما و در بستر انقالب ماست 

و بنا دارد ما را براندازى كند.

آيت اهللا علم الهدى: 

هدف دشمن نااميد كردن قشر آسيب پذير است

 اميرحســين ثابتى (فعال سياسى) (عزيز) گفتى با جريانى مواجهيم كه خالف 
نظر رهبرى به صورت ملى به دشمن باج داده تا امتياز جناحى بگيرد! بعد مى گويد 
اگــر به عقب برگردم بازهم برجام را تكرار مى كنم! حاال كه خودش تحريم شــده! 
مى گويد چرا مقابل دشــمن با ما وحدت نمى كنيد؟! شــرط وحدت اين است كه 
بگوييد نمى خواهيد اشتباه برجام را تكرار كنيد، جناب ثابتى، كاش ايشان (ظريف) 

هم يك دهم شما مالحظه مى كرد. 09390002323
 خدا نگهدار رهبرى و پشتيبان رئيسى باشد. اگر قرار است پشت سدى آب جمع 
شــود بايد اول درز آب ها را كور كرد؛ چون خائن وقت دارد و به شــكل اختالس به 

سمت قرار دادها و تجارت آزاد تغيير مى كند. 09150009278
 تا حاال كه زورهيچ كس به خودروســازها نرسيده، اما اينكه نيروى انتظامى براى 
چندمين بار، پرايد را تهديد بعدم شماره گذارى نموده خود داند و مبارك است اما 
دو نكته: مهم ترين دليل مرگ و مير پرايد، رانندگان جوان آن هســت 2-اگر پرايد 
را حذف كنيد ماشين با دو برابر قيمت جايگزينش مى شود، آيا به فكر مستضعفين 

هم هستيد؟ 09350009020
 جوانان 40 سال پيش سالم تر، دلسوزتروكارى تر بودند. به ماديات كم توجه بودند، 

ولى اكنون عكس آن زمان است. 09100009651
 امام خمينى: مجلس در رأس اموراست. پس عامل تمام نابسامانى ها مجلس است. 
اگر به جوانان 40 سال پيش ميدان مى داديد اكنون بهترين مملكت و بهترين اميد 

جوانان بود. 09150007215
 چرا دولت در قضيه شيخ زكزاكى كارى نمى كند؟ چرا براى حمايت از يك انسان 

مجاهد و پدر 6 شهيد تظاهراتى نمى شود؟ 09150002864
 80 درصد ميراث فرهنگى ايران مســاجد و حســينيه هــا و تكايا و حرم هاى 
امامزادگان هستند كه عالوه بر مسافر داخلى بيش از5 ميليون گردشگر خارجى را 
جذب كرده كه با تأسيس وزارت ميراث و تبليغات بين المللى به راحتى مى تواند ما 

را از مفت فروشى نفت و تحريم دالر نجات دهند. 09360006158
 سازمان محترم تأمين اجتماعى! دولت اعالم كرد مبلغ 400 هزار تومان به حقوق 
مستمرى بگيران اضافه بشــه، به غيراز 18درصد هر ساله!چرا 18درصد امسال را 
پرداخت نكرديد؟ لطفاً اطالع رســانى كنيد كه ما هم بفهميم چى به چى اســت؟ 

09370008044
 اين عين عبارت حضرت امام(ره) اســت فرمودند: «اگر معلوم شودكســانى 
در بعضى ادارات و وزارتخانه ها براى اجراى امور شــهدا و خانواده آن ها اشكال 
تراشــى مى كنند به عنوان ضد انقالب بايد مورد تعقيب واقع شــوند ...» بنياد 
شــهيد، با جابه جايى بيمه دى و بيمه ايران دقيقاً اين كار را كرده اســت. چه 
دســتى در كار اســت نمى دانم؟ اگرطومارى با چند ده هزار امضا الزم است، 

تقديم شود؟09390002323
 اردشير زاهدى پس از 40 سال گفت: ما به هموطنان خود بد كرديم مقصر بوديم 
ما مردم را نشناختيم. مسئوالن بى تفاوت هم روزى مشابه اين را تكرار مى كنند و به 

نجابت اين ملت اقرار خواهند كرد. 09150007215

چه كسى 
محور وحدت مى شود؟

در آســتانه انتخابات آتــى مجلس يازدهم 
شــوراى اســالمى بار ديگر وحدت درونى 
اصول گرايــان حول نقش تشــكل جامعه 
روحانيت مبارز، به موضوعى براى گفت وگو 
و چانه زنى تبديل شده اســت. در اين ميان 
حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم چند 
روز پيش در گفت وگويى اعالم كرد شــرط 
موفقيت اصول گرايان پذيرش شــيخوخيت 

جامعه روحانيت مبارز است.
اصول گرايى عنوانى بود كه به صورت رسمى 
از مجلس هفتم بر جريان راســت ارزشى و 
سپس كل جريان موســوم به راست گرايان 
الحــاق گرديد؛ اما پيــش از آن، اين جريان 
به پشتوانه دو تشــكل راست سنتى جامعه 
روحانيت مبــارز و حزب مؤتلفه شــناخته 
مى شد. دو تشكلى كه پيشينه ائتالف آن ها 

به پيش از انقالب بازمى گردد. 
جريان راســت از ســال 1381 بــا ظهور 
چهره هــاى نوپديد سياســى مواجه شــد، 
چهره هايى كه توانستند در انتخابات شوراى 
شــهر (1381)، هفتميــن دوره مجلــس 
(1384) و نهمين دوره رياســت جمهورى 
(1384) پيروز گردند و بر چهره هاى سنتى 

پيشى بگيرند. 
از آن پس بود كه اختالفات درون اصول گرايى 
آشكارتر شــد. چه اين چهره هاى جوان گاه 
رويه نيروهاى سنتى را برنمى تابيدند. در اين 
ميان، گروهى همچون جبهه پيروان خط امام 
و رهبرى هنوز محوريــت جامعه روحانيت 
مبارز را مى پذيرند و گروهى ديگر كه بيشتر 
چهره هاى جــوان و نوپديد اصــول گرايى 
هستند سعى در تعريف نوينى از اصول گرايى 
و مرجعيت روحانيت دارند و بر استقالل خود 

تأكيد مى ورزند.
اين امر براى مثال در مجلس هشــتم و نهم 
حول رقابت ميان حاميان رياست غالمعلى 
حداد عــادل (نو اصول گرايــان) و على اكبر 
الريجانى (اصول گرايان سنتى) و انتقادهاى 
فراكسيون انقالب اســالمى و بعدتر جبهه 
پايدارى نسبت به الريجانى و حاميانش نيز 

عيان شد.
 تجربه انتخابات ادوار پيشــين نشــان داده 
تفاوت ميــان مواضع درونــى اصول گرايى 
موجب شده تا وفاق ميان اصول گرايان سخت 
گردد و در انتخابات مختلف حضور چهره هاى 
مختلفى از اصول گرايان مثالً الريجانى، حداد 
عادل، سعيد جليلى و محمدباقر قاليباف يا 
محسن رضايى فرايند اجماع و وحدت درونى 
را به روندى فرسايشــى تبديل كرده است. 
درحالى كه تا پيش ازايــن، محوريت جامعه 
روحانيت مبارز موجب مى شد تا اين تشكل 
به مثابه شاقول اين جريان عمل نمايد، ولى هر 
چه مى گذرد تأكيد بر نقش مشورتى جامعه 
روحانيت مبارز و تشــكيك در مرجعيت آن 
موجب شده تا حضور شخصيت هاى اصول گرا 
بر وجه نهادى روحانيت غلبه نمايد و نتيجه 

مطلوبى نداشته باشد. 
درحالى كه شــايد يكى از مزاياى اين جريان 
نسبت به اصالح طلبان همين بود كه آنان از 
يك نهاد مرجع برخوردار بودند كه مى توانست 

در هنگام اختالف تصميم گيرنده باشد.
حال اظهارات ســخنگوى جامعه روحانيت 
مبارز نشــان مى دهد وى بر اين عقيده است 
كه پيش از درگذشــت آيت اهللا مهدوى كنى 
نيز محوريت جامعه روحانيت مبارز در جريان 
اصول گرايى كاهش يافته بود و همين موجب 
ظهور احمدى نژاد يا نتايج ضعيف اصول گرايان 
بــراى مثال در انتخابات رياســت جمهورى 
1392 شــده است. بررسى مواضع مصباحى 
مقدم نشــان مى دهد اين تشكل در تالش 
است تا با تجميع سرمايه هاى خويش جوانان 
اصول گــرا را ناگزير از پذيرش مرجعيت اين 
تشكل نمايد؛ چراكه تكثر درونى اصول گرايان 
را به منزله كاهش قدرت آن ها تلقى مى نمايند.
البته شواهد نيز تا حدودى اظهارات او را تأييد 
مى كند. هرچند به نظر مى رسد كاهش نقش 
تشكل جامعه روحانيت در وفاق اصول گرايان 
موجب نشــده تا نقش و قدرت اصول گرايان 
سنتى كاسته شود. به ويژه مجلس هشتم، نهم 
و دهم نشان مى دهد چهره ها و گروه هايى كه 
مرجعيت اين تشــكل را در رقابت پذيرفتند 
توانستند در مجلس در جايگاه برترى قرار گيرند 
و موجب شدند تا اصول گرايان حتى در بزنگاه 
غلبه اصالح طلبان در حاشــيه قرار نگيرند و 
به عنوان نيروهاى سياسى مطرح شناخته شوند.
افزون بر اين، جريان اصول گرايى كه ماهيت 
خود را حول ارزش هــاى انقالبى و مذهبى 
تعريف كرده است، نمى تواند نقش روحانيت 
و به ويژه تشــكل جامعه روحانيت مبارز كه 
يكى از نيروهاى اثرگذار در پيروزى انقالب و 

تحوالت پس ازآن بود را ناديده بگيرد.
گويى با اين كار ماهيت جريان را به چالش 
مى كشــد؛ بنابراين براى داشــتن يك بازى 
برد-برد نيروهاى اصول گرايى ناگزيرند حول 
محور جامعه روحانيت به تجميع ســرمايه 
خويش بپردازند يا با به رســميت شناختن 
تفاوت مواضع بازيگران جديد، تمايزات ميان 
نيروهاى ســنتى و جــوان را بپذيرند، آنچه 
مى توانــد اصول گرايى را محل نــزاع رقبا و 

بازتعريف هاى جديدى قرار دهد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز
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برنامه و انديشه 
اقتصادى رهبر معظم 
انقالب اين است 
كه فعاليت توليدى 
و جريان معيشتى 
مردم راه اندازى شود
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از كارتر تا اين ترامپ آرزوى براندازى داشتندگذشتن از خون شهداى منا دروغ مسلم است
سياست: «مرتضى ركن آبادى» برادر ديپلمات 
پيشين ايران در لبنان، همزمان با سالگرد اين 
حادثه مدعى شد: «سال گذشته توافق نامه اى 
را در مذاكرات حج امضا كردند كه براساس آن 
پذيرفته انــد آن چه در منا اتفاق افتاد مقصرش 
ايرانى هــا بودند تا بتواننــد راه حج را باز كنند. 
اطالع دقيقــى دارم و به موقع منبع را اگر نياز 
بود حتماً معرفى مى كنم.» اين ادعا با واكنش 
نماينده پيشين ولى فقيه در امور حج و زيارت 
روبه رو شد، سيدعلى قاضى عسكر گفت: اين يك 
دروغ مسلم است. نه نظام و نه مسئوالن نظام 
هرگز حاضر نيستند عزتشان را با هيچ  چيزى 
معاوضه كنند. در اين چند سال حج بحمداهللا با 
عزت انجام شده است، دقيقاً ضد آن چيزى كه 
ايشان (ركن آبادى) اظهار كرده اند. قاضى عسكر 
درباره «اســناد و منابع موثقى» كه ركن آبادى 
مدعى شده بود گفت: قطعاً هيچ سندى ندارند. 
تفاهم نامه  امضاشــده در اختيار ماست و قطعاً 
اين حرف نادرست اســت. تفاهم نامه حج كه 

بين ايران و عربستان امضا شده، كامالً فكرشده 
به امضا رســيده و ادعاى مطرح شده درباره آن 
درست نيست. او درباره پيش شرط هاى عربستان 
بــراى امضاى تفاهم نامه حج با ايران و برقرارى 
دوباره حج براى زائران ايرانى پس از فاجعه منا، 
تصريح كرد: «عربســتان هيچ پيش شرطى در 
مذاكرات نگذاشته بود، نه تنها راجع به منا بلكه 
درباره ســاير موارد. در آن تفاهم نامه هر آن چه 
نظر ايران بود، قيد شده است.» به گزارش قدس 
آنالين در پى اين اظهارات قاضى عسكر امروز 
سه شنبه شب ميهمان برنامه جهان آرا در شبكه 

افق خواهد بود.

سياست: حجت االســالم احمد خاتمى، در 
خطبه هاى نماز عيد قربان در مســجد مقدس 
جمكــران تصريح كــرد: برائت از مشــركين 
آدمكــش و كودك كش و برائــت از آمريكا و 
صهيونيست هاى جنايتكار كه نماز مسلمانان در 
مسجد االقصى را به خاك و خون كشيدند، امرى 
مهم است. امروز برائت از آمريكا و صهيونيست 
جنايتــكار، جلوه غيرت دينى اســت،هر كس 
غيرت دينى دارد با شكوه فرياد مى زند «مرگ 
بر آمريكا و مرگ بر صهيونيســت». وى افزود: 
سخن اين است كه امروز آمريكا، همپيمانانش 
و رژيم صهيونيستى با اسالم مسئله دارند و غلبه 
و هجمه آن ها عليه اســالم است، آن ها با دين 
شما طرف هستند و مى خواهند دست از دين 
برداريد. خاتمى عنوان كرد: مخالفت با ايران با 
همين هدف است، آن ها به خوبى مى دانند كه ما 
تروريست نيستيم و خودشان تروريست هستند، 
آن ها به خوبــى مى دانند در خط مقدم حقوق 
بشــر آمريكا و همپيمانانش و رژيم جنايتكار 

صهيونيست، آدمكشى است. امام جمعه موقت 
تهران خاطرنشــان كرد: سخن از بمب اتم هم 
نيست، چون فقه ما مخالف سالح كشتار جمعى 
اســت، ما كارى به بمب اتم نداريم، بمب اتمى 
كه آن ها از آن مى ترسند، اسالم جان گرفته در 

ايران اسالمى است.
وى گفت: از كارتر نخســتين رئيس جمهورى 
آمريكا پس از انقالب اسالمى تا آخرينشان اين 
ترامپ روانى كــه روى كارآمده همگى آرزوى 
براندازى نظام را داشتند، اما از پا افتادند و برخى 
مردند، ترامپ و رژيم صهيونيستى نيز اين آرزو 

را به گور مى برند.

 سياســت  بيش از 20 روز از توقيف نفتكش متخلف انگليسى 
در تنگــه هرمز و نزديك 50 روز از ســاقط شــدن پهپاد متجاوز 
آمريكايى به حريم آسمان كشورمان مى گذرد و آمريكا و انگليس 
نه تنها در تشكيل كوچك ترين ائتالف نظامى ناكام مانده اند، بلكه 
به تازگى با ماهيگيرى رژيم اشــغالگر قدس و تالش براى حضور 
در ائتالف شكست خورده و تشكيل نشده نظامى در خليج فارس 
درد سرهايشــان بيشتر شده اســت. از ابتداى ادعاى آمريكايى ها 
براى تشــكيل ائتالف «افزايش تنش ها با حضور نيروهاى نظامى 
فرامنطقــه اى» گزاره اصلى براى ابراز نگرانى كشــورهاى منطقه 
ازجمله ايران، عراق و عمان بوده اســت، اما با اعالم آمادگى رژيم 
اشغالگر قدس، اين هشدارها شديدتر و جدى تر شده است. سامح 
شكرى، وزير خارجه مصر در جريان يك تماس تلفنى با «محمد 
على الحكيم» همتاى عراقى خود، ثبات منطقه خاورميانه را بررسى 
كرد. شــبكه خبرى الميادين به نقل از الحكيم گزارش داد:عراق 
مخالف حضور رژيم صهيونيســتى در هر گروه نظامى است كه با 
هدف ادعايى تأمين امنيت عبور و مرور كشتى ها در خليج فارس 
تشــكيل خواهد شــد. وزير خارجه عراق تصريح كرد: كشورهاى 
حاشيه خليج فارس قادر هستند امنيت عبور و مرور كشتى ها در 
اين خليج را تأمين كنند. وى همچنين تصريح كرد: حضور نيروهاى 
غربى در منطقه، سبب افزايش تنش خواهد شد. الحكيم خاطرنشان 
كرد: مسئوالن عراقى در تالش هستند از طريق مذاكرات، تنش را 

در منطقه كاهش دهند. از ســوى ديگر مقامات سياسى و دفاعى 
كشورمان در رايزنى هاى منطقه اى به كشورهاى منطقه هشدار دادند 
«ثبات و امنيت سواحل دريايى و تنگه هرمز خط قرمز ايران است». 
موضوعى كه اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور ديروز 
در نخستين مجمع اقتصادى خزر كه در تركمنستان برگزار شد، 
خطاب به روسيه و سايركشورهاى حاشيه درياى خزر اعالم كرد، 
ولى مخاطب آن مشخص است. محمد جواد ظريف، وزير خارجه 
كشورمان نيز در گفت وگو با شبكه الجزيره در خصوص عبور و مرور 
كشتى هاى خارجى از تنگه هرمز تصريح كرد: «خليج فارس باريك 
اســت و هرچه تعداد كشتى هاى خارجى بيشترى در آنجا حضور 
داشته باشد، امنيت اين منطقه براى همه كاهش پيدا مى كند». وى 
ضمن انتقاد از اقدامات تحريك آميز آمريكا و همپيمانان اين كشور 
در منطقه غرب آسيا و خليج فارس تأكيد كرد: منطقه خليج فارس 
آماده احتراق اســت؛ زيرا آمريكا و همپيمانان اين كشور، سيلى از 

تسليحات را روانه اين منطقه كرده اند.

 آمريكا مسئول  تبعات حضور صهيونيست ها ست
فرماند نيروى دريايى ســپاه پاسداران نيز در گفت وگو با الميادين 
ضمــن هشــدار درباره هرگونه حضــور غير قانونــى در آب هاى 
خليج فارس و تنگه هرمز گفت: «آمريكا و انگليس بايد مسئوليت 
حضــور رژيم صهيونيســتى در آب هاى خليج فــارس را بر عهده 

بگيرند». ســردار تنگســيرى تصريح كرد:«هرگونه حضور رژيم 
صهيونيستى در آب هاى خليج فارس غير قانونى است، چون ممكن 

است سبب ايجاد جنگ و درگيرى در منطقه شود».

 وزير دفاع: ائتالف نظامى نتيجه معكوس خواهد داشت
امير حاتمى، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح هم در گفت وگو 
با قدس آنالين يادآور شد: آنچه اكنون سبب ايجاد ناامنى و تنش 
در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز شــده و اشــكاالتى را در اين 
منطقه به وجود آورده، ناشى از تصميم ظالمانه آمريكا براى محروم 
كردن جمهورى اسالمى ايران از حق طبيعى خودش يعنى فروش 
نفت اســت. وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تأكيد كرد: تا 
زمانى كه ريشه اين موضوع و تنش ها به صورت اساسى حل نشود، 
اين گونه اقدامات آمريكايى ها و تالششان براى تشكيل يك نيروى 
فرامنطقه اى و چند مليتى به منظور تأمين امنيت كشــتيرانى در 
خليج فارس اثر زيادى نخواهد داشــت، بلكه مى تواند اثر معكوس 

داشته باشد و سبب تشديد ناامنى در منطقه شود.

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

بازتاب

خبرگزارى اسپوتنيك اعالم كرد
«اف بى آى» در حال تهديد و ارعاب شركت كنندگان 

در كنفرانس «افق نو»
سياست: خبرگــزارى اسپوتنيك گزارش داد كه «اداره تحقيقات پليس فدرال 
آمريكا» تالش براى پيگرد شهروندان آمريكايى كه در كنفرانس افق نو در ايران 
شــركت كرده اند يا قصد دارند در اين كنفرانس شركت كنند را آغاز كرده است. 
براساس اين گزارش، يك مقام پيشين پنتاگون ساكن ويرجينيا گفته، عوامل اف 
بى آى در همين راســتا در ماه مه به خانه وى آمده بودند. او سال گذشته براى 
شركت در كنفرانس افق نو به مشهد در شمال شرق ايران سفر كرده بود و يكى 
از ميهمانانى است كه به نشست بعدى اين كنفرانس كه قرار است در ماه سپتامبر 
در لبنان برگزار شود، دعوت شده است. وى همچنين گفته كه عوامل اف بى آى 

به وى درباره عواقب شركت در كنفرانس افق نو در آينده هشدار داده اند.

رويترز:
تشديد فشار به ايران، از اهداف سفر بولتون به لندن است

سياست: خبرگزارى «رويترز» روز يكشنبه نوشت: تشديد فشار به ايران از جمله 
اهداف «جان بولتون» مشاور امنيت ملى كاخ سفيد به لندن است. بر اساس اين 
گزارش، انتظار مى رود بولتون در سفرش به انگليس كه تا امروز ادامه مى يابد، به 
مقام هاى لندن توصيه كند كه سياســت خود در قبال ايران را بيش از پيش با 
واشنگتن همسو كنند. رويترز نوشته است: «يك مقام ارشد دولت ترامپ گفت 
استدالل بولتون در ديدار با بريتانيايى ها اين خواهد بود كه اگر لندن برجام را مرده 
اعالم كند، به تشــديد فشار به ايران كمك خواهد كرد، اما بعيد است كه به اين 

زودى ها چنين تصميمى [از سوى انگليس] اتخاذ شود.»

رأى اليوم:
درخواست امارات از روسيه براى ميانجيگرى با ايران

سياست: رأى اليوم نوشت: اقدامات غافلگير كننده دولت امارات متحده همچنان 
ادامه دارد و آخرين آن ها، سفر هيئت امنيتى اين كشور به تهران، با هدف توسعه 
همكارى هاى امنيتى مشترك براى تقويت امنيت مرز هاى دو كشور بود. به گزارش 
انتخاب به نقل از اين رسانه لبنانى، اين سفر كه از سال 2013 تاكنون، بى سابقه 
بوده اســت، پس از سفرى كه بن زايد به مســكو داشت، انجام شد؛ كه براساس 
گزارش ها، در ســفر مذكور، امارات از روسيه درخواست كرده است تا براى بهبود 
روابط آن با تهران، وســاطت كند. منابع نزديك به واسطه هاى روس مى گويند: 
مســئوالن اماراتى در سفر به مسكو، از روس ها خواستند پيام واضحى را به ايران 
مبنى بر اينكه آن ها قصد دارند نيرو هاى خود را تدريجاً از يمن خارج كنند، برسانند 
تا در مقابل، ايران از همپيمانان حوثى خود بخواهد از هدف گرفتن امارات منصرف 

شوند. به نظر مى رسد اين پيام، با پاسخ فورى تهران مواجه شده است.

مراسم ترحيم آيت اهللا محسنى از سوى رهبر انقالب 
برگزار مى شود

سياست: مراسم بزرگداشت مرحوم آيت اهللا حاج شيخ محمد آصف محسنى، رئيس 
فقيد مجمع علماى اسالمى كشور افغانستان امروز - سه شنبه 22 مرداد - از طرف رهبر 
معّظم انقالب در قم برگزار مى شود. اين مراسم، پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام 
خمينى(ره) حرم مطهر كريمه اهل  بيت حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار مى شود.

كرملين: 
اجالس سه جانبه روسيه، ايران و آذربايجان به تعويق افتاد

سياست: «ديميتــرى پسكوف»، سخنگوى كاخ رياســت جمهورى روسيه مى گويد 
اجالس سه جانبه روسيه، ايران و جمهورى آذربايجان به تعويق افتاده است. اين اجالس 
قرار بود در ماه جارى ميالدى (اوت) در شهر بندرى سوچى روسيه برگزار شود. بر اساس 
گزارش اينترفكس، پسكوف تصريح كرده اين اجالس به داليل فنى به تعويق افتاده است. 

اينترفكس گزارش نداده اين اجالس در چه تاريخى برگزار خواهد شد.

كنايه توييترى ربيعى به اظهارات پمپئو
وزيرخارجه آمريكا، ايران و تاريخ آن را نمى شناسد

سياست: على ربيعى، سخنگوى دولت در واكنش به اظهارات اخير مايك پمپئو، وزير 
امورخارجه آمريكا درباره پيام رهبر انقالب اسالمى خطاب به زائران بيت اهللا الحرام، در 
توييتر واكنش نشان داد و نوشت: «پمپئو باز هم با فقدان سواد تاريخى، در مقابل پيام 
حج رهبرى معظم با اشاره به شب «تيشا بئاو» به مسئله فلسطين و يهوديان پرداخته و 
نهيب زدن برسر رژيم كودك كش اسرائيل - كه فريضه امت مسلمان در حج است- را 
منافى آيين  شب «تيشــا بئاو» دانسته است. پمپئو نه جامعه ايران را مى شناسد كه 
شهروندان يهود جايگاه خاص خود را در دل آن دارند و نه تاريخ مى داند كه شهروندان 
يهودى ما در همه قرون اســالمى و پيشــا اســالمى آيين هاى دينى خود را در كمال 
آزادى به جا آورده و مى آورند. پمپئو حتى مفهوم شــب تيشابئاو را هم نمى فهمد كه 
اگر مى فهميد رژيم صهيونيستى همان شومى بزرگ است كه به يكسان بر يهوديان و 

مسلمانان فلسطين سايه افكن شده و بايد براى رهايى ازآن شومى دعا كرد.»

سياست خارجى

ايران و عراق درباره تبعات تالش صهيونيست ها براى حضور در ائتالف آمريكا هشدار دادند

غده سرطانى عامل افزايش تنش ها در خليج فارس 

احزاب و تشكل هاسياست داخلى
سيداحمد خاتمى: واكنش قاضى عسكر به ادعاى «ركن آبادى» 

 قوه قضائيه
يك خبرگزارى مدعى شد

فرار متهم رديف اول پرونده 
مديران پيشين بانك مركزى

سياست خارجى
واكنش وزارت خارجه به خبر پيشنهاد مكرون

گمانه زنى رسانه اى است
نبايد به آن توجه كرد

دولت
روحانى در تماس با عمران خان: 
موضوع كشمير هرگز 

راه حل نظامى نداشته است

سياست داخلى
پاسخ وكيلى به يك گمانه زنى

آيا عارف از ليست اميد 
حذف مى شود؟

تسنيم: ساالر آقاخان از متهمان مطرح و بنام 
پرونده ارزى كه كيفرخواستش به همراه پرونده 
عراقچى و سيف به دادگاه رفته، متوارى است. 
ساالر آقاخان 20 اســفند سال گذشته يعنى 
دقيقاً زمانى كــه اوج برخورد با دالالن بازار ارز 
بود، توسط پليس آگاهى شناسايى و دستگير 
مى شود. پس از دستگيرى، براساس آنچه پيشتر 
معــاون اول قوه قضائيه گفتــه، بازپرس وقتى 
مى بيند بانك مركزى و معاونت اقتصادى وزارت 
اطالعات، آقاخان را تأييد مى كنند و مى گويند 
اقداماتــش با هماهنگى آن ها بــوده، او را آزاد 
مى كند و آقاخان نيز از اين فرصت سوءاستفاده 

كرده و تا امروز متوارى است.

سياست: سيد عباس موسوى، سخنگوى وزارت 
خارجه در واكنش به خبر پيشنهاد فرانسه براى 
خط اعتبارى 15 ميليارد دالرى در اينستكس و 
دعوت از روحانى براى حضور در نشست جى7 
با اشــاره به مذاكرات تلفنــى دو رئيس جمهور 
گفت: طبيعى است كه پيشنهادهاى مختلفى 
مطرح  شود، اما اين ها هيچ كدام قطعى نيست 
و پيش بينى هايى اســت كه برخى احســاس 
مى كنند، شايد پيام هايى كه رد و بدل مى شود 
از اين دست باشــد، ولى در حد گمانه زنى هاى 
رسانه اى است و نبايد به آن توجه كرد، اما تا اين 
لحظه پيشنهادى كه بشود به شكل قطعى روى 

آن حساب و خبرى كرد، مطرح نيست.

سياست: حســن روحانــى در تماس تلفنى 
نخست وزير پاكستان با وى، با تبريك عيد سعيد 
قربان گفت: جمهورى اسالمى ايران همواره در 
راستاى جلوگيرى از تنش و نا آرامى در منطقه 
تالش كرده و معتقديم مردم مسلمان كشمير 
بايد از منافع و حقوق قانونى خود استفاده كرده 
و بتوانند با آرامش زندگى كنند. روحانى با اشاره 
به اينكه ايران از هند و پاكســتان مى خواهد تا 
با حفظ خويشتندارى، از ناامنى و كشته شدن 
مردم بيگناه در كشمير جلوگيرى كنند، گفت: 
موضوع كشمير هرگز راه حل نظامى نداشته و 
بايد از طريق ديپلماتيك به دنبال حل و فصل 

مسائل باشيم.

سياســت: وكيلى، نماينده مردم تهران در 
مجلس گفــت: هيــچ اراده اى در مجموعه 
فراكسيون اميد بر حذف، نه فقط آقاى عارف 
بلكه براى ســاير اعضاى اين فراكسيون هم 
وجود ندارد. اين فراكسيون (اميد) تاكنون با 
وجود همه بى ميلى هايى كه از دولت و ديگران 
داشته، همچنان قوامش به خاطر منش آقاى 
عارف بوده است؛ بنابراين سخن حذف آقاى 
عارف دقيق نيست. البته ممكن است كسانى 
از اين دوستان بمانند و ممكن است كسانى 
هم نمانند، اما اينكه اين ليست 100 درصد 
«آرى يا خير» باشد، چنين چيزى نه منطقى 

است و نه معقول و نه زمان آن اكنون است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 22 مرداد 1398 11 ذی الحجه 1440 13 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9037 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 پاسخگویی شبانه روزی به پرسش های زائران غیرایرانی حرم رضوی  آستان: مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی گفت: زائران غیرایرانی و ایرانیان مقیم خارج برای دریافت پاسخ 
پرسش های شرعی و اعتقادی خود می توانند در طول شبانه روز با شماره 32002402 تماس حاصل فرمایند. سیدمحمدجواد هاشمی نژاد گفت: زائران عرب زبان می توانند با شماره داخلی 32003232، زائران 

انگلیسی زبان از ساعت 8 تا 19 با شماره 32002800، سایر زائران خارجی و همچنین ایرانیان مقیم خارج می توانند با شماره 32002402 تماس حاصل فرمایند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با روز عرفه انجام شد  
 دیدار قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 

با آیت اهلل شبیری زنجانی
 آســتان: همزمــان بــا روز عرفــه، 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
با حضرت آیت اهلل شــبیری زنجانی از 
مراجع عالی قدر شیعه در مشهد دیدار 

و گفت وگو کرد.
آیت اهلل شبیری زنجانی در این دیدار با 
تأکید بر اقامه باشکوه نمازهای جماعت 

حرم مطهر امام رضا)ع( خطاب به قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: قدر 
این آنات و لحظاتی را که در معرض نســیم رحمت الهی هستید بدانید و از این 

فرصت مغتنم برای خدمتگزاری به زائران استفاده حداکثری کنید.
ایــن مرجع عالی قدر جهان تشــیع گفــت: مجموعه مدیریت آســتان قدس 
 رضــوی تالش دارد تا بهترین و کیفی ترین خدمــات را به زائران عزیز حضرت 

ثامن الحجج)ع( ارائه نماید.
مصطفی خاکسار قهرودی نیز در این دیدار ضمن ابالغ سالم تولیت آستان قدس 
رضوی ابراز کرد: آســتان قدس رضوی در نگاه جدید خود چند رویکرد را محور 
فعالیت های خود قرار داده که تالش برای تقویت و تعمیق معرفت دینی زائران در 

رأس همه آن ها قرار دارد.
وی افزود: ارائه خدمات هر چه بیشتر به زائران، توجه ویژه به مسائل و موضوعات 
فرهنگی، رعایت صرفه جویی و پرهیز از اسراف در اجرای برنامه های آستان قدس 
رضوی و توجه ویژه به رعایت نیات واقفان و غبطه موقوفات از رویکردهای مورد 

نظر تولیت آستان قدس رضوی است.

از سوی انتشارات آستان قدس رضوی صورت گرفت
 ارائه ۳۰ عنوان کتاب 

در ایستگاه های مطالعه حرم رضوی
آستان: 30 عنــوان کتاب با شمارگان 
۲0 هزار جلد با محوریت معارف رضوی 
در ایستگاه های مطالعه کتاب به زائران و 

مجاوران ارائه شده است.
ایــن کتاب ها به همــت اداره تولیدات 
فرهنگــی معاونت تبلیغات اســالمی، 
به نشر و... با محوریت معارف رضوی در 

قالب ها و موضوعات متنوع متناســب تمام رده های ســنی زائران و مجاوران در 
ایستگاه های مطالعه کتاب زائر تهیه شده است و تابستان امسال برای نخستین 
بار با رویکرد توجه به نیاز فرهنگی زائران و مجاوران حرم امام رضا)ع( در اختیار 

عالقه مندان به کتاب و مطالعه گذاشته شد.
سه سال اســت که طرح مطالعه کتاب زائر در راستای غنی سازی اوقات فراغت 
 زائران بارگاه منور رضوی راه اندازی شــده اســت که در ابتدا فقط در رواق های

حر عاملی و شیخ طوسی و در برخی از مناسبت ها، در ابعاد محدود اجرا می شد. 
امســال با عنایت امام هشتم)ع( و برنامه ریزی های دقیق اداره تولیدات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی این طرح به صورت گسترده در 

حرم مطهر رضوی اجرا شد.
تجهیز قفســه های کتاب برای مطالعه زائران و ایجاد سرای کتاب در رواق های 
 حرم مطهر رضــوی با رویکرد ترویج آموزه های رضــوی و فراگیری دانش ائمه 
عصمت و طهارت)ع( و نهادینه کردن آن در جامعه از جمله اهداف طرح مطالعه 

کتاب زائر است.
همچنین موضوع اهدای کتاب هم در این طرح در نظر گرفته شده و عالقه مندان 
می توانند کتاب های خود را به این فضای فرهنگی اهدا کنند تا زائران و مجاوران 

امام هشتم)ع( از آن بهره مند شوند.
یادآوری می شود؛ اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی با برقراری ارتباط مســتمر با حوزه های مختلف این معاونت و شناسایی 
نیازهای زائران، نقشه محتوایی محصوالت تولیدی به ویژه کتاب را طراحی می کند 
و با برنامه ریزی منسجم و منطقی در حوزه تولیدات فرهنگی خدمات ارزنده ای را 

به زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی ارائه می دهد.

»تنها نگاه خدا را دوست دارم« در باغ رضوان  
اداره  قدس/محمدکاشــانی: رئیس 
پاســخگویی به ســؤاالت دینی حرم 
مطهــر رضوی از راه اندازی نمایشــگاه  
فرهنگــی- تبلیغی عفــاف و حجاب 
با عنــوان »تنها نگاه خدا را دوســت 
 دارم« در بــاغ رضوان بــارگاه ملکوتی 

حضرت رضا)ع( خبر داد.
حجت االسالم مهدی حســن زاده به خبرنگار قدس گفت: این نمایشگاه از عید 
سعید قربان تا پایان تابستان سال جاری و از  ساعت 18 تا ۲4 برای بازدید عموم 
زائران و مجاوران به ویژه بانوان و دختران نوجوان در محل باغ رضوان حرم منور 

امام هشتم)ع( دایر است.
وی ادامه داد: در این نمایشــگاه 10 غرفه با موضوعات: واقعه گوهرشاد، کرسی 
 آزاداندیشــی، نگرش به حجاب، شــهدا و حجاب، از خاک تا افالک، ســربازان 
امام زمان)عج(، فرشته ها به استقبال می آیند و... پیش بینی شده تا بازدیدکنندگان 
بــا موضوعات و مفاهیم مرتبط با عفاف و حجاب از طریق روایتگری، مســابقه 
کتابخوانی، پخش کلیپ، پاسخگویی به پرسش ها و شبهات و... بیشتر آشنا شوند.

این مقام مسئول متذکر شد: همچنین غرفه نقاشی، قصه گویی، پخش فیلم و... 
ویژه کودکان پنج تا ده ساله از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه 

است.
حجت االسالم حسن زاده تصریح کرد: مهم ترین هدف از راه اندازی این نمایشگاه، 
نگاهی جدید در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ظرفیت های موجود در 
حرم مطهر رضوی و اوقات فراغت زائران پس از زیارت بارگاه منور رضوی خواهد 
بود و پیش بینی می شــود روزانه حدود یک هزار نفــر از زائران و مجاوران حرم 

ملکوتی حضرت رضا)ع( از این نمایشگاه بازدید کنند.

 رشد 1۰/6 درصدی تولید محصوالت
در شرکت فراورده های غذایی رضوی

آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های 
غذایی رضوی از رشــد 10/6 درصدی 
تولید محصوالت در این شرکت در چهار 
ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
حمید رضا اصیلــی گفت: در این مدت 
۲ هزار و ۲68 تن انواع محصول توسط 

این شرکت تولید شــده اســت.وی ادامه داد: بودجه ریزی سال 1398 شرکت 
فراورده های غذایی رضوی در حوزه تولید نســبت به سال گذشته با حدود ۲3 
درصد افزایش صورت گرفته است که امید می رود با رفع موانع تولید نظیر ثبات 
در بازار تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین آالت، عدم نوسان و ثبات قیمت ها و... 

بتوانیم در سال جاری به تولید مد نظر و برنامه ریزی شده دست پیدا کنیم.
مدیــر عامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی با اشــاره بــه رعایت تمامی 
استانداردهای بهداشتی در خط تولید محصوالت این شرکت تصریح کرد: تمامی 
محصوالت تولید شده در شــرکت دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر 
بوده و فرایند تولید مطابق با دستورعمل های اداره استاندارد، معاونت غذا و دارو و 

همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه تمامی محصوالت توسط مراجع ذی صالح به صورت 
تصادفی و رندمی و در زمان های نامشخص نمونه برداری شده و از نظر مطابقت با 

استانداردهای کشوری مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم 
تا کارشناســان و مدیران مجموعه در نمایشــگاه های مربــوط به صنعت غذا و 
همچنین در دوره ها و سمینارهای مربوط به افزایش سطح معلومات در حوزه های 

مربوط شرکت کنند.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با 
به آغاز سلسله نشست های آستان  اشاره 
قدس برای بررسی مشکالت حاشیه شهر 
مشهد گفت: نسبت به مشکالت حاشیه 
شهر مشهد بی تفاوت نیستیم و به میزان 
پیدا  ورود  مقوله  این  به  امکانات  و  توان 

می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار فعاالن فرهنگی حاشیه شهر مشهد 
که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شد، با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی 
نسبت به مشــکالت حاشیه شهر مشهد 
بی تفاوت نیســت و به میــزان توان برای 
رفع مشکالت این مناطق تالش می کند، 
اظهار کرد: موضوع حاشیه شهر مشهد از 
دغدغه های رهبر معظم انقالب است و بر 
این اســاس این موضوع برای ما از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی ضمن قدردانی از دلسوزی ها و پیگیری های 
 صورت گرفته توســط آیــت اهلل علم الهدی

در ستاد ساماندهی حاشیه شهر، افزود: تقریباً 
در تمام دیدارهایی که با مسئوالن عالی کشور 
داشته ام، موضوع حاشیه شهر مشهد را مطرح 
و تالش کردم در مسئوالن ایجاد حساسیت 

شود.
تولیت آســتان قدس رضــوی با تأکید بر 
اینکه برای رفع مشــکالت حاشــیه شهر 
مشــهد باید نگاه ملی وجود داشته باشد، 
تصریح کرد: اکنون بســیاری از مسئوالن 
کشــور نســبت به این موضوع دغدغه و 
حساسیت پیدا کرده اند و تالش ما نیز در 
همراه کردن بخش ها و ارگان های مختلف 
برای خدمت رسانی شایسته به این مناطق 

است.

وی تصریح کرد: این نخســتین جلسه در 
آســتان قدس رضوی در خصوص حاشیه 
شهر مشهد بود، اما آخرین جلسه نخواهد 
بود، برای رفع مشکالت حاشیه شهر حتماً 
جلســات منظم برگزار می کنیم و به طور 
جدی به دنبال رفع مشکالت این مناطق 

خواهیم بود.
وی ابــراز کرد: از امکانات آســتان قدس 
رضوی برای رفع مشــکالت حاشیه شهر 
مشهد اســتفاده خواهیم کرد و به میزان 
توان و امکانــات به ایــن مقوله خواهیم 

پرداخت.
با اشاره  حجت االسالم والمسلمین مروی 
به این ســخن امام راحل کــه فرمودند: 
»یک موی کوخ نشینان برای من به همه 
کاخ نشــینان ترجیح دارد« خاطرنشــان 

کرد: در تمام دوران پیش و پس از انقالب 
اسالمی مستضعفان همواره پای انقالب و 
نظام ایستاده اند، بســیاری از شهدا از این 
مناطق برخاستند و اگر تحریمی و گرانی 
وجود داشته بیشتر بر دوش مردم محروم 

بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه رســیدگی به 
مســتضعفان را وظیفه خود می دانیم زیرا 
آن ها ولی نعمتان انقالب هســتند، افزود: 
برای ما این موضــوع حائز اهمیت بوده و 
بنده در طول مدت خادمی حضرت رضا)ع( 
تنها در یک جا ســخنرانی خارج از آستان 
قدس داشتم که آن هم در مراسم شب قدر 

حاشیه شهر مشهد بوده است.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به 
همراهــی و همــکاری خوبی کــه میان 

مسئوالن مختلف در مشهد مقدس شکل 
گرفته اســت، ابــراز کرد: 
اســتاندار و شهردار محترم 
بسیار باانگیزه و پرتالش با 
بسیار  همکاری  و  همراهی 
نماینده  با محوریت  خوب، 
برای  ولی فقیــه  محتــرم 
رفــع مشــکالت در تالش 
هســتند که این امر بسیار 

امیدوارکننده است.
والمسلمین  حجت االسالم 
مروی در پایــان از فعاالن 
عرصه خدمت به محرومان 
در حاشــیه شــهر به ویژه 

در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 
محرومیت زدایی قدردانی و تشکر کرد.

از امکانات آستان 
قدس رضوی برای 

رفع مشکالت 
حاشیه شهر مشهد 

استفاده خواهیم 
کرد و به میزان 

توان و امکانات به 
این مقوله خواهیم 

پرداخت
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 روز شــنبه از طرف شــیخ طوســی 
بــه حرم مشــرف شــدم، هیچ کــدام از 
آبخوری های ورودی لیوان نداشت. هنگام 
خروج از درب نــواب، آبخوری های آنجا 
هم لیوان نداشــت و تقریباً همه مردم با 
دست و بعضاً با دهان آب می خوردند که 
اصاًل در خور شــأن آستان قدس نبود. از 
خدمه آنجا ســؤال کردم، گفتند: سه روز 
است به ما گفته اند آبخوری های بیرون را 

لیوان نگذارید! 
۰915۰۰۰55۳7

 چقدر خــوب و عالی می شــود، تمام 
همشــهری ها هر روز صبح ساعت هشت 

همزمان، صلوات خاصه را قرائت کنند. 
۰915۰۰۰6۰97

 متأســفانه وضعیت رعایت حجاب در 
داخل مجموعه حرم مطهر بد است.

۰9۳7۰۰۰415۰

 خواستم از برخورد بسیار خوب کفشدار 
محترمــی در رواق دارالحجه تشــکر کنم. 
ایشــان با تمام زائران با لبخنــد و تکریم 

برخورد می کرد.
۰915۰۰۰5784

 این شــیرهای آب دارای حسگر که در 
نقاط مختلــف حرم مطهر قرار دارد، خیلی 
آب را اسراف می کند. لطفاً رسیدگی کنید. 

۰9۰1۰۰۰28۳1

 لطفاً تعداد محل های دریافت وسایل و 
امانت های زائران که در اطراف ورودی های 
حرم مطهر امام رضا)ع( ایجاد شده است را 
بیشتر کنید تا وقت زائران کمتر گرفته شود.

۰9۳5۰۰۰۰959

 موقوفات آستان قدس 
در کرمان در خدمت رفع نیاز 

مستضعفان
آستان: مسئول دفتر آستان قدس رضوی در 
استان کرمان رسالت خبرگزاری ها و اصحاب 
رســانه را امانتداری و بیان واقعیات توصیف 
کرد که می توانند به اعتمادســازی در جامعه 
کمک کنند.سیدحسین صابری در بازدید از 
خبرگزاری جمهوری اسالمی در کرمان گفت: 
ایفای نقش در خبررسانی به دو صورت مثبت 
و منفی اســت و خبرگزاری ها می توانند در 

موضوعات مختلف تأثیرگذار باشند.
وی تصریــح کرد: وظیفه رســانه ها در حال 
حاضر بسیار ســنگین است، زیرا در انعکاس 

اخبار به جامعه نقش مهمی دارند.
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در کرمان با 
اشاره به سابقه خبرگزاری جمهوری اسالمی 
اظهار داشــت: در دوران مسئولیتی که دارم 
بیشترین ارتباط را با خبرگزاری ها داشته ام و 
کار خبررسانی حساسیت خاص خود را دارد.

وی با اشــاره به فعالیت دفتر آســتان قدس 
در اســتان کرمان افزود: آستان قدس رضوی 
امالک و موقوفات زیادی در اســتان کرمان 
دارد که ســعی کردیم در جهت نیات واقفان 
و رفع نیازهای قشر مستضعف استان صرف 
شود.شــایان ذکر است، مسئول دفتر آستان 
قدس رضوی در استان کرمان به مناسبت روز 
خبرنگار با حضــور در دفتر ایرنا در کرمان از 
قسمت های مختلف خبرگزاری بازدید کرد و 

در جریان روند فعالیت ها قرار گرفت.

استقبال نوجوانان همدانی 
از کالس های اوقات فراغت 

خادمیاران رضوی
آستان: همزمان با فصل تابستان، کانون های 
خادمیاری شهرســتان بهار اســتان همدان 
کالس هــای علمــی، فرهنگی و آموزشــی 
مختلفــی را بــرای نوجوانــان و جوانان این 
شهرستان برگزار کردند.به ابتکار خادمیاران 
رضوی شهرســتان بهار، بیش از 11 کالس 
آموزشی تابستانه با حضور 3۵0 نفر از کودکان، 
نوجوانــان و جوانان ســاکن در مجتمع های 
مسکونی پردیس )مسکن مهر( شهرستان بهار 

استان همدان در حال برگزاری است.
این کالس ها شامل آموزش روخوانی قرآن به 
روش بازی، آموزش ریاضی، زبان انگلیسی، کار 
با کاغذ، نقاشی و سبک رفتار با خانواده است 
که توسط  خادمیاران رضوی شهرستان بهار 
در مســجد فاطمه الزهرا)س( این شهرستان 
تشکیل شده است.شــایان ذکر است، حدود 
4 هــزار خادمیار رضوی در اســتان همدان 
در سامانه خادمیاری آســتان قدس رضوی 
نام نویسی و برای خدمت رسانی به محرومان 
و گسترش سیره رضوی در آن استان در حال 

ساماندهی و فعالیت هستند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

رونمایی از ُمهر نایب خاص امام زمان f در حرم رضوی

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی  همزمان با دهه 
امامت و والیت و روز مقاومت اسالمی، بیست و یکمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی« با رونمایی و معرفی »مهر منسوب به نایب 
خاص امام زمان)عج( و نمادهای جبهه مقاومت اسالمی« امروز 
 در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

بارگاه منور حضرت رضا)ع( برگزار می شود. 
معاون امور موزه های سازمان و دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با 
اعالم این خبر افزود: موزه هدایای مقام معظم رهبری مشتمل بر 
آثاری است که سران کشورهای خارجی، شخصیت های برجسته 
ایرانی و خارجی، هنرمندان و ارادتمندان به رهبر معظم انقالب 

اسالمی اهدا نموده اند. 
مهــدی قیصری نیک گفت: با توجه به ارزشــمند بودن این 
آثار و توجه خاص رهبر معظم انقالب اســالمی به آســتان 
قدس رضــوی، در ۲۲ بهمــن 1373 موزه ای بــا نام موزه 
هدایای مقام معظــم رهبری در طبقه همکف ســاختمان 
موزه قرآن و نفایس افتتاح شــد. در بهــار 1396، با هدف 
افزایــش رضایتمندی زائران و مجاوران، ارتقای کیفیت ارائه 
خدمات موزه به صورت مفهومــی و مجازی، معرفت افزایی 

بازدیدکننــدگان، انتقال پیام به مخاطبان و بازدیدکنندگان 
موزه، ضمن توسعه به سه تاالر قرآنی، مفهومی و محتوایی و 
افزایش تعداد آثار به نمایش گذاشته شده، از فناوری جدید 

و دیجیتال نیز استفاده شد. 
وی ادامــه داد: در تــاالر مفهومی این مــوزه یک عدد مهر 
منســوب به نایب خاص امام زمان)عج( و بیش از 60 نماد، 
نشــان و لوح از ایران و سایر کشورهای جهان وجود دارد که 
مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است. از میان آن ها 
حدود 30 نماد اهدایی ســران و گروه های عضو کشورهای 

جبهه مقاومت است. 
معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی گفــت: برخی از این آثــار نفیس امروز 

رونمایی خواهد شد که مهم ترینشان عبارتند از: 

 ُمهر شریف نایب خاص امام زمان)عج(
مهر منسوب به جناب ُعثمان بن سعید َعمری؛ نخستین نایب 
خاص امام زمان)عج( است که از عقیق سبز یمنی ساخته شده 
تی یوم الَوعید، عثماِن بن سعید«. این  و روی آن نوشته شده »ُعدَّ
خاتم که در انگلســتان سال یابی شده است اهدایی سیدحسن 
نصراهلل؛ دبیرکل حزب اهلل لبنان در سال 143۵ هجری قمری به 

مقام معظم رهبری است. 

 پرچم گنبد حضرت زینب)س(
این پرچم که نماد صبر و مقاومت مردم سوریه در برابر گروه های 
تکفیری و تروریســتی است، نخســتین پرچم گنبد حضرت 
زینب)س( است که همزمان با سالروز والدت این بانوی بزرگ 
اسالم بر فراز گنبد حرم مطهر حضرتش به اهتزاز درآمده است. 
این نماد اهدایی خبرنگار انقالبی، شهید واالمقام و مدافع حرم؛ 

محسن خزائی در سال 139۲ است.

 آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به فرمان امام خمینی)ره( 
در دوم اردیبهشــت 13۵8 رســماً تأسیس شد. برای این نهاد 
انقالبی آرمی طراحی شــد که نماد عــزت و اقتدار جمهوری 
اسالمی است. »ال« ُمنبعث از ال اله اال اهلل، و آیه »واعدوا لهم ما 
استطعتم من قّوه« به معنای آمادگی در برابر دشمنان خداوند 
است. »کره زمین«، نماد جهان شمولی سپاه و »شاخه زیتون«، 
سمبل صلح طلبی و استکبارستیزی آن است. این آرم اهدایی 
نیروی هوایی ســپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران در سال 

137۲ است. 

 آرم حزب اهلل لبنان
این آرم که نماد اقتدار و پایداری اســت، دارای دو قطعه اصلی 
اســت؛ در مرکز آن، آرم حزب اهلل لبنان و در حاشیه سه نوشته 
با این مضمون وجود دارد: »المقاومه االسالمیه، حزب اهلل حزبنا، 
خامنئی قائدنا«. حزب اهلل لبنان در اوایل ســال 1980 با الهام از 
ایدئولوژی اسالم سیاسی امام خمینی)ره( در لبنان تشکیل شد. 
این گروه در دو بخش سیاسی و نظامی فعالیت می کند؛ بخش 
نظامی حزب اهلل خود را شاخه مقاومت اسالمی در لبنان می داند. 

این نماد اهدایی حزب اهلل لبنان در سال 1378 است.

 لوح »القدُس لنا« 
این لوح که نماد مقاومت مردم فلســطین در مقابل اســتکبار 
جهانی و رژیم صهیونیســتی اســت، روی مس قلمزنی شده 
است. نخستین کنفرانس اسالمی فلسطین با بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در سال 1370 شروع شد. این کنفرانس، مسئله 
فلســطین که مهم ترین مسئله جهان اسالم است را در دستور 
کار خود قرار داده است.  این نماد اهدایی کنفرانس بین المللی 
حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین در سال 1370 است.

گزارش خبری
امروز در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری حرم مطهر انجام می شود 

آغاز طرح ساماندهی تابلوها و عناصر محیطی حرم مطهر رضوی 
آستان: معاون طرح و برنامه سازمان عمران و توسعه حریم رضوی 
گفت: طرح ساماندهی تابلوها و عناصر محیطی حرم مطهر با حضور 

کارشناسان خبره بررسی و آغاز شده است.
سعید مهرپویا گفت: طرح ســاماندهی تابلوها و عناصر محیطی 
حرم مطهر در حوزه فعالیت سازمان حریم حرم تعریف  شده است، 
زیرا بودجه، اجرا، طراحی و انطباق با نمای حرم در این ســازمان 
برنامه ریزی  شده اســت و مجموع تصمیم گیری ها را کمیسیون 
تبلیغات محیطی جمع بندی می کند. کمیسیون تبلیغات محیطی 
متشــکل از معاونت اماکن متبرکه، معاونت تبلیغات اســالمی و 

سازمان حریم حرم مطهر رضوی است.
وی ادامه داد: این طرح شــامل تابلوهای اطالع رسانی، نیمکت ها، 
سطل های غبار، ســایبان های موقت برای زائربرها، کیوسک های 
اطالعات زائــر، آبخوری ها، جداکننده فضای کارگاهی و ســایر 

مواردی که به بنای حرم مطهر رضوی مرتبط نباشد، می شود.

 نصب نمونه تابلو جدید در صحن غدیر
وی خاطرنشــان کرد: 89 موضوع طراحی تابلوها و مبلمان حرم 
مطهر رضوی مطرح شد و برای استفاده از نظرات و استعدادهای 
موجود در این زمینه مسابقه ای را راه اندازی و در فراخوانی از افرادی 
که در حوزه گرافیک، طراحی صنعتی و معماری توانایی داشتند 
دعوت به عمل آوردیم، گروه برنده  شده در این مسابقه رسیدگی به 

موضوع طرح را از سال 1390 آغاز کردند.
معاون طرح و برنامه سازمان عمران و توسعه حریم رضوی عنوان 

کرد: در گام نخست طرح ساماندهی تابلوها و عناصر محیطی حرم 
مطهر در دســتور کار قرار گرفت، زیرا تنوع تابلوها که در گذشته 
نسبت به نیاز هر بخش وجود داشت آشفتگی بصری را ایجاد کرده 
بودند. دسته بندی تابلوها به نسبت اینکه دورنما، نزدیک نما، برای 
راهنمایی زائر و یا راهنمای یک فضا باشند، در کف یا دیواره نصب 

شدند و جنس تابلوها در 1۵ ردیف دسته بندی شدند.
وی ادامه داد: به لحاظ محتوایی با کارشناســان معاونت تبلیغات 
و معاونت اماکن متبرکه نشســت هایی را برگزار و در این جلسات 
محتوای طرح را تثبیــت کردیم.مهرپویا بیان کرد: برای طراحی 
تابلوهای چندزبانه گروه هایی از بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قــدس رضوی ترجمه مورد نیاز در فضاهای حرم مطهر رضوی را 
ارائه کردند.وی ادامه داد: پس از جلسات کارشناسی شده سه نمونه 
تابلو تولید شد تا به  صورت میدانی ارزیابی ها را کسب کنیم اما این 

طرح ها به دالیلی متوقف  شد و پیشرفتی نداشت.
وی تصریح کرد: با پیگیری تولیت محترم آســتان قدس رضوی 
دوباره طرح با حضور جمع بســیاری از کارشناسان در کمیسیون 
فرعی تبلیغات محیطی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه تابلو جدید 

با اصالحات نهایی در صحن غدیر نصب شد.
معاون طرح و برنامه ســازمان عمران و توسعه حریم رضوی بیان 
کرد: ســاخت و تکمیل تابلوهای باقی مانده با حضور کارشناسان 
خبره در دستور کار است و امیدواریم تا 6 ماه آینده اولویت نخست 
طرح ســاماندهی تابلوها و عناصر محیطی حرم مطهر اجرا شود. 
تابلوهایی با اولویت معرفی صحن ها، راهنمای مســیر حرکت در 

حرم مطهر و مسیر پیرامونی صحن ها در این بخش اجرا می شوند.

 اجرای کامل طرح ساماندهی تا پایان سال 99
وی ادامه داد: پیش بینی می شود با برنامه ریزی انجام  شده تا انتهای 
سال 99 طرح ســاماندهی تابلوها و عناصر محیطی حرم مطهر 
به صورت کامل اجرا شده باشد و با اقدام هایی که در این خصوص 
و مبلمان حرم رضوی انجام می شود به استقبال سال 1400 برویم.

مهرپویا بیان کرد: نسبت به موقعیت های نصب تابلو در حرم مطهر 
تابلوها به زبان فارسی، عربی و اردو طراحی و اجرا می شود. بیش از 
300 تابلو در 1۵ دسته بندی از جنس سنگ، چوب و فلز ساخته 
می شود. فناوری پشــت نور در تابلوها مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت و البته همراه این طرح بهبود روشنایی و نورآرایی صحن ها 
دنبال می شود تا زائران در شب هم به  خوبی از تابلوها برای راهنمایی 
مســیر استفاده نمایند. برخی از تابلوهای طراحی  شده نیز دارای 
فناوری روشنایی جدیدی هســتند که روی تابلو نصب می شود.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه جزئیات تابلوهای طراحی  
شــده مربوط به سال 93 بوده و در سال های گذشته فناوری های 
جدید با توانمندی بومی ارائه  شده است برای تولید انبوه تابلوهای 
نوین با شــرکتی ایرانی وارد مذاکره شده ایم.معاون طرح و برنامه 
ســازمان عمران و توســعه حریم رضوی گفت: طراحی مبلمان 
محیطی حرم مطهر هم  اکنون در حال اجراست که در گام نخست 
سطل های غبار ساماندهی می شود و در مراحل بعدی نیمکت ها 
و صندلی هایــی که در حرم مطهر قرار دارند بازبینی می شــوند.

خبر
معاون طرح و برنامه سازمان عمران و توسعه حریم رضوی خبر داد 

صدای مردم

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 
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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 rدیپلماسی اقتصادی پیشران مشاغل خانگی است
کســب و کارهای خانگی طیف وســیعی از مشــاغل ســنتی تا نوظهور را 
دربرمی گیرد، اما با چالش هایی که در فتح بازار و مشتری یابی دارند، پایداری 
الزم را نداشته و در غیاب استانداردها و برندینگ امکان توسعه از آن ها سلب 

شده است.
مشکل پایداری این دسته از مشاغل کوچک وقتی حل می شود که گرهی به نام 
بازار برای آن ها باز شود که در کسب و کارهای کوچک دستیابی به آن دشوار 
است، مگر اینکه مانند چین و بسیاری از کشورها از الگوی هلدینگ های کسب 

و کار یا شرکت های مادرتخصصی استفاده شود.
در مدل چین هر خانه، یک واحد تولید اســت و ساخت یک قطعه را برعهده 
می گیرد، البته این کار به صنایع بزرگ این کشور در بخش های مختلف وابسته 
اســت. در چین کارخانه ای بزرگ مثل آیفون قطعاتش را به  بخش مشــاغل 
خانگــی واگذار کرده، به صورتی که هر یــک از واحدهای تولیدی خانگی در 
یک منطقه یا روســتا تنها یک قطعه خاص را تولید می کنند. چینی ها حتی 
 قطعات خودرو را در خانه شــان می سازند، چون شرکت جک، جیلی، چری و

ام وی ام این قطعات را سفارش می دهند، برایش استاندارد می گذارند، نیروها را 
آموزش می دهند، دستگاه و تجهیزات مورد نیاز را تأمین می کنند، از پشتیبانی 
لجستیک غافل نیستند و در نهایت همه این محصوالت تولید شده را می خرند؛ 

حال در کشور ما کدام کارخانه ای چنین کاری انجام می دهد؟
به این شکل بازار خودرو چین دنیا را تسخیر می کند و تمام نیاز بازار را می بلعد، 
ولی کارخانجات بزرگ ما هنوز هشــت در گــرو 9 دارند. صنعت بزرگی مثل 
خودروســازی که بازار خوبی هم دارد، می تواند به این ســمت برود ولی باید 
انگیزه داشته باشد؛ چنانکه آیفون و چری منافعشان به شکلی چیده شده که 

این انگیزه را دارند. 
اما راز موفقیت به تنهایی در این نوع تولید خالصه نمی شود؛ اگر چینی ها یک 
صنعت مادر، بزرگ با بازار فراوان نداشتند این شبکه ای کار کردن هم نتیجه ای 

در برنداشت. 

  تصاحب بازار اصلی ترین حلقه پایداری کسب و کار
تصاحب بازار به عنوان اصلی ترین حلقه در زنجیره ای که به پایداری کســب و 
کارهای خانگی منجر می شود، بر دوش صاحب یک کسب و کار خانگی نیست 
بلکه مسئولیت صاحبان صنایع بزرگ و حاکمیت است که باید در سطح جهانی 

بازاریابی یک محصول را با دیپلماسی اقتصادی انجام بدهند.
کشــورهایی که در حوزه توســعه کســب و کارهای خانگی موفق هستند از 
دیپلماسی اقتصادی در کسب بازارهای جهانی غافل نمی شوند؛ سیاست گذاران 
خارجی  آن ها در مذاکرات و سفرهای خارجی خود برای این بخش برنامه دارند 

تا هر چیزی که در کشورشان تولید می شود به فروش برسد. 
می توان گفت مشاغل خانگی توسعه می یابند اگر برندها و صاحبان صنایع 
مادر در کشــور چتر خود را گســترده کرده و فرایند تولید را به واحدهای 
خانگی بســپارند و خود  توســعه گری و تکمیل این زنجیــره را تا فروش 

محصول بر عهده بگیرند.

  کسب بازار در ازای فعالیت در الیه مشاغل خانگی
دولتمردان نیز باید با دیپلماســی اقتصادی، برای این محصوالت بازار فراهم 
کنند و  در ازای بازاری که به صنایع مادر خود می دهند آن ها را متعهد کنند 
که در الیه مشاغل خانگی فعالیت کنند. کاری که مسئوالن سیاست خارجی 
کشورهای پیشــرفته مثل آلمان، سوئیس و کشورهای همسایه  مثل ترکیه 
هم در دســتور کار دارند. سیاست موفقی که سبب شده ساعت سوئیسی که 
قطعاتش در خانه های این کشــور تولید می شود به برندی جهانی و بی رقیب 

تبدیل شود.
به عبارتی ما در این مسیر به چند لوکوموتیو و پیشران در صنایعمان نیاز داریم 
که در صف مقدم بایســتند و کمک کنند این فرایند شکل بگیرد و دولت هم 
خود را ملزم بداند در الیه بازار و نه در الیه تولید، با دیپلماسی اقتصادی از این 

حوزه پشتیبانی کند. 

نگاهی به مشکالت کسب و کارهای خانگی 

دست مشاغل خانگی به بازار نمی رسد 
 اقتصاد/ زهرا طوســی  در حالــی که هر خانه 
می توانــد یک واحد تولیدی و خدماتی باشــد و در 
راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع 
شود، کسب و کارهای کوچک خانگی هنوز نتوانسته اند 
به صورت نظام مند در رفع مشکل بیکاری و افزایش 
تولیــد ناخالص ملی ایفای نقــش کنند، چنانکه از 
دیرباز صنعت فرش چنین نقشی را در رونق تولید 

کشور به دوش می کشید.
چین در حوزه مشــاغل خانگی پیشــتاز و پیشرو 
بوده و حدود هزار و 40 شــغل خانگی دارد و بیش 
از 30 درصد محصوالت موجــود در بازار چین که 
صادر می شــوند، در منازل تهیه می شوند. بیش از 
۵0 درصد مشــاغل کوچک در انگلیس نیز در خانه 
انجام می شود تا جایی که اشتغال به کسب و کارهای 
خانگی در سال حدود 400 میلیون پوند به اقتصاد 
این کشور کمک می کند. سوئیس و ایتالیا نیز از دیگر 
کشورهایی هستند که از این مسیر به پویایی اقتصاد 

خود دست یافته اند.
امروز اشــتغال خانگــی به دلیل ریســک پذیری 
پایین، کاهــش مصرف انرژی، خالقیت بیشــتر و 
سرمایه گذاری کمتر، مورد اقبال و توجه بسیار قرار 
گرفته در کشــور ما نیز می توانــد در کوتاه مدت و 
حتی در میان مدت بازدهی مناســبی در باال بردن 
سطح اشتغال داشته باشد. با این تفاصیل مدیر طرح 
ملی توسعه کســب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار، 
می گوید این نوع از مشاغل در کشور نمی توانند بیش 

از دو سال پایدار باشند. 

 شغل های خانگی ناپایدار
رضا تازیکی، مدیر طرح ملی 
اشتغال  و  توسعه کسب و کار 
پایدار وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی به خبرنگار ما 
می گوید: نه تنها در کشور ما 

بلکه به طور کلی در همه جای دنیا شغل های خانگی 
که به زنجیره های کسب و کار وصل نیستند، ناپایدارند 
و جاده ســنگالخی که پیش روی این مشاغل خرد 
وجود دارد خیلی زود آن ها را به ســمت فروپاشی 

می کشاند.
وی با اشــاره به اینکــه وزارت کار در مدل جدیدی 

بــرای حمایت از کســب وکارهــای خانگی تالش 
کرده در مســیر پایداری این مشاغل حرکت کند، 
می گوید: وزارتخانــه طرح هایی به صورت پایلوت با 
جهاد دانشگاهی آغاز کرده که در آن تالش می شود 
مشاغل خانگی با شبکه هایی که بتوانند این ها را به 

بازار متصل کنند، زنجیر شوند.

موانع رشد کسب و کارهای خرد 
به گفته وی، موانعی وجود دارد که جلو رشــد این 
مشــاغل را می گیرند و نمی گذارند آن ها از یک حد 
مشــخصی بزرگ تر شــوند؛ این موانع که مالیاتی، 
بانکــی، بیمه ای و گمرکی هســتند حتی ســبب 
می شوند کســانی که دارای واحد شغلی رسمی نیز 
هستند، دست از توسعه خود برداشته و کسب وکار 

خود را در حد مشاغل خانگی دنبال کنند.
تازیکــی تأکید می کند: نیازی نیســت برای ایجاد 
مشــاغل خانگی کاری کنیم، چون مردم خودشان 
با ســرمایه های کوچک خود این کار را می کنند، به 
شــرطی که وقتی این مشاغل متولد شدند ما جلو 
بزرگ شدن آن ها را نگیریم. موارد بسیاری داشتیم 
که یک کســب و کار موفق خانگــی تصمیم گرفته 
کارگاه شــود، ولی برخورد با قوانیــن متعدد کار، 
مجوزها، بحث های مالیاتی و غیره، سبب شده از رشد 

فعالیت خود منصرف شود. باید 
بررسی کنیم و ببینیم چطور 
می شود این مشــاغل خرد را 
توســعه بدهیــم در حالی که 

آسیبی متوجه آن ها نباشد.
توســعه  ملی  مدیــر طــرح 
کســب و کار و اشــتغال پایدار 
وزارت کار، با اشــاره به اینکه 
در حــوزه محصــوالت غذایی 
ظرفیت های زیــادی در حوزه 
کســب و کارهای خانگی وجود 
دارد، تأکید می کند: با این حال 

اداره غذا و دارو تولید محصوالت غذایی در این مدل 
را به هیچ عنوان قبول ندارد و معتقد اســت این کار 
باید به صورت صنعتی و در کارخانجات انجام شود، به 
این ترتیب اگر یک تولیدکننده محصول خانگی روی 
تولید خود برچســب بزند و آدرس و نامی روی آن 

قید کند، اداره غذا و دارو وارد گود می شود و فرد را 
با ملزم کردن به طی فرایند زمانبر و هزینه بر دریافت 
مجوزها از این کار منصرف می کند. تنها مشاغلی که 
مشکل کمی در این زمینه دارند، کارهایی هستند 
که در حوزه خیاطی و عروسک سازی انجام می شود.

وی می افزاید: ما جریانی برای بزرگ شدن مشاغل 
خانگی نداریم، حتی وصل شدن به شبکه های بزرگ 
کسب و کار هم یک درمان مقعطی است و نمی تواند 
در طوالنی مدت مؤثر باشد، چون کماکان آن ها نیز 
با چهار حوزه مجوزها و مشــکالت بیمه ای، بانکی و 
مالیاتی دست و پنجه نرم می کنند؛ مگر اینکه این 

موارد برطرف شود.

 شبکه سازی؛ عامل توسعه مشاغل خانگی 
مسلم خانی، مدیر کل دفتر 
ترویج، آمــوزش و تحقیقات 
تعاون،  وزارت  تعاونی هــای 
کار و رفــاه اجتماعــی نیز 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما 

بزرگ ترین مسئله دخیل در ناپایداری کسب و کارهای 
خرد را فعالیت منفرد این واحدهای کوچک تولیدی 
می داند و معتقد اســت کــه اصلی ترین خدمت به 
صاحبان مشاغل خانگی بحث شبکه سازی آن هاست 
که موجب می شود هم قیمت تمام 
شــده کاال و خدمتشان کاهش پیدا 
کند و هم در کسب بازار در برابر رقبا 
موفق باشند و حتی بتوانند برندسازی 

کنند.
این مشاور کســب و کار و کارآفرینی 
تأکید می کند: یکــی از اصلی ترین 
موضوعاتی که بیشتر مشاغل خانگی 
را تهدید می کند مســتقل و منفرد 
کار کردن آن هاســت، به طوری که 
می خواهند خودشــان صفر تا 100 
کار را برعهده بگیرند، بنابراین هزینه 
تمام شده شان بیشتر می شود و در رقابت با دیگران 
معموالً کم می آورند. تصــور کنید، ۵0 خانه که در 
حوزه صنایع غذایی فعالیت می کنند اگر با هم تبدیل 
به یک خوشــه شوند، به جای اینکه برای تهیه رب، 
10 کیلــو گوجه فرنگی بخرند، باید این میزان را تا 

100 کیلو باال ببرند، پس خرید انبوه اتفاق می افتد؛ 
درنتیجه قیمت مواد اولیه آن ها پایین می آید. از آن 
سوی این ۵0 خانه می توانند مشتری های بزرگ پیدا 
کنند و در این مسیر برندسازی هم اتفاق می افتد این 

یک بحث مغفول است.

 ساماندهی مشاغل خانگی با شرکت های 
پشتیبان

وی تأکیــد می کند: در بحث مشــاغل خانگی اگر 
بتوانیم مدلی شبیه کشور چین و دیگر کشورهایی 
را کــه در این زمینه برند دارند و فعال هســتند در 
کشــورمان پیاده کنیم، می توانیم در تولید ناخالص 
داخلی نیز تأثیرگذار باشیم. در الگوی شرکت مادر 
تخصصی که ترجیحاً تعاونی اســت، شــرکت های 
مادرتخصصی به عنوان پشتیبان مشاغل خانگی عمل 
می کنند. شناسایی خانه های کار، آموزش به اعضای 
خــود، تأمین مواد اولیه با قیمت مناســب، تدوین 
استانداردهای الزم برای تهیه محصوالت و خدمات، 
نظارت بر کیفیت تولیدات و از همه مهم تر برندینگ 
محصوالت از جمله کارکردهــا و مزایای اصلی این 
مجموعه هاست. اگر مشاغل خانگی از الگوی مستقل 
به سمت الگوی شــرکت های مادرتخصصی پیش 
بروند می توان ظرف مدت سه سال مشاغل خانگی 

در ایران را توسعه داد.
وی می افزایــد: به طور مثال در چین یک شــرکت 
مادرتخصصی که در موضوع عروســک کار می کند 
تعــداد زیادی از خانه هایی کــه می توانند طراحی، 
مونتاژ و بسته بندی عروسک را انجام دهند، شناسایی 

کــرده و آن ها کار را با مدیریــت خویش و یک نام 
تجاری واحد وارد بازار می کند. آن عروسک ها امروز 
در خانه من و شــما دست به دست می شود و تنها 
رازشان در تصاحب بازار همین شبکه ای کار کردن 
آن هاست. در بحث صنایع غذایی هم تنها راه توسعه، 
به شبکه سازی ختم می شود؛ با حمایت یک شرکت 
پشتیبان و مادر تخصصی مشکل مجوزها حل شده 
و آزمایش مواد غذایی نیز تحت لوای همان شرکت 

مشکلی برای تولیدکننده ایجاد نمی کند.

 تعاونی؛ عملیاتی ترین راه توسعه 
کسب و کارهای خانگی

وی بهترین نوع توسعه کســب وکارهای خانگی را 
اتصال آن ها به شرکت های تعاونی می داند و می افزاید: 
تعاونی ها می توانند همان نقش تسهیل کننده را بر 
عهده بگیرند و معتقدم برای ایران عملیاتی ترین الگو 
همین تعاونی است که می تواند اشتغال غیررسمی 
خانگی را به ســمت اشتغال رســمی پیش ببرد؛ از 
طرفی صاحبان مشــاغل خانگی به عنوان اعضای 
تعاونی مشمول بسیاری از مزایا و تسهیالت مربوط به 

بخش تعاون می شوند.
به گفتــه وی، برپایه آخریــن گزارش هایی که در 
دسترس اســت، از مجموع مجوزهایی که تاکنون 
صادر شــده بیــش از 96 درصد مشــاغل خانگی 
مستقل و تنها 4 درصد به صورت گروهی و در قالب 
شرکت های پشتیبان اداره می شوند، در حالی که باید 
به سمتی برویم که دست کم نیمی از مشاغل خانگی 

مستقل و نیمی در قالب پشتیبان باشند.

تعاونی می تواند 
اشتغال خانگی را به 
سمت اشتغال رسمی 
پیش ببرد و صاحبان  
این مشاغل به عنوان 
اعضای تعاونی 
می توانند مشمول 
بسیاری از مزایا شوند

بــــــــرش
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یادداشت شفاهی

 محمد عنبری/ مدیر کارگروه اشتغال کانون های تفکر ایران

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد ش
ــيدگى و تأييد قرار گرفته جهت اطالع  ــناد و امالك فاروج مورد رس ــتقر در اداره ثبت اس آنان در هيأت مس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش ــت به فاصله 15 روز در دو نش ــوم در دو نوب عم

آگهى مى گردد:
بخش سه قوچان پالك 8 اصلى- اراضى جعفرآباد

ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 51 فرعى از 8 اصلى فوق به مساحت  ــه دانگ مشاع از شش -س
ــمى  ــيدمحمد از محل مالكيت ثبتى رس 4257/64 متر مربع ابتياعى خانم بى بى زهرا صفوى مقدم فرزند س

آقاى سيدمحمد صفوى برابر رأى شماره 1398/423-98/04/22 كالسه 117-1397هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 51 فرعى از 8 اصلى فوق به مساحت  ــه دانگ مشاع از شش -س
4257/64 متر مربع ابتياعى آقاى عباس حفارى فرزند حسن از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى سيدمحمد 

صفوى و عباس حفارى و ... برابر رأى شماره 1398/424-98/04/22 كالسه 107-1397هيأت
بخش سه قوچان پالك 9 اصلى – اراضى آقداش

ــاحت 1333/16 متر  ــدانگ يك باب دامدارى داراى پالك ... فرعى از 18 فرعى از 9 اصلى فوق به مس - شش
ــمى آقاى محمود قدسى فاروجى برابر  مربع ابتياعى خانم فزه صديقى فرزند نوراله از محل مالكيت ثبتى رس

رأى شماره 354/ 05-98/04/1398 كالسه 89-1397هيأت
بخش سه قوچان پالك 12 اصلى – اراضى مفرنقاه

-ششدانگ يك قطعه باغ ميمى داراى پالك .... فرعى از 107 فرعى از 12 اصلى فوق به مساحت 3308/34 
متر مربع ابتياعى آقاى محمداسماعيل فرهمند فرزند محمدرضا از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى غالمرضا 

و مجتبى قائمى برابر رأى شماره 1398/430-98/04/29 كالسه 86-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 64 اصلى –  اراضى خبوشان

ــدانگ يك قطعه باغ داراى پالك 236 فرعى از 64 اصلى فوق به مساحت 1674/16 متر مربع ابتياعى  -شش
ــانى  ــمى آقايان احمد و محمود خبوش آقاى محمدرضا كوندورى فرزند محمدعلى از محل مالكيت ثبتى رس

برابر رأى شماره 1398/443-98/04/30 كالسه 92-1397 هيأت
-ششدانگ يك قطعه باغ داراى پالك 237 فرعى از 64 اصلى فوق به مساحت 1674/15 متر مربع ابتياعى 
ــيدابراهيم از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان احمد و محمود  ــادات مير جوادى قزوينى فرزند س منصور الس

خبوشانى برابر رأى شماره 1398/442-98/04/30 كالسه 81-1397 هيأت
ــاى 238 و 257  ــى و باغ داراى پالك ه ــدانگ يك قطعه زمين مزروع ــهم شش ــاع از 8 س ــهم مش 1/25 س
ــان فرزند  ــانى خبوش ــاحت 6583/33 مترمربع ابتياعى آقاى محمدولى خبوش فرعى از 64 اصلى فوق به مس
ــاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/321 – 98/03/19 كالسه  ــمى مش محمود از محل مالكيت ثبتى رس

57-1396 هيأت
1/25 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و باغ داراى پالك هاى 238 و 257 فرعى از 
64 اصلى فوق به مساحت 6583/33 مترمربع ابتياعى آقاى مهران خبوشانى خبوشان فرزند محمود از محل 
مالكيت ثبتى رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/320 – 98/03/19 كالسه 53–1396 هيأت

2 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و باغ داراى پالك هاى 238 و 257 فرعى از 64 
اصلى فوق به مساحت 6583/33 مترمربع ابتياعى آقاى حسين خبوشانى خبوشان فرزند محمدولى از محل 
مالكيت ثبتى رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/319 – 98/03/19 كالسه 56–1396 هيأت

1/43 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 239 فرعى از 64 اصلى فوق به 
ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى محمدولى خبوشانى خبوشان فرزند محمود از محل مالكيت ثبتى  مس

رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/439 – 98/04/30 كالسه 73–1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 239 فرعى از 64 اصلى فوق  ــهم مشاع از 8 سهم شش 1/43 س
ــانى خبوشان فرزند محمود از محل مالكيت ثبتى  ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى مهران خبوش به مس

رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/440 – 98/04/30 كالسه 74–1397 هيأت
2/28 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 239 فرعى از 64 اصلى فوق به 
ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى حسين خبوشانى خبوشان فرزند محمدولى از محل مالكيت ثبتى  مس

رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/441 – 98/04/30 كالسه 75–1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 84 اصلى – اراضى كوران تركيه

ــاحت 6137/07 متر مربع كه مقدار  ــدانگ يك قطعه باغ داراى پالك .... فرعى از 84 اصلى فوق به مس -شش
60/02 مترمربع از حد شمال و مقدار 923/06 مترمربع از حد شرق و مقدار 109/37 مترمربع از حد جنوب 
ــيد شجاع قريه صفا فرزند قره از محل مالكيت ثبتى  ــت ابتياعى آقاى جمش در حريم رودخانه قرار گرفته اس

رسمى آقاى ببرخان شجاع قريه صفا برابر رأى شماره 1398/323-98/03/20 كالسه 51-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 87 اصلى – اراضى فيروزآباد دربند

-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 20 فرعى از 87 اصلى فوق به مساحت 2304/51 متر مربع 
كه مقدار 157 متر مربع در حريم رودخانه واقع شده است ابتياعى آقاى محمد معصومى فرزند قربان از محل 
مالكيت ثبتى رسمى نادرمحمد نوروزى برابر رأى شماره 1398/318-98/03/19 كالسه 35-1397 هيأت

بخش سه قوچان پالك 88 اصلى – اراضى اسفجير
ــاحت 4250/69 متر  ــن مزروعى داراى پالك 224 فرعى از 88 اصلى فوق به مس ــدانگ يك قطعه زمي شش
ــار  ــت ابتياعى آقاى ناصرعلى خاكس ــده اس ــه مقدار 656 متر مربع از آن در حريم رودخانه واقع ش ــع ك مرب
ــكول از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان رمضان و رحيم رحيميان و ... برابر رأى شماره  ــفجير فرزند كش اس

1398/433-98/04/29 كالسه 119-1397 هيأت
ــمتى از پالك 88 اصلى فوق  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 470 فرعى از 88 اصلى و قس شش

ــت  ــع در حريم رودخانه قره چه قرار گرفته اس ــر مربع كه مقدار 668 متر مرب ــاحت 39497/37 مت ــه مس ب
ابتياعى آقاى محمدرضا اميدوار كوران تركيه از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان نوروزعلى اميدوار و رمضان 
ــماره 1398/425-98/04/22 كالسه  ــن رحيمى و نصرت حكيمى برابر رأى ش قاهرى اينچه كيكانلو و حس

70-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 115 اصلى – اراضى سه گنبد

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از  ــهم شش ــاع از 51246/98 س ــهم مش 22616/17 س
ــه طوطى فرزند  ــى آقاى مهدى محمد زاده قش ــاحت 51246/98 متر مربع ابتياع ــوق به مس ــى ف 115 اصل
ــماره 98/03/21-1398/329  ــرات زاده برابر رأى ش ــمى آقاى محمد ب ــى از محل مالكيت ثبتى رس براتعل

كالسه 49-1397 هيأت
آگهى اصالحى

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از پالك  ــاع از 73944/16 سهم شش ــهم مش 40357 س
ــاحت 73944/16 مترمربع ابتياعى آقاى  ــه قوچان به مس ــت بخش س 111 اصلى واقع در اراضى سياهدش
ــينعلى خسروى نيك فرزند على اكبر از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى و آقاى محمود خسروانى  حس
ــه دانگ مشاع از ششدانگ  ــاحت 72042/5 مترمربع و مقدار مالكيت نيز س ــتباهاً مس كه در آگهى قبلى اش

منتشر شده بود برابر رأى اصالحى شماره 1398/292-1398/03/09 كالسه 118-1396 هيأت
ــاع از 73944/16 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از پالك  ــهم مش 3358/16 س
111 اصلى واقع در اراضى سياهدشت بخش سه قوچان به مساحت 73944/16 مترمربع ابتياعى آقاى على 
ــروانى كه در آگهى قبلى اشتباهاً  ــين از محل مالكيت رسمى آقاى محمود خس ــيردل فرزند غالمحس اكبر ش
ــدانگ منتشر شده بود برابر رأى  ــه دانگ مشاع از شش ــاحت 72042/5 مترمربع و مقدار مالكيت نيز س مس

اصالحى شماره 1398/293 – 1398/03/09 كالسه 117 -1396 هيأت
لذا بدينوسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
ــليم  ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحويل دهد در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومى نخواهد بود.9806316
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/06/06

محمد اسماعيل فرهمند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

صورتجلسه افراز
ــماره11400445-98/1/24 ذيل نامه شماره 32/47087- ــتور ذيل ش احتراما در اجراء دس
ــمالى مبنى برافراز  سهم مشاعى آن اداره  ــكن و شهرسازى خراسان ش 97/10/27 اداره مس
ــتحضار مى رساند اينجانب  ــدانگ پالك باقيمانده 14 فرعى از5 اصلى به اس ــبت به شش نس
ــه بردار از محل ملك موصوف بازديد  ابوالفضل رضاپور و جواد جاندانه بعنوان نماينده و نقش
ــى مشخص گرديد ششدانگ پالك14 فرعى از 5 اصلى ميرزا  به عمل آورده كه پس از بررس
ــالمى مقدم نسبت به يك سهم از  ــيروان بخش5قوچان بنامهاى 1-ناصر اس بيگ قطعه3 ش
ــدانگ 2-عليرضا باقريان و دالور گوهر تاجى بالسويه نسبت به نيم  ــهم دودانگ از شش 24 س
ــتار و ليلى فاطمى بالسويه نسبت به دوسهم  ــهم از مدار24 سهم دودانگ 3-ابراهيم سيس س
ــهم دودانگ از ششدانگ مالك  ــهم از مدار24 س ــبت به نيم س و بانو ام البنين زحمتكش نس
ــند كه جريان ملكى ابراهيم سيستار به هيئت ماده147 اعالم كه پالك 108 فرعى از  ميباش
ــمى بردر نسبت به يك سهم  ــكينه نظريان منتقل 4-على قاس مالكيت وى خارج و به نام س
ــويه نسبت به نيم  ــا حيدرى و ثريا مهرابى بالس ــهم دودانگ 5-بانوان قمر نس و نيم از24 س
ــهم از24 سهم دودانگ  ــهم دودانگ 6-مهراب مهرابى بردر نسبت به نيم س ــهم از 24 س س
7-ابراهيم زاده و حميده بيگم هاشمى بالسويه نسبت به دوسهم از 24 سهم دودانگ 8-على 
ــبت به يك سهم از مدار 24 سهم دودانگ 9-سيد محسن فاطمى و معصومه  محمد تنها نس
ــفى و معصومه رحيميان بالسويه نسبت به دوسهم از24 سهم  بيگم فاطمى و بانو جهان يوس
دودانگ 10-حمزه ابراهيم زاده پيرشهيد نسبت به پانزده هزار و ششصدوبيست و چهار سهم 
يا معادل سه سهم از 24 سهم دودانگ از ششدانگ مالك بوده كه بعدا به موجب سند شماره 
ــهم از پانزده هزار و ششصد  ــيصد س ــيروان مقدار هزار و س 75045-92/12/22 دفتر 38 ش
ــهم را به آقاى مهدى يوسفى  ــهم بانضمام پنج ششم يك سهم از 24 س ــت و چهار س و بيس
ــماره 74558-92/11/29 دفتر 38 شيروان مقدار 600 سهم از  ــند ش منتقل و به موجب س
مدار پانزده هزار و ششصدو بيست و چهار سهم بانضمام پنج ششم يك سهم از ششدانگ را 
ــازمان مسكن شهرسازى منتقل نموده كه سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و ضمنا  به س
بانو پرى مالزاده نسبت به نيم سهم از 24 سهم دودانگ مشاع از ششدانگ مالك و بعدا برابر 
ــماره 61470-89/12/08 و 61506-89/12/25 دفتر 38 شيروان نسبت  ــناد ش خالصه اس
ــهم دودانگ بانضمام يك ششم از يك  ــمت نيم سهم از 24 س ــمت از 2600 قس به 675 قس
ــازمان مسكن و شهرسازى منتقل نموده و  ــهم از 24 سهم دودانگ از ششدانگ را س دوم س
ــكن قبال طى يك فقره صورتمجلس افراز  ــد .كه البته اداره مس مابقى در مالكيت وى ميباش
ــماره29/88130-90/9/9 مقدار 184000 متر مربع از 375524/52 مترمربع ششدانگ  ش
ــى از 14 فرعى از 5 اصلى را مفروز نموده كه بعد از  ــدانگ پالك771 فرع اوليه را تحت شش
افراز مجددا برابر يك فقره خالصه معامله شماره 3417-92/4/23 دفتر2 شيروان اداره مزبور 
ــاع از ششدانگ پالك 14 فرعى از 5 اصلى  ــهم از 3100 سهم از نيم سهم مش مقدار870 س
ــت،ضمنا قبال نيز پالكهاى 36و37و38 فرعى در اجراء  مزرعه ميرزا بيگ را مالك گرديده اس
مقررات مواد 147و148 اصالحى قانون ثبت مجزى و مفروز گرديده است و در خصوص ابالغ 
ــى متقاضى افراز به آدرس  ــاع به لحاظ تعدد مالكين و عدم دسترس اوليه افراز به مالكين مش
مالكين مراتب يك نوبت در جرايد و روزنامه كثيراالنتشار در مورخه97/12/8 چاپ و منتشر 
و در زمان مقرر نقشه بردارى هيچكس حضور نداشت.على اى حال ششدانگ پالك باقيمانده 

پالك 14 فرعى از 5 اصلى به مساحت 67800 متر مربع و با حدود اربعه شماال در5قسمت 
ــت 3-بطول 210/36 متر 4-بطول  1-بطول117/98 متر 2-بطول 17/20 متر كه غربى اس
157/74 متر كه غربى است 5-بطول 59/70 متر پى به پالك 771 فرعى مجزى شده شرقا 
ــمت1- ــت به ميالن 10 مترى جنوبا  در 16قس ــر محل درب و ديواريس ــول239/66 مت بط
ــر 3-بطول 24/73 متر 4-بطول 24/39 متر 5-بطول  بطول51/61 متر 2-بطول 19/81 مت
29/48 متر 6-بطول 14/71 متر 7-بطول 29/64 متر 8-بطول 31/50 متر 9-بطول 16/33 
متر 10-بطول 56/56 متر 11-بطول 14/88 متر 12-بطول 8/37 متر 13-بطول 34/56 متر 
14-بطول 30/79 متر 15-بطول 52/29 متر 16-بطول 16/28 متر محل درب و ديواريست 
ــالك 37 فرعى ، كه مراتب  ــول 106/92 متر ديوار به ديوار پ ــه خيابان 10 مترى غربا بط ب
ــر نامه 4125/3/1370- ــدارى براب ــتعالم به عمل آمد كه بخش از ادارات و مراجع ذيربط اس
ــهر بوده  ــتحفاظى ش 98/1/26 اعالم نموده خارج از طرح هادى خانلق و داخل در حوزه اس
منتهى اداره كل شهرسازى برابر نامه شماره 32/11624-98/3/17 اعالم نموده برابر تبصره 
1 ماده 11 قانون زمين شهرى تطبيق نقشه هاى تفكيكى و شهرسازى اراضى دولتى با طرح 
ــهرداريها به عهده  ــب آن موضوع ماده101 قانون ش ــع و تفضيلى و هادى و تصوي ــاى جام ه
وزارت مسكن و شهرسازى است لذا به استناد به تبصره مذكور نيازى به استعالم از شهردارى 
ــاورزى نيز برابر نامه شماره 98/5/21/001914 -98/1/28 اعالم  نميباشد و اداره جهاد كش
ــخصاتutmجزو اراضى ملى دولت و افراز بالمانع  ــوده در صورتيكه قطعه موردنظر با مش نم

ميباشد لذا حدودومشخصات قطعه افراز به شرح ذيل به حضور تقديم ميگردد.
ــمت  ــماال دردوقس ــاحت 870 متر مربع و با حدود اربعه ش ــدانگ يك قطعه زمين بمس شش
ــرقا بطول  ــت به خيابان ش ــر 2- بطول 42 متر محل درب و پى ديواريس ــول4/24 مت 1-بط
ــت به  ــه باقيمانده 38 فرعى جنوبا بطول 45 متر پى ديواريس ــت ب 19/43 متر پى ديواريس
ــت به خيابان،حقوق ارتفاقى ندارد. باقيمانده 38 فرعى غربا به طول16/43 متر پى ديواريس

ــخصات قطعه باقيمانده نيز به  ــر ارزيابى به مبلغ 19/575/000 ريال.و حدود و مش ــاء براب به
مساحت 66930 متر مربع به شرح ذيل به حضور تقديم مى گردد.شماال در5 قسمت 1-بطول 
ــت به پالك 771 فرعى 2-بطول 16 متر مرزيست به خيابان16 مترى  101/98 متر مرزيس
ــود 3- بطول 45 متر 4-بطول19/43 متر كه  ــوب ميش ــرقى محس 3-بطول 2/23 متر كه ش
اين قسمت غربى محسوب ميشود هرسه قسمت اخير مرزيست به پى مورد افراز    5-بطول 
ــمت غربى محسوب ميشود 7-بطول 60 متر هر سه  165/45 متر 6-بطول 158 متر اين قس
قسمت اخير مرزيست به كوچه12 مترى شرقا به طول 239/66 متر محل درب و ديواريست 
ــمت 1-بطول 51/61 متر 2-بطول19/81 متر 3-بطول  به ميالن10 مترى جنوبا در 16 قس
24/73 متر 4-بطول 24/39 متر 5-بطول 29/48 متر 6-بطول 14/71 متر 7-بطول 29/64 
متر 8-بطول 31/50 متر 9-بطول 16/33 متر 10-بطول 56/56 متر 11-بطول 14/88 متر 
ــول 30/79 متر 15-بطول 52/29 متر  ــول 8/37 متر 13-بطول 34/56 متر 14-بط 12-بط
ــرى غربا بطول 106/92  ــت به خيابان 10 مت ــول 16/28 متر محل درب و ديواريس 16-بط
ــر ديوار به ديوار پالك 37 فرعى بهاء برابر ارزيابى به مبلغ 1/505/925/000 ريال حقوق  مت

ارتفاقى ندارد.9806310
نماينده: ابوالفضل رضاپور
نقشه بردار: جواد جاندانه

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860306015003174 – 1398/4/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــنامه پسوند فاميل مالك از تيمورى  ــرين تيمورى بقائى ( برابر توضيحات شناس بالمعارض مثقاضى خانم نس
بقائى به تيمورى بقسانى تغيير يافته است) به شناسنامه شماره 990 كد ملى 0749424461 صادره تايباد 
فرزند درمحمد در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 42,55 متر مربع پالك شماره 551 فرعى از 250 اصلى 
واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت منوچهر كريمزاده و 
قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003142 – 1398/04/22 هي ــر راى ش براب
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات  وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل شامى به شناسنامه شماره 10298 كد ملى 0748443010 صادره 
ــكونى دو طبقه (دوبلكس) به مساحت 125 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل مس تايباد فرزند غالمحيدر در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از  ــماره 132 فرعى از 257 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى متقاضى و قس محل تمامت مالكيت مش
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

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

ــماره 139860306015003247- 1398/4/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى مظفر شجيعى نيا به شناسنامه شماره 3 كدملى 0749513683 صادره تايباد فرزند 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 241,85 متر مربع پالك شماره 536 فرعى از 250 اصلى واقع  ــير در شش بش
در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مرحوم نساء امانى استادى 
و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 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

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 
ــون تعيين و تكليف  ــورخ 1398/02/30 هيات موضوع قان ــماره 139860318603000489م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى ايرج بابائى فتسمى فرزند نصرت  به شماره شناسنامه 120 صادره از رودبار  
در قريه خسبخ در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 160/84 متر مربع پالك فرعى 
21089 از اصلى 12 مفروز مجزى از پالك 470 باقيمانده از اصلى 12 واقع در بخش چهار رشت خريدارى 

از مالك رسمى آقاى نوروز على پيرو كسبخى محرز گرديده است.
ــخاص نسبت  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت در ص خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

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
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 تولید تمام داروهای وارداتی تا سه سال آینده      مهر: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۹۷درصد داروها در کشور به تولید می رسند، گفت: برنامه داریم که 
۳درصد بقیه را به واسطه شرکت های ایرانی و دانش بنیان به تولید برسانیم. وی با تأکید بر اینکه این ۳درصد دارو از فناوری باالیی برخوردار هستند و تولید آن ها نیاز به همین فناوری های باال دارد، بیان کرد: البته 

که درصد قابل توجهی از این ۳درصد داروهای  »های تک« هستند.

خودروی »تسال« پس از تصادف منفجر شد!
ایسنا: یکی از خودروهای شرکت »تسال« 
شب گذشــته و در یک بزرگراه، تصادف 

کرد و پس از تصادف منفجر شد.
به گزارش تک کرانچ، شب گذشته یکی از 
خودروهای شرکت »تسال« )Tesla( پس 
از تصادف در بزرگراهی نزدیک به مسکو 
منفجر شــد و آتش گرفت. سرنشینان 

خودرو در این حادثه، آسیب کمی دیدند اما خودرو به کلی سوخت.
هنوز جزئیاتی در مورد مدل خودرو منتشر نشده اما به نظر می رسد تسال »مدل اس« 
)Model S( و یا »مدل ســه« )Model 3( بوده باشد. راننده این خودرو، یک مرد 
چهل و یک ساله روس بود و فرزندان وی نیز در خودرو حضور داشتند. به گفته این 
مرد، خودرو در شــب حادثه روی حالت اتوپایلت نبود و خودش فرمان را در دســت 

داشت که ناگهان با یک کامیون برخورد کرد.
پاهای راننده در این حادثه شکست و فرزندان او تنها به ضرب دیدگی دچار شدند اما 
خودرو پس از تصادف آتش گرفت و پس از مدت کوتاهی دو انفجار در بدنه آن پیش 
آمد. اگرچه آتش نشانان به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و آتش را خاموش 

کردند اما خودرو به شدت آسیب دیده است.
دلیل این تصادف هنوز به طور کامل مشخص نیست و کشف دلیل چنین مشکالتی 
هنوز به بررســی های بیشتری نیاز دارد. اگرچه تصادف و آتش سوزی تقریباً همیشه 
پیش می آید اما مشکل آتش سوزی پس از تصادف و یا آتش سوزی خودبه خود بارها 
برای خودروهای تسال پیش آمده است. تصادف خودروهای تسال به اندازه خودروهای 

دیگر پیش می آید اما آتش سوزی، یک مشکل قابل توجه است.

در سه هفته انجام شد
شبیه سازی ۸ میلیون جهان کوچک با ابررایانه

مهر: دانشمندان با استفاده از یک ابررایانه 
٨ میلیــون جهان کوچک شبیه ســازی 
کرده اند که با وضــوح کافی ویژگی های 
مختلف جهان در آن ها قابل مشاهده است.

به گزارش انگجت، محققان دانشگاه آریزونا 
با استفاده از ابررایانه Ocelote )متعلق به 
دانشــگاه( میلیون ها جهان کوچک ابداع 

کردند تا متوجه شوند آن ها چه میزان با جهان واقعی مطابقت دارند. 
در این پژوهش به جای تقلید از تمام ویژگی های جهان، محققان سیستمی طراحی 
کردند که با وضوح کافی ویژگی های مختلف مانند ابرنواختر در آن قابل مشاهده باشد.

هر جهان کوچک مجازی قوانین مختلفی داشــت و در حقیقت دانشــمندان سعی 
داشتند با این تحقیق ببینند کدام شبیه سازی شباهت بیشتری با اطالعات واقعی دارد.

در این پژوهش تولید حدود ٨ میلیون جهان شبیه سازی شده در مدت سه هفته انجام 
شد.   این روش نه تنها به درک شیوه تکامل کهکشان ها کمک می کند بلکه نظریه های 

موجود در این باره را نیز به چالش می کشد.
مثالً ممکن است کهکشان ها در مدت زمانی بسیار طوالنی تر از آنچه تصور می شود 

ستارگان را تولید کرده باشند. 
بر اســاس مدل فعلی روند تشکیل ستارگان احتماالً مدت ها پیش پایان یافته است. 
همچنین وجود ماده تاریک در عصر آغازین جهان عملکرد مخربی نسبت به فرایند 

تشکیل ستارگان نداشته است.

سبزیجات بخورید تا دچار بیماری قلبی نشوید!
فارس: محققان تأکید می کنند:  مردم 
اگر می خواهند ســالمت قلب بهتری 
داشته باشــند، باید بخش بیشتری از 
رژیم غذایی خود را به مصرف سبزیجات 

اختصاص دهند.
به گــزارش فارس به نقــل از دیلی میل، 
نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد 

مصرف بیشتر سبزیجات و کاهش مصرف گوشت به میزان قابل توجهی ریسک بروز 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد. 

محققان دانشگاه جان هاپکینز در تازه ترین مطالعات خود دریافتند، پیروی از یک رژیم 
سالم غذایی که مقادیر زیادی از میوه ها و سبزیجات در آن گنجانده شده، خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و عروقی را تا 32درصد کاهش می دهد. 
این رژیم غذایی خطر مرگ زودرس به هر دلیلی را نیز تا 25درصد کاهش می دهد و 
سالمتی بهتر افراد را تضمین می کند. دانشمندان تأکید می کنند که مردم نباید کاماًل 
از مصرف گوشــت و لبنیات خودداری کنند، اما آن ها باید سهم بیشتری از غذاهای 
گیاهی را در رژیم غذایی خود داشته باشند. این پژوهش بیش از 12 هزار نفر را تحت 
بررسی قرار داد و در نهایت مشخص شد، سبزیجات، غالت سبوسدار و آجیل خطر 
مرگ و میر ناشی از هر علت را به میزان یک چهارم در طول 29 سال کاهش می دهد.

محققان دانشــگاه جان هاپکینز تأکید می کنند، مردم اگر می خواهند سالمت قلب 
بهتری داشته باشند، باید بخش بیشتری از رژیم غذایی خود را به مصرف سبزیجات 
اختصاص دهند. مصرف سبزیجات در طوالنی مدت همچنین می تواند دیابت نوع 2، 

چاقی و فشار خون باال را کاهش دهد.
کیسی ربولز، محقق ارشد این مطالعه با بیان اینکه این نخستین مطالعه برای مقایسه 
اثرات گیاهان با رژیم های غذایی مبتنی بر حیوانات در بین عموم است، گفت: مردم 
باید از یک رژیم غذایی سالم که حاوی مقادیر زیادی از سبزیجات است، پیروی کنند.

سم در سفره های هموطنان
جواد صبوحی: یک خبرگزاری داخلی 
از مسموم کردن ماهی ها در تاالب های 
جنوبی کشــور خبر داده بود؛ حکایت 
دردناک ماهیــان در آبگیرهای جنوبی 
کشور که با سم ریزی سودجویان جان 
داده و به خوراکی مســموم در ســفره 
هموطنان تبدیل می شوند. بساطی که 

همه ساله با آغاز فصل گرما، در تاالب ها، رودها و نهرهای کشور گسترده می شود.
سابقه استفاده سودجویان از شیوه های غیرمتعارف و غیرقانونی صید ماهیان به 

سال های پیش از این برمی گردد.
چنانکه می گویند در روســتاهای شــمال صومعه سرا در گذشــته های دور که 
علف کش ها و سموم شیمیایی مصرف بسیار گسترده امروزی را نداشت نوعی سم 
شیمیایی در مغازه های روستا و شهرها با عنوان »کولی دارو« به فروش می رسید؛ 
دانه های گرد سیاه رنگ سمی به اندازه ماش و نخود که آن را در پوشش خمیر 
نان یا خمیر برنج پخته شده قرار می دادند و در نقطه ای از رودخانه که آب عمیق 
و در عیـــن حال تحرک کم  داشــت می ریختند و منتظر می ماندند تا ماهی ها 
طعمه های مسموم را بخورند؛ نتیجه مسموم شدن و آمدن ماهی روی آب بود و 

نیز جمع آوری توسط صیادان.
با این حال به نظر می رسد صید ماهی با استفاده از سموم خطرناک مورد استفاده 

برای دفع آفات در سال های اخیر به اوج خود رسیده است.
چنانکه گفته می شود برخی از سودجویان از سمی به نام »مرگ ماهی« استفاده 
می کننــد که عالوه بر خفه کردن ماهی ها جانداران آبزی دیگر که اصالً مصرف 
خوراکی ندارند را نیز از بین می برد و این کار ســبب تغییر اکوسیســتم در آن 

منطقه می شود.
ورود ســموم شــیمیایی به تاالب تپراق کندی پارس آباد مغان در شمال استان 
اردبیل در ســال 90 که به تلف شدن بیش از ۶ هزار قطعه ماهی انجامید، خفه 
کردن ده ها هزار ماهی به روش کلرزنی در سیاهکل توسط صیادان متخلف، کشتار 
ماهیان با حشــره کش در محدوده ای از رودخانه گرمرود آمل تنها چند نمونه از 
شــیوه های کثیفی است که سودجویان و صیادان متخلف از آن ها برای انباشتن 

سود بیشتر استفاده کرده اند. 
عالوه بر آنچه اشــاره شد برخی افراد سودجو از ابزار متفاوتی همچون دینامیت، 
تورهای عرضی و نیز موتور برق برای صید ماهی ها استفاده می کنند که این همه 

نتیجه ای جز انقراض نسل ماهی های آزاد را در پی نخواهد داشت.
به نظر می رسد وقت آن است تا دست اندرکاران حوزه محیط زیست ضمن جدیت 
و پیگیری بیشــتر برای تصویب قوانین بازدارنده در خصوص صید و شکار، از به 
خطر افتادن جان هزاران مصرف کننده انســانی و غیرانسانی و آسیب جدی به 

محیط زیست جلوگیری کنند.

 جامعه/ اعظم طیرانی تشکل ها و سازمان  های 
مردم نهاد را می توان بازوان پرتوان و چشمان 
تیزبین جامعه دانست. مجموعه ای که به دلیل 
فعالیت های  با  آشنایی  یا  و  متن  در  حضور 
برای  فزاینده ای  قابلیت  اجتماعی  مختلف 
مرداد   22 دارد.   موضوعات  در  تأثیرگذاری 
داوطلبانه  فعالیت  های  بزرگداشت  بهانه  به  را 
مردم  سازمان  های  و  تشکل  ها  انساندوستانه  و 
نهاد و نقش ارزنده آن ها در توسعه همه جانبه 
کشور روز »تشکل ها و مشارکت های اجتماعی« 
همراهی  ضرورت  بر  تا  کرده اند  نام گذاری 
و  دولت  با  مردمی  تشکل  های  همیاری  و 
جامعه  اهداف  تحقق  منظور  به  برنامه ریزان 

تأکید کنند.

 پیگیری حقوق اجتماعی کارگران
دبیرکل  ابوی،  سیدهادی 
انجمن های  عالــی  کانون 
صنفــی کارگران کشــور 
پس از اشــاره بــه اهداف 
تشــکل های اجتماعی، از 

نقش تشــکل های کارگری در جامعه می گوید. 
وی هــدف از ایجــاد تشــکل ها در حوزه های 
مختلف را رفع مشکالت و دغدغه های اجتماعی 
و اقتصادی و همچنین مشارکت در امور جاری 
آن مجموعه می دانــد و ادامه می دهد: هدف از 
ایجاد تشکل ها پیگیری برنامه ها در قالب قوانین 

جاری کشور و انتقال آن به مسئوالن است.
ابــوی ادامــه می دهد: اهــداف کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران کشور ارتقای سطح 
علمی کارگران و پیگیری حقوق اجتماعی مورد 

انتظار کارگران است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا تمامی مسئوالن و 
متولیان با ایجاد تشکل ها در حوزه های مختلف 
موافقت می کنند، می افزاید: متأســفانه به مرور 
زمــان و در ادامه کار، مواضع مســئوالن تغییر 
می کند و این مسئله ادامه فعالیت تشکل ها را با 

مشکل مواجه می سازد. 
وی بــه عنوان دبیــر کل بزرگ ترین تشــکل 
صنفی کشــور می گویــد: ایجاد تشــکل های 
موازی از دیگر مشکالت تشــکل های بزرگ و 
رســمی محسوب می شــود و با توجه به اینکه 
تشکل های اجتماعی نباید فعالیت های سیاسی 
داشته باشند، در برخی مواقع ایجاد تشکل های 
مختلــف در یک حوزه ممکن اســت منجر به 
جناح بندی سیاسی شود که مانع یکپارچگی و 
ادامه فعالیت تشکل ها در راستای تحقق اهداف 

مورد نظرشان می شود. 

 تشکل ها بدون دیدگاه های سیاسی 
به اعتقاد ابوی تشــکلی پایــدار خواهد بود که 
جدا از دیدگاه های سیاســی و بر اساس اهداف 
تعیین شــده فعالیت داشته باشد و بتواند همه 
گروه های سیاســی را جذب کند تا مشــکالت 
جامعه در حوزه هــای مختلف با همکاری همه 

جناح های سیاسی حل شود. 
از  دولتــی  حمایت هــای  خصــوص  در  وی 
تشکل های اجتماعی می گوید: بر اساس قانون، 
دولت باید از تشــکل ها حمایت کنــد اما این 
حمایت هــا آن گونه که باید نیســت. به عنوان 
نمونه معاون اول رئیس جمهور ســه سال پیش 
بــه همــه وزارتخانه ها، نهاد ها و ســازمان های 
دولتــی ابالغ کرده اســت در همه جلســه ها 
نماینــده ای  تصمیم گیــری  مجموعه هــای  و 
از تشــکل های صنفی کارگری دعوت شــود، 
اما متأســفانه این مهم تاکنــون تحقق نیافته 
اســت و تا زمانی که نماینــدگان کارگران در 
تصمیم گیری هــا و تصمیم ســازی های مرتبط 
با آن ها حضور نداشــته باشند و از دیدگاه های 
جامعــه کارگــری بی اطالع باشــند، نمی توان 
انتظار داشــت خروجی ایــن برنامه ریزی ها و 
تصمیم ســازی ها، رضایت جامعه کارگری را به 

همراه داشته باشد.

 استفاده از ظرفیت مردم به ویژه خیران
مدیرعامل  باقــری،  جبار 
انجمن حمایت از زندانیان 
مرکز نیــز در گفت وگو با 
تشــکل های  می گوید:  ما 
بســیاری  در  مردم نهــاد 

از کشــور ها برای کاهش هزینه هــای دولت و 
اســتفاده از ظرفیت مردم به ویژه خیران ایجاد 
شده اند تا عالوه بر افزایش کیفیت خدمات باری 
از روی دوش دولت ها نیز برداشته شود. باقری 
با اشــاره به اهمیت ایجاد تشکل های مردم نهاد 
برای اداره بخشی از امور جامعه می افزاید: اغلب 
این تشکل ها درصدد رفع مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی مردم هستند اما با وجود تالش آن ها 
در این زمینه، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به 
توانمندی آن ها باور ندارند و در برخی مواقع این 
تفکر در بخش های دولتی مانع ادامه فعالیت و یا 

کاهش کیفیت خدمات آن ها می شود. 
وی ادامه می دهد: در برخی مواقع تشکل هایی 
در موازات یکدیگر تشکیل می شوند که موجب 
کاهش کیفیت خدمات می شوند، در حالی که 
اگر با یکدیگر ادغام شوند به طور حتم عالوه بر 
پیشگیری از موازی کاری ها، سطح خدمات- در 
این انجمن و رســیدگی به وضعیت معیشتی، 

تحصیلی و اشــتغال خانواده زندانیان- افزایش 
خواهد یافت. 

باقــری در خصــوص حمایت هــای دولتی از 
تشــکل ها می گوید: در اغلب کشور ها به محض 
اینکــه فردی زندانی می شــود، سیســتم های 
حمایتی برای حمایــت از خانواده آن ها وجود 
دارد تا از بروز آســیب ها در خانــواده زندانیان 
پیشــگیری کنند، با توجه به اینکه این مهم در 

قوانین کشــور ما هم پیش بینی 
شده و وزارت کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان متولی شــناخته شده 
است، انتظار می رود این وزارتخانه 
انجمن  بــا  بیشــتری  همکاری 
حمایــت از خانــواده زندانیان- 
انجمنــی که بیش از 70 ســال 
در حمایت از خانــواده زندانیان 
فعالیت دارد- داشته باشد، اما این 
 در حالی اســت که کمیته امداد

 امــام خمینی)ره( تنها نهاد دولتی اســت که 
با انجمن حمایــت از زندانیان همکاری دارد و 
انتظار می رود سایر نهاد ها و سازمان ها نیز با این 
انجمن همکاری داشــته باشند و در حد امکان 
ما را- با تخصص هایی که دارند-  در حمایت از 

خانواده زندانیان یاری کنند.

 هیچ جامعه ای بی نیاز از تشکل ها نیست!
مجتبی گهســتونی، عضو 
هیئت مؤســس شــورای 
تشــکل های  هماهنگــی 
مردم نهــاد کشــور نیز در 
می گوید:  مــا  با  گفت وگو 

بــا توجه به اینکــه در هیچ کشــوری دولت ها 
به تنهایی قــادر به اداره امور جامعه نیســتند، 
تشــکل های مردم نهاد در حوزه های مختلف با 
هدف حل بخشی از مشکالت اجتماعی، کاهش 
بار مالی دولت ها و اســتفاده از توان و تخصص 
خیران ایجاد می شــوند که اغلب آن ها با اهداف 
مشــترک فعالیت دارنــد و هیــچ جامعه ای را 
نمی توان بی نیاز از تشکل های مردم نهاد اجتماعی 
دانســت. گهستونی با اشاره به مشکالت و موانع 
پیش روی تشــکل های مردم نهــاد اجتماعی 
می افزاید: بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی 
به ظاهر خواستار برون سپاری هستند، در حالی 
که عملکرد آن ها با این دیدگاه در تعارض است و 
با مقاومت در همکاری با این تشکل ها از فعالیت 
آن ها در حوزه های مشترک پیشگیری می کنند.

وی ادامــه می دهد: بیــش از دو دهه از فعالیت 
اجتماعی در کشــور  مردم نهــاد  تشــکل های 
می گذرد، اما با توجه به ظرفیت هایی که در این 
بخش موجود است، تاکنون نتوانسته اند انتظاری 

را که از آن ها  می رود در جامعه تأمین کنند.
بــه گفته وی در کشــور ما فعالیــت نهاد ها و 
اصناف آن گونه که باید در جامعه نهادینه نشده 
است و بنا بر این تشکل های مردم نهاد اجتماعی 
می توانند به عنوان واســطه بین مردم و دولت 
در حوزه های مختلف فعالیت داشــته باشند و 
با همت خیــران بخش قابل 
توجهی از مشکالت جامعه را 

برطرف سازند. 
وی ایجاد دبیرخانه تشکل های 
در  اجتماعــی  مردم نهــاد 
را  کشــور  اســتانداری های 
راهکاری برای پایداری فعالیت 
این تشــکل ها عنوان می کند 
و می افزایــد: بــا ایجــاد این 
خواسته ها  می توان  دبیرخانه 
به  را  نیاز هــای تشــکل ها  و 
طور مســتقیم با سازمان یا نهاد مربوط در میان 
گذاشت. همچنین ایجاد این دبیرخانه می تواند 
عالوه بر شناسایی تشــکل های مردم نهاد فعال 
در کشــور، مشخص کند چه مقدار از مشکالت 
اجتماعــی جامعه به واســطه این تشــکل ها 

پیگیری می شود.

مسئوالن تشکل های اجتماعی در گفت وگو با »قدس«:

تشکل های مردم نهاد، مشکل گشایند

بر اساس قانون، 
دولت باید از 

تشکل ها حمایت 
کند اما این 

حمایت ها آن گونه 
که باید نیست

بــــــرش
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دستچین

ایران دو برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد
تسنیم: نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه ایران دو 
برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد، گفت: داشــتن 5 تا ۶درصد 
خانه های خالی در هر کشــور طبیعی و یک نیاز است اما 10درصد 
مقداری زیاد اســت. میانگین کشورهای توسعه یافته 5 تا ۶درصد 
است .حسام عقبایی می گوید: همچنان باید مبارزه با خانه های خالی 

را در سرلوحه برنامه ها داشته باشیم.

نمی توانم فرزندانم را مجبور کنم ازدواج ساده داشته باشند
برنا: معصومه ابتــکار، معاون رئیس جمهــور در امور زنان 
می گوید: ازدواجم در ســال ۶0 خیلی ساده در منزل مادرم 
برگزار شد. معاون رئیس جمهور درعین حال می گوید: توصیه 
من به فرزندانم هم همین است اما آنان راه و رسم خودشان 
را دارند و پدر و مادرها نمی توانند آنچه دلشان می خواهد به 

فرزندان اجبار کنند.

مهاجرت بیمار سرطانی به پایتخت منطقی نیست
خانه ملت: علی بختیار، نماینده مــردم در مجلس دهم با بیان 
اینکه مهاجرت بیماران سرطانی از شهرستان ها به پایتخت منطقی 
نیست، گفت: امکانات درمان بیماران سرطانی نباید تنها اختصاص به 

کالنشهرها به ویژه در پایتخت داشته باشد.
دهک های کم درآمد جامعه متأسفانه با مشکالت اقتصادی کنونی 
کشور توان کافی برای پرداخت هزینه های درمان سرطان را ندارند. 

تنوع مدارس خالف سند تحول است
آنا: رضوان حکیــم زاده، معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش  و 
پــرورش با تأکید بر اینکه بدون شــک حرکت های شــتاب زده و 
پوپولیستی کمکی نمی کند، گفت: حذف آزمون ها که چند میلیون 
مشتری داشت، کار کمی نبود. برخی سیاست گذاری ها مانند تنوع 
مــدارس و طبقاتی کردن مدارس خــالف عدالت در فراهم کردن 

فرصت های خوب یاد گرفتن در سند تحول است.

دلیل انفعال دانش آموختگان
برنا: مهدی بهلولی، کارشــناس آموزش در خصوص نبود نیروهای 
متخصص در زمینه آموزش می گوید: متأسفانه افرادی هستند که 
تخصص الزم را برای آموزش و تربیت دانشجویان ندارند و نمی توانند 
مسائلی تازه و نو را برای دانشجویان ارائه دهند، در نتیجه این موضوع 
عاملی است برای افزایش انفعال و نبود کارایی الزم دانشجویانی که 

دانش آموخته می شوند.

سوا کن، جدا کن
تسنیم: ابراهیم ســحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش  و پرورش گفت: در بین مدارس دولتی و غیردولتی مدارسی 
را داریم که به اصطالح »سوا کن جدا کن« هستند. در پیشرفته ترین 
و پردرآمدترین کشــورهای دنیا، مردم 1٨درصد از بار آموزش را به 
دوش می کشند اما در ایران بیش از 33درصد هزینه های آموزش  و 

پرورش را مردم می پردازند. 

آمریکا به دنبال تعطیل کردن پژوهش در کشور 
فارس: یعقوب فتح الهی، معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت انجام تحقیقات دانشــگاهی 
و با بیان اینکه پژوهش در دانشــگاه ها باید رشد کند، گفت: در 
حوزه پژوهش کم کاری کرده ایم و آمریکا همه تالش خود را برای 
تعطیل کردن پژوهش در کشور به کار گرفته است. امروز بیش از 

هر زمان دیگری کشور به پژوهش نیاز دارد.

چقدر برای واردات چادر مشکی هزینه می کنیم؟
ایسنا: علیرضــا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین 
نســاجی ایران می گوید: ساالنه 100 تا 120 میلیون دالر برای 
واردات چادر مشکی هزینه می شــود. در حالی که با 20 تا 25 
میلیــون دالر می توانیم یک خط تولید 10 میلیون متری چادر 
مشــکی راه اندازی کنیم؛ یعنی با ارز واردات ساالنه آن می شود 

پنج کارخانه راه اندازی کرد.

کاهش آمار کتابخوانی و افزایش ترک تحصیل 
 ایلنــا: ســعید حســینی، مدیرعامــل مجمع نوشــت افزار

اســالمی- ایرانی می  گوید: گردش مالی صنف تولید نوشت افزار 
۶ هزار میلیارد تومــان بوده که افزایش 250 درصدی هزینه ها 
ممکن اســت آن را به حدود 15 هزار میلیارد تومان در ســال 
برساند! خبر بدی که به معنای کاهش آمار کتابخوانی در کشور 

و افزایش ترک تحصیل در میان طبقات فرودست خواهد بود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیر این مجموعه پیش بینی کرد
 هزینه ۸ میلیاردی پوشینه

در آسایشگاه کهریزک
 تسنیم  مدیــر آسایشگاه کهریزک گفت: سال 
گذشته مبلغ 2میلیارد تومان بابت پوشینه جامعه 
هدف آسایشگاه کهریزک هزینه شد که پیش بینی 
می شــود رقم امسال با توجه به افزایش هزینه ها 
به ٨ میلیارد تومان برسد. محمدرضا صوفی نژاد با 
بیان اینکه یک هزار و 700 مددجو از ســه گروه 
کارمندان، معلوالن جســمی حرکتی و بیماران 
»ام اس« از خدمات آسایشــگاه کهریزک استفاده 
می کنند، گفت: هیچ جای ایــران بیماران ام اس 
به صورت شــبانه روزی نگهداری نمی شوند، تنها 
مکانی که این بیماران به صورت کامل پذیرش و 
نگهداری می شوند، مجموعه آسایشگاه کهریزک 
اســت و در واقع شــاخص پذیرش در آسایشگاه 
کهریزک بی کسی و فقر است. متوسط دریافتی از 
مددجویان در آسایشگاه کهریزک در سال گذشته 
2۶0 هزار تومان و بر اســاس آمار متوسط هزینه 
برای هر مددجو در آسایشــگاه کهریزک در سال 

گذشته 3 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.

زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت: 
 ارسال گوشت قربانی حجاج 

به ۲۷ کشور محروم 
 مهر  رئیس سازمان حج و زیارت گفت: گوشت 
قربانی حجــاج ایرانی در منا به همراه ســایر 
گوشت های قربانی حجاج کشورهای اسالمی به 

27 کشور محروم ارسال می شود.
علیرضا رشیدیان در حاشیه بازدید از کشتارگاه 
صنعتی المعیصم و روند انجام عملیات ذبح با 
اشاره به دام های قربانی ذبح شده حجاح در روز 
یکشنبه افزود: در مجموع ٨۶ هزار و 500 دام 
قربانی متعلق به زائران ایرانی است که همزمان 

با عید قربان ٨5 هزار رأس قربانی ذبح شد.
وی افزود: یک هزار و 500 رأس قربانی دیگر به 
خواست حجاجشان در طلوع آفتاب روز یازدهم 
ذی الحجه در کشتارگاه معیصم ذبح خواهد شد.

رشیدیان گفت: ذبح قربانی حجاح کشورمان در 
روز عید قربان در دو مرحله انجام شــد که در 
مرحله نخست، قربانی بانوان ایرانی ذبح شد و 
پس از اتمام آن، کار ذبح دام های قربانی حجاج 

مرد به انجام رسید.

 آموزش

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 
رتبه های برتر کنکور به عملکرد 

مدارس ارتباطی ندارند
 ایسنا  سیدجواد حســینی، سرپرست وزارت 
آموزش و پــرورش با بیان اینکه تحلیل وضعیت 
مدارس از روی آمار رتبه های ده گانه اول کنکور در 
پنج رشته، تحلیل درستی نیست گفت: رتبه های 
اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و 
پرورش ارتباطی ندارند بلکه به استعداد شخصی 
و تالش خود دانش آموزان مربوط اســت. بیش از 
20 سال است یزد میانگین رتبه قبولی هایش در 
کنکور باالتر و در جایگاه نخست است اما امسال 

دو دانش آموز در نفرات برتر داشت.
حســینی گفت: اگر بخواهیم عملکرد مناطق را 
بررســی کنیم باید به میانگین قبولی در کنکور 
توجــه کنیم، هرچند همین شــاخص هم تنها 
شــاخص جدی و واقعی برای سنجش عملکرد 
تحصیلی مدارس نیست. وی همچنین در بخش 
دیگری از اظهاراتش گفت: طرح مدارس، مناطق، 
اســتان ها و دانش آمــوزان الزم التوجه را با توزیع 

ترجیحی بودجه در دستور کار داریم .

خانه و خانواده

رئیس سازمان بهزیستی: 
 فرایند فرزندخواندگی

تسهیل و تسریع می شود
 ایلنا   رئیس ســازمان بهزیستی گفت: انتظار 
برای اعالم رونمایی سامانه فرزندخواندگی خیلی 
طول نمی کشد و راه اندازی این سامانه خبر خوشی 
در تسریع و تسهیل اخذ فرزندخوانده در سراسر 

کشور است.
وحید قبادی دانا با بیان اینکه بهره برداری از این 
ســامانه در ماه های آینده به ســرانجام می رسد، 
گفت: مسیر سازمان بهزیستی در جهت آن است 
که فرایند فرزندخواندگی هم تقویت، هم تسریع و 
هم تسهیل شود. برای تحقق این هدف یک سامانه 
ملی طراحی شده اســت که اجرای آن به زودی 

آغاز می شود.
وی گفت: به زودی آغاز به کار این ســامانه اعالم 
خواهد شــد، کمااینکه الگوی اجرایی آن پیش تر 
در یکی از استان ها اجرا شده است. خوشبینی ما 
براساس موفقیت های طرح پایلوت این سامانه در 
مدل آزمایشی آن است. بنا بر اجرای پایلوت در آن 
استان، ما نقاط ضعف این طرح را برطرف کرده ایم.

بهداشت و درمان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان:
۱۲ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر 

در کشور داریم
 خانه ملت   عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه اســتاندارد جهانی نسبت 
پزشک به جمعیت یک به هزار است، گفت: در 
کشور ما این نسبت 12 به 10 هزار است که این 
وضعیت ما را در شرایط بحرانی قرار نداده است 
بنابراین دو برابر شــدن ظرفیت علوم پزشکی 

منجر به مهاجرت پزشکان می  شود.
احمد همتی گفت: به دلیل نبود برنامه و سیاست 
در این حوزه شــاهد بودیم که در گذشــته در 
مقطعی ورودی  دانشگاه های علوم پزشکی حتی 

به چهار برابر نیز افزایش پیدا کرده بود.
وی افزود: کمبود پزشــک در کشــور موجب 
شد که حتی از پزشکان کم تجربه و کم دانش 
کشــورهای همســایه اســتفاده شــود، این 
سیاست ها سبب شــد که به صورت مقطعی 
مشــکل کمبود پزشک در کشــور به تدریج 
برطرف شــود و در حال حاضر به ازای هر 10 

هزار نفر 12 پزشک داریم.

فراسو

پس از خبر
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از  یکی  پسماند  احمدی   حسین   - مازندران   
مهمترین چالش های دو دهه اخیر مازندران بوده 
اضافه                 اش  محیطی  زیست  تهدیدات  بر  هرروز  و 

می شود.
شده  موجب  ها  دولت  سوی  از  قوی  اراده  نبود 
و  نرسد  سرانجام  به  مازندران  در  پسماند  مدیریت 

زباله ها عاقبت بخیر نشوند.
های  جنگل  و  خزر  دریای  حاشیه  در  زباله  دپوی 
را  رهگذری  هر  که  بوده  هولناکی  قصه  هیرکانی 
متحیر می کند اما دلخراش اینکه مسولین امر هنوز 

خودشان را به خواب زده اند.
این روزها که مدیریت پسماند با مشکالت بسیاری 
نیز   عفونی  های  زباله  کند،  می  نرم  پنجه  و  دست 
باالی قوز شده و سالمت جامعه را در معرض  قوز 

تهدید و خطر قرار داده است.
چنانچه آژیر زباله های عفونی در مازندران به صدا 
درآمده و متاسفانه هیچ یک از دستگاه های متولی 
زیر بار این مسئولیت نرفته و نمی روند! و توپ را در 

زمین دیگری می اندازند.
و                      ها  آزمایشگاه  کلینیکی،  مراکز  سالهاست 
مطب ها زباله هایشان را همانند من و شما، جلوی 
زباله های  با  تا  قرار می دهند  درب محل کارشان 
شدن  آلوده  از  ترسی  و  برود  دفن  مراکز  به  عادی 

مردم و محیط زیست ندارند.
شهرهای  در  پسماند  دفن  مراکز  به  سری  اگر 
در  عفونی  های  زباله  بینید  می  بزنید،  مازندران 
به  خطرناکی  همنشینی  عادی،  های  زباله  کنار 
و  گرند  نظاره  تنها  متولی  نهادهای  و  انداخته  راه 

برخوردی با متخلفان ندارند.
با مدیریت  طی سلسله گزارش هایی که در رابطه 
دانشگاه  متاسفانه  کردیم،  قلمی  عفونی  های  زباله 
علوم پزشکی، محیط زیست، سازمان نظام پزشکی و 
شهرداری ها هر کدام ساز خودشان را زده و دیگری 

را مسئول دانستند و شانه خالی کردند.

 با متخلفین برخورد می شود
در این راستا با رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران 
که متولی رسیدگی به امور پزشکان است به گفتگو 
نشستیم و دکتر خورشیدی بار دیگر تاکید می کند: 
نظارت بر رعایت بی خطرسازی زباله های عفونی با 

دانشگاه علوم پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی ابزارهای 
نظارتی بر مراکــز کلینیکی و آزمایشــگاهی را در 

اختیــار دارد، می گوید: اگر دانشــگاه تخلفی را از 
سوی مطب ها اعالم کند با آن برخورد خواهیم کرد.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مازنــدران با اعالم 
اینکــه تولیدکننده زباله عفونی موظف اســت تا با                                   
شــرکت های بی خطرســازی قــرارداد ببندد، از 
صاحبان این مراکز خواست به تعهدشان در رابطه با 

بی خطرسازی زباله ها پایبند باشند.
دکتر خورشــیدی با بیــان اینکه در حــال حاضر 
بــرای صــدور مجــوز فعالیت، قــرارداد بــا مرکز 
بی خطرســازی زباله هــای عفونی بایــد ضمیمه 
پرونــده باشــد تــا مجــوز صــادر شــود، اضافه                                                                    
می کند: با تمامی بیمارســتان هــا مکاتبه کردیم 
تا از ظرفیت های خالی شــان برای بی خطرسازی

زباله های عفونی مراکز کلینیکی اقدام کنند.
وی از راه اندازی 3 مرکز خصوصی بی خطرســازی 
زباله های عفونی در شــهرهای قائم شــهر، بهشهر 
و آمــل خبر مــی دهد و می افزایــد: تاکنون 200 

موسسه با این شرکت ها قرارداد منعقد کردند.
رئیــس ســازمان نظام پزشــکی مازنــدران اضافه                
می کند: مراکــز کلینیکی عالوه بر قرارداد با مراکز  
بی خطرســازی می توانند با بیمارستان ها قرارداد 

بسته و زباله هایشان را به آنها بسپارند.

 ناتوانی در ساماندهی پسماند عفونی
همچنیــن مدیــر کل امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری مازنــدران در گفتگو با قــدس آنالین               
مــی گوید: محیط زیســت دبیر کارگروه پســماند 
بوده و معاونت عمرانی اســتانداری رئیس کارگروه 
اســت و ما نیز به نیابت از معاونت عمرانی، مســاله 

پسماندهای عفونی را پیگیری می کنیم.
ســید محمد محمدی تاکامی با بیــان اینکه طبق           
آیین نامه اجرایی پســماند، مدیریت پســماندهای 
بهداشتی با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
است، می افزاید: متاسفانه ناتوانی در اجرای این کار 
وجود داشت و به خاطر دغدغه مان وارد ماجرا شده 

تا این معضل برای همیشه حل شود.
وی بــا اعــالم اینکــه در رابطه با بی خطرســازی               
زباله های عفونی چند تکنولوژی پیشــنهاد شــده 
اســت که یکــی از روش های مناســب را انتخاب                       
کرده ایم، اضافه می کند: بی خطرسازی در شهرهای 
قائم شــهر و آمل درحال انجام بوده و در بهشهر نیز 
تجهیزات خریداری شــد و درحال جانمایی هستند 

تا آنها را نصب کنند.

مدیــر کل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
مازندران با اشــاره به اینکه در ســاری قرارداد این 
کار منعقد شــد، یادآور می شود: برای سایر شهرها 
در حال پیگیری هســتیم تا زمین مناســب برای                  
بی خطرسازی زباله های عفونی درنظر گرفته شود.

محمدی با اشاره به اینکه پسماند های خاص از جمله 
پسماندهای کشاورزی، عفونی و ویژه هرکدام متولی 
خودشــان را دارند، می گوید: وظیفه  شهرداری ها 
ســاماندهی زباله های عفونی نیست اما با ترغیب و 
تشویق تالش کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی بــا اعــالم اینکه در بی خطرســازی زباله های 
عفونی، طبق 9 زون پســماند اســتان عمل خواهد 
شــد، می افزایــد: بعنــوان نمونه ســرمایه گذار                    
بی خطرسازی در قائم شهر میزان زباله های عفونی 
را مقــرون به صرفه نمی داند و در تالش هســتیم 
تا زباله های شــهرهای همجوار نیز به این شرکت 

تحویل شود.

 نیمی از مراکز کلینیکی، بی خطرسازی 
می کنند 

جانشین رئیس دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران در گفتگو با قدس آنالین 
با اشــاره به اینکه بی خطرسازی زباله های عفونی 
در تمام بیمارســتان های استان صورت می گیرد، 
می گوید: زباله های غیر بیمارســتانی در مطب ها، 

کلینیک ها و آزمایشگاه ها تولید می شود.

دکتر حســین رنجبران با اشــاره به اینکه بر اساس 
ماده 7 قانون پســماند، تولیدکننــده زباله عفونی 
موظف اســت به نحــو اســتاندارد نســبت بهبی 
خطرســازی اینگونه زباله ها اقدام کند، می افزاید: 
کارگروه پسماند استان مصوبه ای را تصویب کرد که 
در 9 نقطه که پســماند عادی ساماندهی می شود، 
200 تا 500 مترمربع زمین در اختیار شهرداری ها 
قرار گیرد تا آنها با بکارگیری بخش خصوصی نسبت 

به بی خطرسازی زباله های عفونی اقدام کنند.
وی با اعالم اینکه مدیریت پسماند بعهده استانداری 
اســت، یادآور می شــود: در شــهرهای بهشــهر و                                                                           
قائم شهر زمین های موردنظر توسط شبکه بهداشت 
و درمان تهیه و اقدام به ایجاد مکان استقرار نموده 
و شــهرداری های آنان نیز نسبت به انعقاد قرارداد 
با شــرکت های مذکور برای بی خطرســازی اقدام 

کردند.
جانشین رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با 
بیان اینکه در شــهرهای ساری، آمل، تنکابن و بابل 
زمین موردنظر در اختیار شهرداری ها قرار نگرفت، 
تصریح می کند: اداره کل امور شــهری و شوراهای 
استانداری تســهیل کننده این موضوع بوده و باید 

مقدمات انجام این کار را فراهم کند.
دکتر رنجبران با اشــاره بــه اینکه بخش خصوصی 
آمادگــی ســاماندهی زباله های عفونی اســتان را 
داشــته و درحال دریافت مجوز از محیط زیســت 
اســت، خاطرنشــان می کند: افق بی خطرســازی 

زباله های عفونی روشــن بوده و بــا همکاری همه                     
بخش های مرتبط این مساله محقق خواهد شد.

وی بــا اعــالم اینکــه 55 درصد زباله هــا عفونی 
مراکــز کلینیکــی و مطب هــا به روش درســت                           
جمع آوری و بی خطرســازی می شــود، می گوید: 
عدم بی خطرســازی مابقی زباله های عفونی ناشی 
از نبود زیرساخت هاســت و باید این ظرفیت برای             

بی خطرسازی ایجاد شود.

 معرفی 60 مرکز متخلف به 
مراجع قضایی 

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران یادآور می شود: در سال گذشته 
60 مطــب و درمانــگاه که بــا مراکز بی 
خطرســازی زباله های عفونــی قرارداد 
نداشــتند و نــکات بهداشــتی را رعایت              
نمــی کردند،  به مراجــع قضایی معرفی 

شدند.
دکتــر رنجبران بــا بیان اینکه پســماند 
معضلی جدی در مازندران اســت، تاکید 

می کنــد: باید به این مســاله نگاه ملی داشــت و 
اعتبارات ملی برای مازندران درنظر گرفت تا فرآیند 

پسماند بصورت کلی در استان ساماندهی شود.
وی با اعالم اینکه چرخه معیوب پســماند در استان 
باید بازنگری شود، از عقب ماندگی در حوزه پسماند 
گفــت و گفت: این واقعیت را باید بپذیریم که حوزه 
پســماند همانند مساله دفع بهداشــتی فاضالب و 
تامین آب آشامیدنی از یک عقب ماندگی برخوردار 

است.
جانشــین رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران            

می افزاید: در حوزه دفع بهداشتی فاضالب کمتر از 
15 درصد اســتان تحت پوشش قرار دارد درحالیکه 
میانگین کشور 50 درصد است. همچنین در حوزه 
تامین آب، عمده آب های اســتحصالی از چاه های 
عمیق است درحالیکه باید از مدل موفق تامین آب 

از آب های سطحی و سدها پیروی کرد.
دکتر رنجبــران با اشــاره به اینکه ســازمان نظام 
کننــده  تســهیل  پزشــکی 
بیــن تولیدکننــدگان زبالــه 
هــای عفونی و شــرکت های 
اضافه                          اســت،  خطرســاز  بی 
مــی کنــد: ســازمان نظــام 
پزشــکی می تواند با آموزش 
اعضا و ایجاد بســترهای الزم 
در حــل این معضــل تالش و 
قانونی،                ابزارهای  از  استفاده  با 
مطــب هــا و کلینیــک های 

متخلف را تعطیل کند.

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد طبیبی
سال هاســت که مازندراِن سرســبز با بیماری زباله 
دســت و پنجه نرم مــی کند و متأســفانه هرروز              
بخش هایی از این سرزمین، محصور زباله می شود 
و هیچ درمانگری نتوانسته نسخه شفابخشی را برای 
این درد بپیچد. مدیران ارشــد اســتانی و ملی نیز 
موفق نشدند به کشمکش های زباله ای پایان دهند 
و در حال حاضــر زباله های قاتل، پیروز این میدان 

هستند.

چرخه معیوب پسماند در مازندران

زباله های عفونی، طبیب می خواهند

آگهـــی

برگزیدگان دومین جشنواره »سالمت و رسانه« تجلیل شدند

وزیر بهداشت از مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران تقدیر کرد 

 خبرنــگار روزنامه قدس برای 
دومین بار برگزیده جشــنواره 

»سالمت و رسانه« شد 
به همت دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از 
برگزیدگان جشــنواره »ســالمت و رسانه« و 

خبرنگاران فعال حوزه سالمت تجلیل شد.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران در مراسم گرامیداشت روز 
خبرنــگار و تجلیل از برگزیدگان جشــنواره 
»سالمت و رســانه« با محوریت فشارخون با 

اشاره به اینکه در دنیای مدرن و پیچیده امروز 
ســختی های فعالیت رســانه ای بیشتر شده 

است بر سرعت در اطالع رسانی تاکید کرد.
وی افزود: طی دو سال اخیر تالش کردیم که 
در حوزه ســالمت با رسانه های استان تعامل 

خوبی داشــته و از طریق مطبوعات بیشتر با 
مشکالت مردم آشنا شویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از رتبه 
چهــارم اســتان در ابتال به فشــار خون خبر 
داد و یادآور شــد:376 هزار مازندرانی، پیش                
فشار خون داشته و مستعد ابتال به این بیماری 
هســتند و اگر از خود مراقبت نکنند مبتال به 

فشار خون باال خواهند شد.
دکتــر موســوی بــا بیــان اینکه دانشــگاه                    
علوم پزشــکی مازندران رتبه اول غربالگری و 
اخذ فشار خون در کشور را کسب کرد، افزود: 
در طرح ملی کنترل فشــارخون، یک میلیون 

و 580 هزار مازندرانی باالی 30 ســال مورد 
سنجش قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم 
اینکــه هدف گــذاری این طرح پوشــش 50 
درصدی بوده اســت، از پوشش 102 درصدی 
مازندرانی ها خبــر داد و گفت: در غربالگری 
مشخص شــد 50 درصد  مازندرانی ها فشار 
طبیعــی دارنــد و 24 درصــد نیــز به پیش                  

فشار خون مبتال هستند.
دکتر موســوی با اشــاره به اینکه در گذشته             
210 هــزار مبتال به فشــار خون در اســتان 
شناســایی شــده بودند، افزود: در اجرای این 

طرح، 32 هزار بیمار جدید نیز به مبتالیان به 
این بیماری در استان اضافه شد.

وی با بیــان اینکه 50 درصد افــرادی که به             
فشــار خون مبتال هســتند از بیمــاری خود 
خبر ندارند، مردم را به تحرک بیشــتر، کنترل 
رژیم غذایی، عــدم مصرف دخانیات و مصرف                  

کم نمک توصیه کرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران با 
اعالم اینکه ســاالنه 10 میلیون نفر در جهان 
و 97هــزار نفر در ایران جان خــود را در اثر 
ابتال بهفشــار خون از دست می دهند، گفت: 
در طرح ملی کنترل فشــارخون زنان باردار و 

بیماران اولویت قرار داشتند.
گفتنی اســت: در دومین جشنواره »سالمت 
و رســانه«، برگزیدگان بخش های یادداشت، 
گزارش، موشن گرافی، تیزر مطبوعاتی، عکس 
و صفحه آرایــی مورد تجلیــل قرارگرفتند و 
حسین احمدی خبرنگار روزنامه قدس نیز در 

بخش گزارش رتبه نخست را کسب کرد.
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران جشــنواره 
ســالمت و رســانه را با محوریت فشــارخون 
برگــزار و خبرنگار قدس توانســت با گزارش                      
»مرگ ســفید« برگزیده این جشنواره شده و  
لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی را از آن خود کند.

وزیر بهداشــت ، درمــان و آموزش 
مدیــران  اجــاس  در  پزشــکی 
و                           هــا  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور، سازمان های تابعه و مسئولین 
روابط عمومی ستادی، از مدیر روابط 
عمومــی و امور بین الملل دانشــگاه 

علوم پزشکی مازندران تقدیر کرد.
در اجــاس دو روزه ی مدیــران روابط 

عمومــی دانشــگاه ها و دانشــکده های 
کشــور،           سراســر  پزشــکی  علــوم 
سازمان های تابعه و مسئولین روابط 
عمومی ســتادی که در روزهای ۱۳ 
و ۱۴ مردادمــاه  و بــا حضــور وزیر 
بهداشت ، قائم مقام وزارت بهداشت 
و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و 
بهداشــت  وزارت  رســانی  اطــاع 
برگزار شــد بــا اهــداء تقدیرنامه ای 

از ســوی دکتر ســعید نمکــی وزیر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
از دکتر فــرزاد گوهردهی مدیر روابط 
عمومــی و امور بین الملل دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازنــدران به جهت                                     
و صحیح   رســانی شــفاف  اطــاع 
برنامه های سامت نوروزی ، هفته 
سامت و اجرای کمپین ملی کنترل 

فشارخون تقدیر شد. 

گزارش
به همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

در اجالس مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های  
علوم پزشکی سراسر کشور

نگاه ملی به مساله 
پسماند در مازندران 
و همکاری و همدلی 
مدیران بخش 
های مرتبط، تنها 
نوشداروی این درد 
بوده تا پسماندهای 
خطرناک بیشتر از 
این جوالن ندهند.

بــــــــرش



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

  جریان انقالبی باید به صورت مضاعف حمایت شود    مهر: حجت االسالم محمد قمی در نخستین رویداد ایده پردازی درباره چگونگی ترویج عید غدیر گفت: هر مسلمانی وظیفه تبلیغ خوبی ها و نشر 
آن را دارد؛ در جمهوری اسالمی حتماً باید رویه های خود به سمت مردم ساالر بودن را تغییر دهیم. مجموعه هایی که دغدغه های دینی و انقالبی دارند حتماً باید مشمول حمایت مضاعف حاکمیت قرار بگیرند. این 

حرف ها که بگوییم همه برای ما مساوی هستند، یک ادا است. به صورت قانونی و حقوقی همه مساوی هستند بدین معنا که عادالنه رفتار می شود اما جریان انقالبی باید به صورت مضاعف حمایت شود.

آیت اهلل جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخالق تبیین کرد
 اهمیت مسئله علم آموزی 

bو جایگاه رفیع عالِم در کالم اهل بیت
اســراء: اگر قرآن کریــم و خدای 
سبحان، تعلم را بر مردم واجب کرده 
اســت پیش از آن، تعلیــم را بر علما 
واجــب کرده اســت؛ »ِلَنَ  الِْعلَْم َکانَ  
َقْبلَ  الَْجْهــِل«. گرچه مردم موظف اند 
عالم شوند، ولی پیش از اینکه وظیفه 
علما  مردم مشــخص شــود وظیفه 

روشن شد که آن ها موظف اند مردم را عالم کنند »ِلَنَ  الِْعلَْم َکانَ  َقْبلَ  الَْجْهِل«.
حدیثی را مرحوم کلینی)رضوان اهلل تعالی علیه( در کتاب شــریف کافی نقل 
کردند که امام)ســام اهلل علیه( فرمود علم قبل از جهل است؛ این یعنی چه؟ 
ذات اقــدس الهی پیش از اینکه جاهــل را خلق بکند، عالم را خلق کرد، زیرا 
آدم)ســام اهلل علیه( که عالم به اســمای الهی بود )َو َعلََّم آَدَم الْسماَء ُکلََّها( 
پیش از دیگران خلق شــده است و درون ما پیش از اینکه ما فراموش کنیم و 
اها* َفَألَْهَمها ُفُجوَرها  تجاهل کنیم، علم را خلق کرده اســت )َو نَْفٍس َو ما َســوَّ
َو تَْقواها( به عبارت دیگر انســان پیش از اینکه جاهل شــود، عالم بود و عالم 
به دنیا آمد. جهل یک سلســله غرایز و اغراضی است که روی علم را پوشانده 

است؛ لذا حضرت فرمود: »ِلَنَ  الِْعلَْم َکانَ  َقْبلَ  الَْجْهِل«.
وظیفه  علما این اســت که هم از سابقه خود پاســداری کنند و هم از سابقه 
ساختار خلقت حمایت کنند؛ نگذارند جهل پیدا شود، چون اگر خدای ناکرده 
جامعــه ای جاهل بود، هم بیراهه می رود هم راه دیگران را می بندد و اگر عالم 
بود نه بیراهه می رود و نه راه دیگران را می بندد. یک سلســله علومی میهمان 
ما هستند؛ یعنی ما آنچه در حوزه ها می خوانیم یا در دانشگاه ها یاد می گیریم، 
میهمان اند. میزبان و صاحبخانه آن علم فطری اســت که فرمود: )َو نَْفٍس َو ما 
اها* َفَألَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها(. همه ما موظف هســتیم آن میهمان را در  َســوَّ
کنار میزبان حفظ کنیم. اگر ما در حوزه و دانشــگاه علمی تحصیل کردیم که 
با صاحبخانه بسازد، راحت زندگی می کنیم. هیچ غوغایی در درون ما نیست و 
هیچ چیزی هم ما را نمی فروشد و ما هم خود را به هیچ چیزی نمی فروشیم، 
زیرا صاحبخانه دِر این خانه را محکم بسته است و مزاحم را راه نمی دهد. ولی 
اگر خدای ناکرده میهمانی دعوت کردیم که با صاحبخانه نســاخت نخستین 

ضرر را خود ما می کنیم.
امیرالمؤمنین)سام اهلل علیه( فرمود: »ُربَّ َعالٍِم َقْد َقَتلَُه َجْهُلُه َو ِعلُْمُه َمَعُه ]لَْم 
یْنَفْعهُ [ َل یْنَفُعه «؛ چه بســا عالمان حوزه و یا دانشــگاهی که درس خوانده و 
عالم اند، ولی کشته جهل هســتند. در جهاد درون، جهلشان بر این ها مسلط 
شــد و آن ها را از پا درآورد. در بخشی دیگر فرمود: »َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر تَْحَت 
َهَوی أَِمیر«، چه بسیار عقل اند که در آن نبرد داخلی و جهاد درونی، به اسارت 
نفس در می آیند، به اســارت غرور و خواسته ها در می آیند و آنچه می خواهند 
بر عقلشان حاکم اســت. بنابراین وظیفه عالمان و مسئولن حوزه علمیه این 
است که ابتدا میزبان را بشناسند و میهمانی دعوت کنند که با میزبان بسازد؛ 
وقتی حرم امن خود را پاســداری کردند آنــگاه به دیگران بپردازند و دیگران 

را عالم بکنند.

 نوشتاری از آیت اهلل محسن اراکی 
در ادامه سلسله یادداشت های »حدیث تقریب«

حج، تربیت امت برای حرکت در مسیر حق است
تقریب: 1. ارتباط با مثل اعلی )خدا( 
نیاز به بیان عملی و رفتار حسی دارد 
کــه این ارتباط را عمیق می کند و آن 
را در جهت صحیح و منسجم با سایر 
نیازهای فرد و جامعه بشری راهنمایی 
می کند؛ به طور کلی عبادت ها از جمله 
حج به خاطر آداب حســی که دارند، 

نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. حج، رفتن گروه های مختلف به سمت 
خداســت و مناســک آن لبیک به ندای خدا و طواف و سعی و وقوف و رمی و 
قربانی آن در راه خداســت؛ مناسک حج تحکیم ارتباط بنده با خداست و تأثیر 

مهمی در رفتن به سمت کمال مطلق و از بین بردن موانع این مسیر دارد.
2. عمل فردی را نمی توان به یک عمل اجتماعی مؤثر بر سرنوشــت بشــریت 
تبدیــل کرد، مگر اینکه از حدود عامل آن بگــذرد، یعنی از ذات بگذرد و وارد 
زندگی دیگران شــود. عبادت ها انسان را به ســویی می برند که از خود بگذرد؛ 
مناسک حج در این زمینه داده های تربیتی زیادی دارد، رفتن به سوی بیت اهلل 
الحرام از هرجایی و گذشــتن از مال و... انسان را برای ایثار و شکستن غرورش 
تربیت می کند. احادیث شــریفی که انســان ها را از ریــا در ادای فریضه حج و 
مناسک آن باز می دارد، بر گذشتن انسان از خود و انجام عمل جمعی برای رفتن 

به سوی کمال مطلوب تأکید می کند.
3. حج، تربیتی برای امت برای حرکت در مســیر حق است و شاید بتوان گفت 
فریضه حج، این حرکت مستمر، شعاری برای خداپرستان است، مبنی بر اینکه 
ارتباط با حق مطلق، از حرکت در مســیر او جدا نیست و تأکیدی بر این است 
که جمود و بی حرکتی، به معنی انحراف از مسیری است که خداوند آن را برای 

امت اسامی می خواهد.
4. حرکت مســلمانان در چارچوب مناســک حج، با جمعی بودن، انســجام و 
هماهنگی و نبود تفاوت ها متمایز می شــود و انســان را به سمت مسیر درست 
یعنی به سمت خداوند یگانه هدایت می کند که مسیری گروهی است و مجموعه 
بشــری را به ســمت هدف متکامل آن راهنمایی می کند؛ مسیری انفرادی یا 
متفرق و جدا نیست، بلکه راهی هماهنگ است که در هر دوره تاریخ بر اساس 
رویکرد یکپارچه و یگانه ای حرکت می کند و اختافات طبقاتی و نژاد پرستانه به 
واسطه آن از بین می رود. تمام ملزومات راهنمایی انسان به سمت مسیر خدا را 
در مناســک حج شاهد هستیم که  از همه مظاهر فخر و  تجمل، خالی است و 

یکتاپرستان در لباس واحد به سمت مسیر واحد در حرکتند.
5. آگاهی و شنیدن سخنان دیگران و پذیرفتن بهترین آن، به بیان قرآن کریم 
از صفــات دوری کنندگان از طاغوت و روندگان به ســوی خداوند اســت. این 
حرکت در اعمال حجاج نهفته اســت، چرا که اسام تأکید دارد حجاج به ظاهر 

شعائر حج اکتفا نکنند، بلکه از ظاهر گذشته و به عمق آن ها توجه کنند.
6. حرکت به ســمت حق مطلق، همیشه با عطا و بخشش همراه است و عطای 
حج نمونه ای کوچک از آن اســت. اســام، از امت می خواهد در مورد نیازهای 
حیاتی خود هوشــیار باشــند تا منافعی را که از موســم حج دریافت می شود، 
تشخیص دهند. کلمه »منافع« حج در آیه »لَِیْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم« به صورت نکره 
آمده است تا تأکیدی باشد بر مطلق منافعی که امت آگاه در مسیر خدا می بینند 

که تکمیل کننده وجود امت است. 
7. تخریب و بازسازی دو عملیاتی هستند که هر حرکت اجتماعی تکاملی آن ها 
را به همراه دارد. هنگامی که حرکت در مســیر خدا باشد، به شکل منسجمی 
بین تخریب و ساخت و ساز و ماهیت واقعی حرکت بشری، توازن برقرار می شود، 
بــدون اینکه هرج و مرج و افراطی در این زمینه به وجود آید. رمی جمرات در 
حج، نماد مهمی  از حرکت انسان در مسیر مبارزه با همه عواملی است که در راه 
حرکت او به سوی حق ایستاده اند. تقدیم قربانی در راه خداوند در مراسم حج، 
نشان می دهد روحیه لطیفی که حاجی حین احرام حتی نسبت به چارپایان و 
حیوانات دارد، باید با روحیه ایثار همراه شــود؛ این از ملزومات مسیر تکامل به 

سمت خداست.
8. قرآن کریم در شرح قصه های انبیا و ملل گذشته به این نتیجه واحد می رسد 
که سنت های حاکم در مسیر توحید و سنت های حاکم در خط شرک، در طول 
تاریخ ثابت بوده و تغییر نمی کنند. این نتیجه گیری به امت مســلمان توضیح 
می دهد در مســیری طولنی در حرکت اند که ریشه های آن به اعماق تاریخ بر 
می گردد و انبیا و صالحان آن را پیموده اند؛ این مسیر قوانین و سنن خاصی دارد 
که قابل تغییر نیست و فرصت استفاده از تجربیات گذشتگان را به امت می دهد. 
حج، نقش مهمی در تأکید حسی این ارتباط ایفا می کند، چرا که امت مسلمان 
حــول خانه ای طواف می کنند که پایه های آن را ابراهیم)ع( بنا نهاد و در همان 
مســیری قدم می گذارند که هاجر قدم گذاشت و همچنین به یاد قربانی شدن 
اسماعیل قربانی می کنند؛ بنابراین امت اسامی با تمام صبر، سختی، فداکاری 

و استقامت، در مسیر تاریخی و اصیل توحید گام برمی دارد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  قربان 
و غدیر را در نقطه اطاعت بی چون و چرا و 
محض از امر الهی، مشــترک می دانیم. در 
عید قربان ابراهیم خلیل اهلل)ع( به اطاعت 
از امر الهی، اقدام به قربانی کردن اسماعیل 
ذبیح اهلل کرد و عید بزرگ غدیر نیز اطاعت از 
وحی الهی برای تکمیل رسالت و آغاز ولیت 
و امامت در مسیر حرکت انبیا و تاش برای 
رسیدن به سعادت انسانی است. نقطه وصل 
قربان به غدیر ایام امامت و ولیت نام گذاری 
شده است؛ فرصتی مغتنم که می توان از آن 
برای تبیین و ترویج بیشــتر مبانی مسئله 
امامــت و ولیت در جامعه بهــره برد. به 
همین بهانه در گفت وگویی با حجت السام 
محسن ملکی، استاد حوزه علمیه خراسان 
به این مفاهیم و وظایفــی که در این ایام 

داریم پرداختیم؛ با ما همراه باشید.

 تفاوت مهم شیعه با دیگر فرق اسالمی 
در مفهوم والیت است

حجت السام محســن ملکی در ابتدا به 
مفهوم ولیت اشــاره کرده و بیان می کند: 
َولیت به معنای دوســت داشتن و وِلیت 
نیز در آیات و روایات به معنای سرپرستی، 
مسئولیت بر عهده گرفتن، مدیریت و تدبیر 
و تصدی امور تفسیر شده است. مفهومی 
که مهم ترین امتیاز و تمایز شیعیان با سایر 
فرق اســامی را عنوان می کند. مدیریت 
آسمان بر زمین بدون انسان کامل و انسانی 
که جانشین پیغمبر باشد امکان پذیر نیست. 
باید فردی در حد پیامبر)ص( باشد تا همه 
شرایط سرپرستی را داشته باشد و زمین را با 
شاخصه های آسمانی، پیام وحی، کام خدا، 

اراده و خواسته خدا مدیریت کند.
حجت السام ملکی تصریح می کند: اعتقاد 
داریم تمام انبیــا از جمله خاتم انبیا)ص( 
وصی داشتند که خداوند آن ها را مشخص 
کرده اســت و نیز باور داریم که نخستین 
وصی نیز حضرت علی)ع( اســت. انسانی 
کامل، معصوم و جامــع که می تواند همه 
نیازهای انسان را با منبع وحی مدیریت کند. 
به طور کلی ولیت به معنای سرپرســتی 
انسان کامل بر تمام مجموعه های بشری با 

نص خالق متعال است.
این محقق اضافه می کند: عاقه و محبت 
مراحل اولیه ولیت است و بین همه فرق 
اســامی حتی غیرمســلمانان نیز وجود 
دارد. در فرقه هــای مختلف می بینیم همه 
امام علی)ع( را دوســت دارند و تا حدودی 
از رفتارها و گفتارهای او تبعیت می کنند. 
تجلی ولیت در عالم خارج قابل توضیح و 
تصور است. به بیانی دیگر تمام انسان هایی 
که می خواهند اهل ولیت باشند سعادت 
خود را وابســته بــه پیــروی از مقتدایی 

بدانند که به عنوان ولی معرفی شده است. 
همان طور که در تاریخ تشیع فراوان داریم 
شخصیت هایی که در کنار ائمه)ع( ظهور 
پیدا کردند و اعتقاد زیادی به او داشــتند. 
اقتدا و پیروی و تبعیت مطلقی که هر انسان 
از معصومی دارد و معتقد است به اینکه اگر 
پیروی را تحقق ببخشد دنیا و آخرت خوبی 

خواهد داشت.

 والیت، کمال بشریت را در پی دارد
او تأکید می کند: در صورت داشتن چنین 
اعتقادی انســان به تعالی می رسد، یعنی 
در برابر انتخاب ولی هیچ اختیاری نداشته 
باشد. اگر چنین شود مدینه فاضله ای که 
از قرن های گذشــته تا به حال به آن امید 
بسته اند، تحقق پیدا می کند. انسانی در اوج 
نورانیت، عصمت، شناخت و معرفت در رأس 
بشریت قرار گیرد و هر چه می گوید همه 
تســلیم او باشند. نتیجه چنین عملکردی 
عمران و آبادی زمین و تبدیل شدن تمام 
زندگی به رحمت و مهربانی، خیر و پیشرفت 

و در نهایت رسیدن به کمال می شود.
ملکی در بیان نقــش بود و نبود ولیت در 
زندگی نیز توضیح می دهد: آن ها که معنای 
ولیت را نمی دانند جاهل قاصر هســتند 
که تکلیفی ندارند. عده ای دیگر نیز جاهل 
مقصر هستند که ولیت را می دانسته اند اما 
دنبال تعقیب و درک آن نرفته اند. افرادی که 
ولیت را به شکل حقیقی و نه شناسنامه ای 
می فهمند و درک می کنند افرادی هستند 

که در دنیا درخشیده اند.
او با بیان روایتی از امام باقر)ع( که در قرن 
چهــارم در کتاب ابوحنیفه نعمان صاحب 
کتاب دعائم السام آمده، یادآور می شود: 
در این روایت آمده که اسام بر هفت پایه 

استوار شده اســت: ولیت که از همه برتر 
اســت و با ولیت و از طریق ولی، می توان 
بــه معرفت این پایه ها نائل آمد. پس از آن 
طهارت، نماز، زکات، روزه، حج و جهاد؛ این 
امور پایه های اسام هستند. اگر ولیت به 
معنای حقیقی در کالبد انسان تحقق پیدا 
کند تمام 6 مورد دیگر که مجموعه اسام را 
شکل می دهند به شکل واقعی در آن نقش 

پیدا می کند.

 تفکر با محور توحید راه رسیدن به 
والیت است

این پژوهشگر مذهبی عنوان می کند: تفاوت 
اصلی بین آن ها که ولیت را پذیرفته اند با 
غیر در نور و ظلمت اســت. هر چه خوبی 
در عالم تصور شــود در قلب انسان دارای 
ولیت اســت. هم زندگی و هم خودشان 
نورانی هستند و به دیگران هم نور می دهند. 
شــخصیت هایی از علما و صلحــا، فقها و 
صاحبان کتــاب مانند عامه ها، محقق ها 
و... همه چراغ های فــروزان معنای ولیت 

هستند. 
اســتاد درس خارج حوزه علمیه مشــهد 
به وظایف شــیعیان در این دهه نیز اشاره 
کــرده و بیان می کند: بهترین توصیه اهل 
بیت و اولیای الهی)ع( و ولی حقیقی یعنی 
حضرت صاحب الزمان)عج( که در عصر ما 
غایب ولی زنده و ناظر اســت، تفکر است. 
شیعه متفکر در نماز، کار و کاسبی و تمام 
اقداماتی که انجام می دهد تفکر می کند. اگر 
در این زمان های خاص مانند دهه امامت و 
ولیت در باره فلسفه و اهداف اعیاد قربان 
و غدیر بیشتر تفکر کنیم، به وادی محبت 
می رسیم. البته تفکری ارزشمند است که با 
محور توحید انجام شود. محور اصلی برای 

تشخیص شیعه علم، معرفت، فکر و اندیشه 
است. هر چه بیشتر فکر کنیم ولیتمداری 

حقیقی را بیشتر درک می کنیم.

 با حق الناس و حق اهلل 
والیت تحقق پیدا می کند

حجت السام ملکی تأکید 
می کند: عبودیت مهم ترین 
شــاخصه انسان هایی است 
که مشــتاقند در مســیر 
پاکان و نخبگان عالم قدم 
بگذارند. عبودیت دو شاخه 
حق اللهی مانند نماز، روزه، 
حج و... و نیز حق الناســی 
دارد. ما شــیعیان و بلکه ما 
مسلمانان به شکل جمعی 
در قســمت حق اللهی اوج 
می گیریم. اهل نماز و ذکر، 
دعا، حج، زیارت و... هستیم 
اما متأســفانه از حق الناس 
در  می شــویم.  غافــل 
صورتی که حق اهلل ها آمده اند 

تا ما را برای حق الناس تربیت کنند.
او در پایان ابراز امیدواری می کند: بهتر این 
اســت در این دهه بیشتر تبلیغ کنیم که 
عبودیت و بندگی خدا در شاخه حق الناس 
مهم تر از حق اهلل است و در صورت رعایت 
نکردن حق الناس ولیت به معنای حقیقی 
تحقق پیــدا نمی کند، زیــرا اولیای الهی 
بــه حق النــاس توجه ویژه ای داشــتند و 
زندگی شــان وقف مردم شده بود. اگر ادعا 
داریم پیرو امام علی)ع( و فرزندان معصوم و 
اهل ولیت ایشان هستیم، باید مانند شهدا 
و شخصیت های بزرگ دینی دغدغه زندگی 

اطرافیانمان را داشته باشیم.

حجت االسالم ملکی در نخستین روزهای دهه امامت و والیت از حقیقت این مفاهیم اصیل دینی می گوید

والیت؛ برترین رکن اسالم

والیت به معنای 
سرپرستی انسان 

کامل بر تمام 
مجموعه های 

بشری با نص خالق 
متعال است

بــــــــرش

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

 معارف/ محســن فاطمی نژاد  بی شک عرصه فرهنگی 
دشــوارترین جبهه مقابله انقاب با مخالفان و دشــمنانش 
اســت، تاجایی که به تعبیر رهبر معظم انقاب هنوز توسط 
انقابیون فتح نشــده اســت. عرصه ای که مجاهدت در آن 
عرصه هــای گوناگونی را، از رســانه گرفتــه تا چالش های 
فرهنگی و اجتماعــی و بحث های تربیتی دربرمی گیرد. در 
همین زمینه وحید جلیلی با موضوع تحلیل کان وضعیت 
فرهنگی کشور در جمع تشــکل های طلبگی حوزه علمیه 
خراســان به ارائه صحبت پرداخت کــه در ادامه مختصری 

از آن را می خوانید.

 هر کدام از مفاهیم دینی، یک سلول بنیادی است
ما برای دیدن، طرح کردن و حل مســائل نیازمند مفاهیم 
هستیم. برای درک همه مسائل در حوزه های مختلف، باید 
زاویه دید داشــت و مفاهیم را بر اســاس واقعیات بیرونی 
درک کرد. یکی از مشکات اساسی ما این است که از مبانی 
اصلی خودمان برای فهم مســائل استفاده نمی کنیم. منابع 
اصلی ما قرآن و حدیث هســتند ولی در جمع های طلبگی 
حتــی از ادبیات قرآنی و حدیثی کمتر اســتفاده می کنیم. 
غفلت از این ادبیات منجر شد در مقطعی به این جمع بندی 
برســیم که باید برای فهم مسائل کشور، تبیین، جلوه گری 
و سخنرانی به »ایســم« ها پناه ببریم تا خودمان را از تک و 
تا نیندازیم. چرا حضرت امیرالمؤمنین)ع( بیشــتر از 100 
صفت را برای متقین ذکر کردند؟ برای اینکه نشــان دهند 
هر کدام از مفاهیم دینی مثل یک ســلول بنیادی اســت 
که کار کردن روی آن، مســائل و مفاهیم جدیدی را تولید 
کرده و همه ســاحت های زندگــی را در خود هضم کرده و 

توضیح می دهد.
آیات ابتدایی ســوره بقره یکی از همان نکات مغفول است. 
در این آیات قرآن، کتابی معرفی می شــود که هیچ شــکی 
متوجــه آن نیســت و به تعبیــر امروزی مــو لی درزش 
نمی رود. اما خدا قرآن را کتاب هدایت برای متقین معرفی 
می کنــد و ایمان به غیب را لزمه اش می داند. امروز جریان 
حزب اللهی ها دچار تفکرات مهندسی شده که اگر عمیق به 
آن نــگاه کنیم نفی غیب را در آن هــا خواهیم دید. نگاهی 
که می گوید باید مطالعه و طراحی کرد و ســپس در عرصه 
اجتماعــی آن را پیاده کرد، در حالی که قرآن اول صحبت 

از قیــام کــرده و حرکت و جهاد را لزمــه هدایت خداوند 
معرفی می کند.  

 علمای بسیاری در حسرت تحقق
یک دهم جمهوری اسالمی بودند

یکی از مفاهیم قرآنی، شــکرگزاری و استفاده از نعمت در 
راهی اســت که خدا گفته است. هنوز عده ای از جریان های 
حزب اللهی می پرســند آیا انقاب پس از چهار دهه موفق 
شده یا خیر؟ من طرح چنین پرسشی را ناشی از سرخوشی 
می دانم. پس از هزار و 400 سال، چه بسیار عرفا و علمایی 
که در حســرت یک دهم جمهوری اسامی از دنیا رفتند. 
بیش از 200 سال از انقاب کبیر فرانسه گذشته است ولی 
می بینیم در یک شب حدود 400 خودرو در فرانسه به آتش 
کشیده می شود. حال اگر شما یک موتورگازی را در میدان 
شــهدا آتش بزنید حتی برخی حزب اللهی ها فریاد می زنند 
که انقاب در حال فروپاشی است. در همه عرصه ها همین 
وضعیت است. در کدام مقطع ما تا این اندازه هنرمند مؤمن 
و تولیدات فرهنگــی توحیدی ذیل مکتــب اهل بیت)ع( 

داشته ایم؟ نمی شود این ها را انکار کرد و ندید. 

 تکلیف جامعه دینی به رخ کشیدن الگوهاست 
در نگاه فرهنگی، من طبق آیــه »ولتکن منکم امه یدعون 
الی الخیر و یامرون بالمعروف...« می فهمم که امر به معروف 
و نهی از منکر مســبوق به دعوت به خیر است. مدل قرآن 
برای رواج معروف و کاهــش منکرات اول دعوت به خیر و 
بعد امر به معروف و ســپس نهی از منکر اســت. در جامعه 
دینی باید جریان دعوت به قله ها و به رخ کشــیدن الگو ها، 
جریان زنده ای باشد و جامعه اسامی آن است که پیکان ها 
همیشه به سمت بهترین هاست. وقتی شما قله ها را به مردم 
نشــان دهید، می توانید خوب ها را به تبع آن ها تبلیغ کنید 
و به دنبال آن مــردم را از بدی ها و پرتگاه ها دور کنید. ما 
چقدر به کارهای خوب در رسانه های خود ضریب می دهیم 
و برجسته ســازی می کنیم؟ هر رســانه ای اعم از مدرن و 
سنتی که داریم چقدر جهت گیری شان به این سمت است؟ 
این همه اسوه و الگو در کشور داریم چقدر تاش می کنیم 
آن ها را معرفی کنیم؟ قدم نخست نیز برای برجسته سازی 

الگوها، توجه و فهمیدن وجود این داشته هاست.

از »ایسم« ها به ادبیات قرآن پناه ببریم
وحید جلیلی در جمع تشکل های طلبگی حوزه علمیه خراسان:

انقالب اسالمی

علم دینی

تمدن اسالمی

اخالق

آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار:
نخبگان حوزه پاسخ پرسش های 

بر زمین مانده را بدهند

حوزه: اسام به صورت همه جانبه و جامع است 
و برای بســیاری از مســائل نیز حرف و سخن 
جدید دارد؛ اما تا وقتی حکومت اسامی تشکیل 
نشده بود، بسیاری از ابعاد نیز قابلیت پیاده شدن 
و عمل نداشتند؛ بنابراین پرسش های گوناگونی 
در ذهن بشر در زمینه مسائل مختلف اجتماع 
پدیدار شــد. امروز با عنایت به جهانی شــدن 
اسام، همه محافل علمی دنیا در پی آن هستند 
به این پرسش ها پاسخی داده شود؛ ما نیز مدعی 
آن هستیم که اسام برای همه چیز به خصوص 
آنچه در علوم اسامی و انسانی آمده، پاسخ دارد. 
البته باید پاسخ این گونه پرسش ها استخراج و از 
منابع اسامی استنباط شود؛ از سوی دیگر این 
پرسش مطرح می شود که چه نیرویی می تواند 

این ها را استخراج و استنباط کند؟
آن کســانی می توانند به این پرسش ها پاسخ 
دهند که استعداد داشته و درس خوانده باشند، 
ما باشــند، با ضوابط و قواعد استنباط آشنا 
بوده و دارای ابتکار باشــند، از سوی دیگر نیز 
ذهن خاق داشته و بتوانند به جزئیات توجه 
داشته باشند. بی شک کسی که بین خود و خدا 
این شــرایط را دارد و در جامعه نیز نیازمندی 
را احســاس می کند، باید بداند رفع نیازمندی 
واجب کفایی اســت و نمی توانــد از عهده آن 
شــانه خالی کند؛ بنابراین برای استعدادهای 
برتر، استخراج منابع و پاسخ به سؤالت زمین 
مانده، وظیفه اســت. توقع اســام، حوزه های 
علمیه و رهبر معظم انقــاب نیز از آن ها این 
است که مجاهدانه وارد میدان شوند و ان شاء اهلل 
در گام دوم انقــاب و چهلم ثانی بتوانند این 
گونه مسائل را استنباط کنند. بدون شک اگر 
نخبگان و مســتعدان برتــر حوزه های علمیه 
بتوانند پرسش های بشر را در همه صحنه ها به 
صورت قاطعانه، برهانی، مورد قبول و سازگار با 
فطرت و عقانیت پاســخ دهند، حتماً دنیا در 
برابر پذیرش اســام و قبــول آن از هر جهت 

خاضع و پذیرا خواهد بود.

حوزه علمیه

آیت اهلل محمدعلی جاودان بیان کرد
 وقتی بهشت 

مشتاق انسان می شود...

شبســتان: در قیامت به کســانی که ایمان 
داشتند و عمل صالح انجام دادند، گفته می شود 
وارد بهشت شــوید. همه موجودات و انسان ها 
از نعمــات الهی همچون خوردن، آشــامیدن، 
خوابیدن یا تولید مثل بهــره می برند، اما نوع 
دیگری از حیات و زندگی وجود دارد که فقط 
انســان می تواند با همت، سعی و تاش آن را 
کسب کند و آن حیات انسانی همراه با شادمانی 
همیشگی است. حیات انسانی همراه با شادمانی 
چیزی است که انســان آن را با خود به قبر و 
قیامت و بهشــت می برد. آنچه شما از اعمال 
صالح انجام می دهید تنها دارایی شما در آخرت 
است؛ هنگام مرگ سرمایه هایی را که در دنیا 
جمع کردید، رها کرده و می روید؛ آنجا شــاه و 

گدا تفاوتی ندارند.
اصحاب بهشت در آخرت تنها یک مشغولیت 
دارند و آن شادمانی، خوشی و خرمی است که 
تمام شدنی یا نابود شدنی نیست؛ شادمانی های 
بهشتیان از نوع شادمانی دنیا نیست که انسان 
را خســته کرده یا شــخص را بی حوصله کند. 
بزرگ تر و بهتر از شادمانی های بهشت، سامی 
اســت که خداوند به بهشتیان دارد و این برای 
کســانی اســت که از هر نــوع رذایل اخاقی 
همچون بخل، تکبر، دروغ و... پاک شده باشند. 
گاهی وجود انسان با یک دروغ یا حتی یک نگاه، 
مقداری یا کامل نجس و ناپاک می شود؛ در این 
حالت انســان باید خود برای پاکی اش تاش 
کند، در غیر صورت با آتش جهنم پاک خواهد 
شــد. هر کس به زیارت امام رضا)ع( برود، او را 
تصفیه می کنند. جوانان تاش کنند که چشم، 
گوش، زبان، دست و پای آن ها به نجاسات گناه 
آلوده نشود. وقتی همه اعضای وجودی انسان 
از گناه پاک باشــد شایسته دریافت سام الهی 
می شود؛ چنانکه هر زمان جبرئیل بر پیامبر)ص( 
نازل می شــدند از طرف خداوند برای حضرت 
خدیجه)س( سام می آوردند. برخی چنان پاک 
و سالم بودند که بهشــت مشتاق آن ها بود در 
حالی که آن ها چندان به بهشت توجه نداشتند؛ 
امیرمؤمنان امام علی)ع(، سلمان و ابوذر از جمله 
کسانی هستند که بهشت مشتاق آن هاست، زیرا 
ســرمایه آن ها پاکی بود؛ این پاکی برای ما هم 

دست یافتنی است.
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حاشیه

دیِمنتورها از دیدن برکات 
جمهوری اسالمی عاجزند

بحثی که من پیش از ایــن در مورد دیمنتورها مطرح 
کردم، دیمنتورها آدم های مازوخیست و خودآزار هستند 
که از خبر بد خوششان می آید. نگاه عالمانه با جوگیرانه 
فــرق دارد. به هیچ کس به اندازه رهبری خبر بد و تلخ 
نمی رسد، ولی ایشان تحت تأثیر این اخبار قرار نمی گیرند 

چرا که از دیدن برکات انقاب اسامی عاجز نیستند.
اگر بخواهیم جامعــه را هدایت کنیم باید از لوازمی که 
قرآن معرفی کرده استفاده کنیم. مثاً همین مفهوم انفاق 
جــای کار فراوان دارد که رهبری نیز در دیدار با فعالن 
جهادی به آن اشاره داشتند. رهبری در این دیدار گفتند 
ما دو نوع محروم در جامعه داریم که یک دســته همان 
افراد کم برخوردار از امکانات هســتند و دسته دوم که 
تعدادشان نیز کم نیست، آن هایی هستند که برای رشد 
کردن باید به دیگران کمک کنند. طبق مبانی دینی، تا 
کســی از خودش هزینه نکند، رشد نخواهد کرد. یعنی 
برای پیشرفت باید ضرر نفســی و مالی کرد. کسی که 
25 سال از زندگی اش گذشته و تاکنون به کسی کمک 
نکرده، آدم محرومی اســت. در این نوع نگاه اســت که 
حکومت اسامی از سایر حکومت ها متمایز می شود. در 
منظومه معرفتی اســام نیاز، نقصی است که ما نسبت 
به کمال داریم و بر اســاس تعریف ما از کمال، نیاز نیز 
تفاوت می کند. هر چقدر کمال را جامع تر در جامعه جا 
بیندازیم، نقص های جامعه روشن تر می شود. منظور نظر 
رهبری این اســت که این نیازها نیز در افراد باید بیدار 

شوند.



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

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 سه شنبه 22 مرداد 1398 11 ذی الحجه 1440 13 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9037 

عمران خان، نخســت وزیر پاکستان با تشبیه دولت هند به 
نازی ها هشــدار داد انفعال جهانی نسبت به کشمیر خشنود 

ساختن هیتلر است.

اوا بارتلت، روزنامه نگار کانادایی که در سوریه فعالیت دارد، 
اعالم کرد گروه کاله ســفیدها و گروه های مسلح تروریستی 
مانند جبهه النصره، فیلق الرحمان و گروه های دیگر با یکدیگر 

مستقیماً در ارتباط هستند.

احمد المیسری، وزیر کشور وابسته به دولت مستعفی یمن 
در اظهاراتی گفت: عربستان نسبت به آنچه در چهار روز بر ما 
گذشت سکوت اختیار کرد و شریک ما سر ما را گوش تا گوش 

برید و از شاهرگ ما را ذبح کرد.

احمدزی در آخرین روزهای دولتش تغییر موضع داده است

اشرف غنی و ژست ضدآمریکایی
 جهان/ نیک پندار  اشــرف غنی احمد زی که پنج سال 
پیش با کمک و وساطت جان کری، وزیر وقت امور خارجه 
آمریکا، به قدرت رسید، روز گذشته در سخنانی که در آخرین 
ماه دولتش داشت، مواضعی ضد آمریکایی گرفت. او همزمان 
با شرکت در نماز عید قربان در کابل گفت: »آینده افغانستان 
از بیرون قابل تعیین نیســت؛ چــه از جانب پایتخت های 
کشورهای دوست، چه همسایه و چه دشمن. سر و صداست 
که خارجی ها ایــن را می خواهند و آن را نمی خواهند. هیچ 
توطئه خارجی در این سرزمین و مردمش موفق نخواهد بود 
و مردم برای سرنوشت آینده شان، خودشان تصمیم خواهند 
گرفت.« رئیس جمهوری افغانســتان گفــت: »با این حال ما 
خواهان صلحی هستیم که در آن هر شهروند افغان شرافت 
داشــته باشــد. اکنون وقت آن فرا رسیده است که صلح در 
کشور تأمین شود، اما از چه راه و با چه مکانیزم؟ بدون شک 
یک حکومت ضعیف نمی تواند در مراحل مختلف صلح با قوت 
و قدرت چانه زنی کند، بنابراین باید یک حکومت باصالحیت 

و قدرتمند این پروسه ملی را رهبری کند.«
اشرف غنی در این سخنان قصد دارد با ژستی منتقدانه، رویه 
جدید آمریکا را که در یک ســال گذشته اقدام به مذاکرات 
مســتقیم با طالبان کرده است به نقد بکشد. در هشت ماه 
گذشته، هشت دور از این گفت وگوها انجام شده و برپایه گفته 

هردوطرف، در آخرین مراحل آن به سر می برد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در پیامی توییتری اعالم 
کرد گفت وگوها تا بعدازظهر روز گذشته ادامه داشت و پس از 
مذاکرات مفید و طوالنی دو طرف موافقت کردند تا در مورد 

اقدامات آینده با رهبران خود مشاوره کنند.
انتظار مــی رود در صورت توافق به ازای تعهد طالبان مبنی 
بر استفاده نشــدن خاک افغانستان برای حمله به آمریکا و 
متحدانش، واشنگتن نیز جدول زمانی خروج نیروهایش از 
این کشــور را اعالم کند. اگرچه مقامات آمریکایی بالفاصله 
در ایــن باره اظهارنظر نکردند، اما »زلمی خلیلزاد« دیپلمات 
کهنه کار افغان-آمریکایی، کمی پیش از پایان مذاکرات و به 
بهانه تبریک عید قربان، در توییتر اعالم کرد: »عید مبارک! 
امیدوارم این آخرین عیدی باشد که افغانستان در آن جنگ 
را تجربــه می کند. می دانم که افغان ها از ته دل خواســتار 
صلح  هستند. ما برای موافقت نامه صلح دائمی و شرافتمندانه 
و افغانســتان مستقل که به هیچ کشوری تهدید وارد نکند، 

سخت تالش می کنیم و با مردم افغانستان ایستاده ایم.«
انتظار می رود که این توافق شامل اشتراک قدرت بین دولت 
مورد حمایت آمریکا و طالبان باشــد، اما از آنجا که تکلیف 
آتش بس طالبان با دولت هنوز مشــخص نیست، منجر به 

نگرانی آمریکایی ها شده است.

جهان: پس از چند نوبت حمالت عربستان 
به مواضع نیروهای وابسته به امارات در شهر 
عدن، این نیروها از مواضع خود عقب نشینی و 

با آتش بس موافقت کردند.
دویچه ولــه: آلخاندرو گیاماتــی، با وعده 
برقــراری دوبــاره مجازات اعــدام و محدود 
کــردن آزادی های مرتبط بــا تولید مثل و 
همجنس گراها با کسب اکثریت آرا به عنوان 

رئیس جمهور جدید گوآتماال انتخاب شد.
نیویورک پســت: دونالد ترامپ در مراسم 
جمع آوری کمک مالی در همپتونز نیویورک با 
تقلید از لهجه آسیایی، رئیس جمهوری کره جنوبی 
و نخســت وزیر ژاپن را مورد تمسخر قرار داد.

اندیشکده استیمسون نوشت
منطقه امن، بازی جدید اردوغان

در  »استیمســون«  مرکــز مطالعات  خالدی: 
یادداشتی نوشت: واشــنگتن و آنکارا چند روز 
پیش بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه 
به توافق رســیدند؛ اقدامی که به ترکیه اجازه 
می دهــد از مرزهای خود در برابر نیروهای کرد 
سوری که خود آن را تهدید تروریستی می داند، 
محافظت کند. توافق نامه اعالم شــده با هدف 
تضمین جلوگیری از برخــورد احتمالی میان 
نیروهای ترکیــه و آمریکا که متحدان یکدیگر 
در ناتو هستند، صورت گرفت.اگرچه جزئیاتی در 
مورد منطقه امن ادعایی ارائه نشده، اما این اقدام 
می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد. نخستین 
موضوع اعتــراض دمشــق و حامیانش به این 
اشغالگری خواهد بود. موضوع دیگر سوء استفاده 
احتمالی ترکیه از این توافق است. آنکارا ممکن 
اســت به بهانه حمایت از بازگشــت مهاجران 
دخالت های خود را در ســوریه افزایش دهد. به 
نظر می رســد اردوغان در میانه رکود اقتصادی 
و ظهور احزاب سیاسی مخالف در کشورش به 
دنبال منحرف کردن افــکار عمومی ترکیه به 
سمت مهاجران و بهره برداری از این موضوع است.
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 »تروریسم سفید« خطرناک تر از »تروریسم سیاه« 
هنوز چند روزی از حمله نژادپرســتانه به التین تبارها در شهر »ال پسو« آمریکا  
)13 مرداد( نمی گذرد که وقوع اقدام مســلحانه ای دیگر این بار اما در قلب اروپا 
و دنیای مدرن که مســلمانان را هدف قرار داده بود، خبر ساز شد. اگرچه حمله 
تروریستی به مسجد مسلمانان در شهر اسلو پایتخت نروژ با هوشیاری مردم ناکام 
ماند، اما نفس خطرات بالقوه که از جانب گروه های راست گرای افراطی، اقلیت ها 

در جوامع غرب را مورد تهدید قرار می دهد، همچنان به قوت خود باقی است.
در مورد علل افزایش این گونه حمالت توجه به چند نکته ضروری به نظر می رســد. 
نخســتین مسئله به سوء استفاده احزاب نئونازیسم از حضور مهاجران در اروپا برای 
پیشبرد اندیشــه های افراط گرایانه خود باز می گردد. همزمان با آغاز موج مهاجرت 
مسلمانان به اروپا )سال 2015( از کشورهایی جنگ زده، کشورهایی که غرب هم در 
بحرانی شدن اوضاع آن ها بی تأثیر نبود، لفاظی های گروه های نژادپرست علیه اقلیت ها 
با هدف ترویج اندیشــه های افراط گرایانه و در مرحله بعد جذب رأی مردم و کسب 
قدرت سیاســی افزایش یافت. این نفرت پراکنی مسلماً در میان شهروندان اروپایی 
هم به مرور ریشه دوانده و خود را در قالب افزایش حمله به مهاجران نشان می دهد. 

موضوع مؤثر دیگر در رشد این حمالت نوع رویکرد و اظهارات مقامات غربی است. 
باید توجه داشت همزمان با ظهوردونالد ترامپ در صحنه سیاسی آمریکا، فردی که 
به اظهارات نژادپرستانه متهم است، برخی کشورهای اروپایی همانند ایتالیا، اتریش 
و حتی نروژ نیز شاهد قدرتیابی احزاب راست گرا بودند. بیگانه هراسی که از سوی 
رهبران این جریان ها ترویج می شود در رشد اندیشه های افراطی مؤثر بوده و به آن 
سمت و سو می دهد. در شرایطی که آمارها نشان دهنده آن است که میزان کشتار 
شهروندان آمریکایی از ســوی سفید برتر پنداران در یک سال گذشته بیشتر از 
کشته های حمالتی است که از سوی تروریست های داعش صورت گرفته، خیزش 
دوباره جریان های راست گرا خطری است که هویت اروپایی را تهدید کرده و باید 

به سرعت برای آن چاره ای اندیشیده شود.
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عید خونین بیت المقدس
پلیس صهیونیســت در شهر بیت المقدس با نمازگزاران فلسطینی که برای 
شرکت در مراسم عید قربان در مسجداالقصی حاضر شده بودند، درگیر شده 
و این درگیری ها به خشــونت کشیده شد. همزمان هزارو 750 صهیونیست 
سعی داشتند وارد محدوده مسجد االقصی شوند. این درگیری به زخمی شدن 
ده ها نفر منجر شده و هالل احمر می گوید 15 نفر از 60 فلسطینی که در این 
درگیری ها زخمی شدند، به بیمارستان منتقل شده اند. به گفته شاهدان عینی 
صهیونیست ها با متوسل شدن به پرتاب نارنجک های صوتی و شلیک گلوله 

پالستیکی سعی در متفرق کردن نمازگزاران داشتند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

در حالی که سفر درمانی شیخ زکزاکی به هند روز 
گذشته آغاز شده است، پزشکان هفت کشور جهان در 
نامه ای سرگشاده به رئیس دولت نیجریه، ابعاد جدیدی از اوضاع 
وخیم جسمی رهبر جنبش اسالمی نیجریه را افشا کردند. در 
بخشی از این نامه که پزشکان اهل هند، لبنان، عراق، افغانستان، 
پاکستان، سوریه و ایران امضا و به سفارت نیجریه در تهران 
تحویل داده اند، آمده است: ما سوگند یاد کرده ایم که جان و 
سالمتی انسان ها را گرامی بداریم و بهبود و سالمت مردمان را 
بر منافع خویش مقدم بداریم. گزارش های پزشکی دریافت شده 
از شرایط جسمانی شیخ ابراهیم زکزاکی، حاکی از موارد زیر 

است:
ایشــان از نابینایی کامل چشم چپ و اختالل بینایی شدید 

چشم راســت همراه با گلوکوم و آتروفی ماکوالر پیشرونده 
رنــج می برند و در صــورت ادامه  شــرایط کنونی منجر به 

نابینایی کامل خواهد شد.
نکته  دیگر مسمومیت با فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم 
است. آزمایش های به عمل آمده از ایشان در تاریخ 31 ماه مه 
2019، سطح سرمی سرب را  µg/dl  171/94و در تاریخ 18 
ژوئن 2019، ســطح ســرمی آن را µg/dl   231/48 گزارش 
کرده اســت که این ســطح در آزمایش اخیر بیش از سه برابر 
سطح ســرب باالترین درجه  مسمومیت )مسمومیت درجه 5( 

است.
مجموعه  این عالئم و اختالل ها، نیاز به انتقال فوری ایشــان را 
به مرکزی مجهز با امکانات کافی جهت درمان روشن می سازد. 

بنابراین درخواست ما از دولت و مجلس نیجریه این است که 
هر چه زودتر به انتقال فوری شیخ زکزاکی به مرکزی مجهز در 
کشور تعیین شــده ترتیب اثر دهند تا بررسی و درمان ایشان 
بدون فوت وقت آغاز و از حوادث تلخ ناشی از تأخیر در درمان 

پیشگیری گردد.

سفِر درمانی شیخ زکزاکی آغاز شد
همزمان با نامه پزشکان هفت کشور جهان به رئیس دولت نیجریه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر علیرضا ثمودی، تحلیلگر مسائل اروپا

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

      صفحه 8

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده ، ︢ف ز﹡︡ه 
ا︲︴︣اری ،  ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

( ︑︀ر ﹝︤ا︡ه ﹝﹢رخ ٣٠/۵/١٣٩٨︨︀︻️ ١۴ )
︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︗️ ﹐︫﹥ ﹨︀ و ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
وا︡﹨︀ی ﹝︪ــ︡ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل و ︫︨︣ــ︐︀ن ﹨︀ ﹝︊﹙ــ︼ ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︗️ ︗﹢ا﹡﹥ ﹨︀ی ︎︣واری ﹝︊﹙ــ︼٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ︋﹥ ︮﹢رت وار︤ و︗﹥ 
﹡﹆︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ ﹋︪ــ︀ورزی ︫︺︊﹥ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ﹡︀م 
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س ﹤︧︨﹢﹞ ︀︋ ︣︐︪﹫︋
 ︑﹙﹀﹟ ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١     دا︠﹙﹩ ١٢۵-١١٩
﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

/ع
۹۸
۰۶
۳۷
۱

﹞︀ره ٣م-٩٧ آ﹎﹞ ︡︡﹝︑ ﹩﹙️ ﹝︤ا︡ه︫ 
︎﹫ــ︣و آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢ر︠ــ﹥ ﹨ــ︀ی ٩٨/٠۵/٠۵ و ٩٨/٠۵/٠٧ درج ︫ــ︡ه در روز﹡︀﹝﹥ 
 ﹤︀﹞︨︣ ﹩︀دوم ﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀︨ــ ︡︡︖︑ ︀ی ﹝︣دم ﹡﹢ ز﹡︖︀ن و ﹇︡س در ︭︠﹢ص﹨
︪﹞︀ره                    ︋﹏︋︀﹆︐﹞ ︹﹫ ﹥ روش︋   ︋︣︋ا ︣ ︪ــ﹩ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹁︀︲﹑ب︫  ︣ای ︵︣ح " ︑﹊﹞﹫﹏︋  ﹎︢ار︋ 

﹥ ا︨︐︱︀ر  ٣م-٩٧ " ︋ 
﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥  ــ︀︻️ ١۵:۴۵  روز︫  ︀﹋︀ت ︑︀︨   ︎﹤ارا ️﹚﹞ ︡﹡︀︢اران ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ر︨ــ﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ
ــ︀︻️ ١١ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۶/٣١  ﹝﹢﹋﹢ل ﹎︣د︡ه ا︨️ .   ︨﹤  ︋﹩︀︀ز﹎︪ــ ٣٠/٩٨/٠۶ ︑﹞︡︡ و ز﹝︀ن︋ 

. ︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋︀﹨ ﹩﹎آ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ﹠﹝︲
︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹪ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن   د﹁︐

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۷

﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝ــ︀م ر︲︀(ع) 
در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و 
﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ا﹡︐︀ب 
︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︨︣و︦ ا︀ب و ذ﹨︀ب، 
︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ و ︋﹢﹁﹥ دا﹡︪ــ︖﹢﹩ از 
 .︡︀﹝﹡ ا﹇ــ︡ام ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗وا ﹟﹫︋
 ️︗ از ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د
 ️︀︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︨ــ﹋
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ــ﹥ آدرس زــ︣ ﹝︣ا︗︺﹥ 

www.imamreza.ac.ir .︡﹠︀﹝﹡

/ع
۹۸
۰۶
۲۱
۶

«آگهى تجديد فراخوان جذب سرمايه گذار پروژه مجتمع چند منظوره ميدان شهداء»
︀ر﹋﹫﹠﹌  ︣وژه ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ︑︖︀ری ، اداری ، ر﹁︀﹨﹩ و︎  ︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎ 
︵︊﹆︀︑﹩ در ﹝﹏ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹁︺﹙﹩ ︫︣داری ︋﹥ ﹝︀︧️ ٣٢٧٨ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︀︫﹫﹥ ﹝﹫︡ان 
 ︣︀ط ︫ــ﹆﹡ ﹟︣︑ از ﹝︣︾﹢ب ﹩﹊ ﹤﹋ ﹟﹝︋ ︣داری ) ، ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ و ︠﹫︀︋︀ن ٢٢ ــ ︫ــ︡اء ︫(
︑︣︋ــ️ ︗︀م  ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ از ︵︣﹅ ︗︢ب ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪ــ︀ر﹋︐﹩ ا︗︣ا 

 . ︡︀﹝﹡
﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن و ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ︉︧﹋ ️︗ ︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︣داری  ︑︣︋️ ︗︀م اداره︣ا︠﹢ان ︋﹥ ︫ــ﹁ ︡︡︖︑

 ۵/١٢٠-١٣ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  ١۴-۵٢۵٢٧٩١١-٠۵١ ︑﹞︀س
: ︳︫︣ا ︣︀︨

• ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ . 
• ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر١۵ /۵/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۶/٢ ︋﹥ اداره ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︫︣داری 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
• آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀دات ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٢/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

• ︨︀︻️ ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹠︀دات و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت  ︨︀︻️ ١۵- ٢/۶/٩٨
سيد على حسينى-شـهردار تربت جام

/ع
۹۸
۰۶
۰۲
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︀د ︨﹢ران 
( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٦٢٧ و 

١٠٣٨٠٤٤٨٧٦٥ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹝︤︋﹢ر   ️﹋︫︣ ︨︀م  ︀︮︊︀ن   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚︨﹢﹠︡︋
 ﹤︋ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در   ︀︑ ﹝﹫︪﹢د  د︻﹢ت 
︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ رأس ︨︀︻️ ٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  
١٣٩٨/٠٦/٠٣ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ وا﹇︹ در 
︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ی، ﹡︊︩ ︫﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ی ٧ ︵︊﹆﹥ ٤ 

وا︡ ٥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ ﹝︡ت 

﹉ ︨︀ل
 ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ ︀ت و ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹥ در﹝﹫﹝︭︑ ︣︀︨ -٣

︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۶
۳۶
۷

ع ۹
۸۰
۶۳
۶۹

فراخوان مناقصه
 

 ︪︡ــ﹞ ︎︫︤ــ﹊﹩  ︻﹙ــ﹢م  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
 ﹅︣︵ ــ︡ ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه را ازوا

ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٠، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵٩٠/٠٠٠/٠٠٠/٢   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : 
﹝︪︡ – رو︋﹥ روی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ – ︫︣ک دا﹡︩ و 

︨﹑﹝️ – ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٢٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٢۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۶/۵/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/۶/٩٨

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۶۳
۴۳

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
در   ︪︡ــ﹞ ︎︫︤ــ﹊﹩  ︻﹙ــ﹢م  دا﹡︪ــ﹍︀ه 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︫︊﹊﹥ ︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن 
︑︀︊ــ︀د را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٧، ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑ــ︀ ارا﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د) ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م 
ــ﹢رت  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان در︮  ︠﹢ا﹨ــ︫︡ 
︻ــ︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊︐﹠︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︫︊﹊﹥ ︋︡ا︫️  ︫︨︣︐︀ن ︑︀︊︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

٩٨/۵/٢٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *
* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 

٩٨/۵/٢٧
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۶/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١١/۶/٩٨

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

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

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ︀︍︀ ︑﹫︌ ٢ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹌ 
﹡ــ﹢ک ﹝ــ︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩٩و٩٢ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر M15/8520761 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAS821100J1145582 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢﹡︀ 
ــ︀﹇︳  ︎ــ﹢روردی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۳۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ 
و   ۴٢ ب   ۴٧٢ اــ︣ان    ۵٢ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر: 147H0071106  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ :   
NAACJ1JC9EF166770 ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ︨ــ﹙﹞︀ن 
  .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ︀︗﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۶
۳۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢دروی 
ام وی ام ٣١۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩٣  ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره   ٧۴ اــ︣ان  ٨۵٩ص٣٣  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر MVM477FJAD012690 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NATFBAKD4D1002092 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹫︡ه ز﹨︣ا 
︧ــ﹫﹠﹩ ﹋︀﹝﹥ ء ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۳۵
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︥و ۴٠۵  ﹢دروی︎  ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د︠   ︨، ︤︊ ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۵١۵د٣۶ اــ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12484007601 و 
︡ درآ︋︀د  ﹠﹝︫﹢﹨ ﹩﹚︻ ️ ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋14207123 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 

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

/ع
۹۸
۰۶
۳۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

(QCBS) ️﹫﹀﹫﹋ ︀ب ﹝︪︀ور ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٣١٣ ︋︣ ا︨︀س ﹇﹫﹞️ و︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁ ﹩﹎آ
︑﹢ام ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹡﹢︋️ دوم

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︪︀وران ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢ آ﹞ ﹤ ﹥ ا︨︐﹠︀د د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ا︗︣ا﹩ ا﹡︐︀ب و ار︗︀ع ﹋︀ر︋   شـركت توزيع نيروى برق اسـتان خراسان شمالى در ﹡︷︣ دارد︋ 
︣ق  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ︐︀دی︫  ︀︠︐﹞︀ن︨  ︣وژه ا︡اث︨  ــ﹢م)︎   ︨﹤﹚︣﹞ م از﹢ ︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹡︷︀رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ و ︻︀﹜﹫﹥ (﹇︧ــ﹞️ دوم و︨  ︣ق ،︠  ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا  ﹟︡︗︪︀ور ︋﹥ وا﹞ ︀ب︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁ ﹅︣︵ را از
١ـ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ :  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩      ٢ـ ﹝﹢︲﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره : ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩ ﹡︷︀رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ و ︻︀﹜﹫﹥ (﹇︧﹞️ دوم و ︨﹢م از ﹝︣﹙﹥ ︨﹢م) ا︡اث 

︨︀︠︐﹞︀ن ︨︐︀دی ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

مبلغ برآورد ريالىشهرموضوع خدمات مشاوره
سپرده شركت در فرآيند ارجاع 

كار(ريال)
خدمات مهندسى نظارت كارگاهى و عاليه (قسمت دوم و سوم از مرحله 

7,998,005,996489,940,180بجنوردسوم) احداث ساختمان ستادى شركت توزيع نيروى برق

٣- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️: ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀︋︧︐﹩ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️  ﹝︪︀وره از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر را ︋︀︫﹠︡.
۴- ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︣ ا︨︀س ︗︡اول ︎﹫﹢︨️ (︋︩ اول) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.   ۵- ر︫︐﹥ ︑︭︭﹩ ﹝︪︀ور:  ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩،︑︖︀ری ،اداری ،︮﹠︺︐﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ 

۶ـ ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ٢۴ ﹝︀ه ︫﹞︧ــ﹩     ٧ـ ︑︀ر﹞ ،﹙️، و ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د : ﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/٢٠ ︑︀ ︑︀ر  ١٣٩٨/٠۵/٢٧ و ﹝﹏ آن ︋︖﹠﹢رد- 
 ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︣︍︨ ︧︀ب ﹤︋ ︤︀ل وارا︨﹠︀د ۵٠٠٫٠٠٠ ر ︡︣︠ ︼﹚︊﹞ .︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د﹫﹡ ︹︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︐﹡ا
︋︀﹡ــ﹉ ︮ــ︀درات ︋﹥ ﹡︀م و︗﹢ه ا﹝︀﹡﹩ ︀︮﹏ از ︨ــ︀︣ درآ﹝︡﹨︀     ٨- ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢:٠٠ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠۶/٠۴ و ︑︀ر︐﹋︀︎ ﹏﹢︑ ︀ی                    

(ا﹜︿ ،ب و  ج) ︑︀ ︨︀︻️ ١٢:٠٠ روز دو ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١١ و ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ﹨﹞︀ن روز ︨︀︻️ ١٣:٠٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︣︀  ︨.︡ ︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︺︡ از ا﹡﹆︱ـ︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮ـ﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆ ﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︍︣ده وا﹝︱ـ︀ء , ﹝︪ــ︣وط , ﹝︡وش  و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
﹥ آدرس   ︋︀ ︀ره ︑﹙﹀﹊︦ ٣٢٢٣۵١٣۴- ٠۵٨ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨ــ﹠︀د ا﹡︐︀ب ﹝︪ــ︀ور ﹝﹠︡رج ا︨ــ️.     * ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

     .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  WWW.IETS.MPORG.IR-٣    WW.TAVANIR.ORG.IRW-٢    WWW.NKEDC.IR-١  :﹩︐﹡︣︐﹠ا
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان خراسان شمالى

/ع
۹۸
۰۶
۳۰
۳

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ٢٨۴٨ / ١٣٩٨ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای  
﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  (﹡﹢︋️ دوم)

١- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ٩٨٠١١١١
︨︦︠︣ ︫︣ ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا﹝﹢ر ورزش در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و

٣- ﹝﹏ و ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،  ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و ︫︣ ︨︣︠︦ -  ١٢ ﹝︀ه
۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︋︣ه ¬︋︣داری ﹡﹀️ و﹎︀ز︫︣ق- ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار︠﹫︀م ، ︋﹙﹢ارار︫︀د ، ︠﹫︀︋︀ن ︎﹫︀م ، ﹡︊︩ ︎﹫︀م ۶ ، ︎﹑ك ١٨ .

۵- ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ :  ۵-١- دارا︋﹢دن  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩.
۵-٢- دا︫︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝︀﹜﹩، ︑︖︣︋﹥ و ︑︭︬ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه.

۵-٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.
۵-۴- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ ︮︀دره از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡ه در آ ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ٧٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل از ا﹡﹢اع ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝︖︀ز ا︻﹑م︫  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر (﹝﹠︀﹇︭﹥)︋  ۵-۵- ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ︑﹫ــ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︫ 
︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩.

︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت )  ︋ ) WWW.EOGPC.IR ﹩﹡︀︤ار ︋﹥ ﹡︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀︎ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹋ ️﹁︀۶- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای در
﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ، ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ را در ﹇︀﹜︉ ﹉ ﹜﹢ح ﹁︪ــ︣ده ( CD ) ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 
 ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡ ﹏﹢︑  ۴ ︡﹠︋ ︡رج در﹠﹞ ︀ن ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︋﹥ آدرس﹝﹫︎ و ﹩﹇﹢﹆ ر﹢﹞︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/٠۶/١٠ ︋﹥ ا ، ﹤︭﹇︀﹠﹞

.︡﹠︀﹝﹡
٧- ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١۴ در ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹎︪﹢ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

٨- در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  ٣١٩   و ٣٧٠۴٧٣١٧ -٠۵١ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞︀﹠︡ . ︲﹞﹠︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︀︎﹍︀ه 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋︀ ︫﹞︀ره  ٣٢١٠۵٠٣  ︔︊️ ︫︡ه ا︨️.
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