
 

نگاه تحلیلی و اجتماعی رهبری در شرح نهج البالغه هویداست
 معارف  مدیر حوزه های علمیه در مراســم رونمایی از آیت اهلل اعرافی در مراسم رونمایی از شرح نهج البالغه آیت اهلل العظمی خامنه ای: 

کتاب شرح نهج البالغه اثر آیت اهلل العظمی خامنه ای بیان 
کرد: می توان فکر منظوم، اثرگذار، هدایتگر، موج آفرین و 

 ............ صفحه 6منسجم ایشان را در شرحشان...

مسلمانی از قلب اروپا
آرامش پرسپولیس را 

بر هم نمی زنم
توضیح دولت به شفافیت پرونده 

عراقچی کمک می کند
9 10 2

»یحیی بونو« اسالم شناس فرانسوی 
 روز گذشته در یک  سفر تبلیغی درگذشت

نخستین وعده انصاری فرد به عنوان مدیرعامل جدید سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس :

:jامام علی
هر که با 

خردمندان 
مشورت کند، 
به راه درست 
راهنمایی شود.
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 ............ صفحه 3

 روحانی و ظریف اراده دولت برای دیدار با مقامات آمریکایی را تکذیب کردند 

ناکامی ترامپ و مکرون در بازی مذاکره

درباره طرحی که رونقی دوباره به 
کسب و کار دامداران داده است   

»دامداری سبک« 
راهکار آستان قدس 

برای اشتغال 
روستاییان 

 سیاســت  امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نشست خبری با دونالد 
ترامپ همتای آمریکایی خود اظهار امیدواری کرد که حسن روحانی، همتای ایرانی وی، در 
هفته های آینده با ترامپ دیدار کند. ابراز عالقه و امیدواری مکرون به مالقات رئیسان جمهور 
ایران و آمریکا معطوف به سخنان همان روز حسن روحانی بود که گفت که اگر بداند مالقاتی 
با  شخصی، منافع ملی کشورش را تأمین می کند و به آبادی ایران کمک می کند، از این کار 
دریغ نخواهد کرد. سخنان مکرون در حالی از سوی بسیاری از رسانه های غربی مورد استقبال 
قرار گرفت که به نظر می رسد طرف اروپایی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و پس از 

تمامی سنگ اندازی ها و بهانه جویی هایی که در طول...

ضمیمه  روز

تعبیر »حیاط خلوِت اینستاگرام « مال من 
نیســت. یک جای گفت وگــو خود »علی 
میــری« همچین تعبیــری را برای صفحه 

شخصی اش به کار می برد...

حیاط خلوِت اینستا

 ............ صفحه 2

 آستان  ما به هیچ عنوان به دنبال سوداگری و 
نگاه صرفاً تجاری در مسائل اقتصادی نیستیم، اگر 
سود اقتصادی هم داشته باشیم برای توسعه کار در 
جهت اشتغال زایی و خدمت رسانی بهتر به مردم 
به کار خواهیم گرفت. این را تولیت آستان قدس 

رضوی در مراسم...

کارشناسان اقتصادی از
 نتیجه دادن برنامه های داخلی 

در حوزه ارزی می گویند

کاهش حساسیت 
اقتصاد 

به مذاکره

کاهش سن ازدواج 
برنامه آموزشی 

می خواهد

بی توجهی
 به تجرد 

13 میلیون جوان
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

سید سرباز روح اهلل رضوی
فعال فرهنگی جهان اسالم 

در گفت وگو با قدس مطرح کرد

اتحاد علیه کودتای 
»مودی« راه حل 

بحران کشمیر

ه هفتــگی 
ضمیـم

وزنــامه قــد س
ر

 
ششــم  مــــاره 

ش

شهــریـور شــش 

هـــزار و سیـصد 

و نـــود  و هشـت

میهمانی »ماهی و گربه« د ر سقالکسار

پوستم به کارتخوان حساسیت د ارد !

اینستا خلوِت  حیاط 
 صفحه شخصی »علی میری« مد ت هاست به خاطر

مجموعه طراحی های او از نوستالژی های د هه 60  پربازد ید  شد ه

ی
ی میر

ت - طرح: عل
د بیا

س : وحی
عک

در این شماره »+روایت« می خوانید:

      صفحه 1
آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه

 ﹁︣وش آ﹨﹟ آ﹐ت ا︨﹆︀ط
︫︣﹋️ ﹇﹠︡ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ (︨︀﹝﹩ ︻︀م)

۴ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۳

فراخوان مناقصه 
بلوك سيمانى توخالى

 پروژه بيمارستان گلبهار
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۷

فراخوان مناقصه 
والپست مورد نياز پروژه 

بيمارستان گلبهار 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۵

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
 ﹅︣︵ را از ﹏︭︀ت ذمؤسسـه فرهنگى قدس در ﹡︷︣ دارد ﹝︽︀زه ︑︖︀ری ︋︀ ﹝︪ــ

. ︡︀﹝﹡ ︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ر﹨﹟ و ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞
﹝︪︭︀ت ﹝﹙﹉ : ٢٩ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹨﹞︣اه ︋︀ ١٠ ﹝︐︣ ︋︀﹜﹊﹟ 

﹝﹊︀ن : ︋﹢﹜﹢ار ︨︖︀د - ︀رراه ︠﹫︀م 
︗️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ و 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ٠۵١٣١٧۶٨۵٠١١  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۷

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

:︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ︣︀ری ز﹊﹡︀﹝﹫ ︡﹝︀ت︎  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︀ل ٩٨  ) ︋   ︨﹩ا︗︣ا ️﹢﹛او-︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ︣ب ﹫﹠︀﹜﹢د - ︗︡ا︨︀زی آب︫   ︋︣ ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ١- ︵︣ح ا︮﹑ح و ︑﹢︨︺﹥︫ 

﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٣
٢- ︵︣ح ︗︡ا︨︀زی ︫︊﹊﹥ آب آ︫︀﹝﹫︡﹡﹩ ︣︠) ﹉︠︀﹋ ︫︣︡ و ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی ︨﹫︧︐﹛ آب ︫﹫︣﹟ ﹋﹟) او﹜﹢️ ا︗︣ا﹩ ٩٨  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 

٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٢
ــ︀﹝︀﹡﹥  ︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس︑
 ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ٩٨/٠۶/٠۴

﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/٩٨/٠۶
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/٩٨/٠۶

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟: ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨  و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۶۹
۵۸

️ اول
︋﹢﹡

« ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ا﹜︊︧﹥ »
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︃﹝﹫﹟ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︃﹝﹫﹟  
ا﹜︊︧﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︨︣﹠﹏ ︑️ ︎﹢︫︩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ا﹇﹑م 
ذ﹏ ︫ــ︀﹝﹏"﹋️ و ︫﹙﹢ار، ︋﹙﹢ز و ︫ــ﹙﹢ار ﹁︣م ،رو︎﹢ش، ︎﹫︣ا﹨﹟ 
و ︫ــ﹙﹢ار،﹋﹑ه، ﹝︀﹡︐﹢ و︫﹙﹢ار ،﹋︀︎︪﹟ و ﹝﹆﹠︺﹥ از ︵︣﹅  ︋︣﹎︤اری 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠۶/١۶ ︋﹥ آدرس ﹝ ︪︡︀رراه 
︀﹐ی ا﹝︀﹡︀ت- ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر  ﹫︣ازی-︵︊﹆﹥︋  ︫︡ا -دور︋︣﹎︣دان︫ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی ﹝︣ا ﹟﹫﹞︃︑ ﹤︧︨﹢﹞ ﹩﹛︀﹞
 ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠٣٢٩۵  /ع
۹۸
۰۶
۹۶
۰

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»
︣︠︡ ﹜︍﹥ و رو︾﹟ ︨︣خ ﹋︣د﹡﹩»

آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆︡ار ٣٠ ︑﹟ ﹜︍﹥ و ٨ ︑﹟ رو︾﹟ 
︀﹜﹛ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن  ︡ون︎  ︨︣خ ﹋︣د﹡﹩︋ 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ︳وا︗︡ ︫︣ا
 ︗ــ️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹎﹩ و ︫ــ︣ا︳ و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
﹫︪﹠︀د   ︎️﹋︀  ︎﹏﹢︑ ﹤ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١۶/١٣٩٨/٠۶ ﹡︧︊️︋ 
﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد در︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎ــ﹩ در  روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ا﹇ــ︡ام

︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩ 

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۱

ع ۹
۸۰
۶۹
۷۰

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︡︡︖︑
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ (︗︀ری - 
 ﹤︣وژه ﹝︪ــ︣و ــ︀﹝﹩ آ︋﹀︀︎  ــ︣﹋︐︀ی︨  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣ ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ︨ــ︣﹝︀﹥ ای )︋ 
ذ﹏ را از ︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖ــ︀م و ︋ــ﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ذ︭ــ﹑ح وا﹎ــ︢ار 

٪︡︀﹝﹡

برآورد اوليه به ريالمدت نام و مشخصات  خدمات مورد نياز رديف

1
انجام  عمليات تعميرو  نگهدارى و                   

بهره بردارى پست132/20 كيلوولت 
شيرين دره و خطوط 20 كيلوولت

125,500,000,000 ماه

﹡﹊︐ــ﹥ : ︫ــ︣﹋️ ﹨︀﹩ ﹋ــ﹥ ︡ا﹇ــ﹏ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ر︨ــ︐﹥ ﹡﹫︣و -︋︣ق ︋︀︫ــ﹠︡                     
 ﹅︣︵ ــ﹥ روز از ﹥ ﹝︡ت︨   ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ از ︑︀ر ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨ــ﹠︀د  ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫   ︨.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا﹇︡ام و

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ︡ه ا︨️ ︲﹞﹠ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م︫ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ 

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

️ اول
︋﹢﹡  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

«︕﹡︣︋ ﹟︑ ٢٨٣ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆ــ︡ار ٢٨٣ ︑﹟ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹈ ﹤︗︣ا﹡﹩ ︠︀﹜︬ در︋︣ج ︵︀رم ا
 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣  ︠︳︣ا ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡ 
 ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳ــ︣ا ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹎﹩ و︫ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۶  ﹡︧︊️ 
﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋   ︎️﹋︀  ︎﹏﹢︑ ﹤︋
 ،︡﹫︀﹝﹡ در︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇ــ︡ام
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه  ﹠﹝︲

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١١۵۵

س
/ ۹
۸۰
۶۸
۷۵

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ اول
﹢رای ﹝︐︣م  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥︫  ︊︤وار در ﹡︷︣ دارد︋  ــ︣داری︨  ︀ر و ﹝︧ــ︀﹁︫︣  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و﹡﹆﹏︋ 
 ︫︣︡﹫﹢︑ ︳︠ ️︗ ح﹑︭وا﹎︢اری ︨﹥ د︨︐﹍︀ه ا︑﹢︋﹢س ا︨﹊︀﹡﹫︀ ﹝︡ل ٨٧ ︋﹥ ا﹁︣اد ذ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︫︣ ﹩﹞﹑︨ا
﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩  ︣ای در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋  از ︵︡︖︑ ﹅︣︡ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
 ︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴۴۶۵٩٧٧۴-٠۵١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ و ︗ ︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ︀ ︡رت ﹡﹆ــ﹢︮ ﹤ ︣ای ﹨︣ د︨ــ︐﹍︀ه ا︑﹢︋﹢س︋  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ︨ــ︍︣ده︫ 
︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه   ︫️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ ︀ز﹝︀ن در رد  ً︨︀ ﹠﹝︲ .︫︡︀︋ ﹩﹞
︊ روز  ــ︀︻️ ١٠︮  ــ︀︻️ ١۴:١٠ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝︤ا︡ه رأس︨  ︀︎ــ︀ن و﹇️ اداری︨ 

︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۶/٢۵ در ﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن︋ 
︊︤وار  ︣داری︨  ︀ر و ﹝︧︀﹁︫︣   ︨︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و﹡﹆﹏︋ 

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۵

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۱

آگهى مناقصه نوبت دوم
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︫︣داری ︨︊︤وار ︋﹥ ا︨︐﹠︀د رد︿ ٣٢٠١٠٢ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨ در ﹡︷︣ 
﹥ ﹝︊﹙︼ ۶/٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل  ﹞︀﹜﹩ را︋   ︫︡﹠︋︣﹝﹋ ﹏  ︎︰︣︺︑ ︀زی ﹋︀ل ︻﹫︡﹎︀ه و ︣وژه ︑﹊﹞﹫﹏ ︗︡اره︨  دارد ا︗︣ای︎ 
️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د  ــ︣﹋ ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤︋
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹤︵﹢︋︣﹞
︍︣ده   ︨︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.sabzevar.ir آدرس ﹤ ︊︤وار︋  ︣داری︨   ︫️︀  ︨﹤  ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︀ز﹝︀ن در   ً︨︀ ︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ رت﹢︮ ﹤ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٣١٢/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋ 
﹫︪﹠︀دی  ️ ﹨︀ی︎  ﹋︀  ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︣  ︫️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨ــ️. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪ــ﹫ رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎ 
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨︀︻️ ١۴/١٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس 

︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١٧ در ﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 
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روزنامـه صبـح ایـران

جلیلی: زورگویی ترامپ و فریبکاری مکرون را با توانایی  های جوانانمان پاسخ می دهیم   سیاست: سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بازدید از نمایشگاه صنعت دفاعی و سامانه 
باور 373 گفت: اگر امروز شاهد فشار حداکثری ترامپ هستیم، پاسخ این فشار و ژست های کوچک مکرون، فقط باور بزرگ ملت ایران و تالش فرزندان این مرز و بوم است و نه چیز دیگر. آنچه ترامپ با زور و 

مکرون با فریب دنبال می کند، با باور ملی ما به توانایی های جوانان میهن پاسخ داده خواهد شد.

 امانوئــل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه روز دوشــنبه در نشست 
خبری با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود 
اظهار امیــدواری کرد که حســن روحانی، 
همتــای ایرانــی وی، در هفته های آینده با 
ترامــپ دیدار کند. ابراز عالقــه و امیدواری 
مکرون به مالقات رئیســان جمهور ایران و 
آمریکا معطوف به سخنان همان روز حسن 
روحانی بود که گفت که اگر 
بدانــد مالقاتی با  شــخصی، 
منافع ملی کشورش را تأمین 
می کند و به آبادی ایران کمک 
می کنــد، از ایــن کار دریغ 
نخواهد کرد. سخنان مکرون 
در حالی از ســوی بسیاری از 
رسانه های غربی مورد استقبال 
قرار گرفت که به نظر می رسد 
طرف اروپایی یک سال پس از 
خروج آمریکا از برجام و پس از 
و  ســنگ اندازی ها  تمامــی 
بهانه جویی هایی که در طول 
این مدت در قبال عمل به تعهدات برجامی 
خود صورت داده بود، این بار بازی جدیدی را 
به راه انداخته و تالش کرد تا ایران را در برابر 
عمل انجام شده و زیر فشار یک بازی رسانه ای 

قرار دهد. این عملیات رسانه ای و سیاسی در 
حالی در دســتور کار طرف اروپایی و آمریکا 
قرار گرفته است که پیش  از این رسانه های 
غربی تالش داشــتند با به کار بردن تعابیری 
همچون »سفر غیرمنتظره یا پنهانی« ظریف 
به بیاریتز و دیدار با وزرای خارجه اروپایی، این 
اتفاق را به مثابه تغییر موضع و متمایل شدن 

ایران به مذاکره تعبیر کنند.

 ظریف: دیدار با ترامپ 
قابل تصور نیست

این در حالی اســت که محمدجواد ظریف 
برخالف اظهارات روحانی و در واکنش به این 

جوسازی و موج خبری طراحی شده، تأکید 
کرد: در بیاریتز رســماً اعالم کردم دیدار با 
مقامات آمریکایی انجام نمی شود و دیداری 
بین روحانی و ترامپ قابل تصور نیســت تا 
زمانی که آمریکا بــه ۱+۵ بازگردد و برجام 
را اجرا کنــد و در آن زمان هم گفت و گوی 
دوجانبه ای نخواهیم داشت. اینکه فرانسه و 
آمریکا چه گفت و گویی داشته اند به خودشان 

ارتباط دارد.
در همین حال رئیــس جمهور روحانی نیز 
دیروز در آیین آغــاز عملیات اجرایی طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، با اشاره به 
اینکه دیپلماسی و سیاست یکی از قدرت های 

ایران اســت و مذاکره بــرای تأمین منافع و 
حقوق مردم است، به این عملیات رسانه ای 
واکنش نشان داده و گفت: آن هایی که تحریم 
را بر مردم ما روا داشتند و اقدام به تروریسم 
اقتصادی کردند، هرگونه تحول در رفتار ما با 
آن ها از توبه آن ها آغاز می شود و این را بارها 
گفته ام و آن ها باید به تعهدات خود بازگشته و 
باید راه و مسیر خطایی را که انتخاب کردند، 
عــوض کنند و بیاینــد در خدمت منافع و 
امنیت جهان و با احترام متقابل، انقالب ما و 
حقوق ملت را به رسمیت شناخته و از خطاها 
برگردند. ما به دنبال حل مشکالت و مسائل 
از راه معقول هستیم اما دنبال عکس گرفتن 
نیستیم. روحانی تأکید کرد: ما دنبال عکس 

گرفتن با کسی نیستیم. 
اینکه کسی بخواهد با روحانی عکس بگیرد، 
امکان پذیر نیست جز با فتوشاپ؛ مگر آنکه 
تمام تحریم ها را بردارد. واکنش های حسن 
روحانی، رئیس جمهور و جواد ظریف، رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشــورمان نشان از آن 
دارد که به خوبی از دامی که طرف اروپایی با 
مشورت آمریکا برای زیر فشار قرار دادن ایران 
گسترده اند، آگاه هســتند و به این سادگی 
اســیر صحنه آرایی خطرناک غرب نخواهند 

شد.

روحانی و ظریف اراده دولت برای دیدار با مقامات آمریکایی را تکذیب کردند

ناکامی ترامپ و مکرون در بازی مذاکره

 اعمال اصول ۳۰ و۴۳ قانون اساسی شاید کارساز باشد چون هر دو قشرجوان 
و نوجوان را امیدوار می کند. اگر اســتفاده از نســل جوان در پیشرفت کشور 
ضروری است، اعمال اصل ۴۳ قانون اساسی بهترین راه است. 09150007215
 دستاورد دیدار ظریف و مکرون این بود که مکرون در دیدار با ترامپ شفاف 
و صریح گفت فرانسه و آمریکا درباره ایران هم عقیده هستند. 09150002864
 دولت دادوستد ارز را کنار خیابان ممنوع کرد، ولی از پسربچه تا مرد مسن 
کنار خیابان به مســافران خارجی ارز می فروشــند، این نمایش اقتدار دولت و 

نیروی انتظامی است؟ 09150007215
 ایران باید تمام پایگاه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را با خاک 
یکســان کند. نبرد خیر و شر نزدیک است و ایران باید پیشرو در این امر باشد 

نه منتظر حمله دشمن. 09150007302
 هیاهویی که درباره دولت الکترونیک راه انداخته اند و صحبت از صرفه جویی 
در وقت و نیرو و کاغذ می کنند شــعاری بیش به نظر نمی رسد؛ چون در عوض 
مردم را مجبور کرده اند که دائم به اینترنت وصل باشــند و فردی که قرار بوده 
۱۰ برگ اخطار و ابالغ از دادگســتری برایش بیاید، دست کم باید سالی ۱۰۰ 
هزار تومان و بیشــتر هزینه اینترنت بدهد و این یعنی گم کردن سوراخ دعا و 
بقیه اداره ها هم همین طور. در مورد رسیدگی هم اگر قرار باشد قاضی محترم 
اظهــارات طرفین را تایپ کند، یک پرونده دارای ۱۰ ارباب رجوع دو روز وقت 

الزم دارد و ماهی ۱۲ فقره رسیدگی خواهد شد. 09150002742
 رفتــن مجدد ظریف به فرانســه در جی 7 حقارت بــزرگ برای ما ایرانیان 
اســت و برای ظریف گردشگری مجانی. کسی نیست جلو این حرکات ناپخته 

را بگیرد؟ 09120000083
 نابودی ۳۰۰ هکتار جنگل  ارســباران  یک  فاجعه  زیســت  محیطی  است  و 
تشــکر از دادستانی  که  به  پرونده  ورود کرده  تا عامالن  آتش سوزی  را پیدا کند 
و نگذارد اشــخاص  با نفوذ، زمین  ســوخته  را برای  ویالسازی  تصاحب  کنند و 
جنگلبانی  هم  موظف  شود دوباره در محل  درختکاری  کند.  09150002986

 حق بیمه اختیاری تأمین اجتماعی را از ۴۲۳ تومان به ۴6۵ هزار تومان افزایش 
دادند؛ مگر حقوق بازنشسته ها زیاد شده؟ لطفاً پیگیری کنید! 09150007410

گام سوم در بستر دو اتفاق مهم
 بــا توجــه بــه اظهــارات اخیــر 
این پرســش مطرح  رئیس جمهور 
می شود که آیا در شرایط کنونی طرح مذاکره 
به مصلحت جمهوری اسالمی ایران است یا نه؟ 
به عقیده من طرح مذاکره در شــرایط کنونی 
نادرســت است و البته خواســته ترامپ برای 
مذاکره نیز چندان تفاوتی با گذشــته ندارد. 
اظهارات مقامات غربی برای مذاکره مجدد با 
ایران بیشــتر ناشــی از دغدغه هــای آنان از 
برداشتن احتمالی گام ســوم توسط ایران به 
عنوان یک گام جدی در سیاست خارجی ایران 
اســت. معتقدم ما حتی تا زمان برداشتن گام 
سوم نیز نمی توانیم با کشورهای اروپایی به یک 
نتیجه سازنده و الزم برسیم و ایرانی ها باید گام 
سوم را جدی  و محکم تر بردارند. عالوه بر این 
باید گفت که در حال حاضر شرایط و تحوالت 
میدانی برای ایران نیز بســیار بهتر از ســال 
گذشته است و دو اتفاق مهم و کارساز در این 
مدت شکل گرفته است. یکی در حوزه عملیاتی 
و مربوط به سقوط پهپاد آمریکایی هاست؛ این 
اقدام سبب شد آمریکایی ها راهبرد و پشتوانه 
جنــگ روانی خود را به طور کامل از دســت 

بدهند. 
مورد دیگر در زمینه مقابله با تحریم هاســت، 
ایران در حال پشــت سر گذاشتن نخستین 
بودجه تحریمی خود است و گرچه مشکالت 
اقتصادی وجود دارد، اما به هر حال کشورمان 
بسیاری از شاخص ها به خصوص شاخص هایی 
را که آمریکایی ها روی آن تمرکز کرده بودند 
و ضرب االجل هایی کــه برای آنان مهم بود را 
پشت سر گذاشته اســت. به نظر می رسد در 
حال حاضر شــرایط مذاکره برای ایران وجود 
نــدارد و حتــی می توان گفــت که صحبت 
دیروز آقای روحانی هم بیشــتر نوعی تعارف 
دیپلماتیک بود و بعیــد می دانم که از دل آن 
امید مذاکره ای برای ترامپ شکل بگیرد. یک 
واقعیتــی وجود دارد و آن این اســت که هر 
چه موعد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
نزدیک تر می شود، موضوع ایران به موضوعی 
پرچالــش برای تیم سیاســت خارجی و تیم 

انتخاباتی ترامپ تبدیل می شود. 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حشمت اهلل فالحت پیشه 
نماینده مجلس شورای اسالمی

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

واکنش های روحانی، 
و ظریف، نشان از 
آن دارد که به خوبی 
از دامی که طرف 
اروپایی با مشورت 
آمریکا برای زیر فشار 
قرار دادن ایران 
گسترده اند، آگاه 
هستند

بــــــــرش

غالمحســین  خلیل خانــه:  آرش 
اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به قدس 
توضیحاتی درباره پرونده متهمان دولتی ارائه کرد. 
چندی پیش احمــد عراقچی، معاون ارزی بانک 
مرکزی )متهم اصلی پرونده مداخله در بازار ارز( 
اعالم کرده بود اقدامات او به دستور رئیس جمهور 
بوده است. ســخنگوی دولت ضمن دفاع از وی 
اعالم کرد: مسئولیت اقدامات عراقچی و سیف با 

دولت بوده و این سیاســت مداخله در بازار ارز در 
۴۰ سال گذشته اجرا شده است.

با این حال اسماعیلی توضیح داد: قطعاً توضیحات 
دولت در شفاف شدن پرونده اثرگذار است. ما به 
دنبال این هســتیم که توضیحات مکتوب دولت 
را داشــته باشــیم، اینکه دولت به معنای عام و 
رئیس جمهور به معنای خاص )درباره این ادعا و 
اقدامات انجام شــده( توضیح بدهند به شفافیت 
ابعاد مختلف این پرونده کمک می کند و اثرگذار 

اســت و ما از این اتفاق استقبال می کنیم؛ اما نه 
اینکه توضیحــات آن ها را در رســانه ها ببینیم. 
اســماعیلی گفت: تقاضا داریم دولت توضیحات 
خود را مکتوب و رسمی به دادگاه بدهد و داوری را 
هم به آن بسپارد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین 
درباره پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی 
گفت: از گذشــته پرونده های متفاوتی در حوزه 
خصوصی ســازی مطرح شده بود و به تازگی ۱۰۰ 
نماینده مجلس با امضای نامــه ای از رئیس قوه 

قضائیه خواســتند در این مورد بررسی شود که 
سازمان بازرسی گزارش داده و دیوان محاسبات 
هم به همین شــکل ورود کرده است. ما در کنار 
این موضوعات، اعتراضــات کارگری را هم داریم 
که ایجاب کرد موضوع خصوصی سازی به صورت 

جدی موردتوجه قرار گیرد.

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

بدون تیتر

 قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس:

توضیحدولتبهشفافیتپروندهعراقچیکمکمیکند

 در پی انعکاس برخی مطالب رسانه ای در خصوص پوشش نامناسب و حاشیه ساز تعدادی 
از حاضران در همایش »ارائه دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت های 
روســتایی« روابط عمومی ریاست جمهوری با صدور اطالعیه ای، توضیحاتی ارائه داد. در 
بخشــی از این اطالعیه آمده اســت: با وجود همه این موارد، ضمن تقدیر از حساسیت 
دلسوزان نسبت به رعایت کامل موازین شرعی و فرهنگی و به ویژه حجاب اسالمی، مسئله 

به وجود آمده قابل اغماض نبوده و دستور پیگیری و برخورد با خاطیان صادر شده است.

 جدیدترین موشــک کروز ساخت جمهوری اسالمی ایران با نام »مبین« در نمایشگاه 
هوافضای روسیه)ماکس ۲۰۱۹( به نمایش درآمد. این موشک کروز با سطح مقطع راداری 
بسیار کم، از قابلیت رادارگریزی برخوردار است و در قسمت ابتدایی بدنه)Nose( قابلیت 
نصب انواع ســرجنگی تا وزن ۱۲۰ کیلوگرم را دارد. موشک کروز مبین تا ۴۵ هزارپایی 

قابلیت پرواز دارد و برد آن به ۴۵۰ کیلومتر می رسد. 

 احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای از رئیس مجلس 
خواست با اصالح فوری آیین نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت 
یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند. وی خطاب به الریجانی گفته است: اینکه شما هم 
وساطت کنید که دو بازداشتی تا رسیدگی قضایی آزاد شوند، حتی اگر تأثیر در مبلغ وثیقه 

نگذاشته باشد، باز در شأن رئیس مجلس نیست.

 محمدجواد ظریف با اشاره به رایزنی هایش با همتای چینی خود در توییتی نوشت: 
»با دوســت خوبم »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین گفت وگوی مفصل و سازنده ای 
داشتم. درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای و جهانی دیدگاهی مشترک داریم. یک 
نقشه راه بیست وپنج ساله برای تحکیم شراکت جامع راهبردی و نقش آفرینی فعال 

در ابتکار »یک پهنه، یک راه« پیشنهاد کردم«.

(( ️︻︀︨ ︡﹠ ︤ان﹫﹞ ﹤︋ ﹩︐ .﹜﹫︫︀︋ ︋︣ق ﹤﹠﹫︋ ︣ان ﹝︭︣ف︡﹞ ﹜﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︀﹞ ﹤﹝﹨ ))
«آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای 

︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ش/ ٠۶ /٩٨ »
︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨ــ︀ن در ﹡︷︣ دارد؛ ︣︠︡ ر﹜﹥ ﹀︀︸︐﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹜﹢ازم ︡﹋﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را از 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ، ︳︫︣ا ︤︀ ︀ی︐﹋︫︣ ﹤︋ ︀ن﹞︤﹝﹨ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵
شماره فراخوان 

مبلغ تضمين شركت در فرايند موضوع مناقصهدرسامانه ستاد
محل اعتبار ارجاع كار( ريال)

خريد رله حفاظتى مربوط به لوازم 2098001123000009
منابع داخلى 545,137,920 رياليدكى مورد نياز

(غير عمرانى)

*﹡ــ﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︎︦ از ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و  
.︡﹠︀﹝﹡ را ︋︀ر﹎﹫︣ی ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏︀﹁ ،﹤︗و ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ︤︋︡ون وار

 ︀ر︑ ﹤ ــ﹠︊﹥︋  ــ︀︻️ ١٩ دو︫   ︨︀︑ ٩٨/٠۶/٠۵ ــ︀ر︑ ﹤ ــ﹠︊﹥︋  ــ﹥︫   ︨︊ ــ︀︻️ ١٠︮  *︑︀رــ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 
٩٨/٠۶/١١

٩٨/٠٧/٠٢ ︀ر︑ ﹤︋  ﹤︊﹠︫ ﹤︨ ︊︮ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠ : ٨ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ︀ر︑*
*︑︀رــ و ﹝ــ﹏  ︑﹢ــ﹏ ا︨ــ﹠︀د: از ︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ؛ ا︋︐︡ا ︑︭﹢ــ︣ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ات و ﹝︡ارک
 ٩٨/٠٧/٠٢  ︀ر︑ ﹤︋  ﹤︊﹠︫ ﹤︨ ︊︮ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︨︀︻️ ٨ ️﹛(︎︀﹋️ ا﹜︿ ،ب و ج ) را در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو 
 ︊︮ ︫︣︡ه ︑︀ ︨︀︻️ ٩﹞ درج ︫ــ︡ه درا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹐ک و ︳و ا︮﹏ ︎︀﹋️ ا﹜︿ ︋︀ ︫ــ︣ا ︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎︢اری
﹨﹞︀ن روز ︎︦ از ︔︊️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ آدرس:﹝︪ــ︡ - ا﹡︐︀ی ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د - 

﹡︨︣﹫︡ه ︋﹥ دو را﹨﹩ ︫︀﹡︡︤ - ︵︣﹇︊﹥ - ︨﹞️ را︨️ - ︋﹥ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ -︑﹙﹀﹟ ۶١٠٣۶١۴ ٣- ٠۵١ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ٠۵٣-١ ۶١٠٣۶دور﹡﹍︀ر ٢٩ 

*︑︀رــ و ﹝﹏ ﹎︪ــ︐﹋︀︎ ︩︀︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨ــ︀︻️ ٠٠  : ١٠ ︊︮ روز ︨ــ﹥ ︫ــ﹠︊﹥  ︋ــ﹥ ︑︀رــ ٩٨/٠٧/٠٢ در ﹝﹏ ا﹝﹢ر 
︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀.

 ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹛ان دو﹢︪﹫︎ ︣︑︀﹁د ﹤︋ ︡︀︋ ️﹛︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹡ ️︊︔ ️︗ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞*
﹜﹫︧️ د﹁︀︑︣ ﹝﹠︐︉ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (www.setadiran.ir) ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

* در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ در﹫︲﹢︑ ️﹁︀︀ت ︋﹫︪︐︣، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹝﹠︡س ︧﹟ زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣۶١٠٣۵١۴-٠۵١ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣۶١٠٣۶١۴-٠۵١ (︠︀﹡﹛ ︫﹊﹢ری) ︑﹞︀س ︀︋ ︀

 ︉﹫︑︣︑ ً︀ ﹢د ، ﹝︴﹙﹆ ︺︡از ا﹡﹆︱︀ ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ، ﹝︪ــ︣وط ، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋*
ا︔︣داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹫︪﹠︀د﹨︀ی  *︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡ه ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ارا﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ ﹝︴︀︋﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ در﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و︎ 
﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده، ︨ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش ، ︨ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ﹉ ︫ــ︭﹩ و ﹡︷︀︣آن ﹝ــ﹢رد ︢︎︣ش وا﹇︹ 

﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
*︀︨︣ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .

:︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︀ه ﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ آدرس ذ﹍︀︎ ﹤︋ ،︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ ً︀ ﹠﹝︲
http://tender.tavanir.org.ir                                                                  پايگاه اطالع رسانى معامالت توانير
http:/iets.mporg.ir                                                                                  پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.krec.ir                                                      پايگاه اطالع رسانى مناقصات شركت برق منطقه اى خراسان
www.setadiran.ir                                                                         «سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد

                     روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان
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آگهى مناقصه 
︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و ︮﹠︺️ ا︨ــ﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد ، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠ــ︡ ﹝﹆︡ار ٧٠ ︑﹟ ﹋﹠︧ــ︀﹡︐︣ه ︎︣واری و ﹝﹆ــ︡ار ۵٠ ︑﹟ 

 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ه ︋︣ه ︫﹫︣ی از︐﹡︀︧﹠﹋
 http://reo.ir/Auctions ️︀از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١۴ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ
﹞︀﹜﹩- ا︨ــ﹀︣ا﹟ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده زرق آ︋︀د︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د  (﹇︧ــ﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥) در︀﹁️ و︀ ︋﹥ آدرس ︠︣ا︨ــ︀ن︫ 
﹝︢﹋ــ﹢ر ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠︡.︲﹞﹠︀" ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗ــ️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی ٠٩١۵۶١٧٣٢٣۴  

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

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

﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)  
︣ا︨︀ن  ︣﹋️ ﹎︀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
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

توزیع هفتگی غذای گرم میان کارتن خواب ها  آستان: مسئول فرهنگی و پژوهشی پایگاه بسیج شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی گفت: حدود پنج سال است که هر هفته و به طور مستمر بسیجیان این 
شرکت میان کارتن  خواب های حاشیه شهر مشهد اقدام به توزیع غذای گرم و پذیرایی مختصر می کنند. سیدعنایت آقازاده با بیان اینکه این حرکت از اردیبهشت سال 93 و با حمایت های مردمی آغاز شده است، اظهار کرد: 

این حرکت انساندوستانه با توزیع چند ده پرس غذا در سال 93 آغاز شد و هم اکنون بیش از 100 پرس غذای گرم و چند جعبه کیک رضوی، شنبه های هر هفته میان کارتن  خواب های حاشیه شهر مشهد توزیع می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r درآستانهورودماهمحرمالحرام
 آیین »اذن عزا«، 

جمعه در حرم مطهر رضوی برگزار می شود
قدس/حســین مروج: رئیس اداره 
تبلیغات اســامی و مناسبت های ویژه 
آســتان قدس رضوی از برگزاری آیین 
»اذن عــزا« در آســتانه ورود بــه ماه 
محرم الحرام در حرم مطهر رضوی خبر 

داد.
محمدرضــا احمدی زاده بــه خبرنگار 

قدس گفت: آیین اذن عزا روز جمعه هشــتم شــهریورماه و در آستانه ورود به 
ماه محرم الحرام، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در صحن جامع رضوی 

برگزار می شود.
وی افزود: مطابق با یک رســم قدیمی، همه ساله هیئت های مذهبی و زائران و 
مجاوران عزادار در آســتانه ماه محرم، به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شده و 

برای برگزاری عزاداری ها، از محضر آن حضرت، اذن می گیرند. 
رئیس این اداره اضافه کرد: در این مراسم که با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
برگزار می شود، پوش مشکی ضریح مطهر امام هشتم)ع( و پرچم سیاه گنبد منور 
رضوی به خدام حرم ملکوتی حضرت رضا)ع( تحویل داده شده و تعویض پوش 
ضریح مطهر و پرچم گنبد منور حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( انجام می شود.

این مقام مســئول ادامه داد: در ادامه این مراسم، زیارت امین اهلل توسط مداح و 
ذاکر اهل بیت)ع( جواد مشکی باف قرائت شده و سپس سخنران مراسم به ایراد 
سخن می پردازد. احمدی زاده به مراسم تقدیم شال عزای حسینی هم اشاره کرد 
و گفت: در این مراســم، شال سیاه عزای سرور و ساالر شهیدان، به نمایندگان و 
منتخبانی از پیشکسوتان هیئات مذهبی شهر مقدس مشهد، شاعران، ذاکران و 

مبلغان دینی تقدیم می شود.
رئیس این اداره افزود: همچنین به هشت هیئت برگزیده تراز اسامی و انقابی 
از جمع هیئات مذهبی سراسر کشور، پرچم ویژه هیئات مذهبی، اهدایی آستان 
قدس رضوی، تقدیم خواهد شــد.احمدی زاده تصریح کرد: در این آیین سعید 
حدادیان، مداح و ذاکر اهل بیت)ع( نیز در جمع پرشور هیئات مذهبی و زائران و 
مجاوران عزادار بارگاه مطهر امام رضا)ع( به مرثیه سرایی و عزاداری ساالر شهیدان 

حضرت امام حسین)ع( می پردازد.

قدیمی ترین نسخه خطی 
»مفید الخاص فی علم الخواص« رونمایی شد

آستان: بیست و سومین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی« با 
رونمایی از »قدیمی ترین نسخه خطی مفید الخاص فی علم الخواص« منسوب 
به زکریای رازی در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
برگزار شد.این نسخه برای خزانه ابوالفدا اسماعیل بن سلطان ناصرالدین ابوالمعالی 

محمد بن سلطان منصور قاوون کتابت شده است. 
نسخه حاضر، جلد دوم کتاب و مصور به صور اشجار و حیوانات و بسیار ممتاز و 
نفیس است که به نسخ جلی بین سال های 743 تا 746  هجری قمری روی کاغذ 

نخودی مصری کتابت شده است. 
زکریای رازی، پزشــک و شیمیدان برجسته دارای آثار متعددی در موضوع های 

طب، فلسفه، کیمیا، منطق، نجوم، ریاضیات و شیمی است. 

 انجام نخستین جراحی مغز و اعصاب 
بدون بیهوشی در بیمارستان رضوی

ایرنا: نخســتین جراحی مغز و اعصاب 
بدون بیهوشی با تاش پزشکان ایرانی، 
ظهر دیروز 5 شهریور ماه در بیمارستان 

رضوی مشهد انجام شد.
عمل جراحی مغــز و اعصاب به روش 
پیشــرفته و بدون بیهوشی و در حالت 
بیــدار روز سه شــنبه بــا موفقیت در 

بیمارستان رضوی مشهد انجام شد.
این جراحی پیشرفته توسط تیم جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد 
و به سرپرستی دکتر »رضا زارع« روی یک مرد چهل ساله مبتا به ضایعه مغزی 

صورت گرفت.
سرپرست تیم جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد در حاشیه این عمل 
جراحی به خبرنگاران گفت: این نوع جراحی ها به منظور کاهش عوارض مغزی 
در بیماران مبتا به تومورهای مغزی نزدیک به قسمت های حرکتی و تکلم مغز یا 

افراد دارای تشنج های مقاوم به درمان انجام می شود. 
وی افزود: عمل جراحی مغز بدون بیهوشــی در کشــور به ندرت و توسط تیم 
جراحی بیمارستان رضوی مشهد انجام می شود که با جراحی امروز)روز گذشته( 
ســومین عمل جراحی مغز بدون بیهوشی و در حالت بیداری بیمار توسط تیم 

مزبور در مشهد انجام شد.
او ادامه داد: بیهوش نشــدن بیماران مبتا به ضایعات مغزی که ضایعات آن ها 
نزدیک به نقاط حساس مغز مانند قشر حرکتی و تکلم آن هاست مزایای زیادی 
دارد؛ چراکه بیهوشی افراد در این نوع جراحی ها ممکن است آسیب هایی به نقاط 

دیگر مغز آن ها وارد کند. 
این پزشک متخصص مغز و اعصاب گفت: جراحی این بیماران در حالت بیداری به 
آن ها کمک می کند که بتوان از فرد درخواست کرد تا حرف بزند یا اندام های خود 
را حرکت دهد و جراح بدین طریق از آسیب ندیدن اندام فرمان دهنده حرکت و 

تکلم در مغز بیمار اطمینان حاصل خواهد کرد. 
دکتر زارع افزود: این نوع جراحی در بزرگساالنی که از لحاظ روانی آمادگی داشته 
باشند و بتوانند استرس خود را کنترل کنند قابل انجام است و در کودکان به دلیل 

همکاری نکردن قابل انجام نیست.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
ما به هیچ عنوان به دنبال سوداگری و نگاه 
صرفاً تجاری در مسائل اقتصادی نیستیم، اگر 
سود اقتصادی هم داشته باشیم برای توسعه 
اشتغال زایی و خدمت رسانی  کار در جهت 
این  گرفت.  خواهیم  کار  به  مردم  به  بهتر 
مراسم  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  را 
رونمایی از سه داروی تازه تولیدی در شرکت 

داروسازی ثامن بیان کرد. 
حجت االسام  والمسلمین احمد مروی پیش 
از این هم در اردیبهشــت ماه، در نخستین 
جلسه شــورای مشــورتی مدیران استان 
خراســان رضوی در سال 98 که به میزبانی 
حرم مطهر رضوی با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان خراسان رضوی، استاندار خراسان 
رضوی و جمعی از مدیران اســتانی برگزار 
شد، به رویکردهای تازه آستان قدس اشاره 
و خاطرنشــان کرد: ما موضوع اشتغال را به 
صورت جدی دنبال می کنیم و در حوزه های 
مختلف آســتان قــدس رضــوی موضوع 
صرفه جویی و پرهیز از اســراف را پیگیری 

خواهیم کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: درآمد 
از صرفه جویــی  در بخش هــای  حاصــل 
مختلف آستان قدس رضوی، در حوزه های 
محرومیت زدایی و اشتغال زایی جوانان صرف 

خواهد شد.
اما این اشتغال زایی که تولیت آستان قدس 
رضــوی بر آن تأکید دارد، کجــا و در کدام 

عرصه ها انجام شده است؟ 
سی ام اردیبهشت ماه حجت االسام والمسلمین 
احمد مروی پس از بازدید از مناطق سیل زده 
شهرســتان کات در دیــدار بــا مــردم این 
منطقه که در مسجد جامع شهرستان کات 
برگزار شــد، با تأکید بر اینکــه کارها را باید 
محکم و متقن انجام داد، اظهار کرد: آســتان 
قدس رضوی به میزان تــوان به خانواده های 
آســیب دیده از ســیل کمک خواهد کرد، اما 
اشتغال زایی اولویت ماست، بنای ما بر آن است 
تا در راستای توانمندسازی آسیب دیدگان عمل 
کنیم تا مردم خود نیازهایشان را برطرف کنند.

حجت االســام والمسلمین مروی با اشاره 
به طرح های اشتغال زایی اجرا شده توسط 
آستان قدس رضوی در شهرستان کات، 
افزود: طرح دامپروری ســبک در راستای 
اشــتغال زایی در این شهرســتان اجرایی 
شــده که الحمدهلل نتایج خوبی نیز داشته 
اســت، این قبیل طرح هــا را با قوت ادامه 

خواهیم داد.

 جوالن قوچ  و میش های مغانی و 
کردی در هزارمسجد

»طرح هــای اشــتغال زایی اجرا شــده در 
شهرســتان کات« که تولیت آستان قدس 
رضوی به آن اشــاره کــرد، مربوط به طرح 
توانمندسازی روستاییان محروم است که از 
دو ســال پیش در معاونت محرومیت زدایی 

آستان قدس رضوی آغاز شده است. 
معاون وقت محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضــوی آذرمــاه 96 از آغاز اجــرای طرح 
اشــتغال زایی از طریق در اختیار قرار دادن 
3هزار و 300 رأس دام سبک توسط آستان 
قدس رضوی بــه روســتاییان نیازمند در 

مناطق محروم خبر داد.
مصطفی خاکســار قهرودی- کــه در حال 
حاضر در مسئولیت قائم مقامی تولیت آستان 
قدس رضوی ایفای وظیفه می کند- با بیان 
ایــن خبر گفت: این طرح با هدف توســعه 
اشتغال روستاییان و محرومیت زدایی، در فاز 
نخســت در 10 روستای دهستان زاوین در 
بخش شهرستان کات    خراسان رضوی در 

دل کوهستان هزارمسجد در حال اجراست.
وی بــا بیان اینکــه طرح در اختیــار قرار 
دادن دام ســبک به روســتاییان محروم با 
امداد مستضعفان آستان  همکاری معاونت 
قدس رضوی، مؤسســه دامپروری رضوی، 
کمیته امــداد حضرت امــام خمینی)ره(، 
بسیج ســازندگی و شورای روستاها در حال 

اجراســت، افزود: در قالب این طرح 3هزار و 
300 رأس میش و قوچ از نژادهای »ُمغانی« 
و »ُکــردی« که با وضعیــت منطقه کات 
همخوانــی دارد، در اختیار 100 دامدار قرار 

داده شده است.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 
روســتاهای شورســتان، قلعه نو، اورتکند، 
آبکمه، النگ علیا، چنار، باغ کند، ساقی خانی 
و زاوین را برخی از روســتاهای شهرستان 
کات معرفی کــرد که 100 دامدار برای در 

اختیار قرار دادن دام سبک انتخاب شده اند.
به گفته خاکسار این دامداران کسانی هستند 
که شــرایط نگهداری دام را دارند ولی منابع 
مالی مورد نیاز برای خرید دام را نداشته اند، 
بنابراین در قالب اعطای وام قرض الحســنه 
تسهیاتی به مبلغ 500 میلیون ریال برای 
خرید دام و آذوقه باکیفیت یکســاله دام و 
خدمات دامپزشکی با کارمزد 1/5درصد در 

اختیار این روستاییان قرار گرفته است.

 جان دوباره
برای سیستان و بلوچستان بی جان 

طرح های اشتغال زایی آستان قدس رضوی 
بر پایه دام سبک، البته محدود به شهرستان 
کات نمانــد. بهمــن  ماه ســال گذشــته 
مدیرعامل شــرکت کســب و کار رضوی از 
اجرای طرح توانمندســازی کشــاورزان در 

سیستان و بلوچستان خبر داد. 
مهدی جعفرنژاد گفت: طرح توانمند سازی 
کشــاورزان بــا حداقل 3 هکتــار زمین در 
روســتای جنت آباد از بخش بمپور اســتان 

سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

او به خشکسالی های حاکم بر منطقه اشاره 
کــرد و گفت: علوفه موجــود در منطقه به 
هیچ عنوان جوابگوی ساماندهی خوراک دام 
نیســت و این در حالی است که در مناطق 
وسیعی از استان، منابع عظیمی براي تأمین 
بخــش اعظمی از علوفه مــورد نیاز موجود 

است.
وی ادامه داد: متأســفانه به دلیل عدم ارائه 
آموزش های الزم و کشــت ســنتی، حجم 
عظیمی از این منابع بااســتفاده مانده و در 
مواردی که مورد بهره برداری واقع شده است، 
شاهد حداقل بهره وری ممکن هستیم. از این 
رو بــا توجه به نیاز مبرم کشــور به علوفه و 
جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی به ویژه 
آب، طرح توانمندسازی کشاورزان با حداقل 
3 هکتــار زمین زراعی در دســتور کار قرار 

گرفته است.
جعفرنژاد به جزئیات این طرح هم اشاره کرد 
و گفت: در طرح مذکور، نهاده های تولید از 
قبیل بذر، کود، ســم و همچنین تجهیزات 
مکانیزه کشــاورزی به کشاورزان اعطا شده 
و آموزش ها و مشاوره های فنی مورد نیاز به 
منظور افزایش بهره وری به کشــاورزان ارائه 
می شود.وی ادامه داد: در نهایت محصوالت 
تولیدی به منظور رفع دغدغه کشاورزان در 
حوزه بازار به صورت تضمینی از کشاورزان 

خریداری خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت کســب و کار رضوی 
افزایش بهــره وری در هکتــار و در نتیجه 
کاهش قیمت تمام شده علوفه تولیدی و در 
عین حال افزایش انتفاع دامداران را بخشی از 

مزیت های این طرح عنوان کرد.

 رونق دوباره دامداری 
در زابل با دام های سبک

مدیرعامل شرکت کســب و کار رضوی در 
ادامه از آغــاز اجرای طرح توانمندســازی 
دامداران با تحویل دام سبک در زابل شامل 
دهســتان های زهک، خمــک و جزینک و 

روستاهای اطراف خبر داد.
گفت:  جعفرنــژاد  مهــدی 
از شــروع طرح ســاماندهی 
دامداری هــای سیســتان از 
اوایل تیر ماه 1396، اقدامات 
نرم افزاری از قبیل شناسایی 
دامداران مســتعد و توانمند، 
شبکه ســازی،  تیم ســازی، 
آموزش، مشاوره، عارضه یابی و 
استانداردسازی در رسته های 
ســنگین  و  ســبک  دام 
انجام  روســتاهای پایلــوت 
شــده و در حال حاضر بستر 
الزم به منظور توسعه فیزیکی 
دامداری ها مهیا شــده است.

وی ادامه داد: در این راســتا 
فاز توسعه دامداری ها شامل مراحل بهسازی 
جایگاه هــا، ارتقای کمی و کیفی دام ها و نیز 
ساماندهی خرید و مصرف خوراک دام است.

وی با اشــاره به ســامان یافتن 200 نفر از 
دامــداران مذکور در فاز نخســت این طرح 
گفت: به مرور زمان در چهار سال، این تعداد 

به یک هزار و 400 نفر خواهد رسید.
مدیرعامــل شــرکت کســب و کار رضوی 
ادامه داد: در طرح توانمندســازی دامداران 
شهرستان زابل تعداد 20 عدد میش و یک 
عدد قوچ در اختیار هر یک از دامداران قرار 
می گیرد.جعفرنژاد اضافه کرد: به این ترتیب 
در فاز نخســت، افرادی که بیشترین آسیب 
را دیده انــد و در فازهای بعدی افرادی که به 
مرور زمان ممکن اســت وضعیتشان رو به 

وخامت برود، مد نظر قرار می گیرند.

 طرح اشتغال زایی آستان قدس
به غرب کشور رسید

مدیر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
اســتان آذربایجان شــرقی هم اردیبهشت 
امســال از واگذاری یک هــزار و 400 رأس 
دام سبک به خانواده های محروم آذربایجان 
شــرقی خبر داد و گفت: طرح اشتغال زایی 
آســتان قدس رضوی در شهرستان هوراند 
اجرا می شود.یوســف شــاکری گفــت: با 
ســرمایه گذاری آســتان قدس رضوی و به 
منظــور رفع محرومیــت از مناطق محروم 
شهرستان هوراند، طرح پرورش دام سبک در 
دهستان دودانگه این شهرستان اجرا می شود.

وی افزود : در این جلســه فرمانــداری آن 
شهرستان ضمن اعام حمایت از این طرح 
آمادگی ادارات شهرستان را به منظور تسریع 
در اجــرای طرح اعام کرد و توافق شــد با 
سرمایه گذاری آستان قدس رضوی، یک هزار 
و 400 رأس دام سبک با تسهیات بلندمدت 
در اختیار خانواده های محــروم قرار گیرد.

تولیت آستان 
قدس رضوی گفت: 

درآمد حاصل از 
صرفه جویی  در 

بخش های مختلف 
آستان قدس 

رضوی، در حوزه های 
محرومیت زدایی و 

اشتغال زایی جوانان 
صرف خواهد شد

بــــــــرش

درباره طرحی که رونقی دوباره به کسب و کار دامداران داده است   

»دامداری سبک« راهکار آستان قدس برای اشتغال روستاییان 
ت

اس
ی 

ئین
تز

س 
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 با تشــکر از »به نشــر« که فروشــگاه 
ســوغات ایرانــی راه انــدازی کــرده، اما 
و عروسک های  اســباب بازی ها  متأسفانه 
دست ساز و کاردستی ها گران است. نکته 
دیگر اینکه عروســک های خیلی قشنگ 
ایرانی حتی در همین مشهد وجود دارد. 
چه خوب است برای تهیه این گونه وسایل 
با کار بهتر و ظاهری قشــنگ تر، بیشــتر 

جست وجو کنید.
09150001883

در  مطهــر،  حــرم  هماننــد  لطفــاً   
نمازخانه های بین راهی آستان قدس هم 

پاستیک حمل کفش قرار دهید.
09150002417

 باید در محضر ولی خدا و امام معصوم)ع( 
با ادب و با حضور قلب ابراز ارادت کرد. لطفاً 
خدام و مأموران حرم در اطراف ضریح امام 
رضا)ع( به کســانی که با صدای بلند تمرکز 
و حــواس زائران را به هــم می ریزند، تذکر 

جدی دهند.
09130009002

 هر چه فضای کسب و کار اطراف حرم را 
دورتر کنید مثاً تا شارستان ها، فضای زیارت 

زائران را معنوی تر کرده اید.
09360006282

 لطفاً جایی برای غسل و استحمام درست کنید.
09010008055

 برنامه هــای فرهنگــی حــرم مطهــر 
برای اســتفاده زائران باید بهتر و بیشــتر 

اطاع رسانی شود.
09130001163

 آغاز انتقال گنبد جدید حرم 
امام حسین)ع( از کرمان به کربال

آستان: عملیات انتقال گنبد جدید حرم مطهر 
امام حسین)ع( از کرمان به کربای معا آغاز و 

در چهار مرحله انجام می شود.
عبدالحسین رحیمی، جانشین ستاد بازسازی 
عتبات عالیات اســتان کرمان از انتقال گنبد 
جدید حرم مطهر امام حسین)ع( به کربای 
معا خبــر داد و گفــت: کار انتقال گنبد از 
دیروز آغاز شده اســت.وی با اشاره به اینکه 
سال گذشــته 36 موکب از استان کرمان در 
اربعین مستقر بود و امسال 37 موکب است، 
افــزود: تاکنــون 10 موکب مجــوز دریافت 
کردند.رحیمی ادامه داد: عملیات انتقال گنبد 
در چهــار مرحله تا پایان ماه صفر ادامه دارد 
و 31 دستگاه خودرو برای این امر پیش بینی 
شده است.شایان ذکر است، گنبد جدید حرم 
امام حســین)ع( که در کرمان ساخته شده، 
ارتفاع گنبــد کنونی حرم مطهر را هفت متر 

افزایش می دهد.

بهسازی مدارس محروم 
چناران به همت دانش آموزان 

جهادگر رضوی 
آســتان: مدیر دبیرستان پســرانه واحد 15 
امام رضــا)ع( اظهار کرد: بــه همت جمعی از 
دانش آمــوزان جهادگر رضوی، مدارس مناطق 
محروم شهرســتان چناران ترمیم و بهسازی 
شد.امیرحسین فرجادنســب با اشاره به اینکه 
ایــن طرح در قالب اردوهای جهادی و با هدف 
غنی سازی اوقات فراغت جوانان انجام می شود، 
اظهار کــرد: فعالیــت این دانش آمــوزان در 
عرصه های عمرانی، بهسازی، مرمت و زیباسازی 
مدارس اســت کــه ذیل این طــرح خدمات 
مختلفی در راستای محرومیت زدایی در مناطق 

محروم انجام می شود.
وی تصریح کــرد: با پیــروی از فرامین رهبر 
معظم انقاب، دانش آموزان جهادگر رضوی با 
مشارکت بسیج دانش آموزی شهرستان چناران 
با حضور در حوزه های تعریف شده، تاکنون سه 
 مدرســه محروم و فرسوده سیدآباد، هنرستان 
امام جواد)ع( و شاهد را بهسازی و ترمیم کردند 
که با پشــتکار این جوانــان امیدواریم تا اتمام 
طرح، سه مدرســه دیگر نیز عملیات بهسازی 
آن انجام شود.فرجادنسب با اشاره به اینکه این 
طرح از 16 مرداد آغاز شده و تا 31 شهریور ماه 
ادامه دارد، افزود: اردوهای جهادی دانش آموزان 
حرکتی اجتماعی است که با ارزش ها و تعالیم 
دینی آمیخته شده و بدون تردید آثار و برکات 

ارزشمندی را برای آنان در پی دارد.
وی با بیان اینکه بیش از 30 دانش آموز در رده 
ســنی 15 تا 17 ســال در این طرح مشارکت 
داشــتند، گفت: این طرح عــاوه بر تربیت و 
خودسازی نفس، موجب تقویت روحیه جهادی، 
حس نوعدوســتی و زمینه ساز تعالی و تکامل 

آنان می شود.

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 

jتصویب52سندهمکاریمیانآستانقدسرضویوعتبهحضرتعباس
 آستان  محمــد عبدالحسین  االشیقر، تولیت 
اجرایی عتبه عباسی به همراه هیئت همراه در 
سفری ســه روزه به مشهد مقدس با مسئوالن 
آستان قدس رضوی دیدار و گفت وگو کردند و 
با بخش های مختلف این آســتان مقدس آشنا 

شدند.
در دیدارهای مختلف این هیئت با مســ ئوالن 
آســتان قدس رضوی 52 عنوان سند همکاری 
میان طرفین مورد بحث و بررســی قرار گرفت. 
همــکاری در خصــوص فرهنگ، ســامت، 
کشاورزی و توسعه علمی موضوعات این توافقات 

بود.
مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی 
در خصوص اهداف این ســفر گفت: در راستای 
افزایش همکاری میان آســتان قدس رضوی و 
اعتاب مقدســه عراق از این آستان های مقدس 
خواستیم مسئوالن بخش های مختلف خود را 
برای بازدید از آســتان قدس رضوی به مشهد 

مقدس اعزام کنند.
حجت االســام محمدعلی موحــدی  محصل 
ادامه داد: نخســتین گام در ایــن خصوص را 
عتبه حضرت عباس)ع( برداشت و با اعزام یک 
هیئت بلندپایه که در رأس آن مهندس محمد 
عبدالحسین  االشیقر، تولیت اجرایی عتبه عباسی 
و همچنین رئیس دانشگاه الکفیل عراق حضور 
داشتند، دعوت آستان قدس رضوی را پذیرفت.

 دیدار و گفت وگو 
با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

تولیت اجرایی حرم حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
در این ســفر با قائم مقام تولیت آستان قدس 

رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار مصطفی خاکسار قهرودی با اشاره 
به اینکه ملت های مسلمان ایران و عراق از ظلم 
و جور حاکمان مســتبد رهایی یافته اند، افزود: 
این دو کشور برادر، دوست، همسایه و متعلق به 

اهل بیت)ع( هستند.وی افزود: پیشرفت، تکامل 
و توسعه کشــور عراق، موجب مباهات ماست. 
امیدواریم ماحصل جلسات منظم و تخصصی که 
در این مدت بین آستان قدس رضوی و آستان 
مقدس عباسی برگزار شده، به افزایش رفاه حال 
زائران و توســعه بیــش 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، ســامت و اقتصاد به توافقات 
بسیار خوبی دست یافته ایم که با تمرکز بیشتر 

نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد.

 نشست مشترک 
با مدیران سازمان اقتصادی رضوی 

نشست مشترک مدیران عتبه حضرت عباس)ع( 
با مدیران ســازمان اقتصادی رضوی و دیدار با 
حجت االسام والمسلمین سیدجال حسینی، 

رئیس ســازمان کتابخانه ها، موزه هــا و مرکز 
اســناد آســتان قدس رضوی و حجت االسام 
سیدنورالدین موســوی، رئیس کتابخانه عتبه 

عباسی از دیگر برنامه های این سفر بود.
شایان ذکر است، تأمین مجوز تردد آمبوالنس 
در راه نجف- کربا در ایام اربعین، قرار گرفتن 
بیمارســتان الکفیــل به عنوان بیمارســتان 
پشــتیبان بیمارستان آســتان قدس رضوی 
در ایام اربعین و اعزام اســتادان پزشکی برای 
آموزش به خصوص در رشــته های رادیوتراپی 
و پزشــکی هسته ای به بیمارســتان الکفیل، 
بخش دیگری از توافقات آستان قدس رضوی 

و هیئت عراقی بود.
امضای تفاهم نامه با معاونت علمی آستان قدس 

رضوی از دستاوردهای این سفر بود.
ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی هم 
تفاهم نامه مشــترکی در حوزه فرهنگ با عتبه 

مقدس عباسیه منعقد کرد.

گزارش خبری
در سفر تولیت اجرایی عتبه عباسی به مشهد مقدس صورت گرفت

خبر
 اجرای طرح های اشتغال زایی آستان قدس رضوی 

در مناطق سیل زده 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
از اجرای طرح های اشتغال زایی آستان 
قدس رضوی در مناطق سیل زده خبر 

داد. 
مصطفی خاکســار قهرودی در بازدید 
از مؤسســه فرهنگی قدس که در روز 
خبرنگار انجام شــد، گفــت: طرح های 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی با 
تأکید بر اشــتغال زایی دنبال می شود و 
این تاش ها در دوره اخیر به ویژه روی 
مناطق سیل زده تمرکز پیدا کرده است. 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: در ستادی که برای رسیدگی به 
مشکات مناطق سیل زده تشکیل شده 
هم تصمیم گرفته شــد که تاش همه 

دستگاه ها بر محور اشتغال زایی باشد. 
بازدیــد  بــه  قهــرودی  خاکســار 
مروی  والمســلمین  حجت االســام 
از مناطق ســیل زده هم اشاره کرد و 
گفت: در همان روزها، تولیت آســتان 

قدس گفت که ما شماری از فعالیت ها 
را که درجه اهمیت پایین تری دارند، 
حذف می کنیم تا بتوانیم در راســتای 
بیشــتری  خدمات  محرومیت زدایی، 
به مناطق ســیل زده ارائــه کنیم؛ که 
افطاری  برگزاری محدودتر سفره های 
حرم مطهر رضــوی در ماه مبارک، با 

همین هدف انجام شد. 
وی ادامه داد: در همین راســتا، آستان 
اشــتغال زایی  طرح های  رضوی  قدس 
را برای مناطق ســیل زده تعریف کرده 
است که مطالعات این طرح ها به پایان 
رسیده و به زودی خبرهای خوشی از آن 
به اطاع هموطنان رسانده خواهد شد. 

خاکســار قهرودی گفــت: همین  جا 
اعــام می کنم که یکی از آن طرح های 
اشتغال زایی طرح اعطای دام سبک است 
که آســتان قدس رضوی پیش از این، 
این طرح را در مناطقی از اســتان های 

خراسان انجام داده است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

کشت و مصرف »تریتیکاله« در سازمان موقوفات ملک 
مدیر کشــاورزی سازمان  آســتان: 
موقوفات ملک آســتان قدس رضوی از 
کشت تریتیکاله و ایجاد زنجیره تولید 
تا مصرف این محصول در این سازمان 
خبر داد. تریتیکاله گیاهی اســت که از 
تلفیق دو غله گنــدم و چاودار حاصل 

شده است.
محمد هاشــم زاده گفت: این سازمان با رویکرد تأمین بخشی از نیاز علوفه مورد 
نیاز، تمامی تریتیکاله های برداشت شده را به طور کامل تحویل گاوداری خود داده 
است. وی با اشاره به اختصاص 60 هکتار از اراضی سازمان به کشت تریتیکاله در 
سال زراعی جاری گفت: این محصول هم اکنون به دو صورت علوفه و بذر برداشت 
شده است.مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: 
در حالت علوفه ای به طور میانگین 45 تن در هکتار و در حالت بذری 8 تن در 
هکتار برداشت شده است.وی افزود: در حالت علوفه نیز در مقایسه با سال گذشته 

18 درصد رشد عملکرد داشته ایم.
هاشم زاده با تأکید بر ضرورت تجهیز بیش از پیش اراضی کشاورزی به سامانه های 
آبیــاری مدرن تصریح کرد: برای این منظور این ســازمان حدود 100 هکتار از 
اراضی خود را به سامانه آبیاری قطره ای مجهز کرده است. گفتنی است 95درصد 
کشت محصوالت بهاره و 80درصد باغات این سازمان به سامانه  های نوین آبیاری 

و بعضی باغات به سامانه آبیاری زیرسطحی مجهز هستند.
وی ادامه داد: ســامانه آبیاری قطره ای مزایای متعددی همچون افزایش راندمان 
تولید، کاهش مصرف آب، افزایش کارایی مصرف کودهایی که همراه با آب آبیاری 
استفاده می شود، باال رفتن سطح زیر کشت در مقایسه با آبیاری سنتی، سبز شدن 

یکنواخت محصول و... را به دنبال دارد.
هاشم زاده اســتفاده از کودهای ریز مغذی، عملیات کاشت، داشت و برداشت به 
موقع و مناسب، آماده سازی مناسب اراضی و همچنین آبیاری مزارع با بهره گیری 
از ســامانه های نوین را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش تولید 

محصول عنوان کرد.

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 rمشکل بزرگ، تحریم داخلی و بروکراسی پیچیده است
اســتارتاپ ها با نوآوری، خالقیت و اســتفاده از ایده های جدید بــرای درآمدزایی و 
اشتغال آفرینی گره خورده اند. این کسب و کارهای نوپا و برپایه موبایل، امروز با قدرت 
انکارناپذیری در اقتصاد جهان و ایران در حال رشد و توسعه هستند و با ارائه خدمات 
و کاالهای متنوع با هزینه کمتر و توأم با بهره وری اقتصادی، ســرمایه ها و نیروهای 
خالق زیادی را عمدتاً از میان جوانان خوشفکر و دانش آموخته دانشگاهی به سمت 

خود جذب کرده است.
این نوع کســب و کار در دهه اخیر، رشد چشمگیری در اقتصاد ایران داشته و دولت 
هم شعار حمایت از چنین کسب و کارهایی را سر داده است، اما واقعیت این است که 
وقتی فضا برای کسب و کار سنتی مناسب نباشد، ایده های خالقانه هم امکان بروز و 
بازگشت سرمایه را ندارند و هم راستا با دیگر کسب و کارها از نبود فضای سالم رقابتی، 
آسیب می بینند. دولت اگر به دنبال بها دادن به چنین کسب و کارهایی است در وهله 
اول باید به سمت اقتصاد غیررانتی حرکت کند، چراکه در اقتصاد رانتی و یارانه ای کمتر 

کسی به سمت کسب و کارهای نوپا گرایش پیدا می کند.
واقعیت این است که هرچند معاونت فناوری ریاست جمهوری خود را مدافع چنین 
کسب و کارهایی می داند، اما این کافی نیست و آنچه در عمل مهم است ایجاد ثبات 

اقتصادی، امنیت و فضای رقابتی برای صاحبان این ایده ها و کسب و کارهاست.
در شرایط فعلی اقتصاد، شاخص های فوق حقیقتاً آسیب دیده اند و به طبع کسب و 
کارهــای نوپا و ظرفیت های خالقانه آن به گونه ای که باید به حال تولید، خدمات و 
تجارت کشور مفید نیست حال آنکه استارتاپ ها در تمام حوزه های اقتصادی می توانند 
پیشتاز باشند. همان طور که تاکنون در آی تی سی،  آی تی و انرژی به این پیشتازی 
رسیده اند. دلیل رشد چنین کسب و کارهایی در حوزه های فوق وجود فضای رقابتی و 
دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری و حاکمیت رگوالتوری است. شاید در ظاهر این 
طور به نظر برسد که در شرایط تحریم امکان استفاده از چنین ظرفیتی را نداریم، اما 
مشکل بزرگ در بهره مندی از ظرفیت های استارتاپ ها در اقتصاد، تحریم های داخلی، 
نبود حمایت های مالی و بانکی، بروکراسی پیچیده، بدنه فربه دولت و اتکای بیش از 

حد به اقتصاد نفتی است.
اگر حقیقتاً دولت به دنبال توسعه استارتاپ ها و استفاده از این ظرفیت نوآورانه به سود 
بخش های مختلف اقتصاد از قبیل بازاریابی، توســعه اقتصادی، رشد تجارت، کسب 
درآمد و ایجاد اشــتغال است، باید تنها زیرساخت را فراهم کند و اجازه دهد بخش 

خصوصی به میدان بیاید.
به طبع فاصله گرفتن از نگاه ســنتی به اقتصاد و بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها 
با مقاومت ها و شــاید در مواردی با نگاه های تردیدآمیز از سوی برخی دولتمردان و 
سیاست گذاران همراه باشد، کما اینکه حدود یک دهه پیش این تردیدها بیشتر بود 
امروز اما ضرورت تقویت این کسب و کارها همگام با تغییرات روز جهان، پذیرفته شده 
و کمتر مسئولی در نقش باالی این کسب وکارها در رقابتی کردن بازار کاال و خدمات، 
شک دارد به ویژه آنکه این نوع کسب وکارها در کمتر از یک دهه خدمات زیادی به 
اقتصاد کشور ارائه و اقتصاد آزاد را که در آن بدون دخالت نهادهای دولتی می توان به 
مصرف کنندگان قدرت انتخاب کاال و خدمات با کیفیت و قیمت رقابتی داد، به جامعه 

و اقتصاد معرفی کرده است.

کارشناسان اقتصادی از نتیجه دادن برنامه های داخلی در حوزه ارزی می گویند

 کاهش حساسیت اقتصاد به مذاکره
 اقتصاد/زهرا طوسی  برجام با همه تبعات 
ســنگینی که برای کشــور به بار آورد، رویه 
مسئوالن را در گره زدن اقتصاد به وعده های 
خارجی تغییر داد، تا جایی که امروز کلیدواژه 
اتــکا به توان داخلی حتی از ســوی حامیان 
برجام که بر سرمایه  گذاری های خارجی تأکید 

می کردند نیز تکرار می شود.
چندی پیش شــبکه خبری »راشــا تودی« 
در گزارشــی تصریح کرد که امکانات تحریم 
ایــران از ســوی آمریکا به پایان رســیده و 
واشنگتن امکان تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد 
ایران را از دســت داده اســت. با وجود اینکه 
سیاست های ترامپ برای به 
صفر رســاندن صادرات نفت 
ایران و حذف کشــورمان از 
چرخه تجارت جهانی بی ثمر 
توصیــف می شــود، برخی 
جریان هــای داخلــی هنوز 
در تالش هســتند تا رشته 
مذاکره بــا اتحادیه اروپا را به 
منافع ملی گــره بزنند و آن 
را به عنوان یک نیاز اساسی 
اقتصادی کشور  در ســپهر 
مطرح کننــد در حالی که 
اروپا به دلیل حجم گسترده 
مراودات تجاری خود، قادر نیست از زیر سایه 
پدرخواندگی آمریکا خارج شود و در نهایت به 
نفع مبادالت هزار میلیارد دالری اش با ایاالت 
متحده، موازنه را به هم خواهد زد. اما تعجیل 
برخی جریان های فکری در نسبت دادن مجدد 
ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی به مذاکره به 
گواه صاحبنظران تکرار همان اشتباهی است 
که در دوره برجام انجام شد. در آن زمان نیز 
مذاکره یک نیاز ملی تلقی شد، خطی که این 

روزها دوباره از سر گرفته شده است.
سیاســت هــا و برنامه های دولــت پس از 
اینکه نتیجه دیپلماســی مقاومت را لمس 
کرد، تغییــر زاویه داد و عواملی چون انهدام 
پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی این 
موضوع را به اثبات رســاند که تنها راه حل 
خروج از بحران سیاسی و اقتصادی، مذاکره 

نیست.

 اقتصاد، حساسیت خود را به وعده
 از دست داده است

رضــا تنهایــی مقدم، 
پژوهشگر اقتصادی در 
گفت وگو بــا خبرنگار 
مــا با اشــاره به ثبات 
نسبی بازار که درنتیجه 
ســیگنال مقاومت و تأکید بر توانمندی های 
داخلی ایجاد شده، تأکید می کند: با تجربه ای 
که در برجام بدســت آورده ایــم، این باور در 
کشور متولیان و فعاالن اقتصادی ایجاد شده 
اســت که می توانیم تحریم هــا را به فرصت 
تبدیل کنیم، به نحوی  که اقتصاد کشور مقاوم 
 شده و حساســیت خود را نسبت به هر نوع

وعده وعید خارجی از دست بدهد.  
وی با اشــاره بــه اینکه سیســتم اقتصادی 
مانند هر سیســتم دیگری باید ثبات داشته 
باشــد تا اجزای آن در همــکاری با یکدیگر 
بتواننــد بهترین عملکرد ممکن را داشــته 
باشــند، تأکید می کند: معضلی که کشور ما 
با آن روبه رو بــود، بی ثباتی اقتصادی بود، در 
فقدان ثبات اقتصادی، اصوالً انجام تصمیمات 
سرمایه گذاری غیرممکن است و توان هرگونه 
برنامه ریزی را از تولیدکننده و فعال اقتصادی 
می گیرد، از طرفی عمده تصمیماتی که موجب 
افزایش تولید یا به تعبیری رشــد اقتصادی 
می شــود، در تصمیمات بخش خصوصی در 
رابطه با سرمایه گذاری خالصه می شود. پس 
از خروج آمریکا از برجام، تکلیف کشور با غرب 
و ماجرای تعامل مشخص شد و در فضایی که 
بازار به ثبات نسبی رسیده است، انگیزه های 
اقتصادی برای ســرمایه گذاران دوباره ایجاد 
شده اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تالش برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از 
صادرات نفت و فراورده های نفتی و مهم تر از 
همه صادرات غیرنفتی به روش های مختلف 
در حال گسترش است، تأکید می کند: برخی 
ارائه پیشــنهادها از ســوی کشورهای غربی 
بــه ایران برای پذیرش مذاکره را ســیگنالی 
مثبت به بــازار قلمداد می کنند در حالی که 
پیش از این کســی موفق نشد به وعده های 
برجامی جامه عمل بپوشاند که گفته می شد 

می تواند در یک فرصت کوتاه تحول اقتصادی 
ایجاد کند. متأسفانه تجربه نشان داده است که 
خروجی مذاکرات جز امیدهای واهی به اقتصاد 

کشور نیست. 
 مذاکره، اقتصاد کشور را 
به حالت بالتکلیفی می برد

 چــه طرفدار اقتصاد مقاومتی باشــیم و چه 
نگاهمان به غرب دوخته شده باشد، مشخص 
اســت که در کوتاه مدت دستاوردی نصیب 
کشور نمی شــود و با غرب هم به جمع بندی 
راهگشایی نمی رسیم، جز اینکه اقتصاد کشور 
را به حالت بالتکلیفی ببریم و بهبود اوضاع و 
گره گشایی مسائل را به نشست و برخاست های 
آینده حواله بدهیم. اقتصاد بالتکلیف ثمری جز 
نااطمینانی و بی ثباتی ندارد و در بلندمدت به 

ضرر کشور هست.

 نمایشی برای امتیاز گرفتن از ایران 
ارشدی، اقتصاددان در 
گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: تجربه کشور 
نشــان  این مدت  در 
داده است مذاکره ما را 
به جایی نمی رساند و ما باید به ظرفیت های 
داخلــی خودمان اتکا کنیم. کاخ ســفید در 
ماجرای گفت و گوهای هسته ای با وعده های 
پوچ کوشــید تا برجام را یک امر حیاتی برای 

آینده ایران معرفی کند، حال آنکه به  واسطه 
بدعهدی هایش، کشور ما به هیچ  یک از اهداف 

اقتصادی خود از رهگذر این برنامه نرسید.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا گفته است 
۱۵ میلیارد یــورو در صندوقی می گذارد که 
صــادرات و واردات با ایران از آن طریق انجام 
شود، می گوید: هر چند این وعده هنوز تحقق 
پیدا نکرده، اما دستاوردهای داخلی کشور که 
با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی انجام شده، 
نادیده گرفته می شود و منجر به دادن امتیاز 
به طرف مقابل می شود و این درست نیست. 
به نظر می رسد همه این گفت وگو ها بیشتر از 
یک نمایش برای امتیاز گرفتن از ایران نیست.

 کاهش جذابیت بازار ارز 
با کنترل عرضه و تقاضا 

ارشــدی ارزان شــدن ارز را هنرمندی بانک 
مرکزی دانســته و می افزاید: این هنر همتی 
رئیــس کل بانک مرکزی بود که توانســت 
جذابیت بازار ارز را با کنترل عرضه و تقاضا کم 
کند وگرنه عمالً اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد 
ما رخ نداده است که موجب رشد تولید شده و 
از ارزش دالر بکاهد، ولی بازار ارز کامالً تحت 
کنترل بوده و با مداخله درست از جذابیت بازار 
ارز کاسته شده و تقاضا کاهش یافته است، به 
طبع نظام ارزی نیز به مرور از حالت ســفته 
بازی خارج می شود، این موفقیت بانک مرکزی 

تلقی می شود و به مذاکرات ربطی ندارد.

اتحادیه ها را به رسمیت 
بشناسید، صنعت قوت می گیرد

عبــور از روش های ســنتی تولید کــه منجر به 
اتــالف وقت، هزینه و انرژی می شــود و راندمان 
کار را کاهش می دهد، یکی از موضوعات اصلی و 
خواست اتحادیه تولید آلومینیوم از دولت است تا 
با همکاری هرچه بهتر و اعطای تسهیالت مناسب 
به تولیدکنندگان در به روز شدن این صنعت ایفای 
نقش کنند. توانمنــدی جوانان ایرانی در صنعت 
آلومینیوم منجر بــه ارتقای کیفی و کمی تولید 
این محصول شــده است؛ بنابراین توجه دولت به 
تأمین ذخایر مــواد اولیه، قانون گذاری مطلوب و 
برنامه ریزی اصولی از مهم ترین موضوعاتی است که 
می تواند عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور، صادرات 
آلومینیوم به کشورهای منطقه را نیز افزایش دهد. 
تصمیمات کالن اقتصادی، بانکی، مالیاتی و تعدد 
مراکز تصمیم گیرنده در این زمینه، شرایط را برای 
سرمایه گذاری در این صنعت مشکل کرده است. 

وجود ماشین آالت پیشرفته و توانمندی های باالی 
ایــران در صنعت آلومینیوم با تأکید رهبر معظم 
انقالب بر رونق تولید منجر به اشتغال زایی در این 
بخش شده و بسیاری از پروژه هایی که در سال های 
گذشته به خارجی ها واگذار می شد، اینک در کشور 
انجام می شود. توان تولید آلومینیوم ایران بسیار 
باالست، اما اســتفاده ۱00 درصدی از این توان 
وابسته به حمایت های دولت به خصوص در امور 

مالی و تسهیالت بانکی است.
هماهنگــی زیرمجموعه هــای دولــت و توجه 
نمایندگان مجلس در تصویب و حمایت از قوانین 
ارتقای صنعت نیاز اصلی امروز کشــور است که 
متأسفانه چنین اهتمامی به صورت ۱00درصدی 
در نماینــدگان مجلس یا زیرمجموعه های دولت 
دیده نمی شــود. عــدم اعتقاد دولــت به حضور 
سازمان های مردم نهاد در حمایت از صنعت و بها 
ندادن به اتحادیه ها و سندیکاهاســت که توانایی 

کشور را در این زمینه کاهش می دهد.
صادرات 2۵ درصدی پروفیل آلومینیوم ایران به 
کشــورهایی چون سوئد و آلمان و امکان افزایش 
حجم صادرات بیانگوی توان باالی کمی و کیفی 
جمهــوری اســالمی در این صنعت اســت که 
حمایت های جدی تــر از آن، می تواند به افزایش 

صادرات به سایر کشورها منجر شود.

 بانک مرکزی 
توانست جذابیت 
بازار ارز را با 
کنترل عرضه و 
تقاضا کم کند 
وگرنه عماًل اتفاقی 
در بخش واقعی 
اقتصاد ما رخ 
نداده است

بــــــــرش

دستور عدم افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده ابالغ شد    ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورهای الزم به خودروسازان در خصوص عدم افزایش قیمت خودروهای 
پیش فروش شده معوق خبر داد. رضا رحمانی در حاشیه افتتاح همزمان ۳۳ طرح صنعتی در استان تهران که در هفته دولت انجام می شود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه حل های متنوعی به ثبت نام کنندگان ارائه دادیم 
و دو خودروساز مطرح کشور مقرر شده است، براساس برنامه ای مکتوب تا پایان سال جاری تعهدات خود را به روز کنند و ما از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر اجرای تعهدات آن ها هستیم.
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یادداشت

 حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 هبت اهلل فاضلی، رئیس هیئت مدیره 
سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
︑﹢︠︀﹜ــ﹩  ︨ــ﹫﹞︀﹡﹩  ︋﹙ــ﹢ک  دارد  ﹡︷ــ︣ 
﹋︿ ︎ــ︣ از دا﹡﹥ رس ﹝﹠︊︧ــ︳ ︫ــ﹢﹡︡ه 

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹎﹙︊ــ︀ر را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋ از ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩۶، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫︫ ار﹢﹛﹢︋ -︡ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹝︪ــ
﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫ــ︣ک دا﹡︩ و 

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢١/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢٣/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

((آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩))
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︣ی و ا︨ــ︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از                   

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ح﹑︭︀ن ذ﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︃︑ ︀ ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ︡﹫﹛﹢︑

استاندارد توليد / ساير مشخصاتموضوع
مبلغ تضمين شركت در

نوع تضمين شركت در  فرآينده ارجاع كارفرآينده ارجاع كار به ريال

آمين   پلى  بهداشتى  اپوكسى  با  فوالدى  لوله  خريد 
متر   2400 مقدار  به  150و200و300و400  سايز 

 DIN 30670, AWWA –
 C210,AWWA-C200720/000/000 100050005 1.واريز نقدى به حساب جاري شماره

بانكى پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد
2. ضمانتنامه بانكى
3. اوراق مشاركت  

4. چك تضمين شده بانكى
آمين   پلى  بهداشتى  اپوكسى  با  فوالدى  لوله  خريد 
متر  780 مقدار  به  500و600و700و800  سايز 

 DIN 30670, AWWA –
C210,AWWA-C200550/000/000

﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝﹞         ︪︡﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : درآ﹝︡﹨︀ی ︾﹫︣ ︻﹞︣ا﹡﹩ .
    ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ ︪︡﹞ ١٣٩٨/۶/١٣️ ازد﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب︀︽﹛ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ️﹁︀در ﹏﹞ و ︀ر︑

. ︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب﹫︠، ︪︡﹞ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ت﹋︀︎ ﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞   .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۶/دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢رخ ٢٣﹢︻ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︑﹙﹀﹟: ٣٧٠٠٨١۵٢    ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡     ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

 ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ٩٨٠۵٢٣٠١
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۶۹
۶۳

آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار 
پروژه تجارى ، تفريحى وگردشگرى پارك آبى

شهردارى زنجان در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︎︣وژه ︑︖︀ری ،︑﹀︣﹩ و﹎︣د︫﹍︣ی ︎︀رك آ︋﹩ را ︋﹥ روش ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆  ︀ص︫ا ﹤︋ (﹩﹡︡﹞ ️﹋︪︀ر﹋︐﹩ (﹝︪︀ر﹞

 ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان از ︑︀ر ︳ا︨ــ﹠︀دو ︫ــ︣ا ﹏﹢︑و ️﹁︀در ️︗ ،︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د︐﹞ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ﹛
                              ︀  و  www.zanjan.ir﹩ــ︐﹡︣︐﹠︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٢۴ /٩٨/٠۶ ︋ــ﹥ آدرس ا﹊︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز٩٨/٠۶/٠۶ ﹩ــ﹎درج آ
www.investment.zanjan.ir و ︀ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︫ــ︣داری ز﹡︖︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︋﹢﹜﹢ار ٢٢ ︋﹞﹟ - ︋︺︡ از ﹝﹫︡ان 
︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ا ︨ــ﹠︀درا︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹝︣﹋︤ی ︫︣داری وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان آزادی،                         ار︑︩ - رو︋︣وی ا ︨ــ︐︣ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︣ا︗︺﹥ و︎ 

 .︡﹠ ︀﹝﹡  ﹏﹢︑ ︣داری ز﹡︖︀ن︫ ︤ی﹋︣﹞ ︀ن﹝︐︠ ︀︨
- ︑︀ر ︋︣﹎︤اری ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ︨︀︻️ ١۵/٠٠ روز  دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٠۶/٢۵ /٩٨در﹝︫ ﹏︣داری ﹝︣﹋︤ وا﹇︹ 

درز﹡︖︀ن ،﹝﹫︡ان آزادی ،︨︀︠︐﹞︀ن ︫︣داری ﹝︣﹋︤ ︠﹢ا﹨︡︋﹢د.
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی ٧-٣٣۴٧٣١٣۵  ٠٢۴ ︉︧﹋ ️︗ ︀ن﹫︲︀﹆︐﹞

 ﹩﹚﹞ ﹈﹡︀ ﹞︀ره ٠١٠۵٧۴٢٨٩۴٠٠۴ ﹡︤د︋  ﹥ ︧︀ب︫  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︀︋️ ﹨︤﹠﹥ ا︨ــ﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان︨  -وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋ 
︫︺︊﹥ آزادی ︋﹥ ﹡︀م ︫︣داری ز﹡︖︀ن و ︑﹢﹏ ا︮﹏ ﹁﹫︩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی.

: ﹏از ︵︣ق ذ ﹩﹊ ﹤︋( ︀ل۴۶/٧٠۶/۵٠٠/٠٠٠ ر)  ︢ار﹎ ﹤︀﹞︨︣  ﹜︨ در ﹁︣ا︠﹢ا ن ﹝︺︀دل ︎﹠︕ در︮︡آورده ️﹋︫︣ ﹟﹫﹝︱︑ -
 ا﹜︿) وار︤ی ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︨︍︣ده ︫﹞︀ره ۵-٢٢٢٢١١١١-۴٣-٢٢١٠ ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ا﹡︭︀ر ︫︺︊﹥ ا﹡﹆﹑ب ︋﹥ ﹡︀م ︫︣داری ز﹡︖︀ن 

و ارا﹥  ا︮﹏ ﹁﹫︩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی.
︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀ه و﹞ ︡ا﹇﹏ ﹝︡ت ٣ ︣داری ز﹡︖︀ن ︋︀ ا︻︐︊︀ر︫ ︹﹀﹡ ﹤︋ ﹩﹊﹡ ︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ (ب

 ﹝︣︡️ ار︑︊︀︵︀ت و ا﹝﹢ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︫︣داری ز﹡︖︀نج )  اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹩ ﹡︀م

ع ۹
۸۰
۶۹
۷۹

 ﹤﹚﹠﹞ ️﹋︫︣ ﹩﹛︀﹝︐د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ا ﹩﹎آ
﹝︀︨﹥ ﹋︀ر ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️  ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٦١٦ و 

︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٨١٠٩٠ (﹡﹢︋️ دوم)
︫﹞︀ره   ﹤﹞︀﹡ ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  ﹤﹊﹠ا  ﹤︋  ︣︷﹡
 ١٣٩٨/٠٢/٢٨ ﹝﹢رخ   ١٣٩٨٠٢٥٠٠٠٥١١٦٢٣
و   ٩٦٠٩٩٧٧٥٨٠٠٠٠٥٧٨ ︫﹞︀ره  داد﹡︀﹝﹥  و 
 ﹩﹞﹢﹝︻ داد﹎︀ه   ١٧  ﹤︊︺︫  ٩٧٠٩٩٧٧٥٨٠٠٠٠٣٧٧
 ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩﹠﹫﹝︠ ︀م﹞ا  ﹩︀︱﹇ ︹﹝︐︖﹞ ﹩﹇﹢﹆
از  ︮︀دره   ٩٧٠٩٩٧٧٦٠٨١٠٠٩٢٩ ︫﹞︀ره  داد﹡︀﹝﹥  و 
︠︣ا︨︀ن  ا︨︐︀ن   ︣︷﹡  ︡︡︖︑ داد﹎︀ه   ٣١  ﹤︊︺︫ ︨﹢ی 
ا﹡﹑ل   ﹩﹎آ و  ﹎︣د︡ه   ﹏﹠﹞ ﹝︢﹋﹢ر   ️﹋︫︣ ر︲﹢ی 
آن در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٢٥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
﹝﹢رخ  ﹇︡س  ︨︣ا︨︣ی  ا﹐﹡︐︪︀ر   ︣﹫︓﹋ روز﹡︀﹝﹥  در 
 ٢٢٥ ﹝︀ده  ا︗︣ای  در  ا︨️  ﹎︣د︡ه   ︪︣︐﹠﹞  ٩٨/٤/٣
︧︐︀﹡﹊︀ران ا︻﹛ از  ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥︋ 
 ️﹋︫︣ ﹤﹫﹚︻ ﹩︊﹚︵ ︀ ︀︻اد ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا
﹝﹠﹙﹥ ﹁﹢ق ﹋﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ دار﹡︡ د︻﹢ت 
 ︡ا﹋︓︣ ︫︩ ﹝︀ه از ︑︀ر ︣ف ﹝︡ت︸ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋
 ️﹋︫︣  ﹤﹫﹀︭︑  ︣︡﹞  ﹤︋  ﹩﹎آ  ️︋﹢﹡ او﹜﹫﹟  ا﹡︐︪︀ر 
آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹡﹫︤اری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٤٠٢٨١٦٣٥ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︪︡ ﹝﹆︡س ︋﹢﹜﹢ار 
و﹋﹫﹏ آ︋︀د – و﹋﹫﹏ آ︋︀د ٣٤  ︡﹫︫︣ا︾︙﹩ ١ ︎﹑ک ٥١ 
ا︵﹑︻﹫﹥   ﹟ا  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹝︣ا︗︺﹥   (﹤﹫﹀︭︑  ﹏﹞  ﹩﹡︀︪﹡)
در ︨﹥  ︑︖︀رت  ﹇︀﹡﹢ن   ﹩﹑︮ا  ﹤﹐ ﹝︀ده ٢٢٥  ︋︣ا︋︣ 
و  ﹋︪﹢ر  ر︨﹞﹩  روز﹡︀﹝﹥  در  ﹝︀ه   ﹉  ﹤﹚︮︀﹁  ﹤︋  ️︋﹢﹡
روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ﹝﹠︐︪︣ و ا︻﹑م ﹝﹫︡ارد 
 ︪︣﹡  ︀ر︑ از  ﹝︀ه   ︩︫ ︡ا﹋︓︣   ️︫︢﹎ از   ︦︎  ﹤﹋
او﹜﹫﹟ آ﹎﹩ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ اد︻︢︎ ﹩︀︣﹁︐﹥ ﹡﹫︧️ و ︠︐﹛ 

︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 
︋︀ ا︐︣ام ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹝︀︨﹥ ﹋︀ر

︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹡﹫︤اری 

/ع
۹۸
۰۵
۶۵
۷

ع ۹
۸۰
۶۹
۷۶

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد وا﹜︍︧ــ️ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︎︣وژه 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹎﹙︊ــ︀ر را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋ از ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٧، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٧٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫︫ ار﹢﹛﹢︋ -︡ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹝︪ــ
﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫ــ︣ک دا﹡︩ و 

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢١/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢٣/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

︋︣گ ︨ــ︊︤ و︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢درو ︎︣ا︡ ︮﹠︡و﹇︡ار 
︋︣﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ﹝ــ︡ل ١٣٧٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٩ – 
 S  ١۴١٢٢٧٨۶١٧٨٩١ ︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره   ۴۵ ج   ٣٧٧
و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٠٠١٣٩٨۵٠ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ذ﹋︣︀ ر︪︠ــ︀﹡﹩  ر︫ــ︐﹥ 
﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︺︡ن - ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ︨﹠﹌  ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ار︫ــ︡ 
دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩۵٠۶٧٣۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۵۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی 
﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋﹞︍︨︣ــ﹩ ﹝ــ︡ل ١٩٨١ ر﹡﹌ ﹡︀ر﹡︖ــ﹩ رو︾﹠﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٣١ع٧۶ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ 820054 ﹩︨︀︫ 250173 و ︫ــ﹞︀ره
آل ︎﹫︽﹞︊︣ ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۶
۹۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۶

  ﹩﹋ ﹩  ︎︡﹠︍ ﹢اری︨  ﹢درو︨   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋PSU68H2013105 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره M13498647
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٢٨  س ٣١ اــ︣ان ٧۴ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
ا﹞ــ︡ آ︠﹢﹡ــ︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ در ﹡︷︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩، 
.︡﹡︀︨︣ ﹀︣وش︋  ﹥ وزن ︑﹆ ﹩︊︣︡ود ٧٠ ︑﹟︋  ﹢د را︋  ا﹡﹢اع آ﹨﹟ آ﹐ت ا︨﹆︀ط︠ 

﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ از روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠۶/١٣٩٨/٠۶ ︋︀ 
 ︦ ﹥ ﹝︤ا︡ه را در︀﹁️ و︎  ︣﹋️ ﹁︣﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ︀زر﹎︀﹡﹩︫  ﹥ ا﹝﹢ر︋  ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
از ︋︀زد︡ و ︋︣ر︨ــ﹩، ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹋︐︊﹩ ︠﹢د را در ︎︀﹋️ در ︋︧︐﹥ ︑︀ ︀︎︀ن 
و﹇️ اداری روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١۴ ︋ــ﹥ ا﹝﹢ر ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︊ــ روز︫  ــ︀︻️ ١٠︮  ︀﹋︐ــ︀ در︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︤اــ︡ه و︋ 
١٣٩٨/٠۶/١۶ در ﹝ــ﹏ ﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ﹎︣﹁️. ﹨ــ︣ ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝︊﹙︼ 
١۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ٠٢٠٩١٨٢٣۵٧٠٠٧ ︨﹫︊︀ ︋︀﹡﹈ ﹝﹙﹩ 
︋︀︗﹥ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ︋﹠︀م ︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ︑︣︋️ ﹫︡ر︗ ﹤️ ︲﹞︀﹡️ ︫ــ︣﹋️ در 

.︡︀﹝﹡ ︤︡ه وار︤ا﹞
︫︣﹋️ در رد ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .
﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣ ع/

۹۸
۰۶
۹۸
۴

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨٩ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٢۵ص٧٣ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 3395429 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1422289141897 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹨︣ا︑﹫︀ن 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
/ع
۹۸
۰۶
۹۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝︡ل 
١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶١٧و٩٨ 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2152790 و︫  ا︣ان ١٢︫ 
 ︡﹫︨ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ S1412286388186﹫﹩ ︠﹢ر︨﹠︡ 
︣︎︤اد﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۹۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

رونمایی از سامانه شفافیت اطالعات بانکی در بانک مرکزی
فارس: در جلسه هیئت عامل بانک مرکزی، از سامانه »شاداب« رونمایی شد. در این 
سامانه، فرایند دریافت و پردازش داده ها و اطالعات بانک ها در بانک مرکزی در فرایندی 
سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک ها را محقق می سازد. 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشــکر از اقدامات صورت گرفته در 
حوزه فناوری اطالعات و اطالعات بانکی، بر عملیاتی نمودن کامل این سامانه و نظارت 
دقیق بر عملکرد بانک ها در این خصوص تأکید کرد و راهبرد بانک مرکزی را سیستمی 

نمودن نظارت و تکیه بر داده های صحیح عنوان نمود.
شایان ذکر است تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعالمی 
بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه »شاداب« به 

صورت برخط متصل کنند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 6 شهریور 1398 26 ذی الحجه 1440 28 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9049 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 افزایش وام های ضروری بازنشستگان به ۷ میلیون تومان       برنا: سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار است با هماهنگی های هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین بانک 
صادرات اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت وام های ضروری به بازنشستگان از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و رقم پرداختی وام نیز به ۷ میلیون تومان برسد.

نعمت اهلل ایزدی افزود: بر این اساس تا سقف ۴۰۰ هزار نفر بر اساس قرعه کشی می توانند از این وام های ضروری استفاده کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد
تربیت نیروی زن برای فوریت های پزشکی

جامعه- محمود مصدق: کمبود بودجه و 
نیرو مهم ترین چالش های سازمان اورژانس 

کشور است.
به گزارش قدس، پیرحسین کلیوند، رئیس 
سازمان اورژانس کشــور صبح دیروز در 
نشست رسانه ای خود در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما گفت: خوشبختانه با تدابیر و 

برنامه ریزی های انجام شده بسیاری از مشکالت خود را در دو سال اخیر مرتفع کرده ایم  
به طوری که تحریم های آمریکا نتوانست آسیبی به روند ارائه خدمات اورژانس به مردم 
وارد کند ولی این سازمان نیز مثل همه دستگاه های دیگر برای ارائه خدمات مطلوب با 
چالش هایی مثل کمبود نیروی انسانی مواجه است به گونه ای که همین حاال  15 هزار 
نیرو کم داریم. البته سازمان امور استخدامی کشور قول ارائه مجوز جذب نیرو در هر 
سال را داده است و بر همین اساس امسال یک هزار نفر جذب اورژانس کشور می شوند.

 وی سپس به کمبود بودجه اشاره کرد و گفت: این سازمان از لحاظ بودجه واقعاً مظلوم 
است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از دو سال پیش از دولت درخواست کردیم تا 
یک درصد فروش بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما و همچنین یک درصد عوارض اتوبان ها 

را به این سازمان بدهند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. 
کلیوند عدم برخورداری از بالگردهای دید در شــب را از دیگر چالش های ســازمان 
متبوعش خواند و گفت: البته برای تهیه این نوع بالگردها به دلیل تحریم ها مشکالتی 
داریم با وجود این برنامه ریزی هایی برای جایگزین کردن بالگردهای دید در شــب با 

بالگردهای معمولی انجام شده است.
وی نبود دانشکده مستقل فوریت های پزشکی در کشور را یکی دیگر از چالش های 

موجود برشمرد و گفت: تالش می کنیم چنین دانشکده ای را در ایران ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ضرورت افزایش پایگاه های اورژانس در کشور افزود: عالوه بر موارد یاد 
شده ما نیروی خانم تربیت شده برای فوریت های پزشکی نداریم بر همین اساس و 
با موافقت آقای نمکی، وزیر بهداشت قرار شده برای فوریت های پزشکی نیروی خانم 

تربیت کنیم.

آیینی برای سرمشق زیباترین واژگان معنویت
جشن پرخاطره تکلیف »دختر ماه«

فرزانه غروبی: جشن تکلیف سرآغازی است شیرین برای حرکت در مسیر تعالی 
و معنویت تا کودکان با ورود به این ســن، بهار زندگــی خود را با ادای فریضه نماز، 
دعا و قرائت قرآن پیوند زنند. این جشــن خاطره ای معنوی- تربیتی است که در آن 
دانش آموزان دختر در آیینی گروهی با خدایشــان عهد می بندند و دستورهای دین 

مبین اسالم را برای رسیدن به تعالی و اوج بندگی تمرین می کنند.
 عصر دوشنبه گذشته جشن تکلیف »دختر ماه« با حضور یک هزار دختر به سن تکلیف 
رسیده به همراه مادرانشان )خانواده کارکنان آســتان قدس رضوی( در باغ اردوگاه 
خاتون مشهد برگزار شد تا دختران حاضر در این مراسم سرمشق های زیبای معنویت 

را با یکدیگر بیاموزند و تکرار کنند.

 تغییر در قالب های تکراری 
معصومه باعدی، مدیر باغ اردوگاه خاتون در خصوص برگزاری این جشن می گوید: در 
ویژه برنامه »دختر ماه«؛ جمعی از دختران نه و ده ساله به همراه مادرانشان حضور دارند. 

این برنامه ویژه خانواده کارکنان آستان قدس رضوی است.
وی اضافــه می کند: نخســتین دوره برنامه »دختر ماه« همزمــان با میالد حضرت 
معصومه)س( در همین اردوگاه برگزار و اجرا شد و 200 نفر از خانواده بزرگ خدمت 
در این جشن حضور یافتند و این دومین برنامه ای است که با حضور 100 دختر به 
همراه مادرانشان برگزار می شود. مدیر باغ اردوگاه خاتون ادامه می دهد: در ویژه برنامه 
دختر ماه قالب های جشن تکلیف را که در مدارس برای دانش آموزان برگزار می شود 
به گونه ای تغییر داده ایم که دختران بتوانند به طور ملموس با مسائل مرتبط با سن 
عبادتشان آشنا شوند؛ مسائلی همچون نماز، وضو، قرآن، حجاب، اصول و فروع دین، 
امام شناســی و دیگر مفاهیمی که وقتی به سن تکلیف می رسند می توان آن ها را در 

قالب بازی و سرگرمی به این دختران آموزش داد.
باعــدی می گوید: در این ویژه برنامه در کنار حضور دختــران برای مادران آن ها نیز 
بحث مشاوره ای در نظر گرفته شده که عالوه بر استفاده از سخنران، از طریق بازی و 
سرگرمی آموزش های دینی مرتبط با فرزندانشان را به آن ها ارائه می دهیم تا مادران نیز 
مطالب مربوط به سن تکلیف دخترانشان و همچنین مسائل مربوط به سن بلوغ آن ها و 

نیز چگونگی ارتباط بین سن تکلیف و سن بلوغ را فرابگیرند.
وی می گوید: در این برنامه از اســتادان مشاوره اســتفاده کرده ایم. در دوره گذشته، 
ایســتگاه های مشاوره نیز وجود داشــت اما در این ویژه برنامه تمامی مادران در یک 
کارگاه دســته جمعی در کنار یکدیگر حضور داشــتند و از نکات مشاوره ای استاد و 
کارشناس این حوزه بهره بردند. باعدی با اشاره به اینکه در این ویژه برنامه از طریق 
بازی و ســرگرمی نکات آموزشی را به مادران آموزش می دهیم تا بتوانند پاسخگوی 
بعضی از پرســش های فرزندانشان باشــند، می افزاید: برای مادران دو بخش بازی و 
سرگرمی در نظر گرفته ایم؛ در این بازی ها که شامل هوش، بازی های حرکتی و نقاشی، 
ضرب المثل مفهومی و آموزش های دینی است، آن ها با سیره امام رضا)ع( و مفاهیم 
و اطالعات قرآنی و سوره ها آشنا می شوند. وی ادامه می دهد: در این جشن، بسته ای 
شامل تسبیح، جانماز و یک کتاب آموزشی برای استفاده دختران نوجوانی که به سن 
تکلیف می رســند به آن ها هدیه داده می شود که در آن نحوه وضو گرفتن و خواندن 

نماز آموزش داده شده است.

 6 کارگاه آموزشی 
خانم جباران، مسئول غرفه بازی و سرگرمی نوجوانان دختر نیز برایمان از 6 کارگاه 
آموزشــی برای دختران می گوید. کارگاه های وضو، نماز، قرآن، حجاب، اصول و فروع 
دین و امام شناسی. او اضافه می کند: در »کارگاه وضو« دختران یک بازی فعال حرکتی، 
کاربردی و تلفیقی را انجام می دهند و از طریق بنری که بازی روی آن تعبیه شده، یاد 

می گیرند که چطور وضو بگیرند و نحوه صحیح وضو گرفتن چگونه است.
در »کارگاه نماز« نیز هشــت بازی ارائه می شود و دختران دانش آموز با نماز و طریقه 
خواندن آن آشنا می شوند و ضمناً ارکان نماز، سوره های حمد و توحید و ذکرهای نماز 
را به وسیله این بازی ها آموزش می بینند و برای تثبیت آموزش ها نیز در حضور یک 

مربی، آموزش هایی را که در این قسمت فراگرفته اند اجرا می کنند. 
در کارگاه »امام شناســی« بچه ها به وسیله شــعر، قصه و بازی با 12 امام معصوم)ع( 
آشنا می شوند و عالوه بر این با بخشی از سیره معصومین)ع( در زمینه طهارت، وضو 
گرفتن و خواندن نماز آشنا می شوند.در »کارگاه قرآن« بچه ها از طریق بازی؛ روخوانی 
و روان خوانی را در مدت زمان کمی آموزش می بینند و در حافظه شان تثبیت کرده و 

در ضمن آن یک سوره را نیز حفظ می کنند. 

 در تربیت دختران بیشترین تأثیر را مادران دارند
در این مراسم، خانم افسری از کارشناسان حوزه مشاوره نیز به ارائه مسائلی در خصوص 
فرایند تربیت فرزند می پردازد و خطاب به مادران حاضر می گوید: برای اینکه بتوانیم 
فرزندان بالنده ای داشته باشــیم ابتدا باید خودشناسی در خود مادر انجام شود زیرا 
مادران بیشترین تأثیر را در تربیت فرزندان و به خصوص دخترانشان دارند.وی ادامه 
می دهد: در بعد خودشناسی مادران از خود؛ آن ها باید به مراحل سیر تحولی فرزندشان 
توجه کنند و در خصوص اینکه فرزندشان در چه نسلی قرار دارد و باید چگونه با او 
رفتار کرده و سخن بگویند اطالعات کافی بدست بیاورند و در این زمینه آگاهی خود 
را به روز کنند. به گفته این کارشناس مشاوره، والدین و به خصوص مادران باید به سیر 
تحول و بلوغ فرزندشان توجه کنند تا بتوانند عزت نفس را که یکی از پایه های مهم در 

فرایند تربیت فرزند است به خوبی در فرزندشان شکوفا کنند.

 جامعه/ اعظم طیرانی  خانواده، واحد بنیادین و سنگ بنای 
جامعه و کانون تعالی، رشد و بالندگی انسان هاست و همین نکته 
کافی است تا در جامعه ای که بیش از همه بر استواری این نهاد 
تأکید می کند مسئوالن آن تمامی سعی خود را برای فراهم آوردن 

ابتدایی ترین ابزار برای تشکیل آن به کار گیرند.
اما نگاهی که به آنچه تاکنون در این خصوص انجام گرفته از ضعف 
نهادهای مســئول در انجام وظایف خود حکایت می کند. چنانکه 
چندی پیش کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی 
در شــورای اجتماعی زنان با ابراز تأســف از بی توجهی برخی از 
دستگاه های متولی به اجرای سیاست های ازدواج گفته بود: »آموزش 
و پرورش و آموزش عالی برای کاهش سن ازدواج برنامه آموزشی 
نداشته اند و وزارت ورزش و جوانان در بحث تسهیالت به درستی 
عمل نکرده است در حالی که در مجلس اعتبار و اختیارات الزم به 
این نهادها داده شده است«.این در حالی است که به گفته وی و بر 
اســاس آمار ثبت احوال در حال حاضر بیش از 13 میلیون نفر در 

سن و انتظار ازدواج قرار دارند. 

 در حوزه خانواده وضعیت خوبی نداریم
نصراهلل پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نهاد 
خانواده واحدی بنیادی در جامعه اسالمی 
و ایرانــی و کانون تعالی، رشــد و بالندگی 
انسان ها در همه جوامع محسوب می شود، 

می گوید: متأسفانه اکنون وضعیت نابسامانی را در دنیا در این حوزه 
شاهد هســتیم به گونه ای که این نهاد به شدت مورد هجمه قرار 

گرفته و نگرانی عمیقی را در این حوزه ایجاد کرده است. 
وی می افزاید: کشور ما نیز در حوزه خانواده در معرض آسیب هایی 
قرار گرفته اســت به طوری که امروزه یکی از نگرانی های بزرگ و 
فراگیری که در جامعه ما مورد توجه قرار دارد تشــکیل خانواده و 
ازدواج جوانان اســت که ضرورت دارد همه نهاد ها و سازمان های 
تأثیرگذار در ایــن حوزه از جمله نهادهــای فرهنگی، آموزش و 
پرورش، آموزش عالی و سازمان ورزش و جوانان به طور جدی در 

خصوص آن ایفای نقش کنند.
وی ادامه می دهد: با نگاهی به ارتباطات عاطفی اغلب خانواده ها و 
تأسیس رو به رشد خانه سالمندان در جامعه به این نتیجه خواهیم 
رسید که در حوزه خانواده وضعیت خوبی نداریم و ناهنجاری های 

متعددی این حوزه را تهدید می کند. 
وی با اشاره به تصویب »قانون تسهیل ازدواج« که آذرماه سال 84 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، می گوید: »طرح 
جمعیت تعالی خانواده« نیز در سال جاری برای تسهیل اجرای این 
قانون در کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و با هدف 
تســهیل ازدواج جوانان، پوشش هزینه های درمان نازایی، افزایش 

جمعیت و... با توجه به ظرفیت های قانونی به تصویب رســیده تا 
بتوانیم مشکالت این حوزه را تا حد امکان کاهش دهیم. 

  کار اجرایی خوب و فراگیری نداشته ایم
حجت االسالم والمسلمین پژمانفر می افزاید: موارد مختلفی از جمله 
خدمت ســربازی، تحصیالت و اشتغال در تأخیر ازدواج جوانان و 

فرزندآوری تأثیرگذار اســت که باید مورد توجه 
قرار گیرد. البته برای از میان برداشتن موانع آن 
بسته ای محتوایی از سوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس تدوین و اقداماتی انجام شــده که هنوز 
کافی نیست و نیازمند توجه بیشتر است. وی با 
اشــاره به عملکرد ضعیف نهاد ها و سازمان های 
فرهنگی در حوزه ازدواج جوانان ادامه می دهد: به 
طور حتم اگر این نهاد ها عملکرد خوبی داشتند 
وضعیت فعلی را شاهد نبودیم؛ چرا که تجرد 13 
میلیون جوان در کشور موضوعی اتفاقی نیست 

و این آمار از بی توجهی همه دســتگاه ها نسبت به موضوع ازدواج 
جوانان حکایت می کند که همه آن ها- هر دستگاه نسبت به وظایف 
و مسئولیتی که در این حوزه دارد- مقصر هستند و بدون تعارف 
باید گفت آمارها نشان می دهند که کار اجرایی خوب و فراگیری در 
این حوزه صورت نگرفته است و اغلب دستگاه ها برای کاهش سن 

ازدواج برنامه آموزشی نداشته  و به درستی عمل نکرده اند.

  متولی اصلی ازدواج وزارت ورزش و جوانان است 
مهدی آقاپور، اســتاد حوزه و دانشگاه و 
نماینده دانشگاه های مجازی جهان اسالم 
در شــمال غرب کشــور نیز در خصوص 
عملکرد آموزش عالی در خصوص آموزش 
و ترویــج ازدواج می گوید: وظیفه آموزش 

عالی در کشــور دنبال کــردن اهداف علمی و 
آموزشی اســت و متولی اصلی ازدواج جوانان، 
وزارت ورزش و جوانــان اســت، اما با این حال 
آموزش عالی و سایر دستگاه ها نیز می توانند در 

این حوزه فرهنگ سازی کنند.
وی بــا بیان اینکــه معاونــت فرهنگی همه 
نهاد ها و دستگاه های دولتی در حوزه آموزش 
و ترویــج ازدواج جوانان مســئول هســتند، 
می افزاید: متأسفانه در کشور ما تعداد متولیان 
فرهنگی زیاد اســت، اما مسئولیت این نهاد ها 
شفاف سازی نشده و در بیشتر مواقع بودجه های فرهنگی صرف 
امور غیرفرهنگی می شود و یا با اجرای برنامه های کوتاه مدت به 

نوعی رفع تکلیف می شود.

  ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تحکیم خانواده
به گفته وی تا زمانی که فرهنگ کشــور مبتنی بر علم نباشــد، 

برنامه ها و اقدامات فرهنگی کشــور نیز در معاونت های  فرهنگی 
کشــور، به جلسه توزیع کیک و آب میوه خالصه می شود غافل از 
اینکه همان گونه که علم بدون فرهنگ به سمت افراط  گرایی پیش 
می رود، حاصل فرهنگ بدون علم نیز جهالت است و به نتیجه ای 
نخواهد رسید و هر روز بر آمار اعتیاد، طالق و سایر ناهنجاری های 

اجتماعی نیز افزوده خواهد شد.
دکتر آقاپور ادامه می دهد: سبک زندگی مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب باید جدی گرفته شــود و همه نهادها و دستگاه ها به ویژه 
وزارت ورزش و جوانان، آموزش عالی و حتی آموزش و پرورش در 
برابر آن مسئول هستند و باید با به کارگیری افرادی علمی در این 
حوزه، فرهنگ ازدواج آسان و تحکیم خانواده در جامعه را نهادینه و 

زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند.

 آمار رو به افزایش طالق در کشور 
مهدی بهلولی، فعال حوزه آموزش و پرورش 
نیز در خصوص عملکرد آموزش و پرورش 
برای کاهش سن ازدواج می گوید: متأسفانه 
آموزش و پرورش برای کاهش سن ازدواج 
برنامه ای ندارد و با وجود اینکه در سال های 

اخیر آموزش هایی در حوزه مهارت های  زندگی به چارت تحصیلی 
دانش آموزان دوره دوم متوســطه افزوده شده اما به موضوع ترویج 

ازدواج پرداخته نشده است. 
وی با اشــاره به موانــع ازدواج جوانــان در جامعه می گوید: آنچه 
اکنون جوانان را از ازدواج باز  می دارد بیکاری، چشم و همچشمی 
خانواده ها و مشکالت اقتصادی است که نیازمند برنامه ریزی از سوی 
دستگاه های فرهنگی و اقتصادی کشور است و بدون همکاری همه 

نهاد ها و سازمان ها مشکلی حل نخواهد شد. 

  ضرورت آموزش مهارت های  زندگی 
بهلولی تصریح می کنــد: اینکه ضرورت دارد برای کاهش ســن 
ازدواج با برنامه ریزی و فرهنگ سازی از تبعات آن پیشگیری کنیم 
بر کسی پوشیده نیست، اما ترغیب جوانان به ازدواج نیازمند رفع 
مشــکالت اقتصادی آنان با ایجاد اشتغال است و در مرحله بعد، 
آموزش مهارت های  زندگی و آموزه های الزم برای انتخاب همسر 

ضروری است. 
وی ادامه می دهد: در درس های اجتماعی ســطح متوسطه اول و 
متوســطه دوم به موضوع بنیان خانواده پرداخته می شود، اما در 
زمینه فرهنگ سازی و ترویج ازدواج آن گونه که باید نه در سطح 
آموزش و پرورش و نه در ســطح دیگر نهادهای فرهنگی کشــور 
اقدامات الزم صورت نگرفته- که این گونه آمار طالق در کشور رو 
به افزایش است- و ضرورت دارد همه نهادهای فرهنگی کشور به 

صورت جدی و علمی به این مهم بپردازند.

کاهش سن ازدواج، برنامه آموزشی می خواهد

بی توجهی به تجرد 13 میلیون جوان

اغلب دستگاه ها 
برای کاهش سن 

ازدواج برنامه 
آموزشی نداشته  

و به درستی عمل 
نکرده اند
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۴۰ هزار پزشک کار غیرپزشکی می کنند!
ایسنا: دکتر کریم همتی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت 
می گویــد: در حال حاضر 40 هزار پزشــک داریم که از آن ها هیچ 
نسخه ای در هیچ جایی ثبت نشده و کار پزشکی انجام نمی دهند. 
در برخی موارد دانشــجویان ما حتی به حداقل های آموزشــی هم 
دسترسی ندارند و ممکن است حتی نتوانند عمل جراحی را ببینند.

32 دستگاه برای آسیب های اجتماعی بودجه می گیرند  و 
کاری نمی کنند

ایلنا: طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: 
بدبختانه یکی از معضالت بزرگ در حوزه آسیب های اجتماعی این 
است که 32 دستگاه برای حل و فصل مشکالت آسیب های اجتماعی 
بودجه می گیرند و هر 32 دســتگاه، دیگری را متهم می کنند که 
دیگری بودجه بیشتری می گیرد و کاری نکرده،  در حالی که هیچ 

کدام کار مؤثری را در این زمینه انجام نداده اند.

مدیرشستا حق واگذاری شرکت ها را ندارد
مهر: اکبر شــوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: مدیر عامل شستا به هیچ عنوان حق واگذاری شرکت های 
ســودده زیرمجموعــه تأمین اجتماعی که مربــوط به کارگران 
و بازنشســتگان اســت را ندارد. هر گونه فروش اموال باالی 50 
میلیــارد تومان باید با مجوز هیئت امنا انجام شــود و هر گونه 

معامله ای جز این غیرقانونی است.

پایداری ۹۷ درصدی ازدواج های دانشجویی
ایرنا: مهــدی غالمــی، دبیر ســتاد ازدواج دانشــجویی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می گوید: ازدواج های 
دانشــجویی، نسبت به کف جامعه، طالق بسیار پایینی دارند. بر 
اســاس آمار از بین ازدواج های سال 86 تا ۹۷ بیش از ۹۷ درصد 
ایــن ازدواج ها پایدار بودند. باید با آموزش حدود 3 درصد طالق 

ازدواج های دانشجویی را کاهش دهیم.

مرگ هنرستان ها را خودمان رقم زده ایم
میزان: میرحمایــت میرزاده، ســخنگوی کمیســیون آموزش 
مجلــس می گوید: مرگ هنرســتان های کشــور را خودمان رقم 
زده ایم. دانش آموخته هنرســتان باید مهارت داشته باشد. اگر این 
دانش آموخته باز هم دوباره برای گرفتن مدرک آزمون بدهد و تست 
بزند باز هم نشان دهنده این است که به مهارت توجه نکرده ایم و از 

هدف خود دور شده ایم.

خشونت زنان حاشیه نشین با همجنس خود
برنا: امیرمحمــود حریرچی، جامعه شــناس می گوید: یکی از 
مســائل شــایع در محله های عموماً فقیر و حاشیه ای شهرها، 
نزاع زنان با یکدیگر اســت. براســاس آمارها زنان در مواجهه با 
همجنس خود رفتارهای خشــونت آمیز بیشــتری دارند ضمن 
اینکه بر اســاس آمارها ۷۷ درصد از زنان حاشیه نشــین روابط 

بسیار ضعیفی با همسایگان خود دارند.

تهرانی ها روزی 1/5 میلیارد به متکدیان پول می دهند
میزان: محمدرحیم فاضلی نژاد، سرپرست امور مجلس سازمان 
بهزیستی می گوید: در کالنشهر تهران روزانه حدود 1/5میلیارد 
تومان پول به متکدیان پرداخت می شــود. به گفته وی در حال 
حاضر کمتــر از 5 درصد متکدیان حاضر در شــهر های ایران 
نیازمند واقعی هســتند و بســیاری از این افــراد مجوز اقامت 

قانونی در داخل کشور را ندارند.

تلکه کردن پسرهای جوان توسط مشاوره های سربازی
باشگاه خبرنگاران: سردار ســرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی، 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح با بیان 
اینکه بســیاری از پرسش های مشموالن در سایت سازمان وظیفه 
عمومی وجود دارد گفت: افرادی با کاسبی و درآمد های باالیی که از 
سربازی کسب می کنند، مشموالن و سربازان را فریب می دهند. به 

جوانان هشدار می دهیم سراغ این سایت های مشاوره نروند.

واگذاری ۷۰ درصد وظایف» غذا و دارو« به بخش خصوصی 
فارس: حسین رستگار، دبیر علمی چهل و یکمین همایش روز 
داروســازی گفت: ما در خط اول حوزه سالمت قرار داریم و با 
وجود اینکه جفاهای زیادی به ما شده است، اما هنوز همچون 
نگینی در حوزه سالمت می درخشیم. حدود ۷0 درصد وظایف 
سازمان غذا و دارو ظرف دو سه سال آینده به بخش خصوصی 

واگذار می شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون کمیته امداد خبر داد
پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان 
وام به مددجویان کمیته امداد 

 تسنیم   معاون اداری مالی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از پرداخت 2هزار میلیارد تومان وام 
به مددجویان تا پایان سال جاری توسط صندوق 

قرض الحسنه امداد والیت خبر داد.
مجید باجالن با اشاره به فرایند پرداخت وام به 
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد گفت: از زمان 
تشکیل پرونده تا زمان پرداخت وام به متقاضیان، 
سه روز طول می کشد و در واقع پرونده ها در این 

بازه زمانی، تعیین تکلیف می شوند.
وی افزود: عالوه بر مددجویان برخی از نیازمندان 
با معرفی کمیته امداد می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند که در سال جاری افزون بر 120 
فقره وام در حوزه های مختلف به مددجویان و 
نیازمندان پرداخت شده که معادل ۷60 میلیارد 
تومان اســت که از این رقم معادل 45 میلیارد 
تومان به عنوان ودیعه مســکن و 150 میلیارد 
تومان به عنــوان وام اشــتغال و بقیه وام های 

کارگشایی بوده است.

محیط زیست

معاون سازمان محیط زیست:
محیط زیست به پارک های 

نوازش حیوانات مجوز نداده است
 میزان  در حال حاضر هر روز شــاهد تبلیغات 
مراکزی به نام پارک های نوازش حیوانات هستیم 
که در آن حدود 150 حیوان وجود دارد که شما 
می توانید حدود ۷0 تا 80 درصد حیوانات را نوازش 

کنید .
در آگهی های فروش بلیت این مراکز آمده اســت 
که این مراکز زیر نظر دامپزشکی و محیط زیست 

هستند . 
حمیــد ظهرابی، معاون محیط زیســت طبیعی 
سازمان محیط زیســت در پاسخ به این پرسش 
که آیا سازمان محیط زیست به پارک های نوازش 
حیوانات مجوز داده است؟ گفت: خیر هیچ مجوزی 
به پارک های نوازش حیوانات نداده ایم. این سازمان 

متولی حیوانات وحشی است نه اهلی.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا راه اندازی این 
مراکز زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات است یا خیر؟ 
اظهار کرد: هر کاری که مخالف با ذات و طبیعت 

حیوانات باشد زیر پا گذاشتن حقوق آن هاست.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت
۱۲ هزار و۹۰۰ ساعت آموزش  به 

دانش آموزان در۱۲ سال
 ایسنا  علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و 
توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر 
بخواهیم دستاوردهای دو سال اخیر وزارتخانه را 
مرور کنیم، مهم ترین آن ها این اســت که تالش 
کردیم گفتمان توســعه را در آموزش و پرورش 
شــکل دهیم و برای حل آن گام هایی برداریم اما 
متأسفانه با وجود همه تأکیدات و نگاه های موجود، 

به گفتمان مشخصی از توسعه نرسیده ایم.
وی افزود: بار برنامه های درســی در کشور ما زیاد 
است. 12 هزار و ۹00 ساعت آموزش های اجباری 
دوازده ساله به دانش آموزان داده می شود در حالی 
که این رقم در بسیاری کشورهای دنیا زیر 8 هزار 
ساعت است. در کشــورهای دیگر ساعاتی را به 

مهارت آموزی اختصاص می دهند.
وی گفت: بزرگ ترین مســئله ما توســعه نظام 
آموزشی کشور است؛ در حال حاضر عملکرد نظام 
آموزشی نه مورد رضایت جامعه، نه فرهنگیان و نه 

مسئوالن بلندپایه نظام است.

 خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت  احوال خبر داد
تحویل ۹ میلیون بدنه کارت ملی 

هوشمند تا پایان سال
 ایسنا  سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت 
 احوال ضمن اشــاره به اینکه بیــش از 84درصد 
جمعیت واجد شرایط کشور برای دریافت کارت 
ملی هوشمندشان تکمیل ثبت نام انجام داده اند، از 
وعده چاپخانه دولتی برای تحویل ۹میلیون بدنه 

کارت تا پایان سال خبر داد.
وی گفت: تاکنون 52میلیون و 800هزار نفر برای 
دریافت کارت ملی هوشمندشان ثبت نام خود را 
تکمیل کرده اند که از این تعداد کارت 45 میلیون 

و 80 هزار نفر به دستشان رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه تمام افراد باالی 15 ســال 
ایرانی ملزم به دریافت کارت ملی هوشمند هستند، 
افزود: پیش بینی می شود بین 6 تا 8 میلیون نفر 
هنوز برای تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمندشان 
مراجعه نکرده اند. ابوترابی گفت: چاپخانه دولتی 
که متولی تولید بدنه کارت ملی هوشــمند است 
تاکنــون 150 هزار کارت تولیــد کرده و تحویل 

سازمان ثبت  احوال داده است. 

 بهداشت و درمان

کمبود داروی اعصاب و روان نداریم
روانپزشکان با خیال آسوده 

داروی بیماران را تجویز کنند
 ایسنا  مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو ضمن پاسخ به برخی اخبار 
مبنی بر کمبود داروهای اعصاب و روان گفت: 
داروی این بیماران به  میزان نیاز تأمین  شــده 

و بیماران نگرانی از این بابت نداشته باشند.
دکتر مهرعلیان با اشاره به اینکه روانپزشکان 
می تواننــد با خیال آســوده داروی بیماران 
خــود را تجویز کنند، اظهــار کرد: داروهای 
مورد نیاز به  اندازه کافی در بازار وجود دارد 
و نیــازی به تهیه داروهــای اعصاب بیش از 

تجویز پزشک نیست.
وی گفت: تنها داروی بوســپیون دچار کمبود 
مقطعی شده بود که البته این دارو کم مصرف 
است و اقدامات الزم برای تأمین آن انجام شده 
و به زودی در دســترس قرار می گیرد. داروی 
لیتیوم نیز به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها 
دچار کمبود مقطعی شــد و تا دو هفته آینده 

نیاز بازار تا پایان سال تأمین می شود.

خبر

گزارش خبری
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روزنامـه صبـح ایـران

بعد اجتماعی زیارت، تکمیل کننده بعد فردی آن است   معارف: دکتر هادی غیاثی می گوید: در اسالم زیارت به دو گونه فردی و اجتماعی تقسیم شده است. به عنوان مثال شما در حج هم اعمال فردی و شخصی 
دارید و هم اعمالی مثل برائت از مشرکین که مناسکی کامالً اجتماعی است. یعنی مسلمانان اگر می خواهند یک زیارت اصیل را تجربه کنند، عالوه بر مشکالت فردی و شخصی که مد نظر دارند، یکسری تکالیف اجتماعی و 
سیاسی هم بر آن ها واجب می شود که انجام ندادن آن ها به اصل زیارت خدشه وارد می کند.می توان این گونه گفت که بعد اجتماعی زیارت در امتداد همان بعد فردی و تکمیل کننده آن است نه مسئله جدا و متفاوت از آن.

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

تمدن مجموعه   معارف/ فاطمی نسب  
نظام مند و منسجمی است که در آن تمامی 
ابعاد ساخت یک جامعه در جای خود قرار 
و  متقابل  نسبتی  آن  اجزای  میان  و  دارند 
هماهنگ برقرار است. به نحوی که اگر هر 
کدام از این اجزا دچار مشکل شوند سایر اجزا 
نیز کارکرد مطلوب خود را از دست می دهند 
و تمدن موجود در وجهه بیرونی خود عملکرد 
مطلوب خود را از دست خواهد داد. با این 
دید، تمامی ارزش های یک جامعه که نظام 
ایجاد  را  آن  فرهنگی 
تراز  در  باید  می کنند 
قرار  یکسانی  تمدنی 
بتوانند روابط  تا  بگیرند 
ارزش های  و  فرهنگی 
و  اجتماعی  حوزه های 
اقتصادی تمدن را معنا 
منظر  این  از  اگر  کنند. 
به مقوله زیارت بپردازیم، 
زیارت باید در تراز جامعه 
راستای  در  و  مهدوی 
تمدن سازی قرار بگیرد و 
نقش خود را در حوزه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی جامعه خود به درستی ایفا 
کند. با این نگاه، زیارت صرفاً مسئله ای فردی 
و نظری نیست، بلکه مقوله ای است که نقش 
اسالمی  تمدن  و  جامعه  ساخت  در  مهمی 
دارد.در همین زمینه با دکتر هادی غیاثی 
کارشناس فرهنگ و ارتباطات گفت و گویی 

کردیم که در ادامه می خوانید.

 زیارت در نگاه راهبردی و تمدنی اش 
با سایر اجزای یک تمدن  چه نسبتی 

برقرار می کند؟ 
زیارت پدیده ای است که خود ابعاد مختلفی 
دارد؛ حتــی برخی زیــارت را مینیاتوری از 
تمدن تعریف کرده انــد. یعنی مجموعه ای 
که دارای یک صیرورت تاریخی اســت و در 
آن نظام های متنــوع فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی وجــود دارد؛ اگرچه خود من این 
نگاه را خیلی نمی پســندم اما برای پاســخ 
دقیق به این پرسش ابتدا باید تعریف دقیقی 

از تمدن داشته باشیم. اگرچه در این زمینه 
هم تعریف های متعددی وجود دارد اما من 
در پژوهش هایم به این تعریف رسیده ام که 
تمدن یک پدیده ای اجتماعی و دالی است 
که بــه بزرگ ترین واحــد اجتماعی داللت 
می کند.البته در نگاه اســالمی و عقالنیت 
وحیانــی، پدیده هــای اجتماعــی تعاریف 
از پدیده هــای اجتماعی غربی  متفاوتــی 
می گیرند. اما به صورت کلی هر تمدن دارای 
ســه مؤلفه عقالنیت، روابط بین االذهانی و 

واقعیت ملکوتی است. 

 با همین مؤلفه هــا اگر بخواهیم به 
چگونه  زیارت  بپردازیم،  زیارت  مقوله 

تعریف می شود؟
زیارت یک پدیده بومی است که متعلق به 
تمدن خودمان اســت و باید به عنوان یک 

دستاورد ایرانی اسالمی به آن نگاه کنیم.

 مگر ادیان دیگر زیارت ندارند؟!
بلــه دارند اما زیارتی که ما داریم با زیارت 
آن ها متفاوت اســت. یک مشکلی که در 
علوم اجتماعی هســت مســئله اشتراک 
لفظی میان موضوعات اســت. یعنی میان 
زیارت و گردشگری که در غرب رایج است 
با زیارت و گردشــگری اسالمی و شیعی 
فاصله زیادی اســت اما برخی هر دو را به 

یک مفهوم به کار می برند که اشتباه است. 

 زیــارت در فرهنگ شــیعی چه 
ویژگی هایی دارد؟ یعنی وجه ممیز آن 
از زیارت در فرهنگ های دیگر چیست؟

نخســتین ویژگی مشــارکت مردمی است 
که اگرچه امروزه انحــراف پیدا کرده اما در 
گذشته وضعیت مطلوبی داشته است. امروز 
این مشــارکت مردمی تنها در زیارت پیاده 
اربعین به خوبی دیده می شــود. زیارتی که 
در خالل پیاده روی مردمی در آن تعامالت 
فرهنگی زیادی میان مردم صورت می گیرد 
و نمونه های غربی هیچ شباهتی به آن ندارد.

ویژگی دوم مفهوم جامعه میهمان و جامعه 
میزبان در زیارت اســت. بــه طوری که در 
زیارت پیــاده اربعین، فــرد عراقی نه تنها 
خود که تمامی اعضای خانواده خود را برای 
خدمت به تمامــی اعضای خانواده میهمان 
بسیج می کند و تمامی نیازهای خانواده زائر 
را تأمین می کند. از طرفی نفس این تجمع 
گســترده برای یک مفهوم مقدس و دینی، 
خودش برای منطقه و جهان اسالم امنیت ساز 
اســت و پیام قدرت نرم زیــارت را می دهد.

 بر پایه تعاریف شما از زیارت می توان 
این گونه نتیجه گرفت که جایگاه زیارت 
پیشاتمدنی  جایگاهی  تمدن سازی  در 

است. درست است؟
بله دقیقاً. یعنی زیارت قرار اســت به عنوان 
یک الگو، شیوه زیست مؤمنانه را به مسلمانان 
آموزش دهد تا در ســایر امــور بتوان از آن 

الگوبرداری کرد.

 نکته پایانی؟
ما باید بیشتر از این به دستاوردهای تمدنی 
خودمان توجه کنیم و آن ها را به درســتی 
بشناســیم.از همســان انگاری میان فضای 
فرهنگی خودمان با فضــای فرهنگ غرب 
بپرهیزیم و سعی کنیم از زاویه جهان بینی 

خودمان مفاهیم خودمان را تحلیل کنیم.
بســیاری از مفاهیم فرهنگ ما قابل ترجمه 
نیســتند و همان طور که گفتــم صرفاً با 
یکسری مفاهیم غربی اشتراک لفظی دارند. 

اما این مســئله کمتر در ایران مورد توجه 
قرار گرفته است. متأسفانه نگاه ما به مقوله 
زیارت بیشتر از زاویه نگاه مفاهیم غربی است 
و به همین خاطر است که از واژه هایی چون 
گردشــگری زیارت و... اســتفاده می کنیم؛ 
چراکــه آن طرف یک گردشــگری زیارت 
دارند و ما فکر می کنیم می توان با استناد به 
آن توریســم، این طرف هم یک گردشگری 
مذهبی راه بیندازیم.ریشه بحث همان تحلیل 
مفاهیم بومی فرهنگی با مفاهیم غربی است 

که باید به آن توجه کنیم. 

گفت وگو با دکتر هادی غیاثی درباره نقش زیارت در ایجاد جامعه اسالمی 

زیارت مقدمه تمدن سازی است

آیت اهلل اعرافی در مراسم رونمایی از شرح نهج البالغه آیت اهلل العظمی خامنه ای: 
 نگاه تحلیلی و اجتماعی رهبری 

در شرح نهج البالغه هویداست
ایکنا: مدیر حوزه های علمیه در مراسم 
رونمایی از کتاب شــرح نهج البالغه اثر 
آیت اهلل العظمی خامنــه ای بیان کرد: 
می توان فکر منظوم، اثرگذار، هدایتگر، 
موج آفریــن و منســجم ایشــان را در 
شرحشــان بر نهج البالغه دید؛ شرحی 
که با رویکرد الهام گیری و پیاد ه سازی 

واقعیات دوران امام علی)ع( برای اداره امروز جامعه نگاشته شده است.
آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه که در مراسم رونمایی از کتاب »شرح 
نهج البالغه« اثر آیت اهلل العظمی خامنه ای در مدرسه عالی دارالشفاء سخنرانی می کرد با 
بیان اینکه نهج البالغه دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق است، گفت: اگر ارزیابی های 
سندی را کنار بگذاریم عظمت و شکوه محتوایی و مضمون زیبا و کم نظیر این کتاب، 

حکایتگر اعتبار و ارزش آن خواهد بود.
مدیر حوزه های علمیه با اشاره به ترجمه نهج البالغه افزود: در زمینه ترجمه نهج البالغه 
به زبان های زنده دنیا به صورت کلی ضعف داریم؛ زیرا کتاب مقدس به بیش از یک 
هزار زبان، لهجه و گویش ترجمه شده که بسیار جذاب از لحاظ شکل و محتواست، ولی 
آخرین آمار ما از ترجمه قرآن 100 زبان است که یک دهم ترجمه های کتاب مقدس 
است و متأسفانه بسیاری از این ترجمه ها اتقان الزم را نیز ندارد. مدیر حوزه های علمیه 
با بیان اینکه 100 ترجمه در حدود ۲0 زبان از نهج البالغه وجود دارد، ادامه داد: حوزه 
در ترجمه قرآن و نهج البالغه قدم های خوبی برداشته و در زمینه برخی متون حدیثی 

هم قدم هایی برداشته شده است.

 خأل شرح موج آفرین بر نهج البالغه
وی با بیان اینکه در شــرح، ترجمه و تفسیر نهج البالغه نزدیک به ۳00 شرح نوشته 
شده است که برخی از آن ها از سوی فقهای متأخر نوشته شده است، اظهار کرد: در 
دوره متأخر ما چند شرح خوب پدید آمده است، گرچه خألهایی هم وجود دارد و در 

مجموع شرح موج آفرینی در حوزه نداشته ایم.
آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه قرار دادن نهج البالغه در قالب یک رشته درسی هم صورت 
گرفته اســت، بیان کرد: با وجود این فعالیت ها حق نهج البالغه ادا نشــده است، زیرا 
نهج البالغه کتاب زندگی و اداره جامعه است که توحید ناب و پیچیده ترین اندیشه های 

توحیدی در آن آمده که در جای دیگری نیست.
مدیــر حوزه های علمیه با بیان اینکه رهبر معظم انقالب با فکر و ذهن قوی وارد این 
ساحت شده اند و ماحصل آن امروز رونمایی خواهد شد، افزود: این اثر مانند همه میراث 
معظم له، دارای روانی و جذابیت است در عین اینکه واجد دقت و عمق الزم است.وی 
با بیان اینکه نهج البالغه بیان جذابی است و بیان رهبری هم در این اثر، جذاب است، 
ادامه داد: شرح ایشان با رویکرد الهام گیری و پیاد ه سازی واقعیات دوران امام علی)ع( با 

دوره امروز است و از بیانات امام علی)ع( برای اداره امروز جامعه بهره برده اند.
آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه رویکرد اجتماعی، تاریخی و تحلیلی در این شــرح حائز 
اهمیت اســت، اضافه کرد: ایشــان در این اثر فرموده اند که ما هگل، کانت و... را جلو 

می آوریم ولی از گنج هایی که خودمان داریم غفلت می ورزیم.
وی افزود: رویکرد مبارزاتی، سیاسی و حکومتی که در نهج البالغه موج می زند در این  
اثر کامالً شــفاف و نمایان است؛ همچنین ویژگی دیگر این اثر، آن است که انسان با 
خواندن آن تشویق به عمل و اثرپذیری می شود نه اینکه صرفاً بخواهد وارد وادی نظری 
شود.مدیر حوزه های علمیه اظهار کرد: از دیگر ویژگی این اثر آن است که در کل اثر، 
یک خط فکری وجود دارد که تعالی یافته و پخته تر شده است. در این اثر تقوا، اخالص، 
فداکاری، ایثار و گذشت ایشان دیده می شود؛ یعنی شرحی است که به قیمت زندان 
و تبعید گفته شده است. آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه این شرح با مجاهدت در میدان 
و مقاومت در صحنه گره خورده و برای این شــرح هزینه داده شده است، ادامه داد: 
نهج البالغه امروز هم می تواند جهان را تکان داده و موج مقاومت را به پیش ببرد؛ کتابی 
که عالمان مسیحی را تسخیر کرد می تواند موج مبارزه با ظلم و ستم را در جهان پیش 

ببرد و همین روح است که در رهبری تجسد یافته است.

زیارت اصیل، تجربه زیسته ای 
از امت واحده است

معارف: مسئله ارتباطات میان فرهنگی جزو 
ویژگی های یک زیارت اصیل اســت. اگرچه 
این موضوع حمل بر موضوع زیارت اســت و 
جزو تعاریف سنتی زیارت نیست. یعنی در آن 
تعریف سنتی اگر زیارت را تنها مسئله ای فردی 
و تک بعدی در نظر بگیریم، با حذف این بعد 
هیچ خللی به زیارت وارد نمی شود! چنانچه در 
حال حاضر هم ما معموالً به صورت فردی به 
زیارت امام رضا)ع( می رویم و نهایتش با رفتن 
به دو پاساژ و خرید از یک مغازه زیارتمان تمام 
می شود. اما اگر اعتقاد داشته باشیم که زیارت 
یک مسئله اجتماعی است و ساحات مختلفی 
دارد، آن وقت می بینیم که چه انحراف بزرگی 

در مسئله زیارت صورت گرفته است. 
اگر این ارتباطات فرهنگی ایجاد نشود، تعامل 
فرهنگی میان اقوام مختلف شکل نمی گیرد و 
افراد فقط یک سفر گردشگری زیارتی را تجربه 
می کنند. نوعی چرخــه هتل حرم بازاری که 
ما در حج یا مشــهد شاهد آن هستیم شکل 
می گیرد و این مســئله رفته رفته به جدایی 
مســلمانان از یکدیگر و کمرنگ شدن مفهوم 

امت اسالمی منجر می شود. 
در واقع یکی از مهم ترین کارکردهای فرهنگی 
زیارت شکل گیری هویت واحدی است که در 
خالل همین تعامالت فرهنگی رخ می دهد و 
مفهوم امت اســالمی معنای خودش را پیدا 
می کند. افراد در این زیارت، تجربه زیسته ای از 
معنای امت واحده پیدا می کنند؛ در واقع هدف 
زیارت در شکل بومی و اصیلش تقویت هویت 
امتی مسلمان بوده است. فارابی هم به همین 
معنا اشــاره می کند و می گوید که تعامالت 
فرهنگی مسلمانان در زیارت با یکدیگر موجب 
ایجاد علقه و الفت میان آن ها می شــود و اگر 
مسلمانان بتوانند از آن محافظت کنند می توان 

به انسجام امت اسالمی رسید.

زیارت قرار است 
به عنوان یک 
الگو، شیوه زیست 
مؤمنانه را به 
مسلمانان آموزش 
دهد تا در سایر 
امور بتوان از آن 
الگوبرداری کرد

بــــــــرش

زیارتمعارف
نهجالبالغه

دکتر هادی غیاثی
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«آگهى مناقصه عمومى تك مرحله اى»
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︣︠︡ ﹜﹢ازم ︗️ ︑︺﹞﹫︣ و﹡﹍︡اری ︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︨︴︫︣ ︤د

﹢رت   ︮﹤  ︋︡ ︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ︫︀ ﹥ ﹝﹫︤ان٢٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل  ﹝﹩︋  ﹢رت ﹝﹆︴﹢ع︋   ︮﹤ ️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹋︣  ︫️  ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡
 ︫︡︀ ﹩ ﹡︀م︋   ︋️ ︀ اوراق ﹝︪︀ر﹋  ︧︀ب ﹝︢﹋﹢ر و ﹤︗در و ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹢رت ︲﹞︀﹡  ︮﹤  ︋︀  ︤د و  ﹟︀رت د﹨﹛ ﹁︣ورد︖︑ ﹈﹡︀ ﹥ ︧︀ب ٢٠١٨٨٠۵٨۶۶︋   ︋︤ وار

﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︨︍︣ده ا﹡︖︀م ︑︺︡ات: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات در ﹨﹠﹍︀م ︻﹆︡ ﹇︣ارداد﹝︺︀دل١٠در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎︣وژه: ︎︣وژه از ﹝﹏ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨  ︨︀ز﹝︀ن ︨﹫﹞︀﹝﹠︷︣ و﹁︱︀ی ︨︊︤ ︫︣ی ︫︣داری ︤د ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︫﹢د. 

﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹝︣﹝︀﹡﹥ اداره ︣ا︨️  ﹫︪﹠︀دات︋   ︎﹜﹫﹚︧︑ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ر  .︫︡︀  ︋﹩﹞  ٩٨/٠۶/٠۶ ﹤︊﹠ ︣︡ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د از ︑︀ر ︀ر︫   ︠️﹚﹞
 ︦﹫︀ر︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢٠در د﹁︐︣ر روز ︊︮١٠️︻︀ ﹫︪ــ﹠︀دات در︨  ︀︫ــ︡ و ﹋﹙﹫﹥︎  ︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٧/٩٨/٠۶   ﹝﹩︋  ︫ــ︣داری ︑︀︎ 

︨︀ز﹝︀ن  ﹝﹀︐﹢ح ﹝﹩ ︫﹢د.
﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر:  ︫︣︤د                                 

parks.yazd.ir﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ︀زاده و ︉﹫﹆﹡ ︡﹫︫ ﹤﹢﹋– ﹜︀﹇ ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫︫ار﹢﹚ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: ︤د ـ︋ 
︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت  ︀﹡﹈ ︑︖︀رت ︨  ﹞︀ره ٢٠١٨٠۵۴۶۶۶ ﹡︤د︋  ﹥ ︧︀ب︫  ﹢رت وار︤ ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤ ﹇﹫﹞️ و ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د  ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 

﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ . 
 ﹈ ،از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر ︣︐﹝﹋︡وش و﹞ ︍︣ده ﹨︀ی ﹢د،︨  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ︫︭﹩ و  ﹡︷︀︣ آن ﹝︴﹙﹆
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞و ️﹁︀ا︨﹠︀د را در ︡︣  ︩︠﹫ parks.yazd.ir  ️︀﹁︣م︎   ︨﹤ ︣︡ ا︨﹠︀د،︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︠️︗ ﹤︗و ︤از وار ﹏︊﹇ ️︧︀ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹝﹩︋ 

﹥ ا︨︐︣دادا﹟ و︗﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد.  ﹠︡ و وار︤ و︗﹥،︫︣داری ﹡︧︊️︋   ︋﹟ا ️︀︻در︮﹢رت ︻︡م ر
 .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده ﹨︀ی آ ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن اول ︑︀ دوم﹎︡﹡︣  ︋﹤︙﹡︀﹠

︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︀﹡︀︐︨︀ی ﹝︣ا﹋︤ ا︣دار ︣داری ︤د ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣وط و ︑﹊︀﹜﹫︿︫  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀د︋  ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و دادن︎ 

۵٧٧١٨٢﹩﹎︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                                                                          ︫﹠︀︨﹥ آ︻ ﹤︋ ﹩﹎︀پ و ﹡︪︣ آ ﹤﹠︤﹨

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۴

آ﹎﹩ ﹝︖︡د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره: ٩٧٠٢۵

ZRD -٩۶٠٠٠۴۵ :︡︣︠ ︀ره ︑﹆︀︲︀ی﹝︫    ﹩﹡︀︪﹡ ︩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹁﹢م آ︑
︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٣٣٣١

︩ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹢رد  ــ︣ا︳ و ﹝︪︭︀ت ذ﹏، ﹁﹢م آ︑ ﹫︣از در ﹡︷︣ دارد ﹝︴︀︋﹅︫  شـركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى ﹝︧ــ︐﹆︣ در︫ 
﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︎︀ر︨ــ﹫︀ن ︠﹢د را از ︫ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه وا︗︡ ︫︣ا︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ︳︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ 
 ﹟﹫︀ ــ︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (در︎  ︦ از ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹇﹫﹅︫   ︎www.szogpc.com ️︀ــ  ︨﹤ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩)، در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︑﹢ا﹡︑ ﹩︀﹫﹥ ﹋︀﹐ را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت 

.︡﹠︀﹝﹡ ر ار︨︀ل﹢﹞ا ﹟ا ﹤ ️ ﹁﹢ق ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و︋  ︀ ﹀﹥ اول︨  ︡ه وا﹇︹ در︮   ︫️ ﹋︀﹐ و ︑︀﹝︲ ﹤﹫﹛ در︠﹢ا︨
FFFP ع﹢﹡ ﹩﹡︀︪﹡ ︩ ︣ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.) ﹁﹢م آ︑ ️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ ︀ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩ در︨   ︋︀ ︣ح ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐: (︫︣ح ﹋︀﹝﹏ ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐﹨  ︫-١

 ﹤︨ ︀ ﹤﹨︀﹞ ︩︫ ﹩﹊﹡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ار︗︀ع ﹋︀ر ︡﹠در ﹁︣آ ️﹋︫︣ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ در ︡﹫︃︑ ٢- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟: ︎︦ از
﹝︀﹨﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹞ ︡︡︀ ر︨ــ﹫︡ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ (︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ︗️ وار︤ و︗﹥ ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹎︣دد) ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 

ر︀ل ︋﹥ ﹡︀م ︫︣﹋️ ︋︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩ ا﹜︤ا﹝﹫︧️.
٣- ﹝﹢︑ ️﹚﹏: آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ﹁︣﹝︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ارز︀︎ ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری روز ١٧/٩٨/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۴- ار︨︀ل ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:
︀﹋︀ت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︎﹤︫︡ه ﹝﹙︤م ︋﹥ ارا ︡﹫︃︑ ︀ی︐﹋︣  ︫،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀۴-١) ︎︦ از ا﹡︖︀م ارز
ر︀ل)، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠﹩ و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ︸︣ف ﹝︡ت ز﹝︀ن دو ﹨﹀︐﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡. در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ︱﹢ر در رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︗﹢د 

﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
۴-٢) ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀دات ﹝︀﹜﹩ ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩ ︫︣﹋︐︀، ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

.︡﹠︫︀︋ (AVL) ︣انا ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣ ︡﹫︃︑ ۵- ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹐زم ا︨️ در ﹜﹫︧️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد
۶- در ︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ا﹜︤ا﹝﹫︧️.

.︡︀﹝﹡ ️﹁︀︎︣دا︠️ در ︩﹫︎ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︼﹚︊﹞ ﹏﹋ ︡︮︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٢۵ در ︣︊︐︺﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ا﹡︡ ︋︀ ارا﹢︑ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٧- ︋︣﹡︡ه
٨- ﹇﹫﹞️ ︑︣از ︫︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹝︐﹫︀زات ﹁﹠﹩ ارا﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ︲︣︉ ︑︃︔﹫︣ ۴٠ در︮︡ ﹝︀︨︊﹥ و ﹝﹑ک ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣﹡︡ه 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︑﹢︗﹥: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ︫︣ا︳ و ز﹝︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.

.︡﹫︀﹝﹡ ︀ره ٣٢٣١۴۴۴٧-٠٧١ ار︨︀ل﹝  ︫﹤ ﹢د را︋  ﹍﹫︣︡ و ﹝﹊︀︑︊︀ت︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١٣٨۴٠٢ و ٣٢١٣٨۴٣۶- ٠٧١ ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹢رت ︲︣ورت︋  در︮ 
 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۸

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩  
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︤ا︡ات ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏  را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ات از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 ️︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︮  ــ︡ و ﹐زم ا︨️︫  ﹢ا﹨︫︡  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 

﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٧/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

محل بازديدموضوع مزايدهشماره مزايده
مبلغ تضمين شركت در مزايده 

(ريال)

98/31/69
واگذارى يك دستگاه خودرو سوارى 

(پژو 405) -نوبت دوم
10/000/000اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى مشهد

98/31/70
واگذارى يك دستگاه خودرو سوارى

 (پرايد )-نوبت دوم
6/500/000اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى مشهد

98/31/71
فروش ضايعات فلزى شهرستان نيشابور

 (وزن تقريبى 50 تن) -نوبت دوم
اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

85/000/000نيشابور

98/31/72
فروش ضايعات فلزى شهرستان سبزوار

 (وزن تقريبى 30 تن)- نوبت دوم

اداره راهدارى حمل و نقل           
54/700/000جاده اى سبزوار

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد.
١٣٩٨/۶/١۴ ︡ه : ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠: ١۴ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️﹚﹞

١٣٩٨/۶/٢۶ ٠٠: ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞
︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه :  ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٢٧/١٣٩٨/٠۶

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︫︡︡ه در ا︨﹠︀د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︀زد ︬︪﹞ ︡ه ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ در ز﹝︀ن︀ن ︫︣﹋️ در ﹝︤ا﹫︲︀﹆︐﹞
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار : ﹝︪︡– ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م – ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س٨-٣٣۴١٢٠٢۴-٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣ : ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) : ۴١٩٣۴ -٠٢١
: ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗

www.setadiran.ir : (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۲

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول)
﹥ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏   اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹩﹇﹢﹆ ︀صا︫ــ ﹤ ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟︋  ــ︣ی و ﹝︃﹝﹢ر️ ﹨︀ی اداری︠  ︣ون︫  ــ︣ی و︋  درون︫ 
  ️﹫﹛︀︺﹁ ︡ ️ ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون ،  ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ و دارای ﹋ ﹫﹑  ︮︡ ﹫︀︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و دارای ﹎﹢ا ︳︣ا  ︫︡ وا︗

. ︡  ︫︡ ﹢ا﹨ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠   ︋️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡ ︀﹝﹡ و ﹡﹆﹏ وا﹎︢ار ﹏﹝
 ١-︫︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون ︫︣ی و ︋︣ون ︫︣ی و ﹝︀﹝﹢ر️ ﹨︀ی اداری ﹝︪︡ و ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ .

٢-﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ﹋︀﹝﹏ ︫﹞︧﹩ 
٣-﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن : ۶/۵۴١/٨۶١/٧٢٨ ر︀ل 

۴- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٣٢٧/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞١٣٩٨/٠۶/١٠ ﹤︊﹠︪﹊ ٠٠️: ١٩︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵

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

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١
٧- ﹝﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د ﹨︀ : ︑︀ ︨︀︻٠٠️ :١٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٠ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د .

٨- ︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ : ︨︀︻️ ١٠ ︸︣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢١ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏ .
︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را  ︑ http:iets.mporg.ir  ️︀️ ︻﹠﹢ان︎  ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در︨  ﹋︣  ︫

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ارا﹢﹞ا ﹤︋
︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت در︫   ︨



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهار شنبه 6 شهریور 1398 26 ذی الحجه 1440 28 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9049 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

یحیی بونو درگذشت    معارف: پروفسور »یحیی )کریستین( بونو« مترجم، نویسنده و استاد فلسفه و عرفان شیعی که برای سخنرانی و تبلیغ ایام محرم به ساحل عاج سفر کرده بود، در سانحه ای درگذشت. بونو 
در سال 19۷9 به دین اسالم درآمدو سال 199۵ از رساله دکترای خود با عنوان الهیات در آثار فلسفی و عرفانی روح اهلل خمینی در دانشگاه سوربون دفاع کرد. وی که از 1991 برای تدوین رساله خود به ایران 
سفر کرده بود، به مدت هفت سال از جلسات سیدجالل الدین آشتیانی در مشهد استفاده برد. روزنامه قدس پیشتر گفت وگوهایی را با این اندیشمند فرانسوی در آبان 139۷ و فروردین 1398 منتشر کرده بود.

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی:
محبت اهل بیتb ما را به خدا می رساند

شبستان: محبت اهل بیت)ع( سرمایه 
بزرگ خداســت و باید توفیق شناخت 
این ســرمایه را قدر دانست؛ باید از آن 
هم برای نشــر معارف اهل بیت)ع( در 
جامعه و هم برای وحدت دنیای اسالم 
استفاده کنیم. معارف اهل بیت)ع( عامل 
مهم و مؤثری برای ارتباط با سایر ادیان 

و مذاهب است. عوامل مشترکی برای ارتباط روحی و معنوی با سایر ادیان وجود 
دارد و ادعیه اهل بیت)ع( به ویژه صحیفه ســجادیه در این بین بسیار مؤثر است. 
اگر به راســتی بدانیم اهل بیت)ع( چه کسانی و دارای چه کماالتی هستند، قطعاً 
بر ارادت و محبتمان به آن ها افزوده می شود. کلمه جامع بین همه علما و بزرگانی 
که ما در محضر آنان درس خوانده ایم، این بوده اســت که ما هرچه داریم در سایه 
توسل به اهل بیت)ع( بوده است. شرکت در مجالس عزا، اطعام ها، نذورات و خدمت 
به دوستداران اهل بیت)ع( نوعی ابراز عشق و عالقه به خاندان نبوت است؛ وقتی 
محبت به آثار یک چیز زیاد شد، جوهر محبت به ذات آن شئ تعلق پیدا می کند؛ 
این محبت ها ما را به خدا می رســاند. کسانی که درصدد تهذیب نفس هستند و 
می خواهند به قرب الهی برسند هرچه بیشــتر عوامل دخیل در آن را بشناسند، 
بیشتر به خدا نزدیک می شوند؛ مهم ترین عامل در این راستا محبت اهل بیت)ع( 

است. محبت به اهل بیت)ع( موجب پاک شدن آلودگی های انسان می شود.

سند جامع تبلیغ فرهنگ اهل بیتb تدوین می شود 
ایکنــا: دبیرکل مجمــع جهانی اهل 
بیت)ع( گفت: با همــکاری یک گروه 
اندیشــه ورز و متخصــص در عرصــه 
بین المللی در تالش هســتیم تا سند 
جامع تبلیغ فرهنگ اهل بیت)ع( تدوین 

و آماده بهره برداری شود. 
 حجت االســالم رضا رمضانی، دبیرکل 

مجمع جهانی اهل بیت)ع( دیروز در همایش طالیه داران تبلیغ در آستانه ماه محرم 
در ســالن والیت اردبیل اظهار کرد: مشغول مطالعه و تدوین برنامه های تبلیغی و 
ترویجی با محوریت فرهنگ اهل بیت)ع( هستیم که در این راستا توسعه دانشگاه 

اهل بیت در کشور های اروپایی و آمریکایی مدنظر است.
وی از توسعه بخش رسانه ای مجمع جهانی اهل بیت )ع( و تالش برای تولید محتوا 
در تبیین و تشریح فضائل و سیره و سلوک ائمه اطهار)ع( خبر داد و تصریح کرد: در 
این زمینه نزدیک ترین ارتباط را با مراکز اروپایی، آمریکایی و آفریقایی داریم و تالش 

می کنیم با تکمیل بانک اطالعاتی، علمای شیعی فعال در دنیا را شناسایی کنیم.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( به راه اندازی شــبکه های مختلف با محوریت 
تبیین و تبلیغ سیره اهل بیت اشاره کرد و گفت: مجمع بانوان پیروان اهل بیت)ع( 
در آمریکا، آفریقا و اروپا شــکل گرفته و فعالیت خود را در زبان های مختلف انجام 
می دهد.رمضانی ضرورت تدوین کتاب و آشنایی بیشتر دوستداران اهل بیت)ع( را 
یادآور شد و تصریح کرد: باید تدوین کتاب مهم تر از ترجمه مورد نظر قرار گیرد، هر 
چند که میراث فرهنگ شیعی باید به زبان های مختلف ترجمه شده تا عالقه مندان 

در سراسر دنیا از این میراث عظیم استفاده کنند.
وی بیــان کرد: راهبرد مجمع جهانی اهل بیت )ع( معرفی مکتب اهل بیت)ع( با 
عقالنیت، معنویت و عدالت است و به هیچ وجه نمی خواهیم در این موضوع زمینه 

برخی انحرافات و انحطاط ها را فراهم کنیم.
عضو مجمع خبرگان رهبری منویات رهبر معظم انقالب را در شناســاندن ابعاد 
مختلف مکتب اهل بیت)ع( در سطح جهانی و بین المللی یادآور شد و تصریح کرد: 
باید از جنبه عقالنی و معنوی اهل بیت )ع( را به گونه ای معرفی کنیم تا بشریت که 

تشنه چنین معارف غنی و پرباری است از این منابع استفاده کند.

معارف/سیدجوادنقوی یکی از مباحثی که در سال های 
است،  قرار گرفته  علم  اهل  و  نخبگان  توجه  مورد  اخیر 
مبحث چرایی، چیستی و دامنه علوم اسالمی بوده و نظرات 
مختلفی هم در این باره ارائه شده است. حجت االسالم دکتر 
غالمحسن محرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی کتابی تألیف کرده با عنوان »امامان شیعه)ع( 
و علوم اسالمی« که در آن با رویکردی تاریخی، ضمن بیان 
تعریف علم و به طور خاص علوم اسالمی، به واکاوی نقش 
ائمه)ع( در شکل گیری این علوم و برجسته سازی زبان علمی 
آن بزرگواران پرداخته است. همین کتاب بهانه ای شد تا با وی 

به گفت وگو بنشینیم.

 آیا در دوره ائمه)ع( تعریف شــفافی از علم وجود 
داشته یا در سیر تطور زمان، معارف اهل بیت)ع( به 

صورت علم درآمده است؟
البته در حال حاضر علمی که بحث می شــود و منظور از آن 
ساینس است، علم تجربی و مادی یا به تعبیری هر آن چیزی 
است که بشود آن را اثبات کرد؛ اما علم در فرهنگ اسالمی 
به این معنا نیست که فقط به صورت تجربی ثابت شود؛ تمام 
معارفی که بشر می تواند کسب کند، علم است و در فرهنگ 
ائمه)ع( این علوم درجه بندی شده است؛ علومی که به سعادت 
بشــر مربوط می شود درجه باالتری دارد و علوم دیگر درجه 
پایین تری. باید توجه کرد در آن زمان، محافل علمی وجود 
داشته و کتاب هایی هم نوشته شده و مردم هم معنای علم را 
می دانستند و این طور نبوده که مردم آن زمان با علم بیگانه 

باشند.

 درجه بندی علوم نــزد ائمه)ع( به چه صورت بوده 
است؟

حدیثی داریم که پیامبر)ص( در مسجد فرمودند: کالم، فقه و 
اخالق، علوم ضروری و مهم تر از علوم دیگر هستند. 

 نقش شاگردان ائمه)ع( در گسترش این علوم چگونه 
بوده است؟

آنچه مشخص است اینکه پیشتازی در ادوار مختلف تاریخ نزد 
شاگردان ایشان وجود داشته که به تربیت ائمه)ع( برمی گردد 
و نقش اصلی را خود حضرات ایفا کردند؛ شیعیان در سه قرن 
نخست به واسطه حضور معصوم پیشتاز علم بودند و شاگردان 
با درایت توانســتند در مقاطع مختلف در نشر و حفظ این 

علم کار کنند.

 برخورد ائمه)ع( در دوره زیست خود با علوم عقلی و 

فلسفه چگونه بوده است؟
اگر در سخنان ائمه دقت و تأمل کنید، ایشان عقلی و عقالیی 
صحبت کردند؛ البته نه به این معنا که فیلســوف باشند اما 
خالف فلســفه و عقل صحبت نکردنــد. متفکری صحیفه 
امام ســجاد)ع( را خوانده و ادعا کرده بــود این کتاب یک 
دوره کامل حکمت متعالیه است؛ یا ما می دانیم که معتزله، 
متکلمانی عقل گرا بودند و معارف اسالمی را با قواعد عقلی 
بیان می کردند و امیرالمؤمنین را نخستین فردی می دانستند 
که قواعد اســالمی را بــه صورت عقلی بیان کرده اســت.

 احادیثی که از ائمه درباره فلســفه داریم، چگونه 
است؟

دو گونه حدیث است که از ائمه مطرح شده؛ تعدادی حدیث 
اســت که در کتب معتبر نقل نشده و مذمت کامل فالسفه 
است؛ این روایات خیلی قوی نیستند و البته دقت کنید که 
مذمت فالسفه است، نه فلسفه. دسته دیگر روایاتی هستند 
در تأیید فلسفه؛ مثالً روایتی از امام باقر)ع( داریم که از ارسطو 

تعریف کرده اند و در کتاب توحید مفضل آمده است.

 نمی شــود از این روایات برداشت کرد که ناظر به 
همان دوره و فالسفه آن مقطع بوده است؟

بله؛ می شود ناظر به نوع خاصی از فالسفه یا صوفیان سنی همان 
دوره باشد؛ البته هشام، شاگرد امام صادق)ع( ردیه ای بر نظریه 
توحید ارسطو نوشته است. می شود این گونه برداشت کرد که در 
اسالم فلسفه گرایی در مقابل علوم اسالمی و مکتب اهل بیت)ع( 
مورد تأیید نبوده اما خود فلسفه مورد تأیید است. به طور کلی 
شیعیان به علوم عقلی اقبال بیشتری داشته اند تا اهل سنت و 
شاگردان ائمه)ع( در این زمینه نسبت به دیگران جلوتر بودند.

 علم فقه چگونه و در چه دوره ای شکل گرفته است؟
ابن ابی الحدید می گوید: مؤسس علم فقه، امیرالمؤمنین است. 
ببینید؛ علم فقه یعنی شیوه پاسخگویی به نیاز دینی مردم؛ 
اینکه رابطه خدا و مردم چگونه باید باشــد؟ چگونه زندگی 
کنند؟ چگونه مملکت داری انجام دهنــد و... با این تعریف، 
تأســیس علم فقه به دوره خود پیامبر برمی گردد که قرآن 
نازل می شود و به عنوان مثال مردم مراجعه می کردند و درباره 

نماز و زکات می پرسیدند. اما پس از پیامبر)ص(، 
به علت پیچیدگی های بیشــتر، به پاســخ های 
جدیدی نیاز بود. طبق روایات خود اهل ســنت، 
نخستین مفتی و فقیه، امیرالمؤمنین بوده است؛ 
حتی داریم که خلیفه دوم گفته بود هرگاه علی 
در مسجد است، فقط ایشان می تواند فتوا دهد و 
شخص دیگری حق فتوا در حضور ایشان را ندارد.

شما می دانید که یکی از بحث های مهم فقه، 
قضاوت اســت و حضرت هم قاضی بالمنازع 
و عالی رتبه ترین قاضی بودند؛ حتی در دوره 
بنی امیه کتاب قضاوت های حضرت علی)ع( 
نوشته و در میان مردم متداول شد و جامعه 
به آن نیاز داشت؛ در صحیح مسلم هم به این 
نکته اشاره شده است و نیاز جامعه آن روز بود 
که از طریق این علم جامعه را مدیریت کنند.

 
 نگاه ائمه)ع( به علوم قرآنی و تفاسیر 
چگونه بوده؛ اصالً مدل خاصی از تفسیر 

مد نظر اهل بیت)ع( بوده است؟
مهم ترین کتاب و منبع پس از وفات پیامبر، 

قرآن بوده اســت؛ چون حدیثی نوشته نشده بود و سیاست 
خلیفه دوم خواندن قرآن بــود و در این زمینه هم حضرت 
امیر)ع( مهم ترین روایات و بیشــترین روایات را داشــته اند. 
البته تفسیر شفاهی بود و کتابی نوشته نشده است. نخستین 
کتاب تفســیر که به صورت مکتوب منتشر شد کتاب امام 
محمدباقر)ع( است که طبق نقل ابن ندیم، محمد بن سائب 

کلبی آن را امال می کرده است.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر محرمی درباره کتاب »امامان شیعهb و علوم اسالمی« 

 آیت اهلل شب زنده دار در دیدار شاگردانائمهbدرعلومعقلیپیشتازبودهاند
با مدیر حوزه علمیه خراسان:

 طرح مباحث به روز و جدید
 در فقه و اصول ضرورت دارد

معارف: آیت اهلل محمدمهدی شــب زنده دار، 
اســتاد سطح عالی حوزه علمیه قم با آیت اهلل 
سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان 
دیدار و گفت وگو کرد. آیت اهلل شب زنده دار در 
این دیدار گفت: مدل های مختلفی در بخش 
آموزش حوزه علمیه قم بررسی و به کار گرفته 
شده است که مشخص می کند، متون فعلی 
حاوی مطالبی است که دیگر کاربرد ندارد و 
باید جای آن را مطالــب جدید پر کند. وی 
بــا تأکید بر اینکه اصل طرح مباحث به روز و 
جدید در فقه و اصول ضرورت دارد و نیازهای 
جامعه را برطرف خواهد کرد، گفت: مســائل 
فقهی مثل بانکداری، بورس و بیمه در میان 
مباحث حوزه های علمیه کمتر پرداخته شده 
و تــا به صورت اســتداللی تدریس و تدقیق 

نشود، بحث های آن گنگ خواهد بود.
این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: تحول 
معنادار و صحیح همین است که مباحثی که 
ضرورت ندارد حذف شــده و مســائل جدید 
جایگزین آن شــود؛ در این زمینه تعصبی بر 
مباحث گذشــتگان وجود ندارد، زیرا ایشان 
با تالش های خود مســیر را برای بحث های 
جدید هموار کرده اند. وی با اشــاره به اینکه 
ذهن طالب جوان اکنون درگیر مسائل جدید 
اســت و اگر به آن پاســخ داده نشود، ممکن 
است سبب سرخوردگی و دلسردی نسبت به 
درس و بحث شــود، گفت: بر همین اساس 
در مؤسسه فقه معاصر مشغول تدوین متون 
جدید هستیم که می تواند به مرور جایگزین 
متون درسی فعلی باشد.آیت اهلل سیدمصباح 
عاملی نیــز در این دیــدار رویکرد جدید به 
متون درســی را یکی از الزامــات تحول در 

حوزه علمیه دانست.

به طور کلی 
شیعیان به علوم 

عقلی اقبال 
بیشتری داشته اند 

تا اهل سنت و 
شاگردان ائمه)ع( 

در این زمینه 
نسبت به دیگران 

جلوتر بودند

بــــــــرش

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

هیئت

خبر

حوزه علمیه

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان تايباد 
سال 1398

ــند رسمى و به استناد تبصره  ــاختمانهاى فاقد س پيرو آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ذيل ماده 13 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون اخيرالذكر تحديد حدود

اراضى مهروس پالك 251- اصلى 
ــم حوره عطائى  ــهد به نام خان ــى واقع در تايباد بخش چهارده مش ــى از 251 - اصل ــالك 5599 فرع - پ
ــماره  ــام محوطه وصل به آن طبق راى ش ــاب انبارى به انظم ــدانگ يكب ــبت به شش فرزند عطامحمد نس
ــورخ  م  139760306015008967 ــى  اصالح راى  و   1397/2/8 ــورخ  م  139760306015000675

1397/10/10 هئيت قانون تعيين تكليف
ــى ساالرى شوريچه  ــهد به نام موس - پالك 5601 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش
ــماره 139660306015006271 مورخ  ــق راى ش ــاب منزل طب ــدانگ يكب ــبت به شش فرزند محمد نس

1396/12/13 هئيت قانون تعيين تكليف
ــكوهى بهلولى  ــهد به نام هادى ش - پالك 5606 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش
ــماره 139860306015002694 مورخ  ــدانگ يكباب منزل طبق راى ش ــبت به شش فرزند گل محمد نس

1398/3/25 هئيت قانون تعيين تكليف
- پالك 5607 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مشهد به نام قدرت اله نظرى فرزند ذبيح اله 
نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر انبارى طبق راى شماره 139860306015002480 

مورخ 1398/3/11 هئيت قانون تعيين تكليف 
در ساعت نه صبح روز دو شنبه مورخ 1398/7/8 در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد. 

ــود در وقت مقرر در محل  ــى و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى ش ــذا از متقاض ل
وقوع ملك حضور به هم رسانند بديهى است در صورت عدم حضور متقاضى و يا نماينده قانونى آنان طبق 
ــد معترضين  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش ماده 15 قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار ش
ــى روز از تاريخ  ــتناد ماده 20 قانون و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت س مى توانند به اس
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت به مرجع قضائى نمايند در غير اينصورت با  ــليم اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم دادخواس تس
ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست توسط متقاضى و با نماينده قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله 

عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد . 9806918
تاريخ انتشار: روز چهار شنبه مورخ 1398/6/6 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد
غالمرضا آقازاده

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003914- 1398/05/30 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاسم عزيزى به شناسنامه شماره 378 كد ملى 0749398191 صادره 
ــماره 1142 فرعى  ــاحت 114,67 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند محمد در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد (موازى 106,83 متر مربع  از 257 اصلى واقع در خراس
ــاعى خانم فاطمه عبداللهى ارزه ئى و موازى 7,84 متر مربع از محل  ــمى و مش از محل تمامت مالكيت رس
قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى خانم آمنه فيض اللهى ارزه ئى 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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806925
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003909- 1398/05/28 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 656 كد ملى 0749383410 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد تاجيك به شناس
تايباد فرزند سرور در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 215 متر مربع پالك شماره 1184 فرعى از 250 
ــهد حوزه ثبت ملك تياباد از محل تمامت مالكيت متقاضى و  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
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. 9806946
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003908- 1398/05/28 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 515 كد ملى 0749381981 صادره  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا تاجيك به شناس
تايباد فرزند رمضان در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 176 متر مربع پالك شماره 672 فرعى از 250 
اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت خانم فاطمه 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــنگانى جوزقانى و قس س

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

صادر خواهد شد. 9806947
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003592- 1398/05/08 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد وطنخواه به شناسنامه شماره 334 كد ملى 0748671579 صادره 
تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب منزل دو طبقه به مساحت 131,25 متر مربع پالك شماره 1159 
فرعى از 257 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى متقاضى و قس ــمى و مش رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9806948
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/06 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/21

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــت به كالسه   142    از  ــرح دادخواس ــنامه   13   به ش ــدلو   داراى شناس نظر به اينكه خانم فاطمه مرش
ــف مرشدلو   به  ــادروان يوس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
شناسنامه 3311   در تاريخ  1393/7/29   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  صديقه مرشدلو     فرزند يوسف     ش.ش   6978   ت.ت 1353/6/10  نسبت فرزند مرحوم  

2.  حسن مرشدلو   فرزند يوسف    ش.ش  16  ت.ت  1360/1/20    نسبت فرزند مرحوم 
3.  شهر بانو مرشدلو    فرزند يوسف     ش.ش 2  ت.ت  1339/11/15      نسبت فرزند مرحوم    

4.  حسين مرشدلو    فرزند  يوسف ش.ش 80  ت..ت  1356/8/15    نسبت فرزند مرحوم
5 .  يداله مرشدلو    فرزند  يوسف    ش. ش 5541   ت.ت   1345/2/1  نسبت فرزند  مرحوم

6.  فاطمه مرشدلو   فرزند  يوسف    ش..ش 13   ت.ت   1337/9/1   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . زهرا مرشدلو    فرزند  يوسف   ش.ش  12   ت.ت  1341/10/12  نسبت  فرزند  مرحوم 

8 . فريبا مرشدلو فرزند يوسف ش.ش 1051241227 ت.ت 1384/9/24 نسبت فرزند مرحوم 
9 . زهرا عشقى فرزند محمد ش.ش 907 ت.ت 1356/6/10 نسبت همسر مرحوم         

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806956
 سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــت به كالسه   142    از  ــرح دادخواس ــنامه   13   به ش ــدلو   داراى شناس نظر به اينكه خانم فاطمه مرش
ــف مرشدلو   به  ــادروان يوس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
شناسنامه 3311   در تاريخ  1393/7/29   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  صديقه مرشدلو     فرزند يوسف     ش.ش   6978   ت.ت 1353/6/10  نسبت فرزند مرحوم  

2.  حسن مرشدلو   فرزند يوسف    ش.ش  16  ت.ت  1360/1/20    نسبت فرزند مرحوم 
3.  شهر بانو مرشدلو    فرزند يوسف     ش.ش 2  ت.ت  1339/11/15      نسبت فرزند مرحوم    

4.  حسين مرشدلو    فرزند  يوسف ش.ش 80  ت..ت  1356/8/15    نسبت فرزند مرحوم
5 .  يداله مرشدلو    فرزند  يوسف    ش. ش 5541   ت.ت   1345/2/1  نسبت فرزند  مرحوم

6.  فاطمه مرشدلو   فرزند  يوسف    ش..ش 13   ت.ت   1337/9/1   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . زهرا مرشدلو    فرزند  يوسف   ش.ش  12   ت.ت  1341/10/12  نسبت  فرزند  مرحوم 

8 . فريبا مرشدلو فرزند يوسف ش.ش 1051241227 ت.ت 1384/9/24 نسبت فرزند مرحوم 
9 . زهرا عشقى فرزند محمد ش.ش 907 ت.ت 1356/6/10 نسبت همسر مرحوم         

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806955
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003199- 1398/04/25 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــين محمدى استادى به شناسنامه شماره 4 كد ملى 0749694831  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
صادره تايباد فرزند حسن در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 168,95 متر مربع پالك شماره 557 مكرر 
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 250 اصلى واقع در خراس
مالكيت مرحوم عبدالرسول غفارى (سهم االرثى ابانصر – فريبا – حميد – مجيد غفارى و طلعت 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. 9806312
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009355- 11/11/ 1397 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى ذوالفقارى به شناسنامه شماره 0740173502 كد ملى 
ــول در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 470 متر مربع  0740173502 صادره تايباد فرزند رس
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از  ــماره 46 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس پالك ش
محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى مرحوم رسول ذوالفقارى 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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 986313
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009354- 11/11/ 1397 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حكيم ذوالفقارى به شناسنامه شماره 927 كد ملى 0749764937 صادره 
فرزند رسول در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 270 متر مربع پالك شماره 14 فرعى از 251 
اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و 
ــول ذوالفقارى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــاعى مرحوم رس مش
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9806314
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا 
ــمى آنان در هيأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تأييد قرار گرفته  رس
ــار و  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش سه قوچان پالك 8 اصلى- اراضى جعفرآباد

ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 51 فرعى از 8 اصلى فوق به  ــه دانگ مشاع از شش -س
ــيدمحمد از محل  ــى خانم بى بى زهرا صفوى مقدم فرزند س ــر مربع ابتياع ــاحت 4257/64 مت مس
ــماره 1398/423-98/04/22 كالسه  ــيدمحمد صفوى برابر رأى ش ــمى آقاى س مالكيت ثبتى رس

117-1397هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 51 فرعى از 8 اصلى فوق  ــاع از شش ــه دانگ مش -س
ــن از محل مالكيت ثبتى  ــاحت 4257/64 متر مربع ابتياعى آقاى عباس حفارى فرزند حس به مس
ــماره 98/04/22-1398/424                       ــيدمحمد صفوى و عباس حفارى و ... برابر رأى ش ــمى آقاى س رس

كالسه 107-1397هيأت
بخش سه قوچان پالك 9 اصلى – اراضى آقداش

ــاحت  ــى از 18 فرعى از 9 اصلى فوق به مس ــالك ... فرع ــاب دامدارى داراى پ ــدانگ يك ب - شش
ــمى آقاى  ــزه صديقى فرزند نوراله از محل مالكيت ثبتى رس ــع ابتياعى خانم ف ــر مرب 1333/16 مت

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

ــى فوق به  ــى از 12 اصل ــى از 107 فرع ــى داراى پالك .... فرع ــاغ ميم ــك قطعه ب ــدانگ ي -شش
ــد محمدرضا از محل  ــماعيل فرهمند فرزن ــع ابتياعى آقاى محمداس ــاحت 3308/34 متر مرب مس
ــماره 98/04/29-1398/430                                       ــى قائمى برابر رأى ش ــمى آقاى غالمرضا و مجتب مالكيت ثبتى رس

كالسه 86-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 64 اصلى –  اراضى خبوشان

-ششدانگ يك قطعه باغ داراى پالك 236 فرعى از 64 اصلى فوق به مساحت 1674/16 متر مربع 
ــمى آقايان احمد و  ــاى محمدرضا كوندورى فرزند محمدعلى از محل مالكيت ثبتى رس ــى آق ابتياع

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

احمد و محمود خبوشانى برابر رأى شماره 1398/442-98/04/30 كالسه 81-1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى و باغ داراى پالك هاى 238 و  ــهم شش ــاع از 8 س ــهم مش 1/25 س
ــانى  ــاحت 6583/33 مترمربع ابتياعى آقاى محمدولى خبوش ــى از 64 اصلى فوق به مس 257 فرع

خبوشان فرزند محمود از محل مالكيت ثبتى رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/321 
– 98/03/19 كالسه 57-1396 هيأت

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

كالسه 53–1396 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى و باغ داراى پالك هاى 238 و 257  ــاع از 8 سهم شش ــهم مش 2 س
ــانى خبوشان  ــين خبوش ــاحت 6583/33 مترمربع ابتياعى آقاى حس فرعى از 64 اصلى فوق به مس
ــماره 1398/319 –  ــاعى متقاضى برابر رأى ش ــمى مش فرزند محمدولى از محل مالكيت ثبتى رس

98/03/19 كالسه 56–1396 هيأت
ــالك 239 فرعى از  ــى داراى پ ــدانگ يك قطعه زمين مزروع ــهم شش ــاع از 8 س ــهم مش 1/43 س
ــان فرزند  ــانى خبوش ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى محمدولى خبوش 64 اصلى فوق به مس
ــمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 1398/439 – 98/04/30                         محمود از محل مالكيت ثبتى رس

كالسه 73–1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 239 فرعى از 64  ــهم شش ــاع از 8 س ــهم مش 1/43 س
ــانى خبوشان فرزند محمود از  ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى مهران خبوش اصلى فوق به مس
ــماره 1398/440 – 98/04/30 كالسه  ــاعى متقاضى برابر رأى ش ــمى مش محل مالكيت ثبتى رس

74–1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 239 فرعى از 64  ــهم شش ــاع از 8 س ــهم مش 2/28 س
ــاحت 965/75 مترمربع ابتياعى آقاى حسين خبوشانى خبوشان فرزند محمدولى  اصلى فوق به مس
ــماره 1398/441 – 98/04/30                               ــر رأى ش ــى براب ــاعى متقاض ــمى مش ــل مالكيت ثبتى رس از مح

كالسه 75–1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 84 اصلى – اراضى كوران تركيه

ــاحت 6137/07 متر  ــى از 84 اصلى فوق به مس ــالك .... فرع ــك قطعه باغ داراى پ ــدانگ ي -شش
ــرق و مقدار  ــدار 923/06 مترمربع از حد ش ــمال و مق ــه مقدار 60/02 مترمربع از حد ش ــع ك مرب
ــجاع  ــيد ش ــت ابتياعى آقاى جمش 109/37 مترمربع از حد جنوب در حريم رودخانه قرار گرفته اس
ــا برابر رأى                                                        ــجاع قريه صف ــمى آقاى ببرخان ش ــل مالكيت ثبتى رس ــد قره از مح ــا فرزن ــه صف قري

شماره 1398/323-98/03/20 كالسه 51-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 87 اصلى – اراضى فيروزآباد دربند

ــاحت  ــى از 87 اصلى فوق به مس ــالك 20 فرع ــى داراى پ ــه زمين مزروع ــك قطع ــدانگ ي -شش
ــت ابتياعى  ــده اس ــم رودخانه واقع ش ــر مربع در حري ــدار 157 مت ــع كه مق ــر مرب 2304/51 مت
ــوروزى برابر رأى                                                         ــمى نادرمحمد ن ــان از محل مالكيت ثبتى رس ــد معصومى فرزند قرب ــاى محم آق

شماره 1398/318-98/03/19 كالسه 35-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 88 اصلى – اراضى اسفجير

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 224 فرعى از 88 اصلى فوق به مساحت 4250/69 
ــت ابتياعى آقاى ناصرعلى  ــده اس متر مربع كه مقدار 656 متر مربع از آن در حريم رودخانه واقع ش
ــار اسفجير فرزند كشكول از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان رمضان و رحيم رحيميان و ...  خاكس

برابر رأى شماره 1398/433-98/04/29 كالسه 119-1397 هيأت
ــمتى از پالك 88  ــن مزروعى داراى پالك 470 فرعى از 88 اصلى و قس ــدانگ يك قطعه زمي شش
ــر مربع در حريم رودخانه قره چه  ــاحت 39497/37 متر مربع كه مقدار 668 مت ــى فوق به مس اصل
ــت ابتياعى آقاى محمدرضا اميدوار كوران تركيه از محل مالكيت ثبتى رسمى آقايان  قرار گرفته اس
نوروزعلى اميدوار و رمضان قاهرى اينچه كيكانلو و حسن رحيمى و نصرت حكيمى برابر رأى شماره 

1398/425-98/04/22 كالسه 70-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 115 اصلى – اراضى سه گنبد

22616/17 سهم مشاع از 51246/98 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى 
ــه طوطى  ــاحت 51246/98 متر مربع ابتياعى آقاى مهدى محمد زاده قش از 115 اصلى فوق به مس
ــماره 1398/329- ــمى آقاى محمد برات زاده برابر رأى ش فرزند براتعلى از محل مالكيت ثبتى رس

98/03/21 كالسه 49-1397 هيأت
آگهى اصالحى

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى  ــهم مشاع از 73944/16 سهم شش 40357 س
ــت بخش سه قوچان به مساحت 73944/16 مترمربع  از پالك 111 اصلى واقع در اراضى سياهدش
ــروى نيك فرزند على اكبر از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى و  ــينعلى خس ابتياعى آقاى حس
آقاى محمود خسروانى كه در آگهى قبلى اشتباهاً مساحت 72042/5 مترمربع و مقدار مالكيت نيز 
سه دانگ مشاع از ششدانگ منتشر شده بود برابر رأى اصالحى شماره 1398/03/09-1398/292 

كالسه 118-1396 هيأت
ــهم مشاع از 73944/16 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى  3358/16 س
ــت بخش سه قوچان به مساحت 73944/16 مترمربع  از پالك 111 اصلى واقع در اراضى سياهدش
ــين از محل مالكيت رسمى آقاى محمود خسروانى  ــيردل فرزند غالمحس ابتياعى آقاى على اكبر ش
ــاع از  ــه دانگ مش ــاحت 72042/5 مترمربع و مقدار مالكيت نيز س ــتباهاً مس كه در آگهى قبلى اش
ــماره 1398/293 – 1398/03/09 كالسه 117  ــده بود برابر رأى اصالحى ش ــدانگ منتشر ش شش

-1396 هيأت
لذا بدينوسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد 
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا  ــار اولين آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــذ نمايند معترضين بايد  ــيد اخ ــليم و رس دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند  ظرف يك ماه از تاريخ تس
و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى 
ــل ارائه ننمايد اداره ثبت  ــت به دادگاه عمومى مح ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس واص
ــه متضرر به دادگاه  ــند مالكيت مانع از مراجع ــند خواهد نمود ضمناً صدور س ــادرت به صدور س مب

عمومى نخواهد بود.9806316
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/06/06

محمد اسماعيل فرهمند / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
یا حی یا قیوم

از بیم پاسخ حزب اهلل صورت گرفت

ممنوعیت تردد صهیونیست ها   در مرزلبنان 
  جهان  پس از آنکه دبیرکل حزب اهلل در ســخنرانی اخیر 
خود اعالم کرد، لبنان پاسخ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی 
به ضاحیه را خواهد داد، تل آویو از شهرک نشینان درخواست 
کرد به مرزهای لبنان نزدیک نشــوند. بر اساس گزارش وبگاه 
»فلسطین الیوم«، این اقدام از بیم پاسخ احتمالی حزب اهلل به 
تجاوز دو پهپاد صهیونیستی به ضاحیه بیروت صورت گرفته 
اســت. این وبگاه فلسطینی به نقل از رسانه های صهیونیستی 
گزارش داد: ارتش اســرائیل از شهرک نشینان شمال اسرائیل 
خواســته به پنج کیلومتری مرزهای لبنان نزدیک نشــوند؛ 
همچنین رفت و آمد شهرک نشینان میان شهر ک های نزدیک 
به مرز لبنان از بیم پاسخ حزب  اهلل را ممنوع کرده است. بامداد 
یکشنبه )سوم شهریور( خبر ساقط شدن دو پهپاد صهیونیستی 
در ضاحیه بیروت در صدر اخبار رسانه های متعدد قرار گرفت و 
بعدتر اعالم شد هدف از این اقدام ترور یکی از اعضای حزب اهلل 
بوده است.سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل شامگاه یکشنبه 
در سخنرانی در منطقه بقاع به مناسبت دومین سالروز آزادی 
جرود عرســال لبنان، در واکنش به حمله  صهیونیست ها به 
جنوب دمشــق و تجاوز پهپادهای تهاجمی به حریم هوایی 
بیروت، اعالم کرد که اســرائیل آماده پاســخ حزب اهلل باشد و 
صهیونیست های ساکن شمال فلسطین اشغالی دیگر خواب 

راحت نخواهند داشت.

روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« با بیــان اینکه تهدیدهای 
دبیرکل حزب اهلل لبنان مقامات سیاســی تل آویو را ترســانده 
است، نوشت که دستگاه امنیتی و نظامی این رژیم برای واکنش 
تالفی جویانه مقاومت آماده می شود. هاآرتص با بیان اینکه ارتش 
رژیم صهیونیستی در باالترین سطح هشدار به خصوص در مرز 
سوریه و لبنان قرار گرفته، نوشت: »اما آمادگی در مرز غزه در 
بیشترین سطح خود قرار دارد زیرا نگران افزایش تنش ها در آنجا 
هستند«. حزب اهلل اعالم کرده که به هر حمله ای علیه افرادش 
در ســوریه و هر تالشــی برای حمله به لبنان پاسخ می دهد. 
نصراهلل این مسئله را با شدت بیشتر در سخنرانی روز یکشنبه 
تکرار کرد«. در ادامه این یادداشت با آوردن این پرسش که آیا 
دلیل کابینه برای تغییر در سیاست نظامی اسرائیل و تنش زایی 
با ایران، سوریه و عراق موجه بوده، آمده است: »برخی می گویند 
حزب لیکود در تالش برای تغییر نتیجه انتخابات پیش رو، به 
ملتهب کردن مرزها روی آورده تا بتواند در مبارزات انتخاباتی 
روی شعار نتانیاهو برای کابینه امنیتی تمرکز کند«. هاآرتص 
با بیان اینکه در رژیم صهیونیستی، سیاست همواره به مسائل 
امنیتــی گره خورده و تفکیک ناپذیر از هم بوده، ادامه می دهد:  
»کابینه امنیتی واقعی امروز از مشــاوران نزدیک نخست وزیر 
تشکیل شده است. آن ها مسیر ستیزه جویی را در پیش دارند 

که با رویکرد نتانیاهو همپوشانی دارد«.

اسپوتنیک: روســیه رونــد تحویل دومین 
محموله از سامانه موشکی اس۴۰۰ به ترکیه 

را آغاز کرد.
النهرین: پس از آنکه خالــد بن احمد آل 
خلیفه، وزیــر خارجه بحرین از حمالت رژیم 
صهیونیستی به حشد الشعبی عراق حمایت 
کرد، حمد مهدی البیاتی از رهبران سازمان 
بدر خواستار پاسخ دندان شکن به این اقدام شد.

وبگاه »عرب 48«: »یارون لندن« خبرنگار 
صهیونیست در برنامه ای تلویزیونی، عرب ها را 
هیوال نامید و در ادامه اهانت های خود مدعی 

شد »قتل« بخشی از فرهنگ عرب هاست.
اسپوتنیک: رســانه های محلــی سودان از 
کشته شدن دست کم ۳۷ تن و زخمی شدن 
2۰۰ تن دیگــر در درگیری های اخیر میان 

قبایل ساکن در شرق این کشور خبر دادند.
فرانس 24: وزارت دفاع آمریکا هر گونه دست 
داشتن پنتاگون در حمالت اخیر به چند زاغه 
مهمات حشدالشــعبی عراق که به انفجار در 

انبار مواد منفجره منتهی شد را رد کرد.
زوددویچه سایتونگ: فرودگاه مونیخ آلمان 
به دنبال یافتن رد پایی از اقدامات مشکوک از 
سوی نیروهای امنیتی به حالت تعطیل درآمد.

 »ایران کوچک«
 را بیشتر بشناسیم

 بســیاری از ما ایرانی ها از کشمیر به 
اندازه کافی شــناخت نداریم؛ کمی در 
مورد ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 

این منطقه توضیح دهید؟
کل اقلیــم کشــمیر یعنی منطقــه ای که 
انگلیســی ها آن را به خانواده ای هندو به نام 
»دوگرا« فروختند وســعتی در حدود 22۰ 
هــزار کیلومترمربع دارد کــه بین مرزهای 
چین، هند، پاکســتان و افغانستان محصور 
اســت و بیشــتر خاک این ایالت در دامنه 
رشته  کوه های مرتفع هیمالیا واقع شده است. 
در شــرایط سیاســی کنونی کشمیر به سه 
تکه تحت حاکمیت هند، پاکســتان و چین 
تبدیل شــده که جمعیت آن به 15 میلیون 
نفر می رسد.  کشمیر با سابقه تاریخی چند 
هزارســاله خاســتگاه ادیان مختلف شرقی 
یعنی هندوئیسم و بودائیسم بوده است. حتی 
شــواهدی دال بر حضور بنی اسرائیل در این 
منطقه وجــود دارد. برخی نصوص و روایات 
قرآنی هم تفســیر به این منطقه شده است. 
ســوره مؤمنون آیه 5۰ را برخی به کشمیر 
نسبت می دهند؛ سرزمین بلندی که آب های 

روان در آن جاری است. 

 در مــورد ویژگی هــای فرهنگی و 
اجتماعی منطقــه توضیحات خوب و 
مناسبی ارائه کردید. لطفاً در مورد نحوه 
ورود اسالم به کشمیر هم توضیح دهید؟
اسالم از همان قرن اول به کشمیر ورود پیدا 
کرد اما قرن پنجم سیدشرف الدین بلبل شاه 
ترکستانی کسی اســت که به شکل جدی 
اســالم را به حاکم این منطقه معرفی کرد. 
2۰۰ سال بعد یعنی در قرن هفتم با حضور 
میرسیدعلی همدانی که از ناحیه همدان ایران 
بود اسالم در منطقه فراگیر می شود. پس از آن 
بود که کم کم معابد به مساجد تبدیل و مردم 
کرور کرور به اسالم رو می آوردند. این همان 
زمانی است که ارتباطات تاریخی و فرهنگی 
در پی تالش سیدهمدانی در کشاندن علما، 
متفکران، ادبا و شعرای ایرانی به این منطقه، 
بین دو طرف محقق می شود. کشمیر در همه 
این سال ها اقلیم مستقلی بود که خیلی ها در 
سودای اشغال آن به سر می برند اما موقعیت 
جغرافیایــی خاص و کوهســتانی بودن این 
امکان را به متجاوزان نمی داد. تا اینکه آخرین 
سلســله خاندان مستقل حاکم بر کشمیر با 
خدعه حاکم دهلی شکســت خــورد و این 
منطقه زیر سلطه هند قرار گرفت اما کماکان 
اداره آن بــه صــورت کامالً مســتقالنه بود. 
کشــمیر بعدها در دوره ای به دست سیک ها 
می افتد و ســپس استعمار انگلیس آن را زیر 
سلطه خود می گیرد. انگلیس بعدها تصمیم 
می گیرد این منطقــه را به یک خانواده هند 
بفروشد؛ یعنی کشــمیر با اکثریت مسلمان 
در قبال ۷/5 میلیون روپیه به خانواده دوگرا 
فروخته می شود. دوگرا به مدت 1۰1 سال در 
طول ســال های 1۸۴۶ تا 1۹۴۷ میالدی بر 

کشمیر حکومت کرد.

مذاکرات طالبان و آمریکا به کجا رسید؟
دیپلماســی ایرانی: به تازگی دور نهم نشست طالبان و آمریکا در شهر دوحه، 
پایتخت قطر برگزار شــد. این نشست برای چهار روز ادامه داشت و گفته شد که 
اکنون بحث بر سر ترکیب هیئت افغانستان در نشست »بین االفغانی« مطرح شده 
اســت. تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تعهد طالبان به اینکه 
اجازه نخواهند داد، گروه های افراطی از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش 

استفاده کنند، محور مذاکرات نمایندگان دو طرف در ماه های گذشته بوده است.
مسئله حضور و یا عدم حضور دولت مرکزی افغانستان در مذاکرات صلح طالبان 
و آمریکا نیز همواره یکی از موضوعات و چالش های اساسی در این مذاکرات بوده 
اســت. از ســوی دیگر یکی از اختالفات باقی مانده میان طرفین در بحث خروج 

نظامیان آمریکایی است. 
به نظر می رسد در میان کادر رهبری طالبان نیز در ارتباط با زمان خروج نظامیان 
آمریکایی چندان توافق نظر و اجماع الزم وجود ندارد و گاه برخی اختالف نظرها 
در این ارتباط علنی می شود. از جمله در این ارتباط برخی رسانه های پاکستانی به 
نقل از منابع طالبان در دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر نوشتند که مالبرادر 
با زمان بندی خروج نیروهای آمریکایی در مدت 1۴ ماه، بدون مشورت با رهبری 
طالبان موافقت نشان داده است که سبب »ناخشنودی رهبری طالبان« شده است. 
بر این اســاس به نظر می رسد مدت زمان الزم برای خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانستان در حال حاضر یکی از مهم ترین منابع اختالف در جریان مذاکرات دوحه 
است. از سوی دیگر نگرانی ها نسبت به خروج نیروهای آمریکایی و آسیب پذیری 
خاک این کشور در برابر حمالت تروریستی در واشنگتن نیز افزایش یافته است. به 
تازگی دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته در این باره هشدار داد که »اشتباه خروج 

آمریکا از عراق در افغانستان تکرار نشود«.
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عکس نوشت

ناموسی شدن دعوای دو رئیس جمهور!
تأییدرئیس جمهــور برزیل بر نظــر یکــی  از هوادارانش که پیری 
همسرهمتای فرانسوی اش و جوانی همسر خودش را سبب اصلی 
موضعگیری مکرون علیه بولسنارو  دانسته، جنجال سیاسی بزرگی 

به  پا کرده است.
 این هوادار بولســنارو، تصویر رئیس جمهور برزیل را در کنار همسر 
سی و هفت ساله اش و تصویر رئیس جمهور جوان فرانسه را در کنار  
همسر شصت و هفت ساله اش که 2۴ سال از مکرون بزرگ تر است، 
در فیس بوک منتشرکرده و  نوشته »حاال می  فهمید که چرا مکرون، 
بولســنارو رو آزار میده.« رئیس  جمهور برزیل هم پای این پســت 

خندیده و نوشته بود: »دیگه تحقیرش نکن! ها ها ها ...«.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل بدون تیتر

درحاشیه گفت وگو

مهدی خالدی: این روزها اگر چندان هم اهل خبر نباشید 
به هر رســانه ای که سرک بکشید حتماً خبری از کشمیر، 
این منطقه کوچک اما مهم در شبه قاره هند توجه شما را 
به خود جلب خواهد کرد. این زخم کهنه زاییده استعمار در 
شرق جهان اسالم این روزها دوباره سر باز کرده و توجهات را 
به خود جلب کرده است. تصمیم نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند از حزب هندو ملی گرای بهاراتیا جاناتا )بی،جی،پی( در 
لغو خودمختاری این منطقه، کشمیر را از یک ماه پیش بار 
دیگر وارد منازعه و داالن تاریک و بی هیچ چشم انداز روشنی 
کرده و به سرخط خبرها کشانده است. همین مسئله ما را بر 
آن داشت تا در گفت وگو با سید سرباز روح اهلل رضوی، جوان 
کشــمیری و فعال فرهنگی جهان اسالم این موضوع را به 

بحث بگذاریم که در ادامه به آن پرداخته می شود.

 کشمیر این روزها اوضاع و احوال خوبی ندارد. برخی 
منشاء درگیری و بحران کنونی در این منطقه مورد 
مناقشه را به خدعه و نیرنگ انگلیس در دوران استعمار 
نسبت می دهند. تحلیل شما در این مورد چیست؟ 
این موضوع درســت است. ســر منشأ تحوالت کشمیر به 
هنگام اســتقالل پاکســتان از هند باز می گردد اما آنچه 
موجب می شــود تحوالت رنگ و بوی تنش به خود بگیرد 
خدعه انگلیس در مراحل بعدی اســت. دوگراها به عنوان 
خاندان حاکم بر کشمیر در هنگام استقالل خود را مدیون 
انگلیس می دانستند و به همین دلیل شروع به گرفتن مالیات 
سنگین از مسلمانان کردند. همچنین قوانین محدودکننده 
زیادی علیه مسلمانان وضع می شود. این اقدام ها مسلمانان 
را از ساختار قدرت کنار می زند و سبب می شود آن ها برای 
دستیابی به حقوق خود دست به اعتراضاتی بزنند. اوج این 
تحرکات آزادی خواهانه مردم ســال 1۹۳1 یعنی 1۷ سال 
پیش از ماجرای تقســیم کشــمیر بین هند و پاکستان و 
مشــکالت بعدی بود. در این سال به واسطه بی حرمتی که 
ســربازان دوگرا به قرآن می کنند اعتراضات آغاز می شود. 
روایت این اعتراضات هم ماجرای جالبی دارد. موقع نماز ظهر 
که می شود فردی بلند می شود که اذان بگوید اما سربازان 
دوگرا او را می کشند. بعد نفر دومی اذان را ادامه می دهد که 
او را هم می زنند و بعد ســومی، چهارمی و... 2۰ نفر در این 
اتفاق شهید می شوند. این جرقه اولیه استقالل و قیام مردمی 
برای رهایی از دســت ظلم خاندان حاکم را سبب می شود. 

پس از این اتفاقات کم کم ایده تقسیم شکل می گیرد. 

 شــما به بحث نارضایتی مســلمانان از اوضاع و 
شرایطی که زمینه جدایی مسلمانان به طور یک کل از 
سرزمین اصلی هندوستان را فراهم کرد اشاره کردید 
اما می توانید بگویید این تقسیم بندی زمین بر چه 

مبنایی بود؟ 
تقســیم مبنای ســاده ای داشــت. جغرافیــا، دموگرافی 
)ویژگی های جمعیتی( و خواســت مردم سه اصلی بود که 
تقسیم بر اساس آن انجام شد. بر این اساس مناطقی که با 
اکثریت مسلمانان بودند به مسلمانان تعلق گرفت و مناطق 
هندنشین تحت حاکمیت هندوستان جدید. اما اتفاقی که 
در این هنگام می افتد این است که انگلیس تالش می کند 
تقسیم صورت نگرفته و شــبه قاره به صورت یکپارچه زیر 
سلطه آن ها بماند ولی وقتی که می بینند نمی توانند از این 
اتفاق جلوگیری کنند به خدعه ای متوسل می شوند. در این 
هنگام سرزمین کلی هندوستان به دو صورت اداره می شد؛ 
یا تحت حاکمیت مستقیم لندن قرار داشت و یا به صورت 
مناطق خودمختاری بود که شاهزادگانی بر آن ها حکومت 

داشتند. 
در ایــن هنگام نزدیک به 5۰۰ ناحیــه خودمختار در هند 
وجود داشت که بسیاری از آن ها در محدوده بسیار کوچک و 
نقطه ای تمرکز داشتند اما دو منطقه کشمیر و حیدرآباد که 
در حد ایالت بودند از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. این دو 
منطقه اما یک تفاوت آینه وار هم با همدیگر داشتند؛ کشمیر 
اکثریت مسلمان ذیل حاکمیت شاهزاده ای هندو و حیدرآباد 
اکثریت هندو تحت حاکمیت خاندانی مســلمان. یک نکته 
دیگر هم وجود داشت؛ حیدرآباد با جمعیت غالب مسلمان 
در قلب هند امروزی واقع شده و امکان الحاق آن به پاکستان 
شرقی )بنگالدش( و پاکستان غربی)پاکستان امروزی( وجود 
نداشــت اما کشمیر در مرز شمالی واقع بود. بعد از استقالل 
اتفاقی که می افتد این اســت که به جز این دو ایالت قرار بر 
تقسیم سایر مناطق هند بین مسلمانان و هندوها می شود. 
خدعه انگلیس در این مقطع دوباره بروز می کند که منشــأ 

تحوالت بعدی می شود. »لرد مونت باتن« فرماندار منصوب 
ملکه در هندوســتان در این مقطع به جای دادن دو ایالت 
بنگال و پنجاب به مســلمانان خط مرزی را از وسط این دو 
ایالت می کشد. با این کار دو ایالت مسلمان نشین به دو قسمت 
تقسیم شده و عالوه بر این بحث بر سر دو ناحیه خودمختار 
کشمیر و حیدرآباد نیمه تمام باقی می ماند. اینجا بذر اختالف 
بعدی میان هند و پاکســتان کاشته می شود. در این مقطع 
خاندان حاکم بر کشمیر از پیوستن به هند و یا پاکستان طفره 

رفته و الحاق به هیچ کدام از طرفین را نمی پذیرد. 
اینجا بحثی از خواست مردم نیست بلکه حاکمیت سیاسی 
هندومذهب کشمیر این تصمیم را می گیرد. در حیدرآباد 
ماجرا معکوس می شود؛ در حیدرآباد با جمعیت غالب هندو 
اما تحت حاکمیت فردی مســلمان خواست مردم مد نظر 
قرار گرفته و این منطقه به هند الحاق می شــود. همزمان 
با تحوالت استقالل و حالت بینابینی منطقه کشمیر مردم 
علیه حاکمیت خاندان دوگرا قیام می کنند. این قیام تا حدی 
پیش رفت که در گلگت بلتســتان مردم هندوها را بیرون 
می کنند. در جامو هم قیام اتفاق می افتد )سال 1۹۴۶( که 
نزدیک به 2۰ هزار مسلمان جان خود را از دست می دهند. 
این تکه هایی از تاریخ است که معموالً گفته نمی شود. پس 
از انتشار خبر قتل عام مســلمانان قیام کرده و با پیوستن 
جمعیت مسلمان پاکستانی به آن ها مردم به سمت کشمیر 
هجوم می برند. انگیزه جهاد موجب می شــود که قسمت 
بزرگی از کشمیر به سرعت به کنترل آن ها درآید. در این 
هنگام حاکم هندوی کشــمیر از لندن درخواست کمک 

می کند. طرف انگلیســی بار دیگر به خدعه متوســل 
می شود. لندن با ادعای اینکه کشمیر تحت حاکمیت 

دهلی قرار ندارد از کمک نظامی طفره رفته و بحث 
الحاق کشــمیر به هند را مطرح می کند. به این 
ترتیب قرارداد الحاق امضا شده و کشمیر جزئی از 

هند اعالم می شــود. 2۶ اکتبر این قرارداد امضا  و 
2۷ اکتبر نظامیان هندی وارد کشمیر می شوند 

و جنگ اول هند و پاکستان به وقوع می پیوندد. 
جنگی که در آن یک سوم کشمیر به پاکستان 

و مابقی در اختیار هند قرار می گیرد. 
پس از این رویداد دو طرف در دو سوی خط 
تحت کنترل مستقر می شــوند. این خط 
مرزی کامالً قراردادی و محصول تحوالت 
است و هیچ مبنای منطقی در آن قرار ندارد. 
پس از تنش ها سازمان ملل قطعنامه ای در 

مورد تحوالت کشمیر صادر می کند که مهم ترین بندهای 
آن عبارتند از: پاکستان نیروهایش را از کشمیر خارج کند، 
هند نظاماتش را به حداقل برساند و اینکه مردم کشمیر در 
یک همه پرسی در مورد الحاق به هند یا پاکستان تصمیم 
بگیرند. در این مقطع )ســال 1۹۴۷( بحث استقالل اصاًل 
مطرح نمی شود. این قطعنامه نارضایتی هر سه طرف را به 

دنبال داشته و آغاز بحران است.

 کشــمیر پرماجرا با خدعه و نیرنگ استعمار پیر 
تحت کنترل هند می رود اما پس از این تحوالت، نحوه 

اداره این منطقه مورد مناقشه به چه شکلی است؟
پس از الحاق کشمیر به هند، دوگراها از قدرت کنار گذاشته 
شده و جریان هایی که معتقد بودند از راه سیاسی می توان 
با هند حقوق کشــمیری ها را تأمین کرد قدرت را به دست 
می گیرنــد. این افراد برای حفظ هویت کشــمیر الحاق آن 
به هند را مشــروط به بندی در قانون اساســی برای حفظ 
خودمختاری این منطقه می کنند. بر اساس این بند کشمیر 
پرچــم، مجلس قانون گذاری و دولــت ایالتی خود را حفظ 
می کند. همچنین بر اساس آن هیچ کسی از خارج کشمیر 
حق خرید زمین در این منطقه را نخواهد داشــت. با انجام 
این تغییرات تالش می شــود هویت کشمیر حفظ شود هر 
چند که این منطقه در سیاســت های کالن زیر چتر دهلی 
 ۳5A قرار می گیرد. پس بند ۳۷۰ قانون اساســی و ماده

گونه ای از خودمختاری و آزادی عمل را برای کشمیر تضمین 
می کند. این در سطح سیاسی بود. اما در سطح جامعه همه 
شواهد بیانگر آن است که مردم کشمیر خواستار الحاق به 
پاکســتان بوده و این خواســته خود را در طول زمان تکرار 

کرده اند.

 پس تصمیم اخیر دولت مودی در لغو این بند قانون 
اساسی و لغو خودمختاری کشمیر نه تنها برخالف 
خواست مردم منطقه بلکه اقدامی کامالً خالف قانون 

اساسی این کشور است؟
بله دقیقاً این گونه اســت. اتفاقی کــه به تازگی افتاد جزو 
وعده های انتخاباتــی مودی بود. این اقــدام که آتش زیر 
خاکســتر اعتراضات را زنده کرد در پی تصمیمی بود که 
می خواست مشکل کشمیر را به زعم حاکمان دهلی برای 
همیشــه و از بیخ و بن حل کند. به واسطه محدودیت های 
شدید هند، کشــمیر از دهه 1۹۹۰ وارد فاز نظامی شده و 
گروه های ستیزه جو که تحت حمایت پاکستان قرار داشتند 
عمالً به مخالفت با هند برخاســتند. این مسئله به نظامی 
شدن هر چه بیشــتر منطقه انجامید به طوری که اکنون 
در منطقه ای با ۷ میلیــون نفر جمعیت ۷۰۰ هزار نظامی 
هندی مستقر هستند. دهلی این بند را برداشت. چون این 
بند از تغییر بافت جمعیتی منطقه جلوگیری می کند و تصور 
می کرد با این اقدام می تواند وضعیت را دگرگون کند. هند 
با خیال خام اشــغال رسمی کشمیر این کار را کرد. همین 
مسئله امید محافظه کاران منطقه که معتقد بودند می توان بر 
سر کشمیر با هند به توافق رسید را ناامید کرده و عرصه را 

برای حضور تندروها فراهم کرده است. 

 یکی از بحث ها سر همین مسئله است. تحلیلگران 
معتقد هستند اقدامات هند با کنار زدن میانه روها راه 
را برای رشد افراط گرایی در کشمیر فراهم کرده و این 
مسئله در بلندمدت مشکالت امنیتی زیادی برای هند 
ایجاد خواهد کرد. تحلیل شما در این مورد چیست؟ 
این مســئله اکنون وجود دارد؛ چراکه پس از تصمیم اخیر 
دهلی نو مردم احساس می کنند چیزی برای از دست دادن 
ندارند. بنابراین ممکن است به اجبار به سمت افراط گرایی 
کشیده شده و سالح به دست گیرند. شعارهای افراط گرایانه 
ماننــد »اکنون فقط یک راه داریم و آن راه مبارزه اســت« 
در برخی راهپیمایی های کشمیر به گوش می رسد. البته در 
مورد قسمت دوم پرسش شما نظر من منفی است. به نظر 
من هند از رشــد افراط گرایی ضربه نخواهد خورد؛ چراکه 
نظامیان بســیاری در این منطقه مستقر کرده و به راحتی 

می تواند هر حرکت مسلحانه را سرکوب کند. 
از ســوی دیگر رشد جریان های مســلحانه این بهانه را به 
دهلی نو خواهد داد که خود را در مجامع بین الملل برحق 
نشــان داده و از سوی دیگر با اســتفاده از این حربه تمام 
جریان های کشمیر را سرکوب کند. هم اکنون که هیچ اقدام 
مسلحانه ای صورت نگرفته هند تمام ارتباطات و رسانه های 
اجتماعی در کشمیر را بسته است. رادیو، تلویزیون و دیگر 
رسانه های اجتماعی همه مسدود هستند. علما، روشنفکران 
و آزادی خواهان همه زندانی و بایکوت شــده اند. هم اکنون 
خود من با چند واســطه از اوضاع مــادر و خواهرانم که در 
کشمیر به سر می برند مطلع می شوم. مردم کشمیر اکنون 
هیچ راهی برای ارتباط با جهان خارج ندارند به گونه ای که 
این منطقه را می توان بزرگ ترین زندان جهان نامید. البته 
اکنون بحث هایی هم در مورد انتقال عناصر افراطی داعش 
و القاعده از سوی آمریکا به منطقه کشمیر برای بر هم زدن 
اوضاع به گوش می رسد که البته من چندان اعتقادی به این 
موضوع ندارم. گفته می شــود 2۰ هزار افراطی به پاکستان 
و نزدیکی مرزهای کشمیر منتقل شده تا بتوانند اوضاع را 
متشــنج کنند. انتقال این تعداد افراد به راحتی امکان پذیر 
نیست. اگر افرادی در این مورد سند، شواهد و قرائنی دارند 
باید رو کننــد و گرنه به راحتــی نمی توان این 

موضوع را پذیرفت.

  جهت گیری مسلمانان دیگر مناطق هند نسبت 
به کشمیر چگونه است؟ از سوی دیگر تمایل افکار 
عمومی نسبت به موضوع الحاق به هند، پاکستان یا 

استقالل این منطقه چگونه است؟ 
یکی از مشــکالت این بود که مسلمانان کشمیر که هویت 
آن ها در طول زمان دســتخوش تغییر شده بود در موضوع 
کشمیر ناسیونالیسم را مقدم بر هویت دینی خود می دانند. 
امــا اتفاقی که اکنــون و پس از اقدام دولــت هند در لغو 
خودمختاری کشمیر افتاده این بود که مسلمانان را نسبت 
به خطرات آینده هوشــیار ساخت. آن ها این حس خطر را 
درک کرده و فهمیده اند که اقدام حزب افراط گرای مودی 
پشــت بازو نشان دادن بوده و آن ها هم در صف بعدی قرار 
دارند. اکنون امیدها برای همراهی دیگر مسلمانان در جریان 

کشمیر بیشتر شده است. 

 به عنوان یک کارشــناس جهان اسالم که از این 
منطقه شــناخت کافی دارید راه حل نهایی بحران 
کشمیر را چه می دانید؟ افکار عمومی کشمیر از چه 

راه حلی استقبال می کنند؟
در بحث موضع افکار عمومی کشــمیر هم همان گونه که 
پیشتر گفته شــد مردم از همان ابتدا نه همراهی با هند و 
نه حتی به دنبال خودمختاری هســتند بلکه از پیوستن به 
پاکســتان اســتقبال می کنند. اما به گمان من خط مرزی 
کشــمیر هیچ گاه تغییر نخواهد کرد. نه هند و نه پاکستان 
نخواهند توانست قسمت طرف مقابل را بگیرد پس اگر راه 
حلی قرار است اتفاق بیفتد زیر همین ساختارهای کنونی 
باید باشــد. راه حل؛ بازگشت خودمختاری، خروج نظامیان 
هندی و بازگشت ساختارهای سابق است که از طرف دولت 
افراط گرای مودی لغو شد. اکنون نقض گسترده حقوق بشر 
در کشمیر تحت کنترل هند وجود دارد. نظامیان هندی در 
این منطقه هر جرمی که مرتکب شــوند از مصونیت کامل 
برخوردار بوده و دولت از آن ها حمایت می کند. یعنی به سوی 
هر شخصی که شلیک کنند از مصونیت برخوردار خواهند 
بود. از سال 1۹۸۸ تاکنون 1۰۰ هزار کشمیری جان خود را 
از دست داده اند. این عدد کمی نیست. یعنی سالی بیش از 
۳ هزار نفر و روزی هشت نفر به شهادت می رسند. اکنون ۸ 
هزار نفر در کشمیر مفقوداالثر هستند؛ پس ابعاد فاجعه بسیار 
باالست. آنچه به زعم بنده بتواند راه حلی برای آینده بحران 
کشمیر باشد بیدار شدن فیل خفته مسلمانان هند است که 
این بیداری هم فقط و فقط می تواند در کشمیر اتفاق بیفتد. 
به واسطه فاکتورهای هویتی این مسئله به صورت بالقوه در 
کشمیر وجود دارد اما این بیداری در بین مسلمانان هندی 
نیست. در بین مسلمانان پاکستانی هم نمی تواند اتفاق بیفتد؛ 
چراکه بر حسب همان دیدگاه های ناسیونالیستی که پیشتر 
گفته شد مردم هند و حتی مسلمانان این کشور پاکستانی ها 
را دشــمن و متخاصم می دانند. متأسفانه ملی گرایی مانند 
خوره به جان مسلمانان هندی و پاکستانی نفوذ کرده و رابطه 

آن ها را تحت تأثیر قرار داده است.

 نهادهای بین المللی به ویژه ســازمان ملل متحد 
به عنــوان مهم ترین نهادی که در راســتای صلح 
بین المللی فعالیت دارد برای حل این بحران چه نقشی 

می تواند ایفا کند؟
به نظر من از دســت ســازمان ملل در مقطع کنونی کاری 
ساخته نیست. هند قدرت اقتصادی نوظهور دنیاست. از طرف 
دیگر دارای البی قدرتمند در آمریکا و روســیه بوده و اجازه 
نخواهد داد قطعنامه ای ضد این کشــور صادر شود. اگر هم 
صادر شود مهم نیست؛ چراکه هند کار خود را پیش برده و 
به آن اهمیتی نخواهد داد. هند با کشورهای عربی هم دارای 
روابط محکمی اســت. همین چند روز پیش بود که نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند با سفر به امارات و بحرین باالترین 
درجه ملی دو کشور را از دست حاکمان آن ها دریافت کرد. 
تلخی مسئله همین جاست. بحث عدم موضع گیری قاطع 
جمهوری اسالمی ایران هم در قضیه کشمیر به همین روابط 
اقتصادی به ویژه بحث خرید نفت و سرمایه گذاری گسترده 
هند در بندر چابهار مرتبط اســت. البته مسلماً ایران هیچ 
مشکلی با هند ندارد بلکه مسئله جریان حاکم بر هند است. 
حزب مودی فاشست به تمام معنا با رنگ و لعاب مذهبی و 
دقیقاً همانند صهیونیسم است. در حالی که هندوئیسم به 
تکثر و همزیستی مسالمت آمیز اعتقاد دارد حزب حاکم هند 
تفسیر جدیدی از دین ارائه کرده که با رویکردی ملی گرایی 

و نژادپرستی تاب تحمل دیگر ادیان را ندارد.  
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سرباز روح اهلل؛ سرباِز روح اهلل
اســمش سرباز روح اهلل است. مرد سی و نه ساله، اهل 
کشمیر هندوستان. کسی که پدرش به دلیل عشق 
به ایران، انقالب و امام خمینی)ره( نام تنها پســرش 
را کــه در روز ۳1 شــهریور 1۳5۹ مصــادف با آغاز 
حمله رژیم بعث عراق به ایران به دنیا می آید ســرباز 
روح اهلل می گذارد. آن ها از سادات رضوی برقعه ای در 
کشمیر کشور هندوستان هســتند. یعنی از سادات 
رضوی که در قرن دهم به کشمیر کوچ کرده بودند، 
در آنجا ماندند و زاد و ولد کردند. کشــمیر منطقه ای 
اســت که از آن به عنوان بهشت گمشده یاد می کند. 
جایی در شمالی ترین نقطه شبه قاره هند که در آنجا 

زیباترین و بکرترین طبیعت خداوند جا خوش کرده 
است. منطقه ای که به »ایران کوچک« معروف است. 
اســالم و فرهنگ از ایران به آنجا وارد شده و عرفا و 
چهره های برجســته  فرهنگی زیادی از کشورمان به 
کشمیر سفر کرده اند. سرباز روح اهلل در حال حاضر در 
ایران زندگی می کند. او پــس از آنکه از مقطع فوق 
لیسانس مهندسی راه آهن در دانشگاه علم و صنعت 
تهران دانش آموخته شــد در ســال ۸۹ و پس از 1۰ 
ســال زندگی در تهران؛ به قم برمی گردد و در جامعه  
المصطفی العالمیه جایی که طالب غیرایرانی درس 

طلبگی می خوانند مشغول به تحصیل می شود.
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