
 

رونمایی از سه داروی جدید ایرانی در داروسازی ثامن
 آستان  سه محصــول جدید شرکت داروسازی ثامن با حضور با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

تولیت آســتان قدس رضوی رونمایی شد. تولیت آستان قدس 
رضوی روز گذشته و در آستانه روز داروسازی، از سه داروی تولید 

 ............ صفحه 3شده در  شرکت داروسازی ثامن وابسته...

تفتیان بدون المبورگینی 
تا زیر 10 ثانیه

جایزه بهترین رمان برای انتشارات 
»به نشر« در جشنواره شهید اندرزگو

بازار ارزآرام است
تقاضای کاذب نداریم     

11 12 4
به امید دیدار با سریع ترین پسر ایرانی در فینال توکیو اثر »سعید تشکری« از میان 56 داستان بلند برگزیده شد رئیس کانون صرافان:

  :j امام صادق
هرکه با خانواده 

خود خوش رفتار 
است، عمرش 

بسیار خواهد بود. 
الکافى، ج. ۸، ص. ۲۱۹

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 5 شهریور 1398 25 ذی الحجه 1440 27 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9048  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه بیت المقدس  700 تومان 

 در نشست خبری با خبرنگاران مطرح شد 

سخنگوی دولت: تمایلی برای مذاکره با آمریکا نداریم
 سیاست   علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 
ما در دوران تثبیت و عبور از شوک فشار هستیم و با تعهد به آینده بهتر، دولت دوساله خود را 
آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: دیداری با رهبری داشتیم و الزم است از ایشان تشکر کنم که 
رهنمودها و ارشادات زیادی را مطرح کردند و گفتند، همه توجه داشته باشند که دولت میاندار 
است. ایشان فرمودند: کسانی که از بن بست در جامعه حرف می زنند سخت در اشتباه هستند. 
من فکر می کنم حمایت همه قوا از تولیدکنندگان امروز ضروری اســت و دولت توصیه های 
معظم له را در دستور کار خود قرار داد. وی گفت: این هفته، هفته شلوغی برای دیپلماسی 

چندجانبه بود و فشار آمریکا نتوانسته نفوذ دیپلماسی کشور...

ضمیمه  روز

در این شماره »بیت المقدس«  
می خوانید:

جبهه عراق
هراس از قدرت روز افزون 

مقاومت عامل حمله 
صهیونیست ها به الحشدالشعبی

 ............ صفحه 2

در پی بررسی مجوز یک ساخت 
و ساز عجیب مشخص شد

200 میلیون رشوه 
سنگ بنای 

»باستی هیلز« 
مشهد!

رئیس جمهور در مراسم ارائه 
دستاوردهای دولت:

برای رسیدن 
به اهداف و 

عظمتمان
مقاومت می کنیم

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3 قدس خراسان

حجت االسالم حریزاوی 
در گفت وگو با قدس:

خانواده با تربیت 
انقالبی در ترازتمدنی 

قرارمی گیرد
تصویر خانواده ایرانی در 

سینمای ملی چگونه است؟

حمله به ستون 
خانواده روی پرده 

نقره ای
یادداشتی از 

دکتر اصغر مهاجری

تاوان فروپاشی 
خانواده ها را 

نمی توان پرداخت!

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 5

      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
طبخ و توزيع غذاى 

بيمارستان دكتر شيخ 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۸

فراخوان مناقصه 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى  

بيمارستان  دكترشيخ 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۰

فراخوان مناقصه                       
تهيه مواد اوليه ، طبخ و توزيع غذاى 
بيمارستان  حضرت زهرا (ع) فريمان 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۳

فراخوان مناقصه                      فراخوان مناقصه                        ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز﹁ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ ﹤﹫﹑︮ا
(﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و  ﹈ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ١٣٩٨٫٣٢٧١)(﹡﹢︋️ اول)

﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)  
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ــ︡ای ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩-︫  ﹫︀︋︀ن︫  ﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ (ص)- ا︋︐︡ای︠  ﹙﹢ار︎  ــ︀️ اداری-︋   ︨- ︡﹠︗︣﹫︋

︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا︑︀ق ١٢١- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- ︑﹙﹀﹟ :  ٣٢٣٩٢٠٠٠-٠۵۶- ﹡﹞︀︋︣ ﹇︣ارداد﹨︀ :  ٣٢۴٠٠۵٢٣-٠۵۶
﹝﹢︲﹢ع ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︎﹫﹞︀ن ︖﹞﹩ ︠︡﹝︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ (︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︭︭﹩) ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ از 

︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠٠١)
ــ﹞︀ره                                ︫﹤ ــ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋  ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ـ︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨ــ︀ی ا︻﹑م ︫ــ︡ه در آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟︋  ﹡ـ﹢ع و ﹝︊﹙ـ︼ ︑︱﹞﹫ـ﹟︫ 
 ﹤︋ ﹈ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤ارا -(︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ︭︡﹊ ︀رد و﹫﹚﹫﹞ ﹈) ︀ل١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ه- ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۴/٠٩/٢٢- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر

︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. 
﹡﹊︐﹥ : ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︑︀ ﹇︊﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د           
(︨ــ︀︻️ ١۵:٠٠روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢٧) ︻﹑وه ︋︣ ︋︀ر﹎︢اری از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︀︋︧︐﹩ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ارا﹥ ﹎︣دد .
﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ︎﹫﹞︀ن :  

︋﹢د︗﹥ ا︗︣ا﹩ ا﹟ ︎﹫﹞︀ن از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︗︀ری ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد.
︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن :

•ارا﹢︭︑ ﹤︣ ︋︣ا︋︣ ︋︀ ا︮﹏ ︫︡ه ی ︎︣وا﹡﹥ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی و ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ﹝︺︐︊︣ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ر︫︐﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩
•دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩

•دا︫︐﹟ ︨︀︋﹆﹤ ﹋︀ری ﹝︣︑︊︳ و ﹋︀﹁﹩ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ر︲︀️ ﹡︀﹝﹥ از ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ︎﹫︪﹫﹟
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ارك ﹝︺︐︊︣ ︔︊︐﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ و ﹝︡ارك و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︢﹋﹢ر در ا︨﹠︀د ارز﹞ ﹤ارا•

︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ :
oآ︣︠ــ﹟ ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر٠۵ /٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︨ــ︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٠٩/٩٨/٠۶                          
︀ً از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥  ﹁︣︮ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ﹠︀د ارز )

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠٠١) ﹇︀︋﹏ دا﹡﹙﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.)
o آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ︋︀ ︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

دو﹜️) : ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧/٩٨/٠۶  
o ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٠:٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/٩٨/٠۶  

o ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت (ا﹜︿ و ب و ج) : ︨︀︻️ ١۴:٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠٧- ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
 (www.setadiran.ir) ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︐﹋︫︣ــ

 .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︋︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠٠١) در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ارز﹞
 ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز﹢︻ ️︗ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹉ ︣﹨ ا﹨︡ ︫︡ و﹢︠ ︹︀د ︑﹢ز︐︨ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د︮ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︀د ︋︀ر﹎︢اری︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ در ﹩﹎ذ﹋︣ ︫︡ه در آ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ن ا︨﹠︀د را ︑︀ آ﹞︤﹝﹨ ﹩︐︧︀︋
﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹢ز︹ و ︀ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان ︮﹢رت ﹡﹢ا﹨︡ 

 . ️﹁︣︢︎
از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹋︧︉ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ . 

︀ً ارا﹥ ﹝︡ارك و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︋︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .  ﹠﹝︲
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir ︀ی︐︀︨ در ﹩﹎آ ﹟ا

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان جنوبى
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۹۸
۰۶
۹۱
۶

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟    (﹡﹢︋️ اول)     
آ﹎﹩ ︫﹞︀ره   ٩٨/٩٩١٨/٩٢  –      ٠٢/٩٨/٠۶

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ︎︣وژه ا︗︣ا﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ا︗︣ا﹩ آ︋﹫︤داری        
﹟︀ن ﹇︤و︐︨︫︣ ﹟﹫﹨︀﹞ ︤﹫︋زه آ﹢ -١

٢- ﹢زه آ︋﹫︤ ︎︣وان ︫︨︣︐︀ن آوج٣ -﹢زه آ︋﹫︤ ﹡﹢ده - ︫  ﹉︨︀﹠︨︣︐︀ن آ︋﹫﹉  را ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.
برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهرديف

1
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى 500  مترمكعب
بندگابيونى 2300   مترمكعب
بندخشكه چين1000مترمكعب

حوزه آبخيز ماهين
98/06/31 الى98/11/30 شهرستان قزوين

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 

وآبخيزدارى 1398  

2
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى  500  مترمكعب
بندگابيونى 3500 مترمكعب

بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز پروان             
98/06/31 الى98/11/30 شهرستان آوج

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى 1398

3
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى  500  مترمكعب
بندگابيونى 2400 مترمكعب

بندخشكه چين1700 مترمكعب

حوزه آبخيز چناسك-كياده               
98/06/31 الى98/11/30 شهرستان آبيك

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى 1398 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︖︋︀︗ رد ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ و﹢﹞ ︉︧ده و﹢︋ ﹩︊︣﹆︑ ︣﹋︢﹛زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹢ ︀م ︨︀زه ﹨︀ی︖١︣ : ا﹋︢︑  
  ︑︢﹋٢︣ : ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︀︋︡ در ر︫ــ︐﹥ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ - آب -  ا︋﹠﹫﹥ و  راه   ︋︀ ︀︎﹥ ١ ا﹜﹩ ۵ و ر︑︊﹥ آب و آ︋﹫︤داری ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡ــ﹩ 

﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ︋︀︫︡.
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د و  ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ و .... و ︋︣﹎﹥ ﹨︀ی ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٠۵  ا﹜﹩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ 
ــ︀️ اQazvin.frw.org.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و ﹝︺︀و﹡️  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  و وب︨  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ )︋  ــ︐︀د (︨  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ٩٨/٠۶/١۶ از
آ︋﹫︤داری ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز ︨ــ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢۶ ﹝︡ارك ﹐زم ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋︀ر﹎︢اری و ︎︀﹋️  ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ 
ــ﹞︀﹜﹩- ﹝︖︐﹞︹ ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩   ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫   ︠: ﹟اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و ﹟ــ︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا  ︫︣﹞︣︋︧ــ︐﹥ ﹐ک و  ︨️﹋︀  ︎﹉ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. (︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات از ︨︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢٧  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡).
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ 

﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان ︋ــ︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨ــ﹠︀د را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ )                                     
 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀در﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋و آ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹋ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره

/ع
۹۸
۰۶
۹۰
۲

       

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
 ١٠٠ × ٧٠ ︢︾︀﹋ ︡︣︠

﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب   ︨﹩﹞︣﹎  ٧٠ 
︣گ ︋﹥ ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 

︋︪﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان: 
٢٠٩٨٠٠١٠۶۵٠٠٠٠٢٠

ـــ︀﹝﹩  ︫ـ︣﹋️︨ 
︎︀ــ︀﹡﹥ دو﹜︐ــ﹩ ا︣ان
( ﹡﹢︋️ دوم )   م ا﹜︿: ١٨١۵

٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۱۶
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  کشمیر و حکایت زخم 
عمیق »استعمارگر پیر« 

در شبه قاره

»فدریکو پیراچینی«، تحلیلگر بنیاد فرهنگ     
 استراتژیک ایتالیا در گفت وگو با بیت المقدس:

56

جبهه عراق
هراس از قدرت روزافزون مقاومت عامل 
حمله  صهیونیست ها به الحشدالشعبی

٤

اقدام نظامی جدید آمریکا در 
خاورمیانه به معنای خودکشی 
ترامپ است

»دختران ماه« تا 
»زندگی به سبک رضوی«

 ............ صفحه 3

ویژه روز خانواده 

س
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 5 شهریور 1398 25 ذی الحجه 1440 27 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9048 

روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده نیروی دریایی ارتش: صنعت دفاعی امنیت یگان های شناوری نیروی دریایی را تأمین کرده است  سیاست: امیر خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در بازدید از نمایشگاه صنعت 
دفاعی و سامانه باور 373 گفت: امروز وزارت دفاع بنا بر تدبیر فرمانده معظم کل قوا به موضوع مصونیت بخشی و تأمین امنیت یگان های شناوری نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف و به ویژه 

پدافند هوایی تا حد باالیی جامه عمل پوشانده است. وی افزود:  پیشرفت های وزارت دفاع و حرکت رو به جلو آن به برکت انقالب و با همت نیروی انسانی جوان و انقالبی رقم خورده است.

 سیاست  حســن روحانی روز دوشنبه 
در مراســم ارائه دســتاوردهای دولت در 
زمینه توســعه زیرساخت های روستایی با 
بیان اینکه در شــرایط سخت امروز که با 
فشــار اقتصادی و تحریم دشمنان روبه رو 
هستیم، راهی جز توسعه کشور، رونق تولید 
و همکاری و انسجام بیشتر نداریم، گفت: 
دولت برای حل مشــکالت از هیچ تالشی 
معتقدم  و  نمی کنــد  دریغ 
برای توســعه و پیشــرفت 
کشــور، باید از هــر ابزاری 
استفاده کنیم. من اگر بدانم 
با مالقات کسی در جلسه ای، 
مشکل کشورم حل می شود، 
دریغ نخواهم کرد زیرا اصل 
منافع ملی کشــور اســت. 
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
امروز در شرایط سختی قرار 
گرفته ایم و از یک سال پیش 
شــدیدترین تحریم ها علیه 
مردم برقرار شــده اســت، گفت: در عین 
اینکه در این تحریم ها مقاومت می کنیم، 
مقابله به مثل هم می کنیم؛ تعهدات خود را 
کاهش می دهیم، اما فرصت برای مذاکره و 
دیپلماسی را هم قرار می دهیم و با دو ماه 
فاصله بین هر مرحله از کاهش تعهدات راه 
برای حل مشکالت از مسیر دیپلماسی را 
باز می گذاریم. دکتر روحانی با بیان اینکه 
خواست مردم ما حفظ عزت و استقالل توأم 
با رفاه و کاهش زحمت و سختی هاســت، 

گفت: ما مقاومت و ایستادگی می کنیم تا 
به اهداف، امنیت و عظمت برسیم. ایستادن 
وقتــی ارزش دارد کــه منافــع ما تأمین 
شود. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای 
امنیت و منافع خود می ایســتیم و خسته 
نمی شــویم، گفت: در کنار این ایستادگی 
و مقاومت، برای حل وفصل مســائل خود 
مذاکره هم می کنیم. وقتی کشــتی ما را 
توقیف می کنند، هم مذاکره می کنیم و هم 
کشــتی آن ها را می گیریم. هر دو کار را با 
هم انجــام می دهیم. وی با تأکید بر اینکه 
دست قدرت و دست دیپلماسی باید با هم و 
در کنار هم باشند، گفت: آن هایی که تصور 
می کنند، یک دســت کافی است، اشتباه 
می کنند، باید هم از قدرت نظامی، فرهنگی 
و اقتصادی خود استفاده کنیم، هم از قدرت 
سیاسی، دیپلماسی و مذاکره. رئیس جمهور 

افزود: برخی که در گوششــان پنبه  است، 
مــدام می گویند از مذاکــره با قدرت های 
بزرگ چه سودی برده ایم؟ پس از مذاکرات 
به جــای یک میلیون بشــکه، بیش از 2 
میلیون و 800 هزار بشــکه صادر کردیم 
و میلیاردها دالر از پول هایمان به کشــور 
بازگشــت و هر ماه حدود یک میلیارد از 
پول های کشورمان آزاد شد و قطعنامه هایی 
را که آمریکا 30 ســال برای آن ها زحمت 
کشــیده بود، به مانند بت ها خراب کردیم 
و سرمایه گذاری های خارجی جذب کشور 
شد. دکتر روحانی اضافه کرد: عده ای زمانی 
که سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور 
شد، هیچ حرفی نمی زدند، اما وقتی آن ها 
از کشــور می روند، همان هایی که سکوت 
کرده بودند، زبان به اعتراض باز می کنند که 
چرا این ها رفته اند. وی با تأکید بر اینکه باید 

از همه توان خود برای توســعه و پیشرفت 
کشور استفاده کنیم، اظهار داشت: باید از 
کار هر فردی که در کشور خدمت می کند، 
سپاسگزاری کنیم و ناشکری است که کار 
یک نهاد را خوب توصیف کنیم و نســبت 
به نهاد دیگر، ناشکر باشیم. دکتر روحانی 
خاطر نشان کرد: ظاهراً یک عده فقط نصف 
قانون اساســی را قبول دارند، اما معتقدیم 
همه اصــول قانون اساســی باید محترم 

شمرده شود.

 دو گام هسته ای برداشتیم اما 
مذاکره هم می کنیم

رئیس جمهور گفت: در زمینه هسته ای دو 
گام مهم برداشته ایم، اما همزمان مذاکره 
هم می کنیم. وزیر خارجه کشــورمان به 
پاریس می رود، برای مشــورت بازگشته و 
دومرتبه به پاریــس بازمی گردد، ما نیز با 
مسئوالن مربوط جلسه گذاشته و گفت و گو 
می کنیــم و معتقدیم باید هرگونه اقدامی 
را که الزم اســت، انجام دهیم. حتی اگر 
احتمال موفقیت 20 یا 10 درصد باشد، نیز 
باید تالش کنیم و نباید فرصت را از دست 
بدهیم. دکتر روحانی بــا تأکید بر اینکه 
قدرت ملی و تولید ملی در رأس اقدامات 
دولت قرار دارد، گفت: تولید ملی و قدرت 
ملی به ما فرصت می دهد که با دنیا حرف 
بزنیم و امروز احیای صنعت، کشاورزی و 
بخش خدمات شهری و روستایی به معنای 

توانمند شدن قدرت ملی است.

رئیس جمهور در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی:

برای رسیدن به اهداف و عظمتمان مقاومت می کنیم

 قیمت یک نوشابه تک نفره 2 هزار تومان، قیمت یک لیتر بنزین یک هزار تومان، 
حاال پیدا کنید پرتقال فروش را! 09150007109

 تصور می کردم با پیشنهاد رهبری مبنی بر جذب نقدینگی، با ساخت پاالیشگاه 
جدید و تبدیل نفت خام به کاالی با ارزش افزوده تر فوراً مسئوالن به این پیشنهاد 
لبیک خواهند گفت، ولی به ظاهر منافعی مثل کرسنت و توتال مانع از همصدایی 
برخی با رهبری شــده اســت، در غیر این صورت باید دالیل تخصصی رد آن را در 
رســانه ملی اعالم نمایند همان طور که برای توجیه حذف چهار صفر اعالم کردند. 

09350003156
 آقای محمدجوادجمالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، سوم شهریورماه 13۹8 
در گفت وگو با قدس آنالین مطالبی از رســانه های غرب برداشت کرده که بارها از زبان 
حضرت آقا شنیدیم و برای اکثرمردم تازگی ندارد، چون برداشت ایشان رابا الفاظی دیگر 
بارها مطرح فرمودند و از طرفی چون آرشیوها راحت در اختیار نمایندگان است، انصاف 
این بود که ابتدا سخنان حضرت آقا را ذکر می کردید، تا دنیا هم بداند،)پیش بینی حضرت 
آقا عین واقعیت بوده( که متأسفانه با عدم اطاعت، کلی زمان از دست دادیم، انصاف داشته 
باشید اعتراف به اشتباه، هم شهامت است البته برای امثال شما فرصت هست شاید بشود 
بعضی از همقطاران لجوج خود را از خواب بیدار کنید، البته غیر آن ها که در بازداشتند، 

که این  هم در حد خود غنیمت است. 09390002323
 ما پزشکان  از معدود اقشاری  هستیم  که  با تعرفه  دولتی  کار می کنیم  که  امسال 
 فقط 4 هزار تومان  زیاد شــده  و از ســال ها قبل  کارتخوان  داریم  و مالیات ، قبل  از 
هرگونه  پرداخت، از ما کسر می شود و با افتخار در خیریه ها خدمت  و در جنگ  و 
تحریم  هم  با مردم  بوده ایم، اما بعضی  نمی خواهند افراد باسواد در مملکت  جایگاهی 
 داشــته  باشــند و به جای قدردانی هجمه  رســانه ای علیه  اطبا به راه  انداخته اند. 

09150002986
 ســاالنه 2 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه فرهنگیان در صندوق بیمه طالیی  
به حســاب پزشکان، ســونوگرافی ها، آزمایشگاه ها و بیمارســتان های خصوصی واریز 
می شــود، بعد از چند ده ســال با این روش اداره نادرســت بیمه طالیی چه سازه های 
بهداشتی و بیمارستانی در اختیار فرهنگیان به صورت )اختصاصی( قرار خواهد گرفت؟ 

09150007109
 االن یک بیسواد با دستگاه کارتخوان بلده کار کنه. حال یک پزشک که شب و روز 
با انواع و اقسام نرم افزارها در ارتباط است میگه باید آموزش ببینه. 09150007855

 به این نتیجه رسیدم عجب کار اشتباهی کردم که به سهم خودم با این عملکرد 
مثبت و ســازنده جناب آقای رئیسی از زمان تصدی مســئولیت قوه قضائیه، در 
انتخابات ریاست جمهوری به ایشان رأی ندادم. الحق ایشان برازنده این مقام هستند.  

09150002995
 برای ســپرده های مؤسسه کاسپین که بالتکلیف هستند با بانک مرکزی تهران 
تماس گرفتم، با بی احترامی پاســخ دادند و گفتند: به ما مربوط نیست و زود قطع 
کردند. چند بار دیگرتماس گرفتم تا این گونه پاسخ دادند وگفتند که رسیدگی آن به 

عهده قوه سه گانه است. 09150004920

 در دیدار وزیر امور خارجه و همتای چینی اش مطرح شد
 روابط ایران و چین همه جانبه و راهبردی است

سیاســت: محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیروز در صدر هیئتی وارد 
فرودگاه پکن شد و از سوی مقامات چین و همچنین سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در این کشــور مورد استقبال قرار گرفت. ظریف پس از سفر دو روزه به چین، راهی 
ژاپن و مالزی خواهد شد. وی در مورد محورهای گفت و گو با طرف چینی نیز گفت: 
در چین بحث ما مشــورت در مورد آخرین وضعیت برجام، آخرین وضعیت منطقه 
و ارائه برنامه بیســت و پنج ساله روابط درازمدت و راهبردی ایران و چین است؛ در 
هفته های گذشته همکاری و کار مشترک زیادی در دستگاه های ایرانی انجام شده و 
تصویر درازمدتی از همکاری های ایران و چین را در حوزه های مختلف ارائه می کند 
که قرار است این برنامه به طرف چینی ارائه شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران پس از ورود به چین با »وانگ یی« همتای چینی در پکن دیدار کرد.
طرفیــن در این دیدار روابط ایران و چین را همه جانبــه و راهبردی خواندند و بر 

گسترش و تعمیق آن در همه زمینه ها تاکید کردند.

گزافه گویی نتانیاهو در گفت و گو با پمپئو
اهداف ایرانی را در هر جایی هدف قرار خواهیم داد

ایرنا: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا یکشنبه شب در گفت وگوی تلفنی با بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حمله هوایی این رژیم به سوریه حمایت 
کرد. به گزارش روســیا الیوم، پمپئــو در گفت وگوی تلفنی با نتانیاهو حمله رژیم 
صهیونیســتی به سوریه را دفاع از خود توصیف و از آن حمایت کرد. از سوی دیگر 
نتانیاهو نیز مدعی شــد، اهداف ایرانی را در هر کجایی که تهدیدی برای اسرائیل 
باشــند هدف قرار خواهد داد. بر اســاس بیانیه وزارت خارجه آمریکا دو طرف در 
خصوص نقش ایران در سوریه نیز گفت و گو کردند. رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه 
به جنوب دمشــق حمله موشــکی کرد که با واکنش پدافند هوایی ارتش سوریه 

روبه رو شد.

مقصد نامشخص نفتکش ایران در دریای مدیترانه
سیاست: نفتکش »آدریان دریا یک« در میانه گمانه زنی ها در مورد سرنوشت محموله 
2 میلیون بشکه نفت خام آن، از نیمی از دریای مدیترانه بدون مشخص کردن مقصد، 
عبور کرده اســت. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، بر اســاس آمارهای رهیابی 
 For« نفتکش های بلومبرگ، ســیگنال های ماهواره ای »آدریان دریا یک« به حالت
Order« درآمده اســت که به این معناســت این کشتی هیچ مقصدی را مشخص 
نکرده است. از سوی دیگر »جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 

این نفتکش را به ممانعت از تحویل محموله تهدید کرد.
وی در توییتر نوشــت: »همــه آماده کارزار ممانعت از حمایت مالــی ایران از ترور، 
بی ثبات سازی جهان و نقض تحریم های بین المللی. محموله نفتی غیرقانونی ایران 
که توســط آدریان دریا یک به ترکیه می رود، نباید اجازه یابد در بندر یا در دریا بار 

خود را تخلیه کند«.

العربی الجدید:
تسلیم شدن ایران در برابر آمریکا غیرممکن است

سیاســت: وبگاه خبری العربی الجدید در یادداشتی با عنوان »واشنگتن و ممکن 
نشدن تسلیم ایران« جبهه داخلی مستحکم و تمدن عمیق ایران را موجب شکست 
تهدیدهای آمریکا برای تسلیم کردن آن توصیف کرد. محمد عیاش در مقدمه این 
یادداشــت آورده اســت: جهان با هر روز تازه، متحول می شود، در حالی که ایاالت 
متحده اصرار دارد برای هر کســی که با دیدگاه و راهبرد آن برای تثبیت هژمونی 
آمریکایی مخالف است، تغییرها و تحوالت را نادیده بگیرد و از همان ابزارهای منسوخ 
و قدیمی اســتفاده کند. اما به عقیده نویسنده، دوره ای که آمریکا بخواهد سیاست 
تهدید به کار گیرد، گذشته است و واقعیت های متعددی است که هیچ کشوری حتی 
در ســطح قدرت آمریکا یا غیر آمریکا نمی تواند آن را نادیده بگیرد. العربی الجدید 
نوشت: جمهوری اسالمی ایران از آسمان به زمین نیفتاده است. ریشه های آن از آن 
طرف کره زمین هم می تواند بیرون بزند، اما ریشه های آمریکا که معلوم الحال است. 
این کشــور با کشتار میلیون ها سرخپوست بومی در قاره آمریکا و فجیع ترین شیوه 

اشغالگری روی کره زمین پدید آمد.

السومریه نیوز:
 حمایت های ایران، روسیه و حزب اهلل 

قابل ارزش گذاری نیست
سیاست: »بثینه شعبان« مشاور رســانه ای و سیاسی بشار اسد، رئیس  جمهور سوریه، 
روز گذشــته طی ســخنانی در یک همایش ملی در حماه، آزادســازی حومه حماه و 
»خان شــیخون« از اشغال گروه های تروریســتی و توطئه چینان را به مردم این منطقه 
تبریک گفت و تأکید کرد: اگر مقاومت و پافشــاری ساکنان حماه نبود، این پیروزی ها 
هرگز محقق نمی شد. مشاور رئیس جمهور سوریه در ادامه از حمایت های روسیه، ایران و 
حزب اهلل لبنان از دولت و ارتش سوریه در امر مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و در همین 
زمینه به وتوهای دوگانه روسیه و چین علیه توطئه های کشورهای غربی علیه سوریه در 

شورای امنیت، اشاره کرد و اظهار داشت، چنین حمایت هایی قابل ارزش گذاری نیست.

 افراطی گری آمریکایی ها
و افزایش اختالف با اروپا

درباره اجالس جی ۷ و اینکه آیا این 
اجــالس می توانــد فرصتــی برای 
هماهنگی بیشــتر بین آمریکا و فرانسه درباره 
فشار به ایران باشد، باید گفت اجالس جی ۷ در 
شرایط خاصی در حال برگزاری است. نخست 
اینکه تنش و کشمکش های داخلی جی ۷ بسیار 
گسترده اســت، یعنی اختالفات بین روسیه و 
آمریکا، آمریکا و چین و تــا حدودی اختالف 
آمریکا با اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه کاماًل 
مشهود است. موضوع بعدی اختالفاتی است که 
انگلیسی ها با آلمان و فرانسه درباره خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا دارند؛ چنانکه شــاهدید 
بوریس جانسون هم در این باره به صراحت اعالم 
کرد، انگلیس از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. 
مسئله دیگر این اجالس، تحریم های اقتصادی و 
مسئله برجام اســت. مسائل قابل طرح در این 
اجالس زیاد است، بنابراین اینکه کشورها تنها 
روی موضوع ایران تمرکز کنند احتمال کمی 
دارد. من موفقیت این اجالس را بســیار پایین 
می دانم، زیرا اختالف ها بین دولت های حاضر در 
جی ۷ شدید است و افراطی گری آمریکایی ها در 
زمینه تحریم  ایران نیز به این اختالفات دامن 
می زند. گرچه مکرون پیشنهادهایی را از سوی 
دولت فرانســه مطرح می کند، اما تجربه نشان 
داده اتحادیه اروپــا نمی تواند در مقابل آمریکا 
حرف چندانی برای گفتن داشته باشد و حتی 
خود فرانســوی ها اعتراف کردند ما زورمان به 
آمریکا نمی رسد. اروپایی ها چندین بار در مقابل 
ایــران بدعهدی کردند و تعهداتشــان را انجام 
ندادند، به همین دلیــل دیگر وجهه چندانی 
ندارند؛ گرچه با وجود این، کشورمان اعالم کرده 
درهای توافق و مذاکره را نبسته ایم و می توانیم 
کاهــش تعهدات برجامی را متوقف و به حالت 
اولیه بازگردانیم، اما به  این شرط که غربی ها به 
تعهداتشــان عمل کنند. از سوی دیگر گرچه 
پیشنهاد توقف در مقابل توقف مطرح می شود اما 
باید گفت این طرح برای ایران کارساز نخواهد 
بود و دوباره مــا را در حالت برزخ و معلق نگه 
می دارد که ایــن وضعیت به هیچ وجه به نفع 
کشورمان نیست. پیشنهادهای فرانسوی ها اگر 
در چارچوب برجام باشــد می تواند مفید واقع 
شــود. اروپایی ها یک بار SPV و پس از مدتی 
اینستکس را مطرح کردند، درحالی که به تازگی 
همه دولت های اروپایی از آن استعفا دادند و به 
نوعی این ساز و کار مالی عمالً کنار گذاشته شد. 
اروپایی هــا حــدود 11 مورد تعهــد را پس از 
اردیبهشت ۹۷ اعالم کردند که حتی یکی از آن 
موارد هم اجرایی نشــد. به نظر می رسد چنین 
پیشنهادها و اقداماتی از سوی اروپایی ها پیش از 
آنکــه پیامد مثبتی داشــته باشــد، به نوعی 
وقت کشــی برای فشــار به ایران است و آن ها 
منتظرند ببینند فشارها بر مردم ایران تا چه حد 
اثرگــذار خواهد بود؛ در این راســتا بین اروپا و 
آمریــکا هماهنگــی و همکاری وجــود دارد. 
همان طور که آقای ظریف عنوان کرد، مســیر 
گفت و گوها و رفت وآمدهای دیپلماتیک طرفین 
برای دســتیابی به توافق اگر از مجرای برجام 
بگذرد، مسیر صحیح و مدنظر جمهوری اسالمی 

ایران است.

ناو سهند در خلیج عدن 
مستقر شد

سیاست: ناوشکن »سهند« جمهوری اسالمی 
ایران در نخســتین مأموریت بلندمدت خود 
در »خلیج عدن« مســتقر شــد. رئیس ستاد 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در گفت وگو 
با ایرنا، اعالم کرد: این ناوشــکن به همراه ناو 
پشــتیبانی و بالگردبر خارگ در قالب شصت 
و ســومین ناوگروه جمهوری اسالمی ایران در 
حال انجام  مأموریت است. به گفته امیر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری، هدف از اعزام این ناوگروه 
تأمین امنیت برای کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در آب های آزاد اعالم شــده و قرار است 
در مأموریــت در دریای عمــان و خلیج عدن 
کشتی ها را اسکورت کند. اواخر تیر ناوگروه ۶2 
نیز متشکل از ناوشکن بایندر و ناو پشتیبانی 
بوشهر که اول خرداد به مأموریت برون مرزی 
اعزام شده بود، پس از طی کردن 2 هزار و 350 

مایل دریایی در سواحل کشور پهلو گرفت. 
ناوشــکن ســهند که آذر ماه سال گذشته به 
عنوان پیشــرفته ترین ناوشکن غرب آسیا، در 
بندرعباس به ناوگان جنــوب نیروی دریایی 
ارتــش جمهوری اســالمی پیوســت، برای 
نخســتین بار اســت که به مأموریت طوالنی 
مدت اعزام می شود. به گفته فرماندهان نیروی 
دریایی ارتش، سازه اصلی و رو سازه سهند با 
ساختاری متفاوت نسبت به جماران با قابلیت 
رادارگریــزی در بلوک های مجــزا طراحی و 

ساخته شده است.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمدجواد جمالی نوبندگانی
 نماینده مردم فسا در مجلس

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

 قطعنامه هایی را 
که آمریکا 30 سال 
برای آن ها زحمت 
کشیده بود، به مانند 
بت ها خراب کردیم 
و سرمایه گذاری های 
خارجی جذب کشور 
شد

بــــــــرش

تحرکات صهیونیست ها نشانه عجزشان در برابر ایران استمکرون: برای دیدار ترامپ و روحانی تالش می کنیم
سیاســت: رئیس جمهور فرانسه در نشست 
خبری مشترک با رئیس جمهور آمریکا گفت:  
برای دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور ایران 
و ترامپ در هفته های آینده تالش خواهد کرد. 

رئیس جمهور فرانســه اضافه کرد: روحانی در 
راستای منافع کشورش آماده دیدار با هر رهبر 
سیاسی است و اگر رئیس جمهور ایران و ترامپ 
با یکدیگر دیدار کنند، دستیابی به یک توافق 
ممکن اســت و در این زمینه نیــز با روحانی 

گفت وگو کرده است. 
مکرون همچنین گفــت، وی با رئیس جمهور 
آمریکا موافق است که ایران هرگز نباید به سالح 

هسته ای دست پیدا کند. 
وی اضافه کــرد: تحریم های آمریکا پیامدهای 
زیــادی برای اقتصاد ایران به همراه داشــته و 
همین موضوع سبب افزایش فشارها علیه این 
کشور شده است. مکرون بیان کرد: در جریان 

برگزاری نشست سران گروه ۷ به ترامپ قصد 
خود برای دعــوت از ظریف را اعالم کردم. این 
ایده فرانسه بود که ایران را برای مذاکره مجدد 
دعوت کند اما این اقدام به نمایندگی از آمریکا 

نبوده است. 
ترامپ نیز گفت: به دنبال تغییر رژیم در ایران 
نیســتیم، بلکه درپی دســتیابی به تضمینی 
هستیم که ایران به سالح هسته ای دست پیدا 
نکند و موشــک های بالستیک نداشته باشد و 

توافق طوالنی مدت تری با ایران داشته باشیم.

جعفر قنادباشی، کارشناس بین الملل 
در گفت و گو با ما درخصوص حمالت 
اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه و لبنان گفت: 
آنچه دو روز گذشته در قالب تحرکات مختلف 
نظامی توســط رژیم صهیونیستی انجام شده، 
نشــان روشــنی از عجز این رژیم در راه اندازی 
جنگ علیه ایران است. عدم تضعیف مقاومت نیز 
از جمله موضوعاتی است که رژیم صهیونیستی 
را ناامید و درمانده کرده اســت. در شرایطی که 
رژیم صهیونیستی به انتخابات نزدیک می شود 
دســتاوردی برای ارائه به صهیونیست ها ندارد، 
بنابراین آقای نتانیاهو برای جلب افکار عمومی 
ناچار به ارائه برگ برنده ای است. آنچه این روزها 
توسط این رژیم در حمله به سوریه و لبنان دیده 
شده ناشی از نداشــتن توفیق در معامله قرن 
است؛ حتی کمترین نشانه ای از تحقق معامله 
قرن هم می توانست انگیزه خوبی برای سران این 

رژیم در جلب افکار عمومی خود باشــد که به 
منصه ظهور نرســید. سران رژیم صهیونیستی 
باوجود شهرک ســازی ها، زد وخوردها و کشتار 
فلسطینیان نتوانسته اند شــرایط را در مناطق 
اشغالی آرام کنند. این موضوع نیز چالشی است 
که صهیونیست ها با آن روبه رو هستند. قدرت 
نظامی ایران و سرنگونی پهپاد آمریکایی و اینکه 
رژیم صهیونیستی نتوانست آمریکا را به جنگ 
منطقه ای علیه ایران وادار کند منجر به چنین 

اقداماتی شده است.

آرش خلیل خانه: علی ربیعی، ســخنگوی دولت در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ما در 
دوران تثبیت و عبور از شوک فشار هستیم و با تعهد به آینده بهتر، 
دولت دوســاله خود را آغاز خواهد کرد، اظهار داشــت: دیداری با 
رهبری داشــتیم و الزم است از ایشان تشکر کنم که رهنمودها و 
ارشادات زیادی را مطرح کردند و گفتند، همه توجه داشته باشند که 
دولت میاندار است. ایشان فرمودند: کسانی که از بن بست در جامعه 
حرف می زنند سخت در اشتباه هستند. من فکر می کنم حمایت 
همه قوا از تولیدکنندگان امروز ضروری است و دولت توصیه های 
معظم له را در دستور کار خود قرار داد. وی گفت: این هفته، هفته 
شلوغی برای دیپلماسی چندجانبه بود و فشار آمریکا نتوانسته نفوذ 
دیپلماسی کشور را محدود کند؛ دولت در مرحله نخست می خواهد 
تحریم ها را رفع کرده و در مرحله دوم برای برداشتن آثار سوء آن ها 
تالش کند. ما نخواهیم گذاشــت تحریم و تروریســم اقتصادی 

عادی سازی شود. علت تحریم ها رفتار غیرمسئوالنه آمریکا ست.
وی در پاســخ به پرسشی در خصوص دیدار روز گذشته وزیر امور 
خارجه با مقام های فرانســوی گفت: سفر دکتر ظریف ارتباطی به 
نشست گروه ۷ نداشت و تمایلی هم در ایران برای مالقات با مقامات 
آمریکایی وجود نداشت. فرانسه برای کاهش تنش ابتکاراتی را دنبال 
می کند و ما نقشــی در گفت وگوهای فرانسه و آمریکا نداریم؛ این 
برای ما مهم اســت که همه طرف ها به تعهدات خود عمل کنند. 

وی با بیان اینکه ادعای پنهانی بودن ســفر ظریف هم کذب است 
و همــه طرف ها از حضور آقای ظریف مطلع بودند، گفت: ما برای 
بررسی بسته پیشنهادی آقای مکرون که در چارچوب برجام است با 
فرانسه گفت وگو کردیم. قاطعانه اعالم می کنم این سفر در چارچوب 
نحوه اجرای تعهدات اروپاســت و ســفر مفیدی بوده و ما منتظر 
اعالم ابعاد بیشتر پس از جمع بندی هستیم. ربیعی همچنین در 
خصوص تالش چین برای بازطراحی راکتور اراک گفت: این توافق 
در چارچوب برجام صورت پذیرفته و ما خواهان تســریع در آن و 
کاهش زمان ناشــی از تحریم ها هستیم و از انجام تعهدات چین 
استقبال می کنیم. سخنگوی دولت در زمینه نابجا خواندن سفر وزیر 
امور خارجه به فرانسه گفت: من به روشنی مواضع دولت را گفتم، ما 
در زمین ترامپ بازی نمی کنیم و می خواهیم اقدامات ما کنشگری 
فعال باشد. ایران چارچوب های منطقی بحث را دنبال می کند. البته 
هر کس می تواند نظر خود را در این باره بیان کند. تحریم تقدیر این 
جامعه نیست، ما تالش می کنیم آثار تحریم کاهش پیدا کند. آن ها 

که ظالمانه ما را تحریم کردند باید عقب نشینی کنند.

 اظهارات شمخانی درباره برجام موضع دولت نیست
وی در خصوص اظهارات علی شــمخانی مبنی بر اشــتباه در 
امضای برجام گفت: جناب آقای شمخانی تأکید کردند نظرشان 
شخصی اســت و این موضع دولت نیست و دولت معتقد است 

امضــای برجام نه تنها برای منافع ملی، بلکه برای صلح جهانی 
مهم بوده است. ســخنگوی دولت درباره مقصد کشتی آدریان 
دریا یک گفت: مقصد را صاحب نفت مشخص می کند. ما مقصد 
را تعیین نمی کنیم. باز هم از تهدید آمریکا و رصد این کشــتی 
اقدامات غیرقانونی آمریکا مشخص شد. مطمئن هستیم که در 
نهایت صاحب نفت کشتی، مقصد نهایی را اعالم می کند اما ما 
اطالعی نداریم. ربیعی در پاســخ به این پرسش که با توجه به 
اظهارات رئیس جمهور درباره مذاکره، آیا ممکن اســت وی در 
ســفر به نیویورک با آمریکا مذاکره کند، گفت: ما به هر چیزی 
که درباره منافع ملی مان باشــد، عمــل می کنیم. مردم بدانند 
اگر مطمئن باشــیم حرکتی به نفع مردم است، آن کار را انجام 
می دهیم. برجام را هم به دلیل منافع مردم امضا کردیم و آمریکا 
هم در آن حضور داشــت. این حرف ها دلیل بر مذاکره با آمریکا 
نیســت، حرف منافع ملی اســت. هیچ تمایلی برای مذاکره با 

آمریکایی ها نداریم.

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

بازتاب

سیاست خارجی

در نشست خبری با خبرنگاران مطرح شد

سخنگوی دولت: تمایلی برای مذاکره با آمریکا نداریم

گفت وگوسیاست خارجی
قناد باشی به قدس آنالین:زیاده خواهی  رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا

دفاعی - امنیتی
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش:

 سامانه پدافند ارتفاع پست »عقاب« 
در آزمایش های پایانی است

سیاســت: امیر علیرضا الهامی، 
هوایی  پدافند  نیروی  جانشــین 
ارتــش در گفت وگو با تســنیم 
درباره سامانه پدافند ارتفاع پست 
عقاب گفت:  در طراحی اولیه این 
ســامانه نیم نگاهی هم به سامانه 

تور ام1 روســی شده است، اما نمی توان گفت سامانه عقاب 
کامالً مشــابه آن است. سامانه پدافندی ارتفاع پست عقاب 
یک سامانه کوتاه برد با قابلیت های جدید طراحی کامالً بومی 
است و نمی توان گفت مهندسی معکوس تور  ام 1 است. این 
سامانه هم اکنون در حال انجام آزمایش های پایانی است و به 
همین دلیل نمی توانیم جزئیات بیشتری در مورد برد و ارتفاع 

درگیری آن بگوییم.

دولت
نوبخت:

 از نفت در برابر غذا هم 
مضایقه کردند

سیاست: رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در مراسم افتتاح دو 
ایستگاه مترو تهران گفت: در حال 
حاضر در شــرایط کامالً متفاوتی 
نسبت به گذشته قرار داریم؛ برای 
تحریم،  سیاست  کشورها،  برخی 

حداقل نفت در برابر غذا بود، اما امروز از ملت ایران نفت در 
برابر غذا را هم مضایقه کردند. سؤال من از جامعه جهانی این 
است که با کدام بستر بانکی می توانیم این نیازها را برطرف 
کنیم. پس بدانید در حال حاضر در شدیدترین تحریم های 
تاریخ معاصر هستیم، این وضعیت از سال گذشته شروع شد 
و شوک اول آن تکانه ای را آغاز کرد که سبب صف کشیدن 

مردم برای ارز شد.

سیاست داخلی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

 مصلحت مجمع
طول دادن بررسی FATF است

سیاست: حشمت اهلل فالحت پیشه 
با اشــاره به سرنوشت نامشخص
FATF، بــه اعتمادآنالین گفت: 
همیــن کــه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بررسی FATF را از 
لحاظ زمانی طول می دهد، بخشی 

از مصلحتی اســت که در مجمع تصمیم گرفته شده است. 
آخرین بار اسفند سال گذشــته بود که در خصوص تعویق 
بررسی  FATFصحبت شد؛ این پیشنهاد از سوی یکسری 
از اعضا مطرح شد و نمایندگان مجلس و دولت هم مخالفتی 
نکردند و این روند ادامه پیدا کرد. در حال حاضر نیز مجلس، 
دولت و مجمع، مصلحتی به این موضوع نگاه می کنند و حتی 
مجلس و دولت درخواستی برای طرح بررسی مجدد نداشتند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تشرف جمعی از زائران فرانسوی به حرم مطهر رضوی  آستان: جمعی از زائران مسلمان کشور فرانسه در قالب کاروان 30 نفره به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.این زائران که با هماهنگی مدیریت 
امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودند از ویژه برنامه های فرهنگی و مذهبی که برای آنان تدارک دیده شده بود، بهره مند شدند. این گروه از زائران ضمن بازدید از موزه 

مرکزی آستان قدس رضوی و تور حرم گردی میهمان خوان متبرک حضرت رضا)ع( شدند و هدایای متبرک و معنوی نیز از سوی آستان قدس به آنان اهدا شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تأکید خاکسار قهرودی در دیدار با تولیت آستان مقدس عباسی:
 کشورهای ایران و عراق

متعلق به اهل بیت)ع( هستند
آســتان: قائم مقام تولیت آســتان 
قــدس رضوی بــا تولیــت اجرایی و 
 مدیران عالی آســتان مقدس حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( در حرم مطهر امام 

رضا)ع( دیدار کرد.
مصطفــی خاکســار قهــرودی، قائم 
مقــام تولیت آســتان قــدس رضوی 

ضمن خیرمقدم به محمد عبدالحسین االشــیقر، تولیت اجرایی حرم حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( اظهار کرد: ملت های مســلمان ایران و عراق از ظلم و جور 
حاکمان مستبد رهایی یافته اند و این کشورهای برادر، دوست و همسایه متعلق 

به اهل بیت)ع( هستند.
وی تصریح کرد: پیشرفت، تکامل و توسعه کشور عراق موجب مباهات ماست و 
اینکه آستان های مطهر اهل بیت)ع( در آن کشور هر روز به جنبه های مختلفی از 

خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می پردازند جای خوشحالی دارد.
خاکسار قهرودی ضمن ابالغ سالم تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد: 
ماحصل جلسات منظم و تخصصی که در این مدت بین آستان قدس رضوی و 
آســتان مقدس عباسی برگزار شده، به افزایش رفاه حال زائران و توسعه بیش از 

پیش اماکن متبرکه متعلق به اهل بیت)ع( بینجامد.
تولیت اجرایی آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس)ع( نیز در این دیدار گفت: 
در زمینه های قرآنی، فرهنگی، ســالمت و اقتصاد به توافقات بسیار خوبی دست 

یافته ایم که با تمرکز بیشتر نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد.
محمد عبدالحسین االشیقر اظهار کرد: خدمت به زائران و بازسازی اعتاب مقدسه 
از اولویت های مورد نظر آســتان مقدس عباسی در جلسات و مذاکرات روزهای 
اخیر بوده است.تولیت اجرایی و مدیران عالی آستان مقدس عباسی با هماهنگی 
و دعوت مرکز بین الملل آســتان قدس رضوی به مدت سه روز در مشهد حضور 
داشتند و از نزدیک با ظرفیت های مؤسسه ها و مجموعه های فرهنگی و اقتصادی 

آستان قدس آشنا شدند. 

 بررسی همكاری های جدید دانشگاه امام رضا)ع( 
و دانشگاه  های عراق 

آســتان: رئیس دانشــگاه الکفیل عراق و هیئت همراه از دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( بازدید کردند و در حاشیه این بازدید زمینه های جدید همکاری بین 
این دو دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.دکتر نورس محمد شهید الدهان، رئیس 
دانشگاه الکفیل به همراه مسئوالن دانشگاه العمید که از دانشگاه های وابسته به 
آســتان مقدس عباسی هستند، از پردیس های دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 

بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت ها و ظرفیت های این دانشگاه آشنا شدند.

»سه شنبه های فرهنگی« به یزد و تهران رسید  
قدس/ حسین کاشــانی: بیست و 
ســومین سه شــنبه فرهنگی امروز در 
حالی در گنجینه رضــوی بارگاه منور 
حضرت رضــا)ع( برگزار می شــود که 
همزمان این مراســم در دو شهر یزد و 

تهران نیز برگزار خواهد شد. 
سه شنبه فرهنگی عنوان برنامه ای است 

که در آن، ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی، در 
روزهای سه شــنبه شماری از اســناد تاریخی کمتر دیده شده خود را رونمایی 
می کند. معاون امور موزه ها و مرکز اسناد سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی با اعالم این خبر افزود: بیست و سومین سه شنبه فرهنگی 
که به رونمایی نسخه تاریخی کتابی از زکریای رازی اختصاص دارد در حالی امروز 
برگزار خواهد شــد که در کتابخانه و موزه وزیری یزد نیز از یک نسخه خطی با 
قدمتی هفتصد و هفتاد ساله در موضوع طب رونمایی می شود. در کتابخانه و موزه 
ملی ملک تهران نیز از شــماری اسناد تاریخی با موضوع گیاهان دارویی از دوره 

صفویه تا دوره قاجاریه رونمایی می شود.
مهدی قیصری نیک افزود:  در 15 مردادماه گذشــته هم همزمان با بیستمین 
سه شنبه فرهنگی، شماری از اسناد مشروطه در خانه موزه شیخ محمد خیابانی 
رونمایی شد. این برنامه حاصل همکاری و مشارکت آستان قدس رضوی و اداره 

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی بود.

اردوهای معرفتی به ایستگاه نوزدهم رسید
 نوجوانان نخبه سراسر کشور

میهمان »هفت روز در بهشت« 
قدس: در نوزدهمیــن دوره اردوهای 
معرفتــی هفت روز در بهشــت، 360 
نوجوان نخبه از سراسر کشور میهمان 
مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  شــدند.به 
مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی، 
در ایــن دوره اردو عــالوه بــر حضور 

290 دانش آموز مدارس اســتعدادهای درخشــان از 12 استان کشور، 70 نفر 
از دانش آموزان برگزیده دوره های گذشــته نیز با عنوان دوره تکمیلی هفت روز 
در بهشــت حضور دارند.اردوهای فرهنگی- تربیتی »هفت روز در بهشت« ویژه 
نوجوانان نخبه و مســتعد، امســال با همکاری مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان و دانش پژوهان به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در قالب 
برنامه ای هفت روزه و با هدف ارتقای ســطح علمی، دینی و اعتقادی آنان برای 
سومین سال متوالی برگزار می شود. با گذشت سه سال از اجرای این طرح تاکنون 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 18 دوره از این اردوها را برای 4 هزار نوجوان 

نخبه سراسر کشور برگزار کرده است.
در این اردو برنامه های آموزشی، تفریحی و معرفتی متعددی از جمله 21جلسه 
کالس آموزشی با محوریت کتاب های اختصاصی دوره با موضوعات خداشناسی، 
انسان شناسی و جهان شناسی، معرفت شناسی و...، شرکت در همایش های ارتقایی 
و آموزشی با حضور استادان و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی ملی، زیارت حرم 
مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، استفاده از آیتم های اردوگاه امام رضا)ع(، 

حضور در پارک آبی و... تدارک دیده شده است.

مؤسسه کیفیت رضوی معین ارتقای کیفیت نان می شود
آستان: استاندار خراســان رضوی گفت: مؤسسه کیفیت رضوی این توانایی و 

آمادگی را دارد تا معین ارتقای کیفیت نان در استان شود.
علیرضا رزم حســینی در جلسه با مدیران سازمان اقتصادی رضوی و همچنین 

مؤسسه کیفیت رضوی، از سالمت حوزه غذایی ابراز نگرانی کرد.
وی ادامه داد: برای بهبود کیفیت نان باید مراقبت های الزم از مرحله کاشت بذر، 
تولید گندم، ذخیره سازی در سیلوها، تولید آرد و پخت نان در نانوایی انجام شود 

تا نان سالم و باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که مؤسسه کیفیت 
رضوی به عنوان معین ارتقای کیفیت نان انتخاب و تا یک ماه آینده طرح عملیاتی 

برای تحقق اهداف مورد نظر تدوین شود.
در این جلسه همچنین حسین زمانی؛ مدیر عامل مؤسسه کیفیت رضوی با ارائه 
طرح ارزیابی نانوایی های مشــهد گفت: در قالب این طرح بیش از 70 نانوایی در 
شهر مشهد مورد بررسی و پایش قرار گرفته و دوره های آموزشی ویژه تهیه و پخت 

صحیح نان با آرد کامل برای آن ها برگزار شده است.
وی ادامه داد: مؤسســه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر 
اساس مدل مفهومی طیب ذیل ساختار آستان قدس رضوی تأسیس شده است.

زمانی افزود: یکی از مهم ترین اهداف این مؤسسه بر اساس الگوی مصرف، ارتقای 
سطح کیفیت نان مردم است که در این زمینه نیز گام های مؤثری برداشته شده 

و ادامه خواهد یافت.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
 سه محصول جدید شرکت داروسازی ثامن 
با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی 
شد.تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته و 
در آستانه روز داروسازی، از سه داروی تولید 
شده در  شرکت داروسازی ثامن وابسته به 
هلدینگ سالمت و داروی سازمان اقتصادی 
محصول  سه  این  کرد.   رونمایی  رضوی 
استنشاقی  کلراید  »سدیم  دارویی  جدید 
»پتاسیم  تونیک(«،  هایپر  7درصد)سالین 
کلراید 15درصد در آمپول 10 میلی لیتری پلی 
پروپیلنی« و »لووفلوکساسین تزریقی« است.

 مأموریت داروسازی ثامن، تالش 
برای رفع نیازهای دارویی کشور

مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن نیز در این 
مراسم با تبریک روز داروسازی، گفت: نگاه 
این شرکت به مقوله تولید دارو، رفع نیازهای 
جامعه و مردم است.مهندس مجید طبسی 
افزود: این شرکت پیشگام و پیشران در ابداع 
روش دیالیز صفاقی در کشور بوده و نزدیک 
به یک ربع قرن از اقدامات این شرکت در این 

عرصه می گذرد.
مدیرعامل این شرکت عنوان کرد: در مدت 
فعالیت این شــرکت هر ســال دو تا ســه 
محصول دارویی جدیــد برای رفع نیازهای 
جامعه با همت کارشناســان، متخصصان و 
پژوهشگران شــرکت تولید شده و رسالت 
اصلی این شرکت در راستای رسالت آستان 
قــدس رضوی در انجام این گونه فعالیت ها، 

رفع مشکالت جامعه و مردم بوده است.
مهنــدس طبســی در بخش دیگــری از 
سخنانش به رویکرد این شرکت در تقویت 
تولیدات داخل و تقویت و رونق اقتصاد کشور 
اشاره و اضافه کرد: نگاه ما در تولید محصوالت 
جدید دارویی استفاده از ظرفیت های داخلی 

کشور و تقویت اقتصاد داخلی است. 
وی تصریــح کــرد: حتی در بســته بندی 
محصوالت و حضور در بازار تالش کرده ایم 
تــا به ظرفیت هــا و توانایــی مجموعه ها و 
شــرکت های داخلی توجه کنیم تا آنان نیز 
در جهت تقویت اقتصاد داخلی کشور بتوانند 
تالش کنند.این مقام مسئول همچنین در 
زمینه تأسیس و راه اندازی شرکت های دیگر 
گفت: پس از سال ها تالش در عرصه تولید 
دارو در کشور این شرکت در سال های اخیر 
با هدف انتقال تجارب کسب شده و گسترش 
فعالیت هــای مربوط، اقدام بــه راه اندازی و 
تأسیس مجموعه هایی مانند: شرکت سامان 
داروی هشــتم، یاراطب، صندوق سالمت و 
داروپژوه کرد تا ضمن انتقال تجارب کسب 
شــده زمینه فعالیت بهتر و بیشتر در سایر 
عرصه هــای مرتبط با دارو و درمان نیز برای 

آنان فراهم شود.
مدیرعامل این شرکت همچنین از تالش های 
صورت گرفته بــرای ورود به عرصه تولید و 
ساخت نخستین دســتگاه و ماشین تولید 
سرم توسط شرکت داروسازی ثامن خبر داد 

و افزود: باید همگان تالش کنند تا فناوری 
تولید دارو در داخل کشور بومی سازی شود 
و این کار یک نوع ایجاد ایمنی و ایمن سازی 

کشور در عرصه دارویی به شمار می رود.
وی ادامه داد: با همین هدف تالش می کنیم 
با همکاری صنعت کاران و متخصصان فنی در 
عرصه صنعت و ساخت ماشین آالت صنعتی، 
نخستین دستگاه و ماشین تولید سرم را تا 
22 بهمن ماه ســال جــاری تولید و عرضه 
نماییم تا در زمینه دستگاه ها و ماشین آالت 
صنعتی در عرصه تولید سرم نیز بی نیاز شویم 
و این موضوع برای اقتصاد کشور و ارائه بهتر و 
بیشتر محصوالت دارویی به بیماران نیز یک 
نوع اطمینان و اعتماد به وجود خواهد آورد.

مهنــدس طبســی در بخش دیگــری از 
سخنانش با اشاره به اینکه شرکت داروسازی 
ثامن همواره نــگاه ویژه ای به حوزه بیماران 
خاص دارد، اضافه کرد: در سال های گذشته 

در زمینه تولید محلول دیالیز صفاقی برای 
بیماران کلیــوی و تولید فاکتور8 نوترکیب 
انسانی برای بیماران هموفیلی تالش ویژه ای 
توسط این شــرکت به انجام رسیده است و 
در حال حاضر مشغول ورود به عرصه تولید 

داروهای مورد نیاز بیماران CF هستیم.

 هلدینگ سالمت و دارویی 
پایه گذار الگوی نوین علم پزشکی

مدیرعامــل هلدینــگ ســالمت و دارویی 
سازمان اقتصادی رضوی هم در این مراسم 
به افق های پیش  روی عرصه سالمت اشاره 
کرد و گفت: بخش سالمت و درمان و دارویی 
سازمان اقتصادی رضوی می تواند پایه گذار 
الگویی از علم پزشــکی و طبابت در کشور 
باشــد که براســاس چهار رکن پیش بینی، 
پیشــگیری، شخصی ســازی و مشارکت یا 

همان Medicine4P استوار است.

دکتــر مصطفی قانعی افــزود: ظرفیت های 
معنوی، مادی، اجتماعــی، مذهبی و دینی 
و زیرســاخت های موجود در آستان قدس 
رضوی و حضور متخصصان و پژوهشــگران 
و دانشــمندان در این نهاد مقدس، می تواند 

کمک بسزایی در این زمینه 
به شمار آید.وی گفت: آستان 
قــدس رضــوی با داشــتن 
شــرکت فناوری اطالعات و 
رضوی)فاوارضوی(  ارتباطات 
و زیرســاخت های موجــود، 
می توانــد بــه عنــوان یک 
مجموعه امین و مورد اعتماد 
و اطمینان مــردم و بیماران 
در زمینه تهیــه و نگهداری 
این گونه بانک های اطالعاتی 
بســزایی  نقش  دیجیتــال 
این  کند.مدیرعامــل  ایفــا 
هلدینــگ در بخش دیگری 
از سخنانش به موضوع طب 
مسافرتی اشاره و خاطرنشان 
کرد: آنچه امروز در کشــور 
مــورد توجــه قــرار گرفته؛ 
گردشگری ســالمت با ورود 
مســافران و گردشــگران به 

کشور برای درمان بیماری های آنان است که 
این موضوع با طب مسافرتی متفاوت است.
وی تأکید کرد: در طب مسافرتی آنچه مورد 
توجه است امکان دریافت خدمات پزشکی و 
درمانی توسط بیماران در هر نقطه از دنیا و 
در محل زندگی آنان است و این در آینده علم 
پزشکی مطابق تحول بیان شده، مورد توجه 
است. گفتنی است در این مراسم همچنین به 
مناسبت روز داروسازی از تعدادی از کارکنان، 
داروسازان و پژوهشگران این شرکت از جمله 
دکترها برفی، قلی زاده، کالتی، فتاحی، ادیب، 
صباغی، نجارزاده و نیز دکتر مسیح نقیبی، 
بنیان گذار دیالیز صفاقی در ایران قدردانی شد. 

پیشرفت های 
جمهوری اسالمی 

با توجه به ۴۰ 
سال تحریم ها 

بی نظیر است، در 
این سال ها با همه 

سختی ها، تهدیدها 
و تحریم ها 

توانستیم در 
تمامی حوزه های 
علمی، نظامی و 

هسته ای پیشرفت 
قابل قبولی داشته 

باشیم

بــــــــرش

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

رونمایی از سه داروی جدید ایرانی در داروسازی ثامن
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 از اداره امــور قرآنی که مهلت دوباره 
ای برای ثبت نام در مهدالرضا به ما دادند 

تشکر می کنیم. اجرتان با امام رضا)ع(
۰915۰۰۰3992

 در دارالحفــاظ و دارالســیاده طرحی 
اجرا کرده اند که اغلب زائران ناراضی اند؛ 
تراکم جمعیت موجب ایجاد مشکل شده. 

لطفاً تجدید نظر بفرمایید.
۰915۰۰۰6۰89

 با ســالم. چه دلیلــی دارد که خدام 
بااخالص آقاعلی بن موسی الرضا)ع( یک 
ســوم پارکینگ زیرگذر حرم را با نصب 

تابلو، برای خودشان قرار داده اند؟ 
۰915۰۰۰126۴

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

مشرف شویم.
۰915۰۰۰1657

 لطفــاً ویــژه برنامه هــای حلقه های 
معرفت برای خانواده ها و به ویژه کودکان 

هم در حرم مطهر رضوی گسترش یابد.
۰922۰۰۰9۰97

توضیحــات  بــا  مفاتیــح  لطفــاً   
رواق هــا  و  صحن هــا  در  عربــی 
بگذارید. عرب هــا  حــال  رفــاه  بــرای 

۰915۰۰۰6۰71

 آســتان قدس رضــوی بایــد برای 
جامعه شناسی زائر و زیارت از پایان نامه ها 
و رساله های مقاطع فوق لیسانس و دکترا 

بیشتر حمایت کند.
۰912۰۰۰۰2۴3

»زندگی به سبک رضوی« 
7 درصد زوج های جوان 

خراسان جنوبی 
آســتان: مســئول کانون خادمیاری 
در  آســتان قدس رضــوی  خانــواده 
خراســان جنوبی گفت: در بازه زمانی 
ســه ســال  آینده 7 درصد از زوجین 
جوان اســتان زیر پوشش طرح زندگی 

به سبک رضوی قرار می گیرند.
زهــرا فاطمی با اعالم ایــن خبر اظهار 
داشت: افتتاحیه طرح »زندگی به سبک 
رضــوی« با حضور تعــدادی از زوجین 
جــوان خراســان جنوبــی همزمان با 
عید ســعید غدیر خم با حضور یکی از 
مشــاوران خادمیار به صورت کارگاهی 

در بیرجند برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه توســط کانون 
کتــاب و کتابخوانــی به هــر یک از 
شرکت کنندگان در آغاز این طرح یک 
جلد کتاب اهدا شــد، افزود: همچنین 
زوجیــن جوان شــرکت کننده در این 
طرح،  ضمن تبرک جویی به پرچم سبز 
رنگ گنبد رضوی، از بسته های متبرک 
نبات و نمک و بلیت اســتخر )اهدایی 
کانــون خادمیــاری ورزش رضــوی( 
بهره مند شــده و در پایان این مراسم،  
قرعه کشی ســفر زیارتی مشهد مقدس 

برگزار شد.
مسئول کانون خانواده دفتر نمایندگی 
 آســتان قدس رضــوی در خراســان 
جنوبی با اشاره به اینکه در قالب طرح 
»زندگی به سبک رضوی« قرار است 7 
درصد از زوجین جوان استان به مدت 
سه ســال تحت آموزش های مرتبط با 
خانواده قرار بگیرند، افزود: آموزش های 
حضــوری، مجازی و مکاتبــه ای برای 
اجرای هرچه بهتر این طرح پیش بینی 

شده است.
به گفته وی، در حال حاضر 34 مشاور 
با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر عضو 
کانون خانواده دفتر نمایندگی آســتان 
قدس در خراسان جنوبی هستند که از 
توان این افراد برای اجرای طرح زندگی 

به سبک رضوی استفاده می شود.
فاطمــی همچنیــن از اجــرای طرح 
»ُحسنا« با محوریت ترویج سنت حسنه 
ازدواج، شناسایی واسطه گران ازدواج و 
تأمین جهیزیــه خبر داد و گفت: طرح 
تربیت مربی مبلغ خانواده نیز با هدف 
زیرپوشــش قرار دادن طالب خواهر و 
برادر برای برگزاری دوره های تخصصی 

در دستور کار این کانون قرار دارد.

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 

از »دختران ماه« تا »زندگی به سبک رضوی«
 قدس  امروز 25 ذی  الحجه، روز نزول ســوره 
»هل اتی« در شــأن اهل بیت پیامبر اکرم)ص( 
است و به همین مناسبت در تقویم تاریخ رسمی 
کشــور به عنوان »روز خانواده« نام گذاری شده 

است.
مرکز امــور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی با هــدف صیانت و اعتــالی روزافزون 
کارکرد خانواده و بــرای تحکیم و تعالی آن، با 
بهره گیری از ظرفیت های آستان قدس رضوی 
و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی، برنامه ها 
و طرح هایی را همه ســاله برای رسیدن به این 
مهم اجرا می کنــد. در این مرکز مأموریت های 
اساسی ذیل بند چهارم منشورهفت گانه رهبری 
تعریف شده است و تالش می شود با بهره گیری 
از ظرفیت عظیم فرهنگی این آستان مقدس در 
حوزه بانوان و خانواده در عرصه کشــور و جهان 
مبتنی بر معارف قرآن و اهل بیت)ع( اقداماتی 

انجام شود.

 رونمایی از طرح زندگی به سبک رضوی 
با رویکرد مسجدمحوری 

طرح مســجدمحور زندگی به سبک رضوی با 
هدف فعال کــردن ظرفیت فرهنگی و مردمی 
مساجد در جهت تحکیم و تقویت سنت حسنه 
ازدواج بــا محوریت گفتمان مــودت و رحمت 
موضوعی است که سرپرست مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی به آن اشاره می کند. 
فاطمــه دژبرد در بیان اهــداف کمی این طرح 
می گوید: فعال شدن بیش از 20 نفر از مدرسان 
و مبلغــان طرح تربیت مبلــغ و مدرس حوزه 
خانــواده مرکز امــور بانوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی در خدمات فرهنگی، آموزشــی و 
مشاوره ای زوجین، فعال سازی مساجد با افق 68 
مسجد در 68 محله شهر مشهد و با برنامه ریزی 
عملیاتی 40 پایگاه فعال زندگی به سبک رضوی 

در مشهد از جمله اهداف مرتبط در این زمینه 
اســت.دژبرد می افزاید: آموزش و مهارت افزایی 
عمومی و نیمه تخصصی بــه صورت حضوری 
برای یک هــزار و 600 زوج فعال طرح زندگی 
به سبک رضوی و آموزش تخصصی به صورت 
حضوری و نیمه حضوری و متعامل برای حدود 
800 زوج جوان مجاور در مقیاس شهر مشهد 
و... از دیگر اهداف تعیین شــده در این ارتباط 

به شمار می رود.

 برنامه ریزی اردوهای فرهنگی تفریحی 
ویژه خانواده ها 

برنامه ریــزی اردوهای فرهنگــی تفریحی ویژه 
خانواده کارکنان آســتان قدس رضوی تا پایان 
ســال جاری از دیگر برنامه های این مرکز برای 

خانواده هاست. 
فاطمــه دژبرد می گویــد: با توجه بــه اهداف 
تأسیسی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی و تعریف مأموریت های این نهاد مهم در 
آســتان قدس رضوی و پیرو تحقق بخشی به 
اجرای بندهای سند تکریم بانوان شاغل و تعالی 
منزلت خانواده های کارکنان آستان قدس رضوی 

برنامه ریزی برای خانــواده کارکنان و خادمان 
حضــرت رضا)ع( که خود بایــد الگوی خانواده 

شیعی باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی ادامه می دهد: از این روســت که طراحی، 
تدوین و اجرای بســته برنامه ویژه خانواده های 
کارکنان آستان قدس رضوی در دستور کار این 
مرکز قرار گرفته و به عنوان یک اولویت جدی 

دنبال می شود. 
این مقام مسئول تصریح می کند: این برنامه ها 
دربرگیرنــده مجموعــه ا ی از خدمات مختلف 
ویــژه گروه های مختلف مخاطبــان )والدین و 
فرزندان کودک و نوجوان( در خانواده ها با هدف 
نشاط  آفرینی در خانواده کارکنان، ارتقای سطح 
آگاهی و مهارت های خانواده های کارکنان آستان 
قدس رضوی با محوریت ادبیات مودت و رحمت 
و در نهایت کمک به حل مشــکالت و مسائل 

روزمره خانواده های کارکنان است.
دژبرد معتقد است: این برنامه ها بر اساس مطالعه 
صورت گرفته از وضعیــت موجود خانواده های 
کارکنان و مسائل محوری ایشان در قالب های 
متنوع سرگرمی، آموزشی و خدمات مشاوره ای و 
نمایشگاهی در باغ اردوگاه خاتون در قالب یک 

اردوی نیم روزه ارائه خواهد شد و در صورت ابراز 
تمایل خانواده ها در قالب کارگاه های آموزشــی 

ادامه خواهد یافت. 

 از برگزاری جشن های عبادت و تکلیف
تا غرفه های بانوان کارآفرین

سرپرست این مرکز در بخش دیگری از سخنانش 
می گوید: برگزاری جشــن دختر ماه)جشــن 
عبادت و جشــن تکلیف( ویژه دختران خانواده 
کارکنان آستان قدس رضوی از دیگر برنامه های 
تدارک دیده شــده برای خانواده هاست که یک 
برنامه دورهمی صمیمی و مفرحی برای دختران 
نه و ده ساله به همراه مادرانشان در باغ اردوگاه 
خاتون اســت. وی می گوید: در جشن عبادت 
دختر ماه، دختران کارکنان به همراه مادرانشان 
در باغ اردوگاه خاتون گرد هم آمده و هر 10 نفر 
به همراه یک مربی در قالب برنامه  های متنوعی 
همچون بازی، قصه خوانی، طنز و کاردســتی با 
مهارت های دخترانه و مفاهیمی همچون عفاف 
و حجاب)حریم و حیا(، نماز، اصول و فروع دین 

آشنا می شوند.
مطابق گفته های این مقام مســئول، همچنین 
برای مادرانــی که در ویژه برنامــه »دختر ماه« 
حضور پیدا می کنند در قالب کارگاه های مختلف 
مهارت های ارتباط مؤثر با فرزند و اصول تربیت 
فرزند ارائه می شــود، ضمن اینکه فرصت الزم 
برای بهره گیــری از برنامه های طبیعت گردی و 
فضاهای باز باغ اردوگاه خاتون هم برای ایشان 
فراهم می شــود. دژبرد می افزاید: در حاشــیه 
نمونه ای از این گونه برنامه که در ســال جاری 
برگزار شد، هشت غرفه با حضور بانوان کارآفرین 
برپا شــده بود و بانــوان کارآفرین محصوالت 
خود در حوزه مــواد غذایی ارگانیک، زیورآالت 
و ملزومــات عفاف و حجــاب را در معرض دید 

شرکت کنندگان در این برنامه قرار دادند.

گزارش خبری
سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برنامه های این مرکز را تشریح کرد

حجت االسالم والمسلمین مروی:

۴۰ سال تحریم مانع پیشرفتمان نشد
قدس: تولیت آســتان قدس رضوی در 
مراســم رونمایی از ســه داروی جدید 
ایرانی در شــرکت داروســازی ثامن با 
اشاره به اینکه پیشرفت های جمهوری 
اســالمی با توجه به 40 سال تحریم ها 
بی نظیر اســت، گفت: در این سال ها با 
همه ســختی ها، تهدیدها و تحریم ها 
توانســتیم در تمامی حوزه های علمی، 
نظامی و هسته ای پیشرفت قابل قبولی 

داشته باشیم.
مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
به پیشرفت های کشور در حوزه دارویی 
اشاره کرد و افزود: تهیه و تولید داروها و 
محصوالت جدید بسیار کار ارزشمندی 

است و من به جرئت می توانم بگویم که 
توانایی پزشــکان و داروسازان ما خیلی 
بیشتر از این است. تولیت آستان قدس 
رضــوی ادامه داد: ما ســردمدار علم و 
طبابت هســتیم و طبیبان مســلمانی 
که همــه آن ها ایرانی بودنــد گواه این 
حرف است.حجت االسالم والمســلمین 
مروی افزود: ما در کشــورهای اسالمی 
ظرفیت های علمی بسیاری داریم و این 
موضوع را امروزه جهانیان نیز پذیرفته اند 
و اگــر امروز ادعا می کنیــم که مهد و 
تمدن علم، کشور ایران و نظام جمهوری 
اســالمی است با توجه به این پیشینیه 

تاریخی حرف گزافی نیست.

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 rماشین آالت به روز، نیاز بخش کشاورزی
تأکید و تذکر چند باره رهبر معظم انقالب بر حائز اهمیت بودن تولید و رفع موانع آن 
جای افتخار دارد؛ این تأکید ناشی از درایتی است که راه نفوذ به کشور را از طریق اقتصاد 
می بیند؛ بنابراین کمین دشمنان در معبرهای اقتصادی برای ضربه زنی بیشتر را گوشزد 
می کند. با وجود اینکه ایران از موقعیت جغرافیایی، طبیعی و نیروی انســانی جوان و 
متخصص برخوردار است، متأسفانه از دهه 40 تا کنون در قلب خاورمیانه از ظرفیت های 

ایران به درستی استفاده نشده است.
آنچه امروز مانع تولید هر چه بیشتر یا ظرفیت سازی بهتر تولید شده، عالوه بر مشکالت 
قانونی و عدم بسترسازی های مناسب، نادیده گرفتن ظرفیت فراملی است. 450 میلیون 
جمعیت منطقه منهای ایران و ترکیه فرصت بزرگی برای تولید هر چه بهتر ایران به 
شــمار می روند که متأسفانه از توجه به آن غفلت شده است. واردات بی رویه کاالهای 
مصرفی و کاالهای غیرضروری نخستین مانع مهم در سر راه تولید ملی است. واردات 
کاالهای غیرضروری که مشابه داخلی آن ساخته می شود به هیچ وجه با اهداف تولید 
تناسب ندارد؛ اما این موضوع در خصوص واردات ماشین آالت کشاورزی و صنعتی بسیار 

متفاوت است. 
واردات تجهیزات به روز زیربنای اصلی تولید کشور به شمار می رود. بسیاری از محصوالت 
باغی کشــور اعم از پسته و زعفران به واسطه برخوردار نبودن از صنایع تبدیلی به روز 
به بازارهای بین المللی ارائه نشــده اند؛ بنابراین یکی از موانع تولید کشور بی توجهی به 
واردات ماشین آالت و تکنولوژی های روز دنیاست. به طور قطع اگر نمایندگان مجلس یا 
دولتمردان تجهیزات کشاورزی را با همان نگاه منفی به تولید در دستور کار قرار دهند، 
تولید کشــور به شدت لطمه می خورد. اســتفاده از فناوری روز و لوازم صنعتی مدرن 

نخستین گام در رسیدن به تولید هر چه بهتر است.
سختگیری در واردات لوازم صنعتی و کشاورزی به ضرر تولید کشور است و عدم توجه به 
این موضوع بی تفاوتی به توسعه پایدار و آینده ایران را به تصویر می کشد. اگر ماشین آالت 
به موقع ثبت سفارش نشــوند و از تکنولوژی جهان دور بمانیم در حوزه تولید موفق 
نخواهیم بود. عدم رفع مانع واردات ماشــین آالت صنعتی و کشاورزی همانند عدم در 
اختیار گذاشــتن تیغ جراحی در دست جراح است؛ زمانی تولید به رونق می رسد که 
تجهیزات و فناوری های به روز داشته باشیم. رفع موانع واردات لوازم صنعتی و کشاورزی 
نخستین گام در جهت ایجاد اشتغال پایدار؛ رونق کارخانجات و افزایش امنیت غذایی 
است. متأسفانه با وجود برخورداری ایران از انرژی های مهم نفت و گاز در برابر کشوری 
چون ترکیه که کمترین دسترسی به انرژی را دارد؛ امروز ترکیه به عنوان کشوری که 
الفبای صنعت را نمی شناخت در حوزه تولید ماشین آالت صنعتی حرف برای گفتن دارد 
و در ایران بازار را در اختیار دارند. عبور از نگاه حداقلی و توجه به بازارهای بین المللی 
مهم ترین عواملی است که می تواند در تولید هر چه بیشتر و صادرات برندهای ایرانی به 

دنیا کمک دهنده باشد.

فعاالن صنایع تبدیلی در گفت وگو با قدس مطرح کردند

چالش؛ رب خانگی
 اقتصاد/زهرا طوســی  در حالی که میانگین 
تــورم در مردادماه به 4۲.۲ درصد رســیده اســت، 
آخرین آماری که از متوسط قیمت اقالم خوراکی در 
مناطق شهری ایران منتشر شده، نشان می دهد رب 
گوجه فرنگی و گوجه فرنگی به ترتیب با تورم ۲45.۶ و 
۱4۳.۹ درصدی جزو گران ترین اقالم در سبد خانوار 

محسوب می شوند.
از سال گذشــته و با باال رفتن نرخ ارز، صادرات رب 
گوجه فرنگی ایران به دلیل افزایش تقاضا به خصوص 
در کشورهای همسایه، روند صعودی گرفت، به طوری 
که صادرات آن بر فروش داخلی ارجحیت یافت، هر 
چند دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت  شیوه های 
مختلفی چون ممنوعیت های صادراتی را آزمود، اما 
گزارش  ها نشان داد که این سیاست آن گونه که باید 
نتوانست کارایی داشته باشد و بدین ترتیب این شائبه 
در اذهان عمومی شــکل گرفت که صادرات موجب 

گرانی این محصول در کشور شده است. 
براساس آمار منتشــر شده توسط فائو، تولید حدود 
۶- 5 میلیون تن گوجه فرنگی در ایران که به فراوری 
۸00 هزار تن رب منجر می شــود، ایران را در رتبه 
هفتم دنیا از نظر تولید گوجه فرنگی قرار داده است، 
که البته حدود ۱7 درصد از این میزان، مازاد بر مصرف 
کشور است و به کشورهای دیگر صادر می شود. با این 
تفاسیر، بازار این محصول پرمصرف که سرانه آن در 
خانوارهای ایرانی برای هر نفر ســالیانه ۲4 کیلوگرم 
است، از سال گذشته همچنان داغ باقی مانده است 
تــا جایی که حتی تولیدات زیرپله ای با غلظت کم و 
احتمال تاریخ گذشته بودن، طرفدارانی برای خودش 

پیدا کرده است.

قیمت بازار40 درصد گرا ن تر از سامانه رصد 
رب گوجه فرنگــی هــم اکنــون در ســامانه رصد 
وزارت صنعت برای هر کیلــو ۱5 تا ۱۸ هزار تومان 
قیمت گذاری شده اســت، ولی در بازار تا 40 درصد 
گران تــر و با قیمت ۲5 و ۲۶ هزار تومان در هر کیلو 
به فروش می رسد. با کاهش چند هزار تومانی قیمت 
گوجه فرنگی در ما ه هــای اخیر، بعضی از مردم برای 
رفع دغدغه های خود با تهیه رب خانگی در برابر گرانی 
این محصول از سبد خانوار خویش دفاع کردند. ستاد 
تنظیم بازار اما این روزها به منظور جلوگیری از ضرر 
و زیان کشــاورزان و از بیــن رفتن انگیزه تولید این 
محصول در سال های آینده، سازمان مرکزی تعاون 

روســتایی را مکلف کرده نسبت به خرید تضمینی 
گوجه فرنگی اقدام کند. 

  عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند 
رب  تولیدکننده  بابایی،  رضا 
گوجه فرنگــی و عضو انجمن 
صنایع تبدیلی کشاورزی در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه سخت شدن وضعیت 

صادراتــی و کاهش تقاضا قیمت رب را به شــکلی 
طبیعی کاهش می دهد، می گوید: قیمت گوجه فرنگی 
و ملزومات بســته بندی آن، نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته به طوری که گوجه فرنگی به یک سوم 
قیمت و قوطی آن هم نسبت به سال پیش ۲0 درصد 

کاهش قیمت داشته است.
وی با اشــاره به اینکه ســازمان تعاونی روستایی با 
خرید تضمینی گوجه فرنگــی بر بازار این محصول 
تأثیر گذاشته است، می افزاید: هم اکنون قیمت این 
محصول از پایه 700 تومان شروع می شود و تعاون 
روستایی پیشنهاد قیمت هزار و ۱50 تومان را داده 

ورود  با  تولیدکنندگان  است. 
دولت به بحث واســطه گری 
و خریــد و فــروش مخالف 
هســتند، ما معتقدیم دولت 
باید اجــازه بدهــد عرضه و 
را  قیمــت محصوالت  تقاضا 
تعیین کند در غیر این صورت 
اگر کســی بخواهد از بیرون 
بدون تخصــص در قیمت  ها 
متوجه  ضرر  کند،  دستکاری 

دو طرف خواهد بود.

  ر ب های تولید شده با 
قیمت مناسب در راه بازار

این تولیدکننده با اشــاره به 
اینکه متأســفانه در رسانه ها 

تبلیغات ســوئی در مورد سودجویی تولیدکنندگان 
مطرح می شــود، می افزاید: مــردم با کاهش قیمت 
گوجه فرنگی می گویند چرا قیمت رب گران اســت، 
در حالــی کــه رب گوجه فرنگی که امروز توســط 
مصرف کننده خریداری می شــود، تولید دو تا ســه 
ماه گذشته کارخانجات است که با قیمت تمام شده 

باالتری تولید شده است و به تبع آن ربی که امروز با 
قیمت ارزان تری تولید شده در  ماه  های آینده با قیمت 

مناسب تری به دست مردم می رسد.
بابایی با اشــاره به اینکه قیمــت فعلی رب، قیمت 
حداقلی و به واقعیت نزدیک است، توضیح می دهد: 
در حال حاضر میانگین فروش کارخا نه ها برای یک 
قوطی رب یک کیلویی زیر ۱0 هزار تومان است که 
در نهایت بــرای مصرف کننده حدود ۱۳ تا ۱4 هزار 

تومان خواهد بود. 
وی می افزاید: براساس بررسی هایی که انجام دادیم 
قیمت تمام شده هر کیلو گوجه فرنگی حدود 450 تا 
500 تومان است، اگر تولیدکننده رب این محصول 
را به قیمت ۸00 تا ۹00 تومان از کشاورز بخرد، هم 
سود خوبی نصیب کشــاورزان می شود و هم قیمت 

برای مصرف کننده رب مناسب تر می شود.

  رب با طعم خانگی چالش فعلی این صنعت
بابایی با اشاره به اینکه سال پیش مردم فکر می کردند 
افزایش قیمــت رب مربوط به کارخانه هاســت در 
صورتی که ســود ما ثابت بود و قیمت تمام شــده 
محصول باال بــود، تأکید می کند: 
هم اکنون مشکل این صنعت تولید 
رب خانگــی اســت، در حالی که 
همه اطالع رســانی و دغدغه ما این 
است که بگوییم مزایای استفاده از 
رب صنعتی بیشــتر از رب خانگی 
اســت. این روزهــا تولیدکنندگان 
رب صنعتی چالــش زیادی با یک 
برند مطرح برای تولید رب با طعم 
خانگــی دارند. از لحاظ عملی ثابت 
شده اســت رب صنعتی چه از نظر 
بهداشــتی و چه حفظ ارزش  های 
غذایی باالتر از رب خانگی قرار دارد. 
رب خانگی در حرارت مستقیم تولید 
می شود و عمالً عصاره ای بی خاصیت 
از گوجه فرنگی اســت در حالی که 
رب صنعتی در خأل و با تنظیم دمای استاندارد تهیه 
می شود و تمام ارزش های غذایی آن حفظ می شود. 

  بازارهایی که با  ممنوعیت  های صادراتی 
از دست رفت

وی در پاســخ بــه عرضه  فلــه ای رب بــا غلظت 

 کــم نیز یادآور می شــود: شــاخص تعیین غلظت 
رب گوجــه فرنگــی در صنعت »بریکــس« خوانده 
می شود، هر چه بریکس رب گوجه فرنگی باالتر باشد 
به معنای کیفیت باالتر محصول است. این شاخص 
در قیمت گــذاری رب نیز لحاظ می شــود. رب های 
فله ای در بازار عالوه بر مشــکالت بهداشتی، غلظت 
کمتری دارند و در نهایت تهیه آن برای مصرف کننده 
به صرفه و مقبول نیست. این تولیدکننده با اشاره به 
اینکه سیاســت گذاران باید در صدور بخش نامه ها و 
ممنوعیت های صادراتی با تأمل بیشتری رفتار کنند، 
می افزاید: وقفه صادراتی رب موجب شد تا در مقطعی 
که ما سه کانتینر در هفته به روسیه صادرات داشتیم، 
تجارت ما متوقف شود و خیلی از تولید کننده  ها در 
فضای رقابتی که امروز وجود دارد و باید برای هر بازار 

کلی هزینه کرد، بازارشان را از دست دادند. 

  تعدیل قیمت تولیدات، 
متناسب با خرید مواد اولیه 

اصیلــی، مدیرعامل  حمید 
رب  تولیــد  شــرکت 
گوجه فرنگی نیز در گفت وگو 
با خبرنــگار ما درباره قیمت 
واقعــی رب گوجه فرنگی با 

اشاره به اینکه قیمت تولیدات این ماه آن ها، متناسب با 
خرید مواد اولیه تعدیل شده است، می افزاید: سیاست 
ما این اســت با هر نرخی که مواد اولیه را خریداری 
کردیم، به درصد ســودی که سازمان حمایت کننده 
تعیین کرده، اضافه کنیم و قیمت مصرف کننده را با 
همین فرمول بزنیم. قیمت واقعی مصرف کننده در 

حال حاضر حدود ۱4 تا ۱۶ هزار تومان است.
وی توضیح می دهد: در هــر قوطی رب چهار کیلو 
گوجه فرنگی مصرف می شــود کــه در حال حاضر 
چون ماده اولیه آن با خرید تضمینی برای هر کیلو 

هزار تومان می شــود، 4 هزار تومان خواهد شد که با 
احتساب قیمت قوطی که 4 هزار تومان است، هزینه 
تمام شــده آن ۸ هزار تومــان خواهد بود و با اضافه 
شــدن درصد ســودی که باید تولیدکننده ببرد به 
قیمت منطقی ۱4 تا ۱۶ هزار تومان خواهد رســید، 
در صورتی که سال گذشته  فقط ۸ هزار تومان قیمت 
گوجــه بود و با قیمت قوطی برای ما ۱۲ هزار تومان 

تمام می شد.

  تعاون روستایی ورود نمی کرد 
قیمت گوجه تا 500 تومان کاهش می یافت

اصیلی با اشــاره به خرید تضمینی گوجه فرنگی 
توسط ســازمان تعاون روستایی، تأکید می کند: 
اگر ســازمان تعاون روســتایی به این امر ورود 
نمی کــرد و قیمت گوجه تــا 500 تومان پایین 
می آمد، ســال بعد کشــاورزان از کاشت گوجه 
امتناع می کردند و به طور قطع سال آینده قیمت 
این محصول باال می ر فت و به تبع آن گرانی رب 
نیز اتفاق می افتاد، با این تدبیر قیمت فروش برای 
کشاورزان اکنون متعادل شده است و کشاورزان 

و تولیدکنندگان هردو منتفع می شوند.
اســت، در ســال های گذشــته رب  گفتنــی 
گوجه فرنگی یکــی از صادرات مهم کشــور در 
تولیــدات مواد غذایی بوده اســت. صادرات رب 
گوجه فرنگی در سال ۱۳۹۶ افزون بر ۱۲0 هزار 
تــن به ارزش ۲00 میلیون دالر بوده اســت. در 
ســال ۹7 اما میزان صادرات از ابتدای ســال تا 
زمان ممنوعیــت گوجه فرنگی، 4۲5.۱ هزار تن 
به ارزش دالری ۱۶۳ میلیــون دالر، رب گوجه 
فرنگی ۶۶ هزار تن به ارزش دالری ۹۶.۹ میلیون 
دالر بود که با رفع شدن ممنوعیت هم اکنون این 
رقم افزایش یافته، ولی هنوز آمار جدیدی از آن 

در دسترس نیست.

باید در صدور 
بخش نامه ها و 
ممنوعیت های صادراتی 
تأمل کرد، وقفه صادراتی 
رب موجب شد تا در 
مقطعی که ما سه کانتینر 
در هفته به روسیه 
صادرات داشتیم، تجارت 
ما متوقف شود و خیلی از 
تولید کننده  ها بازارشان 
را از دست بدهند
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یادداشت روز

 علی توسطی/ رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت صنعتی و لوازم کشاورزی

»مقیمی« از وزارتخانه به ایران خودرو رفت
فارس: پس از عزل یکــه زارع، مدیرعامل 
پیشین ایران خودرو، فرشاد مقیمی معاون 
امور صنایع وزیر صنعت به عنوان مدیرعامل 

جدید ایران خودرو منصوب شد.
پس از استنکاف عباس علی آبادی، مدیرعامل 
مپنا از پذیرش مدیریت ایران خودرو، چهار 
گزینه برای تصدی مدیریت این خودروساز 
نهایی شده بودند که از میان آن ها فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت به این 
سمت انتخاب شد. به تازگی هاشم یکه زارع، مدیرعامل پیشین ایران خودرو و دو نفر از 
مدیران ارشد این شرکت بازداشت شده اند. پیش از آن علی ربیعی، سخنگوی دولت در 
یک نشست خبری با اعالم برکناری یکه زارع گفته بود عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا 

جایگزین یکه زارع در ایران خودرو می شود. 
با این وجود ظاهراً با استنکاف علی آبادی از پذیرش این مسئولیت، گزینه های دیگری 
برای تصدی این مســئولیت مطرح شــدند که از میان آن ها فرشاد مقیمی به عنوان 

مدیرعامل ایران خودرو برگزیده شد.

      صفحه 4

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠︀ران در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ﹋﹫︧ــ﹥ ︋﹥ ︑︺︡اد ٧۵٠٫٠٠٠ 
︑︐﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹝︪ــ︭︀ت ذ﹏ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ︑︺︡اد ۴٠٠،٠٠٠ 
ــ﹥ وزن ۵     ١۴٠ ﹎︣﹝﹩ و ︑︺︡اد ٣۵٠٫٠٠٠  ︣و︎﹫﹙﹟ ﹐﹝﹫﹠️︋   ︎﹩﹚ ︑︐ــ﹥ ﹋﹫︧ــ﹥︎ 
︑︐﹥ ﹋﹫︧﹥ ︎﹙﹩ ︎︣و︎﹫﹙﹟ ︋︡ون ﹜﹞﹫﹠️ ︋﹥ وزن ۵     ١١٠ ﹎︣﹝﹩ ︋︀ ︋︀﹁️ ﹁︪︣ده 
در ا︋︺︀د ٩٠*۶٠ ︨︀﹡︐﹫﹞︐︣ و ر﹡﹌ رو︫﹟ ︋︀ دو︠︐﹩ ﹋﹥ ﹋︀﹝﹑ ﹡ دو︠️ ︫︡ه ﹇﹀﹏ 
︫ــ︡ه و ︋︣ا︐﹩ ︋︀ز ﹡﹍︣دد، درب ﹋﹫︧﹥ ︋︭﹢رت ز﹍︤اگ و ︋︣ش ︋︣﹇﹩ ︋︀︫︡ و 
 ️︗ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︣م︐﹞ اوراق ﹝﹠︀﹇︭﹥ ار︨ــ︀ل ﹎︣دد. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀︋ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹉
در︀﹁️ ﹁︣م ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︀︎﹍︀ه ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︫ــ︣﹋️ و ︨ــ︀ز﹝︀ن 
ا﹇︐︭︀دی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹇︧ــ﹞️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︲﹞﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ و 
︑﹊﹞﹫﹏ د﹇﹫﹅ ﹁︣م ﹨︀، ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︎︧ــ️ ︋﹥ آدرس ︫ــ︣﹋️ 
 ٩٨/٠۶/١١ ــ︣م ﹨ــ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ر﹁ ️﹁︀در ️﹚﹞ ﹟ــ︣︠آ .︡﹠︀﹝﹡ ار︨ــ︀ل
︀ً ︗ــ️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س  ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، ︲﹞﹠
۴۶١٢٢٨١١-٠۵١ دا︠﹙ــ﹩ ٢١١ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︫ــ︣﹋️ ﹇﹠ــ︡ ﹠ــ︀ران در رد ︀ ﹇︊﹢ل 

︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
http://www.reo.ir     و    /http://www.chenaransugar.com  

آدرس ︎︧ــ︐﹩: ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی – ︫︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران – ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ﹠︀ران.              
. ٩٣۶١٣١-١٧۶٩ :﹩︐︧︎ ︡﹋

︫︣﹋️  ︡﹠﹇ ﹩﹞︀︨﹠︀ران

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۱

آ﹎︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹪︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ﹝﹢﹜︡﹨︀ی
﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د  ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨٢٠٠/١٠ (﹡﹢︋️ اول)
︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹁﹢ق را ︋︣ ا︨︀س 

ا︵﹑︻︀ت ذ﹏ و از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ 
.︡︀﹝﹡ ︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ٢٠٩٨٠٠٤٢١١٠٠٠٠١٥ ︋︣﹎︤ار﹝︫

︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥  ای﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥١

︫︣ا︳ او﹜﹫﹥٢
﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ از 

︫︣﹋︐︀ی ز︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︀در ︑︭︭﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︣ار︑﹩ 
️ ﹨︀ی ︨︀ز﹡︡ه ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع  ﹋︫︣ ︀ ︣﹫﹡ا﹢︑ ️﹋︫︣ ︀

.︡﹠︫︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞
از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٦/٠٦ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۶/١١ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د٣

﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م ٤
در ︨︀﹝︀﹡﹥

وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرس               
 ︼﹚︊﹞ ︤﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار WWW.SETADIRAN.IR

٥٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︧﹡ ﹉﹥ از ا︨﹠︀د 
را در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡. ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره               

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س

٥
﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در             

﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︀ر︮︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)

︨︀︻️ ١٤ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٦/٢٣آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨٦︀

︨︀︻️ ١٤:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٦/٢٣ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨٧︀

︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨٨︀
 ﹤ا︨﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋

 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀ت از﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︣ان و ︋︀ز﹍ ︭﹇︀﹠﹞ ︀د﹠︪﹫︎
︨︐︀د ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ٩
﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︤ار

︤د، ︋﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر                         
(﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩                     

٠٣۵-٣٨٢۵۴١٣-٨١٢

︑﹢︲﹫︀ت١٠
︪﹞ ︣︀︨︭︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️.در 

︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︡ 
︨︍︣ده و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل 

﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
معاونت مالى و پشتيبانى

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۲

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر                  
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ روف ︋︀م ﹝︪︡ ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص )

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧۶١۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٣٣١٨٧٠

︀م  ︣﹋️ روف︋  ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹝︨ ) ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧۶١۵  و 
  ︀︑ ﹝﹫﹍︣دد  ١٠٣٨٠٣٣١٨٧٠ د︻﹢ت   ﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫
ا﹜︺︀ده   در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق 
 ﹤︋  ١٣٩٨/٠۶/١٧ ﹝﹢رخ    ١٠:٠٠  ️︻︀︨ راس   ﹤﹋
﹡︪︀﹡﹩ : ︋﹢﹜﹢ار ﹋﹑﹨︡وز ، ︋﹫﹟ ﹋﹑﹨︡وز ٢٨ و ٣٠ 
︎﹑ک  ٢۵٢ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 
١ - ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان و ︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️  

٢ - ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر   
٣- ︀︨︣ ﹝﹢ارد ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۲

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای 
اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ﹞﹏ و 
︣﹎︤اری   ︋﹅︣︵ از ﹩﹝︖ رت﹢  ︮﹤ ﹢د را︋  ︣ی︠  ︣ون︫  ﹡﹆﹏ درون و︋ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ︋︣ا︨︀س ︫︣ح ︠︡﹝︀ت 
 ️︗ ︢ا از ︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹎︣دد﹛.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

﹥ آدرس  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹤ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ﹝﹢رخ  ٠٩/٩٨/٠۶︋ 
www.setadiran.ir    ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣٧۶٨١٧١٣   

١-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون و ︋︣ون ︫ــ︣ی ︎︣وژه ﹨︀ی اداره 
﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس در ︨︴ ا︨︐︀ن ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان : ٢٠٩٨٠٠۴۵۴٢٠٠٠٠۴۴

٢-﹡︪︀﹡﹩ و آدرس ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ﹝︪︡︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ د︨︐︽﹫︉ ︠﹫︀︋︀ن ︋﹫︧︐﹢ن ٣   
٩٨/٠۶/٠٩ ️︀︽﹛ ٩٨/٠۶/٠۵ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞-٣

۴-︑︀ر ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹇﹫﹞️ و ︀︨︣ ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د :  ︑︀ ︨︀︻️  ١٢ ﹝﹢رخ  
٩٨/٠۶/٢١

﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨ــ︀زی ﹝︡ارس  ︀﹋️ ︑︱﹞﹫ــ﹟︋  ۵-︑︀رــ﹢︑ ﹏ ا︨ــ﹠︀د و︎ 
︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︀ ︨︀︻️  ١٢ ﹝﹢رخ  ٢١/٩٨/٠۶

۶-︑︀ر  ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دات : ︨ــ︀︻️ ١٠ ︮︊ــ  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢۴  در ︨ــ︀﹜﹟ 
︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏      

﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹛ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ، ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د و ︋︀ز﹎︀︪﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۱

﹫﹊﹙️ APACHE﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌  ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨  ︋︣گ︨ 
 OE4EG29784978497 ﹝ــ︤ ︋ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر︣﹇
 ﹩︀︋︀︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۶٨٩٨/٧٧٧ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ
N2G***160V9551473 و  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙﹩ ︑﹢ا﹡﹍︣ 

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

/ع
۹۸
۰۶
۹۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤︠﹢دروی وا﹡ــ️ ︎﹫ــ﹊︀ن ١۶٠٠i  ﹝︡ل ١٣٩٠ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی- رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ٩٨ و   ١۴۵ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︋︀︫ــ﹞︀ره   ١١۴٩٠٠۵٨٣٩٧
 NAAA36AA8CG257262 ﹩︣ان۴٢ ︫﹞︀ره ︫︀︨ــا
و  ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫︡ د︫ــ︐﹩ ︗ــ﹢ان ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۸۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۶

﹢اری  ﹢دروی︨  ﹙﹫﹏ ا﹝︀﹝﹫︀ن ﹇﹙﹥ زو ﹝︀﹜﹉︠   ︠︉﹡︀︖﹠ا
︎︥و ︎︀رس ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︣︋︀﹡﹩ ٧۵٧ م ٨٧ ا︣ان ٧۴ 
و ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAN01DEVER550133 و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 124K0676801 ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۷

ا﹠︖︀﹡︉ ︨﹙﹞︀ن ︀︗﹩   ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی ︨﹞﹠︡ ︨﹢اری  
EF7  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ۵٢ اــ︣ان ۴٧٢ ب ۴٢  
︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡ــ﹥ NAACJ1JC9EF166770  و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  147H0071106  ︋ــ﹥ ︻﹙ــ️ ﹁﹆ــ︡ان ا︨ــ﹠︀د 
﹁ــ︣وش ︑﹆︀︲ــ︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر 
را ﹡﹞ــ﹢ده  ا︨ــ️ . ﹜ــ︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋ــ︦ اد︻︀﹩ در 
﹝﹢رد ︠ــ﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد ︸︣ف ﹝ــ︡ت ١٠روز ︋﹥ 
د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو 
 .︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ ︀ن﹝︐︠︀︨ ︫︣ وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن
︡︋﹩ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︸﹢ا︋︳  

﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۹

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑﹫ــ﹥ ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥ ، 
︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن د﹋︐︣ 

ــ︩  ــ﹥︋  ︫ــ﹫ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡.  ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری 
  ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩۵ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎﹫︪ــ﹠︀د                                                                        اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                           
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹢︱︻ ︭ــ﹥ ﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م﹇︀﹠﹞
︔︊ــ️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫۴١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹫︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣ ︫ــ

﹝﹫︡ان ︑﹢﹢︑ ︡﹫﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: 
︀︎︀ن روز ١٢/۶/٩٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨

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

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

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۲

فراخوان مناقصه
 

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

﹫ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن  د﹋︐︫︣ 
︣﹎︤اری   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋  .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩  ︋﹤︋
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٣ ︑ــ︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  * ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹫︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣ ︫ــ

﹝﹫︡ان ︑﹢﹢︑ ︡﹫﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨

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

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

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
 ــ﹥ ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥ ، ︵︊ــ﹫︑ دارد ا﹝ــ﹢ر
﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︱ــ︣ت  و ︑﹢زــ︹ ︾ــ︢ای︋ 

ز﹨ــ︣ا (ع) ﹁︣﹞︀ن  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩۴،  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎﹫︪ــ﹠︀د                                               اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه 
﹥ ﹡︪︀ن:                                                                                                           ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹢︱︻ ︭ــ﹥ ﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م﹇︀﹠﹞
︔︊ــ️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٢۵٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری  ︫︊﹊﹥ ﹁︣﹞︀ن ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن ﹁︣﹞︀ن 

– ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨

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

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

+-
+-
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 بدهی ۱۰ هزار میلیاردی تأمین  اجتماعی به مراکز درمانی     ایسنا: مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد 
کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان و بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است گفت: برنامه ای برای تسویه معوقات به مراکز داریم. وی افزود: یک ماه پیش حدود 2 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از معوقات را پرداخت 

کردیم و به طور مستمر در حال پرداخت بدهی هایمان هستیم تا بتوانیم به  زودی این رقم را کاهش دهیم.

193 بیماری تنفسی در اثر سیگار تأیید شد
فارس: مرکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا، به تازگی 193 بیماری تنفســی 
جدی در اثر استعمال سیگار را تأیید کرد.

به گــزارش انگجــت، مراکــز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری های آمریکا 193 
مورد از بیماری های شــدید ریه را که به 
طور بالقوه با مصرف دخانیات در ارتباط 

است شناسایی کرده اند. ایالنا آریاس، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا 
می گوید: استعمال دخانیات یکی از دالیل عمده مرگ در جهان است و ما هنوز درک 
کاملی از اثرات طوالنی مدت آن نداریم. به گفته پژوهشگران، دخانیات ساالنه جان 
دســت کم 580 هزار آمریکایی را می گیرد؛ 278 هزار و 544 مرگ و میر مربوط به 

مردان و 201 هزار و 773 مرگ و میر مربوط به زنان می شود.

چتر پرنده  در برابر باران و آفتاب
ایرنا: یک شــرکت ژاپنی چتر پرنده ای 
ساخته است که باالی سر کاربر پرواز کرده 
و از وی در برابــر باران و آفتاب محافظت 
می کند . به گــزارش روزنامه دیلی میل، 
 این چتــر پرنده کــه »فری پاراســول« 
)Free Parasol( نام دارد با اســتفاده از 
یک دوربین و هوش مصنوعی، سر کاربر را 

در حین راه رفتن در خیابان به  طور خودکار ردیابی و دنبال می کند. کاربر با استفاده از 
این چترهای پروازی می تواند بدون در دست گرفتن آن ها، به راحتی در خیابان آمد و 
شد کند؛ استفاده از این چترهای پرنده در هر دو وضعیت بارانی و آفتابی مفید است.

نمونه اولیه این چترهای پروازی 11 پوند )4/98 کیلوگرم( وزن دارد و می تواند تنها 
20 دقیقه پرواز کند. اما طراحان این چترها اطمینان دارند که می توانند وزن آن ها را 
تنها به دو پوند )907/18 گرم( کاهش و زمان پرواز را به یک ساعت یا بیشتر افزایش 
دهند. با این حال طول مدت پرواز این چترها به وضعیت آب و هوایی و قرار گرفتن 

تحت تأثیر باران و بادهای شدید بستگی خواهد داشت.
انتظار می رود که چترهای پروازی »فری پاراسول« تا سال 2019 با قیمت 275 دالر 
به بازار عرضه شود. همچنین انتظار می رود که تا سال 2020 پهپادها به یک صنعت 

100 میلیارد دالری تبدیل شوند.

تاوان فروپاشی خانواده ها را نمی توان پرداخت!
بر اســاس یافته های پژوهشی جامعه شناسان، در تمامی کشورهای دنیا خانواده 
سلول بنیادی جوامع محسوب می شود و تشکیل خانواده بسیار ضروری است و در 
واقع خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه می تواند بنای توسعه منابع 
انسانی را پایه ریزی کند. تاکنون هیچ جامعه ای به این نتیجه نرسیده است که بدون 
توجه به نهاد خانواده بتواند به پویایی و پایداری برسد و در کشورهای مسلمان نظیر 
کشور ما این اهمیت دوچندان می شود و این نهاد به لحاظ ایجاد مصونیت بخشی 
به جامعه و حفظ و پایداری آن در برابر آســیب های اجتماعی مهم ترین سوپاپ 

اجتماعی محسوب می شود. 
نکته ای که در مقایسه نهاد خانواده در ایران با کشورهای غربی باید مورد توجه قرار 
گیرد، شــکل و فرم خانواده است که از کشــوری به کشور دیگر و حتی از زمانی به 
زمان دیگر متفاوت است. به عنوان نمونه در دوران گذشته خانواده در بیشتر کشورها 
خویشــاوندمحور بوده و به مرور زمان به خانواده شبه هســته ای و اکنون به خانواده 
هسته ای تبدیل شده است و این تفاوت به معنای از بین رفتن خانواده نیست، بلکه فرم 

آن تغییر می کند و روی بنیان های اصلی و اساسی خود استوار است. 
اما نکته ســوم این است که در کشــورهای سنتی- که ممکن است ارتباط چندانی 
هم با ایدئولوژی های مذهبی آن ها نداشــته باشــد- جامعه نسبت به تغییر شکل و 
فرم خانواده حساســیت و محافظه کاری بیشــتری دارند و در مرحله گذر خانواده از 
شکلی به شکل دیگر بیشــتر مقاومت می کنند اما آنچه واقعیت دارد این است که 
این تحوالت به عنوان فشار اجتماعی خود را به خانواده ها تحمیل می کند و تغییرات 
اجتماعی در تمام حوزه ها از جمله حوزه خانواده اتفاق خواهد افتاد اما این تغییر فرم 
در هیچ جامعه ای به معنای کاهش اهمیت خانواده نیســت و چه بسا در سال های 
اخیر کشور های توسعه یافته غربی بیش از پیش به اهمیت جایگاه خانواده پی برده اند 
و با اجرای برنامه های اجتماعی متعدد در تالش برای حفظ و بقای کانون خانواده ها 
هستند تا اعضای خانواده با کسب مهارت های ارتباطی مؤثرتر در حفظ و تداوم کانون 
خانواده موفق باشند. ما به عنوان پرچمدار بنیان خانواده باید آموزش های الزم اعم از 
مهارت های روانی، جنسی، اقتصادی و حتی تکنیکی در زمینه برابری های اجتماعی را 
برای حفظ کانون خانواده به اعضای خانواده بدهیم؛ چراکه آموزش این مهارت ها رمز 
پایداری خانواده محسوب می شود و به واسطه این آموزش ها فردگرایی و نابرابری که 

مسبب تخریب بنیان خانواده است از بین خواهد رفت. 
در اسالم هدف از تشکیل خانواده را تأمین کردن نیازهای معنوی، عاطفی، روحی و 
مادی انســان برای رسیدن به آرامش و سکون می دانند که دستیابی به این اهداف، 
نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن آموزه ها و قوانین مربوط به آن است و با 
رعایت هر یک از این وظایف محیط خانواده، محیطی پربار، سالم و رو به ترقی خواهد 
بود. در حالی که بی توجهی به کانون خانواده یکی از شاخص های تهدیدکننده بقای 
خانواده و جامعه به شمار می رود و اگر اعضای خانواده به ویژه زوجین به جای جلب 
رضایت یکدیگر به دنبال رضایت خود باشــند به طور حتم روز به روز از تداوم و قوام 
خانواده ها کاسته می شود و نتیجه آن افزایش آمار طالق در جوامع مختلف خواهد بود.

نکته ظریفی که از پژوهش های اجتماعی سال های اخیر به دست آمده نشان می دهد 
شاخص رضایتمندی در خانواده های ایرانی رو به کاهش است که بقا و تداوم خانواده ها 
را تهدید می کند. به طوری که در 10 سال گذشته پیک طالق روی دو سال نخست 
ازدواج ها بود اما متأسفانه اکنون پیک و گارانتی ازدواج ها از پنج سال گذشته است و 
نمی توان پیش بینی کرد که پس از پنج ســال تداوم خانواده پایدار شود. البته دالیل 
مختلفی موجب زیر سؤال رفتن مانایی خانواده ها می شود که در این بین می توان به باال 
بودن سطح انتظارات و تجمل گرایی در خانواده ها اشاره کرد که نیازمند تغییر نگرش 

جامعه در حوزه خانواده است. 
بنابراین پایداری و ناپایداری خانواده بستگی به متغیر ها و عوامل متعددی دارد که در 
یک نگرش سیستمی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است، اما آنچه مسلم است اینکه 
اگر اکنون فریاد مظلومانه فروپاشــی خانواده ها را نشنیده بگیریم در آینده باید تاوان 

آسیب های جدی، گزاف و جبران ناپذیر آن را بپردازیم.

 جامعه/محمود مصدق  تعلیم و تربیت اسالمی همواره موضوع 
بحث و بررسی کارشناسان و اندیشمندان تربیتی بوده است. بسیاری 
از متخصصان حوزه آموزش و پرورش بر این باورند که پیشرفت و 
تعالی واقعی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جمهوری اسالمی 

ایران جز با تعلیم و تربیت اسالمی ممکن نیست. 
حضرت امام خمینی)ره( همواره در ســخنان خود هنگامی که به 
مســائل تعلیم و تربیت اشاره می فرمایند بر یک شرط اساسی به 
عنوان الزمه تعلیم و تربیت اسالمی تأکید می کردند. ایشان عقیده 
داشتند در آموزش نسل جوان در زمینه های مختلف علوم، نخستین 
مســئله ای که باید مورد توجه اولیای آموزشی باشد، این است که 
ســعی کنند در ابتدا روح جوانان را از هر گونه پیرایه دور کنند و 

آن ها را به تهذیب نفس عالقه مند سازند.
حضرت امام در مورد تزکیه و تعلیم و تربیت با بیان اینکه تعلیم و 
تربیت یک موهبت الهی است، این طور می فرمایند: خدای تبارک 
و تعالی در مورد تزکیه و تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش با تعبیر 
منت گذاشــتن بر مردم، می فرماید: »منت گذاشــت و پیغمبر را 
برای آموزش و پرورش فرســتاده و پرورش را قبل از آموزش ذکر 

می فرماید، و یزکیهم ... اول تزکیه است«.
ایشان در بیان اینکه تزکیه بر هر امری حتی آموزش مقدم است، 
بیان می دارند: »تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است )یزکیهم(. پیغمبر 
آمده است این ها را تزکیه بکند، پرورش بدهد، نفوس را مهیا کند و 
بعد )یعلمهم الکتاب و الحکمة(، بعد تعلیم کتاب و حکمت بکند که 
اگر کتاب و حکمت با پرورش و با تزکیه توأم نباشد؛ موجودی که 
از آن بیرون می آید همین موجوداتی باشد که در مجلس سنا و در 

مجلس شورای پیش از انقالب بود«.
هفته دولت فرصت مناسبی است تا با نگاهی به گام های پیموده 
شــده مهم ترین نهاد آموزشی و پرورشی کشور برای تحقق هدف 
عالی تعلیم و تربیت اسالمی، چگونگی اجرای امور بر زمین مانده 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش در همین خصوص می گوید: 
تعلیم و تربیت اسالمی زمینه ساز تعالی افراد در همه ابعاد اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و... است.
گفت وگوی ما را با حجت االسالم علی ذوعلم بخوانید.

 جناب آقای ذوعلم، بسیاری از کارشناسان از جمله خود 
شما بارها در اظهار نظرهای خود بر ضرورت تعلیم و تربیت 
اسالمی در مدارس تأکید کرده اید. برای اینکه قدری بیشتر 
مقصود از این نوع تعلیم و تربیت را در ذهن تصور کنیم، 

بفرمایید این مقوله دارای چه شاخصه های مهمی است؟
مهم ترین شــاخص تعلیم و تربیت اسالمی استفاده حداکثری از 
ظرفیت فطری و توانمندی های دانش آموزان برای زمینه سازی در 

راستای پیشرفت و تعالی همه جانبه است. چون 
ما معتقدیم که دین اسالم با یک انسان شناسی 
عمیق و همچنین با هدف شناسی درست توانسته 
اســت این معرفت را ارائه بدهــد. در واقع منبع 
معرفت وحیانی می تواند در این زمینه به ما کمک 
کند بنابراین با این استدالل مدافع تعلیم و تربیت 

اسالمی هستیم.
البته جدا از مورد یاد شده، شاخص  های دیگری 
هم در تعلیم و تربیت اســالمی داریم. یعنی بر 
اساس برنامه درسی ملی، ما در نظام آموزش و 
پرورش، پنج هدف اصلی را دنبال می کنیم که 
نخستین آن رشد عقالنی و تفکر دانش آموزان 
اســت. بعد از این رشد و تعمیق ایمان حقیقی، 
ارتقای علمی و معرفتی، رشد اخالقی و سرانجام 

توسعه توانمندی عملی و اجرایی قرار دارند.

 با توجه به مناســب بودن شاخص های 
مورد نظر برای شــکوفایی نظام تعلیم و 

تربیت کشور، بفرمایید برای تحقق هدف یا 
آرمان یاد شده چه ابزاری مورد نیاز دولت هاست؟ 

به اعتقادم اگر همیــن آموزش و پرورش به نحو 
الزم و کافی مــورد توجه قرار بگیرد و به صورت 
واقعی آن نگاه متعالی که در سند تحول بنیادین 
آمــوزش و پرورش آمده اســت مــورد حمایت 
مدیریتی، مالی و انســانی قــرار بگیرد آن وقت 
می توانیم تا 80 درصد به اهداف مورد نظر در نظام 

آموزش و پرورش دست یابیم.

 یعنی می خواهید بگویید نظام آموزش و 
پرورش کشور مورد توجه دولت ها نیست ؟

در حــال حاضر در توجه به آموزش و پرورش تا 
وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم که دلیل آن 
ممکن است مسائل مختلف اجرایی یا کم توجهی 
علمی، اندیشــه ای و نگرشی به تعلیم و تربیت 
باشــد. البته موارد دیگری هم می توان در این 
خصوص ذکر کرد. مثالً این مشــکل شــاید به 
ساختارهایی که در نظام بروکراسی ما وجود دارد 
برگردد چون در این ســاختارها تعلیم و تربیت 
جایگاه خیلی مهمی ندارد. علت دیگرش ممکن 

است انفعال نخبگان جامعه باشد که مطالبه جدی ندارند.

 برای دســتیابی »کامل« به تعلیم و تربیت اســالمی، 
دولت های پس از انقالب با چه چالش هایی مواجه بوده اند؟ 

این پرســش خیلی پیچیده ای اســت. ببینید بعضی از دولت ها 
اعتقاد بیشــتری به تعلیم و تربیت داشــته اند بنابراین آموزش و 
پرورش در دوره آن ها مشــکالت کمتری داشته است. برخی هم 
در مجموعه شان باور کمتری به تعلیم و تربیت اسالمی داشته اند 
که این موضوع خود به خود چالش های آموزش و پرورش را بیشتر 
کرده است. به نظرم یک رابطه معکوسی بین باور دولت به تعلیم و 

تربیت و چالش های تعلیم و تربیت وجود دارد. 

  به نظر جنــاب عالی تحقق آموزش و پرورشــی که 
شاخص های اسالمی بودن در آن اجرایی شود چگونه و در 

چه مدتی امکان پذیر است؟
ما در زمینه اصالح و ارتقای تعلیم و تربیت اسالمی هر مقدار تالش 
کنیم باز هم جای تالش بیشــتر وجود دارد چون اهداف متعالی 
در اسالم حد معینی ندارد. یعنی هر مقدار توانمندی های فکری، 
علمی، اخالقی و... دانش آموزان را افزایش بدهیم باز هم جای کار 
بیشــتری وجود دارد بنابراین، این رشته ســر دراز دارد. اما برای 
تحقق حداقلی هدف تعلیم و تربیت اســالمی باید عرض کنم که 
اگر بتوانیم برای سند برنامه درسی ملی یک طرح اقدام جامع تهیه 
و تدوین کنیم در این صورت به نظر می رسد می توانیم در یک بازه 
زمانی پانزده تا شــانزده ساله به حداقل های شاخص های تعلیم و 
تربیت اسالمی دست پیدا کنیم. چون برنامه درسی ملی مبتنی بر 
سند تحول بنیادین کارآمدترین نقشه راه مجموعه تعلیم و تربیت 
اسالمی کشور است و باید به عنوان نقشه راه متولیان تعلیم و تربیت 

تلقی شود.
به هرحال درصدد هستیم تا طرح اقدام جامع را برای سند برنامه 
درسی ملی تهیه کنیم چون همان طور که اشاره شد این سند 
یک ســند پیشرو و دارای چهار نوع نوآوری است. با تدوین این 
سند چهار حوزه نوآوری به برنامه درسی اضافه شد. تلقی اجرای 
کامل برنامه درسی ملی نیاز به توانمندی و مهارت هایی دارد که 
به تدریج ایجاد و شــکل می گیرد. در این بازه زمانی هفت ساله 
که درگیر برنامه درسی ملی بودیم به نتایج خوبی دست یافتیم 
و اجرای برنامه هایی همچون سبک زندگی، تفکر و پژوهش از 
آورده های همین طرح است. از نظرهای دانش آموزان نیز استفاده 
کردیم و جامعــه دانش آموزان و نخبه ما از این طرح به صورت 
کلــی رضایت دارند و کاری که باید انجام دهیم باید عمیق تر و 

جدی تر شود.
البته این به هیچ وجه به این معنی نیســت که از اهداف کوتاه و 
میان مدت و یا از انجام کارهای اورژانسی خود برای تعلیم و تربیت 

اسالمی دانش آموزان غافل شده ایم. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس عنوان کرد

استفاده از ظرفیت دانش آموزان ، شاخص تعلیم و تربیت اسالمی

مهم ترین شاخص 
تعلیم و تربیت 

اسالمی استفاده 
حداکثری از ظرفیت 
فطری دانش آموزان 
برای زمینه سازی در 
راستای پیشرفت و 

تعالی همه جانبه است

بــــــرش
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مؤسسات کنکوری هم کارتخوان نصب کنند
خانه ملت: محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس می گوید: بیشترین فرارهای مالیاتی را اقشاری دارند 
که در کانون توجه نیستند؛ چرا وکال، بساز و بفروش ها و مؤسسات 
کنکور و صنوفی که درآمدهای چنــد صد میلیونی در ماه دارند 
مکلف به نصب کارتخوان نشده اند. نباید نوک پیکان را معطوف به 

جامعه پزشکی کرد و آدرس غلط داد.

تغییرات وزارت علوم در بومی گزینی ظلم است
آنا: سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشــاره به تصمیم وزارت علــوم در خصوص تغییرات در 
مصوبه بومی گزینی گفت: پیگیری این برنامه دولت ظلم به مناطق 
محروم است. این حرف را باید زمانی زد که امکانات عادالنه در کشور 
باشد اما وقتی در برخی مناطق امکانات نیست، چنین موضوعی فقط 

ظلم به این مناطق است.

درآمد داروسازها از سوپرمارکتی ها هم کمتر است
فارس: ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: یکی 
از شریف ترین اقشار داروسازها هستند که نسبت به تحصیالتشان 
کم درآمدترین صنف اند. داروســازانی در داروخانه ها کار می کنند 
که درآمدشــان از ســوپرمارکت کنارشان کمتر اســت و به دلیل 
خدمت رسانی به جامعه کارشان را ادامه می دهند. این افراد مجبور 

می شوند داروخانه می زنند اما ورشکست می شوند.

73 درصد دانش آموزان تجربی پشت کنکور می مانند
ایلنا: عباس ســلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظری 
گفت: نتایج کنکور نشان می دهد که حدود 27درصد دانش آموزان 
رشــته تجربی قبول می شوند و بقیه پشت کنکور باقی می مانند و 
معنایش این است که 90درصد این دانش آموزان برای قبول شدن 
در رشته های پزشکی کنکور می دهند و چون ظرفیت این رشته ها 

محدود است پشت کنکور می مانند.

چه چیزی در این ُمد چادر و مقنعه وجود دارد
مهر: حامد حاجی حیدری، جامعه شــناس می گوید: باید به  خوبی 
تفکر کنیم که چه چیزی در این ُمد چادر و مقنعه وجود دارد که آن 
را از این همه بحران ها ســالم عبور داده است با توجه به اینکه نفوذ 
اینستاگرام زیاد است که زنان را به برهنه شدن تشویق می کنند با 
این  حال هنوز هیچ تحلیلگر اجتماعی موفقی نمی تواند بگوید که 

بیش از نیمی از مردم ایران عالقه مند به چادر نیستند.

غذا دادن به سگ های ولگرد نادرست است
مهر: پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران می گوید: 
در کهریزک سگ ها را کشتند. اما همان قدر که کشتن حیوانات 
زشــت است غذا دادن به سگ های ولگرد هم نادرست است. هر 
چند فکر می کنند کار خیر می کننــد. حتی می توان ثابت کرد 
مقصر کشته شــدن سگ ها، کسانی بودند که به آن ها در بیابان 

غذا دادند و تکثیرشان کردند. 

اخراج استادان به دلیل رکود علمی
مهر: سیدحســین حسینی، معاون آموزشــی دانشگاه تهران 
می گوید: اگر عضو هیئت علمی پس از ســه ســال نتواند پایه 

کسب کند، مشمول رکود علمی می شود.
ســاالنه به 20 تا 50 نفر از اعضای هیئت علمی به دلیل رکود 
علمی اخطار و تذکر داده می شــود. چندین نفر در ســال های 

اخیر به همین دلیل اخراج شده اند.

عذرخواهی کافی نیست
فارس: ســردار ســیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور گفت: 
قاطعانه از مأموران  پلیس حمایــت می کنیم. به تازگی توهین و 
جسارت ورزشــکاری به یکی از درجه داران پلیس، منجر به ثبت 
شکایت ناجا در دستگاه قضایی شد که آن فرد آمد و عذرخواهی 
کرد؛ اما گفتیم عذرخواهی کافی نیســت و باید به محل خدمت 

درجه دار برود و از او شخصاً عذرخواهی کند.

اصراری بر فیلترینگ نیست
فارس: جواد جاویدنیا، سرپرســت جدیــد معاونت فضای 
مجازی دادســتانی کل کشــور با بیان اینکه 12.5 میلیون 
محتوای مجرمانه در اینســتاگرام منتشر شده است، گفت: 
پیشــتر هم گفته ایم که اگر دولت می توانــد، زمینه اعمال 
قانــون را فراهم کند و اصراری بر فیلترینگ نیســت اما در 

حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده است.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان اورژانس:

تخلفات آمبوالنس های 
خصوصی رسیدگی می شود

 فارس  پیرحســن کولیوند، رئیس ســازمان 
اورژانــس در خصوص تخلفــات آمبوالنس های 
خصوصی و سوء استفاده سلبریتی ها از آن ها گفت: 
آمبوالنس ها موظفند در شرایط خاص به بیماران 
خدمت ارائه دهند. وی گفــت: در بخش دولتی 
هیچ مشکلی وجود ندارد، در بخش خصوصی ما 
سامانه  190 را برای نظارت بیشتر طراحی کردیم 
تا بیماران انتقاد های خود را بیان کنند و ما پیگیری 
کنیم. کولیوند با بیان اینکه تخلفات آمبوالنس های 
خصوصی پیگیری شــده است، گفت: این تخلف 
قابل گذشــت نیست چون موضوع جان مردم در 
میان اســت، این موضوع پیگیری شده و در حال 
بررسی است که در صورت اثبات تخلف مجازات 
توبیخ تا لغو پروانــه کاری برای متخلفان اعمال 
می شود. کولیوند همچنین در مورد درصد تخلفات 
آمبوالنس ها گفت: تخلفات حوزه آمبوالنس ها زیاد 
نیست اما همین تخلفات کم نیز پیگیری می شود.

 حقوق و قضا

رئیس قوه قضائیه خبر داد

تقدیم الیحه برای حل مشکل 
شوراهای حل اختالف

 ایســنا  آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه   قضائیه با اشاره به دشواری کار قضات، گفت: 
قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب کنند ندارند 
و کارشان نیز بسیار سخت و دقیق است. دستور 
دین مبین اسالم نیز تأمین معیشت قاضی است. 
در این راستا از مجلس محترم می خواهیم که واقعاً 
در این جهت اقدام جدی کنند تا قضات شاغل و 

بازنشسته از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند.
وی همچنیــن درباره شــورای حل اختالف 
گفت: در این شورا، افرادی به صورت داوطلبانه 
مشــغول کار بوده اند که دیگر امکان فعالیت 
بــدون دریافت حقوق برایشــان وجود ندارد. 
الیحه ای در خصوص شــوراهای حل اختالف 
در مجلس مطرح اســت و اصالحاتی نیز برای 
آن در نظر گرفته شده که همین روزها تقدیم 
خواهد شد تا مشکالت نیروی انسانی شورای 

حل اختالف، رفع شود.

آموزش

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

 400 تا 600 هزار تومان 
به حقوق معلمان اضافه می شود

 فارس  سیدجواد حســینی، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی 
جدید 60 هزار معلم بازنشســته می شوند، گفت: 
20هزار معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی و ماده 28 جذب آموزش 
و پرورش می شــوند و 40 هزار نیروی جدید نیاز 

داریم که با 12 روش آن ها را جذب می کنیم.
وی از اجــرای طرح رتبه بندی معلمان از ابتدای 
مهــر خبر داد و گفت: این طرح در قالب 2 هزار 
میلیارد تومان اجرا می شــود کــه البته رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه 10درصد دیگر نیز به 
این مبلغ اضافه کرده اســت و بر اســاس آن به 
صورت میانگین بین 400 تا 600 هزار تومان نیز 
به حقوق معلمان اضافه خواهد شد؛ البته طرح 
رتبه بندی معلمان که رتبه بندی اســتاندارد بر 
اساس سنجش صالحیت هاست باید در دولت به 

تصویب برسد و به مجلس ارائه شود.

خانه و خانواده

یک جمعیت شناس بیان کرد

کاهش تعداد اعضای 
خانواده های ایرانی

 ایسنا   شــهال کاظمی پــور، جمعیت شناس و 
اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه ایران در سال 
55، 33 میلیون نفر جمعیت داشــت اما این رقم 
در ســال 65 به 49 میلیون نفر و در سال 95 به 
83 میلیون نفر رســید، گفت: براساس آمارهای 
موجود، در سال 65 حدود 10 میلیون خانوار در 
کشــور زندگی می کردند که سال 95 این رقم به 
24 میلیون خانوار رســید؛ این موضوع بیانگر آن 
اســت که با افزایش جمعیت، تعداد خانوارها نیز 
افزایش یافته اما با گذشــت زمان میانگین تعداد 
اعضای خانوار تغییر یافته اســت به طوری که در 
دهــه 70 به طور میانگین بیش از پنج نفر در هر 
خانوار زندگی می کردند اما رفته رفته تعداد اعضای 

خانوارها کاهش یافت.
میانگین تعداد اعضای خانوارها در سال 95 حدود 
3/3 نفر است، یعنی در هر خانوار به طور متوسط 

حدود سه نفر زندگی می کنند.

 بهداشت و درمان 

معاون وزیر خبرداد

تحصیل3هزار نفر در دانشگاه های 
بدون تأیید وزارت بهداشت

 مهر   دکتر باقر الریجانی، معاون آموزشی وزارت 
بهداشت گفت: هزینه تربیت دانشجو در رشته های 
داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی ساالنه حدود 
80 تا 120 میلیون تومان اســت. حداقل هزینه 
تربیت یک دانشجوی پزشکی ساالنه 80 تا 100 
میلیــون تومان و هزینه تربیت یک دانشــجوی 

دندانپزشکی ساالنه 100 تا 120 میلیون است.
الریجانی گفت: در حال حاضــر حدود 10 هزار 
دانشــجوی ایرانی خارج از کشــور در گروه علوم 
پزشکی تحصیل می کنند. از این تعداد 3هزار نفر 
در دانشگاه هایی تحصیل می کنند که مورد تأیید 
وزارت بهداشت نیست. برای 7هزار نفر دیگر نیز 
باید شرایط کنکور و شرایطی که وزارت بهداشت 

و شورای ارزشیابی تعیین کرده است لحاظ شود.
وی تأکید کرد: به هیچ وجه نمی توان کنکور را 
دور زد زیرا این افراد در بازگشــت باید سالمت 

مردم را بر عهده بگیرند.

فراسو

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر اصغر مهاجری/ پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه 

در نامه ای از سوی رئیس جمهور 
 وزیران پیشنهادی »آموزش و پرورش« 

و »میراث فرهنگی« معرفی شدند
جامعه: در نامه ای از سوی رئیس جمهور، 
محســن حاجی میرزایــی و علی اصغر 
مونســان به عنوان وزیران پیشــنهادی 
آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی 
شــدند. مسعود پزشــکیان، نایب رئیس 
مجلس در جلســه عصــر دیروز مجلس 
گفت: در اجرای اصل 133 قانون اساسی، 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور وزیران پیشنهادی و سوابق 
آن ها را برای بررسی سوابق و کسب رأی به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.

حاجی میرزایی، دانش آموخته لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فوق لیسانس 
مدیریت از دانشــگاه مدیرت دولتی و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه آزاد تهران 
شمال است. او مســئولیت های رئیس مرکز ملی بهره وری ایران، مشاور و مدیر کل 
دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور، معاون بررسی های دفتر هیئت دولت نهاد 
ریاست جمهوری، مشــاور وزیر آموزش و پرورش، قائم مقام معاون آموزش و معاون 
اداری و مالی سازمان نهضت سوادآموزی، مدیر سازمان نهضت سوادآموزی استان های 

آذربایجان شرقی و تهران را در کارنامه خود دارد.
در سوابق علی اصغر مونسان نیز که چند روز پیش با حکم حسن روحانی به سرپرستی 
وزارت تازه تأســیس میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شده بود 
عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتی ساز )بنیاد مستضعفان( و مدیر عاملی  

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به چشم می خورد.
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روزنامـه صبـح ایـران

تفاوت محوری میان موج دوم و سوم اقتصاد اسالمی  معارف:حجت االسالم دکتر علی نعمتی معتقد است: نقطه اصلی اختالف میان موج دوم و سوم اقتصاد اسالمی، جست وجوی تفاوت ها در سازوکارهای عملیاتی 
است. ما از واقعیت موجود شروع کرده، آن را واکاوی کرده و به عناصر تشکیل دهنده تجزیه می کنیم و این عناصر را بر اساس مبانی دینی سنجیده و مدل جدید را طراحی می کنیم که به تعبیری شاید بتوان آن را همان شیوه 
شهید صدر دانست؛ ایشان اعتقاد داشتند باید از احکام شرعی موجود و روبناهای نظام اقتصادی اسالم شروع کنیم و به کشف قواعد عام و زیربنایی برسیم و سپس با کشف این قواعد، حکم مسائل جدید را استخراج کنیم.

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

 معارف/ نقوی-فاطمی نژاد  مفید بودن 
نظریات اقتصاد اسالمی زمانی معنا خواهد 
انسان،  زندگی  اوضاع  بهبود  داشت که در 
و  توصیف  با  صرفاً  امر  این  باشند.  سهیم 
تفسیر واقعیت، تا وقتی به اصالح و تعدیل 
نینجامد،  عملی  نمونه های  پرتو  در  آن 
تحقق نخواهد یافت. بررسی نظریات اقتصاد 
اسالمی و سازوکارهای رسیدن به آن زمینه 
گفت وگو با حجت االسالم دکتر علی نعمتی، 
الگوی  و  اقتصاد  اندیشه ورز  هیئت  دبیر 
پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان شد 

که در ادامه آن را می خوانید:

 جناب نعمتی! تعریف ما از اقتصاد 
اســامی چگونه باید باشــد تا هم 
برای جامعه داشــته  انضمامی  نگاه 
باشــد و هم در فضای 
بازخورد  جامعه  علمی 

بیشتری داشته باشد؟
نیاز بــه تعریف مجددی 
اســالمی  اقتصــاد  از 
به  آن  کشــاندن  بــرای 
عرصه  و  صحنه جامعــه 
وجود  تصمیم گیری هــا 
ندارد؛ چرا که مسئله امروز 
اقتصاد اسالمی، تعریف ما 
از آن نیست، بلکه مسئله 
نوع مواجهه و پژوهش ما 
است.  اسالمی  اقتصاد  در 
بررســی نوع مواجهه ما با 
می کند  مشخص  اقتصاد 
که ما بــه نتایج عملیاتی 
از نظریات اقتصاد اسالمی 
خود رسیده ایم یا نتایجی حاصل شده که 
هیچ تزاحم و اصطکاکی با واقعیت موجود 
اقتصادی جامعه ندارد. تعریفی که از اقتصاد 
اسالمی وجود دارد تعریفی ساده و روشن 
اســت به این معنا که ما در جست وجوی 
سازوکارهایی در اقتصاد هستیم که با مبانی 
و موازین ارزشی ما انطباق داشته باشد. این 
یک تعریف نسبتاً قبول و مورد اجماع همه 
است. همان گونه که اشاره شد اشکال در 

تعاریف نیســت بلکه در رویکرد پژوهشی 
و نوع مواجهه با اقتصاد اســالمی اســت. 
اکنون با یک ادبیاتی از اقتصاد اســالمی 
مواجهیم کــه حجم کمی ندارد و مقاالت 
انبوهی در این زمینه نوشته شده اما شاید 
مشکل این است که ارتباط مؤثری میان 
این مقاالت و واقعیت موجود اقتصادی که 
ما امروز با آن درگیر هستیم وجود ندارد. 
اقتصاد اســالمی مدنظر ما هنوز نتوانسته 
در واقعیت اقتصادی متعارف و آموزه های 

التقاطی شرقی و غربی نفوذ کند.

 با این نگاه آیا اقتصاد اســامی 
برای تورم که  می تواند مدلی را مثاً 

گریبانگیر جامعه شده ارائه کند؟
اگر راهکارهای اقتصادی بر مبنای درستی 
از اقتصاد اسالمی اتخاذ شوند همین حاال 
می توانند واقعیت موجود را عوض کنند و 
وضعیت را بهبود ببخشند. شاید مقطعی 
که امروزه در بحث اقتصاد اسالمی در آن 
قرار داریم را بتوان موج دوم اقتصاد اسالمی 
خواند. نظریه پــردازان موج اول را می توان 
شهیدصدر و شهیدمطهری دانست که با 
وجود نداشــتن زمان و فرصت کافی برای 
غور در این مسائل، ورود متقن و محکمی 
به بحث اقتصاد اســالمی داشتند و سنگ 
بنای خوبی را برای وجه اقتصادی اســالم 
گذاشتند. یکی از ویژگی های برجسته که 
در نظریه پردازان موج اول همچون شهید 
صدر و مطهری وجود داشت، ارتباط محکم 
این نظریات با فقه به عنوان دانش اجتماعی 
مسلمین بود که موجب تبدیل شدن سریع 
این نظریات به الگوهای عملیاتی شد. البته 
این روند ادامه پیدا نکــرد و در موج دوم 
انقالب اسالمی شــاید بتوان شروع آن را 
از دفتر همکاری های حوزه و دانشــگاه در 
ابتدای دهه 60 قلمداد کرد. نتیجه آنچه از 
آن به عنوان ادبیات غالب اقتصاد اسالمی 
امروز مورد اســتفاده قــرار می گیرد ثمره 
ورود عده ای از فضــالی حوزه علمیه قم 
به مباحث اقتصادی در این دوران هست. 
دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه که بعدها 

تبدیل به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شد، 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که 
سهم عمده ای در تولیدات اقتصاد اسالمی 
داشته و دارد، دانشگاه مفید قم و مؤسسه 
آموزشــی پژوهشــی امام خمینی)ره( از 
جمله پیشگامان موج دوم اقتصاد اسالمی 
که از آن به مکتب قم نیز تعبیر می شــود 
هســتند. ویژگــی کلی این مؤسســه ها 
جست وجو برای ساختن اقتصاد اسالمی از 
یک سری مبادی فلسفی و نظری با عنوان 

نظام سیاسی اسالم است. 

مؤسسه ها  این  روش شناسی  آیا   
مشکل دارد یا قوای حکومتی نسبت 
به مدل های ارائه شده آن ها بی توجه 
بوده و پل ارتباطی میان نظر و عمل 

نگرفته  شــکل 
است؟

بایــد گفــت کــه 
عملیاتــی  مــدل 
این  توسط  جامعی 
تاکنون  مؤسسه ها 
ارائه نشــده است؛ 
چرا کــه از طرفی 
می شــود ادعا کرد 
و  نظریه پــردازی 
مدل های  طراحی 
عملیاتی را متوقف 
در استخراج مبانی 
و الگوهــای کالن 
نظــام اقتصــادی 
و  می داند  اســالم 
از طرفــی دیگــر، 
موجود  واقعیــت 
را بــه راحتی و به 
ادبیات  با  سادگی 
موجــود تبیین و 
می کند.  توجیــه 
این  بــارز  مثــال 
رویکــرد مســئله 
پول و بانک است؛ 
جهــت  یــک  از 

نظریه پردازان مــوج دوم به دنبال مبانی 
نظری پول در نظام اقتصادی اسالم هستند 
و از طرفــی در فضــای عملیاتــی دنبال 
توجیه و اســالمیزه کــردن بانک موجود 
هســتند به طوری که به راحتی می شود 
ادعا کــرد که واقعیت موجــود بانکداری 
کشور، حاصل نظریه پردازی هایی از همین 
طیف نظریه پردازان است و هنوز که هنوز 
اســت برخی از بزرگواران از الگوی نظریه 
بانکداری بــدون ربا دفاع می کنند و همه 
اشکاالت را متوجه اجرا می دانند. در حالی 
که یکی از وجوه نقص این نوع از بانکداری 
توجه نکردن به مسئله خلق پول به عنوان 

یکی از ارکان نهادی به اسم بانک است.

حجت االسام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسامی حوزه علمیه خراسان مطرح کرد 

»مسئله محوری« مبنای موج جدید اقتصاد اسالمی

 دوازدهمین شماره  فصلنامه تحقیقات بنیادین 
علوم انسانی منتشر شد

مهر: دوازدهمین شماره  فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی به همت مرکز 
پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا و به سردبیری احمدحسین شریفی منتشر 
شد. مقاالت این فصلنامه که دربردارنده 6 مقاله از مقاالت برتر کنگره بین المللی 
 علوم انسانی اسالمی اســت عبارتند از: »مبانی روان شناختی و جامعه شناختی
معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی )طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی 
مبتنی بر معارف اسالمی(« سیدسعید زاهد زاهدانی، »طراحی نظام جامع حمایت 
خانــواده« فرج اهلل هدایت نیا، »بررســی و تطبیق صفات نادان شــهرهای فارابی 
با شهرها و محله های معاصر )شهر مشــهد(« مهدی حمزه نژاد و وحیده فکری، 
»کاربرد روش پژوهی در مطالعات تمدن اســالمی« مسعود مطهری نسب؛ »نقش 
قدرت و اقتدار سیاســی حکومت های اسالمی در شکوفایی تمدن نوین اسالمی« 
دوســت علی سنچولی و ملیحه ابویســانی و »کنکاش در چیستی و اجزای ذاتی 

مفهوم تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای« سیدهادی موسوی.

 انتشار کتاب »سفر« 
b بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت

معارف: کتاب »ســفر؛ بر اســاس آموزه های قرآن و اهل بیت)ع(« به قلم عیسی 
عیســی زاده و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. در این اثر 
شاخصه های سبک سفر از آموزه های قرآن و اهل بیت)ع( استخراج شده و نگارنده 
به بررســی موضوعاتی همچون تعریف سفر، اهمیت، اقسام، احکام، اهداف، آثار و 
آداب سفر، سفر گروهی، سفر زیارتی و حق سفر پرداخته است. نویسنده این کتاب 
درباره اهمیت سفر نوشته است: »خداوند در آموزه های قرآن، برای اینکه انسان ها 
بهتر به خداشناسی، معادشناسی و عبرت آموزی دست پیدا کنند بار ها آنان را به 
سیر و سفر، همراه با تفکر و تدبر در نشانه های خلقت و سرگذشت پیشینیان دعوت 
نموده و از مؤمنان نیز خواســته است که عده ای از آنان برای کسب معارف دینی 
سفر کنند و پس از بازگشت، به هدایت قوم خویش بپردازند. خداوند در آیات دیگر 
برای رفاه و آسانی مسافران در هنگام سفر، در اجرای احکام عبادی مثل نماز و روزه 
تخفیف های ویژه ای را در نظر گرفته و برای رفاه مســافر در راه مانده )ابن سبیل( 

سهمی در خمس و صدقات واجب تعیین کرده است«.

تبیین »نظریه اعتباریات عامه طباطبایی« در قم
معارف: نشست تخصصی »تبیین نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی و تداوم آن 
در علوم انسانی اسالمی« به همت مجمع عالی علوم انسانی اسالمی و با همکاری 
مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

در قم برگزار می شود. 
در این نشست تخصصی مقاالت زیر ارائه شده و سپس مورد نقد و بررسی حاضران 
قرار خواهد گرفت: »نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی و ماهیت علمی نهادهای 
اقتصاد اسالمی« آیت اهلل حسن آقا نظری، »تفســیری نوین از نظریه اعتباریات 
عالمــه طباطبایی« دکتر حمید طالب زاده، »نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، 
مبانی انسان شناختی این نظریه و امتداد آن در علوم انسانی« حجت االسالم دکتر 
حسین سوزنچی، »توسعه علم تربیت به کمک نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی« 
دکتر جمیله علم الهدی، »نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی و نظریه پردازی در 
دانــش مدیریت« دکتر مرتضی جوانعلی آذر، »تحــوالت نظریه اعتباریات پس 
از عالمه طباطبایی« حجت االســالم دکتر رضا مالیی، »تقریر هستی شــناختی 
انسان شناسی از نظریه اعتباریات و نسبت آن با نظریه فطرت و حدوث جسمانی 
نفس« دکتر مهدی عاشــوری، »نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه 
طباطبایی« حجت االســالم دکتر احمدرضا یزدانی مقدم، »پول به مثابه اعتبار: 
رویکــرد اعتباریات عالمــه طباطبایی در تبیین تئوری پــول« دکتر علی اصغر 
قائمی نیا و »نظریه اعتباریات و مدیریت فضای اجتماعی« سیدعلی سیدی فرد. 
این نشســت پنجشنبه هفتم شهریور از ساعت 8:30 تا 18:30 در دانشگاه علوم 
و معارف قرآن کریم به نشانی »قم، بولوار 1۵ خرداد، کوچه 10 )شهید میثمی( 

برگزار خواهد شد.

 پژوهشگران جوان 
و موج سوم اقتصاد اسامی

معارف: در حال حاضر شاهد حضور موج سومی 
از پژوهشگران اقتصاد اسالمی هستیم که مواجهه 
این ها با اقتصاد اســالمی، مواجهه مسئله محور 
است. این موج سوم توسط عده ای از پژوهشگران 
جوان در حال شکل گیری است که اشراف کاملی 
به دانش اقتصاد دارند و نوع نگاه آن ها عملیاتی و 
حل مسئله است و به جواب ها و مدل های خوبی 
در فضای اقتصاد اسالمی نزدیک شده اند. البته 
این موج ســوم به تدریج در حال رشد و ظهور 
اســت و کم کم ادبیات نظــری تئوریک خود را 
نیز شــکل می دهــد و هدف گذاری هایی برای 
خــود تعریف می کند که در فضــای بانکداری 
اســالمی این موج را به تازگی شاهد هستیم. از 
شاخصه ها و دیدگاه های موج سوم بحث پول و 
بانک و توجه به ماهیــت اصلی بانک به عنوان 
نهاد خلق پول اســت. این موج در حال تدارک 
قانونی بســیار متفاوت با قانون مصوب ســال 
1362 در بحث بانکداری بدون رباست. متأسفانه 
باید بگویم قانونی که در چند سال اخیر توسط 
نمایندگان مجلس و کمیسیون ها به عنوان قانون 
بانکداری بدون ربا مطرح شده و در یکی دو نوبت 
دچار تغییرات اساســی شد، کماکان مشکالت 
ریشه ای و انحرافات عمده ای دارد که نمی تواند 
مشــکالت بانکداری را حل و فصــل کند و به 
شکلی مفســده های سیستم ربوی را به امضای 
اقتصاد اســالمی می رساند. این نکته مهم ترین 
ایــراد طرح فعلی نمایندگان اســت که اکنون 
روی میز نمایندگان هست و تالش می کنند آن 
را به امضای مراجع محترم تقلید برسانند. باید 
اذعان کنم که این طرح بیشتر به توجیه واقعیت 
موجود می پردازد تا اینکه بخواهد به حل مسئله 
و معضالت بانک بپردازد. این طرح بازنگری، از 
محصوالت موج دوم اقتصاد اســالمی است در 
صورتی که در موج سوم اقتصاد اسالمی، بانک 
به عنوان نهاد خالق پول، نگاه واقع گرایانه تری به 

این مسئله دارد. 

شاخصه نگاه 
مسئله محور در 
نظریه جدید 
اقتصاد اسامی، 
تجزیه و تحلیل 
ساختارهای موجود 
اقتصادی و مقایسه 
و ارزیابی آن ها 
بر اساس مبانی 
اسامی در جهت 
بازطراحی مدل های 
جدید و بومی است

بــــــــرش

انقاب اسامیمعارف
خـــبر

حجت االسام دکتر علی نعمتی

حاشیهگفتوگو

    صفحه 6

  رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  98/ 1/88 م از  ــت به كالس ــنامه  5810004474 دادخواس ــماره شناس ــازنان ايجك پور  داراى ش آقاى خانم ش
ــنبه بديه  شماره  ــادروان  مرحوم پنجش ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــات گفته، ورثه حين الفوت آن  ــخ 15/ 4/ 1398  اقامتگاه دائمى خود بدرود حي ــنامه 5810005187در تاري شناس

مرحوم منحصر است به:
1-عباس عظيمى  كدملى  5819775198 صادره ح   1 اركواز   پدر  ياركه  برادر متوفى
2-  دوسه بديه كدملى   5810021603  صادره ح1 اركواز   نام پدر ياركه   برادر متوفى

 3-  بدريه  بديه كدملى   5810004423 صادره  ح  1 اركواز  نام پدر  ياركه    خواهر  متوفى
4-  شمامه بديه  كدملى  5819773683 صادره ح 1 اركواز    نام پدر  ياركه   خواهر  متوفى

5-  شازنان ايجك پور  كدملى 5810004474  صادره ح 1 اركواز    نام پدر  آدگ   همسر متوفى
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى كه اعتراضى دارد و يا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر  ــد از تاريخ نش وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباش

خواهد شد.9806923
شعبه اول   مجتمع  شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى–على پاشا صيادى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه آقاى سيد  ابوالقاسم موسوى عمادى فرزند سيد على اصغر به شماره شناسنامه 6378 باستناد 
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به  ــهاديه گواهى امضاء ش دوبرگ استش
ــريال 123925  به ميزان  ــماره س ــند مالكيت دفترچه اى به ش ــت س اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك2685 فرعى مفروز از 120  اصلى بخش 3  ــاع از ششدانگ يك باب منزل به ش ــه دانگ مش س
ــى دفترامالك مشخص  ــد، به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررس زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباش
گرديد كه  سند مالكيت مزبورذيل دفتر 63 صفحه 231 ذيل شماره ثبت 6936 بنام متقاضى ثبت وسند 
ــت و دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت  صادرگرديده اس
مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به 
ــند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم  ــت اصل س پيوس
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به  وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س

صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار:  4شهريور    9806910
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  رس
ــرح  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 130-98خانم رضوان هاشميان فرزند سيدعباس در ششدانگ يك دربندمغازه تجارى 
به مساحت  55/50متر مربع قسمتى ازپالك شماره 2734  فرعى 13  اصلى باغات و حومه خريدارى 

از مالك رسمى از ذيل مالكيت على اكبرصناعتگراول
2-كالسه پرونده 132-98 آقاى بهزادرجب زاده  فرزند بهنام   در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
ــمتى از پالك2734 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از  43/70متر مربع قس

مالكيت على اكبرصناعتگراول
ــده ابالغ مى گردد  ــخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض  ــار آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
ــند خواهد نمود  ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س تقديم دادخواس

.ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9806283
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/20   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/05

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اصالحيه
پيروآگهى منتشره مزايده شماره 166 به كالسه 9705910-9705930-9705931 آدرس مورد مزايده 
ــد كه به اين شرح اصالح مى  ــوم پالك 10 صحيح مى باش ــمت چپ درب س ــرخس5- 5/4 س خيابان س

گردد.
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︫︣﹋️ ورز︫﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹢ه ︨︨︣︀ز(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧۵١٧ 
و ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣٠٩٠۴

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ 
ورز︫﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹢ه ︨︣ ︨︀ز راس ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۶/١٧ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫︪ــ﹢د. از ︑﹞︀﹝﹩ 
︨︀﹝︡اران د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ 

︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
 ﹤﹫﹝︫︀﹨ ﹟﹫ ﹙﹢ار ﹨︀︫ــ﹞﹫﹥ ،︋   ︋،︡︤اری: ﹝︪ــ﹎︣  ︋﹏﹞
︨︨︣ــ︀ز                            ﹋ــ﹢ه  ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩  ورز︫ــ﹩  ︫ــ︣﹋️   ۶٢ و   ۶٠

(ا﹝﹢ر اداری)
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٢٩ ا︨﹀﹠︡ ﹝︀ه ١٣٩۶

 ٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ︑ــ︉ ︮﹢ر﹢︭︑-٢
ا︨﹀﹠︡ ١٣٩۶

٣-ا﹡︐︀ب ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای 
︨︀﹜︀ی ١٣٩٧ و ١٣٩٨

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ورز︫﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹢ه ︨︣ ︨︀ز

/ع
۹۸
۰۶
۸۸
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ 
 ︩︣آوری ︠﹢راک دام ︗﹢ا﹡﹥ رو﹁ ️﹋︫︣

︫︣ق (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٠١٩  
(﹡﹢︋️ اول)

﹢د  ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر د︻﹢ت ﹝﹩︫  ــ︀م︫  ︀︊︀ن︨   از ﹋﹙﹫﹥︮ 
در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا︮︀﹜︐︀ و ︀ و﹋︀﹜︐︀ ︫︣﹋️ 
﹡﹞︀﹠ــ︡. ز﹝︀ن ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹: ︨ــ︀︻️ ١٨ روز ︫ــ﹠︊﹥ 
١٣٩٨/۶/١۶ ﹝ــ﹊︀ن : ا︋︐︡ای ︗︀ده ﹇﹢︀ن ، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن 

 ١۴ ︡︮︡را ، وا
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ :

١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
٢-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس و ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ 

و ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ﹨︀ی ١٣٩۶ و ١٣٩٧ 
٣-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨ 

۴-ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل و ︋︀زرس 
︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل

۵- ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 
 ﹅ ﹟﹫﹫︺︑-۶︱﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ و ︎︀داش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

و ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋︀زرس
٧- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی 

 ️﹋︫︣
 ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨ ︉﹢︭︑ ٨-︵︣ح و

︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
داو︵﹙︊︀ن ︫ــ︣﹋️ در ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
︀︋︧︐﹩ ﹇︊﹏ از ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ آ﹝︀د﹎﹩ ︠﹢د را 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀︋︀ت ا︻﹑م︐﹡در ا ️﹋︫︣ ️︗
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹁︣آوری ︠﹢راک دام ︗﹢ا﹡﹥ 

رو︩ ︫︣ق (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۶
۸۴
۴

/ع
۹۸
۰۶
۹۰
۰

﹝ــ︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︠︀﹡ــ﹛ ر︋︀︋﹥ ︾﹑﹝ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡  
︋︣ات ا﹜﹥ ︋︪ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١٠٣١ر︫︐﹥ ︻﹙﹢م 
︑︣︋﹫︐ــ﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹥٧٧۵٠٣۴٨٠٠︮︀دره 
از دا﹡︪ــ﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر﹝︣﹋︤ ︨︊︤وار﹝﹀﹆﹢د ︫︡ه 

ا︨️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀را︨️. دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۰
۱

١٢۵CDI ﹢︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︑ــ﹢س ﹡ــ
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ۴٢٨۵۶ ا︣ان٧٧۵   ︫﹤ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵︋ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 0125N3N023223 و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ 
N3N***125T9568835 ︋﹠︀م آ﹇︀ی ر︲︀ ﹇︀︨﹞﹩ ا︨︐︀ج 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر آ

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم
︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭ــ︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︨ــ︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ 
﹋﹙﹫ــ﹥  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥  ا︨ــ︐︀ن  ︑︖ــ︀رت  و  ﹝︺ــ︡ن 
ا︻︱︀ء د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ ︑︀ در ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︫ــ﹠︊﹥ 
٩٨/۶/٢٣ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ 
 ️︗ ار ︠﹫︀م رو︋ــ︣وی ︠﹫︀م ٢٢﹢﹚︋ ︡آدرس ﹝︪ــ
 ً︀ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︲﹞﹠
︑︺ــ︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱ــ﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣ رأی و ﹨︣ 
︫ــ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬ــ﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ا︻︱︀ء 
﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ️﹛︀﹋ا︻︱︀ی و ﹩︲︀﹆︐﹞
 ﹤ ︀ل ︗︀ری︋  ︣﹢ر﹝︀ه︨  ︠﹢د در ︑︀ر ﹨︀ی ١٢ و ١٣︫ 
 ️︮︣﹁ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡د﹁︐︣ ︑︺︀و ﹏﹞
️ ﹡ــ︀م ﹋︀﹡︡︡ا︑ــ﹢ری ︗️ ا﹡︐︀︋ــ︀ت ︋︀زرس و  ︊︔
 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︣ه از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨
﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹩﹡د را ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹢︠
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس
٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧

٣- ارا﹥ و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٨
۴- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ی ︫︣﹋️

۵- ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات در ︭︠﹢ص ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آ︑﹩ ︫︣﹋️
۶- ︋︣﹎ــ︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹡︐︀︋︀ت ا︻︱︀ء 
ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ︨ــ﹥ 

︨︀ل ﹝︀﹜﹩.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۳

︋︣گ ︨ــ︊︤︎﹫﹊︀ن  ﹝︡ل ١٣٧٨ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥  ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر ١١١٢٧٨۵١٧٩١ ︋︀︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨١٨ ب ۶١ 
﹝﹀﹆ــ﹢د   78469311 اــ︣ان٧۴ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︣﹋︤ ﹇︣آ﹡﹩ 
﹡﹢را﹜︓﹆﹙﹫ـ﹟ زا﹨ـ︡ان ︾﹫ـ︣ ︑︖︀ری 
︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢١٢ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠۵٠٠٠٧٨٧۵٢
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
ــ︡:  ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ︩︣ه ٢ ﹡﹀ــ︣ ︋﹥ ٣ ﹡﹀ــ︣ ا﹁︤ا︡﹞ ️ــ﹫﹨ ︀١.ا︻︱ــ
ــ︣ح  ــ﹥︫  ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 
﹁ــ﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣دــ︡. رو﹡﹢︫ــ️: ﹝﹞ ️︣︡︐︣م 
︨﹫︧ــ︐︀ن  ا︨ــ︐︀ن  ا︨ــ﹑﹝﹩  ︑︊﹙﹫︽ــ︀ت   ﹏﹋ اداره 
و︋﹙﹢︧ــ︐︀ن ︻︴ــ︿ ︋﹥ ﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣١١٩٨,١٠۴٢ 

﹝﹢رخ ١٣,١٣٩٨,٠۵︗️ ا︵﹑ع
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان 
(۵٧٧۴٩٧)

س
,۹
۸۰
۶۸
۹۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︎︀رس ︑﹢ان 
﹎︧︐︣ زا﹨︡ان ︋︀ ﹝︧ـ﹞ ️﹫﹛﹢︡ود 
︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴٣٠١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠۵٠٠٠٧٧٢١٧
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٧,١٠,١۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ﹝ــ﹏ 
 ︣ــ︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ــ︋ ︡ــ︡︗ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ آدرس
زا﹨︡ان، ︑︣﹝﹫﹠︀ل ، ﹋﹢﹥ ا﹡﹆﹑ب١٩ ، ︋﹙﹢ار ا﹡﹆﹑ب، 
︎ــ﹑ک ٠ ، ﹝︖︐﹞ــ︹ ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ،              
﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩٨١٧٧٨١۵٩۵ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده 

 .︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︵﹢︋︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان 
(۵٧٧۴٩۶)

س
,۹
۸۰
۶۸
۹۲

﹥ ﹨︤ار و  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︣و﹁﹫﹏  ﹨︪︐︭︡ و ﹨︪︐︀د و ﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥︎ 
زا﹨︡ان ︨﹩ ︋﹏ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩٨١ و 

١٠۵٠٠٠٨۴٠٢٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ 
﹝ــ﹢رخ  ︵ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره ٣٠٢٣٩  ﹝ــ︡ارک  ﹋ــ﹥   ١٣٩٨,٠١,٣١
١٣٩٨,٠۵,٢۴ اداره ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن 
زا﹨︡ان وا︮﹏ ﹎︣د︡ه ا︨️ و︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡: 
١.ا︮﹑ح ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ : ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹢ارد ﹇︊﹙﹩ ︑﹢﹜﹫︡ 
و ﹁︣وش ا﹡﹢اع ﹜﹢﹜﹥ آ﹨﹠﹩ – ︎︣و﹁﹫﹏ آ﹨﹠﹩ – ورق ﹋︣﹋︣ه 
﹥ ﹝︀ده ٣ ا︲︀﹁﹥  ــ︀درات و واردات ﹝︭﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳︋  و︮ 

.︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ︫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان 
(۵٧٧۴٩۴)

س
,۹
۸۰
۶۸
۹۰

س
,۹
۸۰
۶۸
۸۹

١۴٠٠٣۴۶٣٠٢۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٣ و︫   ︫﹤ ︧︐﹢ن︋  ﹫︣﹥ در﹝︀﹡﹩ ﹝﹊︣ان︫  آ﹎﹩ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ﹝﹢︨︧﹥︠ 
 ︣﹝︣اوان ︗﹠︉ ﹨﹑ل ا ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢۵ ﹡︪︀﹡﹩ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ﹝﹢︨︧﹥ از︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︗︡︡ : زا﹨︡ان ︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس - ︡ ﹁︀︮﹏ ﹝︡رس ۵ و ٧ ︗﹠︉ دارو︠︀﹡﹥ ︨ــ︀﹏ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩٨١۶۶٨٧۴٨۵ ا﹡︐﹆︀ل 
﹥ ︔︊️ ر︨ــ﹫︡ه و از ﹜︀ظ ا﹝︱︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︗️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م  ــ﹞︀ره ۶۵٢ ﹝﹢رخ ٣,۶,١٣٩٨︋   ︫️︑ اداره ﹟و در ا ﹤︐﹁︀
آ﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد . رو﹡﹢︫️ : ﹝︣︡️ ﹝︐︣م ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨︐︀﹡︡اری ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن ︻︴︿ ︋﹥ ︫﹞︀ره 

٢٠٢٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,١,٢١︗️ ا︵﹑ع
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن

 اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان (۵٧٧۴٩٣)

س
,۹
۸۰
۶۸
۹۴

 ١٣٩٨,٠۵,١٣ ︣︋︀ز در︑︀ر ︀زان ︻﹙﹛ و دا﹡︩︨  ︑︀︨﹫︦ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ﹁︣﹨﹠﹌︨ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨۵١٨٣٨٩

ــ︣ح زــ︣ ︗️ ا︵﹑ع ︻﹞ــ﹢م آ﹎﹩ ﹝﹫﹍ــ︣دد. -١ ﹝﹢︲﹢ع : ا﹜︿- ︑︃︨ــ﹫︦ و  ︫﹤ ﹑︮﹥ آن︋  ︔︊ــ️ و ا﹝︱ــ︀ ذــ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫ــ﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥︠ 
 ﹩﹚﹫︭︑ ﹩︀﹝﹠﹨︀د﹎﹩ و د︋︧︐︀ن ، را﹞ا︻﹛ از دوره آ ﹩﹚﹫︭︑ ︿﹚︐﹞ ︹︵︀﹆﹞ ︧︣ا﹡﹥ ) در راه ا﹡︡ازی و اداره ﹝︡ارس ︾﹫︣ ا﹡︐﹀︀︻﹩ (د︠︐︣ا﹡﹥ و︎ 
︀ ر︻︀️ ﹡︷︀م ︗︡︡ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︪﹢ر. ب- دا︣ ﹡﹞﹢دن ﹋﹑︨︀ی ︑﹆﹢︐﹩ و آ﹝︀د﹎﹩ ﹋﹠﹊﹢ر و ا︖︀د آ﹝﹢ز︫﹍︀﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ، ﹝︐﹢︨︴﹥ ﹨﹠︨︣︐︀ن︋ 
و آزاد و ︑︃︨﹫︦ آ﹝﹢ز︫﹍︀﹨︀ی آ﹝﹢زش ز︋︀﹡︀ی ︠︀ر︗﹩. ج- ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، آ﹝﹢ز︫﹩ و ︎︣ور︫﹩ و ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ و ا﹝︀﹋﹟ ورز︫﹩ 
و ︑﹀︣﹩ و ﹨﹠︣ی و ︑︪﹊﹫﹏ و ︋︣﹎︤اری ﹡﹞︀︪﹍︀ه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹁﹢ق ︋︣﹡︀﹝﹥ در وا︡﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︣︋﹢ط . د- ︻︱﹢️ و ﹝︪︀ر﹋️ 
ــ︀ز ﹁︱︀﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︗︐﹫﹛︀︺﹁ ️︀ی ﹁︱︀﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ و  ــ︀︠️ و︨  ︣︡ و︨  در ︑︺︀و﹡﹩ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︾﹫︣ ا﹡︐﹀︀︻﹩. ه- ا︗︀ره و︠ 
︎︣ور︫﹩ ︋︀ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︀ی ﹝︐︡اول و ︎︦ از ︑︁﹫︡ ﹡﹢︨︀زی و ︑﹢︨︺﹥ و ︑︖﹫︤ ﹝︡ارس ﹋︪﹢ر و ︑﹫﹥ و ︑︡ارک ا﹝﹊︀﹡︀ت و ︑︖﹫︤ات 
︲︣وری و ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز وا︡﹨︀ی آ﹝﹢زش و ︎︣ور︫﹩ از ﹇︊﹫﹏ و︀︨﹏ ﹋﹞﹉ آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی آ﹝﹢ز︫﹩ و و︀︨﹏ آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ و- ا﹡︖︀م 
﹋﹙﹫﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت در ز﹝﹫﹠﹥ ا︻︐﹑ء و ︑︺﹞﹫﹛ آ﹝﹢زش و︎︣ورش ﹋︪﹢ر ︋︀ ︑︭﹢︉ و ︑︃﹫︡ وزارت آ﹝﹢زش و ︎︦ از ︵﹩ ︑︪︣﹀︀ت 
و ﹝︣ا﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︀ ر︻︀️ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣ ا﹡︐﹀︀︻﹩ در ﹨︣ ﹝﹢رد و ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢︵﹥. در ︮﹢رت ﹜︤وم ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز از ﹝︣ا︗︹ 
︣︋︀ز - د﹨︧︐︀ن   ︨︩ ︣︋︀ز -︋  ︨︣︐︀ن︨  ﹫︧ــ︐︀ن و︋﹙﹢︧ــ︐︀ن -︫  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود -٣ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ :︨   ︋️︊︔ ح -٢ ﹝︡ت : از ︑︀ر﹑︭ذ
﹋﹫︪ــ﹊﹢ر - رو︨ــ︐︀ ︀︗﹩ آ︋︀د-︠﹫︀︋︀ن ︀︗﹩ آ︋︀د..-︎﹑ک ٠-︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿-- ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩٩٣۴١۴٧٣١۴ -۴ او﹜﹫ــ﹟ ﹝︡︣ان : -۴-١ آ﹇︀ی 
︻︊︡ا﹜︽﹀﹢ر ر﹫︧﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶۵١٧٢٣٠٠٣ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه -۴-٢ آ﹇︀ی ﹝︧﹙﹛ ر﹫︧﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۵٩٩٣١۴۵٣ 
﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝﹠︪﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۵٩٣٩٧۴١۴︋   ︫﹤  ︋﹩︧﹫︣ه -۴-٣ آ﹇︀ی ﹝﹢︨ــ﹩ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝ــ  ︨﹤︋
 ﹩︣ام زا︋ ﹤︱﹫﹀ ﹜﹡︀︠ ۵-۴- ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︊︡ل﹛︋︤ر﹎︤اده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۵٨٠٠۵۵۵٣۴ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا ﹩︋ ﹩︋ ️︋ ﹜﹡︀︠ ۴-۴-
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۵٠١٠٧٩٠١ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -۵ دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : ︮︡ور 
﹨ــ︣ ﹎﹢﹡﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︑︺ــ︡ آور ﹨﹞﹢اره ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︐﹀﹅ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه (آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜︽﹀﹢ر ر﹫︧ــ﹩ ) و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ (آ﹇︀ی ﹝﹢︨ــ﹩ 
 ﹩﹢﹚  ︋﹩  ︋﹩ ︀﹡﹛ ﹝︣اد︋  ︀زرس ﹝﹢︨︧﹥ :︠  ﹢د ٠ -۶ ا︠︐﹫︀رات ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ -٧︋  ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹞ ︀ ر﹫︧﹩) ﹨﹞︣اه︋ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ٣۵٨٠١٣٨۵۶١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . - رو﹡﹢︫ــ️ : اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش 
 ﹤ ــ﹞︀ره ۴٩٠٠,١٧٣٨۴۵,١٢٩ ﹝﹢رخ ١٨,١٣٩٨,٠۴ ︗️ ا︵﹑ع - ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋   ︫﹤﹞︀﹡ ﹤ ﹙﹢︧ــ︐︀ن ︻︴︿︋  ﹫︧ــ︐︀ن و︋  ا︨ــ︐︀ن︨ 

﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︨︣︋︀ز (۵٧٧۴٩٨)

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و ٢٠۶﹝︡ل ١٣٩٣ ︋﹥ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡-رو︾﹠﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر163B0060655و 
︋ــ﹥  ︫﹠︀︨ــNAAP13FE6EJ485304﹩︀و  ︫ــ﹞︀ره 
︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١٢ اــ︣ان ١٢٩ ن ١١ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︻︷﹛   
︠﹢ا︗ــ﹥ ︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

طالب جوان باید طالیه دار گام دوم انقالب باشند    رسا: آیت اهلل علی اکبر رشاد گفت:مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقالب جوانان هستند و طالب جوان باید طالیه دار گام دوم انقالب باشند. در بیانیه گام دوم 
انقالب، نقشه راه دستیابی به تمدن نوین اسالمی مطرح شده است؛ به لحاظ معرفتی و تقریری آن کسانی که این نقشه راه و مسیر را باید طی کنند در وهله نخست و درجه اول طالب هستند. طالب در زمینه محورهای 

بیانیه گام دوم باید بسیار مطالعه داشته باشند و در مضامین آن تدبر کنند و به صورت عملی مروج این بیانیه در جامعه باشند.

آیت اهلل علیرضا اعرافی:
 هیئت های مذهبی می توانند 

در کاهش آسیب های اجتماعی نقش ایفا کنند
حوزه: اگر مسائل اخالقی، فرهنگی و 
معنوی با دو عنصر همراه شود اثرگذارتر 
اســت؛ این دو عنصر حماســه و روح 
عرفانی سالم است. نسیم انقالب اسالمی 
که بر قم و ایران وزید، چون حماســی 
بود، در پرتو آن، معجزه های بزرگی اتفاق 
افتــاد و تحول عمیق اخالقی و معنوی 

شــکل گرفت؛ در دوره دفاع مقدس نیز همین طور بود و روح حماســی، عرفانی 
و اخالقی در جامعه حاکم شــد. عزاداری عاشورا دارای حماسه و عرفان است. این 
عــزاداری را با دو منظر می توان دید؛ یکی منظر محدود که عزاداری انجام گرفته 
است و دوم منظر وسیع به این معنا که همه مسائل در پرتو عاشورا قابل حل است. 
همه پیام های معرفتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... که در عاشورا وجود دارد با 
حماسه و عرفان همراه است، به گونه ای که گویا همه اسالم در عاشوراست و این 

پیام ها، درس ها و نکته های موجود در عاشورا قابل استخراج و بهره برداری است.
هیئــات مذهبی می توانند در کاهش آســیب های اجتماعی نقــش ویژه ای ایفا 
کنند. حرکت هیئات مذهبی در راســتای بیانیه گام دوم انقالب، فعالیت صحیح 
آن هــا در فضای مجازی به صورت منطقی و جذاب، توجه به امور بانوان در بحث 
زیرساخت های فرهنگی و دینی و همین طور توجه بر مقتل خوانی صحیح و منطبق 
بر پیام عاشورا بسیار مهم است و موجب تعالی هیئت های مذهبی می شود. کار برای 
امام حسین)ع( با همه کارها متفاوت است و در نام و پرچم این امام بزرگوار آثار و 

موج آفرینی وجود دارد که در دیگر موارد این گونه نیست.

 حجت االسالم علیرضا پناهیان
در آیین رونمایی از کتاب »ادب عاشقی«:

bبرای بهره برداری بیشتر از مجالس اهل بیت 
 باید به تعمیق فکری درباره آن ها پرداخت

 مهر: اگرچه مجالس اهل بیت)ع( در 
کشــور ما به یاری خــدا از رونق خوبی 
برخوردار هســتند، اما جا دارد توجه به 
این مجالس بسیار بیشتر شود، چراکه 
با توجه به آن هاست که رونق مجالس 
از وضع مطلوب فعلی نیز بیشتر می شود 
و هم اینکه این توجه ســبب می شود 

بهره برداری بیشــتری از این مجالس انجام داد. اگر بخواهیم از این مجالس بهره 
بیشتری در ابعاد معنوی، تربیتی، انقالبی و... ببریم باید به تعمیق فکری در مورد 
آن هــا بپردازیم. امام)ره( می فرمایند: اهل بیت)ع( که این مقدار برای ریختن یک 
قطره اشــک ثواب ذکر می کنند برای این است که از ابتدا نقشه داشته اند موجب 

قدرت اسالم و مسلمین شوند. 
افرادی که به این مجالس می روند اوالً دنبال عاشقی هستند و عزاداری و ماتم به 
معنایی که عوام می فهمند و می گویند چقدر عزاداری می کنید، بروید دنبال شادی 
و نشاط، در آن نیست؛ چراکه مجالس اهل بیت از آنجایی مجالس عاشقی هستند 
بیشترین نشاط را در دل انسان ایجاد می کنند؛ بنابراین امیدوارم برخی برداشت های 
عامیانه در مورد مجالس اهل بیت برطرف شــود.ما در کنار مجالس و محبت اهل 
بیت)ع( به مکمل دیگری برای تقویت محبت ناب والیی خودمان احتیاج نداریم. 
اگر کسی در مجالس اهل بیت)ع( کم بهره برداری کرد، فکر نکنیم که در کنار آن 
باید کار دیگری هم انجام دهد تا نقص های آن جبران شود. مجلس اهل بیت)ع( 
واقعاً برای رشد معنویت والیی و تربیت انسان کافی است؛ بنابراین اگر کسی در این 
مجالس تربیت نشد نباید به او بگوییم در کنار این مجلس چند کار دیگر انجام بده، 
بلکه باید به او بگوییم خوب در جلسه نرفته ای و حضور نداشته ای، چراکه اباعبداهلل 
الحسین)ع( حافظ دین است و در کنار آن به حفظ  کننده ای که بخواهد این حافظ 

را حفظ کند احتیاجی نیست.

 معارف/آمنه مستقیمی   فرا رسیدن روز مباهله که در 
تقویم مذهبی روز »خانواده« نام گرفته، فرصتی است مغتنم 
تمدن سازی؛  حوزه  در  خانواده  کارکردهای  بررسی  برای 
»روح اهلل  حجت االسالم  با  گفت وگو  در  که  مسئله ای 
حریزاوی« استاد حوزه و دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش 
سازمان تبلیغات اسالمی به بحث و بررسی گذاشته ایم و 

مشروح آن در ادامه تقدیم حضورتان می شود.

 واقعه مباهله از نظر معرفی شاخصه های خانواده 
تمدن ساز و اثرگذار در بستر تاریخ چه آموزه هایی را 

شامل می شود؟
آیه 61 ســوره مبارکه آل عمران مشــهور به آیه »مباهله« 
کــه به همراهی خانواده پیامبر)ص( با ایشــان در آن واقعه 
تاریخی اشاره می کند، معانی بسیاری در حوزه جامعه سازی 
و تمدن سازی دارد. این آیه به تعبیر معصوم)ع(، بزرگ ترین 
سند فضیلت امیرالمؤمنین)ع( است. این آیه با همه عظمت ها 
و فضائلــش این پیام را برای ما دارد که یک خانواده تراز در 
نظام، جامعه و تمدن اســالمی چه نقش هایی می تواند ایفا 
کند، البته اگر ویژگی های الزم برای اثربخشی را داشته باشد.

از این واقعــه و آیه مباهله می توان دریافت که بافت درونی 
خانواده برای رسیدن به چنین جایگاهی باید پیوسته باشد. 
محور و سنگ زیرین آسیاب خانواده، مادر است چنانکه در 
میانه آیه عبارت »نَِســاَءنَا« آمده است. پدر خانواده هم باید 
والیتمدار باشد تا بتواند نقش والیت خود را به خوبی ایفا کند. 
از این رو، این آیه پیام های متعددی برای خانواده تمدن ساز 

اعم از انسجام بخشی، اثربخشی و حضور اجتماعی دارد.

 با توجه به اینکه خانــواده پیامبر)ص( محور این 
آیه شریفه هستند، از رفتار و سیره آن حضرات چه 
آموزه هایی برای تمدن سازی به عنوان هدف گام دوم 

انقالب می توان دریافت کرد؟
خانواده امیرمؤمنــان)ع( به عنوان محور آیه مباهله، از نظر 
اجتماعی پُرتحرک و فعال هستند چنانکه در واقعه ای مثل 
مباهلــه حضوری تمام قد دارند و همگی در آن شــرکت و 
نقش آفرینــی می کنند. قرآن هم در آیه مباهله به جزءجزء 
خانواده و نقش های اثرگذار آن اشــاره می کند. برای مثال 
نقش های مادری، همســری و دختری در تعبیر »نَِساَءنَا« 
نهفته است، یعنی اگرچه هر یک از این ها کارکردهای خود را 
دارند اما در فرایند جامعه پردازی و تمدن سازی می توانند در 

یک زن جمع شوند. 
ویژگی بعدی در خانواده تمدن ســاز، داشــتن نگاه آرمانی 
است، چراکه خانواده در این فرایند در پدیده ای طوالنی مدت 
حضور دارد نه گذرا و ساده. باید توجه داشت همه حضورهای 

خانواده در این فرایند باید پیوست تمدنی داشته باشد و بتواند 
یک تاریخ را تغییر دهد تا در جایگاه تراز تمدنی قرار بگیرد.

 رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب، اخالق 
و معنویت را از مؤلفه های مهم و اثرگذار در ســاخت 
تمدن معرفی و بر آن ها تأکید کرده اند، آراســتگی 
خانواده به این دو عنصر بــرای قرار گرفتن در تراز 

تمدنی چه برکاتی دارد؟
پدیده اخالق و معنویت با تربیت ارتباط بســیار نزدیکی 
دارد، الگــوی تربیتی جامعه باید در خانواده حاکم شــود 
تا بتوان گفت خانواده ای هم اخالقی اســت و هم معنوی، 
چــون رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، اخالق را متفاوت 
از معنویت دانسته اند. خانواده معنوی و اخالقی که در سبک 
زندگی خود این دو مؤلفه را رعایت می کند باید الگوی جامع 
تربیتی داشته باشــد که بهترین آن، الگوی جامع تربیتی 

اهل بیت)ع( است.
 الگویی که آن حضرات پایه ریزی کرده اند ســه رکن دارد: 

تربیت عقالنی، تربیت معنوی و تربیت انقالبی.
در خصوص رکن نخســت ما شــاهد آن هستیم که اهل 
بیت)ع( به شــدت در تالش بودند تا فرزنــدان را ذوعقل و 
دارای قدرت تحلیل و تفکر و به اصطالح اندیشمند بار بیاورند؛ 
آیات قرآن نیز چنین تأکیدی دارد. برای مثال قرآن در آیه 

حجاب )59، احزاب( می فرماید: »ای پیغمبر )گرامی( با زنان 
و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشــتن را به چادر 
فرو پوشند، که این کار برای اینکه آن ها )به عفت و حریت( 
شناخته شوند تا از تعرض و جسارت )هوسرانان( آزار نکشند 
بسیار نزدیک تر است و خدا )در حق خلق( بسیار آمرزنده و 

مهربان است«.
این نشان می دهد ضرورت حجاب مسئله ای شرعی نیست، 
بلکه اســتداللی عقلی اســت، چراکه تصریح می دارد اگر 
نامحرمان بر زیبایی های زن اشراف نداشته باشند، او کمتر 
مورد اذیت و سوءاستفاده قرار می گیرد. از این رو، باید الگوی 
تربیــت عقالنی را در خانواده ها دنبال کرد که از راه های آن، 
گفت و گوهای آزاد فکری، فلسفه برای کودک و نیز دخالت 
دادن فرزندان در محاســبات اقتصادی خانواده مثل درگیر 
کردن آن ها با میزان درآمدها و هزینه ها به صورت تقریبی است 
که سبب می شود فرزندان مقتصد و آینده نگر تربیت شوند.

 در بعد تربیت معنوی، خانواده تراز تمدنی 
چه باید انجام دهد؟

تربیت معنوی هم مؤلفه هایــی دارد، برای مثال 
از ما خواسته شــده محل نماز خواندن در منزل 
مشــخص باشد و سجاده آنجا قرار بگیرد، یا آنکه 
همســران یکدیگر را برای نماز شب بیدار کنند، 

برخی ادعیه در خانه ها خوانده شــود، اهل 
خانه اذان بگویند و دیگر مستحبات را انجام 
دهند. در مبانی فقهی و اجتماعی تفکِر رهبر 
معظم انقالب بر فرزندآوری تأکید شده است، 
ایشان می فرمایند: فرزندان را تک تک تربیت 
نمی کنند، بلکه بایــد خانواده را تربیت کرد، 
یعنی اگر محیط سالم سازی شود بین دو یا 
6 فرزند داشتن تفاوتی وجود ندارد، به ویژه که 
تعدد فرزندان با فاصله کم سنی، سبب می شود 
آن ها در تربیت و رشد یکدیگر کمک کنند.

  الزامات تربیت انقالبی در گام دوم 
انقالب و حرکت در مسیر تمدن سازی 

چیست؟
اگرچــه تربیــت انقالبــی کمتر توســط 

اندیشمندان علم و تربیت مطرح شده، اما ما معتقد هستیم 
در مکتب اهل بیت)ع( انســان ها جهادی و انقالبی تربیت 
می شــوند، طوری که برای حق در مقابل باطل هزینه کرده 
و با باطل درگیر می شــوند، جبهه حق را تشکیل داده و آن 
را هدایت می کنند. چنین خانواده ای با تربیت انقالبی در تراز 

بیانیه گام دوم انقالب قرار می گیرد.

حجت االسالم حریزاوی در گفت وگو با قدس:

حجت االسالم سیدمصباح عاملی:خانوادهباتربیتانقالبیدرترازتمدنیقرارمیگیرد
تنها با تکفیر نمی توان مقابل 

جریان های انحرافی ایستاد
رسا: ما با طرح  جریان اسالم ستیز روبه رو هستیم 
که باید با طرح سنجیده، عالمانه و کارشناسانه به 
صورت ضربتی و بسیجی به مقابله بپردازیم. نقش 
بایسته و شایسته یک عالم شامل همه موجودات 
در دریا، هوا و همه دنیا می شــود و عالم در همه 
جا تأثیر می گذارد. دشمن با استفاده از ابزارهای 
نرم و ســخت مسیر ضربه زدن به اسالم و نظام 
اســالمی را در پیش گرفته است و امروز هدف 
آن ها جنگ سخت نیست بلکه اصل دین را مورد 
هدف قرار داده اند و با فرقه ســازی و علم کردن 
دست نشانده و عمله استکبار جهانی می خواهند 

دین را تحریف و انکار کنند. 
اگر چه این نقشــه تحریف دشــمن در جاهای 
مختلف اثرگذار بوده اما مســئله مهم مقابله با 
آن هاســت؛ این رسالت حوزه علمیه است که با 
استفاده از نیروهای متعهد به مقابله بپردازد. حوزه 
باید هدایت دینی، اجتماعی و سیاسی را به دوش 
بگیرد و برای این منظور نیاز به شرایطی از قبیل 
توانمندسازی حوزه علمیه، ایجاد تشکل منسجم 
و تهیه نقشه جامع مبتنی بر اطالعات، ارتباطات 
و آموزش، شناســایی قلمرو دشمن به صورت 
نقطه ای، آموزش در سطوح مختلف، بهره گیری 
از روش هــای روزآمد و کارآمــد و بهره گیری از 
فناوری هستیم. با توجه به شرایط حاکم بر جهان 
و ضرورت حرکت متقابل در برابر جریان انحرافی، 
حوزه علمیه بایــد در توانمندی در عرصه های 
مختلف علمــی، عملی، سیاســی، بصیرتی و 

شناخت جریان ها جامعیت داشته باشد.
اســتادان و  بزرگان ما باید از جامعیت توانمندی 
در عرصه های مورد نیاز برخوردار باشــند، چون 
تنهــا با تکفیر و مقابله با نفس نمی توان در برابر 
این جریان انحرافی که مورد حمایت همه جانبه 
اســتکبار است، ایســتاد؛ بلکه باید جامعیت در 
توانمندی ها داشته باشیم؛ زیرا امروز با تأسیس 
حکومت دینی و وجود استکبار جهانی نمی توان 
با تحلیل یک بعــدی خود را قانــع کرد، بلکه 
باید شــرایط را به خوبی شــناخته و متناسب 
بــا آن، آمادگی کامل برای مقابلــه پیدا کنیم. 
نمی توان به صــورت فردی مقابله با جریان های 
انحرافــی را آغــاز کرد و  به صــورت تأثیرگذار 
پیش برد، بلکه نیاز به تشــکل منســجم است.

بهترین الگوی 
جامع تربیتی برای 

خانواده، الگوی 
اهل بیت)ع( است؛ 

الگویی که آن 
حضرات پایه ریزی 
کرده اند سه رکن 

دارد: تربیت 
عقالنی، تربیت 
معنوی و تربیت 

انقالبی

بــــــــرش

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

هیئت

حوزه علمیه

      صفحه7
آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه:139604006228000213/1(9600227)

ــعد آبادى فرزند محمد به شماره شناسنامه 880 و شماره ملى 0779312368  ــيله به حسين قلى مهرپرور س بدينوس
متولد 1343/3/3 بدهكار پرونده كالسه 139604006228000213/1 كه برابر گزارش مامور پست ابالغ واقعى ميسر 
نگرديده ابالغ مى گردد:پالك 308 فرعى از 87 اصلى واقع در بخش 7 قوچان شهرستان درگز متعلق به شما در قبال 
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هر  ــترن الله زار بازداش طلب خانم نس

گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.9806880
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز – ناصر حسن زاده 

آگهى تعيين مساحت و متراژپالك343 فرعى از 49- اصلى تيرگان
ــين على مرادى اصالتا از طرف خود و به وكالت از ناحيه على و احمد  ــت خانم گلندام مرادى و آقاى حس برابر درخواس
ــهم از  ــهرت همگى مرادى به عنوان مالكين قهرى در مجموع يك س ــن و آمنه و مريم و مهدى و زهرا ش على و حس
ــماره 343 فرعى واقع دردهكده تيرگان شماره 49- اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار دره شالى ش ــهم شش 8 س
ــه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه: دوشنبه 98/6/25  ــهد دهستان كالت نماينده و نقش قطعه 2 بخش 17 مش
ــاير مالكين قهرى و مشاعى  ــه بردارى ملك فوق به محل عزيمت مى نمايند. مراتب جهت اطالع س جهت عمليات نقش

و احتمالى ملك فوق و مجاورين آگهى ميگردد.9806881  تاريخ انتشار:98/6/5
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139704006228000293/1(9700322)
ــين مخدومى سيدها فرزند رضا قلى به شماره شناسنامه 347 و شماره ملى 0778930841 متولد  ــيله به حس بدينوس
ــماره ملى 0961146532 متولد  ــيدها فرزند حسن به ش ــام مخدومى س ــوى محمد حس 43/6/3 اصالتا و واليتا از س
ــه 139704006228000293/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد  1394/9/10 بدهكار پرونده كالس
ــن  ــاير وراث مرحوم حس ــما س ــند ازدواج 12323- 89/3/24 دفتر ازدواج 21 درگز بين ش ابالغ مى گردد كه برابر س
مخدومى سيدها و راضيه على زاده مقدم تعداد سيصد و چهارده عدد سكه بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم 
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس پرداخت وجه بس
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس اجراء مطرح مى باش
اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد.9806895
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

آگهى مزايده مال غير منقول كالسه 9500055
ــه 9500055 شعبه اجرا له:خانم خديجه رمضان زاده عليه وراث مرحوم على محمودى  به موجب پرونده اجرائى كالس
(محمد و مهدى و مهال و محسن شهرت همگى محمودى)ششدانگ پالك دو هزار و سيصد و نود و شش فرعى از چهل 
و يك فرعى از يك اصلى بخش 7 قوچان كه سند آن ذيل صفحه 154 دفتر 111 به شماره ثبت 17583 بنام مرحوم 
على محمودى ثبت و سند صادر و برابر تقاضاى بستانكار در كالسه مذكور توقيف گرديده است. پالك فوق الذكر واقع 
ــدانگ پالك مذكور بصورت يك قطعه  ــناس شش در آدرس درگز-بين رازى 11 و 13 قطعه دوم بوده و برابر نظر كارش
ــد. ــاحت عرصه 92 متر مربع بوده و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف ورثه مرحوم على محمودى مى باش زمين به مس

ــت ميليون ريال)ارزيابى مى گردد. لذا مزايده  ــدانگ پالك مذكور به مبلغ 920/000/000 ريال(نهصد و بيس كه شش
ــنبه مورخ 98/6/24 در شعبه اجراى ثبت اداره ثبت اسناد  ــاعت 9 الى 12 روز يك ش ــدانگ پالك فوق الذكر از س شش
ــد. مزايده از مبلغ 920/000/000  درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش مى رس
ريال(نهصد و بيست ميليون ريال)شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب ، برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها 
باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به  ــد به عهده برنده مزايده اس باش
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناًچنانچه روز مزايده تعطيل رسمى 

گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9806897
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

ناصر حسن زاده

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

ــماره 139860306015003905- 1398/05/28 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عبدالكريم ايوبى ماكو به شناسنامه شماره 514 كد ملى 0749760801 صادره تايباد فرزند گل محمد 
در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 109,91 متر مربع پالك شماره 3018 فرعى مجزا شده از 765و 1038 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى  ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 251 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس متقاضى و قس
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806882
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003140- 1398/04/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه شماره 0740164899 كد ملى 0740164899 صادره تايباد فرزند عزيز در  متقاضى خانم زهرا برامين به شناس

ــماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 142,57 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل بله مس شش
ــهم االرثى خانم مهرجان معصومى از مرحوم شيرمحمد  ــمتى از مالكيت س ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
معصومى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806884
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

غالمرضا آقازاده   / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003954- 1398/05/31 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــاه گلى كاريزى به شناسنامه شماره 2886 كد ملى 0748702253 صادره تايباد فرزند رمضان  متقاضى آقاى امين ش
ــاحت 5390 متر مربع پالك شماره 284 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــدانگ كارگاه صنعتى به مس در شش
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى امين شاه گلى كاريزى (متقاضى) و قسمتى 
از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806885
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/20

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره139860306010001569-1398/05/31 هي   برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
متقاضي خانم معصومه آرمان فر فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 1310 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب منزل به 
ــماره 664اصلى واقع در بخش يك قوچان  خريداري از مالك رسمي  ــمتى از پالك ش ــاحت 126 متر مربع در قس مس
آقاي فرهاد عاجز محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس دادخواس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000130 آ-9806905
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/20   
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
رابر راي شماره139860306010001596-1398/06/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س و س
آقاي حجي حسن خضري فرزند علي بشماره شناسنامه 349 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
ــاعى  ــماره 4760 اصلى واقع در بخش يك قوچان  و از محل مالكيت مش ــمتى از پالك ش 4589,62مترمربع در قس
متقاضى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000321  آ-9806906
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/20
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318603000563مورخ 1398/03/01 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت ،تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
ــت در قريه بيجاركن در ششدانگ يك  ــنامه 36105 صادره از رش ــماره شناس آقاى يعقوب نظرى فرزند نقد على به ش
ــاحت 105/29 متر مربع پالك فرعى 17925 از اصلى 75 مفروز مجزى از  ــاختمان به مس ــتمل بر س قطعه زمين مش
ــمى آقاى محمد باقر عليپور محرز  ــت خريدارى از مالك رس پالك 177 باقيمانده از اصلى 75 واقع در بخش چهار رش

گرديده است،
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2584  آ-9806869
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :20 /1398/06 
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318603001734مورخ 1398/04/09 هيئ برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــليمانداراب در  ــنامه 0442187343 صادره از تهران در قريه س ــماره شناس خانم پرنيا روئين تن فرزند عليرضا به ش
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 75/09 متر مربع پالك فرعى 30280 از اصلى 14 مفروز 
ــت  مجزى از پالك 16 باقيمانده از اصلى 14 مفروز مجزى از پالك 16 باقيمانده از اصلى 14 واقع در بخش چهار رش

خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين همدانى محرز گرديده است. 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2598 آ-9806876
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/5

تاريخ انتشار نوبت دوم : 20 /1398/06
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــماره 139860306339000127 هيئ ــر رأى ش براب
ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خوشاب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدرضا فردوسى كيا به شماره ملى 0791443078فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2277 صادره از سلطان آباد در 
يك قطعه باغ پسته به مساحت 43996,43 مترمربع قسمتى از پالك 11و12 اصلى واقع در اراضى سلطان آباد بخش 
ــاب خريدارى از مالك رسمى آقاى موسى الرضا اصغرى محرز گرديده است. لذا به منظور  ــابور الحاقى به خوش 10نيش
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

شد.(م الف 98/100/3005) آ-9806898
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/5

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/20 
عليرضا ميرزائى-رئيس ثبت اسنادوامالك خوشاب

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــمى  ــاختمانهاى فاقد سندرس آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى اراضى و س ــون تعين تكلي ــتور مواد 1و3قان ــه دس ــر ب نظ
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس 1390/9/20متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.
ــان تصرفات مالكانه بال  ــى از پالك137-اصلى بخش3 زبرخ ــى: واقع در اراضى تلخ زنج پالك 45 فرع ــالك متقاض ام
معارض متقاضى پرونده كالسه 1397114406001000184 آقاى سيد مرتضى طباطبايى فرزند سيد حسن بشماره 
شناسنامه 1صادره از قدمگاه  در يك باب ساختمان به مساحت 86/81متر مربع از محل مالكيت حجيه بى بى قدگاهى 

فرزند سيد حسين به شماره شناسنامه 1066 محرز گرديده است
ــمى وماده 12آيين نامه  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذابه موجب ماده 2قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــهرها منتشر و درروستا ها  ــار در ش مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
راى هيئت الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
ــليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به  ــليم اعتراض ،دادخواس از تاريخ تس
ارائه حكم قطعى دادگاه است و بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهدشد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود برابرماده13آيين نامه مذكور 
ــدود به صورت هم زمان با  ــب را در اولين آگهى نوبى وتحديد ح ــم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مرات ــس از تنظي پ
اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد .9806877
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/5

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/6/20
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9600119عليه رضا ملكى ميرزائى
ــى  ــاى احداث ــن بابن ــه زمي ــك قطع ــگ ي ــش دان ــوق ش ــه ف ــى كالس ــده اجرائ ــب پرون  بموج
ــى واقع درجليل آباد  ــى پالك ثبتى142/352 اصل ــاحت137/48مترمربع قطعه 567تفكيك بمس
ــا ملكى ميرزايى  ــوا كه ذيل ثبت81088صفحه 127دفتر180بنام رض ــوخته پيش بخش بهنام س
ــماره 261358و264431  ــى ش ــناد رهن ــت وبموجب اس ــند مالكيت صادرگرديده اس ــت وس ثب
ــمى  ــناس رس ــه وطبق نظركارش ــى قرارگرفت ــك مل ــن بان ــران درره مورخ93/9/20دفتر129ته
ــوا جليل آباد خ  ــده پالك فوق واقع درپيش ــصد ميليون ريال ارزيابى ش مورخ97/12/7بمبلغ شش
ــكونى بمساحت137/48متر مربع داراى  ــهيد زارعى كوچه مقداد پالك6بصورت يك منزل مس ش
يك طبقه به متراژ78/40مترمربع درهمكف وفاقد پاركينگ وانبارى نماى ساختمان سيمان داراى 
ــد وطبق نامه شماره 1108000359بستانكار  ــعابات آب وبرق وگاز ودر تصرف مالك مى باش انش
ملك فوق فاقد بيمه مى باشد پالك فوق ازساعت9 الى12روز يكشنبه مورخ98/6/24 دراداره ثبت 
ــد مزايده  ــريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس ــوا خيابان ش پيش
ــصد ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى باارائه چك تضمينى بانك ملى  ازمبلغ شش
توسط خريدارنقدا فروخته مى شودالزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب. برق. گازاعم 
ازحق انشعاب وياحق اشتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى مالياتى 
وعوارض شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده 
ــوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد  ــت ونيز درصورت وجود مازاد وج برنده مزايده اس
ــروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه  ــد ونيم عش ــترد خواهد ش به برنده مزايده مس
ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزار  روزمزايده تعطيل رس

خواهد شد175/م الف   تاريخ انتشار آگهى : 98/6/5
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابرراى شماره 139860301060001688هيئت اول/موضوع قانون تعيين 
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــره لرحاجى آبادى فرزند حجت  ــه بال معارض متقاضى خانم زه ــك ورامين تصرفات مالكان مل
ــدانگ يك باب خانه به مساحت100  ــنامه 80297 صادره از تهران درشش ــماره شناس اله بش
ــفندآباد تهران بخش حوزه ثبت  ــماره401فرعى از98 اصلى واقع در قريه اس مترمربع پالك ش
ــاعى متقاضى زهره لرحاجى آبادى در ازاى سهمى مشاعى مالكانه  ملك ورامين ازمالكيت مش
محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15  روزآگهى مى شود 
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  درصورتى كه اش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد  ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادرخواهد شد 302ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/5 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/20

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابرراى شماره 139860301060001800هيئت اول/موضوع قانون تعيين 
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى مصطفى كوه كن فرزند مرتضى بشماره 
ــنامه 485 صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى به  شناس
ــماره 2709فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد اخوان  ــاحت122/28 مترمربع پالك ش مس
تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت جعفرشيركوند هداوند محرز گرديده است لذابه 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش ــبت به صدورس نس
ــيد ظرف مدت يك  ــليم وپس ازاخذ رس ــى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس آگه
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ماه ازتاريخ تس
صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 

323ث/م الف    تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/20 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

اجراييه
ــانى محل  ــغل : آزاد / نش ــخصات محكوم له : حميد رضا محمد طاهرى نام پدر: عليرضا ش مش
ــاختمان نيلگون9 واحد1 مشخصات محكوم  ــوا نقش جهان فاز1 سروستان سوم س اقامت : پيش
ــت : مجهول المكان//  ــانى محل اقام ــغل : آزاد / نش ــميه زنگنه نام پدر: محمد نبى ش عليه : س
ــماره 506 درتاريخ97/12/18 حوزه7شوراى حل اختالف شهرستان  محكوم به : بموجب راى ش
ــت : بپرداخت  ــت .محكوم عليه محكوم اس ــعبه اول دادگاه كه قطعيت يافته اس ــوا وراى ش پيش
ــى  ــته وپرداخت مبلغ 290000ريال بابت هزينه دادرس ــال بابت اصل خواس مبلغ4369228ري
ــت97/10/27 لغايت صدورحكم درحق  ــخ تنظيم دادخواس ــارت تاخيرتاديه ازتاري بانضمام خس
ــعه اقتصادى.  ــوم توس ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه س ــوم له // باس محك
اجتماعى. فرهنگى.محكوم عليه مكلف است تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روزمفاد آنرااجرا 
بگذارد وياترتيبى براى پرداخت محكوم به وياانجام تعهدمفاد راى رابدهد درغير اينصورت پرونده 

جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگسترى شهرستان پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه 7شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا
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دامنه حمالت مقاومت یمن به پایتخت سعودی رسید

جوالن پهپادهای انصاراهلل درآسمان ریاض
  جهان  یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن تنها 
چند روز پس از حمله به یک حوزه نفتی در جنوب شــرق 
عربستان در نزدیکی مرز امارات، این بار در هجومی گسترده 
یک هدف نظامی مهم را در ریاض، قلب سعودی هدف قرار 
دادند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با 
انتشار متنی در فضای مجازی در این باره نوشت: حمله امروز 
با پهپاد »صماد3« و به طور وسیع به یک هدف نظامی مهم 
در ریاض، پایتخت عربستان انجام شد و ]پهپاد[ به دقت به 
هدف اصابت کرد. این اولین بار است که یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن از پهپاد تازه رونمایی شده “صماد3” 
برای حمله به مواضع ارتش عربستان استفاده می کند به گفته 
این مقام یمنی، این حمله در چارچوب »توسعه شعاع حمله 
و پاسخ به جنایت های ائتالف متجاوز و ادامه محاصره آن علیه 
مردم بزرگ یمن« انجام شد. .سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
باز هم تکرار کرد که از شهروندان و شرکت ها می خواهد که از 
مواضع نظامی و حیاتی در عربستان دوری کنند؛ چراکه این 
دو مورد، از اهداف مشروع به شمار می رود.حمله به ریاض در 
طول جنگ، بی سابقه نیست. دو سال پیش )نوزدهم دسامبر 
2017( نیز ارتش یمن از حمله به کاخ »یمامه« در ریاض با 
موشــک بالستیک خبر داده بود.این درحالی است که یگان 
پهپادی یمن بامداد شــنبه نیز پایگاه هوایی ملک خالد در 

منطقه عسیر در جنوب غرب عربستان را هدف قرار داد. در 
این حمله که با پهپادهای مدل قاصف کی2 صورت گرفت 
آشــیانه های جنگنده ها و برج مراقبت موجود در این پایگاه 
بمباران شــد. هفدهم اوت )10 روز پیش( نیز ارتش یمن با 
10 پهپاد به حوزه و پاالیشگاه نفتی الشیبه در جنوب شرق 
عربســتان و در 10 کیلومتری جنوب مرز سعودی با امارات 
حمله کرده بود.هدف قرار دادن پایتخت ســعودی در حالی 
است که صبح روز گذشته نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
از شــلیک 10 فروند موشک بالســتیک »بدر1« به فرودگاه 
جیزان عربســتان خبر داد. در این عملیات گســترده یگان 
موشکی یمن آشیانه های جنگنده ها و بالگردهای آپاچی در 
فرودگاه جیزان و همچنین دیگر پایگاه های نظامی موجود در 
این منطقه با دقت باالیی هدف قرار گرفتند. یحیی سریع این 
هجوم را بزرگ ترین عملیات یگان موشکی نیروهای یمنی 
با استفاده از موشک های بالستیک میانبرد برشمرد و افزود 
کــه این حمله در واکنش به جنایت متجاوزان ســعودی و 
محاصره مردم یمن صورت گرفت. هنوز اطالعاتی از تلفات 
و خســارت های این حمله منتشر نشده اســت. در مقابل، 
ائتالف متجاوز سعودی مدعی شد که 6 فروند از موشک های 
بالستیکی که نیروهای وابسته به انصاراهلل از استان صعده به 

سوی جیزان شلیک کردند را رهگیری و ساقط کرده است.

کرد:  اعالم  اندونــزی  رئیس جمهور  رویترز: 
پایتخت کشــورش تا سال 2024 از جاکارتا به 
شهری جدید در جزیره برونئو منتقل خواهد شد.
آناتولی: بــه نقل از »رجب طیــب اردوغان« 
از ورود قریب الوقــوع نیروهــای زمینی ارتش 
ترکیه به شــرق رودخانه فرات سوریه خبر داد.
العالم: در پی حمالت اخیر رژیم صهیونیستی 
به مناطقی در لبنان و ســوریه، این رژیم از بیم 
پاســخ های تالفی جویانه به حالــت آماده باش 

درآمده است.
در  افغانســتان  رئیس جمهور  ایندیپندنت: 
اظهاراتی خطاب به نیروهای نظامی گفت: جنگ 
و مبارزه مسلحانه  در مقابل طالبان و گروه های 

مسلح مخالف نظام کنونی، جهاد است.

اختالف ترامپ با رهبران 
گروه 7 بر سر روسیه

ایسنا: درخواست های رئیس جمهوری آمریکا 
برای پذیرش مجدد روسیه در نشست گروه 7 
موجــب دلخوری رهبران دیگر کشــورهای 
حاضر در نشســت شد. به نوشــته روزنامه 
گاردین، این عــدم توافق بین دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا با سایر رهبران گروه 
هفت سبب تبادل نظرات شدید در شام کاری 
شنبه شب شــد. به گفته منابع دیپلماتیک، 
ترامپ با شــدت تمام این مســئله را پیش 
کشید که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه باید دعوت شود تا در نشست بعدی 
حضور داشته باشد.در میان رهبران حاضر در 
مراسم شــام تنها جوزپه کونته، نخست وزیر 
در حال کناره گیری ایتالیا از این پیشــنهاد 
ترامپ حمایت کرد و شــینزو آبه، نخســت 
وزیر ژاپن حرفی نزد. مابقی رهبران شــامل 
بوریس جانسون؛ نخست وزیر انگلیس، آنگال 
مرکل؛ صدر اعظم آلمــان، امانوئل مکرون؛ 
رئیس جمهوری فرانسه، دونالد تاسک؛ رئیس 
شورای اتحادیه اروپا و جاستین ترودو؛ نخست 
وزیر کانادا به شدت با این پیشنهاد مخالفت 
کردند. روســیه پنج سال پیش در پی الحاق 
شبه جزیره کریمه از این نشست گروهی که 

آن زمان گروه 8 بود، اخراج شد.

راز حمله علنی  صهیونیست ها به سوریه و عراق چیست؟
صابر گل عنبری تحلیلگر مسائل بین الملل در یادداشتی که در کانال تلگرامی اش 
منتشر شده به ماجراجویی های اخیر رژیم متجاوز صهیونیستی در هدف قرار دادن 
اهدافی در خاک عراق، سوریه، لبنان و فلسطین پرداخته و نوشته است: چند سالی 
اســت که رژیم صهیونیستی مدام حمالتی به سوریه انجام می دهد که آخرین و 
متفاوت تریــن آن ها تا به این لحظه چند روز پیش اتفاق افتاد. البته تفاوت نه از 
جهت حجم و تلفات حمله، بلکه از این لحاظ که هم ارتش و هم خود نتانیاهو به 

سرعت مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. 
رویکرد مقامات رژیم صهیونیستی تا سال 2018 بر این منوال بود که رسماً هیچ 
اشاره ای به حمالت خود به سوریه نمی کردند. این رویه از اوایل سال 2019 به بعد 
تغییر و اسرائیل رفته رفته رسماً به حمالت خود اعتراف کرد، ولی پس از مدتی 
و نه بالفاصله. اما در حمله اخیر به فرودگاه المزه در دمشق، بالفاصله نتانیاهو در 

توییتی مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.
این حمله به فاصله تنها پنج روز از حمله به پایگاه نیروهای حشد الشعبی عراق 
در شــهر بلد انجام شد که پس از آن هم نتانیاهو غیرمستقیم اذعان کرد که کار 
رژیم صهیونیستی بوده است. چنین رفتاری پرسشی کانونی درباره علت یا علل 
آن را برمی انگیزد. اهداف صهیونیست ها از ماجراجویی های اخیرشان در دو سطح 
داخلی و منطقه ای قابل تحلیل اســت که شق منطقه ای آن در چارچوب راهبرد 

فشار حداکثری آمریکا علیه ایران می گنجد.
 هدف هم تشدید فشــارهای روانی به ایران است. در واقع رژیم صهیونیستی از 
طریق این حمالت همزمان می خواهد خود را در موقعیت تهاجمی در مقابل ایران 
در سطح منطقه قرار دهد و فضای روانی ایجاد شده در منطقه به دنبال سرنگونی 
پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی را که به نوعی نگرانی هایی در امارات و 

عربستان ایجاد کرده بود، تغییر دهد. 
در ایــن میان اما نتانیاهو یک انگیزه مهم  تر هم دارد که مرتبط با انتخابات پیش 
روی کنست در هفدهم سپتامبر )26 شهریور( آینده است. نتانیاهو با حمالت اخیر 
به سوریه، عراق و لبنان تالش می کند خود را در داخل در مقابل دشمنان خارجی 
تهاجمی نشان دهد. در این وضعیت دشوار انتخاباتی که تیغ محاکمه احتمالی نیز 
روی سر نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دارد، نتانیاهو با عملیات های فزاینده 
فلسطینی ها برای امتیازگیری روبه رو است که برخی منابع رژیم صهیونیستی آن 

را با سفر اخیر هیئت حماس به ایران مرتبط می دانند. 
در نتیجه چنین وضعی نخســت وزیر از سوی گانتس، پرتس و لیبرمن به ضعف 
نشان دادن و نابودی بازدارندگی رژیم صهیونیستی در قبال غزه متهم شده است، 
اما دست نتانیاهو برای رفع این اتهام ها از طریق اقدام علیه غزه باز نیست، چون با 
توجه به معادله شکل گرفته در طول این چند سال، هر اقدام نظامی با واکنشی 

متقابل روبه رو می شود و احتمال وقوع جنگ را باال می رود. 
چنین جنگی هم در شرایط انتخاباتی کنست یک ریسک بزرگ است و نتانیاهو آن 
را به هیچ وجه به نفع خود نمی داند و نیم نگاهی به سرنوشت ایهود اولمرت دارد. 
از این رو، چون اطمینان دارد حمالت به سوریه و عراق به جنگی منجر نمی شود، 
می خواهــد از این طریق به رفع اتهام از خود پرداخته و جایگاه خود را در مقابل 

رقبایش تقویت کند.
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 »بمب اتم« ایده ترامپ
 برای جلوگیری از توفان!

بر اساس گزارش پایگاه خبری اکسیوس، دونالد ترامپ در دیدار مقامات شورای 
امنیت ملی آمریکا، طرحی مبنی بر انداختن بمب اتم در میان توفان ها برای 
جلوگیری از آسیب رساندن آن ها به این کشور ارائه داده است! پیشنهاد نابودی 
توفان های بزرگ با بمب اتمی، برای نخستین  بار در دهه 50 و توسط دانشمندی 
که برای دولت آیزنهاور کار می کرده، مطرح شد، ایده ای که جامعه علمی معتقد 
است به کار بردن آن مؤثر نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا اما با انتشار پیامی 
در توییتر، این خبر را تکذیب کرده و نوشت: من هرگز نگفته ام که از بمب اتم 
استفاده کنیم تا از وقوع توفان جلوگیری شود. این هم یک خبر دروغ دیگر است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir
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 جهــان   روزنامــه جمهوریــت ترکیه از 
اســتعفای پنج ژنرال ارتش )یک سرلشکر و 
چهار سرتیپ( که دو نفر آن ها از فرماندهان 
نیروهای این کشور در ادلب هستند، در پی 
برگزاری جلسه شورای عالی نظامی در اوایل 
مــاه جاری میالدی خبر داد. شــورای عالی 
نظامی ترکیــه)YAS( روز اول ماه اوت به 
ریاست رجب طیب اردوغان برای بحث درباره 
عزل، ارتقا و انتصاب شــماری از فرماندهان 
نظامی عالی رتبه ارتش تشکیل جلسه داده 
بود.این روزنامه متعلق به اپوزیسیون گزارش 
داده اســت این اقدام در راستای کوچک تر 
شدن ارتش این کشــور انجام شده است. با 

ایــن حــال دو نفر از 
از  مستعفی  افراد  این 
هســتند  فرماندهانی 
که مســئول نیروهای 
ارتش ترکیه در منطقه 

ادلب در سوریه بوده اند؛ جایی که ترکیه در آن 
حضور نظامی دارد. وزارت دفاع ترکیه هفته 
گذشته اعالم کرد: کاروان این کشور توسط 
جنگنده های ارتش ســوریه مورد حمله قرار 
گرفته است. استعفای این پنج ژنرال در حالی 
انجام می شــود که پس از کودتای نافرجام 
جوالی 2016، شمار زیادی از افسران ارتش 

ترکیه از کار اخراج، محاکمه و زندانی شدند.

ترکیه

استعفای پنج ژنرال ارتش ترکیه
کوچک سازی ارتش یا تبعات شکست در سوریه

 فارس   یک منبع امنیتی از اصابت دو موشک 
به پایگاه نظامی آمریکا در »مخمور« واقع در 
اســتان نینوی عراق خبر داد. شبکه خبری 
»االتجاه« نیــز به نقل از منبع مذکور گزارش 
داد که پس از این حمله، بالگردها به صورت 
گسترده بر فراز این پایگاه به پرواز درآمده اند. 
هنوز منابع رسمی، واکنشــی به این حمله 
نداشــته اند. رشاد کاللی از مسئوالن اتحادیه 
میهنی کردستان عراق اما این حمله را تکذیب 
کرده است. این حمله در حالی صورت گرفته 
که پهپادهای رژیم صهیونیستی در چند روز 
اخیر مواضع سازمان »الحشد الشعبی« )بسیج 
مردمــی( عراق را بمبــاران کردند.ابو مهدی 

المهنــدس  از مقامات  
الحشــد الشعبی پس 
از ایــن حمله بیانیه ای 
رژیم  و  کــرد  صــادر 
صهیونیستی را مسئول 

این حمله دانست. الحشد این حمله را »نقض 
آشــکار« علیه عراق و این سازمان دانست که 
با وجود پوشش هوایی آسمان عراق از سوی 
ائتــالف آمریکا و با وجــود بالون های بزرگ 
دیده بانی و رصد در نزدیکی محل حادثه رخ 
داده است. در پی این اتفاق گروه های سیاسی 
عراق خواســتار اخراج نظامیان آمریکایی از 

کشورشان شده اند.

عراق

اصابت دو موشک به پایگاه نظامی آمریکا در شمال عراق
یک منبع امنیتی اعالم کرد

      صفحه 8

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- دو﹝︣﹙﹥ ای

﹠︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن   ︋﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨ــ︐﹠︀د آ ﹤ ︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد︋  ︫ــ︣﹋️︋ 
 ﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۵٢ را از﹝دو ︨ــ︣ی ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️» ︋﹥ ︫ــ ︡︣︠» ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز﹎︣︋
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ار︨ــ︀ل ︎︀︨ــ ︋﹥ ا︨ــ︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل 
د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︗️ ︨ــ︀︣ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ 
️ دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩  ﹫﹑︮ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان
ذ﹋︣ ︫︡ه در ذ﹏ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه در 
 ️﹁︀︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ و در﹡ ️ ︊︔ ﹏در ︨︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹐ .︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎︢اری ﹤﹡︀﹞︀︨
﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗️ ︫︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/۶/٩٨
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/۶/٩٨

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د) در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶/۶/٩٨
۴- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︀ور: ︫ــ︣﹋️ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︉ ﹡﹫︣و ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹇︭︣ا﹜︫︡ــ️- رو︋︣وی ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟-                    

︨︀︠︐﹞︀ن ﹝﹙﹫﹊︀، ︵︊﹆﹥ ١ و ٣
اــ﹟ آ﹎ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ و ︎︦ از ﹋︧ــ︉ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹐زم در ﹁︣آ﹠ــ︡ ارز︀︋﹩، از 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ︡رج ا︨️ و﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ــ

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٧١۴-٠٧١ آ﹇︀ی ا︨﹊︣و
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴-٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ 

۵٧۵٣۶٨:﹩﹎︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                   م.ا﹜︿ ٧٣٣٧  ︫﹠︀︨﹥ آ﹡ ️ د﹁︐︣ ︔︊
شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۸
۰۶
۸۸
۶

﹢دروی  ﹠︡ ﹝︱︣ی و ﹋︀رت︠   ︨،﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠  ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
وا﹡ــ️ ︎﹫﹊︀ن  ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره 
︀︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٩٢ ی ٣٣  ﹝﹢︑ــ﹢ر ١١۴٨٨١٠٧٠٩٩︋ 
ا︣ان١٢ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ NAAA36AA0AG205279 و  
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙ــ﹩ داودی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۹۳
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۰
۳

︋ــ︣گ ︨︊︨︤ــ﹢اری ︨ــ︀︍︀ ︑﹫ــ︌: 131SE ر﹡ــ﹌: ︨ــ﹀﹫︡ 
رو︾﹠ــ﹩ ﹝ــ︡ل: ١٣٩٢  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک: ٣۶ – ٢٣٣  د 
۵٩ و ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر: ۴٩٠٢٩١۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ : 
NAS411100D1269397 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️: ﹁ ︡﹝﹞︣ی ﹁︣ز﹡︡ 
ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫﹍︣دد.        دی

﹢﹆
﹀﹞

 ﹩
﹎

آ
/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ و ﹁︀﹋︐﹢ر ﹁ــ︣وش ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ زا﹝﹫︀د 
– ر﹡ــ﹌ آ︋﹩- ر﹡ــ﹌ رو︾﹠﹩- ﹝︡ل ١٣٩۶- ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   NAZPL140BH0480543 ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
Z24746209Z ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ ﹡﹢روز︀ن ﹝﹀﹆﹢د 

︫︡ه ا︨️ و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۳
۵

 ︡︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣ا
﹞︀ره   ︫﹤ ﹥ ر﹡﹌ ﹝︧﹩ - ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل ١٣٨٩︋   ︋١٣٢ ︌﹫︑
 S1422288134249 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر ٣٢۴٨٢٧۶ و︫ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ - ٢۵٨ س ٣٨ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︊︤ ︗︣︔﹆﹫﹏ دو﹋︀︋﹫﹟ ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪﹩ ﹝︡ل ١٩٨٨  ︋︣گ︨ 
 8DC8234449 ر﹡﹌ ︨︊︤-رو︾﹠﹩ ︋﹥  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٢٣ ع ۵۶ اــ︣ان۴٢ ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ K35420180 و  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ︺﹫︡ ︣︣ی 

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

/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀زر﹎︀﹡﹩ ا﹝﹫︡ ︑︖︀رت   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹙﹢︧︐︀ن ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ 

٢۴٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٠٠٠۵٩٢۴٣
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
 ﹏﹞ .︀ذ ︫ــ︡ : ١︑ا ﹏١٣٩٨,٠۴,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ
︫ــ︣﹋️ در وا︡ ︔︊︐﹩ زا﹨︡ان ︋﹥ آدرس :ا︨︐︀ن 
 ، ، ︫︨︣ــ︐︀ن زا﹨ــ︡ان  ︨﹫︧ــ︐︀ن و︋﹙﹢︧ــ︐︀ن 
︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ــ︣ زا﹨︡ان، ﹝﹙﹥ ﹝︺﹙﹛ ، ︠﹫︀︋︀ن 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ، ﹋﹢﹥ ︋︤ر﹎﹞٧︣[دا﹡︪ــ﹍︀ه٣٣] ، ︎﹑ک 
 ︣﹫﹫︽︑ ٩٨١۶٨۴۵۶۵٢ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿-﹋︡︎︧︐﹩ ٩۵
︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح ﹁﹢ق 

.︡ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان 
(۵٧٧۴٩١)

س
,۹
۸۰
۶۸
۸۷

س
,۹
۸۰
۶۸
۹۱

︣و﹁﹫﹏ زا﹨︡ان ﹥ ﹨︤ار و ﹨︪︐︭︡ و ﹨︪︐︀د و ﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥︎  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︨﹩ ︋﹏ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٠٠٠٨۴٠٢٩

︨︣︐︀ن زا﹨︡ان  ــ﹞︀ره ٣٠٢٣٩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢۴ اداره ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣٠ ﹋﹥ ﹝︡ارک ︵﹩︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
وا︮﹏ ﹎︣د︡ه ا︨️ و︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١. آ﹇︀ی ︨﹫︡ ︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٢٠٢٠٢۶٢١ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و آ﹇︀ی 
 ﹩︪﹠﹞ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٢٠٩١۴٨٢۶︋   ︫﹤  ︋︀﹫﹋ ︀︲︡ر﹝﹞ ︣ه وآ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝ــ  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙٣۶١٠٩۵٢٣٢۶﹩︋  ︨ــ﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝﹢︨ــ﹢ی ﹁︣︋﹥︫ 
︀دار ︋︀ دو ا﹝︱︀ء  ︣ات و اوراق︋   ︋،﹤︐﹀︨ ،﹉ ﹏﹫︊﹇ از ﹩﹊﹡︀ ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ . ٢. ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ︑︺︡ آور︋  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣︨ 
آ﹇︀ی ︨﹫︡ ︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︨﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ و در ︾﹫︀ب ﹡︀︉ ر﹫︦ ︋︀ دو 
ا﹝︱︀ء ︨﹫︡ ︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ا﹝︱︀ء ﹝﹞︡ر︲︀ ﹋﹫︡﹞ ️﹫﹨ ﹩︪﹠﹞ ︀︣ه و ﹝︣ ︑︺︀و﹡﹩ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨️. اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ء 

آ﹇︀ی ︨﹫︡ ︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان (۵٧٧۴٩۵)

س
,۹
۸۰
۶۸
۸۸

︣و﹁﹫﹏ زا﹨︡ان  ﹥ ﹨︤ار و ﹨︪︐︭︡ و ﹨︪︐︀د و ﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥︎  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨﹩ ︋﹏ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٠٠٠٨۴٠٢٩

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣٠ ﹋﹥ ﹝︡ارک ︵﹩ ︫﹞︀ره ٣٠٢٣٩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢۴ اداره ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︫︨︣︐︀ن زا﹨︡ان وا︮﹏ ﹎︣د︡ه ا︨️ و︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١.ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡: آ﹇︀ی ︨﹫︡ ︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣ ︋﹥ 
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٢٠٩١۴٨٢۶︋   ︫﹤  ︋︀﹫﹋ ︀︲︡ر﹝﹞ ︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶١٠٩۵٢٣٢۶ و آ﹇︀ی﹝  ︫﹤ ــ﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝﹢︨﹢ی ﹁︣︋  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٢٠٢٠٢۶٢١ و آ﹇︀ی︨ 
ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹝﹞︡ی ﹁︣د ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٢١٧۶٧٣٩ و آ﹇︀ی ︨︀︨︀ن ا﹝﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢١٢١٣۴٢٩٣١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ء 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢. آ﹇︀ی ︗ ︡﹝﹞︀﹡︐﹫︼ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۶٢١٣٢١٠٨١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی 

﹝︡ی ︠﹠︖︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٢٢٣۶٢٧٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان (۵٧٧۴٩٢)

﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب   ︨﹩﹞︣﹎ ١٠٠ × ٧٠ / ٧٠ ︢︾︀﹋ ︡︣  ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︪﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان: ٢٠٩٨٠٠١٠۶۵٠٠٠٠٢٠ (﹡﹢︋️ دوم) ︣گ︋  ︋﹥ ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 

 ﹤ ــ﹀﹫︡ ︑︣︣ ﹝︣︾﹢ب︋  ︣︡ ﹋︀︾ــ︢ ١٠٠ × ٧٠ / ٧٠ ﹎︣﹝﹩︨  ــ︎︀ ﹩﹞︀︀﹡ــ﹥ دو﹜︐﹩ اــ︣ان در ﹡︷︣ دارد︠  ــ︣﹋️︨   ︫   
︀︡ ا︋︐︡ا ا︨﹠︀د  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︣︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︫   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣گ را از ︑︺︡اد ١/٠٠٠/٠٠٠︋ 
﹫︪ــ﹠︀د  ︦ از درج︎  ــ︀﹝︀﹡﹥ دو﹜️ در︀﹁️ و︎   ︨﹅︣︵ ــ︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٩ از  ︨︀︑ ٩٨/۶/٢ را از ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀︻️ ١٢ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ   ︨︀︑ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢︭ ︀﹋︀ت «ا﹜︿»، «ب» و «ج» را︋  ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر،︎  ﹇﹫﹞️ و ﹝︧︐﹠︡ات در︨ 
 ️﹁︀ا︨️ در ﹩︡︋) .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣اندو﹜︐﹩ ا ﹤﹡︀︎︀ ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫   ︋٩٨/۶/٢۵
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ ً︀ ﹠﹝︲ (.︫︡︀ ︡ه ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩︋   ︫︡﹫﹇ ️﹚﹞ از ︦ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︎ 

︀﹋️ «ا﹜︿» ار︨︀ل ﹎︣دد. ︀﹡﹊﹩ در︎  ︀ ارا﹥ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋   ︋️︧︀  ︋﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞
 ﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︀﹝﹏ در ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︫   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︡ و  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی 

︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
︀﹝︀﹡﹥: ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م: ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨
 ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢۶ در ا︑︀ق ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت︫   ︫﹤ ︀︻️ ١٣:٣٠ روز︨  ︀﹋︀ت: ︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ز﹝︀ن︋ 

 .︫︡︀ ︎︀︀﹡﹥ دو﹜︐﹩ ا︣ان ﹝﹩︋ 
.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ﹠﹝︲

﹑ک ٢٩ ﹫︀م،︎  ︀رک︠  ﹫︀︋︀ن ا﹇︊︀ل ﹐﹨﹢ری، ︗﹠︉︎  آدرس: ︑︣ان، ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع)،︠ 

۵٧۴٨۵۶:﹩﹎م ا﹜︿:١٨١۵  ︫﹠︀︨﹥ آ   

                                                                      ٣٣٣۴١٧١ ︑﹙﹀﹟: ٩٠٧٩۴٧۴۴١۵٣ :﹩︐︧︎︡﹋
︎︀ ﹩﹞︀︀﹡﹥ دو﹜︐﹩ ا︣ان  ︨️﹋︫︣
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