
 

روز مباهله باید همچون عید سعید غدیر تجلیل شود
یادداشت اختصاصی مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 ............ صفحه 7

ضرورت استفاده از نسل جوان 
برای اداره کشور

تعداد  زندانیان مهریه 
به کمتر از هزار نفر رسید

بیرانوند 
مرد سال فوتبال ایران

2 5 9
رئیس جمهور در مرقد امام راحل تصریح کرد رئیس سازمان زندان ها: دستان استقالل خالی ماند، پرسپولیسی ها جوایز را درو کردند

 :jامام رضا
گناهان كوچك 
راه هايى به سوى 

گناهان بزرگند و 
كسى كه از خداوند 

در اندك ترس 
نداشته باشد، در زياد 

نيز از او نمى ترسد. 
بحار األنوار : 
. 73/3۵3/۵۵
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 فعالیت 6 هزار و 200 اشتغال نوپا

 ............ صفحه 1 قدس خراسان

 رئیس مرکز توسعه فناوری های معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد 

کسب و کار دانش بنیان ایران بر قله غرب آسیا

 استاندار در نخستین 
نشست هم اندیشی با 

اصحاب رسانه تشریح کرد

امضای754 
موافقت نامه 

 برای رونق 
اقتصاد استان

 جامعه  »همه  ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول 100 سال یا بیشتر به  کار گرفته 
شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کند- یکی از شخصیت های سرشناس معروف 
می گفت: ایرانی، یک لولهنگ نمی تواند بسازد!- لولهنگ یعنی آفتابه ِگلی؛ آن زمان ها 
از گل، آفتابه درست می کردند. این جور این ملت را تحقیر می کردند. این ملت حاال در 
زمینه های زیستی، در زمینه فعالیت های گوناگون علمی، تحقیقی کارهایی می کند که 

خودش را جزو 10 کشور نخست جهان قرار می دهد؛ این...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
ناصر موسوی الرگانی

رهبر معظم انقالب در ابتدای سال 98 یکی از نکاتی که به مجلس گوشزد کرده و 
از عملکرد آن گله مند بودند، این بود که در کنگره آمریکا 226 طرح و الیحه علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تصویب شده است و مطالبه رهبری این بود که 
شما در مقابل این حرکت آمریکا چه کرده اید؟ البته این بار اول نبود که معظم له از 

مجلس شورای اسالمی گله داشتند! در سال 97 هم...

طرح های ضد آمریکایی مجلس 
اجرایی است نه سیاسی

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 5

موشک، پهپاد و حاال 
پدافند هوایی؛ 

سه ضلع قدرت مقاومت

 آسمان یمن 
دیگر بی دفاع 

نیست

کارشناسان به طرح جدید 
مسکن روی خوش 

نشان ندادند

صندوق ودیعه 
مستأجران؛ 
خوب یا بد؟

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

با شکست کره جنوبی در سئول 
جام جهانی در دستان 

هوگوپوشان ایرانی درخشید

قهرمانی 
در مهد تکواندو
 ............ صفحه 11

فراخوان مناقصه 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 
مجتمع آموزشى ، پژوهشى و 

فرهنگى برج سپيد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۸۲
۱

فراخوان مزايده 
بيمارستان شهيد
 هاشمى نژاد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۸۲
۵

فراخوان مناقصه 
امور خدمات نگهبانى مجتمع 

آموزشى ، پژوهشى و فرهنگى  
برج سپيد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۸۲
۳

/ع
۹۸
۰۶
۸۱
۴

دانشگاه بين المللى
 امام رضا (ع)

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر ا︗︣ای 
از  ︑︀ــ﹏  و  ﹋﹠ــ︀ف   ) ﹋︀ذب  ︨ــ﹆︿ 
︗﹠︦ ﹡︧ــ﹢ز ) ︨ــ︀﹜﹟ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره 
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م ر︲︀ (ع) 
︑﹞︡︡ ﹎︣د︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت                                       
 ︣︐︪﹫ ﹢د ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︫﹩﹞
 ︣دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس ز ️︀︨ ﹤︋

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
www.imamreza.ac.ir

/ع
۹۸
۰۶
۸۱
۵

دانشگاه بين المللى
 امام رضا (ع)

︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ران  ا﹡︐ــ︀ب  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
 ︌︀︑ ، ــ︀ب و ذ﹨ــ︀با ︨︦ــ︣و
و ︑﹊︓﹫ــ︣ و ︋﹢﹁ــ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹫﹟ 
ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩  ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀ (ع) ︑﹞︡ــ︡ 
د︻ــ﹢ت                                    ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  از  ﹎︣دــ︡. 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
 ﹤ ــ︀️ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋  ــ﹥︨  ︋﹫︪ــ︐︣︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣آدرس ز
 www.imamreza.ac.ir

/ع
۹۸
۰۶
۵۶
۳

آگهى تجديد مناقصه
نوبت دوم

︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ــ︣ی 
︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ردــ︿ ٣٣٠١١٠ 
 ،﹏﹝ ︣وژه ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗︣ای︎  ︋﹢د︗﹥︨ 
 ︫︣ ︴︨ آ︨ــ﹀︀﹜️ ﹜﹊﹥ ﹎﹫︣ی ︩︎ ︨︣︀زی وز
را ︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ٣/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 
️ ﹨︀ی دارای  وا︗︡ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︫︣﹋
ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︀﹠ــ︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره 
︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س ︀︮ــ﹏ ﹁︣﹝︀﹠ــ︡ 
ــ︀ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋ــ﹥ آدرس                                                                                         
www.sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده 
︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺ــ︀دل ١٧۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
 ً︀ ﹠﹝︲ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ رت﹢︮ ﹤︋
﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر  ︨︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎ 
 ﹏﹢︑ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹚﹞ ﹟︣︠ا︨️. آ
️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان  ﹋︀︎
︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ٩٨/۶/١٣ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨ــ︀︻️ 
 ﹏﹞ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۶/١۴ در ︊︮ ١٠

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

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٢۵- ١-١- ٩٨)  (﹡﹢︋️ دوم)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: 
 ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹋︀︋﹏ ﹝︧﹩ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر ٠٣/٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ٩٨/٠۶/٠٧ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
︣ق  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ︊﹊﹥ ا︵﹑︻︨︣︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫﹅︣︵ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︣︢︍﹡︀﹊﹞ا www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د: ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت

 ︑﹙﹀﹟: ٣٢٣١٨۶١٧      ٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د: ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/۶/٩٨      ٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ﹁︀رس-                   
︀ز و  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/۶/٩٨︋  ︊ روز︫   ︮١٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︨  ︀﹋︀ت:︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︪︐﹫︊︀﹡﹩      ٩- ز﹝︀ن︋  ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️︎ 

﹇︣ا️ ﹝﹫﹍︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١٫۶۴۶٫٠۶٠٫۵٠٠  ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ 
︀ً ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه  ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و....) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹫︊︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵٧۴۴۶٧:﹩﹎م.ا﹜︿ ٧٢١٧  ︫﹠︀︨﹥ آ
١۴- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                  

شركت توزيع نيروى برق استان فارس
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فارس: سرلشــکر حســین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در دومین همایش اساتید بسیجی 
حوزه های علمیه استان های قم، تهران، خراسان رضوی و 
اصفهان که در مجتمع آموزشــی فرهنگی امامت مشهد 
برگزار شــد، با بیان اینکه آنچه امروز به ما ثبات بخشیده 
دل های مستحکم اســت، گفت: ما امروز می دانیم امید 
بستن به دشمنان برای حل مسائل ما ساده اندیشی است و 
فقط باید به خدا تکیه کنیم، زیرا دشمن هرگز در مذاکره 
به خواسته های ما تن نمی دهد. وی خاطرنشان کرد: وقتی 
از منطق مقاومت به مذاکره روی آورید، نشانه ضعف است 
و وقتی دشمن ما را در موضع ضعف ببیند فشارها را بیشتر 
می کند، پس نسخه مذاکره و سازش راه حل مشکالت ما 
نیست و هیچ مســئله ای از ما را حل نمی کند. سرلشکر 

سالمی افزود: وقتی ایستادگی می کنیم که بدانیم راه حل 
مسائل ما مقاومت است، مقاومتی که به معنای ایستادن 
و پذیرش فشــار نیست بلکه به معنای حرکت به سمت 

رونق تولید، محرومیت زدایی، تالش شبانه روزی و بسیج 
تمام ظرفیت ها و منابع و... است.

وی با بیان اینکه ما با دشــمنی روبه رو هستیم که دارای 
قدرت اما فاقد حکمت است، خاطرنشان کرد: دشمنان ما 
خود می گویند که رهبران آمریکا فاقد حکمت هستند. در 
واقع منطق و تکیه گاه آن ها قدرت و فلســفه آن ها ظلم و 
بردگی انسان ها در عالم برای موقعیت یابی آمریکا در جهان 
است و این فلسفه  بدون حکمت، قدرت را به فرسایش و 
زوال می کشاند. سرلشکر سالمی در جمع خبرنگاران نیز با 
اشاره به آزمایش یک موشک جدید گفت: کشور ما همواره 
عرصه آزمایش انواع سیستم های دفاعی و راهبردی است و 
این ها حرکاتی بدون توقف در راستای رشد قدرت بازدارنده 

ماست و دیروز هم یکی از روزهای موفق این ملت بود.

محمد جواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو 
با قدس آنالیــن در مورد آنچه رســانه های غربی از 
محتوای بسته رئیس جمهور فرانسه برمال کرده اند و 
محور اصلی این طرح مبنی بر تمدید محدود و موقت 
برخی از معافیت های نفتی ایران از سوی ترامپ به ازای 
اینکه تهران نیز با مذاکرات محدود موافقت کند، اظهار 
داشت: دو موضوع را در این مسئله باید روشن کنیم. 
نخست اینکه برجام هیچ جایگزینی ندارد؛ توافقی است 
که امضا شــده و باید اجرا شود؛ چیزی به آن اضافه یا 
کم نمی شــود. اینکه آمریکایی ها بخواهند با فشــار و 
تحریــم و قلدری ایــران را پای میــز مذاکره مجدد 
بکشانند هرگز شدنی نیست و ما هیچ مذاکره دیگری 
بــا آمریکا غیر از اینکه بخواهنــد به تعهدات خود در 

برجام برگردند، نمی توانیم داشته باشیم.

موضوع دیگر این است که اروپایی ها پس از خروج آمریکا 
از برجام در جریان مذاکراتی که صورت گرفت، اردیبهشت 
ماه پارسال برای حفظ این توافق 11 تعهد در حوزه های 
مختلف از جمله خرید نفــت، ارتباطات مالی و بانکی، 
حمل و نقل و کشتیرانی، بیمه همکاری های اقتصادی 

و تجاری و امثالهم به ایران دادند که این تعهدات بدون 
شرط است و باید اجرا شود. وی افزود: اکنون اروپایی ها یا 
آقای مکرون نمی توانند این تعهدات اجرا نشده خود را رها 
کنند و از ما بخواهند به ازای برخی معافیت های محدود 
در زمینه خرید نفت از ایران و به اصطالح قول های نسیه، 
در حالی که اساس تحریم های آمریکا غیرقانونی است پای 

میز مذاکره با آمریکایی ها برویم.
جمالی ادامه داد: به نظر من اروپایی ها هم در وقت کشی 
و ســر دواندن ما دســت کمی از آمریکا ندارند، حاال یا 
نمی توانند یا نمی خواهند که برای ما فرقی نمی کند. لذا 
این ایده مکــرون برای پذیرش مذاکره با آمریکا به ازای 
تعلیق موقــت و محدود برخی از تحریم های یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا مثالً در زمینه فروش نفت نه منطقی 
اســت، نه عادالنه، نه متــوازن و به طور قطع جمهوری 

اسالمی ایران چنین بسته ای را نمی پذیرد.

سیاست: امانوئل مکــرون، رئیس جمهور فرانسه، روز 
شــنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی 
خود در حاشیه نشســت گروه 7، اظهار داشت که وی 
و رئیس جمهور آمریکا در خصوص هدفی مشترک در 
قبال ایران مبنی بر دست نیافتن تهران به سالح اتمی 
توافق دارند. نشست گروه 7، از دیروز در بیاریتز فرانسه 
آغاز شده و سران کشــورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، 
فرانســه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در آن حضور دارند. این 
گروه تا ســال 2014 با نام گروه 8 شــناخته می شد و 
روسیه هم عضو آن بود، اما با ضمیمه شدن شبه جزیره 
کریمه به خاک روسیه، روس ها از این گروه کنار گذاشته 
شدند. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت، دیگر هدف 

مشترک آمریکا و فرانسه در قبال ایران حفظ ثبات در 
منطقه است. دیدار رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور 

آمریکا یک روز پس از دیدار مکرون با وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در پاریس انجام  شد. محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران مباحثات خود با رئیس جمهور 

فرانسه را خوب و سازنده توصیف کرده بود.
همچنین رئیس شــورای اروپا درباره مسئله ایران که 
احتماال یکی از موضوعاتی اســت که در نشست جی7 
مطرح خواهد شــد نیز گفت: رهبــران  »گروه 7« باید 
درباره ایران متحدتر شوند؛ توافق هسته ای با ایران بعد 
از خروج آمریکا از آن و بازگرداندن تحریم ها در آستانه 

فروپاشی قرار گرفته است. 
وی افزود: رد توافق با ایران از سوی واشنگتن نتایج مثبتی 

با خود نیاورده است و باعث شکاف در غرب شده است. 

فرمانده کل سپاه:

محمد جواد جمالی در گفت و گو با قدس آنالین تأکید کرد

مکرون: 

مذاکره و سازش هیچ مسئله ای را حل نمی کند

طرح مکرون متوازن و عادالنه نیست

هدف مشترک فرانسه و آمریکا دست نیافتن ایران به سالح اتمی است
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روزنامـه صبـح ايـران

انتصاب دبيركل مجمع جهانى اهل بيت از سوى رهبر معظم انقالب   سياست: حضرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى حجت االسالم والمسلمين رمضانى را به عنوان دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
منصوب كردند. در بخشى از حكم رهبر معظم انقالب آمده است: «اميد است با رويكرد تحول گرا و متناسب با شرايط حساس بين المللى و جايگاه مهّم پيروان اهل بيت (ع) و نيز با استفاده از نيروهاى فكرى، جوان، 

كارآمد و مجّرب و نيز ارتباط مؤثر با علما و انديشمندان و به ويژه اعضاى محترم شوراى عالى و مجمع عمومى در نشر معارف اسالم ناب و وحدت اّمت اسالمى موفق و مؤيد باشيد».

 سياست حجت االسالم حســن روحانى 
رئيس جمهــور و اعضاى هيئت دولت صبح 
ديروز همزمان با هفتــه دولت با حضور در 
مرقد بنيان گذار جمهورى اســالمى ايران با 
آرمان هاى امــام خمينى(ره) تجديد ميثاق 
كردند. روحانى در اين مراسم با نثار تاج گل، 
به مقام واالى معمار كبير انقالب اسالمى ايران 
اداى احترام كرد. رئيس جمهور همچنين در 
اين مراسم كه حجت االسالم 
سيد حســن خمينى توليت 
آستان مطهر امام خمينى(ره) 
نيز حضور داشــت بــا قرائت 
فاتحه يــاد و خاطره آيت اهللا 
رئيس  رفســنجانى  هاشمى 
فقيــد مجمــع تشــخيص 
گرامى  را  نظــام  مصلحــت 
جماران  گزارش  به  داشــت. 
رئيس جمهور در اين مراسم با 
تأكيد بر اينكه همه توان خود را براى اجراى 
آرمان هاى انقالب بــه كار گرفته ايم، اظهار 
داشــت: مطابق تأكيدات امام راحل دولتى 
موفق است كه به مردم خدمت كند و دولتى 
مى تواند مســير خود را ادامه دهد كه مورد 
حمايت و پشتيبانى مردم باشد و امام راحل 
تأكيد داشتند كه اين دو در كنار يكديگر قرار 

دارند. روحانى با بيان اينكه گفته امام راحل در 
اين خصوص كه ميزان رأى ملت است، يك 
شعار و تظاهر به دموكراسى نيست، تصريح 
كرد: اين گفته يك نظريه سياسى، حقوقى 
و حتى فقهى بود و در حكومت اسالمى اداره 
جامعــه با رأى و نظر مردم صورت مى گيرد، 
به همين دليل اســت كه انقــالب و نظام 
جمهورى اســالمى تا امروز مستحكم باقى 
مانده اســت. روحانى خاطرنشان كرد: نسل 
اول و دوم انقالب بار مسئوليت نظام و اداره 
كشور را در روزهاى سخت بر دوش داشتند 
و آينده نظام متعلق به نســل سوم و چهارم 
انقالب است. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: 

ما نســل اول و دومى ها كم كم بايد خانه را 
تميز كرده و آن را به صاحب خانه كه نسل 
ســوم و چهارم هستند بسپاريم. بنابراين در 
اين مقطع استفاده از ظرفيت نسل جوان و 
تحصيل كرده در اداره و مديريت كشور يك 
ضرورت است. روحانى با تأكيد بر اينكه دولت 
از انتقاد دلسوزانه استقبال و حمايت مى كند، 
اظهار داشــت: انتقاد از دولت بالمانع است و 
حتى در دولت يازدهــم و دوازدهم انتقاد از 
دولت بى هزينه و حتى توأم با جايزه و تشويق 
بوده است . رئيس جمهور با بيان اينكه انتقاد 
بى هزينه از آثار دولــت يازدهم و دوازدهم 
است  كه براى هميشه باقى مى ماند، گفت: 

بسيار سخت است كه اين آثار دولت يازدهم و 
دوازدهم را پس از اين كسى بتواند تغيير دهد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه انتقاد به تنهايى 
كافى نيست و نياز به دلســوزى هم داريم، 
تصريح كرد: نقد دلســوزانه غير از تخريب 
كينه توزانه است؛ بنابراين پس از انتقاد همه 
بايد براى اصالح جامعه دست به دست هم 
دهيم و در اين شرايط همديگر را يارى كنيم 

تا به مقصد نهايى برسيم.

 سيد حسن خمينى: امروز روز خدمت 
بيشتر به ملت است

ســيد حســن خمينى نيز در اين مراسم، 
ضمن تبريك هفته دولت گفت: امروز روز 
حمايت بيشتر از دولت و خدمت بيشتر به 
ملت اســت. به گزارش جماران، وى افزود: 
اگر خدمتى مى شــود مرهون تالش همه 
كســانى اســت كه در جمهورى اسالمى 
تالش مى كنند و اگر كاســتى وجود دارد 
هم معلول همه كســانى است كه در اين 
مجموعه نقش دارند. سيد حسن خمينى 
يادآور شــد: خطاها، قصورها، تقصيرها و 
تحميل هــاى خارجى عواملى اســت كه 
مى تواند مشــكالت بسيار زياد فراهم آمده 

را بيشتر كند.

رئيس جمهور در مرقد امام راحل تصريح كرد

ضرورت استفاده از نسل جوان براى اداره كشور

 با توجه به اتهامات و موارد مطرح شــده دربــاره دخالت دو نماينده مجلس در بازار 
خودرو و حتى برخى سوابق دوره هاى قبل در رابطه با ارتباط موضوعات نفتى با برخى 
نمايندگان مجلس و موارد مشابه سوء استفاده، نياز است به موضوع نظارت بر نماينده ها 

بيشتر توجه بشه. 09120003025
 محرم نزديك است، اميدوارم مسئوالن شهرهاى بزرگ، اشتباه هاى گذشته رو تكرار 
نكنند و با سياسى بازى، فضاى عمومى شهر را مناسب محرم كنند، اين قدر اسير اين 

فضاى مجازى نباشيد. 09390000972
 از شما خواهشــمنديم يك گزارش چالشــى از نحوه خدمات رسانى، نرخ هاى 
خدماتى ايرانسل، با استفاده از پيامك هاى مردم و مشتركين ايرانسلى، چاپ نماييد. 

شايد به گوش مسئوالن اپراتورهاى همراه برسد. 09360002851
 ميگن چرا مردم ميرن سمت ماهواره؟ واقعاً الزم بود آنتن يك شبكه رو از 5 بعد از ظهر 
تا ساعت 2 و نيم صبح روز بعد در اختيار عصر جديد قرار بدن تا برنده رو مشخص كنه؟! 
حاال وسطش يك فوتبالم پخش شد. چرا وقت مردم براى مسئولين صدا و سيما اهميت 

نداره؟ يعنى برنامه ديگه اى براى پخش نداشتن؟ 09150003616
 در بعضى از فرماندارى ها و دفاتر ائمه جمعه شهرســتان هاى اســتان خراسان 
رضوى، روزنامه قدس توزيع نمى شود. پيشنهاد مى شود حتى اگر شده به صورت 
توزيع رايگان، تمهيدى انديشــيده شود كه روزنامه قدس الاقل به رؤيت مسئوالن 

تراز اول هر شهرستان برسد. 09150002417
 تقاضا مى كنم زودتر در رابطه با اين پزشكانى كه هنوز ياد نگرفتند با كارتخوان كار 
كنند، اقدام بشه؛ چون دلم مى سوزه به حال خانم دكترى در تربت جام، طبق صحبت 

دوستان بيچاره هر شب پول ها رو از مطب با گونى به خانه مى برد. 09150001382
 يك بيمارســتان خصوصى در تهران براى دو شــب استراحت به جهت مشكل 
قلبى 80 ميليون تومان درخواست نموده است، با بيمه طاليى از همكار فرهنگى 
يك ميليون تومان دريافت شــده، 79 ميليون تومان از جيب فرهنگيان به جيب 
چه كســانى رفته است، چرا فرهنگيان بيمارستان هاى مخصوص به خود ندارند!؟ 

09150007109
 همين امروز در نقاط مختلف كشور مساجد وحسينيه هاى تاريخى را به بهانه امن 
كردن با ســكوت معنادار سازمان ميراث فرهنگى، تخريب و بنايى غربى و بى قواره 
جايگزين مى كنند، اما اگر كوچك ترين خسارتى به كليساها و كنيسه ها وارد شود 
دولت از محل بودجه بيت المال مسلمين! خرج تعميرش را به بهترين وجه ممكن 
مى دهد!؟ مسئله دوم عدم احساس عزت و غرور ملى به تاريخ و مذهبمان است كه 
سال ها فراموش شده و بايد با فرهنگ سازى آن  را احيا كرد، مجلس، دولت را مكلف 
به تأمين هزينه تأسيس شبكه تلويزيونى اختصاصى تاريخ و ميراث فرهنگى بكند تا 

مردم فرهنگ و تاريخ اصيلمان را بشناسند. 09360006158
  در جواب اون دوست عزيز؛ عليخانى فقط دو بار اشك همه رو درآورد. ولى كلى 
همه رو خندوند. طورى كه بچه معلولى تو گزارشــى مى گفت برنامش خنده داره. 
لطفاً عصر جديد و ماه عسل را به هم ربط ندين به صرف ريختن چندقطره اشك! 

09370008768

استمداد مالك نفتكش انگليسى از «پوتين» و «مودى» 
سياســت: در حالى كه روند قضايى پرونده نفتكش «استنا ايمپرو» در ايران 
در حال پيگيرى است، «اريك هانل» مدير شركت مالك اين نفتكش انگليسى 
خبر داده نامه اى به «والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه و «نارندرا مودى» 
نخست وزير هند نوشته و از آن ها براى آزادى اين نفتكش كمك خواسته است. 

سه روز پس از آنكه رسانه ها خبر دادند
 مدير «اســتنا بالك» مالك نفتكش انگليسى توقيف شــده «استنا ايمپرو» با 
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران در سفرش به سوئد ديدار كرد، مالك اين 
نفتكش روز شنبه از نامه نگارى خود با رئيس جمهور روسيه درباره اين نفتكش 
خبر داد. مالك نفتكش توقيف شــده استنا ايمپرو همچنين در اين مصاحبه از 
نامه نگارى خودش به «نارندرا مودى» نخست وزير هند درباره اين نفتكش خبر 
داده است. به گفته مدير اســتنا بالك، رئيس جمهور روسيه و نخست وزير هند 

جوابى به اين نامه نگارى ها نداده اند.

روايت بختيارى از ماجراى خانه نشينى يازده روزه احمدى نژاد
برخى دوستان گريه كردند اما راضى نشد

سياســت: ســيد مرتضى بختيارى، وزير 
دادگســترى دولت احمدى نــژاد در برنامه 
«دســت خط» درباره تصميم وزراى دولت 
دهم بــراى اســتعفا در جريان قهــر يازده 
روزه احمدى نــژاد صحبت كــرد. به گزارش 
خبرآنالين، وى در اين برنامه تلويزيونى گفت: 
در بحــث دوران 11 روزى كه در خانه خود 
بودند، ما خيلى تالش كرديم كه به جاهاى باريكى كشيده نشود. اكثر وزرا تصميم گرفتيم 
اگر ايشان برنگشت همه استعفا بدهيم. در نهايت من سه بار ايشان را به حضرت زهرا(س) 
قسم دادم در حالى كه هم خودم گريه ام گرفته بود و هم دوستانى كه آنجا بودند برخى 
گريه كردند؛ نشد! وى در بخشى از اين گفت وگو توضيح داد: يكى از دوستان به من گفت 
نزد آيت اهللا شاهرودى برويد. آيت اهللا شاهرودى بيايند وساطت كنند. من با دفتر ايشان در 
قم هماهنگ كردم و به قم رفتم. ايشان در قم بودند. مفصل در آنجا صحبت شد و ايشان 
خيلــى قوى گفتند اين كار را مى كنم و آمدند و الحمدهللا بعد اعالم كردند آقاى رئيس 

جمهور قرار است سركار بيايند.

فاطمه صالحى: خبر بازداشت بنده كذب است
سياست: برخى سايت ها و كانال هاى تلگرامى ادعا كرده بودند كه دختر فرمانده پيشين 
ارتش به دليل مسائل مالى بازداشت شده است. فاطمه صالحى فرزند سرلشكر صالحى 
فرمانده پيشين كل ارتش در گفت وگويى با بيان اينكه خبر بازداشت بنده كذب محض 
اســت، گفت: هدف از اين گونه شايعات مقاصد سياسى است. وى با بيان اينكه، قصدى 
براى نامزدى در انتخابات آتى مجلس شــوراى اسالمى ندارد، گفت: با نزديك شدن به 

ايام انتخابات، برخى براى گمراه كردن افكار عمومى به چنين شايعاتى متوسل مى شوند.

الشرق االوسط:
چرا ايران حاضر به مذاكره مجدد بر سر برجام نيست؟

سياست: مصطفــى فحص در الشرق االوسط نوشــت: به چند دليل، تهران با فكر 
مذاكره براى توافق جديد با اياالت متحده مخالف است، كه مهم ترين آن ها، به حفظ 
امتيازاتى باز مى گردد كه پس از گذشت 10 سال از امضاى توافق هسته اى، به صورت 
خودكار، به ايران مى رســد؛ چرا كه پس از اين مــدت، محدوديت هاى اصلى براى 
برنامه هاى هسته اى ايران برطرف شده و مى تواند تعداد نامحدودى از سانتريفيوژ هاى 
خود را تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى هسته اى، راه اندازى كرده و در ادامه، بر 
ذخاير اورانيوم غنى شــده خود بيفزايد. به گزارش انتخاب، دو دولت ايران و آمريكا، 
تالش مى كنند مرتكب اشتباه راهبردى حساب نشده اى نشوند كه به تغيير كاملى در 
معادله «نه جنگ و نه مذاكره» بينجامد. در عوض، اين دو منتظر آغاز سال 2021 
هستند تا ببينند آيا دولت جديدى وارد كاخ سفيد مى شود يا اينكه دولت سابق به 
كار خود ادامه مى دهد. در اين ميان، ايران ضمن ماندن در توافق هسته اى، از برخى 

بند هاى آن براى وارد آوردن فشار بر ديگر طرف هاى امضا كننده استفاده مى كند.

القدس العربى چاپ لندن:
نتايج خروج امارات از يمن، به نفع ايران است

سياست: القدس العربى چاپ لندن نوشت: امارات به صورت علنى از شبه نظاميان 
جدايى طلب در جنوب يمن، حمايت كرد تا بتوانند در معركه سيطره بر عدن پيروز 
شــوند. نمى توان تحرك امارات در يمن را بى ارتباط با توجه خاص ابوظبى به ايران 
دانســت. بديهى اســت كه حمايت امارات از جدايى طلب ها و تالش براى رهايى از 
دولت هادى، به نفع سياست ايران است و سعودى ها و همپيمانان يمنى آن ها را در 
شرايط سختى قرار مى دهد؛ چرا كه در ادامه، حمالت حوثى ها شدت مى گيرد، نفوذ 
ايرانى ها افزايش مى يابد و اعالم خروج امارات از يمن، در واقع به معناى عقب نشينى 
آن از جنگ با حوثى ها و ايران است. بر همين اساس، آيا مى توانيم داستان دوستى 
ظاهرى امارات و عربستان را باور كرده و بگوييم هيچ اختالفى بين دو دوست قديمى، 
بن ســلمان و بن زايد وجود ندارد؟ آيا مى توان اختالف ميان اين دو را در حد يك 

اختالف خانوادگى دانست كه به زودى برطرف مى شود؟

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 در اين مقطع 
استفاده از ظرفيت 
نسل جوان و 
تحصيلكرده در اداره 
و مديريت كشور يك 
ضرورت است

بــــــــرش

در صورت حماقت دشمنان، آن ها را شگفت زده مى كنيمسفير چين: هيچ كس حق دخالت در روابط ما را ندارد
سياست: ظريف كه در هفته گذشته به كويت، 
فنالند، ســوئد، نروژ و فرانسه سفر كرده بود، از 
امروز در صدر هيئتــى به چين، ژاپن و مالزى 
در شــرق آســيا ســفر خواهد كرد. وزير امور 
خارجه ايران پس از ديدار با «امانوئل مكرون»، 
رئيس جمهور فرانســه  و پيش از بازگشت به 
كشــورمان با يورونيوز مصاحبه كــرد و درباره 
روابط بين المللى گفــت: «مى خواهيم با همه 
تعامل كنيم، اما فقط به مردم خودمان اعتماد 
مى كنيم. ما اين طور توانســته ايم 40 سال در 
برابر دخالت نيروهاى خارجى دوام بياوريم. در 
پايان متوجه شــده ايم كه بايد فقط به مردم و 

توانايى هاى خودمان اعتماد كنيم.»
به گزارش ايســنا وزير امورخارجــه ايران در 
پاسخ به اينكه آيا تهران دوباره با واشنگتن وارد 
مذاكره مى شود، به فرانس 24 گفت: اگر آمريكا 
تروريسم اقتصادى (عليه ايران) را متوقف كند؛ 
زيرا ما يك اصل مبنــى بر اين داريم كه نبايد 
با تروريست ها مذاكره كنيم. اگر آمريكا دست 

از تروريســم اقتصادى بردارد، مى تواند به ميز 
مذاكره اى بازگردد كه آن را ترك كرده است.

روز گذشــته چانگ هوآ، سفير جمهورى خلق 
چيــن در ايــران در گفت وگويــى در رابطه با 
همكارى هــاى اقتصادى ايــران و چين در پى 
درگيرى تجارى آمريكا با اين كشــور و اعمال 
تحريم ها گفــت: روابط ايــران و چين، روابط 
مشاركت جامع راهبردى است كه در حوزه هاى 
مختلف همكارى هاى عمل گرا دارند و ســاير 
كشــورها حق دخالت در همكارى هاى چين و 

ايران را ندارند.

مهر: جانشين وزير دفاع گفت: امروز ايران جزو 
6 كشور برتر سازنده موشك هاى ضدتانك است؛ 
در صورت حماقت آمريكا و رژيم صهيونيستى 
آن ها را شــگفت زده مى كنيم. ســردار قاسم 
تقــى زاده، جانشــين وزير دفاع و پشــتيبانى 
نيروهــاى مســلح در همايش بزرگداشــت 
خانواده هاى وزيران شهيد و خانواده هاى شهداى 
كارمند در دانشگاه صنعتى مالك ، اظهار داشت: 
پيــش از انقالب، آلمان دو پــروژه آرپى جى و 
كاتيوشا در ايران داشت كه با انقالب كار را رها و 

ايران را ترك كردند. 
جانشــين وزير دفاع گفت: در ابتــدا تنها كار 
مهندســى معكوس صورت مى گرفت، اما در 
مرحله بعد با تحقيق و پژوهش 770 ســالح 
بومى توليد و به كار گرفته شد؛ به عنوان مثال 
در عرصه موشــكى دو سامانه موشكى سوخت 
جامد و مايع توليد شــد و امروز به فضل الهى 
موشك هاى نقطه زن بسيار دقيق توليد شد كه 
در هدف قــرار دادن پايگاه هاى داعش همگان 

شاهد توان موشــكى ما بودند. سردار تقى زاده 
افزود: در بعد بُرد موشــكى متناســب با شعاع 
تهديدات تا هزارو800 كيلومتر موشــك هاى 
بالستيك و كروز توليد كرده ايم كه موشك هاى 
كروز توليد ايران بسيار دقيق تر از موشك نمونه 

آمريكايى است. 
وى افزود: البته موشــك هاى بســيارى توليد 
كرده ايم كه بنابــر مصالح و مالحظات امنيتى 
رسانه اى نمى شود، اما در صورت حماقت آمريكا 
و رژيم صهيونيستى آن ها را شگفت زده خواهيم 

كرد.

 سياســت  نفتكش ايرانى «آدريان دريا-يك» در حالى هفته 
گذشته آزاد شــد كه دولت آمريكا رسماً از جبل الطارق خواسته 
بود به بازداشــت آن ادامه دهد. همچنيــن  وزارت خارجه آمريكا 
با انتشــار بيانيه اى به يونان و ديگر بنادر مديترانه هشدار داد كه 
در صورت ميزبانى از اين نفتكش، ممكن اســت با تحريم روبه رو 
شوند. هرچند به علت محرمانه بودن و شرايط خطير آن اطالعات 
دقيقى از مقصد نهايى اين نفتكش وجود ندارد، اما روز گذشــته 
منابع خبرى اعالم كردند نفتكش ايرانى آدريان دريا در حال حركت 
به سمت بندر مرسين تركيه است. پيش از اين گفته مى شد اين 
نفتكش ايرانى به ســمت يونان در حال حركت است كه نخست 
وزير يونان اعالم كرده بود كه مقصد اين نفتكش يونان نيســت. با 
توجه به پاسخ قاطعانه ايران به كشورهاى اروپايى همانند انگليس 
در ماجراى توقيف غيرقانونى نفتكش ايرانى در جبل الطارق به نظر 
نمى رسد كه آمريكا و ساير كشورهاى همسو جرئت تكرار اقدامات 
خصمانه خود را داشته باشند؛ چرا كه به گفته رئيس جمهور امنيت 
آبراه هاى بين المللى با اين اقدامات خصمانه به خطر خواهد افتاد. با 
اين حال علت و نحوه توقيف اين نفتكش در جبل الطارق همچنان 
مورد بحث و نظر بسيارى از تحليلگران است. روز گذشته ابوالفضل 
ابوترابى، نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون در مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگويى مدعى شد كه جاسوسان نفتى زمينه ساز 
توقيف «گريــس يك» يا همان «آدريان دريا-يك» بودند، اما اين 

جاسوسان چه كسانى هستند؟
عضو كميســيون قضايى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به نتايج 
تحقيق هيئت تحقيق و تفحص دوتابعيتى ها گفت: در اين تحقيق و 

تفحص به فهرســت صد نفره رســيديم كه از هر جناحى در اين 
گروه هستند و موضوع ديگرى كه خأل قانونى است، گرين كارت، 
اقامت دائم و خريد امالك در كشــورهاى ديگر است كه در قانون 
نيامده است؛ اين فهرست صد نفره شامل افرادى كه گرين كارت 
و اقامت دائم دارند هم مى شود و بين آن ها افرادى وجود دارند كه 

فرزندانشان اين مسئله را هم دارند.

 رد پاى دوتابعيتى هاى نفوذى در وزارت نفت
وى بــا اين مقدمه توضيح داد: از 17 نفــرى كه اداره اطالعات در 
بحث جاسوسى به تازگى دستگير كرد، پنج نفر از آن ها در وزارتخانه 
مهمى مشغول فعاليت بودند كه اين ها هم از مسير دوتابعيتى و قولى 
كه در مورد تابعيت داده، جذب شدند. وى در ادامه تأكيد كرد: در 
اين شرايط حساس وزارت نفت پاشنه آشيل كشور است و دشمن 
روى اين وزارتخانه سرمايه گذارى زيادى انجام داده است؛ در اين 17 
نفرى هم كه وزارت اطالعات دســتگير كرده، برخى از جاسوسان، 
اطالعات مشترى ها و فروش نفت ما را به دشمن مى دادند. ابوترابى 
افزود: دو پرونده اى كه به تازگى براى اين وزارتخانه باز شــد، يكى 
همان دســتگاه كارتخوانى بود كه در دفتر وزير پيدا شد و پرونده 
ديگرى كه نهاد هاى امنيتى آن را مطرح كردند، دستگيرى خانمى 
بود كه از طريق مديران نفتى اطالعات مشتريان ما در اين شرايط 

تحريمى را به دشمن مى فروختند.
عضو فراكسيون واليى مجلس دهم عنوان داشت: نفتكش گريس 
يك (آدريان دريا) هم كه در جبل الطارق توقيف شــد از طريق لو 
رفتن اطالعات آن از سوى نفوذى هاى وزارت نفت بود و از همين رو 

دشمن اشراف كامل روى اين وزارتخانه پيدا كرده است. وى ادامه 
داد: محكوميت چند تن از معاونان در پرونده كرســنت و برخى از 
بازنشستگان كه با عنوان مشاور به كار بازگشته اند و برخى از آن ها 
هم جزو محكومان پرونده كرسنت هستند، از ديگر تخلفات وزارت 

نفت است.
كســرى نورى مديركل روابط عمومى وزارت نفت در پاسخ به 
ابوالفضل ابوترابى، عضو كميســيون قضايى مجلس كه مدعي 
شده بود نفتكش  آدريان  دريا كه در  جبل الطارق توقيف شد، از 
طريق لو رفتن اطالعات آن از سوى نفوذى هاى وزارت نفت بود 
گفت:  اگر اين مملكت دستگاه اطالعاتي -امنيتي دارد كه دارد 
آن ها بهتر مي دانند چه بايد انجام دهند و چه بگويند تا جايي هم 
كه ما اطالع داريم هيچ يك از اين دستگاه ها وظيفه سخنگويي 
خود را به اين آقا واگذار نكرده اند. حاال اين كه چرا ايشان اصرار 
دارد دائم در نقش سخنگوي دستگاه هاي اطالعاتي ظاهر شود 
نكته اي است كه بايد دســتگاه هاي ذيربط به آن پاسخ دهند. 
درباره ادعاهاي اخير ايشــان هــم  وزارت نفت نه اطالعي دارد 
نه خود را در جايگاه پاســخگويي به امور  جاسوسي و اطالعاتي 

مي داند.

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

بازتاب

طرح هاى ضدآمريكايى مجلس 
اجرايى است نه سياسى

رهبر معظم انقالب در ابتداى سال 98 يكى 
از نكاتــى كه به مجلس گوشــزد كرده و از 
عملكرد آن گله مند بودنــد، اين بود كه در 
كنگره آمريكا 226 طرح و اليحه عليه نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران تصويب شده 
اســت و مطالبه رهبرى اين بود كه شما در 
مقابل اين حركت آمريكا چه كرده ايد؟ البته 
اين بــار اول نبود كه معظم لــه از مجلس 
شــوراى اسالمى گله داشــتند! در سال 97 
هم در ديدار نمايندگان با ايشان پس از ارائه 
گــزارش دكتر الريجانى از طرح هاى مصوب 
شده در مجلس شوراى اسالمى، رهبر معظم 
انقالب فرمودند اين طرح ها و لوايح خوب! چه 

طرح ها و نتايجى براى مردم داشته است؟
شايد طرح هاى ضدآمريكايى كه به تازگى در 
مجلس اعالم وصول شده است و به روابط ما با 
غرب برمى گردد، يكسرى اعمال مقابله به مثلى 
است در برابر آنچه آن ها در كنگره و مجلس 
آمريــكا مصــوب كردند. بنابرايــن اين هم 
مى تواند جنبه مقابله به مثل داشته باشد و هم 
اينكه اگر آن ها بخواهند برخوردى كنند، يك 
برخورد بازدارنده براى آن ها باشــد. هرچند 
هســتند طرح هايى كه در اين رابطه مصوب 
شده و آن طور كه بايدوشايد بازدارنده نبوده 
اســت. مثالً وقتى آمريكا از برجام خارج شد 
يا طرح هايى را در كنگره عليه ايران تصويب 
كردند، ما طرحى را در مجلس مصوب كرديم 
كه بيشــتر جنبه سياسى داشت كه بگوييم 
ماهم چنين طرحى را تصويــب كرده ايم و 

خيلى جنبه اجرايى نداشته است.
اين امــرى انكارناپذير اســت كــه اگر در 
مقابل دشــمن كوتاه بياييم و از خود ضعف 
نشــان دهيم، جســارت و پررويى دشمن 
بيشــتر خواهد شــد؛ بنابراين اگر شبى كه 
رئيس جمهور آمريــكا بحث خروج از برجام 
را مطــرح و امضا كرد به جــاى اينكه آقاى 
رئيس جمهــور گفت يك مزاحــم از برجام 
خارج شد، با صراحت زمانى را براى بازگشت 
به غنى سازى مشخص مى كردند، مثل كارى 
كه به تازگى انجام شــد و فرجــه زمانى را 
اعالم كردنــد كه اگر در مدت يك يا دو ماه 
به تعهدات خود عمل نكنند ما غنى ســازى 
اورانيــوم را پله پله از ســر مى گيريم! خيلى 
تأثيرش بيشــتر از اين بــود كه بگوييم اگر 
آمريكا خارج شــد مزاحم بود و اروپا وجود 

دارد.
تصور بر اين بود كه اگر 1+5 بشــود 4+1 
هم ما هنــوز مى توانيم ادامــه دهيم! اما 
اگــر با صراحت در مقابــل اين بى تعهدى 
ايستاده بوديم، اروپا هم ما را بازى نمى داد 
كه پس از يك ســال هيچ حركتى انجام 
ندهد؛ مســلماً وقتى مــا از موضع ضعف 
ورود كرديم، آن ها هم به خود اجازه دادند 
كه يك ســال هرروز بگويند يك ماه ديگر 
يا اينكه بگويند هنــوز داريم برنامه ريزى 
مى كنيــم يا اينكه پس از 40 ســال عزت 
ملت ايران، اينستكس را عنوان و از معامله 

نفت در مقابل غذا سخن بگويند.
بنابراين اين طرح هــا مى تواند در صورت 
برخوردار بودن از قوت قانونى و پشتيبانى 
مســئوالن، اجرايى شــود؛ همان طور كه 
به تازگى روى بحث افزايش غنى ســازى 
و ســانتريفيوژها مصر بودند و اين ســبب 
نگرانى غربى ها شد، يا وقتى نفتكش ايران 
را غيرقانونــى توقيف كردنــد و در مقابل 
آن وقتى سپاه عمل مقابله به مثلى انجام داد 
و نفتكش انگليسى را توقيف كرد مقدارى 
از موضع قدرتى كه داشتند كوتاه آمدند و 
نفتكش ايران را آزاد كردند، اما قطعاً اگر از 
موضع ضعف وارد مى شديم، نمى توانستيم 
آن اثرگــذارى الزم را براى آزادى نفتكش 

ايرانى انجام دهيم.
قاعدتــاً طرح هــاى ضدآمريكايــى اعالم 
وصول شده اخير در مجلس جنبه اجرايى 
خواهد داشــت نه صرفاً جنبه سياســى؛ 
گذشته از آن بايد در راستاى اجرايى شدن 
آن تالش شــود؛ چراكه اگر اجرايى شود 
تأثيرش خيلى بيشــتر خواهد بود، چون 
ما از موضع قدرت عمل كرده ايم و ســبب 
عقب نشينى دشمن خواهيم شد، ولى اگر 
از موضع ضعــف ورود كنيم همان طور كه 
تاكنون هم نشان داده اند زياده خواهى خود 

را ادامه خواهند داد.
در ابتداى امر كــه بحث مذاكره در دولت 
نهــم و دهم مطرح شــد، مــا در جايگاه 
قــدرت قرار داشــتيم و پادشــاه عمان از 
طرف رئيس جمهور وقــت آمريكا از ايران 
درخواســت مذاكره كرد. بحث سر مذاكره 
براى انرژى هســته اى بود، اما رهبر معظم 
انقالب بــا تيزبينى، بصيرت و آگاهى خود 
عنــوان كردند كه اگر شــما بحث انرژى 
هســته اى را هم حل كنيــد آن ها بحث 
موشــكى را مطــرح خواهند كــرد و بعد 
هم بحث حقوق بشــر، حــزب اهللا لبنان و 
ســپاه قدس را پيش خواهند كشيد و ما 
شــاهد بوديم كه پس از توافق 1+5 آن ها 
زياده خواهى خود را شــروع كردند و بحث 
موشــكى و مباحث ديگر را مطرح كردند؛ 
بنابراين اين طرح ها مى تواند مقابله به مثلى 
در برابــر پررويى و زياده خواهى دشــمن 

باشد.
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يادداشت روز

 ناصر موسوى الرگانى
 نماينده مجلس شوراى اسالمى

سياست خارجى

يك نماينده مجلس مدعى شد

«جاسوسان نفتى» زمينه ساز توقيف نفتكش ايرانى

امنيتى  -دفاعى  سياست خارجى
جانشين وزير دفاع:ظريف از امروز به چين، ژاپن و مالزى مى رود

مجلس
در تفحص از سازمان هدفمندى يارانه ها مشخص شد

اعطاى كمك هاى بالعوض رانتى
به افراد خاص

تسنيم: جبار كوچكى نژاد، رئيس 
كميته تحقيق و تفحص از ســتاد 
هدفمندى يارانه ها در گفت وگويى، 
با بيان اينكه گــزارش اين تفحص 
تدوين و به كميســيون اقتصادى 
مجلس تقديم شــده، گفت: طبق 

قانون هدفمندى يارانه ها قرار بر اين است كه 30 درصد از درآمد 
حاصل از هدفمندى يارانه ها به بخش توليد و بهداشت اختصاص 
داده شود كه بخشى از اين موارد اختصاص داده شده ، متأسفانه 
در اين اختصاص ها رانت هايى وجود داشــته است و هر فرد و 
گروهى كه توانســته كانالى را در سازمان هدفمندى يارانه ها و 
ســازمان برنامه پيدا كند، توانسته كمك هاى بالعوض كالنى 

به ميزان 10 و 15 ميليارد تومان دريافت كند.

قوه قضائيه
واكنش رئيس قوه قضائيه به پيشرفت هاى صنايع دفاعى

حقيقتاً جلوه «ما مى توانيم» 
را نشان داديم

فــارس: آيــت اهللا رئيســى در 
جريان بازديد از نمايشگاه صنايع 
دفاعى تصريح كرد: حقيقتاً جلوه 
«مــا مى توانيــم» را در بازديد از 
نمايشــگاه صنعت دفاعى كشور 
ديديم و اين نشــان مى دهد كه 

جوانان اين كشــور، فرمايشــات راهبردى رهبرى را با تمام 
وجود باور كرده اند. وى باور و اتكا بر داشته هاى خود و ارتقاى 
سطح استقالل، عزت و اقتدار را از برجسته ترين مؤلفه هاى 
صنايع دفاعى دانست و افزود: صنايع دفاعى، نماد و نمودى 
از استقالل صنعتى كشور است و نشان مى دهد كه با جوانان 
مى توان استقالل اقتصادى، صنعتى و كشاورزى را در همه 

حوزه ها تضمين كرد.

سياست خارجى
ابراز نگرانى سخنگوى وزارت خارجه

آزمايش موشك ميانبرد آمريكا 
سبب تشديد بى ثباتى مى شود

مهــر: ســيد عباس موســوى، 
ســخنگوى وزارت امــور خارجه 
ضمن تقبيــح و محكوميت اصرار 
آمريكا بر يكجانبه گرايى و خروج 
از پيمان هاى بين المللى و تضعيف 
حقــوق، قواعــد و هنجارهــاى 

بين المللى، از آزمايش موشك ميانبرد آمريكا در روزهاى اخير 
كــه با فاصله كمى پس از خروج آن كشــور از «پيمان منع 
آزمايش موشك هاى هسته اى ميانبرد با روسيه» موسوم به 
INF انجام شد، ابراز نگرانى كرد . اين اقدام آمريكا ممكن است 
سبب رقابت تســليحاتى در سطح جهانى شده كه عالوه بر 
تشديد بى ثباتى و تهديد صلح و امنيت بين المللى، هزينه هاى 

سنگين اقتصادى بر كشورهاى ديگر تحميل خواهد كرد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 شرکت 16 هزار زائر در مسابقات قرآنی حرم مطهر رضوی  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت: در ایام دهه والیت بیش از 16 هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی 
ثامن الحجج)ع( در مسابقات قرآنی حرم مطهر رضوی شرکت کردند. حجت االسالم مهدی شجاع افزود: در ایام دهه والیت 15 مسابقه هفتگی فرشتگان آسمانی و شکوه هشتم، همچنین 78 مسابقه روزانه از جمله 

مسابقات در حریم نور، ریحانه النبی، بُشری و مسابقه آفتاب طوس در حرم رضوی برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دنیل فرانسوی در حرم مطهر رضوی مسلمان شد
آستان: یک جوان فرانسوی با حضور 
در دفتر مدیریت امور زائران غیرایرانی 
آســتان قدس رضوی مســلمان شد. 
»َدنیل« جوان تازه مســلمان فرانسوی 
پس از اســام آوردن نام علی را برای 

خود برگزید.
علی درباره دالیل اسام آوردنش گفت: 

برای نخســتین بار که به ایران آمدم از تمام اماکن تاریخی و مساجد شهرهای 
مختلف بازدید کردم و حس بسیار خوبی نسبت به ایران و مردم آن داشتم.

این جوان تازه مسلمان ادامه داد: پس از بازگشت به کشورم کنجکاوی شخصی 
من نسبت به اسام افزایش یافت و عاقه مند به مباحث اسامی شدم و راجع به 

اسام و گرایش های مذهبی بسیار تحقیق کردم.
وی تأکید کرد: میلیون ها انسان مسلمان با مذاهب مختلف در کره خاکی زندگی 
می کنند، اما بخش کوچکی چهره این دین را مخدوش کرده و کشورهای غربی 

نیز از این فرصت برای مقابله با اسام استفاده می کنند.
علی تصریح کرد: ایرانیان انســان هایی بافرهنگ و دارای فکرهای باز و روشــن 
هستند و حتی پذیرای افرادی هستند که دین ندارند و از آنان به گرمی استقبال 

می کنند.
وی با بیان اینکه مذهب پایه مهم فرهنگ هاست و نقش تأثیرگذاری در فرهنگ 
کشورها دارد، افزود: ایرانیان دارای فرهنگ غنی و تمدن بااصالتی هستند و این را 

می توان از رفتار مهربان و خونگرمی آن ها دریافت.
این جوان فرانسوی با بیان احساس خود نسبت به حرم مطهر رضوی ابراز کرد: 
برای نخســتین بار که به مشهد سفر کردم نسبت به این مکان مقدس کشش 
خاصی داشتم و امروز که این اتفاق در این مکان صورت گرفت آن را هدیه ای از 

جانب خدا می دانم.
در پایان این مراسم از سوی مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، 

یک جلد کام اهلل مجید، کتاب و هدایای فرهنگی به این تازه مسلمان اهدا شد.

در ایام دهه والیت انجام شد
 دیدار مدیران آستان قدس 

با خانواده آزادگان دفاع مقدس
آستان: همزمان بــا ایام دهه والیت و 
سالگرد بازگشت پیروزمندانه آزادگان به 
میهن اسامی جمعی از کارکنان آستان 
قدس رضوی با آزادگان سرافراز میهن 

دیدار و گفت وگو کردند.
مرکز امور ایثارگران آستان قدس رضوی 
به مناسبت گرامیداشت سالروز بازگشت 

آزادگان دفاع مقدس به میهن اسامی و ایام دهه والیت، هماهنگی های الزم برای 
دیدار مدیران ســازمان ها، معاونت ها و مؤسسات آستان قدس رضوی با خانواده 

معزز آزادگان مشهد را انجام داد.
در این ایام دیدار با خانواده 54 آزاده توسط 23 معاونت و مؤسسه آستان قدس 
رضوی انجام شد که از جمله آن ها می توان به بنیاد فرهنگی رضوی، حوزه مقاومت 
بســیج، به نشر، بنیاد پژوهش های اســامی، معاونت تبلیغات اسامی، معاونت 
محرومیت زدایی، مؤسســه تربیت بدنی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 

رضوی و... اشاره کرد.

 تولید 50 هزار پایه رویشی 
در مؤسسه بذر و نهال رضوی  

آستان: مدیر عامل مؤسسه بذر و نهال 
رضوی از تولید بیــش از 50 هزار پایه 
رویشــی در حوزه نهال با اســتفاده از 
فناوری کشت بافت توسط این مؤسسه 

تا پایان سال جاری خبر داد.
سلمان ســاالری گفت: این تعداد 10 
درصد تولیدات نهال مؤسسه را شامل 

می شود که با برنامه ریزی انجام شده در سه سال آینده، مجموع تولیدات نهال بر 
مبنای پایه های رویشی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت پایه های رویشی گفت: اهمیت پایه های مذکور در این است 
که خصوصیات گیاه مادری در آن ها به طور کامل منتقل شده و در نتیجه می توان 
اطمینان داشت که ویژگی هایی همچون یکنواختی، کیفیت سامت، مقاومت و... 

به گیاهان حاصله نیز منتقل شده است.
مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی ادامه داد: امکان ساخت باغ های میوه مدرن 
و متراکم، همگن بودن باغ و سهولت در انجام عملیات داشت و برداشت، افزایش 
بهــره وری مصرف آب و کاهش هزینه های تولید میــوه، کاهش دوره نونهالی و 
عملکرد بیشتر در واحد هکتار، بخشی دیگر از مزایای استفاده از پایه های رویشی 

برای تولید نهال های پیوندی به شمار می رود.
وی تأکیــد کرد: با توجه بــه دانش فنی باالی مورد نیاز، تنهــا درصد کمی از 
نهالستان های کشور توان تولید چنین نهال هایی را دارند که مؤسسه بذر و نهال 

رضوی به عنوان پیشرو این حوزه گام های مثبتی را برداشته است.
ســاالری با بیان اینکه ورود به حوزه بسیار تخصصی تولید بذر و نهال به عنوان 
یکی از پروژه های راهبردی آستان قدس رضوی از اواسط سال 1396 در دستور 
کار ســازمان اقتصادی رضوی قرار گرفت، تصریح کــرد: پس از انجام مطالعات 
تخصصی و دانشــگاهی توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
مشــهد و برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن هلدینگ کشاورزی، دامپروری و 
صنایع غذایی ســازمان اقتصادی رضوی، مقرر شد در قالب برنامه ای زمان بندی 
شده، تمرکز بخش کشاورزی آستان قدس رضوی از تولید محصوالت متعارف به 

تولید محصوالت کلیدی و راهبردی نظیر بذر و نهال معطوف شود.
وی ادامــه داد: به این ترتیب، نه تنها تا حد ممکن، از رقابت با بخش خصوصی 
پرهیز می شود بلکه در راستای سیاست های کان اقتصاد مقاومتی وابستگی کشور 

به بذر خارجی کاهش خواهد یافت.
ســاالری افزود: بر این اساس، مؤسسه بذر و نهال رضوی در اواخر سال گذشته 
شــروع به کار کرد و در حال حاضر در دو حــوزه اصلی تولید نهال باکیفیت و 

همچنین انواع بذور استاندارد و هیبرید فعالیت می کند.

رشد 30 درصدی تولید کلزا توسط کشت  و صنعت انابد
آستان: مدیر کشت و صنعت انابد تابعه 
ســازمان اقتصادی رضوی از رشد 30 
درصدی تولید دانه روغنی کلزا توسط 
 این کشــت و صنعت در ســال زراعی

98-97 خبر داد.
احمد هراتــی گفت: در ســال زراعی 
جاری 244 هکتار از مزارع این مجموعه 
به کشت کلزا اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: میانگین عملکرد در هر هکتار در طول سال جاری 2 هزار و 860 
کیلوگرم بوده است.

مدیر کشت و صنعت انابد با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش میزان 
تولید این محصول گفت: انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از محلول پاشی 
ریزمغذی، بهره گیری از رقم خوب، تجهیز بخشــی از اراضی به سامانه های نوین 

آبیاری و... از جمله این موارد به شمار می رود.
وی ادامه داد: در ســال زراعی جاری از رقم  هایوال50 استفاده شده که این رقم 
ضمن سازگاری با شرایط آب و هوایی و خاک این منطقه، به دلیل طوالنی بودن 

دوره گلدهی نسبت به سایر ارقام همچون هایوال401 دیرگل تر است.
هراتی درباره روش آبیاری این اراضی بیان کرد: در آبیاری مزارع کلزای کشــت 
و صنعت انابد از روش های ســطحی غرقابی و سیســتم تحت فشار نوار تیپ و 

سنتر پیوت استفاده شده است.
وی ادامه داد: افزایش سطح، تغذیه مناسب و یکنواخت، افزایش راندمان تولید و... 

بخشی از مزایای سیستم آبیاری تحت فشار نوار تیپ است.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
گفت: خادمی حضرت رضا)ع( تنها به لباس 
خادمی و حضور در حرم مطهر منحصر 
نمی شود بلکه تمام شئون زندگی خادمان 

بارگاه رضوی باید امام رضایی باشد.
حجت االسام والمسلمین احمد مروی در 
مراســم اهدای احکام جمعی از خادمان 
بارگاه منور امام رضا)ع( که در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان این 
روایت از معصوم که فرمودند: »َرِحَم اهللُ َمْن 
َعَرَف َقْدَرُه« )خداوند رحمت کند کسی را 
که قدر و منزلت خویش را بداند( تصریح 
کرد: اینکه انســان بداند کجا هست، چه 
مسئولیت و جایگاهی دارد، بسیار بااهمیت 
و ارزشمند است، حقیقتاً باالتر از خادمی 
دستگاه مقدس و نورانی حضرت امام رئوف 

علی بن موسی الرضا)ع( چیست؟
وی افــزود: امــام خمینــی)ره( در دیدار 
خادمــان حــرم مطهر رضــوی تعبیرات 
زیبایی به کار بردند، ایشــان با آن جایگاه 
باعظمت و تأثیرگذار در رهبری امت اسام 
می فرمایند: »امیدواریم همه ما را خداوند 
از خدمتگــزاران آســتان قــدس رضوی 
قــرار دهد« یا می فرمایند: »شــما چقدر 
خوشبخت هســتید که در آن آستان کار 
می کنید«، اینکه امام راحل با آن عظمت، 
حســنات و اقدامات عظیمشــان به حال 
خادمان دســتگاه مقدس حضرت رضا)ع( 
غبطــه می خورند، دلیلش آن اســت که 
ایشان نســبت به جایگاه رفیع این بارگاه 

معرفت دارند.
حجت االسام والمســلمین مروی گفت: 
اینکه رهبــر معظم انقاب این آســتان 
ملکوتی را قطعه ای از بهشت می خوانند و 
یا می فرمایند: »نمی توان گفت دستگاه امام 
علی بن موسی الرضا)ع( امروز فرق دارد با 
زمانی که ایشان در حیات ظاهری بودند« 
دلیلش معرفت معظم له نسبت به جایگاه 

رفیع آستان قدس رضوی است.

 شکر نعمت خادمی
تمسک به سیره رضوی است  

وی اظهار کرد: بسیاری در طول عمرشان 

آرزو دارند یک بار به این آســتان مقدس 
مشرف شوند، اما نمی توانند. خداوند به ما 
نعمتی بسیار بزرگ عنایت کرده و در برابر 

این لطف الهی مسئولیتی سنگین داریم. 
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
شکرگزاری نسبت به نعمات باید متناسب 
با آن نعمت باشد، خاطرنشان کرد: نعمت 
خدمت در دستگاه اهل بیت)ع(، توفیق و 
سعادتی بزرگ و به همان میزان مسئولیت 

و شکرگزاری  آن نیز سنگین است.
وی شــکرگزاری نعم الهی را به دو صورت 
زبانی و عملی برشــمرد و تصریح کرد: به 
عنوان مثال اگر خداونــد به فردی ثروت 
عنایت کرده، تنها شکر زبانی کافی نیست، 
شکر عملی این نعمت انفاق و دستگیری از 
فقراست، اگر خداوند شخصی را از دانش و 
موقعیت علمی برخوردار کرده، شکرگزاری 
عملی آن آموزش و خدمت به جامعه است. 
شکر نعمت افتخار خادمی حضرت رضا)ع( 
در عمل نیز تمسک به سیره آن حضرت در 

تمام شئون زندگی خادم است.
حجت االسام والمســلمین مروی اضافه 
کرد: خادمی حضرت رضا)ع( تنها منحصر 
به پوشیدن لباس خادمی و حضور در حرم 
مطهر نیست؛ رفتار، گفتار، منش، معاشرت 
و زندگی خادم باید رنگ و بوی امام رضایی 

داشــته باشــد؛ به طوری کــه رضایت و 
خشــنودی حضرت رضــا)ع( را به دنبال 
داشته و مایه افتخار ایشان از وجود چنین 

خادمانی باشد.

 آستان قدس رضوی مردمی است 
و باید مردمی نیز اداره شود 

وی با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی 
مردمی است و باید مردمی نیز اداره شود، 
ابراز کرد: مردم نسبت به این آستان منور 
حساس هستند. رفتارها و تعامات در حرم 
باید به گونه ای باشــد که مردم با ورود به 
این بارگاه نورانی احساس کنند که اینجا 
متفاوت از سایر دستگاه های اداری است و 
آستان قدس از این جهت باید برای تمام 
دســتگاه های ارائه دهنده خدمت به مردم 

الگو، سرآمد و پیشتاز باشد.
حجت االسام والمســلمین مروی گفت: 
عناوین مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، 
نظامی و... برای افراد، اگرچه در جای خود 
محترم است؛ اما آنچه در این آستان محل 
توجه و اعتنا باید باشــد، تنها یک عنوان 
است و آن، عنوان »زائر حضرت رضا)ع(« 
اســت. ســایر عناوین مربوط به خارج از 
حرم مطهر است و در این بارگاه نورانی ما 
موظفیم همه را به یک چشم دیده و با همه 

به یک عنوان برخورد و تکریم نماییم.
وی اظهــار کرد: نباید در رفتــار و میزان 
احترام گذاشــتن خدام مثــاً میان یک 
پیرمرد روســتایی با لباس مندرس و یک 
شــخصیت معروف کمترین تفاوتی وجود 

داشــته باشــد؛ هردو برای 
ما عزیز و گرامی هســتند؛ 
چراکه میهمان امام رئوف اند 
و بایــد بــا هــر دو در اوج 
احترام، تواضــع و مهربانی 
برخورد کنیم و بدون تردید 
از همه  انتظار حضرت  این 

خادمانشان است.
والمسلمین  حجت االسام 
مــروی در پایــان ضمــن 
درخواست از خادمان بارگاه 
رضوی برای مشارکت فعال 
در امــور تصمیم گیــری  و 

مدیریــت حرم مطهر گفت: بدون شــک 
خدام به جهت ارتباط مســتقیم با زائران 
بهترین شــناخت را نســبت به مشکات 
احتمالی در خدمت رسانی ها دارند، از این 
رو پذیرای هر گونه نقد و پیشنهاد سازنده 
خدام محترم برای بهبود هر چه بیشــتر 
شرایط خدمت رسانی به زائران بارگاه منور 

رضوی هستیم.

رفتارها و تعامالت 
در حرم باید به 

گونه ای باشد که 
مردم با ورود به 

این بارگاه نورانی 
احساس کنند 

اینجا متفاوت از 
سایر دستگاه های 

اداری است

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی: 

تمام شئون زندگی خادمان رضوی باید امام رضایی باشد 
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 با ســام و ادب، در زمان تولیت محترم 
سابق و اسبق، توجهی به محل دفن سربازان 
ایرانی جنگ عمان در خواجه ربیع شــد و 
حتی با نصب تابلویی از آن ها به »شــهدای 
عمان« یاد شــد. به تازگــی در این محل 
تغییراتی در حال انجام اســت؛ ان شــاء اهلل 
احترام این مکان و موضوع زیارت این قبور 

همچنان مد نظر اولیای امور باشد.
09150004457

 بابت نصب مجموعه تابلوها به مناسبت 
عید غدیر در ابتدای بست شیخ بهایی تشکر 

می کنم.
09300008107

 حرم امام رضا)ع( باید پایگاه امر به معروف
و نهی از منکر باشــد، لطفاً خدمه حضرت 

رضا)ع( بیشتر به این موضوع توجه کنند.
 09150008587

 خدمات رفاهی آستان قدس برای زائران 
درمانده و در راه مانده باید بیشتر شود. لطفاً 

به این موضوع هم توجه کنید.
09160003421

 چقدر خوب اســت که آســتان قدس 
بــا مدیریت، نماد اقتصــاد مقاومتی برای 
کشور باشد. استفاده از پاستیک جات کم 
و صندلی چرخدار و ماشــین زائربر بیشتر 

شود. 
09150005784

همایش بزرگ بانوان خادمیار 
رضوی در ارومیه

آستان: نخســتین همایش بــزرگ بانوان 
خادمیار رضوی غرب و شمال غرب کشور به 
ابتکار دبیرخانه کانون های خادمیاری بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوی در ارومیه 
برگزار شــد.در این نشست که با مرکزیت 
شهرســتان ارومیه در حال برگزاری است، 
ســررابطین کانون های خادمیاری خانواده 
و بانــوان و خانواده شــهدا از اســتان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
ایام، زنجان، کرمانشــاه، قزوین و همدان 
راهبردهــای جدید  دارند.تبیین  حضــور 
کانون های خادمیاری خانــواده و بانوان در 
ترویج ســبک زندگی رضوی در کشــور و 
هم افزایــی این کانون هــای خادمیاری در 
برگزاری کاس های آموزشی زوجین جوان 
و مهارت های خانواده از دیگر موضوعات این 

نشست است.
همچنیــن همایش بزرگ بانــوان رضوی 
شهرســتان ارومیه با ســخنرانی خانم ها 
خزعلی)فعــال فرهنگی و اجتماعی بانوان( 
و دژبرد)مدیر مرکز امور بانــوان و خانواده 
آستان قدس( برگزار شــد.دیدار با خانواده 
شــهید و همچنین دیدار با یــک خانواده 
موفــق )مادری که هفت فرزنــد اثرگذار را 
بدون حضور همسرش تربیت کرده است( از 

برنامه های جانبی این همایش بود.

برپایی ایستگاه مشاوره 
پزشکی در مساجد بیرجند

آستان: مسئول کانون خادمیاری سامت 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
خراســان جنوبی از برپایی ایســتگاه های 
مشاوره پزشکی همزمان با عید سعید غدیر 

در مساجد شهرستان بیرجند خبر داد.
محمدرضــا فخر اظهــار داشــت: کانون 
خادمیاری سامت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراســان جنوبی متشکل 
از 100 پزشک، پرستار، ماما و کادر درمانی 
اســت کــه در قالب 6 تیــم خدمات دهی 
ساماندهی شده اند.وی افزود: این خادمیاران 
در مناسبت های ملی و مذهبی با حضور در 
اماکن مختلف از جمله مساجد، مصاهای 
نمــاز جمعه و... به انجام خدمات مشــاوره 

پزشکی رایگان می پردازند.
مســئول کانون خادمیاری ســامت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی با اشــاره به اینکه در دهه والیت و 
امامت این خادمیاران در مســاجد مختلف 
شهرســتان بیرجند حضور یافته اند، ادامه 
داد: تیم های مختلف این کانون در مساجد 
الزهرا)س( و مســجد روســتای دستگرد 
حضور یافته و نسبت به سنجش قند خون، 
فشــارخون و مشاوره های پزشــکی اقدام 
کرده اند.وی همچنین از برپایی ایســتگاه 
مشــاوره پزشکی در مراســم گرامیداشت 
ســالروز ورود آزادگان خبر داد و افزود: در 
شــب عید غدیر خم، یک تیم در مســجد 
الغدیر شهرک معصومیه و در شام عید غدیر 
یک تیم در مسجد شــهرک علی آباد لوله 

مستقر و به مشاوره پزشکی پرداختند.

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 نسخ خطی منسوب به زکریای رازی 
 قدس/ محمدحسین مروج کاشــانی  همزمان با پنجم 
شــهریورماه روز بزرگداشــت محمدبن زکریــای رازی و روز 
داروسازی، در بیست و سومین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« 
آســتان قدس رضوی، مراسم رونمایی و معرفی »قدیمی ترین 
نســخه خطی مفید الخاص فی علم الخواص« منسوب به این 
دانشمند ایرانی موجود در گنجینه رضوی در محل موزه قرآن 
و نفایس و هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر 

امام رضا)ع( برگزار می شود.
معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضــوی و دبیر کمیته رونمایــی از آثار نفیس 
این ســازمان در ایــن باره به خبرنگار قــدس گفت: کتابخانه 
آســتان قدس رضوی به عنوان یکی از غنی ترین و بزرگ ترین 
کتابخانه های جهان اسام، حدود 2 هزار و 500 نسخه خطی 
ارزشــمند با موضوع طب، پزشکی و داروسازی را در خود جای 
داده است. این آثار دارای اطاعات بسیار ارزشمندی در زمینه 
علوم پزشــکی اســت که به لحاظ قدمت و محتوای علمی از 

نفاست زیادی برخوردار است.
مهدی قیصری نیک ادامه داد: در کتابخانه آستان قدس رضوی 
58 نسخه خطی از آثار زکریای رازی وجود دارد که یکی از آثار 
بسیار ارزشــمند در موضوع پزشکی، کتاب »مفید الخاص فی 
علم الخواص« یا »کتاب الخواص« است که برخی منابع آن را به 

زکریای رازی منسوب دانسته اند.
این مقام مسئول اظهار داشت: زکریای رازی، پزشک و شیمیدان 
برجسته ایرانی، دارای آثار متعددی در موضوع های طب، فلسفه، 
کیمیا، منطق، نجوم، ریاضیات و شیمی است. شهرت او در طب 

و شیمی بیشتر از موضوع های دیگر است. 
قیصری نیک عنوان کرد: با مطالعه و بررســی آثار پزشــکی، 

داروسازی و داروشناسی زکریای رازی می توان به نقش بی بدیل 
وی در تکامل و گســترش علم داروســازی پی برد. او با تألیف 
و نــگارش آثار متعددی در زمینه خــواص داروها، پایه فکری 
داروشناسی و داروســازی را در طب اسامی بنا نهاد. رازی به 
عنوان پزشک و شیمیدانی مجرب، شناخت کامل و درستی از 
خواص، فواید و ضررهای داروها داشته است، به طوری که وی را 

از مهم ترین داروشناسان دوران اسامی برشمرده اند.

 رونمایی اسناد دارویی در موزه ملی ملک 
معاون امور موزه های این ســازمان همچنین یادآور شــد: در 
راســتای معرفی آثار تاریخی و فرهنگی گنجینه آستان قدس 
رضوی همزمان با بیست و سومین سه شنبه فرهنگی در حرم 
مطهر رضوی از تعدادی از اسناد آستان قدس رضوی با موضوع 
داروسازی از دوره صفویه تا قاجار در کتابخانه و موزه ملی ملک 
وابســته به آستان قدس رضوی در شــهر تهران هم رونمایی 
می شود. محمد بن زکریا بن یحیی رازی در اول شعبان سال 
251 در ری متولد شــد. در آغاز زندگی به تحصیل فلسفه، 
ریاضیــات، ادبیات و نجوم پرداخت. در حدود 35 ســالگی 
برای تکمیل تحصیاتش به بغــداد رفت، پس از فراگرفتن 
علم پزشکی، رئیس بیمارســتان عضدی بغداد شد. وی که 
به جالینوس عرب مشــهور بود، از محضر استادان عصر خود 
همانند ابوزید احمد بن ســهل بلخــی و ابوالعباس محمد 
نیشــابوری بهره برد. رازی در اواخر عمر خود نابینا شد و در 
ســال 313 هجری قمری درگذشت. در تقویم تاریخ رسمی 
کشور، به پاس زحمات فراوان زکریای رازی شیمیدان بزرگ 
ایرانی در داروســازی، روز پنجم شهریورماه، روز بزرگداشت 

وی و روز داروسازی نام گذاری شده  است.

 »مفید الخاص« کتابی درباره نیش حشرات و خزندگان
معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی در معرفی این کتاب گفت: مفید الخاص 
مشتمل بر مطالب و موضوع های مختلف طبی، کشاورزی، تربیت 
اسب، پرنده های شکاری، پرورش درختان و نحوه حفظ و تکثیر 
آن ها، صید ماهیان و پرندگان، خواص سبزیجات، معرفت اشیای 
ســمی از طریق حواس ظاهری، بیان عوارض ظاهری شــخص 
مســموم، عاج ســموم عقرب و مار، دور کردن وحوش، طیور و 
حشــرات موذی از خانه، باغ، بوســتان و مزرعه و مطالب بسیار 
دیگری از این قبیل اســت. وی خاطرنشان کرد: این نسخه »به 
جهت خزانه ابوالفدا اســماعیل بن سلطان ناصرالدین ابوالمعالی 
محمد بن سلطان  منصور قاوون« کتابت شده است. نسخه حاضر، 
جلد دوم کتاب و مصور به صور اشــجار و حیوانات و بسیار ممتاز 

و نفیس و بین سال های 743 تا 746 قمری کتابت شده است. 

گزارش خبری
همزمان با روز داروسازی در گنجینه رضوی انجام می شود

آستان: تفاهم نامه همکاری های مشترک فرهنگی بین مؤسسه 
کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان بهزیستی کشور امضا شد. 

ایــن تفاهم نامه با حضــور غامرضا خواجه ســروی، مدیر عامل 
کتابخانه و موزه ملی ملک و ســیدمهدی سیدمحمدی، مشاور و 
سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ظهر روز گذشته 
در کتابخانه و موزه ملی ملک؛ بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان 

قدس رضوی در پایتخت به مدت سه سال منعقد شد.
این تفاهم نامه در راســتای ارائه خدمات فرهنگی در زمینه های 
کتابخانه ای، موزه ای و گســتره فرهنگ و هنر اسامی-ایرانی به 
جامعه بزرگ بهزیســتی، ارتقای سطح فرهنگی جامعه هدف و 
کارکنان در قالب ارائه کارگاه های مشترک آموزشی، یاری رسانی 
به پژوهشگران در زمینه بهره گیری از تصویر نسخه های خطی و 
آثار تاریخی در زمینه های گوناگون علمی و دانشگاهی و بهره گیری 
رایگان افراد جامعه بزرگ بهزیســتی در زمینه بازدید از مؤسسه 

کتابخانه و موزه ملی ملک به امضا رسید.
انجام برنامه های مشترک فرهنگی در مناسبت های گوناگون سال 
مانند برنامه های دهه کرامــت، بهره گیری از امکانات و فضاهای 

موجود دو طرف بــرای اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی- 
آموزشی، طراحی و اجرای کارگاه های گوناگون فرهنگی- آموزشی 
و جانمایی و نمایش بنر معرفی ســازمان و مؤسسه در وب سایت 
یکدیگر، از جمله تعهدات مشــترک در این تفاهم نامه همکاری 

است.
تعهدات مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این تفاهم نامه نیز 
شامل ارائه مشــاوره های تخصصی در زمینه های فرهنگ و هنر 
اســامی- ایرانی، موزه داری و کتابخانه ای، ارائه تســهیات الزم 
برای بهره گیری رایگان کارکنان و خانواده های آنان و جامعه هدف 
سازمان بهزیستی از تاالرهای کتابخانه ای و موزه ای و بهره گیری از 
فضا و کارشناسان مؤسسه برای برگزاری کارگاه ها و نشست های 

آموزشی در مسیر رشد و ارتقای فرهنگی می شود.
از دیگر تعهدات این مؤسسه می توان به مواردی مانند فرستادن 
بسته های نمایشگاهی به استان ها و مراکز زیر پوشش سازمان و 
طراحی و اجرای کارگاه های آموزشــی در گستره فرهنگ و هنر 
اسامی- ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان با هدف آموزش مربیان و 

مراکز زیر پوشش سازمان در زمینه نگهداری کودکان اشاره کرد.

سازمان بهزیستی کشور نیز بر اساس این تفاهم نامه متعهد به انجام 
مواردی همچون آگاهی بخشی بهنگام به استان ها و خانواده بزرگ 
بهزیستی درباره برگزاری برنامه های فرهنگی مؤسسه کتابخانه و 
موزه ملی ملک و کارگاه های آموزشــی و برنامه های مؤسسه در 
ارتباط با سازمان و ارائه مشاوره به مؤسسه در زمینه مناسب سازی 

مسیرهای ورودی کتابخانه و موزه برای بهره گیری معلوالن شد.
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با توجه به ظرفیت های فرهنگی 
خود از دیرباز توجه ویژه ای به ارائه خدمات به اقشــار آسیب پذیر 
کشــور از جمله جامعه بزرگ بهزیستی شامل معلوالن، فرزندان 
بی سرپرست، زنان سرپرســت خانواده و... داشته است. برگزاری 
کارگاه هــای آموزشــی و تورهای ویژه بازدید برای روشــندالن، 

کودکان کار و... برخی از این خدمات فرهنگی به شمار می آید.
ایــن مجموعه توســط حاج حســین آقاملک در ســال 1316 
خورشیدی بر حرم مطهر رضوی وقف شده است و به منظور تعالی 
فرهنگ و ترقی معارف در گستره فرهنگ و هنر اسامی- ایرانی 
به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل 

متحد آماده خدمات رسانی به اهل هنر و پژوهش است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان بهزیستی کشور
خبر

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 r
کارشناسان به طرح جدید مسکن روی خوش نشان ندادند

صندوق ودیعه مستأجران؛ خوب یا بد؟
  اقتصاد/فرزانه غالمی  براساس وعده 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی، صندوق 
ودیعه مستأجران از نیمه دوم امسال و با 
هدف کاهــش نرخ تبدیل ودیعه به اجاره 

راه اندازی می شود.
به گفته معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، 
نرخ 36 درصدی تبدیل ودیعه به اجاره در 
نظام موجود بازار مسکن، باالست و هر یک میلیون تومان ودیعه با 3۰ هزار تومان به 
اجاره تبدیل می شود؛ از این رو وزارت اقتصاد پیشنهاد راه اندازی صندوقی را داده که 
با جذب سرمایه ها این تبدیل را با نرخ کمتری برای مستأجران محاسبه کند و نرخ 

تبدیل ودیعه به اجاره در این صندوق به حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد برسد.
بر اساس توضیحات محمدعلی دهقان دهنوی با راه اندازی این صندوق، وقتی موجر از 
مستأجر تقاضای ۵۰ میلیون رهن یا ۱.۵ میلیون تومان اجاره را دارد، مستأجر می تواند 
۵۰ میلیون تومان را از صندوق به عنوان رهن به موجر ارائه دهد و به جای پرداخت 
۱.۵ میلیون اجاره، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به صندوق بابت برداشت ۵۰ میلیون 
تومان واریز کند. می توان گفت سرمایه گذاری در این صندوق، ارائه تسهیالت محسوب 
می شــود. در واقع این یک قرارداد سه جانبه بین موجر، مستأجر و صندوق است تا 
ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد. به نظر می رسد امکان اجرای این طرح در نیمه 
دوم سال وجود دارد. به گفته وی با توجه به کمبود منابع بانکی، پیشنهاد این است که 
اولویت استفاده از منابع صندوق برای اجاره واحدهای کم متراژ یا قراردادهایی که برای 

تمدید به امضا می رسند، باشد. 

  سیل تقاضای دریافت تسهیالت به بانک ها سرازیر خواهد شد!
کارشناسان مسکن اما به این طرح روی خوش نشان نمی دهند 
و معتقدند چنین صندوقی تنها قادر خواهد بود در کوتاه مدت، 
بخش ناچیزی از تقاضای مستأجران را پاسخ دهد و با توجه به 
وجود نرخ باالی اجاره نشینی به خصوص در کالنشهرها، قطعاً با 
تقاضایی باال برای اعطای تسهیالت روبه رو خواهد شد، ضمن 

اینکه باید دید جذب منابع و ســرمایه برای این صندوق تا چه میزان موفق است و 
این قرارداد سه جانبه بین مالک، مستأجر و صندوق تا چه حد برای مالکان، جذاب و 
پذیرفتنی است. مهدی سلطان محمدی به خبرنگار ما می گوید: این صندوق بی شک 
امکانی حمایتی برای مستأجران فراهم خواهد آورد، اما در کالنشهری مانند تهران که 
۵۰ درصد جمعیت، مســتأجر هستند بعید است منابع آن بتواند تقاضاها را پوشش 
دهد. از سویی هر چند اولویت با واحدهای کم متراژ یا قراردادهای تمدید خواهد بود، 
اما از آنجایی که چنین واحدهایی پرتقاضا هستند، سیل تقاضای دریافت تسهیالت به 
بانک ها سرازیر خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می دهد: این صندوق 
نباید از منابع عمومی، سوبسید و یا یارانه بهره مند شود، در غیر این صورت حداقل در 
کالنشهرها که جمعیت پذیری باالیی دارند از اهداف حمایتی فاصله خواهد گرفت. در 
واقع با چنین سیاســتی هر چند ساکنان تهران در اولویت باشند باز هم انگیزه برای 
مهاجرت به تهران افزایش می یابد، چرا که وقتی قرار است سوبسیدی اعطا شود، راه 
فرار از قانون کم نیست. سلطان محمدی اضافه می کند: اگر منابع این صندوق جنبه 
سوبسیدی و عمومی نداشته باشد از آنجایی که بانک ها در حال حاضر حدود ۲۰ درصد 
بابت سپرده ها ســود می پردازند و ریسک و هزینه جذب این سپرده ها برای بانک ها 

باالست، ترجیح می دهند منابع خود را بابت این صندوق درگیر نکنند.
وی معتقد است: هر چند بین مالک و مستأجر هم درصدی ریسک حاکم است، اما این 
دو با منابع عمومی درگیر نیستند، بنابراین نرخ تبدیل ودیعه به اجاره با این صندوق 
بدون شــک به نرخی باالتر از ۲۴ درصد کاهش خواهد یافت و این نرخ در مبادالت 
مالک و مستأجر و بازار مسکن تأثیرگذاری باالیی نخواهد داشت و با نرخ فعلی حدود 

36 درصد اختالف زیادی ندارد. 

 اثر صندوق ودیعه در بازار کوتاه مدت است
مهدی غالمی هم به خبرنگار ما می گوید: به شــخصه نافی 
اثر کوتاه مدت این صندوق بر بخشی از مستأجران نیستم، 
اما در بلند مدت چنین حمایت هایی به درد بخور نیســت؛ 
حمایت از جامعه پرتعداد مستأجران باید به سمتی باشد تا 
در نتیجه کاهش قیمت ها یا توانمند و خانه دار شــوند و یا 

به اختیار، مســتأجری را ادامه دهند.این کارشناس مسکن معتقد است: صندوق 
ودیعه مستأجران در شرایط خاص بازار که مالکان، عالقه مند به دریافت اجاره بیشتر 
هســتند، می تواند به صورت کوتاه مدت، برای چنین مستأجرانی مؤثر باشد، ولی 
وقتی موجر پول پیش بیشــتری مطالبه کند، کم اثر خواهد شد. راه اندازی چنین 

صندوقی کارکردی موقتی و غیرجامع دارد.
وی می گوید: تقویت طرف عرضه متناســب با توان مالی مستأجران با هدف خانه دار 

شدن آن ها اقدامی جامع و اصولی در بازار مسکن است.

 بانک ها ازبنگاه داری و ایجاد هلدینگ های ساختمانی منع شوند
حســام عقبایی هم معتقد اســت: نرخ 36 درصدی تبدیل 
ودیعه به اجاره در اقتصاد ایران، قدمتی 6۰ ساله دارد و دولت 
و مدیران اقتصادی نمی توانند از طریق گفتار درمانی و اعالم 
طرح هایی که تنها جنبه رســانه ای دارد و از قدرت عملیات و 

اجرا خالی است، برای مستأجران نسخه بپیچند.
دولت اگر به دنبال حمایت واقعی و مأثر از مستأجران است باید بانک ها را ازبنگاه داری 
و ایجاد هلدینگ های ساختمانی منع کند و منافذ پولشویی را ببندد. عقبایی اضافه 
می کنــد: کاهش نرخ تبدیــل ودیعه به اجاره در دولت های هشــتم و نهم هم 
مطرح شــده اما اجرایی نشــد. واقعیت این است که اگر نرخ سود تسهیالت در 
روندی ســالم کاهش یابد و مانند بســیاری اقتصادها تک رقمی شده و یا دوره 
بازپرداخت تســهیالت طوالنی تر شود، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره شاید خود به 

خود به ۱۰ درصد هم برسد.

چگونه می توان پولشویی و انحراف از هدف را در خیریه ها کنترل کرد؟

شفافیت، جایگزین نظارت سنتی شود
  اقتصاد/زهرا طوســی  بیش از ۱۵ هزار 
مؤسســه خیریه در کشور با گردش مالی که 
۴۰ هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود، با 
نبود شفافیت، درگیر شدن در مناسبات مالِی 
مشکوک، واردات الســتیک یا ساخت وساز 
نشان داده اند که مستعد درگیر شدن در فساد 
و پولشویی هســتند و باید هر چه زودتر در 

اتاق های شیشه ای قرار بگیرند.
اگر حساب برخی خیریه هایی را که پای حل و 
فصل مشکالت مردم ایستاده اند، از این مقوله 
جدا کنیم، خیریه هایی را داریم که یک برگ 
صورت حســاب مالی نیز ارائه نمی دهند و به 
دلیل برخورداری از برخی معافیت ها شــامل 
معافیت مالیاتی، پرداخــت عوارض، قبوض 
انرژی و جرایم شــهری و نیز استفاده رایگان 
از فضاها و اماکن شهری جذابیت باالیی برای 
قانون گریزان دارند. این ســازمان ها به دلیل 
اســتفاده از این معافیت ها نه تنها می توانند 
پلی برای فرار مالیاتی باشند بلکه در مواردی، 
پوشــش های مناســبی بــرای فعالیت های 
پولشویی نیز هســتند. این امر البته مختص 
ایران نیست و در همه جای جهان رخ می دهد.

 آشفتگی در صدور مجوز
آشفتگی در وضعیت مؤسســات خیریه در 
کشــور ما از همان تعدد مراکز صدور مجوز 
برای آن ها آغاز می شود. قانون دراین خصوص 
وجود دارد، اما تفســیرهای گوناگونی از آن 
می شود. مسئوالن بهزیستی معتقدند در این 
زمینه قانون صراحت دارد و 
مشخصاً سازمان بهزیستی را 
تنها متولی صدور مجوز برای 
مؤسســات خیریه می دانند؛ 
اما از وزارت کشــور و نیروی 
انتظامی گرفته تا وزارت ارشاد 
و سازمان اوقاف و امور خیریه 
و وزارت علوم، وزارت ورزش 
و جوانان و حتی شــهرداری 
نیز اقدام به صدور مجوز برای 
خیریه ها و تشکل های مردم 
مؤسســاتی  می کنند؛  نهاد 
که هیچ قانونی برای نظارت 
بر آن ها وجــود ندارد. جهان 
دفتر  مدیــرکل  حیــدری، 
توســعه و نظارت بر مراکز و 
مؤسسات غیردولتی بهزیستی به تازگی اعالم 
کرده، قرار است سامانه شفافیت صدور مجوز 
خیریه ها راه اندازی شــود تا این آشفتگی در 
صدور مجوزها از بین برود. وی امکان درگیر 
شدن خیریه ها در فســاد مالی را پذیرفته و 
گفته است: برخی خیریه ها مؤسسه پولشویی 
شــده اند که تاکنون با برخــی از این موارد 

برخورد قانونی نیز شده است. 
هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرســی ویژه، 
مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی نیز چندی پیــش اعالم کرده بود ۷ 
میلیون دستگاه کارتخوان توسط بانک ها میان 
فعاالن اقتصادی توزیع شــده که نوع کاربرد 
و اســتفاده کنندگان از این دســتگاه ها برای 
سازمان مالیاتی مشخص نیست و بررسی های 
اولیه نشــان می دهد برخی از اشخاص مانند 
مؤسســات خیریه که دارای معافیت مالیاتی 
هستند، دســتگاه کارتخوان دریافت کرده و 
آن را به صــورت اجاره در اختیار ســایر افراد 
قــرار داده اند که در این زمینه فرار مالیاتی یا 

پولشویی مطرح می شود.

پیش از این پرویز فتاح، رئیس سابق کمیته 
امداد هم از کالهبرداری تعدادی از خیریه ها 
و مؤسسه های عام المنفعه خبر داد و از نبود 
نظارت برمؤسسه های خیریه ابراز نگرانی کرده 
بود، اما ســؤال این است: چگونه می توان در 
اقتصاد ایران که محیط مناســبی برای رشد 
خیریه های غیرشــفاف است نظارت پذیری و 

شفافیت را در این سازمان ها نهادینه کرد؟
 

 تغییر ماهیت با فعالیت اقتصادی! 
نایب  ســالک،  احمد 
رئیــس کمیســیون 
فرهنگــی مجلس در 
گفت وگــو با خبرنگار 
بــه  پاســخ  در  مــا 

اینکه آیا ســاز وکار قانونی در کشور ما برای 
خیریه ها وجــود دارد، می گوید: وقتی بحث 
کار خیر مطرح می شــود و قرار است خیران 
دور هم جمع شده و کمبودهایی از جامعه را 
با سرمایه گذاری شخصی خود جبران کنند، 
سیاست گذار نباید به این حوزه ورود پیدا کند، 
ولی اگر شیوه کار خیر تغییر کرد و خیریه ها 
به سمت فعالیت های اقتصادی حرکت کردند، 

ماهیت خود را از دست می دهند.
وی تأکید می کنــد: خیریه هایــی که وارد 
فعالیت هــای صــادرات و واردات و راه اندازی 
صندوق ها می شــوند، می گوینــد به خاطر 
تأمیــن منابع برای زیرپوشــش قــرار دادن 
بــه  نیازمنــدان  از  طیــف گســترده تری 
فعالیت های اقتصادی روی آورده اند؛ شــاید 
این توجیه درســت باشد، ولی باید گفت کار 
خیر به کارگیــری ثروت خیــران برای رفع 
نیازمندی های جامعه است، اگر از این مسیر 
منحرف شــود یعنی در مســیری افتاده که 
امکان فســاد در آن وجود دارد و متأســفانه 
شاهد هستیم که برخی خیریه ها نیز در این 

ورطه گرفتار شده اند.

 واردات به بهانه کارهای خیریه 
وی با یــادآوری اینکه مجلــس تاکنون به 
موضوع ساماندهی مراکز خیریه ورود نکرده 
اســت، می افزاید: به صورت مــوردی درباره 
برخی معافیت های مالیاتی خیریه ها کارهایی 
انجام شده است، ولی در زمینه ساختارسازی 
کاری نشده، معتقدیم چون این کار مردمی 
است نباید در ســازمان و تشکیالت دولتی 
وارد شــود. اگر خــود را خیریــه می دانند 
نمی تواننــد خارج از این مورد حرکت کنند. 
اگــر این ها بخواهنــد وارد مباحث تجارت، 
واردات و صادرات و ساخت و ساز شوند، باید 
طبق قوانین شرکت ها و قانون تجارت عمل 

کنند، نمی شــود به بهانه خیر واردات کرد، 
چون این موضوع فســاد دارد. متأسفیم که 
برخی با پوشش خیریه فساد اقتصادی کرده 

و دست به این نوع تجارت ها می زنند.

 سوءاستفاده از پوشش خیریه ها
وحید یاوری، اســتاد 
رئیــس  و  دانشــگاه 
سابق مرکز تحقیقات 
دانشگاه امام صادق)ع( 
در گفت و گو با خبرنگار 

مــا با بیان اینکــه خیریه ها اگرچــه با نیت 
خیرخواهانه و برای انجام امور خیر و پسندیده 
ایجاد می شــوند، نباید از نظــارت و کنترل 
مستثنا باشند، می افزاید: نظارت کارآمد عالوه 
بر اینکه مانع بروز فساد می شود، به کارآیی و 

اثربخشی بیشتر آن ها نیز کمک می کند. 
وی با اشاره به اینکه خیریه هایی در جامعه ما 
وجــود دارند که از هدف اصلی خود منحرف 
شده اند و بیشتر به دنبال سوداگری و تجارت 
هســتند، می افزاید: نواقص و ابهامات قانونی، 
تعدد مراجع صدور مجوز و مشــخص نبودن 
متولــی و فرایند نظارت بــر عملکرد هزاران 
مؤسسه خیریه رسمی و غیررسمی منجر به 
سوءاســتفاده از این مؤسسه ها در پوشش نام 
خیریه شده است و بدنامی خیریه های قانونی 

و معتبر را به همراه داشته است. 

 پولشویی و انجام فعالیت های سیاسی 
در ظاهر خیر

یــاوری تأکیــد می کند: پولشــویی و انجام 
فعالیت های سیاسی و نفوذ فرهنگی در قالب 
فعالیت های انسان دوســتانه و ظاهراً خیریه، 
نشــان از این دارد که افــراد فرصت طلب و 
سودجو می توانند از این نهاد سوءاستفاده کرده 
و پوششی برای انحراف و فساد خود بسازند که 
اگر نظارت مناسب و کارآمدی بر آن ها صورت 
نپذیرد، عالوه بر مشکالت سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی که برای جامعه به وجود می آورند، 
صدمات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد 

می سازند. 
وی با اشــاره به اینکه تمامی این مشکالت و 
کالهبرداری ها و سوءاســتفاده ها از نیت خیر 
مردم، در نبود نظارت اســت، معتقد اســت: 
نظارت راه حل تمامی مشــکالت و آسیب ها 
نیســت، اما جلو بســیاری از آن ها را خواهد 
گرفــت. چنین به نظر می رســد که نظارتی 
مؤثر و قوی بر این گونه خیریه ها وجود ندارد 
که موجب ایجاد چنین مشکالتی شده است.  
وی با بیان اینکه دولت ها باید با برنامه ریزی های 
عملیاتی برای تعیین حدود و چگونگی نظارت 

بر امور خیریه، موجب افزایش اعتماد مردم به 
خیریه ها شــوند، می افزاید: خیریه ها نیز باید 
در فراهــم آوردن زمینه های نظارت بر خود 
مشارکت داشته باشند، آن ها می توانند با در 
اختیار قــرار دادن اطالعات خیریه و خیران 
مانند میزان و نحوه هزینه کردها، تصمیمات 
اتخاذ شــده در هیئت مدیره، میزان حقوق و 
دستمزد مسئوالن و کارکنان آن به این مهم 
کمک کنند. در عین حال مردم نیز باید مطالبه 
از حاکمیت و خیریه ها درباره نظارت پذیری و 
ارائه شفاف اطالعات را پیگیری کنند و ضمن 
دقت در مجوز داشــتن یا نداشتن خیریه ها، 
افشای تخلفات مؤسسات خاطی را نیز وظیفه 

خود بدانند.

 ایجاد شفافیت با رتبه بندی خیریه ها 
مرتــب،  یحیــی 
پژوهشگر و کارشناس 
دولتــی  مدیریــت 
سیاســت گذاری  و 
امام  دانشگاه  عمومی 

صادق)ع( نیــز در گفت و گو با خبرنگار ما با 
اشــاره به تجارب جهانی نظارت بر خیریه ها 
و شــفافیت در این حوزه، حضور و مشارکت 
فعاالنه خیریه هــا را در ایجاد شــفافیت و 
اعتمادســازی بیــن مردم موثــر می داند و 
می افزاید: در ســنگاپور شــورایی وجود دارد 
که با تهیه چک لیست ها و کارت های امتیاز 
بــرای ایجــاد شــفافیت در خیریه ها تالش 
می کنند؛ این شــورا، عالوه بــر امتیازبندی 
و رتبه بنــدی خیریه ها، بــه تمامی این گونه 
مؤسسات توصیه می کند گزارشی سالیانه از 
برنامه ها، فعالیت ها و ترازنامه های مالی خود 
برای مردم و مسئوالن منتشر کنند. مشخص 
است مؤسســه هایی که از این برنامه پیروی 
نکنند در لیست این شورا در رده های پایین 
قرار می گیرند. همچنیــن یکی از مهم ترین 
وب سایت های رصد خیریه ها در ایاالت متحده 
است که خیریه ها را بر اساس میزان شفافیت 
و پاسخگو بودن آنان به شهروندان و حاکمیت 
رتبه بندی می کند. سالمت مالی ، شفافیت و 
پاسخگویی و گزارش دهی از عملکرد خود از 

فاکتورهای اصلی در این رتبه بندی هستند.

 رابطه خیریه های خودکنترل با 
شفافیت

وی می گوید: با شفاف ساختن عملکردها در 
خیریه ها و مؤسســات عام المنفعه، می توان 
ســاختاری ایجاد کرد که خودکنترل باشند؛ 
همچنین یک رقابت سالم را میان خیریه ها 
برای جذب رضایت خیران و کمک های آنان 

به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت در عملکردها، 
هزینه هــا، فعالیت ها، مجوز هــا و دیگر امور 
خیریه ها عــالوه بر جلوگیری از فســاد در 
پوشــش امور خیر، موجب باال رفتن کارایی 
و اثربخشی آن ها می شود، تأکید می کند: با 
انتشار عملکردها و شفافیت آن، هر کدام از 
شهروندان خود یک ناظر بر خیریه ها خواهند 
بــود؛ عالوه بر این باید گفــت گزارش دهی 
می تواند یکی از عوامل باال بردن مشــارکت 
و ایجــاد انگیــزه در مردم بــرای کمک به 
خیریه های شــفاف باشــد؛ به عبارت بهتر، 
شــفافیت می تواند جایگزین مناســبی بر 
نظارت های سنتی باشد که ناکارآمدی آن ها 

بر کسی پوشیده نیست.

اعالم آمادگی دامداران برای 
عرضه تنظیم بازارگوشت قرمز 

مهر: احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران از اعــالم آمادگی دامداران برای 
عرضه مستقیم گوشت به بازار خبر داد و گفت: 
با این اقدام عالوه بر کاهش قیمت، انباشت ایجاد 
شده در جمعیت دام نیز متعادل خواهد شد. در 
این طرح، گوشت گوساله بدون استخوان کیلویی 
۷۵ هزارتومان و با استخوان کیلویی 6۵ هزارتومان 

به مصرف کننده عرضه خواهد شد.

تمام فرایند فروش خودرو را در 
اختیار قوه قضائیه قرار می دهیم 

مورد  در   خــودرو  ایران  مقــام  قائم  میزان: 
افزایــش قیمت چند هفته پیــش، گفت: در 
سیستم، قیمت تمامی خودرو ها به قیمت های 
قبلی اصالح و ما به التفاوت دریافتی از تمامی 
۵۸۰ مشتری به حسابشان واریز و موضوع به 
سازمان بازرسی نیز اطالع داده شد. مصطفی 
خان کرمــی گفت: تمامــی اطالعات مربوط 
به فرایند فــروش و هر آنچه الزم باشــد در 
سیستم های شرکت موجود است و در  صورت 
نیــاز در اختیار مراجع مرتبــط و قوه قضائیه 

قرار خواهیم داد.

فرصت بخشودگی ۱۰۰درصدی 
جرایم مالیاتی فقط برای امسال 

ایرنا: امیدعلی پارســا، رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشــور تأکید کــرد: آخرین فرصت 
بهره مندی از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم 
قابل بخشش، امسال اســت و در صورت عدم 
پرداخت، بدهی مالیاتی قطعی شــده و امکان 
برخورداری از تسهیالت یادشده در سال آینده 

فراهم نخواهد بود. 

قیمت رب کاهش می یابد

عصر ایران: ســقف قیمت تعیین شده هزار و 
۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تحویل در مراکز 
خرید است و پیش بینی شده است سازمان تعاون 
روســتایی با عقد قرارداد با کارخانه های رب  به 
فروش گوجه فرنگی خریداری شــده و یا فراوری 

آن اقدام کند.

عرضه چای دولتی به بازار 
تی نیوز: عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان با بیان اینکه ۷۰ شــرکتی که 
چای با نرخ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کشــور 
وارد کرده اند احصا شــده اند، از مشخص شــدن 
میزان دقیق موجودی چای وارداتی با ارز دولتی 
و تعیین شبکه توزیع خاص برای عرضه آن در 

اوایل هفته جاری خبر داد. 

نواقص و ابهامات 
قانونی، تعدد مراجع 
صدور مجوز و مشخص 
نبودن متولی و فرایند 
نظارت بر عملکرد 
هزاران مؤسسه خیریه 
رسمی و غیررسمی 
منجر به سوءاستفاده 
هرچند اندک از این 
مؤسسه ها در پوشش 
نام خیریه شده است

بــــــــرش

سازمان هواپیمایی باید توبه کند      تسنیم:  وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رعایت کف و سقف قیمت بلیت هواپیما توسط ایرالین های داخلی در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره معنا نداشتن سقف تعیین شده در ایام پیک سفرها، گفت: وی باید حرف خود را پس گرفته و توبه کند. اسالمی درباره قیمت پروازهای هواپیما گفت: با هر گونه تخلفی برخورد خواهیم کرد؛ نرخ بلیت 

هواپیما یک کف و یک سقف دارد؛ این قیمت ها در سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی منتشر شده است.

گزارش خبری

خبر

      صفحه 4

مناقصه عمومی يك مرحله اي
اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذيل را براس��اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کليه پيمانکاران دارای صالحيت  با در نظر گرفتن رش��ته مربوطه  ،پايه وظرفيت آزاد 

درخواست می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا مورخ  09 /06/ 98  به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.        تلفن تماس:37681713

ف
دي

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ر
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیکی دولت

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس 
بها سال 1398 با شرايط  مندرج 

)ريال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند 
ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و پیشنهادها تا 
ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی ساعت 9 
مورخ

1
تخريب و بازسازی 12 کالسه ناحیه1 مشهد

2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰34
614.7۰۵.4۵4.39۰74۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمع عمرانیتکمیل ساختمانناحیه 1

2
تکمیل تخريب و بازسازی آموزشگاه 1۰ کالسه کاشمر 

2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰3۵
62۰.2۵6.82۵.2811.۰2۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمع عمرانیتکمیل ساختمانکاشمر

3
تخريب و بازسازی آموزشگاه 12 کالسه تربت حیدريه 

) امیرکبیر( 2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰36
628.۰99.4۰9.8821.41۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانتربت حیدريه

4
تخريب و بازسازی آموزشگاه 3 کالسه تربت جام  

2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰37
66.۰۵1.۰1۵.8۵431۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمان و آبخوریتربت جام

۵
تخريب و بازسازی آموزشگاه  نواب صفوی سنگان 

62۰.193.1۰9.3261.۰1۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانخوافخواف 2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰38

6
تخريب  و بازسازی متوسطه مالصدرا ناحیه 6 مشهد  

2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰39
612.181.174.۰9261۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانناحیه 6

7
سه کالسه سرهنگ فرمنش تبادکان

احداث ساختمان ، آبخوری و تبادکان2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰33
67.2۰۰.218.28637۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیسرايداری

8
تکمیل دبیرستان روستای حکم آباد جوين)دلجو  ( 

2۰98۰۰4۵42۰۰۰۰4۰
تکمیل ساختمان،سرويس ،آبخوری، جوين

۵9.91۵.842.9۰4۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰98/۰6/2۰98/۰6/23زيربنايی سرجمععمرانیديوارو درمحوطه،محوطه سازی بتنی

تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر .)برابر فرمهای هيئت دولت(
2 - واريز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سيبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمينی قابل قبول نمی باشد.

محل تحويل پاکت تضمين : دبيرخانه اداره کل     محل تحويل اسناد و پيشنهادها: سامانه تدارکات الکترونيکی دولت         
محل بازگشايی پيشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پيشنهادات : سه ماه      کليه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد و بازگشايی در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ع 9
80
68
17
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

احکام رتبه بندی اول مهر ماه به دست معلمان می رسد     ایلنا: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: اول مهرماه ۹۸ احکام رتبه بندی معلمان با رقم ۲۰ هزار میلیارد ریال به 
دست آن ها می رسد و قسط اول پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۷ نیز در طول هفته آینده پرداخت خواهد شد. وی افزود: سهم اعتبارات آموزش و پرورش از ۹ درصد بودجه در سال ۹۲ اکنون به بیش 

از ۱۳ درصد ارتقا یافته اما بیش از ۹۸ درصد این اعتبار برای هزینه های جاری و حقوق کارکنان است.

یوتیوب مجبور به حذف برخی ویدئوهای نامناسب شد
فارس: به دنبال اعتراض های گســترده، 
یوتیوب مجبور شد بخشی از ویدئوهای 
خشن و نامناســب خود را که به گونه ای 
جذاب بــرای کودکان تولید می شــوند، 

حذف کند.
به ورج، یکی از چالش های مهم یوتیوب 
ارســال انبوهــی از ویدئوهــای مبتذل، 

خشن، نژادپرستانه و حاوی فحاشی است که مشاهده آن ها توسط کودکان می تواند 
آسیب های روحی گسترده ای را ایجاد کند.

تا به حال بارها از یوتیوب خواسته شده برای حذف این نوع ویدئوها اقدام کند، اما این 
شرکت تا به حال چندان توجهی به این موضوع نکرده بود تا سرانجام از چند روز پیش، 
حذف برخی از ویدئوهای خشن و حاوی محتوای جنسی از این سایت آغاز شده است.
در ایــن زمینه ویدئوهایی در اولویــت قرار گرفته اند که مضامین و نحوه تولید آن ها 
می تواند برای کودکان جذاب باشد. این جذابیت بیشتر از طریق عناوین، توضیحات و 

برچسب های در نظر گرفته شده برای ویدئوها شناسایی می شود.
یوتیوب اعالم کرده که دیگر اجازه انتشار چنین ویدئوهایی را نمی دهد و محدودیت های 
سنی را به دقت در این شبکه به اشتراک گذاری محتوای چندرسانه ای اعمال خواهد 
کرد. این شرکت یک بازه زمانی 30 روزه را برای حذف چنین ویدئوهایی اعالم کرده و 

از کاربران هم برای شناسایی آن ها درخواست کمک کرده است.

نظرسنجی اتحادیه اروپا
بیشتر مردم »آزادی پوشش« را موجب آزار جنسی می دانند

تسنیم: نتایــج یک نظرسنجی اتحادیه 
اروپا نشان می دهد که بیشتر مردم ساکن 
در محدوده جغرافیایی این اتحادیه »آزادی 

پوشش« را سبب آزار جنسی می دانند.
ده ها سال اســت که دولت های اروپایی 
و رســانه های غربی در گوش مردم خود 
می خوانند که پوشش هر کس به خودش 

مربوط است و کالً زنان هرچه برهنه تر باشند، مسئله عادی تر می شود.
جالب اینکه تالش دارند همین طرز فکر را به کشورهای دیگر هم صادر کنند که هرچه 

برهنگی بیشتر شود، مسئله عادی تر و تجاوز جنسی کمتر می شود.
حاال یک نظرسنجی گسترده در اروپا، نشان می دهد با وجود تمام این تالش های چند 
ده ساله، مردم ساکن در اتحادیه اروپا معتقدند طبیعی است اگر زنی با لباس نامناسب 

در خیابان حضور پیدا کند، تجاوز به وی »طبیعتاً« احتمال زیادی دارد.

وقتی طبیعت به رایانه تبدیل می شود!
ایسنا: پژوهشگران »دارپا« در جست وجوی 
روش هایی هستند تا با کنترل پدیده های 

طبیعی، یک رایانه کارآمد ارائه دهند.
به گزارش دیفنس وان، »آژانس پروژه های 
پژوهشــی پیشــرفته دفاعی« یا »دارپا« 
یافتن  در جســت وجوی   ،)DARPA(
روش هایی اســت تــا با کمــک آن ها، 

واکنش های شیمیایی، فرایندهای زیستی و دیگر پدیده های طبیعی را تحت کنترل 
درآورد و از آن ها برای ابداع یک رایانه کارآمدتر استفاده کند.

رایانه های جدید، آن قدر قوی نیستند تا پیچیده ترین مدل ها و شبیه سازی های 
دارپا را کنترل کنند؛ در نتیجه این سازمان برای یافتن راه حل های تازه، طبیعت 

را جست وجو می کند.
دارپا در اوایل ماه جاری، پژوهشی را آغاز کرد تا بتواند با کمک آن، قدرت سلول های 
زنده، پیوندهای شیمیایی و دیگر فرایندهای طبیعی را تحت کنترل خود درآورد و از 
آن برای ابداع رایانه های کارآمدتر استفاده کند. این برنامه موسوم به »طبیعت در قالب 
رایانه« یا »ناک« )NAC( می تواند امکان جست وجوی سریع فرایندهای طبیعی را 

برای کاربران فراهم کند.
»ژیانگینگ ژو« )Jiangying Zhou(، مدیر پروژه ناک گفت: این پروژه های 
امیدوارکننده، در ســال های آینده می تواننــد برنامه های دارپا را در زمینه های 
گوناگــون از جمله هواپیمایی، روباتیک، نانومــواد و حوزه های دیگر به صورت 

چشمگیری متحول کنند.
ما در این پروژه سعی داریم ابتدا اطالعات مورد نیاز خود را از مکانیسم های طبیعی 
به دست آوریم و سپس، مواد را طوری مهندسی کنیم تا از فرایندهای طبیعی تقلید 
کنند. پروژه ناک در صورت موفقیت، بســیاری از مشکالت اساسی آژانس پروژه های 

پژوهشی پیشرفته دفاعی »دارپا« را حل خواهد کرد.

معاون پرستاری این وزارتخانه:
جذب 9 هزار نیرو در وزارت بهداشت قطعی شد

معاون  مصــدق:  محمود  جامعه- 
پرســتاری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی از جذب 9 هزار نیرو 
توسط این وزارتخانه در سال جاری خبر 
داد و گفت: 75 درصــد این نیروها در 

بخش پرستاری جذب می شوند. 
مریم حضرتی ظهر دیروز در نشســت 

خبری به مناســبت هفته دولت در پاســخ به قدس در خصوص اینکه بر اساس 
اظهارات دبیر کل خانه پرستار متوسط جهانی ۶ پرستار به ازای هر یک هزار نفر 
جمعیت اســت در حالی این رقم در ایران 1/5 نفر اســت، چرا برنامه جذب 10 
هزار پرستار از سوی وزارت بهداشت از دو سال پیش تاکنون اجرایی نشده است؛ 
گفت: ما مثل خیلی از کشــورهای دیگر به شدت کمبود پرستار داریم البته این 

یک مشکل جهانی است؛ چراکه جمعیت جهان در حال پیر شدن است. 
وی افــزود: در حــال حاضر پرســتاران بر اســاس ردیف درآمــدی اختصاصی 
بیمارســتان ها جذب می شــوند و چون درآمد از این محل مقداری پایین آمده، 
جذب نیروی پرســتاری کمی مشکل شده است. با این وجود جذب 9 هزار نیرو 
در وزارت بهداشــت قطعی شده که 75 درصد این نیروها در بخش پرستاری به 

کار گرفته می شوند.
وی همچنین از برگزاری آزمون اســتخدامی 9 هزار نیرو در وزارت بهداشــت در 
مهرماه امســال خبر داد و گفت: از سوی دیگر بر اساس اظهارات معاونت توسعه 
وزارت بهداشــت این وزارتخانه به دنبال جذب 9 هزار نیروی دیگر است که اگر 
بودجه آن توســط ســازمان برنامه و بودجه تصویب شود می توانیم از این نیروها 

استفاده کنیم. 
حضرتی با بیان اینکه میانگین پرستار به نسبت تخت های بیمارستانی در کشور 
9/10 نفر است، افزود: البته ایده آل ما 1/8 دهم است و انتظار داریم تا 1404 به 

این استاندارد برسیم. 
وی در ادامه از اجرای سراســری طرح پوشش بیمه ای مراقبت در منزل خبر داد 
و گفت: این طرح به صورت آزمایشــی ســال گذشته در شورای عالی بیمه برای 
پنج بیماری از جمله نارسایی مزمن قلبی انجام شد و اجرای این برنامه به زودی 

ابالغ می شود.
به گفته وی تاکنون81۶ مرکز مراقبت در منزل راه اندازی شــده اســت و 591 
مرکز مجوز دریافت کرده اند و به دنبال دریافت پروانه هستند تا به مردم خدمات 

مراقبت در منزل را ارائه کنند.
وی همچنیــن از تهیه آیین نامه ایجاد مراکز نگهداری طوالنی مدت بیماران خبر 
داد و گفت: بیمارانی هســتند که نه امکان نگهداری آنان در منزل وجود دارد و 
نه در بیمارستان بنابراین مراکز یاد شده برای این گونه افراد پیش بینی شده که 

آیین نامه آن نوشته شده و در کمیته تنظیم مقررات در حال تدوین است.
این مقام مسئول ادامه داد: آموزش پرستاری در بحران یکی دیگر از کارهایی بود 
که در معاونت پرستاری انجام شد؛ در این زمینه 100 پرستار در مناطق آمایشی 
برای این موضوع انتخاب شــدند که در سه پودمان آموزش دیدند و آخرین دوره 
آموزشــی این پرســتاران در خرداد ماه امسال برگزار شــد. در حال حاضر 100 

پرستار برای مدیریت بحران داریم که دوره های آموزشی الزم را گذرانده اند.
وی همچنین از تدوین آیین نامه جذب پرستار و ماما در مناطق محروم کشور خبر 
داد و گفت: عالوه بر این با همت خیران درصدد ایجاد 40 پانسیون پرستاری در 

مناطق محروم کشور هستیم.

ابزارهای  »همه   طیرانی   اعظم  جامعه/   
فرهنگی و تبلیغی در طول 100 سال یا بیشتر 
به خودشان  را  ملت  این  تا  گرفته شد،  کار  به  
سرشناس  شخصیت های  از  یکی  کند-  بدبین 
معروف می گفت: ایرانی، یک لولهنگ نمی تواند 
بسازد!- لولهنگ یعنی آفتابه ِگلی؛ آن زمان ها از 
گل، آفتابه درست می کردند. این جور این ملت 
را تحقیر می کردند. این ملت حاال در زمینه های 
زیستی، در زمینه فعالیت های گوناگون علمی، 
جزو  را  خودش  که  می کند  کارهایی  تحقیقی 
این،  می دهد؛  قرار  جهان  نخست  کشور   10
شوخی نیست. این مسئله به ملت ما، به شما 
جوان ها، در هر جا که هستید و در هر قسمتی 
که کار می کنید، هشدار می دهد که قدر خودتان 
شماها  نشوید؛  ناامید  کنید،  حرکت  بدانید،  را 
می توانید. شما آن نسلی هستید که اگر خوب 
عمل کردید، آینده  این کشور را - 100 سال، 

200 سال یا بیشتر- تضمین خواهید کرد«.
آنچه اشــاره شد بخشی از بیانات رهبر انقالب 
اســالمی در ســال 84 بود کــه در آن ضمن 
مقایسه گذشــته و حال وضعیت علمی کشور 
بر ضرورت نگاه امیدوارانه در حوزه های علمی 
تأکید شده است. بی گمان مهم ترین دستاورد 
انقالب اســالمی برای ملت ایران رســیدن به 
»خودباوری« بوده است تا جوانان کشور بتوانند 
امروز با وجود تمامی محدودیت ها و تحریم ها، 
با تکیه بر دســتاورد های علمی و پژوهشــی 
خود نسبت به رفع نارسایی ها در عرصه تولید 

محصوالت دانش بنیان گام بردارند. 

 توانستن با وجود محدودیت ها 
اسماعیل قادری فر، رئیس 
فناوری های  توسعه  مرکز 
راهبــردی معاونت علمی 
بیان  با  جمهوری  ریاست 
برنامــه حمایتی  اینکــه 

معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
در ۶ ســال اخیر معطوف بــر دو موضوع مهم 
بوده اســت، می گوید: توسعه پلتفرم حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان با اجرایی سازی قانون 
حمایت از تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات 
بوده که خوشبختانه با اجرایی شدن این قانون 

تعداد شــرکت های دانش بنیان احراز صالحیت 
شده کشــور از 100 شــرکت فعال در ابتدای 
سال 93 به 4 هزار و 500 افزایش پیدا کرده و 
بر اســاس برآوردها میزان فروش این شرکت ها 
در پایان ســال 97 بیش از 90 هــزار میلیارد 
تومان بوده که این مهم نوید بسیار خوبی برای 
جامعه علمی و فناوری کشــور است. جوانان ما 
توانسته اند با تأســی به فرامین حکیمانه رهبر 
معظم انقالب- مبنی بر اینکه یکی از موضوعات 
مهمی که در اقتصاد مقاومتی، پیشران و موتور 
محرک محسوب می شــود اقتصاد دانش بنیان 
است- با تکیه بر »دانش« و »خودباوری« در این 
عرصه گام برداشته و با وجود تالطم های شدید 
اقتصادی در دو ســال اخیر، این افتخار را برای 

کشور رقم زده اند. 
دکتــر قادری فــر می افزاید: امــروزه گفتمان 
علم و فناوری و همچنیــن پرداختن به مقوله 
نوآوری های فناورانه به ســکه رایج در کشــور 
تبدیل شــده و کمتر کسی است که در محافل 

علمی و صنعتی کشــور به ضــرورت پرداختن 
به اقتصــاد دانش بنیان و بهره گیــری از توان 

شرکت های دانش بنیان واقف نباشد. 

 شکل گیری زیست بوم نوآوری و فناوری
وی ادامــه می دهــد: دومیــن موضوعی که 
از ســوی معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری در ۶ سال اخیر شکل گرفته، توسعه 
چارچوب مفهومی با عنوان »زیست بوم نوآوری 
و فناوری« در کشــور است. یعنی شکل گیری 
اکوسیســتمی که به صورت خودجوش توان 
علمی و فناوری نخبگان و اســتعدادهای برتر 
در این زیســت بوم نوآورانه تبلور پیدا کند که 
خوشبختانه در این راستا هم با فعالیت بیش از 
۶ هزار و 200 استارتاپ و کسب و کار نوپا در 
کشور توانسته ایم یکی از بهترین سیستم های 
نوآوری و فناوری را در منطقه آســیا، آسیای 
جنوب غرب و منطقه منا به جمهوری اسالمی 
ایران اختصاص دهیم و این مهم نیز مایه افتخار 

برای جامعه علمی و فناوری کشور است که با 
استفاده از اســتعدادهای برتر به این موفقیت 
دســت یافته ایم. بــه گفته دکتــر قادری فر؛ 

انقالب  دوم  گام  با  همزمان 
نیز ضرورت دارد کســب و 
کارهــای فناورانه و نوآورانه 
دانش بنیــان  شــرکت های 
اکوسیســتم  فعــاالن  و 
اســتارتاپی را بــا منطــق 
نوآوری باز به کســب و کار 
صنعتی  بــزرگ  بنگاه های 
متصل  کشــور  اقتصادی  و 
ایــن ظرفیت  از  تــا  کنیم 
بهره مند  اقتصــادی  بزرگ 
شــویم که البته با همکاری 
زیرمجموعه های  از  برخــی 

آســتان قدس رضوی گام هایی در این زمینه 
برداشته شده است که به عنوان نمونه می توان 
از افتتــاح »مرکز نوآوری زیارت و ســوغات« 

و همچنین »رســوخ و نوآوری و اســتفاده از 
ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان با هدف 
پرداختن بــه مقوله فناوری هــای نوآورانه به 

همت سازمان اقتصادی رضوی« نام برد. 

 پیشرفت های صنعت دفاعی
دکتر قادری فر با اشــاره به اســتقبال بنگاه های 
بزرگ اقتصادی و دســتگاه های اجرایی کشــور 
از مقوله اقتصاد دانش بنیــان می گوید: هنوز تا 
رســیدن به وضعیت ایده آل برای اســتفاده از 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان فاصله داریم 
و باید این روند را برای دســتیابی به حوزه های 
مختلف علمی و توسعه اقتصاد دانش بنیان از یک 
اقتصاد خرد به ســمت اقتصاد کالن با سرعت و 

جدیت بیشتری دنبال کنیم. 
وی با اشــاره به پیشــرفت های شــرکت های 
دانش بنیان در حوزه صنایع دفاعی نیز می افزاید: 
خوشبختانه صنعت دفاعی کشور در سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره به عنوان 
یکی از صنایع اقتدارآفرین برای کشــور بوده و 
همــه ادوات و تجهیزات دفاعــی را صرفاً برای 
دفاع از تمامیت ارضی کشور- فارغ از خرید های 
میلیاردی که کشور های مرتجع عرب منطقه به 
عنوان زرادخانه های تســلیحاتی از کشور های 
اروپایــی خریــداری می کننــد- بــا رویکرد 
اقتدارآفرینی و با تکیه بر توان بومی دانشمندان 
ایرانــی تولیــد کرده اســت. این 
بســیار  پیشــرفت های  صنعــت 
ارزنده ای در حوزه های رزم زمینی، 
هوافضــا، رزم هوایی و بخش های 
داشته که  دفاعی  مختلف صنعت 
همه نشانه بارقه های امیدی است 
که حضــرت امام خمینــی)ره( و 
رهبر معظم انقالب در دل فناوران 
غیور این مــرز و بوم ایجاد کردند 
و این خودبــاوری امروزه به نهالی 
تنومنــد و اقتدارآفریــن و یــک 
دفاع بازدارنــده از تمامیت ارضی 
حاکمیــت جمهــوری اســالمی 
تبدیل شده و این موفقیت مرهون خون شهدا، 
استقامت و پایمردی فناوران و نوآورانی است که 

در حوزه صنعت دفاعی کشور مشغول هستند.

رئیس مرکز توسعه فناوری های معاونت علمی ریاست جمهوری از فعالیت 6 هزار و 200 اشتغال نوپا می گوید؛

کسب و کار دانش بنیان ایران بر قله غرب آسیا

جوانان ما 
توانسته اند با 

وجود تالطم های 
شدید اقتصادی 
در دو سال اخیر 
در عرصه اقتصاد 

دانش بنیان به 
موفقیت های قابل 
قبولی دست یابند

بــــــرش
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دستچین

کالس چهارمی هایی که سواد خواندن نداشتند!
مهر: حجت االسالم اســماعیل آذری نژاد، فعال فرهنگی مناطق 
روســتایی گفت: به روســتایی رفتم که بچه های کالس چهارم 
و پنجمش ســواد خواندن و عبارت خوانی نداشتند. چون معلم 
آموزش کافی ندیده تا عبارت خوانی یاد بدهد. ســرباز معلم را به 
کالس ابتدایی می فرستند. یک سرباز معلم چقدر توانایی دارد که 

درس ریاضی پایه ششم را تدریس کند؟ 

ظلم بزرگ به پزشکان قرن بیست و یک! 
برنا: محمد رازی، رئیس انجمن جراحــان ارتوپدی ایران گفت: از 
تعرفــه بخش دولتی که یک پنجم تعرفه بخش خصوصی اســت 
تنها 30 درصدش به پزشــکان تعلق می گیرد و 70 درصد بقیه به 
عنوان درآمد بیمارستان خرج می شود. در واقع پزشکان برده بخش 
دولتی هستند و 70 درصد در آمد خود را باید برای چرخاندن چرخ 
بیمارستان اختصاص  دهند که ظلم بزرگ قرن 21 به پزشکان است.

تخمه  خوردن دلیل تصادف است نه پراید!
فارس: ســیدنواب حســینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی 
خودروهای تهران می گوید: در جلسه ای اعالم شد پراید بیشترین 
مردودی را در تســت انحراف فرمان و بیشــترین آمار فوتی را بر 
همین اســاس دارد ولی وزیر وقت صنعت گفت چه کسی گفته 
پراید ناایمن است،  مردم پشت فرمان تخمه می خورند و حواسشان 

پرت می شود و همین عامل تصادف است نه پراید!

گفتن »شرمنده آقای وزیر!«؛ به درد مردم نمی خورد
 فارس: در پی اختالل یکساعته در اینترنت، وزیر ارتباطات اعالم کرد: 
این ماه کارانه مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت نمی شود. 
آذری جهرمی در توییتر نوشت: »اختالل یکساعته در اینترنت، این  بار 
اشتباه از شرکت ارتباطات زیرساخت!«؛ »شرمنده آقای وزیر!« گفتن 
مدیران زیرساخت، به  درد مردم نمی خورد و مشکل حل نمی شود و 

باید تنبیه شوند تا حواسشان بیشتر جمع شود.

دانش آموز گوشت قربانی نیست
فارس: رضا مددی، مشاور سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
در امور سند تحول بنیادین با تأکید بر اینکه دانش آموز گوشت 
قربانی نیســت که یکی می گوید من بــا مغزش کار دارم، یکی 
می گوید من با جسمش کار دارم و...، گفت: در بند چهار بیانیه 
ارزش های ســند تحول بر تغییر و تحول تمام ساحتی است و 

باید بر اساس اهداف دوره تحصیلی محقق شود. 

دادن امتیاز به فرزندان استادان دانشگاه قانونی است
فارس: معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه تربیت مدرس 
می گویــد: اگر تســهیالتی به اعضــای خانواده های اســتادان 
می دهند قانونی اســت. یعقوب فتح الهی معتقد است: استادان 
همه عمر خــود را برای آموزش و تربیت افــراد جامعه صرف 
می کنند و اگر امتیازی به آن ها داده می شود برخی افراد نباید 

آن را در فضای جامعه به شکل نامطلوب مطرح کنند.

اشتباه انتخاب رشته می کنند؛ مشروط می شوند
فارس: مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: به دلیل 
انتخاب نادرست رشته در ورود به دانشگاه، در ترم اول و دوم تحصیل 
شاهد افت تحصیلی هستیم و اغلب مشروطی داریم. محمدعلی زارع 
چاهوکی در پاسخ به این پرسش که در چه رشته هایی بیشتر این 
اتفاق رخ می دهد؟ می گوید: در رشته های فنی و مهندسی و علوم 

زیستی مشروطی ترم های اول و دوم را شاهد هستیم.

تراکم باال در مدارس دولتی
مهر: رضوان حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی می گوید: 
بر اســاس مصوبات شــورای عالی آموزش و پرورش، تراکم 
کالســی در دوره ابتدایــی نباید باالی 2۶ نفر باشــد. نرخ 
مطلوب هم 20 تا 22 نفر است. این در حالی است که حدود 
۶2 درصــد کالس ها تراکم باالی 2۶ نفر دارند. این اتفاق در 

مدارس دولتی رخ می دهد. 

شهری که حتی یک معتاد متجاهر در خیابان هایش نیست
خانه ملت: ســلمان خــدادادی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با تأکید بر اینکه حتــی یک معتاد متجاهر در معابر و 
خیابان های تبریز وجود ندارد، گفت: مدت زمان درمان معتادان 
در تبریــز بیش از ۶ ماه بوده و مهارت های شــغلی، مهارتی و 
زندگی به آن ها ارائه می شــود و سپس اشــتغال آن ها پس از 

بهبودی مورد توجه قرار می گیرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان زندان ها:
 تعداد زندانیان مهریه

به کمتر از هزار نفر رسید
 مهر  اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها در 
خصوص آخرین وضعیــت تعداد زندانیان مهریه 
گفت: پیشتر و تا اوایل امســال بیش از 2هزار و 

500 زندانی مهریه در کشور داشتیم.
وی افزود: با توجه به بخش نامه ای که در این ارتباط 
صادر شد و با دســتور بازنگری برخی پرونده ها، 

تغییر قابل توجهی در آمارها مالحظه شد.
رئیــس ســازمان زندان ها گفت: بــا توجه به 
تالش های صورت گرفته در راستای بخش نامه 
اخیر قوه قضائیه، آمار مربوط به زندانیان مهریه 

خوب است.
وی گفــت: بر پایه آخرین آماری که ســازمان 
زندان ها دارد تقریباً تعداد این دسته از زندانیان 
زیر یک هزار نفر هســتند و این افراد کســانی 
هســتند که از پرداخت استنکاف کردند و اگر 

کسی استنکاف کند باید زندانی شود.
الزم به ذکر اســت تعداد زندانیان مهریه در اوایل 

امسال 2 هزار و 852 نفر بود.

 محیط زیست

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست:
ثبت جهانی جنگل های ارسباران 

دچار مشکل نمی شود
 فارس  حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی 
سازمان محیط زیســت در خصوص احتمال رد 
شدن پیشنهاد ثبت جهانی جنگل های ارسباران 
گفت: جنگل های ارسباران سال های متمادی به 
عنوان منطقه حفاظت شــده شناخته شده اند و 
مناطق بکر و دســت نخورده ای در آن وجود دارد 
و بعید اســت با این آتش سوزی ثبت جهانی آن 
دچار مشکل شود. ضمن اینکه هنوز روی وسعت 
آتش سوزی کار کارشناسی صورت نگرفته و 300 

هکتار عنوان شده یک برآورد احتمالی است.
ظهرابی گفت: از آنجا که مناطق آتش گرفته جزو 
مناطق سخت گذر بوده و آتش سوزی ها به صورت 
پراکنده اتفاق افتاده و برای مهارش در فاصله های 
زمانی مختلف اقدام شــد، تصور می شــود این 
آتش سوزی ها در مناطقی عمدی بوده است. برای 
مهار این آتش سوزی همه نیروهای یگان حفاظت 
محیط زیست و منابع طبیعی، نیروهای مسلح و 

مدیریت بحران استان تالش کردند.

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش بیان کرد
تحصیل ۴۷۳ هزار دانش آموز 

خارجی و پناهنده در ایران
 فارس   رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: از 
473 هزار دانش آموز خارجی و پناهنده، حدود 

443 هزار نفر آن ها تبعه افغانستان هستند.
غالمرضا کریمی افزود: این تعداد دانش آموز در 

28 هزار مدرسه مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: مجموع کمک های بین المللی برای 
دانش آمــوزان پناهنده کمتــر از 2 درصد کل 
هزینه ای است که صرف می کنیم در حالی که 
نرم جهانی این است که 50 درصد هزینه ها را 
کمیساریای عالی پناهندگان یا سایر تشکل های 

بین المللی تأمین کنند. 
این مســئول وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
تأکید کرد: ایران تنها کشوری است که تمامی 
پناهندگان را در درون نظام آموزشــی رسمی 
پذیرش می کند. حتی کشورهای توسعه یافته 
که ادعای حقوق بشــر دارند پناهندگان را در 

کمپ ها و اردوگاه ها نگه می دارند.

 خانه و خانواده

یک مدیر وزارت بهداشت:
1۴۳0؛ بیش از ۳0 درصد جمعیت 

سالمند باالی 60 سال می شوند
 ایلنا  سیدحامد برکاتی، مدیر کل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در 
خصوص برآوردهــای نگران کننده از جمعیت 
در ســال  1430 گفــت: در حــوزه جمعیت، 
در خصوص آنچه مورد مشــاهده ماســت و از 
تحلیل های ما برآورد شــده، باید بگویم که اگر 
اقدام ویژه ای نشود برآورد می کنیم تا سال 1430 
بیش  از 30 درصد جمعیت کشور سالمند باالی 
۶0 سال باشند. چیزی که امروز نزدیک به 10 
درصد است. طبعاً این تمام ابعاد کشور را تحت 
تأثیر قرار می دهد. همچنین اگر این دوراندیشی 
صورت نگیرد بی تردید با جمعیت نیروی مولد، 
جوان و آماده به کار دچار چالش خواهیم داشت.
وی افزود: جمعیت جوانان بیســت تا بیست 
و پنج ســاله کشور در پنج ســاله منتهی به 
سال 97 نسبت به ســال 92 کمتر شده اند. 
این حتی در عدد مطلق آمار جوانان ســنین 

مذکور مشهود است.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد
 تالش برای تولید 90 درصد 

مواد اولیه دارویی کشور
 مهر  محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و 
دارو گفت: فشار ناشی از تحریم ها سبب شده که 
به سمت تولید داخلی مواد اولیه دارویی برویم. 
برنامه ما این است که بتوانیم 85 تا 90 درصد 
مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشــور را در داخل 

تولید کنیم.
وی افــزود: تالش می کنیم نیــاز به ماده اولیه 
دارویــی را به کمتــر از 90 درصد برســانیم. 
همچنین 99درصد از نیاز عددی دارویی کشور 

را نیز در داخل تولید کنیم.
وی ادامه داد: از 3 درصد واردات ســاالنه دارو 
به کشــور یک تا 2 درصد مربوط به داروهای 

وارداتی مشابه تولید داخل است.
شانه ســاز گفت: در حوزه تولیــد ماده اولیه 
ما مزیت بیشــتری نسبت به تولید داروهای 
ســاخته شــده داریــم کــه این بــه دلیل 
برخــورداری از منابع طبیعی غنی مورد نیاز 

در کشور است.

فراسو

خبر
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آگهی
    صفحه 6

تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی و فرهنگی غیر دولتی گلستان علم و حکمت 
درتاریخ 1398,05,26 به شماره ثبت 6554 به شناسه ملی 14008547679

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 601,192,21213 
مورخ 1398,02,28 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی الف. تأسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف تحصیلی 
اعم از دوره آمادگی و دبس��تان، راهنمایی تحصیلی، متوس��طه، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. ب. دایر نمودن کالسهای تقویتی 
و آمادگی کنکور و ایجاد آموزش��گاههای علمی و آزاد و تأس��یس آموزش��گاههای آموزش زبانهای خارجی. ج. ارائه خدمات فرهنگی، آموزش��ی 
و پرورش��ی و ایج��اد مراک��ز و اماکن ورزش��ی، تفریحی و هنری و تش��کیل و برگزاری نمایش��گاه در زمین��ه فعالیتهای فوق برنام��ه در واحدهای 
آموزش��ی مربوط. د. عضویت و مش��ارکت در تعاونی های آموزش��ی و فرهنگی غیردولتی. ه�.. اجاره و خرید و س��اخت و س��از فضاهای مناس��ب 
جهت انجام فعالیتهای آموزش��ی و پرورش��ی با رعایت اس��تانداردهای متداول و پس از تأیید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و 
تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و موردنیاز واحدهای آموزش��ی و پرورش��ی از قبیل وس��ایل کمک آموزش��ی و تکنولوژی آموزشی و وسایل 
آزمایش��گاهی . و. انج��ام کلی��ه فعالیتها و ارائه خدم��ات در زمینه اعتال و تعمیم آموزش و پرورش کش��ور با تصوی��ب و تأیید وزارت آموزش 
و پ��رورش و پ��س از طی تش��ریفات و مراحل قانون��ی و با رعایت جنبه های غیردولت��ی در هر مورد و ضوابط و مقررات مرب��وط. مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، نمایشگاه ، بلوار مجیدیه ، خیابان 
جاهد]هاشمی رفسنجانی2[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9184313457 اولین مدیران : آقای سعید شیعه علی به شماره ملی 0933048211 
به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 س��ال آقای مجتبی ش��کفته به شماره ملی 0933226731 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی موسسی به شماره ملی 0934067694 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای 
س��یدحمید رضازاد به ش��ماره ملی 0937680095 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای محمدرضا انورخواه حکم آبادی به شماره 
ملی 0939260603 به سمت عضو هیئت مدیره - مدیرعامل به مدت 2 سال آقای صمد پناهی به شماره ملی 1699522243 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 س��ال آقای جواد اکبیا به ش��ماره ملی 0700180613 به س��مت منش��ی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صمد پناهی به شماره 
ملی 1699522243 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید محمد قاسمیان به شماره ملی 09383988075 به سمت بازرس اصلی 
ب��ه مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : صدور هرگونه اس��ناد و اوراق تعهد آور همواره با امض��اء متفق رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی 

برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574418(
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آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,26و نامه ش��ماره 98,228782 مورخ 98,5,1 جامعه حس��ابداران رس��می ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��عید قدکپور با واریز مبلغ 1500000 ریال در ردیف ش��رکا موسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه به 
مبلغ 15000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد : -حسن 
س��عیدی بیلندی مبلغ 12000000 ریال س��هم الشرکه - حسین محمدجانی مبلغ 1500000 ریال س��هم الشرکه - سعید قدکپورمبلغ 1500000 ریال 
سهم الشرکه مرکز اصلی موسسه به خراسان رضوی- مشهد- بلوار فردوسی )مقابل آپارتمانهای مرتفع( بین فردوسی 2 و 4- پالک 68- طبقه 

دوم- کدپستی 9185993176 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574391(
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آگهی تغییرات عمران و توسعه رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 339 و شناسه ملی 10380053599
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,02,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - کلیه اس��ناد، اوراق تعهدآور 
موسسه، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 
موسسه معتبر باشد و نیز برداشت از حساب جاری جام بانک ملت به شماره 1386017,49 و حساب های نزد بانک رسالت 
با شماره های 10,49450870,3، 10,49450870,4، 10,49450870,5، 10,49450870,6 و 10,49450870,7 با امضاء ثابت 
مدیرعامل و امضاء متغیر آقای س��ید حس��ین موس��وی زاده معاونت پش��تیبانی با کد ملی 0074927310 یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574407(
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آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 
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آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى  آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

س
/٩٨٠٦٨٢٠



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 3 شهریور 1398 23 ذی الحجه 1440 25 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9046 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

باالترين لقب عرفانى در قرآن      معارف: حجت االسالم محسن قرائتى در برنامه »درس هايى از قرآن« گفت: در قرآن باالترين لقب های عرفانى اين است؛ »َو أَنَا اْختَْرتَُک َفاْستَِمْع ِلما يُوحى « )طه: ۱۳(؛ 
وِر اْلَيَْمِن َو َقرَّبْناهُ نَِجیًّا« )مريم: ۵۲(؛ با موسى در گوشى گفتیم. اين کلمات برای چه بود؟ موسى به خانمش گفت:  موسى، من که خدا هستم تو را برای نبوت انتخاب کردم؛ خیلى مقام باالست؛ »َو ناَديْناُه  ِمْن جاِنِب الطُّ

بايست، هوا سرد است، حامله هستى در بیابان؛ بمان تا بروم آتش بیاورم گرم شوی و سرما نخوری؛ رفت زن داری کند؛ همین؛ در مسیر زندگى و زن داری آدم نمى فهمد خدا چه را قبول کرده است.

 نقدی بر صحبت های مهدی نصیری 
درباره امر به معروف و نهی از منکر در برنامه تلویزیونی زاویه

آیا متوجه نتیجه عرفی کردن امر دینی هستید؟
معارف: چندی پیش در برنامه زاویه 
که با موضــوع ایده نهــاد علم برای 
بهبــود دینداری در ایران اجرا شــد، 
پژوهشگران حوزه  از  مهدی نصیری، 
دین در کشور مسئله ای را مطرح کرد 
که بــا واکنش هــای متفاوتی روبه رو 
شد. نصیری در این برنامه گفت، اگر 

امر به واجبی صورت گیرد که فرهنگ جامعه آن را قبول نکند بی فایده است 
و به همین دلیل ما نباید جامعه را دوقطبی کنیم. محور قرار دادن مقبولیت 
یا عدم مقبولیت مردم و بدبینی های حاصل از برخوردهای سلبی در مواجهه 
با منکرات و نــوع مواجهه حکومت در این برنامه مورد نقد حجت االســام 
مصطفی امینی خواه، از اســتادان حوزه علمیه مشهد قرار گرفت که در ادامه 

آن را می خوانید: 
»ایشان دارند معروف را به عنوان مقبول تعریف می کنند. آنچه از صحبت های 
ایشــان برداشت می شود این است که معروف آن چیزی است که بین مردم 
جا افتاده و ارزش شده است؛ در حالی که تعریف معروف این نیست. معروف 
و منکر لزوماً به معنای ارزش و ضدارزشی که نزد عموم مقبول است، نیست. 
معــروف و منکر طبق نظر فقها آن چیزی اســت کــه از حیثیت فطری و 
عقل سلیم انســانی و ارزش الهی پسندیده شده و مقبول است. حتی بحث 
مقبولیت نیز باید از این نظر که توسط چه کسانی تأیید و پذیرفته می شود، 
مورد سؤال واقع شــود؛ مقبولیت توسط افرادی است که مبنای فکری شان 
بر اســاس شریعت شکل گرفته اســت یا طیفی که براساس مادیات زندگی 
می کنند و گســتره روابط شــان بیش از ارتباطات مادی و حیوانی نیست؟ 

طبعاً اگر بخواهیم این گونه تعریف کنیم فضا بسیار عوض خواهد شد. 
حضرت لوط)ع( با منکری روبه رو بود که 99 درصد مردم با آن موافق بودند. 
حضرت لوط می گوید که اگر قوت و توان نظامی داشــتم با شــما درگیری 
نظامی انجام می دادم و از اهرم های فشــار برای حذف این منکرات استفاده 
می کردم. امام حســین)ع( نیز در برابر منکری ایستاد که بیشتر مردم به آن 
بی تفــاوت بودند. البته بنده قبول دارم که برخــی اوقات نحوه مواجهه ما با 
منکرات شــبیه دوستی خاله خرسه اســت و با منکرات دسته چندم طوری 
برخــورد می کنیم که منکرات بزرگ تر فراموش می شــوند. هر چند نباید از 
منکرهایــی که در رتبه پایین تری قرار دارند، به این دلیل که شــاید تمرکز 
و توجه به آن ها موجب واکنش منفی افکار عمومی شــود، چشمپوشی کرد. 
مسئله ای که در کتاب »غنا و موسیقی« رهبر معظم انقاب نیز به آن اشاره 
شــده و ایشــان ترویج برخی امور باطل را به این دلیل که مردم به نســخه 
غربی آن پناه نبرند، اشــتباه می دانند؛ چرا که باطل، باطل است و ترویج آن 
هیچ فایده ای ندارد. این استدالل پذیرفته نیست که برای ادامه داشتن نظام 
اســامی و جذب تمامی سایق، مروج بحث باطل و حرامی نیز باشیم یا اگر 
مروج نیســتیم مانعی در برابر ترویج آن نباشیم. این اشتباه است که ما همه 
چیز را در دایره تزاحم بررســی کنیم و مثًا بگوییم اختاس مهم تر اســت 
یا حجاب و به این نتیجه برســیم اولویت با اختاس اســت و بحث مبارزه با 
بی حجابی را کنــار بگذاریم. یعنی این قدر توان در ما وجود ندارد که هر دو 
بحث را با هم پیش ببریم و صرفاً یکی را باید فدای دیگری کنیم؟ صد درصد 
وقتی ما با منکری روبه رو شــویم و بــا آن مبارزه کنیم، افرادی به ما بدبین 
خواهند شــد، ولی آیا هیچ پیامبری غیر از عبور از این نگاه، می توانست به 

احیای امر الهی بپردازد؟
چنین نگاهی به بحث مقبولیت در متون دینی و روایی ما نیز تعبیر نمی شود، 
هــر چند روایات مختلفی داریم کــه می گویند مؤمن باید دالل محبت اهل 
بیت)ع( باشــد و محبت مردم را به ســمت دین جلب کند، ولی این مسائل 
تاکتیک هایــی برای جذب حداکثری مــردم دارد. باید نگاهمان را در درجه 
اول از تاکتیک ها به ســمت و سوی راهبردها ببریم و ببینیم که راهبردهای 
کلــی اهل بیت)ع( چه بوده اند. در طول ایــن رویکرد قطعاً نگاه طبقه بندی 
شــده و توجه به کشش و ظرفیت های مردمی معنا می شوند، همان گونه که 
در بحث هایی چون مبارزه با شــرب خمر و مبارزه با برده داری آرام آرام این 

بحث ها در قرآن مطرح می شود. 
ســخن آخر اینکه حرکت به سمت پلورالیسم دینی و عرفی کردن امر دین، 
چیزی از دین را باقی نخواهد گذاشــت و ســود این حرف به جیب کسانی 
خواهد رفت که اصًا دغدغه دینی ندارند. باید از دوســتان پرســید متوجه 

نتیجه عرفی کردن امر دینی هستید؟«

 معـارف/ مـریم احمـدی شیـروان  
10 ســال پیش و در پی تصویب منشور 
توســعه فرهنــگ قرآنــی در شــورای 
عالی انقاب فرهنگی »شــورای توســعه 
فرهنگ قرآنی« متشــکل از مدیران عالی 
دســتگاه های فرهنگی و قرآنی دولتی و 
عمومی و صاحبنظران مؤسســات قرآنی 
مردمی آغاز به فعالیت کرد. شــورایی که 
هدف آن پیشــبرد و اجرایي شدن اهداف، 
سیاســت ها و راهبردهاي منشور توسعه 
فرهنــگ قرآني و تحقق عــزم ملي براي 
توسعه تمســک و اعتصام به قرآن کریم 
در همه عرصه ها عنوان و مأموریت اصلی 
آن تولیت و مدیریت راهبردی فعالیت های 
قرآنی همه دســتگاه ها و نهادها با رویکرد 
تمرکز بر سیاســت گذاری و تعدد در اجرا 
بیان شده است؛ اما حاال و پس از یک دهه 
فعالیت، عملکرد شورایی که قرار بوده اتاق 
فرمان قرآنی کشور یا ستاد سیاست گذاری 
جریان های قرآنی کشور باشد، انتقادهایی را 

برانگیخته است.

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی
 به بازنگری جدی نیاز دارد

حجت االسام محمد 
عضو  حاج ابوالقاسم، 
شــورای  پیشــین 
فرهنــگ  توســعه 
قرآنــی در خصوص 
عملکــرد این شــورا و اولویت های قرآنی 
کشور می گوید: شــورای توسعه فرهنگ 
قرآنی نسبت به آنچه باید باشد، عقب است 
و اولویت های قرآنی کشور در این شورا به 
دنبــال فشــارها و تصمیمــات برخی از 
دوستان قرآنی مورد توجه قرار نمی گیرد. 
او اضافه می کند: شــورای توسعه فرهنگ 
قرآنــی نیازمند بازنگری جــدی در روند 
فعالیت هــای خــود اســت. شــورا باید 
فعالیت های قرآنی کشور را به بهترین نحو 
مدیریت کند و با ابزارهایی که در اختیار 
دارد، نظارت شــدیدی بر این فعالیت ها 
داشته باشد و به گزارش گیری بپردازد تا 
فعالیت هــای موفــق و اثرگــذار را مورد 
حمایت بیشــتر قرار داده و فعالیت های 
ناموفق را با آسیب شناســی و مشاوره به 

سمت توفیق سوق دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان می کند: 
اولویت اصلی پس از هماهنگی مؤسسات 
قرآنی و انسجام آن ها و نیز فاصله گرفتن 
از بازی های جناحی و سیاســی، تمشیت 
فعالیت هــای قرآنی کشــور به همت این 
شوراست. باید برای فعالیت های مؤسسات، 
برنامــه ارائه شــده و مــورد حمایت قرار 
گیرند و الزم است برای طی این مسیر از 
ابزارهای نظارتی در راستای بهبود برنامه ها 

اســتفاده کرد. عضو حقیقی سابق شورای 
توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر ظرفیت 
بســیار باالی شورای توسعه می گوید: این 
شــورا به خصوص برای رونق بخشیدن به 
فعالیت های قرآنی، ظرفیت بســیار باالیی 
دارد و مسئولیت اعضای آن بسیار باالست. 
تقاضای من از اعضای شــورا این است که 
نگاهشــان به فعالیت های قرآنی یک نگاه 
فرابخشی باشد. گاهی افرادی که در شورا 
حضور دارند، بیش از آنکه به فکر توســعه 
فعالیت های قرآنی در سطح ملی یا حتی 
بین المللی باشــند، به فکر سازمان متبوع 
خود هستند و دغدغه اصلی برخی از آن ها 
تأمین کاســتی های مالی ســازمان محل 

فعالیتشان از سوی شوراست.

 تا رسیدن به آرمان های شورا
فاصله زیادی وجود دارد

در همیــن حال، رضا 
معاون  ســامت پناه، 
مطالعات و برنامه ریزی 
دبیرخانه  راهبــردی 
شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی هم که از عملکرد این شــورا ناراضی 
اســت، می گوید: ایــن شــورا کامیابی ها و 
ناکامی هایی را در سال های اخیر داشته است. 
ارتقای جایگاه قرآن در کشور و تعالي نگاه به 
قرآن به عنوان یک امر مهم و راهبردي، ارتقاي 
سطح مطالبات از فعاالن قرآني، تقویت بودجه، 
ارتقای سطح نگرش به فعالیت هاي قرآني از 
تأکید نامتوازن بر حــوزه آموزش عمومی و 
تبلیغ و ترویج به توجه متوازن به سایر حوزه ها 
به ویژه نظام ســازي قرآني از عواملی است که 
سبب تثبیت مرجعیت شورای توسعه فرهنگ 

قرآنی در سیاست گذاری قرآنی کشور شده، اما 
تا دستیابی به اهداف و آرمان ها فاصله زیادی 

است.
او با اشاره به برخی از الزامات و عوامل کلیدی 
موفقیت نظام توسعه فرهنگ قرآنی توضیح 
می دهد: تــداوم حمایت مجلس شــورای 
اسامی، ریاست جمهوری و هیئت دولت از 
عملیاتی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی 
و تأمین امکانات مــادی، حقوقی و معنوی 
آن یکی از مهم ترین این عوامل است. افزون 
بر آن باید مســئوالن دولتی به وظایف ذاتی 
خود در امور قرآن توجه جدی داشــته و از 
غفلت، فرافکنی و نداشتن احساس مسئولیت 
جدی نســبت به کاســتی در این حوزه ها 
دوری کنند. دبیر مجمع مشــورتی شورای 
توســعه فرهنگ قرآنی می افزاید: این شورا 
برای موفقیت در این حوزه نیاز به پشتیبانی 
و نظارت مــردم و مجلس دارد، ضمن اینکه 
باید مدیران ارشــد دســتگاه های عضو این 
شورا به شرکت در جلسات این شورا اهتمام 
ورزیده و در کمیسیون ها، تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی ها مشارکتی فعال داشته باشند.

 عملکرد ضعیف شورا، عامل اوضاع 
نابسامان فعالیت های قرآنی

تمامی این انتقادها در 
حالی است که بارها و 
بارها جلسات متعددی 
بین اعضای این شورا و 
مسئوالن برگزار شده، 
اما هنوز دســتاورد آن در جامعه احســاس 
نمی شــود. حجت االســام نصراهلل پژمانفر، 
رئیس فراکســیون قــرآن و عترت مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه برخی اقدامات 

انجام شده در زمینه قرآن را نادیده نگرفته و از 
اجرای آن ها تشــکر می کنیم، می گوید: این 
شورا با توجه به ظرفیت های متعددی که دارد 
و بهر ه گیــری از افــراد تــراز اول دولــت و 
دستگاه ها، می توانست کارهای اثرگذاری در 
حوزه قرآنی کشــور انجام دهد، اما متأسفانه 

کاری چشــمگیر را از آن در 
جامعه قرآنی کشور نمی بینیم. 
او اضافــه می کنــد: یکی از 
بزرگ ترین اشکاالت، عملکرد 
ضعیف این شوراست که سبب 
شده اوضاع به نابسامانی فعلی 
برســد و اگر بــه همین روال 
پیش بــرود نگران هســتیم 
بخشی از اعتبارات حوزه قرآنی 
توسط سازمان برنامه و بودجه 

کم شود.
پژمانفر در ادامه با اشــاره به دالیل مشکات 
این حوزه تصریح می کند: حوزه قرآنی کشور 
متولی ندارد. در این شورا افراد چند شغله ای 
وجود دارند که در کنار مشاغل خود به مسائل 
قرآنی نیز می پردازند. البته در جلســه اخیر 
با دبیر شــورای عالی انقاب فرهنگی بر این 
موضوع تأکید و بیان شــد باید در این مورد 
به صــورت جدی ورود پیدا کرده و از تعارف 
و رودربایستی اجتناب کنند. نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسامی با تأکید بر 
اینکه راهکار برون رفت از مشکات حوزه قرآن 
کشور استفاده از ظرفیت های مردمی است، 
توضیح می دهد: باید جریان های مردمی در 
زمینه مطالبات از فضای حداقلی بیرون آمده 
و وارد فضای مطالبات فراگیر شوند. راه حل 
اصلی، حضور مردم و فعاالن قرآنی در عرصه 

مطالبه گری است.

ارزیابی عملکرد شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور یک دهه پس از آغاز فعالیت آن 

حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه:اتاق فرمان قرآنی کشور در بوته نقد
بهترین روش دینی برای حل 
مشکالت زمانه، اجتهاد است

عبدالحســین  دکتر  حجت االســام  معارف: 
خسروپناه در همایش علمی تخصصی »تربیت 
اخاقی کودک در ســیره امام علی)ع( و حضرت 
مســیح)ع(« که در بنیاد پژوهش های اسامی 
آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان کرد: تربیت 
در اسام به معنای شکوفا کردن استعدادهاست 
و اخاق بــه معنای فضائل و ملکات اســت؛ از 
ایــن رو تربیت اخاقی به معنی شــکوفا کردن 

استعدادهایی است که دارای فضیلت است. 
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به روش های 
تربیت کودک از منظر امام علی)ع( اشــاره کرد 
و گفت: ســه مقوله مبانی، روش و تکنیک های 
تربیــت اخاقی در بحث تربیتــی کودک با هم 
پیوند دارند؛ وی سپس به تبیین دو مبنای مهم 
تربیت اخاقی انسان شناختی و معرفت شناختی 
پرداخت و تصریح کرد: مبانی انسان شناختی از 
منظر اسام این است که انسان فقط یک موجود 
ملکی و مادی نیست، بلکه موجود ملکوتی و الهی 
نیز هست؛ انســان موجودی است که یک قوس 
نزول و صعودی و یک نزول و تجلی داشته است.

خسروپناه با بیان اینکه کل عالم تجلیات اسما و 
صفات الهی هستند، افزود: پروردگار متعال، انسان 
را به گونه ای خلق کرده که می تواند تجلی و ظهور 
اسما و صفات الهی باشد که در این صورت انسان 
به کمال می رسد و این انسان مأموریت صعود و 
سلوک دارد تا به مرحله خلیفه اهلل برسد. وی افزود: 
مبنای معرفت شناختی، پیوند ایمان و تعقل است 
که هم تعقل استداللی و هم تعقل تجربی است؛ 
معیار ایمان گرایی، عقل گرایی و تجربه گرایی محض 
نیست، بلکه عقل در اسام یک منبع معرفتی است 
که قوه اســتداللگری، تجربه گری و ایمان دارد.

خســروپناه همچنین به پیوند عقل و دینداری 
و ایمــان اشــاره کرد و افــزود: اگــر دو مبنای 
انسان شناختی و معرفت شــناختی را بپذیریم، 
روش تربیت اخاقی جز روش اجتهاد چیز دیگری 
نخواهد بود؛ روش اجتهاد دارای روش استدالل و 
روش بهره گیری از نقل دینی است. وی بهترین 
روشــی را که به انســان کمک می  کند از متون 
دینی به حل مشکات زمانه برسد همین روش 
اجتهاد برشمرد و گفت: تکنیک های الگوسازی، 
داستان سرایی، موعظه و... تکنیک هایی هستند 
که با روش اجتهاد قابل استفاده اند و برای بحث 
تربیت اخاقی کودکان می توان از آن ها بهره برد.

آیت اهلل محمدباقر تحریری در جلسه اخالق 
مدرسه علمیه مروی تهران مطرح کرد

 شقاوت یعنی 
رویگردانی از خدا به خاطر دنیا

شبستان: شرع مقــدس اســام، آیات قرآن و 
روایــات ائمه اطهار)ع( همــواره بر این امر مهم 
تأکید و توصیه داشــته و انســان را متوجه این 
مســئله کرده اند که او خــواه ناخواه با حقیقت 
مطلقی مرتبط اســت و تنها راه سعادت او، در 
شناخت حقیقت خود و ارتباط با خداوند متعال 
است. نماز، عبادات، زمان ها و مکان های مشخص 
معنوی هر کدام به نوعــی تنبه و تذکری برای 
انسان هســتند. خداوند متعال در آیه 70 سوره 
مبارکه اسراء می فرماید: »و به تحقیق فرزندان آدم 
را گرامی داشتیم و آن ها را بر مرکب های دریایی 
و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آن ها 
روزی دادیم و آن ها را بر بســیاری از مخلوقات 
خود برتری دادیم و چه برتری دادنی«. خداوند 
در میان تمام مخلوقات کرامت ویژه ای به انسان 
بخشیده است؛ اگر انســان به این اکرام اهمیت 
ندهد، دیگر تفاوتی بین او و سایر موجودات عالم 
نیست. نکته جالبی که در تعابیر قرآنی وجود دارد 
این اســت که خداوند در صحبت از ویژگی های 
ظاهری انسان، از تعبیر »خلق« استفاده کرده و 
وقتی ســخن از حقیقت و روح واالی انسان به 
میان می آورد، از تعبیر انشــاء استفاده می کند 
و در نهایــت خداوند با افاضــه چنین خلقتی 
می فرماید: »َفَتبــاَرَک اهلَلُ أَحَســُن الخالِقیَن«.

خداوند به فرشتگان امر کرد در برابر انسانی که 
ماده آفرینش آن از گل است سجده کنند؛ دنیا 
و آرزوهای دنیایی هر قدر هم که بزرگ باشــد 
و انســان به هر اندازه از آن ها که دست یابد، باز 
هم نســبت به حقیقت وجودی و سعادت ابدی 
که خدا برای انســان در نظر گرفته است، کم و 
بی ارزش اســت؛ شقاوت یعنی انسان به دنیا دل 
بســته و به خاطر ســود اندک از پروردگار خود 
رویگردان شود. شــناخت نفس و تنبه به خود 
یعنی انســان در میان تمــام فعالیت های خود 
همواره به یاد حقیقت خلقت، رابطه با پروردگار 
و سرنوشت ابدی خویش باشــد. انبیا و اولیای 
الهی کــه واالترین مقامات معنوی را دارا بودند، 
جز عنوان عبد برای خود مقام و شأنیت دیگری 
قائل نبوده اند؛  همین عنوان عبد است که همواره 
مورد تأکید ایشان بوده و در آیات و روایات دائم 
از آن یاد می شــود. امیرمؤمنان امام علی)ع( در 
حدیثی می فرمایند:  ای انسان قیمت تو بهشت 
اســت و تأکید کرد: بهشــت حقیقتی است که 
نشان دهنده  سعادت ابدی انسان است. در حدیث 
معراج آمده: خداوند متعال خطاب به پیامبر)ص( 
می فرماید: ای احمد! اراده و همتت را اراده واحد و 
زبانت را یک زبان قرار ده و بدنت را با عبادت زنده 
بدار و از من غفلت مکن، کســی که از من غافل 

شود باک ندارم که او را هاک کنم.

راهکار برون رفت 
از مشکالت 
حوزه قرآن 

کشور استفاده از 
ظرفیت های مردمی 

است

بــــــــرش

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

جامعه را »گذشت اخالقی« اداره می کند
 اسراء  آیــت اهلل جوادی آملی در جلسه درس اخاق خود که 
پنجشنبه گذشــته همزمان باوالدت با سعادت امام موسی بن 
جعفر)ع( در مسجد احمدآباد دماوند برگزار شد، ضمن تبریک 
این ایام، بیان داشــت: وقتی مادر بزرگوار موسی بن جعفر، این 
امانت الهي را به دنیا عرضه کــرد، امام صادق)ع( فرمود: هیچ 
مولودي به برکت این فرزند نیســت. غالباً این بیان را ائمه )ع( 
در زادروز امــام بعدي مي گفتند که هیچ مولودي به برکت این 
نیست. در کتاب هاي حدیث وقتي گفته شد ابوالحسن و مقید 
نشد، این بدین معناست که ابوالحســن مطلق امام کاظم)ع( 
است. گاهي هم به عنوان ابوالحسن ماضي از او یاد مي کنند. از 
امام صادق رسیده است که پسرمـ  هنوز به امامت نرسیده بود 
ـ آنچه بین دّفتین )قرآن کریم( و مصحف است مي داند؛ یعني 

حقایق قرآن را امام کاظم مي داند.
وی ســپس به بیان حدیثی از امام کاظم)ع( پرداخت و گفت: 
همه ما مي دانیم که اگر کسي در راه خدا خدمتي انجام بدهد، 
خدا جبران مي کند؛ اما این را وجود مبارک امام کاظم و بعدها 
هم وجود مبارک امام جواد)ع( خوب توضیح دادند. فرمودند: اگر 
کسي در راه خیر قدم بردارد: »من أیقن بالخلف جاد بالعطیة« 
این بیان نوراني امام کاظم و همچنین امام جواد)ع( است. یعني 
درســت است که شما شــنیدید اگر کسي کار خیر بکند و در 
راه خیر قدم بردارد خدا جبران مي کند، ولي نمي دانید که ِکي 

جبران مي کند و چه جور جبران مي کند!

 جواد و بخشنده کسی است که از بي ادبي دیگران بگذرد
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: یک وقت است یک قلوه سنگي 
در یک باغي در اثر باران، در خاک فرو رفته که اگر این ســنگ 
را بردارید، چند ماهي طول مي کشد تا جای او پر شود، اما گاه 
یک شــط و نهر رواني هست که شما تا یک سطل آب بردارید 
همان وقت جایش پر مي شود. این طور نیست که بعدها صبر 
بکند جایش خالي باشــد. این ها فرمودند اگر شما در راه خدا 
قدمي برداشتید، حاال او را توسعه مي دهید، همان وقت خدا او را 
پر مي کند؛ منتها شما دیر متوجه مي شوید. این طور نیست که 

خلف و جانشین او بعدها پر بشود!
وی در توضیح حدیث فوق گفت: یک وقت است که کسي مالي 
را در راه خدا می دهد، این سبک ترین و کم ارزش ترین کار است، 
چون گذشت از مال خیلي مهم نیست. یک وقت است که به او 
اهانت شده است، حرف تلخي زدند او رنجید، او اگر فوراً این سخا 
را داشــته باشد این جود را داشته باشد و ببخشد، غده بدخیم 

طاق و امثال طاق در جامعه نخواهیم داشــت؛ این 10 برابر 
آن پول اثر دارد. گذشــت از پول خیلي مهم نیست، پاگذاشتن 
روي غرور کار مهمي است. گذشت اخاقي کار مهمي است. آن 
وقت ما نه در دستگاه قضایي 15 میلیون پرونده داریم، نه طاق 

داریم و نه مانند آن.
آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینکه انسان جواد و بخشنده کسی 
اســت که از بي ادبي دیگران بگذرد، بیان داشت: انسان جواد و 
بخشنده آن است که از بي ادبي دیگري بگذرد، از اهانت دیگري 
بگذرد، پا بگــذارد روي غرور خود و از حــق خود بگذرد. این 
مي شود ســخا و خدا همان لحظه، پر مي کند. اگر همین یک 

جمله امام جواد و امام کاظم)ع( بود ما طاقي نداشتیم.

 هنر آن است که انسان پا روي غرور خود بگذارد
وی با بیان اینکه جامعه را گذشت اخاقی اداره می کند، اظهار 
داشت: وجود مبارک امام فرمود خانه اي که با طاق ویران شده 
به این آساني ساخته نمي شــود. این نظیر بافت فرسوده شهر 
نیســت که شهرداري بسازد. اینکه تا شوهر یک حرفي مي زند 
فوراً مي رنجد، او یک حرفــي مي زند این مي رنجد، هیچ کدام 
هم گذشت ندارند، آن وقت مي شود این غده بدخیم و این ها تا 
زنده اند افسرده زندگي مي کنند. فرمود اگر خداي ناکرده خانه اي 

با طاق خراب شد به این آساني ساخته نمي شود.
این مفســر قرآن کریم در ادامه افزود: هر چند بخشــودن از 
مال برای حســینیه ساختن، مسجد ســاختن و راه ساختن، 
کار بافضیلتي اســت اما هنر نیست. هنر آن است که انسان پا 
روي غرور خود بگذارد. این بیان نوراني امام کاظم)ع( است که 
اگر مرد هســتي، روي غرور خود پا بگذار که دعوا نشود. نه به 
دادگستري بکشــد، نه به طاق بکشد. یک کمي صبر کن تا 
قضایا حل  شود. جامعه را گذشت اخاقي اداره مي کند؛ این بیان 
نوراني امام کاظم است. فرمود همان وقت خدا جبران مي کند 
منتها دیر به شما مي رسد، شــما بررسي نکردید. خدا معطل 

چیزي که نیست، فرمود »من جاء بالحسنة فله عشر امثالها«
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: مطلب دیگر 
آن است که وجود مبارک امام کاظم فرمود: ما یک تدبیر داریم 
یک تعطیل. کار خدا هیچ وقت تعطیل نبود، نیست و نخواهد 
شد. او »دائم الفیض علي البریه« است، »دائم الفضل علي البریه« 
است »تا« و »حتي« دارد، مقطعي است، اما تمام شدني نیست. 
فیض خدا تمام شدني نیست، فیض خدا تعطیل هم نیست. اما 

تدبیر خدا گاهي به دادن و گاهي به ندادن است.

 گاهی بخشش در ندادن است
آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: باید بین تعطیل و تدبیر به منع فرق 
بگذارید و آن این است که از حضرت سؤال کردند خدا جواد است 
یعني چه؟ فرمود »فهو الجواد إن أعطی و هو الجواد إن َمَنع« فرمود: 
اگر یک چیزي را داد معلوم مي شود مصلحت است، جود است؛ اگر 
چیزي را نداد بخشش او در ندادن است. مثل اینکه شما یک کارد 
تیــز را به بچه نابالغ نمي دهید، یک موتور تندرو را به یک نوجوان 
نابالغ نمي دهید، این ندادن، بخشیدن است، سخا و َکَرم است. َکرم 
در این است که شما وسیله قتال را به دست این آقا ندهید. فرمود 
آنچه داد بخشش خداست، آنچه را هم که نداد باز بخشش خداست، 
چون او مي داند به چه کسي بدهد و چقدر بدهد و چه جور بدهد. 
حاال که دارد اداره مي کند، تدبیر مي کند به یک کســي بیشــتر 
مي دهــد، چون مي داند این مي تواند اداره کند و از جا در نمي رود؛ 
به یک کسي کمتر مي دهد براي اینکه مي داند این پرواز بیجا دارد، 
ســقوط مي کند! اگر خدا نداد در اثر بُخل نیســت، در اثر امساک 
نیســت، در اثر جود و بخشش است، مي داند مصلحت این نیست.

اخالق
آیت اهلل جوادی آملی در جلسه درس اخالق خود مطرح کرد

بازخورد

علم دینی

اخالق

یادداشت اختصاصی مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی مدظله الوارف به مناسبت بزرگداشت روز مباهله

روز مباهله باید همچون عید سعید غدیر تجلیل شود
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل الذي جعلنا من المتمسکین 
االئمــه  و  امیرالمؤمنیــن  بوالیــه 
المعصومین علیهم الســام الســیما 
موالنا بقیــه اهلل المهــدي عجل اهلل 
تعالــی فرجه الشــریف و رزقنا الفوز 

بلقائه
السام علیکم و رحمه اهلل 

بــا تبریک ایام مبــارک ماه شــریف ذی الحجه بــه خصوص گرامیداشــت روز 
بــزرگ وجاودانــی مباهله، عید معرفــی امیرالمؤمنین علی )ع( بــه عنوان نفس 
نفیــس پیغمبر گرامی اســام )ص(، این چند کلمه را به حضــور عزیزان تقدیم 
 می دارم.نصــوص صریحه بــر والیت و خافــت بافصل حضــرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب )ع(در قرآن کریم، بر دو بخش است؛ نصوص جلّیه و نصوص خفّیه. 
ََّما َولِیُُّکُم اهللُ« و سائر آیاتی که شماري  نصوص جلّیه قرآنیه، مثل آیه شریفه »إِن
از آن ها را دانشمند بزرگ ابن بِطریق در کتاب شریف »خصائص الوحي المبین 
في مناقب امیرالمؤمنین علیه السام«، با سندهاي معتبر از محّدثان و ارباب 
جوامع و صحاح و مسانید عامه روایت نموده است و  نصوص خفّیه قرآنیه، که 
در کنار نصوص جلیه، موقعیتي بسیار محکم دارند و والیت و خافت بافصل 
امیرالمؤمنین )ع( و سائر ائمه طاهرین )ع( را اثبات مي نمایند،  آیات قرآنیه اي 
اســت که: با استفهام، همه را مخاطب قرار داده است، مثل »أََفَمْن یَْهِدي إِلَی 
ي إاِل أَْن یُْهَدی َفَما لَُکْم َکْیَف تَْحُکُموَن« و  الَْحــقِّ أََحقُّ أَْن یُتََّبَع أَمَّْن الَ یَِهــدِّ
 از این آیــات، به وضوح، از نظر اظهر مصادیق، بــر حقّ بودن امیرالمؤمنین و 

اهل بیت )ع( به امر خافت و امامت و هدایت استفاده مي شود.
یکی از نصوص جلّیه قرآنیه، آیه شــریفه مباهله است. قال اهلل تعالی: »َفَمْن 
َک فِیِه ِمْن بَْعد َما جاَءَک ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تََعالَوا نَْدُع ابْناَءنَا َو ابْناَءُکم َو نَِساَءنا  حاجَّ
َو نَِســاَءُکْم َو انُْفَسنا َو انُْفَسُکْم ثُمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهلل َعلَي الْکاِذبیَن« این 
آیه، از جمله آیاتی است که بر فضیلت و بلندی رتبه و مقام اهل بیت عصمت 

و طهارت )ع( به اتّفاق مسلمانان، رسا و ناطق است.
شرکت  دادن علی، حسن و حسین و فاطمه زهرا سام اهلل علیهم اجمعین در 
مباهله که به تعیین و دســتور خداوند متعال بود، دلیل بر آن اســت که این 
چهار نور مقّدس و عظیم، که با پیامبر در مباهله حاضر شدند، شایسته  ترین و 
گرامی  ترین خلق در نزد خدا و عزیزترین اشخاص در نزد پیامبر رحمت بودند.

این فضیلت بســیار با عظمتی برای این چهار نور مطّهر اســت که در چنین 
واقعه با اهمیت و تاریخی، هم دوش و همراه پیامبر شوند و از میان تمام اّمت، 
از صغیر و کبیر و زن و مرد، فقط آن ها را خداوند انتخاب نماید.آری، بیســت 
و چهارم ذی الحجه که به عنوان روز بزرگ مباهله در تاریخ اسام ثبت شده 
و ســندی مهّم بر حّقانیت اهل بیت )ع( اســت، باید از آن مانند عید سعید 
غدیر، تجلیل شود و در این روز بزرگ، شیعیان و شیفتگان خاندان عصمت و 
طهارت )ع( مجالس و محافل باشکوهی برپا کنند و درباره این موضوع مهم، 
ســخنرانان، نویسندگان و مادحان، بگویند و بنویسند و سخن  سرایی نمایند.

در پایان، با عرض خاکســاري و عجز و ناتواني از اظهار وجود در عرصه اي که 
عرض وجود در آن شــأن اولیا و بزرگان و اعاظم است، پوزش مي طلبم؛ امید 
است این عرایض کمترین در بارگاه ملکوتي و مائک پاسبان اهل بیت صلوات 

اهلل علیهم اجمعین به شرف قبول نایل شود. 
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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 امیل لحود، رئیس جمهور پیشین لبنان ضمن بیان اینکه رژیم 
صهیونیستی را عده ای برای اهداف خود ایجاد کردند، گفت: اگر 
مقاومت سالح نداشته باشد لبنان حاکمیت خود را از دست می دهد.

عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب و ســردبیر 
رأی الیوم گفت، حمالت رژیم صهیونیستی به حشد الشعبی 
در عراق ثابت کرد که این گروه به بخشی از جبهه مقاومت با 

دشمن صهیونیستی مبدل شده است.

موشک، پهپاد و حاال پدافند هوایی؛ سه ضلع  قدرت مقاومت

آسمان یمن دیگر بی دفاع نیست
  جهان/ مهدی خالدی   هنوز دو روز از انهدام پهپاد پیشــرفته 
آمریکا از نوع )MQ9( بر فراز آســمان یمن نگذشته بود که روز 
گذشــته انصاراهلل از هدف قرار دادن و انهدام پهپاد ائتالف متجاوز 
ســعودی در حجه خبر داد. این در حالی است که ارتش یمن روز 
گذشته ضمن انتشار فیلم نحوه سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی 
از دو ســامانه دفاع موشــکی بومی این کشــوربا عنوان»فاطر1« 
و»ثاقب1« رونمایی کرد. به نظر می رسد نیروهای مشترک یمنی 
که در طول نزدیک به پنج سال تجاوز و محاصره تحمیلی ائتالف 
ســعودی توانسته با اتکا به نیروهای بومی صنعت دفاع موشکی و 
پهپادی خود را به ســرعت توســعه داده و به اوج برسانند، این بار 
با تمرکز بر ســاخت سامانه های دفاع موشکی در صدد هستند تا 
آسمان یمن را بر روی جنگنده های متجاوز بسته و عرصه را بیش 

از پیش بر سعودی تنگ کنند. 

 دیگر آسمان بی دفاع وجود نخواهد داشت
حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با قدس 
پیشــرفت های نیروهای یمنی در زمینه ساخت سامانه های دفاع 
موشکی را به عنوان نقطه عطفی در تحوالت صحنه نبرد این کشور 
دانســته و گفت: مقاومت اسالمی از لبنان و غزه گرفته تا یمن در 

مقطع کنونی آرام آرام در حال دستیابی به یک بازدارندگی راهبردی 
در مقابل زورگویان اســت. این بازدارندگی همان گونه که در بحث 
توازن وحشت از طریق توســعه موشک ها توسط حزب اهلل شروع 
و کم کم به غزه کشــیده شــده بود، اکنون در یمن به موشک های 
بالســتیک بردبلند و پهپادهای پیشرفته رســیده است. عابدینی 
در ادامه با بیان اینکه با وجود پیشــرفت های سریع مقاومت شاهد 
یک نقطه ضعف مهم بودیم که آن هم آسمان بی دفاع بود، افزود: 
آسمان باز به جنگنده های دشمن اجازه می داد بدون هیچ ترس و 
محدودیتی جوالن بدهند، اما با پیشرفت های اخیر انصاراهلل عماًل 
این ابزار قدرت متجاوزان هم از بین رفته و دیگر آسمان بی دفاعی 
برای مانور دشــمن وجود نخواهد داشت. این مسئله بویژه در یمن 
مهم است؛ چراکه در پنج ســال گذشته به علت ناتوانی در زمین 
عمده حمالت سعودی از هوا صورت گرفته اما با اقدام اخیر نیروهای 
یمنی در انهدام دو پهپاد آمریکایی و سعودی مشخص شد که پس 
از پیشرفت های سریع موشکی و پهپادی ضلع سوم قدرت نیروهای 

مشترک یمنی ایجاد و در حال تکمیل شدن است.

 تغییر و تحول در معادالت جنگ یمن
قاســم محب علی دیگر تحلیلگر مسائل منطقه نیز با بیان اینکه 

بروز اختالف گســترده میان مزدوران سعودی و امارات در جنوب 
یمن در چند هفته اخیر که از عدن شروع و امروز به ابین و شبوه 
هم کشــیده شده، دست برتر انصاراهلل را در صحنه تحوالت یمن 
بر همگان آشــکار کرده، گفت: اگرچــه در بحث نظامی وضعیت 
نیروهای مقاومت در موقعیت جغرافیایی تحت کنترل آن تثبیت 
شده است، اما اختالفات جدید میان متجاوزان، فرصت بیشتری 

برای عرض اندام به نیروهای یمنی داده است.
 محب علی افزود: در چند ماه اخیر تنها زمینه تحرک ائتالف در 
جبهه هوایی و حمالت گاه و بی گاه جنگنده های متجاوز بود، اما 
پیشــرفت نیروهای یمنی در حوزه دفاع موشکی این اهرم فشار 
سعودی را خنثی کرده و می تواند معادله جنگ را در آینده متحول 
و تغییر دهد. این پیشرفت های جدید انصاراهلل مسلماً سعودی ها را 
به فکر فرو برده و آن ها را وادار خواهد کرد هر چه ســریع تر برای 

خروج از یمن چاره ای اندیشیده و فکری بکنند.

سومریه نیوز: نیروهای »حشد الشعبی« در 
چارچوب فاز چهارم عملیات »اراده پیروزی« 
که برای تعقیب و سرکوب بقایای تروریست های 
داعش صــورت می گیــرد، موفق شــدند بر 
پنج منطقــه در غرب االنبار ســیطره یابند.

المیادیــن: آنکارا در تالش اســت به بهانه 
پســت های دیده بانی جای پای خــود را در 

شمال سوریه مستحکم کند.
بی بی ســی: در پــی انتقادهای گســترده 
بین المللی »ژائیر بولسانارو« رئیس جمهور برزیل 
به نیروهای مســلح این کشور دستور داد برای 
کمک به مهار چندین آتش سوزی بی سابقه در 

جنگل های »آمازون« وارد عمل شوند.

 حضور نظامیان آمریکا 
در عراق حرام است

فارس: آیت اهلل ســید کاظم حائری در فتوایی 
ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق تحت 
هر بهانه ای را حرام اعالم کرد. به نوشته پایگاه 
اطالع رسانی این مرجع تقلید شیعیان، در بخشی 
از متن این فتوا ضمن تأکید بر اینکه آمریکایی ها 
خود تروریسم و پناه دهنده تروریست ها هستند، 
آمده اســت: »به صراحت و از باب مســئولیت 
شــرعی می گویم که ادامه حضــور هر نیروی 
نظامی آمریکایی و مانند آن ها تحت هر عنوانی از 
جمله آموزش و مشاوره نظامی یا به بهانه مبارزه 

با تروریسم حرام است.«
در ادامه این فتوا آمده اســت: »مردان غیور ما 
در نیروهای مسلح باید به دفاع شرافتمندانه و 
مشروع از موجودیت اســالم و تمامیت ارضی 
کشور در مقابل هر نوع تجاوز زمینی یا هوایی 
بپردازند. شما تنها یک گزینه پیش رو دارید و 
آن مقاومت و دفاع در برابر دشمنی است که به 
حدی حقیر شده است که ترامپ یاغی نتوانست 

به شکل علنی وارد خاک شما شود.« 
در یک ماه گذشته مواضع نیروهای الحشد الشعبی 
چهار مرتبه دچار آتش سوزی و انفجار شده است 
و منابع عراقی به جد اعتقاد دارند که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در پشت پرده این حمالت 

قرار دارند.

 رهبران مخالف »مودی«
 به کشمیر سفر می کنند

تسنیم: »راهول گاندی« رئیس پیشین 
کنگــره هند و چند تن از رهبران مخالف 
»نارندرا مودی« نخست وزیر این کشور، با 
وجود مخالفت مقامات محلی، به کشمیر 
ســفر می کنند. مقامات محلی کشــمیر 
امــا تهدیــد کرده اند به این افــراد اجازه 
خــروج از هواپیما را نــداده و آن ها را به 
دهلی نو برمی گردانند. پیشتر سران حزب 
کمونیســت هند کــه از مخالفان مودی 
محسوب می شوند به کشمیر سفر کردند 

اما نتوانستند از فرودگاه خارج شوند. 

آغاز نشست هفت کشور صنعتی جهان در سایه اختالف ها
 تلگراف: G7 از هر زمان دیگر در تاریخ 

چهل و پنج ساله اش پرتفرقه تر است 
جهان: نشست سه روزه جی7 )هفت کشور صنعتی جهان( دیروز در حالی در شهر 
ساحلی بیاریتز فرانسه آغاز شد که رویارویی آمریکا و چین باال گرفته و از سوی دیگر 
برگزیت، امور اقلیمی، تجارت بین الملل و مسئله ایران، سبب شده تا کار امانوئل مکرون 
برای ارائه نتایج ملموس در این نشست دشوار شود. رئیس جمهوری فرانسه به عنوان 
میزبان نشست، خواستار تمرکز رهبران بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا بر 
ســر اموری چون دفاع از دموکراسی، برابری جنسیتی، تحصیالت و تغییرات آب  و 
هوایی شــده است. با این حال، اوجگیری جنگ تجاری میان چین و آمریکا، تالش 
دولت های اروپایی برای تنش زدایی میان تهران و واشنگتن و نیز بیانیه های جهانی در 
محکومیت آتش سوزی های عمدی در جنگل های آمازون، دستور کار مکرون را تحت 

تأثیر قرار داده است.
ستیزه جویی های پرسابقه دونالد ترامپ، در گردهمایی های چندجانبه که نشست سال 
پیش گروه 7 را به نتایجی نامطلوب منتهی کرد، حاکی از آن است که نمی توان در 
نشست امســال نیز امیدی برای توافقات قابل توجه داشت. سال گذشته، ناظران به 
دلیل آنکه ترامپ نشست این گروه در شارلووی کانادا را زودتر از دیگر رهبران ترک 
کرد، این مجمع را تحت »گروه 1+6« عنوان کردند. طبق اظهار مقامات آمریکا، ترامپ 
سیاســت های کاهش مالیات و مقررات زدایی خود را در این نشست بیان و از دیگر 
همپیمانان خواهد خواست تا جهت مقابله با مشکالت اقتصاد جهانی، از خط مشی او 
پیروی کنند.همزمان رسانه انگلیسی تلگراف در گزارشی نوشت: اعضای هفت اقتصاد 
بــزرگ دنیا در حالی برای چهل وپنجمین بار دور هم جمع می شــوند که بیش از 
هر زمان دیگر در طول تاریخ چهل و پنج ســاله ایــن گروه درگیر تفرقه و اختالف 
هســتند. این روزنامه در ادامه آورد: از آنجا که اعضا بر ســر همه چیز از »برگزیت« 
گرفته، تا تجارت، تغییرات جوی، نحوه تعامل با چین، ایران و روسیه اختالف دارند، 
بعید است اجالس گروه 7 در سال جاری بتواند با صدور بیانیه مشترک به کار خود 
پایان دهد.  تلگراف نوشــت: از زمانی که این گروه در سال 1۹7۵ کارش را به عنوان 
گروه ۵ آغاز کرد، این نخستین بار است که اعضای آن قادر نیستند بر سر بیانیه ای 
با اهداف و مقاصد یکسان به توافق برسند.  این نشست تحت تدابیر شدیدی امنیتی 
برگزار می شود. دولت فرانسه برای دور نگه داشتن تظاهرات کنندگان از محل برگزاری 

نشست، 1۳ هزار نیروی پلیس را مستقر کرده است.

  نمابر تحریریه:     ۳7610087 -۳7684004  )0۵1(
)0۵1(   امور مشترکین:                 ۳7618044-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵1888   )0۵1(
  روابط عمومی:                    ۳7662۵87   )0۵1(
  ارتباطات مردمی:                ۳7610086   )0۵1(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7088   )0۵1(
)0۵1(   ۳762820۵                                             
                                      فاکس: ۳761008۵  )0۵1(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹17۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳768۵011 )0۵1(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6182   و   66۹۳7۹1۹ )021(
 نمابر:                                     66۹۳801۳  )021(
 پیامک:                                            30004567

روسیه دو موشک بالستیک 
جدید آزمایش کرد

جنگ تجاری واشنگتن و 
پکن داغ تر می شود

 7 کشته در حمله طالبان
به کاروان نظامیان آمریکایی

پرس تی وی: ارتش روسیه روز گذشته از 
آزمایش موفقیت آمیز دو موشک بالستیک 
که از دو زیردریایی این کشــور شــلیک 
شدند خبر داد. این آزمایش موشکی پس 
از آن انجام شــد که روز جمعه والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه در واکنش 
به آزمایش موشکی آمریکا دستور مقابله 
به مثل و واکنش متقــارن را صادر کرد. 
وزارت دفاع آمریکا دوشنبه هفته گذشته 
اعالم کرد که یک موشک کروز زمین پایه 

میانُبرد را آزمایش کرده است. 

مهر: رئیس جمهوری آمریکا ۵۵0 میلیارد 
دالر کاالی چینــی را مشــمول افزایش 
۵ درصدی تعرفه های تجــاری کرد. این 
اقدام پس از آن صورت گرفت که در ادامه 
تنش تجاری میان دو کشور، چین بر 7۵ 
میلیــارد دالر از کاالهای آمریکایی تعرفه 
تعیین کرد. ترامپ روز سه شنبه گفته بود 
که مجبور است با چین در تجارت مقابله 
کند حتی اگر سبب آسیب کوتاه مدت به 
اقتصاد آمریکا شود؛ چون پکن دهه هاست 

سر واشنگتن کاله می گذارد. 

ایسنا: همزمان با برگزاری دور نهم مذاکرات 
آمریکا و طالبان در دوحه، صبح دیروز یک 
کاروان نظامی نیروهای خارجی در والیت 
پروان افغانســتان مورد حمله طالبان قرار 
گرفت. محمد محفوظ ولــی زاده، فرمانده 
امنیتی پــروان گفت: ایــن رویداد تلفاتی 
جانی نداشته اســت،  اما دو تانک نیروهای 
خارجی در اثر انفجار تخریب شده اند. گروه 
طالبان اما با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد: 
در این حمله هفت ســرباز خارجی کشته 
و چهار تــن دیگر آن ها زخمی شــده اند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

بدون تیتر

خبر

 انعکاس

 گزارش خبری

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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      صفحه 8

ع ۹
۸۰
۶۸
۲۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ﹡﹍︊︀﹡ــ﹩ ﹝︖︐﹞ــ︹ 
﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩                    و  ︎︥و﹨︪ــ﹩   ، آ﹝﹢ز︫ــ﹩ 

︋︣ج ︨︍﹫︡ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٠
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
︎︀﹋️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ١٩٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹩﹡︀﹇︀︠ ﹟﹫︋ – ︧︡ــ︀︋︡اری ︋︣ج ︨︍﹫︡ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪ــ

١٠ و ١٢  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٠۶/٠٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٠۶/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/٩٨/٠۶
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/٩٨/٠۶

* ﹨︤﹠﹥ 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
۶۸
۲۲

فراخوان مناقصه
 

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

 ﹅︣︵ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ، ︎︥و﹨︪ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︣ج ︨︍﹫︡ را از
ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩١، 
 ﹏︣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:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹩﹡︀﹇︀︠ ﹟﹫︋ – ︧︡ــ︀︋︡اری ︋︣ج ︨︍﹫︡ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪ــ

١٠ و ١٢  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٠۶/٠٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٠۶/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/٩٨/٠۶
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/٩٨/٠۶

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.
عروابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد ۹

۸۰
۶۸
۲۶

فراخوان مزايده
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ارا﹥ ︠︡﹝︀ت آ﹝︊﹢﹐﹡︦ ︭︠﹢︮﹩ 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از 

︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋.︡︀﹝﹡
 ﹤︡ه ︑︀ اراا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٢، از در
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︡ه ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀د ﹝︤ا﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝︤ا︡ه ﹎ــ︣ان  در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊︐﹠ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞  ︡ه︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡.
 ﹇︀︋ــ﹏ ذ﹋ــ︣ ا︨ــ️: * ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ﹁﹢ق 
﹝︊﹙ــ︼ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ 
                 ︡﹫︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹝﹫︋ ︧ــ︀︋︡اری ﹤︋ ︣ر﹆﹞ ️﹚﹞ ــ﹥ در﹋
﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪ــ︡ – ︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب – ا﹡︐︀ی 

︋﹢﹜﹢ار ا︋﹢ر︀ن  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٠۶/٠٣ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر ﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٠۶/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/٩٨/٠۶
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝︤ا︡ه: ٢۵/٩٨/٠۶

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝١١۶ ︣ ﹝︪︡ ﹡﹢︋️ دوم 

︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
 دوم در ︑︀ر ️︋﹢﹡ ︪︡﹞ ١١۶ ︣﹞ ﹟﹊︧ــ﹞
︀︻️ ١١ در ﹝﹏ ︑︀﹐ر ︻︡ل وا﹇︹   ︨٩٨/۶/١۴

در ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ️﹋︣  د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:  ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️︫ 

︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝١١۶ ︣ ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل ٩٨ 
 ︦︎ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀︑ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ا︻︱︀ی
از اــ﹟ آ﹎ــ﹩ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︠ــ﹢د را ︋﹥ 

د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ د﹨﹠︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۳۰
۰

﹑ک ︑﹠﹥، ﹋︀رت   ︎،﹩︀﹝﹠﹨ک را﹑ ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩،︎   ︋،︤ ــ︊ ︣گ︨   ︋.
 ﹜︐︧﹫  ︨️ ــ﹫﹊﹙ ﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹝﹢︑﹢ر︨  ️ و︋  ــ﹢︠ ﹝﹢︑﹢ر، ﹋︀رت︨ 
 N3T ﹤َ﹠︑ ــ﹞︀ره ︣﹝﹢︑﹢ر ﹝ــ︡ل ١٣٩٠︫   ︎﹤ ︨ــ﹫﹞︣غ ﹋︀ر︠︀﹡﹥︋ 
 157FMIN3T*1094139 ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝ A9091439 125*** و︫ 
︣وز ﹁︀︲﹙﹩  ﹥ ﹡︀م︋  و︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٩٨٨۶ ا︣ان ٧۶٣︋ 

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

/ع
۹۸
۰۶
۸۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︪︡﹞  ﹩﹡︀م ︑︺︀و﹡﹩ ︑︀﹋︧﹫︣ا︨ ︋︣گ
︋︪﹞︀ره ٣۵٠٩ ︋﹠︀م ا︮︽︣ ︻︊︡ا﹜﹙﹫︀ن 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۴۴
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢درو دوو ﹝︀︑﹫︤  ︊︤و︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و﹋︀رت︠  ︋ــ︣گ︨ 
اس ︑ــ﹩ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای رو︾﹠ــ﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ︋﹥ 
︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره  و۶۶   ۴۵٩  – ا﹡︐︷︀﹝ــ۶۶﹩  ︫ــ﹞︀ره 
IR 81155046841 و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 000509H ﹝﹀﹆﹢د 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︣د﹎

/ع
۹۸
۰۶
۸۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
﹋︀رت  ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ﹋︊﹫︣︑GY﹏︣ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٣٣٣٨/٧۶۶ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 163FML-2M*72039859* و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NCV***200T9030765 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︣︑︱﹩ ﹡﹢︻﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۶
۸۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎ــ︥و SD ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٨٣ص٩١ ا︣ان 
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 163B0124491 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏   ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAAP41FE6EJ691167
︫ــ︣﹀﹩ راد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۷۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٩٧﹨ـ٩۴ ا︣ان ٣۶︫   ︫﹤ رو︾﹠﹩︋ 
 S1412285823597 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 1488819 و︫ 
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫ــ︡ ﹁︽︀﹡﹩ ﹇︤﹜︣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۸۰
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۸۱
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︵︣﹡︀ ︑﹫ــ︌ ١٢۵cc ر﹡﹌ 
N١D*٢٩٨١۴٢۴*︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫﹤ آ﹜︊︀﹜﹢﹩ ﹝︡ل ١٣٩٠︋ 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ١٢۵B٩٠٠۴٢٧٨ ***N١D ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۶۵  اــ︣ان  ٨٨۴٣٩ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ر︲ــ︀ 
︨ــ︣وری ﹇︭︣  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

-.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︑︣ک آز﹝﹢ن 
ـ﹥  ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︫ـ︣ق︫ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٠٠٨ و︫ 

١٠٣٨٠۵٧٨٢٣۵
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ر︲ــ︀ ︊︮﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠۶۵٢٢۴١۶٧٠ ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی 
︻﹙﹫︣︲︀ ︻︷﹫﹛ زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٢۶٧۴٩۵ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س 

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

(۵٧۴٢٧۶)

س
,۹
۸۰
۶۷
۳۸

ع ۹
۸۰
۶۸
۰۰

((﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ))
 ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ را ﹏ذ ﹤︪︣و﹞ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹙﹫︀ت ﹅︣︵ ︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از︫ ت ︫︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب﹑﹞︀︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀دآ﹀﹞ ️︀︻در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︫︣

ف
دي

ر

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع مبلغ برآورد اوليه به ريالمدت اجراموضوع
كار به ريال

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع رتبه و رشته مورد نياز
كار

1
راهبري، تعمير ، نگهداري و بهر ه برداري از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و انتقال وتأسيسات 

حداقل رتبه 3662/881/552/9973/145/000/0002 ماهفاضالب درمحدوده منطقه 3 شهرستان مشهد

حداقل رتبه 2

حداقل رتبه 2

حداقل رتبه 3

حداقل رتبه 3

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

2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت

4 . چك تضمين شده بانكى

2
راهبري، تعمير ، نگهداري و بهر ه برداري از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و انتقال وتأسيسات 

3655/429/881/4002/772/000/000 ماهفاضالب درمحدوده منطقه 1 شهرستان مشهد

3
راهبري، تعمير ، نگهداري و بهر ه برداري از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و انتقال وتأسيسات 

3652/731/480/7102/637/000/000 ماهفاضالب درمحدوده منطقه 2-4شهرستان مشهد

4
راهبري، تعمير ، نگهداري و بهر ه برداري از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و انتقال وتأسيسات 

3651/129/026/3602/557/000/000 ماهفاضالب درمحدوده منطقه 1-4 شهرستان مشهد

5
راهبري، تعمير ، نگهداري و بهر ه برداري از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و انتقال وتأسيسات 

3649/855/175/4022/493/000/000 ماهفاضالب درمحدوده منطقه 2 شهرستان مشهد

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹏﹞ ١٣٩٨/۶/۵ از ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت : از ︑︀ر ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ︀ر︑
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠ ،︪︡﹞ ︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/٢٠ ︋﹥ آدرس︀︎ : و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹩︋︀︀ت ا︨﹠︀د ارز﹋︀︎ ﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ︀ر︑

﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و ︎︦ از ارز﹠︪﹫︎ ، ﹩︋︀︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم را ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .        ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  

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

  ﹩﹆﹫ ﹫﹟ د︠️︋   ︫︉﹡︀︖﹠ا ﹩﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹁︀رغ ا﹞
﹁︣ز﹡︡ ︡﹝﹞︧ــ﹟ ش ش ١۵۵ ︮ــ︀دره از ︵︊︦ 
︀دره  در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ︻﹙﹢م ︑︖︣︋﹩︮ 
از وا︡ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ۴۵۶٩٧/آ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
ــ﹥  از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮ــ﹏ ﹝ــ︡رک را︋ 
 ︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ﹝︪ــ
﹇︀︨ــ﹛ آ︋ــ︀د ︋﹢﹜ــ﹢ار ا﹝︀﹝﹫ــ﹥، ︀رراه ﹢︨ــ﹀﹩ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪︨︡ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی  
اداره ا﹝ــ﹢ر ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀﹫ــ︡. 
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