
 

»طرحمثلثاقتصادی«استانراازمحرومیتنجاتمیدهد
قدسخراســان  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: شهیدان آیتاهللعلمالهدیدرجلسهشورایاداریخراسانرضوی:

رجایی و باهنر دو تابلو شفاف در برابر بینش همه انسان هایی هستند که به 
عنوان عنصر کارگزار اجرایی کشور در این عرصه فعالیت دارند، بنابراین همه 

 ............ صفحه 2عزیزان کارگزار اجرایی کشور، باید سیمای کاری...

در مشکالت استراماچونی 
دخالت نمی کنم

کتاب های شعر خردساالن 
شگفتانه ندارد

هیئت ایده آل باید 
هدف امام حسینj را بشناسد

10 12 7
وریا غفوری در گفت و گو با قدس: گفت وگو با افسانه موسوی گرمارودی گفت وگو با حجت االسالم سیدجعفر طباطبایی

:jامام رضا
اگر بر حسين 
بگريى، چندان 

كه اشك هايت 
بر گونه ات جارى 

شود، خداوند 
تمام گناهانت را 

مى آمرزد .
 امالى، ج ۴۴ ، 

ص ۲۸۶ .
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 ............ صفحه 4

 برچیده شدن سلطنت ملکه الیزابت، ترند جهانی شد 

انگلیسی ها در آرزوی جمهوری
بررسیسناریوهایمختلف
برایمدیریتمصرفبنزین

سهمیه بندی 
از آنچه فکر 

می کنید به شما 
نزدیک تر است!

جهان اقدام ملکه انگلیس در تأیید درخواست نخست وزیر این کشور برای تعلیق پارلمان 
که در راستای نیت بوریس جانسون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به هر قیمت ممکن 
صورت گرفت با اعتراض های زیادی روبه رو شده و لندن را در بن بست سیاسی قرار داده است. 
به این ترتیب با فرمان ملکه الیزابت، پارلمان انگلیس از نهم سپتامبر )۱۸ شهریور( تا ۱4 اکتبر 
)22 مهر( یعنی تنها دو هفته پیش از ضرب االجل لندن برای خروج از اتحادیه اروپا، تعطیل 
می شود. این اقدام، راه را برای خروج بدون توافق از برگزیت باز خواهد گذاشت؛ چراکه در این 
صورت نمایندگان پارلمان انگلیس زمان کافی برای تصویب هر گونه مصوبه که دولت را از 

خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بازمی دارد، نخواهند داشت...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

درگیری نیابتی میان مزدوران ســعودی و امارات در جنوب یمن که از سه هفته 
پیش )۱۸ مرداد( آغاز شده بود این روزها رنگ جدی تری به خود گرفته و به جای 
باریک کشــیده شده اســت. زد و خوردها در پی حمله نیروهای کمربند امنیتی 
)وابســته به امارات( به کاخ المعاشیق مرکز حکومت منصور هادی، رئیس جمهور 

مستعفی و فراری )وابسته به ریاض( در عدن آغاز و...

»یمن«صحنهبرادرکشیشاهزادهها

 ............ صفحه ۸

 ............ صفحه ۸

اقتصاددر ماه های اخیر با وجود الزامی شدن 
استفاده از کارت سوخت شــخصی، از آنجایی 
کــه امکان اســتفاده از کارت جایــگاه دار برای 
مردم وجود دارد بیشتر مالکان خودرو، استفاده 
از کارت جایگاه را به اســتفاده از کارت سوخت 
شخصی خود ترجیح می دهند تا جایی که تنها 
۵ درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده 
می کردند. وزیر نفــت نیز می گوید تا زمانی که 
ســهمیه بندی بنزین وجود نداشته باشد مردم 
کارت ســوخت را جدی نخواهند گرفت. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در حالی که اعالم می کند هنوز 
تصمیمی درخصوص سهمیه بندی بنزین گرفته 
نشــده، در عین حال از دو نرخی شدن بنزین در 
صورت سهمیه بندی نیز سخن می گوید.  از اول 
شهریور میزان سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه 
در هر بــار از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و 

شرکت ملی پخش...

سفروزیرامورخارجه
کشورمانبهسهکشور
شرقآسیاپایانیافت

»مسکو«مقصد
بعدیظریف

گفتوگویقدس
بامحمودمعظمی
کارگردانسریال

بویبارانپایان
متفاوتیدارد

 ............ صفحه ۱2 ............ صفحه 2

پیشرویهایقلعهنوییو
گلمحمدیادامهدارد

سکتهسرخابیها
دروقتهای

 ............ صفحه ۱۱اضافه

      صفحه 1

/ع
۹۸
۰۷
۰۵
۳

فراخوان مناقصه 
خدمات مراقبت دهان و 
دندان معاونت بهداشتى 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
 ا﹝︀م ر︲︀(ع)

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︵︣ــ﹅  از  دارد  ﹡︷ــ︣  در 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 
 ﹟︡︗ــ︢ا از ︋﹫﹟ وا︾ ︹و ︑﹢ز ️︎
︫ــ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
﹋︧ــ︉  ︗ــ️  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  د︻ــ﹢ت 
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︀︨️ دا﹡︪﹍︀ه 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞ ︣ــ︋ــ﹥ آدرس ز

www.imamreza.ac.ir /ع
۹۸
۰۷
۰۶
۸

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ا︡اث ︨︀﹜﹟ ︾︢ا ︠﹢ری و ر︨︐﹢ران

 زا︫︣︣ ر︲﹢ی
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀ن و ا︋﹠﹫﹥ 
﹢ری و ر︨︐﹢ران  ︀﹜﹟ ︾︢ا︠  ︣وژه︨  ︀︠️ دو︎   ︨️︗ ︤ات﹫︖︑ و ︑︀︨﹫︧︀ت و
زا︫︣ــ︣ ر︲﹢ی ︋ــ﹥ ﹝︐︣اژ ــ︡ودی ۴٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از 
﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀︠️ 
ا﹠﹍﹢﹡ــ﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، د︻﹢ت ﹝ــ﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/۶/١٢ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن 
﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ ،︡︀رراه ︫︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن 
﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١            

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋ 
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 ﹤﹆﹚ ﹉︀ه ﹋︪︀ورزی وا﹇︹ در 
ز︣﹋﹢ه ﹇︀﹠︀ت ︋﹥ ﹁︣وش ﹝﹩ ر︨︡

٠٩٣٨۵٣۵٣١٣٧
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اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟    (﹡﹢︋️ دوم)     
آ﹎﹩ ︫﹞︀ره   ٩٨/٩٩١٨/٩٢  –      ٠٢/٩٨/٠۶

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

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

1
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى 500  مترمكعب
بندگابيونى 2300   مترمكعب
بندخشكه چين1000مترمكعب

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

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 

وآبخيزدارى 1398  

2
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى  500  مترمكعب
بندگابيونى 3500 مترمكعب

بندخشكه چين1000 مترمكعب

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

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى 1398

3
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى  500  مترمكعب
بندگابيونى 2400 مترمكعب

بندخشكه چين1700 مترمكعب

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

به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى 1398 

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

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

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

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

سرلشكر سالمى: بر مرزهاى كشور اشراف، اقتدار و سيطره كامل داريم   فارس: سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمى، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با سفر به آذربايجان شرقى از 
مرزهاى شمال اين استان و نيز طرح ها و پروژه هاى قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) در تبريز و مجتمع مس سونگون بازديد كرد. فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه بر مرزهاى كشور اشراف، اقتدار و امنيت كامل 

وجود دارد، گفت: براى عبور از ديوار بلند رؤياهاى دشمن، فرمولى جز تكيه بر توان ملى و ظرفيت هاى داخلى نداريم.

 سياســت آيت اهللا علم الهدى ظهر ديروز 
در خطبه دوم نمازجمعه مشــهد با اشــاره 
به فرارســيدن هفته دولت، شهيد رجايى را 
الگوى واليتمدارى براى دولتمردان دانست و 
گفت: شــهيد رجايى به عنوان يك تابلو، 38 
سال در برابر ديدها و بينش هاى دولتمردان 
ما نصب شده كه بايد با اين الگو نظام اسالمى 
و كارگزارى اين نظام را انجام دهند، بنابراين 
دو خاصيــت بر هر دولتمردى الزم اســت 
نخســت، تعبد و تقيد به دين و دوم، پيروى 

از رهنمودهاى رهبرى.
به گزارش  Alamolhoda.com، آيت اهللا 
علم الهدى بــه اتفاقات اخير 
رخ داده در حاشــيه برگزارى 
«همايش دستاوردهاى دولت 
در توســعه زيرســاخت هاى 
تصريح  و  اشــاره  روستايى» 
كرد: متأسفانه در هفته دولت 
امســال با يك مشكل روبه رو 
شــديم؛ پيش از هفته دولت، 
هيئت دولــت خدمت رهبر 
معظم انقالب رسيدند و ايشان 
در بين رهنمودهايشان امر فرمودند «دولت 
نبايد حاشيه ساز باشــد» ولى متأسفانه در 
برنامه هاى آن ها در هفته دولت امسال، شاهد 
نقض اين رهنمود، فرمايش و دستور رهبرى 

شديم و دولت حاشيه ساز شد.

وى ادامه داد: در روز دوشــنبه، مراسمى را 
برگزار كردند كــه در آن، زن ها آرايش كرده 
با سِر برهنه و لباس هاى مخصوص نشستند.

عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: رهبرى 
فرمودند «حجاب، حكم شرع و قانون است» 
در يك مراســم رسمى حكم شــرع زير پا 

گذاشته و از قانون تخلف شود؟
وى بيان كرد: روابط عمومى بيانيه داد كه اين 
زن ها را ما نبرديم، گروه هايى كه دعوت شده 
بودند با خود آوردند، اين گروه هايى كه دعوت 
شدند، روستايى ها بودند، تمام روستايى هاى 
ايران را بگرديد، يك نفــر از اين زن ها را در 

دهات پيدا مى كنيد؟ 
آيت اهللا علم الهدى با اشــاره به ســخنان 
رئيس جمهــور در ايــن همايــش، آن را 

حاشيه ســازى توصيــف كــرد و گفــت: 
مطالب و محتواى مجلس نيز در حقيقت 
حاشيه ساز بود، گفتند «برخى در گوششان 
پنبه اســت، مدام مى گوينــد از مذاكره با 
برده ايم؟»  قدرت هاى بزرگ چه ســودى 
اين ها در گوششــان پنبه نيســت، اين ها 
در مغزشــان عقل است كه مى گويند چه 
ســودى برده ايم؛ مگر خود شــما نگفتيد 
«ديوانه است كشورى كه با آمريكا مذاكره 
كند؟» خود شــما گفتيد؛ يعنى اگر منافع 
ملــى ما اقتضا كــرد، ديوانه شــويم؟ 15 
دقيقه بــا اوباما رئيس جمهــورى آمريكا 
مذاكره تلفنى داشتيد، نتيجه اش چه شد؟ 
وى نتيجه برجــام را بى احترامى و تحريم 
بيشــتر بيان كرد و افزود: براى برجام هر 

دســتاوردى كــه توهم مى كنيــد، آيا به 
هزينه اى كه داديم مى ارزيد؟ رشد فناورى 
هسته اى را متوقف كرديم، در آب سنگين 
اراك بتــن ريختيد، آيا بــه هزينه اى كه 
داديم، مى ارزيــد؟ نتيجه اين خوش وبش 
كردن ها و مذاكرات چه شــد؟ چيزى جز 
اين جسارت، تخلف، بى احترامى و تحريم 

را چند برابر كردن، در پى داشت؟

 هدف از مذاكره رفع تحريم بود 
نه چند برابر شدن

نماينــده ولى فقيــه در خراســان رضوى 
خاطرنشان كرد: از اول كه رهبر معظم انقالب 
با مذاكره موافقت كردند براى رفع تحريم ها 
بود، نه اينكه تحريم ها چند برابر شود. شما چه 
دستاوردى در رفع تحريم ها داشتيد كه دوباره 
اين كار را كنيم و بگوييد براى منافع؟ كدام 
منافع؟ براى منافعى كه خودتان مى گوييد 
ديوانه است كسى كه با اين ها مذاكره كند، 
نه براى منافع بلكــه براى توهم منافع ملى 
برويم ديوانه شويم؟ اين حرف است مى زنيد؟ 
اين هم محتواى جلسه، حاشيه سازى از اين 
بدتر؟ اين انتقاد و دولت ستيزى نيست، بيان 
يك واقعيت است كه اين مردم هوش دارند، 
گوش، فهم و شعور دارند، فشارهاى معيشتى 
و اقتصادى مردم را به جان آورده كه شــما 

دنبال اين حاشيه سازى برويد؟ 

امام جمعه مشهد خطاب به مسئوالن:

به جاى حاشيه سازى، مشكالت مردم را برطرف كنيد

 دولت سعى در حذف قبض كاغذى داره. بهتره اول از كارهاى ادارى خودش شروع 
كنه كه تو همه اداره ها مردم را براى يك نامه، امضا يا كپى از اين اتاق به اون اتاق، از 
اين طبقه به اون طبقه، از اين اداره به اون اداره سنگ پلخمون مى كنن؛ آخرش كم 

ميارن ميگن برو كافى نت يا دفتر پيشخوان. 09150007819
 ســكه واقعاً دو رو دارد؛ حوادث فرانسه براى استكبار آموزش است براى كشاندن 
مردم به خيابان سياست هاى غلط خودشان را به ديگران تجويز و ديكته مى كنند. 

09150009278
 باالخره يكى بايد جلو شــهرخوارى بايستد (تراكم فروشى). در خيابانى دو منزل 
كنار هم با فاصله پنج سال ساخته شدند. ساختمان جديد ضمن سه سقف اضافه سه 
متر هم پيشروى دارد. فرض كه شاكى ندارد ظاهر شهر اساساً مالك نيست؟ دو بنا 

همزمان با اختالف پيشروى يك متر چرا؟ 09130009208
 ملــت واليتمدار ايران بر خود تكليف بدانند تا كالم ولى امر خود مبنى بر خروج 
از ســلطه بيگانگان در زمينه فضاى مجازى و فراهم آوردن باالترين سطح امنيت و 
ســالمت در اين فضا و راه اندازى شبكه ملى اطالعات را كه از وظايف دولتمردان و 

مسئوالن مرتبط است، مطالبه نمايند. 09150000609
 سالم. به قول ورزشى ها كسى كه حتى يك عكس با لباس ورزشى ندارد چگونه 
مى تواند مدير تيم باشد! حاال محسن حاجى ميرزايى كه حتى يك روز تدريس نداشته 

چگونه مى تواند سكاندار وزارتخانه عظيم آموزش و پرورش باشد! 09150007109
 سالم. در حال تماشاى سريال حماسى بانوى سردار هستى كه ناگهان تبليغات 
صدا و ســيما، حال خوب تو را به هم مى زند و شــروع به آگهى هاى ميان برنامه و 
دســتگاه دفع حشره مى كند! قرار نيست اين كج سليقگى هاى رسانه ملى به پايان 

برسد؟ 09150002417
 با سالم خدمت روزنامه خوب قدس: هفته پيش براى مسافرت به شهرك درياكنار 
واقع در بابلسر رفتم؛ وضع حجاب واقعاً اسفناك بود، انگار در اروپا بودى... اكثراً سر 
لخت و... جالب اينجاست كه مأموران محترم ناجا مستقر در شهرك گشت مى زدند، 
ولــى هيچ تذكرى به آن ها نمى دادند، عاجزانه از نيروى قوه قضائيه خواهشــمندم 

پيگيرى كنند، لطفاً. 09150000559
 وقتى هفت كشــور گنده و پرفيس وافاده صنعتى، پس از ســاعت ها حرف زدن، 
نخواســتند اظهار توافق كنند بيچاره دولتى هامون كه پس از ده ها سال تجربه تلخ 
خودشــونو معطل همچيــن جنايتكارهايى كردند و ملــت را هم معذب و معطل 

بى عملى هاى خودشون. 09190008895
 دستور رهبرى  براى توجه  به  فرهنگ  بايد به سرعت اجرايى شود، زيرا به  قهقرا رفتن  
فرهنگ  و عدم  آموزش  صحيح  جوانان، بسيار بيشتر از مشكالت  اقتصادى  جامعه  را 
تهديد مى كند، اما صدا ســيما و مؤسسات  قم  كه  بودجه  زيادى هم  دارند، كم كارى  
مى كنند: كافى است  به جاى سمينارهاى بى فايده، ضررهاى الكل و نگهدارى سگ  
و عواقب  بى بند و بارى  جوانان  را به همراه  فوايد دستورات  اسالم  در مورد  خانواده يا 
خواص  بهداشــتى غسل  و وضو و روزه  را به صورت  كليپ هاى  كوتاه  جذاب  در سطح  

وسيع  در رسانه  و فضاى مجازى  پخش  كنند و اثرش  را ببينند. 09150002986

  آيت اهللا رئيســى، رئيس قوه قضائيه گفت: هرچقدر كه پرونده هاى مختلف 
را بررســى كنيم، صدايى بلند نمى شــود، ولى وقتى پرونده كسانى كه متصل 
به نظام قدرت و ســرمايه هســتند روى ميز قاضى مى آيد، صداى عده اى بلند 
مى شــود و مى گويند موضوع جناحى و سياســى اســت؛ قضات با اين سخنان 
آشنا هســتند و به آن توجه نكرده و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسى 

مى كنند.

 ســردار حاجى زاده، فرمانده نيروى هوافضاى سپاه عنوان كرد: يك عمليات 
روانى گســترده به راه انداختند كه قرار اســت جنگ عليه ما راه بيفتد؛ حتى 
سرويس هاى اطالعاتى دوست هم به ما مى گفتند قرار است به شما حمله شود، 
اما ما مى دانستيم كه اين اتفاق نمى افتد.  اين حربه اى بود تا ما پاى ميز مذاكره 
برگرديم. زمانى اين ســايه جنگ برطرف شد كه پهپاد آمريكايى سرنگون شد. 
ما مطمئن بوديم اگر نخســتين خطا از آن ها ســربزند مقر و پايگاه هايشان در 

پيرامون خود را مورد هدف قرار مى داديم.

 حجت االسالم والمسلمين مصطفى رستمى، رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشــگاه ها گفت: در حال حاضر فضــاى مجازى ذهن مردم را مديريت 
مى كند، اما متأسفانه اكثريت معتقد به انقالب در اين فضا حضور بى تأثير و حتى به 
نفع جريان معاند دارند؛ اين در حالى است كه فرد مؤمن، اثرگذار و بود و نبودش با 
هم متفاوت است؛ يعنى اگر ديديم بود و نبود ما در جايى تفاوت نمى كند، حضورمان 

در آنجا اشتباه است.

 والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه و آنگال مــركل، صدراعظم آلمان در 
يك گفت وگوى تلفنى درباره مســائل مختلف از جمله برجام گفت وگو كردند. 
دفتر رســانه هاى كاخ كرملين در بيانيــه اى اعالم كرد: دو طرف توافق كرده اند 
ضرورى است تالش ها را براى حفظ توافق هسته اى ايران تشديد كنند. در اين 
بيانيه آمده است: طرف ها درباره اوضاع پيرامون برنامه جامع اقدام مشترك در 
خصوص برنامه هسته اى ايران رايزنى كردند. آن ها بر ضرورت تشديد تالش هاى 
همه طرف ها براى حفظ برجام تأكيد كردند. كرملين همچنين مى گويد: مركل، 
روســيه را از نتايج رايزنى هاى انجام شــده در خصوص اين موضوع در اجالس 

گروه 7 در بياريتز فرانسه مطلع كرده است.

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ضمن تأكيد بر اينكه معامالت «اينستكس» 
هنوز نهايى نشده است، گفت كه اجراى اين ساز و كار به زمان زيادى نياز دارد.

«فدريكا موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا بعد از نشست غيررسمى 
وزراى خارجه اتحاديه اروپا در «هلســينكى» در يك كنفرانس خبرى در خصوص 
اجراى «اينستكس» گفت: «اولين معامالت اينستكس هنوز به اتمام نرسيده است و 

زمان مى برد و زمان بسيار زيادى مى برد».

هفته نامه خط حزب اهللا:
مذاكره با آمريكا به طور قطع منتفى است

سياست: هفته نامــه خط حزب اهللا وابسته 
به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
در شــماره جديد خود، موضوع اصلى اين 
هفته نامه را به مسئله مذاكره اختصاص داده 
است و نوشته مذاكره با آمريكا قطعاً منتفى 

است.
اين نشريه با بازنشــر سخنان رهبر معظم 
انقالب در برهه هاى زمانى مختلف، موضوع مذاكره با آمريكا را بررســى كرده است. در 
بخشــى از اين گزارش ســخنان ايشان در هفتم شــهريور 97 بيان شده است. آيت اهللا 
خامنه اى در اين ديدار گفته بودند: «اينكه حاال باز بعضى زمزمه شروع كرده اند كه «در 
حاشيه  اجالِس مجمِع عمومى، ممكن است مذاكره انجام بگيرد» اين به طور قطع منتفى 
است؛ يعنى معنى ندارد يك چنين چيزى. آن ها كه آن ظاهرسازها بودند، آن جورى عمل 
كردند با ما؛ اين ها كه آدم هاى وقيِح ُمتهّتِك پُرروى صريِح شمشير از رو بندند؛ با اين ها 
چه مذاكره اى؟ اصالً معنى ندارد. حاال آقاى رئيس جمهور كه هيچ، وزيرخارجه و عناصر 

وزارت خارجه هم همين جور؛ هيچ معنى ندارد با اين ها مذاكره كردن».

رأى اليوم مدعى شد
آمريكا به دنبال تحريك ايران در عراق 

سياست: رضا الغرابي القزويني در رأى اليوم نوشت: نمى خواهم وجود درگيرى بين دو 
محور ايرانى و آمريكايى در عراق را انكار كنم؛ اما در اين كشور، مشكل تنها درگيرى مذكور 
نيست؛ بلكه معضل اصلى، نفوذ آمريكا به تمام شريان هاى حياتى حاكميت در عراق است. 
به گزارش ســرويس بين الملل «انتخاب» در ادامه اين مطلب آمده است: اظهارنظرها و 
اقدامات تحريك آميز عليه ايران، در واقع با هدف اتخاذ سياست مشابهى از سوى ايران در 
قبال اياالت متحده، براى افزايش تنش هاست و اين حالت در دوران رياست ترامپ به اوج 
خود رسيده است؛ همچنانكه هزاران نيروى نظامى آمريكايى با پوشش ائتالف بين المللى 
و با بهانه مبارزه با داعش يا آموزش نيروهاى امنيتى و نظامى عراقى، در اين كشور حضور 
دارند كه هدف از حضور آن ها سيطره كامل بر نظام مالى در عراق، دخالت در روابط بين 
بغداد و اقليم كردســتان، مجازات شخصيت هاى سياسى و نظامى عراقى مخالف اياالت 

متحده و... است.

آينده استفاده ابزارى از دالر 
عليه ايران

اقتصاد آمريكا به عنــوان بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در حوزه توليد ناخالص با مشــكالت 
زيادى روبه رو است و اين چالش ها نتيجه چند 
دهه سياست گذارى هايى است كه آمريكايى ها 
انجــام داده اند. با ايــن حال تحليل وضعيت 
اقتصادى آمريكا بدون در نظرگرفتن ريشه ها 
كه به ويژه پس از جنگ جهانى دوم در سال 

1945  اتفاق افتاد، امكان پذير نيست.
واقعيت آن است كه پس از پايان جنگ جهانى 
دوم كه آمريكايى ها خود را به عنوان يك كشور 
غالب نشان دادند، شروع به نهادسازى هايى با 
هدف استيال بر  اقتصاد جهانى كردند و دقيقاً 
پس از آن دوران اســت كه نهادهاى پولى و 
مالى بين المللى ماننــد صندوق بين المللى 
پول و بانك جهانى شــكل مى گيرند كه ابزار 

اقتصادى آمريكا مى شوند.
وقتى آمريكا مى بيند از طريق استيالى دالر 
مى تواند منافع اقتصادى خود را داشته باشد، 
به عنــوان نمونه نزديك به هزار ميليارد دالر 
كسرى تراز تجارى داشته باشد و مشكلى هم 
برايش به وجود نيايد و مى تواند باالى 22 هزار 
ميليارد دالر بدهى عمومى داشته باشد ولى 
نگرانى از بازپرداخت آن نداشته باشد، بنابراين 
تالش مى كند بــا در اختيار گرفتن ابزار هاى 
سياسى و نظامى اش كشورهاى ديگر را قانع 
كند و زير فشــار قرار دهد تا استيالى دالر را 

حفظ كنند.
كشورهاى نفتى كه اكنون صادركننده نفت 
در دنيا هستند، در اصطالح  داراى دالرهاى 
نفتى و به عبارتى پترو دالر هستند؛ چرا كه 
قيمت گذارى نفت بر اساس دالر انجام و ناگزير 
چرخه  اين منابع و منافعى كه حاصل مى شود، 

در نهايت به اقتصاد آمريكا برمى گردد.
بنابرايــن در اين چند دهه هر كشــورى كه 
تالش كرده چرخه شــوم دالر را بشــكند با 
جواب ســخت و نظامى سنگين آمريكايى ها 

روبه رو شده است.
حمله به عراق چــه در دهه 1990 و چه در 
اوايل قرن بيست و يكم  و برهم زدن آسايش 
و تعادل در بسيارى از اقتصادهاى خاورميانه 

در چنين چارچوبى تعريف مى شود.
در زمينه اقتصاد ايران هم بايد به اين نكته توجه 
كنيم، ما همواره به استيالى دالر در بازارهاى 
جهانى معترض بوديم و اين را به زيان اقتصاد 
دنيا مى دانستيم، به همين دليل آمريكايى ها 
تمام فشــار خود را به اقتصاد مــا وارد كردند؛ 
تحريم هاى گسترده اى كه اكنون نيز شاهد آن 
هستيم، بروز و ظهور همين سياست و تالش 

براى حفظ هژمونى دالر در جهان است.
واقعيت اين است كه اين بى تعادلى در اقتصاد 
آمريــكا كه حدود يك چهارم اقتصاد جهانى 
را تشكيل مى دهد در بلندمدت امكان ادامه 
ندارد، چــرا كه يك رابطه يكســويه به نفع 
اقتصاد آمريكا و به زيان بســيارى از كشورها 
شــكل گرفته و اين اســتيالى دالر حداكثر 
بهره مندى را براى آمريكا بــه وجود آورده و 
اقتصاد ديگر كشــورها را دچار مشكل كرده 
است؛ اما مخالفت هاى بسيار جدى وجود دارد 
و دارد به سمتى مى رود كه اقتصاد جهانى به 

يك تعادل به نفع همه كشورها برسد.

امير بنى طرفى: 
چين و روسيه پيشنهاد فروش 

جنگنده به ايران را داده اند

فارس: امير ســرتيپ عبدالكريم بنى طرفى، 
مديرعامل ســازمان صنايع هوايــى نيروهاى 
مسلح در حاشيه نمايشــگاه هوافضاى روسيه 
(ماكس2019) در پاســخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه تحريم هاى تسليحاتى بر اساس برجام تا 
14 ماه ديگر برداشته خواهد شد و آيا موضوع 
خريــد جنگنده در دســتور كار قــرار دارد يا 
خير، گفت: كشورهاى مختلفى به ما پيشنهاد 
مى دهنــد و دربــاره آن بحــث و مذاكره هم 
مى شــود، اما همه اين ها منوط به آن است كه 
تاريخ پايان تحريم هاى تسليحاتى فرا برسد. امير 
بنى طرفى در پايان خاطرنشان كرد: روس ها و 
چينى ها پيشنهادهايى را به ما داده اند، البته ما 
هم پيشنهادهاى خود را داريم، اما همه اين ها 
در حد مذاكره و صحبت است. رئيس سازمان 
صنايــع هوايى نيروهاى مســلح همچنين در 
پاسخ به پرســش ديگرى در خصوص آخرين 
وضعيت توليد جنگنــده كوثر نيز عنوان كرد: 
كارخانه و خط توليد جنگنده كوثر را راه اندازى 
كرده ايم، البته هنوز تحويــل نداده ايم، اما كار 
متوقف نيست و در حال انجام است. هواپيما و 
تجهيزات و ملزومات آن مانند موتور، ايجكشن 
سيت(صندلى پران) و اويونيك در حال توليد 
است. فقط هم ما نيســتيم بلكه ده ها و شايد 

صدها شركت در حال همكارى با ما هستند.

جنگنده به ايران را داده اند

خبر

annota�on@qudsonline.ir
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از اول كه رهبر معظم 
انقالب با مذاكره 
موافقت كردند براى 
رفع تحريم ها بود، نه 
اينكه تحريم ها چند 
برابر شود

بــــــــرش

تحريم تحريم گران و جنگ طلبان هياهوى انگليسى ها و آمريكايى ها براى هيچ
سياست: منابع خبرى گزارش داده اند: ائتالف 
دريايى آمريكا در خليج فارس كه هدف ادعايى 
خود را تأمين امنيت عبور و مرور كشــتى هاى 
تجارى در تنگه هرمز و خليج فارس اعالم كرده 
رســماً آغاز به كار كرده اســت. پايگاه خبرى 
ميدل ايســت آى با گزارش اين خبر نوشــت: 
باوجود تالش هــاى آمريكا، انگليس، بحرين و 
استراليا تنها كشورهايى هستند كه آمادگى خود 
را براى پيوســتن به اين ائتالف اعالم كرده اند. 
مارك اسپر، وزير دفاع آمريكا روز چهارشنبه در 
جمع خبرنگاران در پنتاگون مدعى شد: حضور 
آمريكا و متحدان اين كشور در منطقه تا به حال 
توانسته از آنچه به گفته او «انجام اقدامات بيشتر 
توسط ايران» اســت، جلوگيرى كند. انگليس 
ضمن حمايت از برجام، براى ائتالف ضدايرانى 
آمريــكا بازار گرمى كرد. دامينيــك راب، وزير 
امور خارجه انگليس كه كشورش يكى از تنها 
سه كشورى است كه به ائتالف دريايى آمريكا 
در خليج فارس پيوسته، بامداد جمعه از ساير 

كشورها نيز مى خواهد به اين ائتالف بپيوندند.
از سوى ديگر فلورانس پارلى، وزير دفاع فرانسه 
پنجشنبه شب گفت: اتحاديه اروپا در عمليات 

همراهى دريايى اياالت متحده در تنگه هرمز 
شــركت نمى كند. به گــزارش تارنماى راديو 
«آر.اف.آى» فرانســه، فلورانــس پارلى كمى 
پيش از آغاز نشســت غيررسمى وزيران دفاع 
اتحاديه اروپا در هلســينكى، پايتخت فنالند، 
افزود: ما نمى خواهيم در ائتالفى حضور داشته 
باشيم كه كشــتى ها را همراهى مى كند، اما 
مى خواهيم يك حضور بازدارنده را در منطقه 
تأمين كنيم. پارلى به طــور ضمنى حمايت 
فرانسه از فكر اســتقرار يك مأموريت اروپايى 
ديده بانــى و مراقبت دريايــى در منطقه را 
تأييد كرد. وزير دفاع فرانسه يادآورشد: تاكنون 
شمار كشورهاى اروپايى كه حاضرند در چنين 
مأموريتى مشاركت كنند، از تعداد انگشت هاى 

يك دست هم كمتر است.

سياست: سيد عبــاس موســوى، سخنگوى 
وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران اعالم 
كرد: براساس قانون، وزارت امور خارجه به زودى 
نخستين گروه از افرادى را كه با بنياد به اصطالح 
دفاع از دموكراسى ها همكارى دارند، براى افزوده 
شدن به فهرست تحريم به نهادهاى مرتبط از 
جمله قوه قضائيه معرفى خواهد كرد. موسوى 
تشريح كرد: از نظر ايران اين بنياد به هيچ وجه 
يك انديشكده محسوب نمى شود بلكه سازمانى 
است كه در پوشش انديشكده به صورت روزمره 
در حال طراحى و تشويق «تروريسم اقتصادى» 
و اعمال خصمانه دولت آمريكا عليه مردم ايران 
است. اين بنياد بازوى طراحى و عملياتى دولت 
آمريكا محسوب شده و آمريكا بيشتر اقدامات 
خصمانه خــود عليه ملت ايــران را بر مبناى 
طراحى هاى اين بنياد انجام مى دهد. وى افزود: 
فهرست نخست افراد تحريمى شامل مليت هاى 
مختلف است كه در اقدامات اين بنياد عليه مردم 

ايران نقش مؤثرى به عهده دارند.
از سوى ديگر مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
بامداد جمعه (به وقت تهران) به اقدام ايران در 
تحريم البى صهيونيستى موسوم به «بنياد دفاع 

از دموكراســى ها» (FDD) واكنش نشان داد. 
پمپئو نوشــت: «تالش هاى مداوم رژيم ايران 
براى ارعاب FDD كه يك انديشكده آمريكايى 
است-تأكيد مى كنم انديشكده است- بايد توسط 
همه افراد دوستدار آزادى در سراسر دنيا محكوم 
شود. آمريكا اين تهديدها را ناديده نمى گيرد و 
رژيم را بابت آن پاســخگو خواهد كرد». وزارت 
امور خارجه ايران دوم شهريور سال جارى بنياد 
دفاع از دموكراسى ها و مدير آن را كه به يكى از 
مشاوران دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در 
اعمال تروريسم اقتصادى عليه ايران تبديل شده 
با اســتناد به «قانون مقابله با نقض حقوق بشر 
و اقدامات ماجراجويانه و تروريستى آمريكا در 
منطقه» در فهرست تحريمى جمهورى اسالمى 

ايران قرار داد.

 سياســت  محمدجواد  ظريف، وزير امور خارجه كشورمان كه 
بامداد دوشنبه چهارم شهريور، به منظور رايزنى با مقامات سه كشور 
در شرق آســيا راهى پكن شد، با وانگ يى، همتاى چينى ديدار و 
گفت و گو كرد و از آنجا راهى ژاپن شد و با كونو تارو وزير خارجه ژاپن 
و شينزو آبه، نخست وزير اين كشور ديدار و درباره مناسبات دوجانبه، 
اوضاع منطقه و برجام به رايزنى پرداخت. رئيس دستگاه ديپلماسى 
جمهورى اسالمى ايران در مقصد پايانى اين سفر در مالزى با سيف 
الدين عبداهللا، وزير خارجه اين كشور و ماهاتير محمد، نخست وزير 
مالزى ديدار كرد. قرار است ماهاتير محمد در آينده نزديك به ايران 
سفر كند. وى در پايان اين سفر صبح ديروز راهى تهران شد و قرار 
است دوشنبه 11 شهريور در مسكو با سرگئى الوروف، همتاى روس 
خود ديدار و درباره مناســبات دوجانبه، آخرين تحوالت مربوط به 

روند اجراى برجام و رفع تنش در خليج فارس به گفت و گو بپردازد.

 ايران به دنبال گفت وگو براى گفت وگو نيست
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در بدو 
ورود به مالزى تأكيد كرد كه اگر آمريكا خواهان گفت وگو اســت، 
بايد ابتدا به «تروريســم اقتصادى» عليه مردم ايران پايان دهد. به 
نوشته خبرگزارى رويترز، ظريف كه در كواالالمپور مالزى در جمع 

گروهى از خبرنگاران صحبــت مى كرد، گفت: اياالت متحده عليه 
مــردم ايران جنگ اقتصادى به راه انداخته اســت. تعامل با اياالت 
متحده براى ما ناممكن است، مگر اينكه اين كشور جنگ و تروريسم 
اقتصادى عليه مردم ايران را متوقف كنــد. وى افزود: بنابراين اگر 
مى خواهند به اتاق بازگردند، بليتى وجود دارد كه بايد خريدارى كنند 
و آن بليت اجراى توافق [هسته اى] است. وى همچنين تأكيد كرد: 
ايران به دنبال گفت وگو براى گفت وگو نيست و تنها در صورتى وارد 

مذاكره مى شود كه بداند اين مذاكره مى تواند به نتيجه ختم شود.
ظريف پــس از ديدار بــا ماهاتير محمد، نخســت وزير مالزى در 
كواالالمپور در گفت وگويى ضمن تشريح رايزنى هايش با وى عنوان 
كرد: در ديدار بسيار خوب و دوستانه با ماهاتير محمد درباره مسائل 

جهان اسالم، تحريم ها و اقدامات خالف قانون آمريكا صحبت شد.
وى افزود: فرصتى داشتيم درباره مســائل دوجانبه و اقداماتى كه 
قرار اســت بين ما و مالزى انجام شود، نيز گفت وگو كنيم؛ از جمله 
كميته عالى روابط دوجانبه كه توافق كرديم در سطح وزراى خارجه 
پيش از سفر ايشــان به تهران تشكيل شود؛ در اين كميته درباره 
همه زمينه هاى همكارى شامل همكارى هاى سياسى، بين المللى، 
اقتصادى، امنيتى و در همه حوزه ها گفت وگو خواهد شد و سپس 

ان شاءاهللا آماده سفر ايشان مى شويم.

 هشدار به اروپا از مالزى
وزيــر امور خارجه ايــران در گفت وگو با خبرگــزارى «برناما» 
مالــزى، ضمن درخواســت از طرف هاى اروپايــى برجام براى 
پايبندى كامل به اين توافق هســته اى گفــت: ايران به اندازه 
ديگر اعضاى برجام، به توافق (هســته اى) پايبند خواهد ماند. 
وى در خصوص گفت وگو درباره برجام گفت: ما آماده گفت وگو 
و رايزنى با ديگــر طرف ها در خصوص بهترين شــيوه اجراى 
اين توافق هســتيم. ما با اروپا بــراى يافتن راهى براى عمل به 
تعهداتشــان ذيل برجام گفت وگو مى كنيم. ظريف در گفت وگو 
بــا اين خبرگزارى در حين ســفر يك روزه خــود به مالزى با 
تأكيــد بر مذاكره نكردن مجدد ايران درباره برجام توضيح داد: 
اگر آن ها (1+4) براى پايبندى به تعهداتشــان، نياز به تعامل با 
آمريكا دارند، مسئله اى است كه به آن ها مربوط مى شود و ايران 

هيچ نقشى در آن ندارد.

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

بازتاب

سياست خارجى

سفر وزير امور خارجه كشورمان به سه كشور شرق آسيا پايان يافت

«مسكو» مقصد بعدى ظريف 

سياست خارجىدفاعى - امنيتى
همكاران بنياد FDD به فهرست تحريمى ايران اضافه خواهند شدآغاز به كار ائتالف دريايى آمريكا در خليج فارس تنها با حمايت سه كشور

سياست داخلى
امام جمعه موقت تهران:

حمايت از قوه قضائيه در مبارزه با فساد 
به سود هر سه قوه است
احمد  ســيد  آيــت اهللا  فارس: 
خاتمى، امام جمعه موقت تهران 
در نماز عبادى ـ سياسى جمعه 
اين هفتــه تهران بــا تأكيد بر 
اينكه مبارزه با فســاد در عرصه 
ساختارى و اجرايى يك ضرورت 

اســت،  گفت:  سرنوشــت نظام ما به مبارزه با فساد گره 
خورده اســت. حاال كه بحمداهللا قــوه قضائيه در مبارزه 
با فســاد عزمش را جزم كرده و قوى وارد ميدان شــده، 
«خسته نباشيد» به آن ها بگوييد و آن ها را كمك و تأييد 
كنيــد. قصه يك قوه نيســت، بلكه بحث ســالمت نظام 
ادارى كشــور و در نهايت به سود نظام اسالمى و به سود 

هر سه قوه است.

دولت
واكنش واعظى به انتقاد هاى آيت اهللا يزدى از روحانى

دولت 
به دنبال اختالف نيست
برنا: رئيــس دفتر رئيس جمهور 
دربــاره انتقاد آيــت اهللا يزدى از 
رئيس جمهور گفت: دولت چون 
به دنبال اختالف نيســت در اين 
اختالفى  اظهارنظرهــاى  گونــه 
قضــاوت را به مردم مى ســپارد. 

محمود واعظــى، رئيس دفتر رئيس جمهــور در خصوص 
انتقاد اخير محمد يزدى از روحانــى گفت: جواب دادن به 
صحبت هاى آيت اهللا يزدى به معناى ايجاد يك اختالف است. 
شاهد بوديم جواب آيت اهللا آملى الريجانى به اظهارات ايشان 
در داخل و يا بيرون كشــور به نفع نظام نشــد. به طور كل 
اين گونه درگيرى ها مناسب نيست، نه اظهارات آيت اهللا يزدى 

و نه پاسخ آملى الريجانى.

دفاعى-امنيتى
فرمانده نيروى پدافند ارتش:

كشورهاى منطقه از ائتالف با 
صهيونيست ها خوددارى كنند

عليرضــا  اميرســرتيپ  مهــر: 
صباحى فرد، فرمانده نيروى پدافند 
ارتــش در ســخنرانى پيــش از 
خطبه نماز عبادى سياسى جمعه 
تهــران گفــت: قوياً بــه رهبران و 
تصميم گيرندگان كشورهاى حوزه 

خليج فارس و غرب آسيا توصيه مى كنيم در سياست هاى امنيتى 
و منطقه اى خود تجديدنظر كنند و از ايجاد ائتالف هاى نامبارك 
با رژيم هاى جعلى و كشورهاى فرامنطقه اى كه دشمن جهان 
اسالم بوده، جلوگيرى كنند؛ چرا كه امنيت در منطقه بى شك با 
حضور كشورهاى منطقه بدست مى آيد. وى افزود: ما معتقديم 
امنيت خليج فارس و غرب آسيا به صورت درون منطقه اى و با 

مشاركت كشورهاى منطقه قابل تأمين است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 9 شهریور 1398  29 ذی الحجه 1440 31 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9051 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

سرود »فرزند خورشید« در مشهد طنین انداز شد  آستان: مسئول واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی از اجرای سرود »فرزند خورشید« ویژه بزرگداشت سردار شهید 
محمود کاوه در گوشه و کنار مشهد مقدس خبر داد. سیدمجتبی ذبیحی گفت: سرود فرزند خورشید در آستانه سی و سومین سالگرد این شهید دوران دفاع مقدس به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی تولید شد و در قالب یک گروه سرود 100 نفره در مقابل منزل این سردار شهید اجرا شد. سردار سرلشکر پاسدار محمود کاوه، فرمانده لشکر ویژه شهدا در دوران دفاع مقدس بود.

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

 آیین سنتی »صالت« 
در حرم مطهر رضوی اجرا می شود

آستان: همزمان با نخستین روز از ماه 
محرم الحرام، مصادف با یکشــنبه 10 
شــهریور ماه، آیین سنتی »صالت« با 
حضور خادمــان بارگاه منــور رضوی 
در صحن انقالب اســالمی حرم مطهر 

رضوی برگزار می شود.
آیین سنتی صالت که سابقه دیرینه در 

آستان قدس رضوی دارد، اذن خدام بارگاه منور رضوی از ساحت قدسی حضرت 
ثامن الحجج)ع( برای آغاز مراسم عزاداری ماه محرم و دعوت از مردم برای شرکت 

در این مراسم است که همه ساله در نخستین روز ماه محرم برگزار می شود.
در این مراسم که یک ساعت پس از طلوع آفتاب آغاز می شود خادمان بارگاه منور 
رضوی در مقابل پنجره فوالد صحن انقالب اســالمی به حالت احترام به ساحت 
مقدس حضرت امام رضا)ع( گرد هم می آیند و سپس به گلدسته های حرم مطهر 
رضوی واقع در صحن انقالب اسالمی، صحن جمهوری اسالمی و مسجد گوهرشاد 
رفته و با حضور در مأذنه یکي از گلدسته هاي صحن حرم مطهر متن صالت را که 

مشتمل بر دو بند از اشعار محتشم کاشاني است قرائت می کنند.

 برگزاری »صالی عزا« 
در مؤسسه ها و مراکز وابسته به آستان قدس 

آســتان: مدیر امــور فرهنگی خدام 
و کارکنان ســازمان فرهنگی آســتان 
قــدس رضوی گفت: همزمــان با دهه 
اول محرم الحرام ویژه برنامه صالی عزا به 
 صورت هماهنگ در تمامی مؤسسه ها، 
مراکز و مجموعه های وابسته به آستان 

قدس رضوی برگزار می شود.
حجت االســالم عماد دخانی در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز اظهار کرد: به 
مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام و ماه تعظیم شعائر حسینی برای خدمتگزاران 
آستان حضرت علی بن موســی الرضا)ع( ویژه  برنامه صالی عزا مانند سال های 
گذشته به  صورت هماهنگ در تمامی مؤسسه ها، مراکز و مجموعه های وابسته به 

آستان قدس رضوی برگزار می شود.
وی ادامه داد: ویژه برنامه صالی عزا شــامل قرائت زیارت عاشــورا و سخنرانی با 
موضوع حکمت های حســینی می شود. به  عنوان منبع جلسات کتابی با  عنوان 
»حکمت های حسینی« که توسط حجت االسالم محدثی به رشته تحریر درآمده، 

معرفی  شده است.
حجت االسالم دخانی بیان کرد: یکی از ویژگی های ویژه برنامه صالی عزا نام گذاری 
روزها به نام شهدای واالمقام است و ثواب توسل ها در هر روز به یکی از شهدای 
گران قدر اهدا می شود. پوســترهایی با نام شهیدی که منتخب  شده در اختیار 

رابط های فرهنگی مجموعه ها قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: مســابقه کتابخوانی صالی عزا برای ایام پس از دهه اول محرم 
در سراسر کشور برگزار می شود و به برگزیدگان این مسابقه جوایز ارزنده ای اهدا 

خواهد شد.

تشرف جمعی از شیعیان آمریکایی به حرم رضوی 
آستان: جمعی از شیعیان کشور آمریکا 
که بیشتر آنان دارای اصالت پاکستانی 
هســتند، به حرم مطهر رضوی مشرف 

شدند.
اعضای این گروه که بیشتر آن ها برای 
نخستین بار از شهرهای مختلف آمریکا 
برای زیارت امام رضا)ع( به مشهد سفر 

کرده اند مورد اســتقبال مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی قرار 
گرفتند و از ویژه برنامه های مذهبی حرم مطهر بهره مند شدند.

محمد، زائر آمریکایی در حاشیه این تشرف اظهار کرد: دومین بار است که توفیق 
زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را دارم و از اینکه فرصت دوباره 

نصیبم شد بار دیگر به این حرم مشرف شوم خدا را شکرگزارم.
وی که هشت سال است به دین مبین اسالم گرویده است،  افزود: دوست دارم هر 
سال به زیارت مشرف شوم و گاهی عزمم را جزم می کنم تا بتوانم سالی یک بار به 

پابوسی آقا مشرف شوم اما شرایط این اجازه را نمی دهد.
محمــد با بیان اینکه دیدن گنبد و ضریح حضرت امــام رضا)ع( حالم را خوب 
می کند و این احساس تا ماه ها انرژی به من می دهد، گفت: هر سفر، سختی های 
خود را دارد اما زائر واقعی ســختی های سفر برایش خاطره ای دل انگیز می شود؛ 

کسی که حضرت او را بطلبد اسباب سفر برایش مهیا می شود.
وی ابراز کرد: از ابتدای سال تصمیم سفر به مشهد را داشتم اما شرایط به گونه ای 
فراهم شــد تا در آســتانه ماه محرم طلبیده شوم و در عزای  امام حسین)ع( نیز 

شرکت کنم.
وی گفت: ســخت ترین روز، روزی اســت که برای خداحافظی به حرم می آیم و 

احساس می کنم از کسی که دوستش دارم جدا می شوم.
گفتنی است؛ این گروه ضمن بازدید از موزه مرکزی آستان قدس رضوی و حضور 
در تور حرم گردی، میهمان خوان متبرک حضرت رضا)ع( شدند و هدایای متبرک 

و معنوی نیز از سوی آستان قدس رضوی به آنان اهدا شد.

فرمانداراینشهرستانخبرداد
 پیگیری تبدیل »منطقه ویژه سرخس«

به منطقه »آزاد تجاری« 
آستان: فرمانــدار شهرستان سرخس 
گفت: طــرح تبدیل منطقــه ویژه به 
منطقه آزاد تجــاری با جدیت در حال 

پیگیری است.
محمدرضــا رجبی مقدم در مراســم 
کلنگ زنی جایگاه ســوخت در ورودی 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس با تبریک 

هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: سرخس 
در مقایسه با سایر شهرها ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری 
دارد و امیدواریم با طرح و تصویب این موضوع در هیئت دولت و ارائه آن به مجلس 

شاهد تحقق این مهم باشیم.
وی با بیان اینکه به زودی شــاهد خبرهای خوشــی در سرخس خواهیم بود، 

خاطرنشان کرد: افتتاح جاده ترانزیت از آن جمله است.
فرماندار شهرستان سرخس ادامه داد: پس از افتتاح جاده ترانزیت حجم ورودی 
کامیون به شهر سرخس کم خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش عبور و مرور 

کامیون ها در این شهر و رفاه حال مردم خواهد داشت. 
وی افزود: مســیر عبوری کامیون ها از طریق منطقه ویژه اقتصادی ســرخس و 
جاده ترانزیت تا نقطه صفر مرزی اســت کــه این امر به نوبه خود موجب ایجاد 

اشتغال می شود.

 ساخت جایگاه سوخت منطقه ویژه کلنگ زده شد 
رجبی مقدم به کلنگ زنی جایگاه سوخت در این منطقه هم اشاره کرد و گفت: 
با ســاخت این جایگاه، دیگر نیازی نیست کامیون ها برای سوختگیری به داخل 
شهر مراجعه کنند و در همان بدو ورود به سایت منطقه با انجام سوختگیری به 

کشورهای مقصد مورد نظر خود راهی می شوند.
فرماندار شهرستان سرخس با بیان اینکه پیگیری ساخت این جایگاه از دو سال 
گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: 20 هکتار زمین در اختیار شهرداری سرخس 
برای ساخت تیر پارک و 3 هزار و 300 مترمربع برای ساخت جایگاه سوخت در 

منطقه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این واحد قرار است در طول 12 ماه و با هزینه ای حدود 20 میلیارد 

ریال ساخته شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
 محرم که می رسد، همه چیز رنگ و بوی 
هوای  و  حال  می گیرد.  خود  به  عزاداری 
حرم مطهر رضوی هم در آستانه ماه عزای 
اهل بیت)ع(، سرشار از غم و اندوه است. 
ویژه برنامه های این بارگاه ملکوتی هم در 
روزهای عزا، رنگ سوگواری به خود گرفته 
است؛ بخشی از برنامه ها، برنامه های اداره 
پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر 
رضوی است که بر محوریت تبیین نهضت 

عاشورا تدارک دیده شده است. 

 محفل شیرخوارگان حسینی 
در نخستین جمعه محرم 

رئیس اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی 
حرم مطهــر رضوی به برگــزاری محفل 
شیرخوارگان حســینی به عنوان یکی از 
مهم ترین برنامه های این اداره در دهه اول 
محرم اشــاره می کند و می گوید: امسال 
هم در صبح نخستین جمعه از ماه محرم 
)15 شــهریور ماه( مراســم محفل بزرگ 
شیرخوارگان حســینی در صحن جامع 
رضــوی با حضور مادران و نــوزادان آن ها 
همزمان با سراســر کشــور و تعدادی از 
کشــورهای دنیا از پنج قاره جهان برگزار 
می شود.حجت االســالم مهدی حسن زاده 
به دوخت لباس و ســربند در کارگاه هایی 
در مجاورت حرم مطهر رضوی هم اشــاره 
می کند و می گویــد: این لباس ها پیش از 
آغاز محفــل، در صحن جامع رضوی بین 

مادران توزیع می شود. 

 پاسخ به شبهاتی که درباره نهضت 
عاشورا طرح می شوند 

این مقام مسئول به برگزاری پرسمان های 
دینی و حلقه های معرفت دهه اول محرم 
در حرم منور امام هشتم)ع( اشاره می کند 
و می گویــد: با توجه به حضور انبوه زائران 
و مجــاوران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( در 
حرم مطهر در دهه اول ماه محرم و ضرورت 
ارائه برنامه های فرهنگی، مذهبی و اعتقادی 
متناســب با این ایام، با هدف بهره مندی 
بیشــتر زائران به ویژه در اوقات و لحظات 
فراغت پس از زیــارت، در ویژه برنامه های 
»پرســمان های دینــی« و »حلقه هــای 
معرفــت«، مباحث مرتبط بــا ماه محرم، 
چرایی قیام عاشورا، فلسفه کربال و... برای 

زائران و مجاوران ارائه می شود. 
حجت االسالم حسن زاده تصریح می کند: 
شرح زیارت عاشــورا، بیان سیره حضرت 
سیدالشهدا)ع( در فرهنگ انتظار، عزاداری 
در کالم امــام رضا)ع(، امــر به معرو ف و 

نهی از منکر در ســیره امام حســین)ع(، 
جایگاه ایثار در اســالم، شــهادت و اجر 
شــهید در اســالم، بهترین نوع عزاداری، 
دشمن شناسی از منظر ساالر شهیدان، قیام 
امام حسین)ع( و ابعاد سیاسی آن، عاشورا 
در فرهنگ مهدویت، والیت پذیری در سیره 
حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس)ع( 
و... از جمله موضوعات عاشورایی است که 
توسط سخنرانان و اســتادان این اداره در 
پرســمان های دینی و جلسات حلقه های 
معرفت حرم مطهر رضوی به بحث گذاشته 
می شود. رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی حرم مطهر رضوی یادآور می شــود: 
یکی از مهم تریــن موضوعات پیش بینی 
شده در این جلسات، پاسخگویی مناسب 
به شبهات دینی و اعتقادی به ویژه شبهات 
و پرســش های مرتبط با عاشورا، عزاداری 
برای اهل بیت)ع(، فلســفه عــزاداری در 

اسالم و... است.

 مناسبت های تقویمی، موضوع 
سخنرانی های دهه اول 

این مقام مسئول در ادامه به دیگر برنامه های 
این اداره در دهه اول ماه محرم متناسب با 
مناسبت های مذهبی، دینی و ملی موجود 
در تقویم اشاره می کند و می گوید: سوم ماه 
محرم )مطابق با 12 شهریور( بزرگداشت 
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری است که 
روز مبارزه با اســتعمار انگلیس نام گذاری 
شده و سخنرانان در جلسات پرسمان دینی 
در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر به 

این موضوع می پردازند.
وی ادامه می دهد: هشــتم ماه محرم هم 
مطابق با سالروز قیام خونین 17 شهریور 
اســت که در برنامه های پرسمان دینی در 
صحن جمهوری اسالمی، سخنرانان درباره 
این روز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
قیام 17 شهریور به بحث خواهند پرداخت. 
حجت االسالم حســن زاده می گوید: در روز 
عاشــورا نیز یاد و خاطره شهدای عاشورای 
رضوی گرامی  داشــته خواهد شد. با حضور 
برخی از مدیران عالی و ارشد آستان قدس 
رضوی مراســمی در صحن جامع رضوی و 
 یــا در رواق امام خمینــی)ره( حرم مطهر

امام رضا)ع( پس از نماز جماعت ظهر و عصر 
با حضور تعدادی از خانواده های این شهیدان 
برگزار می شــود و در این مراسم از شهدای 
این فاجعه تجلیل و از خانواده و بازماندگان 

آنان نیز قدردانی به عمل خواهد آمد.
رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم 
مطهر رضوی تصریح می کند: فعالیت هشت 
پایگاه فرهنگی با موضوعات مرتبط با ماه محرم 
و قیام عاشورا برای گروه های سنی کودک و 
نوجوان در برخــی از صحن ها و محل هایی 
در حرم مطهر امام هشــتم)ع( همچون باغ 
رضوان، بســت شیخ طوسی، صحن هدایت، 
ســه ضلعی غدیر و سه ضلعی کوثر، صحن 
قدس و...، سرکشی از خانواده های شهدای امر 
به معروف و نهی از منکر مشــهد مقدس از 
جمله خانواده های شهیدان فرخ رضا فقیهی، 
محمدجواد صدیقی، محمد کبیری، غالمعلی 
منزلســاز کرمانــی، علی نــوروزی فاروقی، 

علی اکبر مهربانی و... در جهت پاسداشــت 
یاد و خاطره این شــهیدان و تجلیل از صبر 
و بردباری خانواده هــای معظم آنان از دیگر 
برنامه هایی اســت که در این اداره برای دهه 

اول محرم تدارک دیده شده است. 

 ویژه برنامه هایی برای زائران کوچک
حجت االسالم حسن زاده به ویژه برنامه های 
تدارک دیده شــده برای کودکان در دهه 
اول ماه محرم هم اشاره می کند و می گوید: 

در برنامه های واحد کبوترانه 
برای کــودکان )چهــار تا 
هشــت ســال و گروه های 
آمــوزش  مهدکــودک( 
آداب زیــارت، احکام وضو، 
نمایش  کربــال،  قصه های 
عروسکی، مراسم سینه زنی 
و عــزاداری ویــژه، اجرای 
پرده خوانی و... برای کودکان 
و خردساالن پیش بینی شده 

است.
والدین  می کند:  تأکید  وی 
به همراه کودکان خود برای 
برنامه های  از  بهره منــدی 
پیش بینی شــده می توانند 
در دهه اول ماه محرم، همه 

روزه از ساعت 8 صبح تا 18:30 و جمعه ها 
از ساعت 10 صبح تا 14 به واحد کبوترانه 
حرم مطهر امــام رضا)ع( در صحن جامع 
رضوی، طبقه دوم باب الهادی)ع( مراجعه 

کنند.

 امسال هم در 
صبح نخستین 

جمعه از ماه محرم 
)15 شهریور ماه( 

مراسم محفل 
بزرگ شیرخوارگان 

حسینی در صحن 
جامع رضوی با 
حضور مادران 

و نوزادان آن ها 
برگزار می شود

بــــــــرش

در دهه اول محرم الحرام انجام می شود 

تبیین نهضت عاشورا در پرسمان های دینی حرم رضوی 
وی

ض
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 با ســالم. نظافت داخل بقعــه آرامگاه 
خواجه ربیع با وجود زائران ایرانی، پاکستانی، 
عرب و... به هیچ وجه مطلوب نیست. لطفاً 

رسیدگی و نظارت شود.
09150004457

 مسئوالن آستان قدس توجهی به حال 
طالب خارجی مقیم مشــهد داشته باشند. 

اجرتان با خداوند منان و خاندان رسالت.
09370003243

 زمان برگزاری نماز جماعت متأســفانه 
بعضی از کارگــران و کارکنان جلو صف ها 
تردد می کنند. این کار بی توجهی به فریضه 

واجب است.
09150004113

 چرا آستان قدس رضوی دور زمین های 
اوقافی را که در شــهر مشهد است، سریع 
دیوار می کند و روی دیوار می نویســد این 
ملک متعلق به آستان قدس است؟ آیا بهتر 
نیست به جای دیوارکشی برای جوانان این 
مملکت زمین ورزشــی، درمانگاه و مدرسه 
درســت کنید تــا موجب خشــنودی آقا 

امام رضا)ع( شود؟
09150008140

 لطفاً بفرمایید آبخوری های بیرون حرم 
را همچون گذشــته به لیوان یکبار مصرف 
مجهز کنند، بعضی از مراجعه کنندگان بسیار 
غیربهداشتی از آبخوری ها استفاده می کنند.

09150005537

 ورودی بعضی از رواق ها باید گســترش 
یابد. مثــالً ورودی رواق حضــرت فاطمه 
معصومه)س( بــه رواق دارالحجه)عج( باید 
توسعه یابد و اگر امکانش هست، یک ورودی 
جداگانــه برای بــرادران و یکــی هم برای 

خواهران ساخته شود.
09150005776

خاکسارقهرودیخبرداد
 همکاری مشترک 

آستان قدس و ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(

آســتان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین آســتان قدس رضوی و ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( خبر داد.
مصطفــی خاکســار قهرودی گفــت: در 
راستای تحقق تدابیر ارزشمند رهبر معظم 
انقالب)مــّد ظلــه العالی( در ســال رونق 
تولید و به منظــور هم افزایی و جلوگیری 
از همپوشــانی فعالیت های دو نهاد آستان 
قدس رضــوی و ســتاد اجرایــی فرمان 
حضرت امــام)ره( و تحقق سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و اقدامات دانش بنیان این 

تفاهم نامه منعقد شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه با اعتباری 
ســه ساله در چهار ماده و دو نسخه تنظیم 
شده که برای طرفین الزم االجرا خواهد بود، 
گفت: انتقال و تبادل تجربه، تعریف و اجرای 
پروژه های پژوهشی مشترک، سرمایه گذاری 
مشــترک در موضوعــات دارای اولویــت، 
تشکیل زنجیره های تأمین مشترک، تجمیع 
خرید و فروش محصــوالت و همکاری در 
بازاریابی، استفاده از زیرساخت های یکدیگر 
برای انجام فعالیت های اقتصادی، تخصیص 
منابع مشــترک یا ترکیــب ظرفیت ها در 
برنامه های پیشــرفت منطقه ای و همکاری 
و مشارکت در اجرای پروژه ها و برنامه ها در 
حوزه های مختلف از موضوعات مندرج در 

این تفاهم نامه است.
قائــم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی 
ادامه داد: به منظور تحقــق اهداف و مفاد 
تفاهم نامه، ســازمان اقتصــادی رضوی به 
نمایندگی از آستان قدس رضوی و معاونت 
برنامه ریزی و توسعه اقتصادی به نمایندگی 
از ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( 
وظیفه هماهنگی های الزم و پیگیری امور 

را برعهده دارند.
خاکســار قهرودی افزود: نماینــدگان در 
نشست های ماهانه موارد قابل انطباق با این 
تفاهم نامه را مطالعه و با ایجاد کارگروه های 
تخصصی و با استفاده از ساختارهای مناسب، 
فرایند انجام تعهدات طرفین را بررســی و 
گزارش روند پیشــرفت امور و چالش های 
احتمالــی را ارائه خواهند کرد. مســئوالن 
حوزه های مشــترک از طرفیــن می توانند 
در خصوص برنامه هــا و پروژه های مد نظر 
مطالعه، بررسی، هماهنگی و پیگیری های 
اجرایی برای دســتیابی به راهکارهای الزم 

را انجام دهند.

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 

»معاونتاماکنمتبرکه«پیشانیتعاملبازائرانبارگاهرضوی

 آستان  قائــم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید از 
تغییر، پیشرفت و حرکت آستان قدس رضوی به سمت اهداف 
متعالی اســتقبال کرد و وظیفه همه ماست که زمینه را برای 

تحقق هدف های بزرگ تر سازمانی فراهم کنیم.
مصطفی خاکسار قهرودی در آیین تکریم معاون سابق اماکن 
متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضوی و معارفه سرپرست 
جدید این معاونت با بیان اینکه تغییر به سمت تعالی و پیشرفت 
توصیه دین مبین اسالم و اهل بیت)ع( است، اظهار کرد: حرم 

مطهر جایگاه ویژه ای است که زائران این قطعه از بهشت انتظار 
هیچ نقص، کوتاهی و مشکلی را در این اماکن متبرکه و نورانی 

ندارند.
وی تصریح کرد: حوزه معاونت اماکن متبرکه پیشانی ارتباط و 
تعامل با زائران عزیز بارگاه منور رضوی اســت و حفظ قداست، 
رعایت شئونات، نظم و آراستگی و نظافت صحن ها و رواق های 
مبارکه از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید تولیت آستان 

قدس رضوی است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی گفــت: معاونت اماکن 
متبرکــه و خدماتی که در حرم مطهر رضوی بــه زائران ارائه 
می شود باید به لحاظ کیفی ارتقا یابد و این حوزه بسیار بااهمیتی 
است زیرا اثرگذاری مثبت و گسترده ای در سطوح مختلف دارد و 
کار درست و نتیجه مطلوب آن از سایر بخش های آستان قدس 

نمود و بازتاب بیشتری خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از خدمات ارزنده مهندس سیدخلیل منبتی 
اظهار کرد: ایشان در دورانی که در معاونت اماکن متبرکه توفیق 
خدمت داشــتند اقدامات شایسته و مناسبی انجام داده اند که 
ان شــاء اهلل مورد رضایت حضرت امام رضا)ع( واقع شود و اینکه 

توفیق یافته اند در منطقه محروم سیستان و بلوچستان خدمت 
کنند نیز جای تبریک و آرزوی موفقیت دارد.

معاون سابق اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی نیز 
در این مراســم با بیان اینکه فرصت حضور و خدمت در اماکن 
متبرکه و همکاری با مدیران و کارکنان این نهاد مقدس را باید 
قدر دانســت، اظهار کرد: خرسندم که در دوران این مسئولیت 
توانستیم با همیاری و همدلی فضایی با آرامش را برای همکاران 

و خدام این آستان نورانی فراهم کنیم.
مهندس منبتی گفت: ساخت و راه اندازی مهمانسرای غدیر 
و توســعه خادمیاری حضرت رضا)ع( که زمینه تشرف 50 
هزار نفر را فراهم کرد از خاطرات ماندگار در ذهن من باقی 

خواهد ماند.
مصطفی فیضی، سرپرســت جدید معاونت اماکن متبرکه و 
امور زائران آستان قدس رضوی نیز با بیان اینکه زائران این 
بارگاه نورانی به این دستگاه چشم امید دارند، گفت: امیدوارم 
بتوانیم خدمات شایســته و قابل قبولی را به زائران حضرت 
ارائه نماییم و از اعتماد تولیت و قائم مقام این آستان مقدس 

تشکر می کنم.

خبر
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد 

صدای مردم 

خبر

خـــبر

رونق تولید

یابنالشبیب!روضةماداغپربالاست
آستان: در آستانه ایام محرم الحرام و آغاز عزای حسینی، 
پرچم گنبد و پوشش ضریح مطهر امام علی بن موسی 
الرضا)ع( در مراســمی سرشــار از حزن و اندوه توسط 
خادمان بارگاه منور رضوی تعویض شد. تعویض پرچم 
و پوشش ضریح مطهر در قالب مراسم »اذن عزا« شامگاه 
جمعه 8 شهریورماه با حضور مصطفی خاکسار قهرودی؛ 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، نمایندگان هیئات 
مذهبی و خادمــان و زائران بارگاه منــور امام رضا)ع( 
برگزار شد و در آن پرچم سیاه به نشانه عزای حسینی، 
جای پرچم ســبز رضوی را گرفت. در این مراســم که 
پس از اقامه نماز مغرب و عشــا با قرائت قرآن و صلوات 
خاصه در صحن جامع رضوی آغاز شــد، حجت االسالم 
والمسلمین سیدرضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی پیرامون فضایل و مناقب امام حسین)ع( 
و شــهدای کربال به ایراد ســخنرانی و سعید حدادیان 
به مرثیه ســرایی و نوحه خوانــی پرداخت.همچنین در 
این مراســم شال عزای حســینی به صورت نمادین به 

نمایندگان هیئات مذهبی مشهد اهدا شد.

قاب رضوی
در آستانه محرم پرچم سیاه بر فراز گنبد حرم رضوی به اهتزاز درآمد 
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 شنبه 9 شهریور 1398 29 ذی الحجه 1440 31 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9051 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتصویب شتابزده الیحه تجارت 
امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد

تصویب قانون تجارت در ایران به سال 
1311 برمی گردد. در شرایط اقتصادی 
آن روزگار نــه از تجــارت الکترونیک 
خبــری بود و نه مبــادالت تجاری به 
گســتردگی امروز بود. ایــن قانون در 
دهه 40 شمســی، برای نخستین بار 
اصالح شــد ولی از آن ســال تا امروز 

دستخوش تغییر خاصی نشده است.
با درک ضرورت تغییر قانون تجارت، تدوین و اصالح الیحه تجارت از ســال 
1380 در دولت وقت آغاز شــد. در ســال 1384 الیحه تجارت به مجلس 
رســید و به دلیل تعداد زیاد بندها و زمانبر بودن رسیدگی به آن، در صحن 
علنی؛ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نیابت از کل مجلس به بررسی 

این الیحه پرداخت.
 الیحه تجارت پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی، راهی شورای 
نگهبان شد ولی این شــورا تصویب در کمیسیون را ناکافی  دانست و برپایه 
اصل 85 قانون اساســی، الیحه را به مجلس عودت داد. از آن زمان تا امروز 
الیحه تجارت بدون رسیدگی در ایستگاه مجلس متوقف شده بود تا اینکه از 

چند روز پیش، رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس آغاز شد.

 رسیدگی عجوالنه مجلس به الیحه تجارت
در حالی که انتظار می رفت رســیدگی به الیحه مهــم تجارت با دقت و به 
صورت جامع صورت گیرد، اما ســرعت و عجله مجلس در تصویب بندهای 

مختلف آن، با انتقاد های مختلفی حتی از درون مجلس مواجه شد.
محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که 
در تصویب قوانین مجلس، نباید ســرعت مالک باشد، بلکه باید کامل بودن 
و جامــع بودن قانون اصل قرار گیرد. این اظهارنظر نماینده مجلس در حالی 
اســت که در چهار روز نخست رسیدگی به الیحه تجارت بیش از 160 ماده 

از آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است.
مفتح درباره نحوه رســیدگی به الیحه تجارت نیز گفت: »در جریان تصویب 
الیحــه تجارت، حقــوق نمایندگان در نظر گرفته نشــده اســت و به نظر 
می رسد رئیس مجلس باید اجازه ارائه پیشنهادهای بیشتری را بدهد. من و 
نمایندگان چندین بار به رئیس مجلس و بقیه دوســتان تذکر مکرر داده ایم 
که این نحوه رســیدگی با این سرعت به مصلحت نیســت. این الیحه باید 

بیشتر و جامع  تر بررسی شود«.

  تناقض الیحه تجارت با قانون ثبت
در ماده 5 الیحه تجارت آمده اســت که اثبات انعقاد قرارداد نیازمند هیچ 
تشــریفات خاصی نیســت و این امر به هر وســیله ازجمله شهادت شهود 
قابل  اثبات اســت. تصویب این ماده با انتقاد کارشناسان حقوقی و قضایی 

مواجه شد.
ســید فتح اهلل احمدی، قاضی مجتمع قضایی شــهید بهشتی با بیان اینکه 
جای بررســی ادله اثبــات دعوی در قانون مدنی اســت و نه قانون تجارت، 
گفت: »اگر موضوع، قانون تجارت باشــد و ما ادله اثبات آن ها را بیاوریم این 
مســئله درست اســت، ولی وقتی که ما در حال تعریف مســئله قرارداد به 
معنای عام هستیم و از طرفی این تعریف نیز در قانون عام آمده  است، بحث 
اموال غیرمنقول پیش می آید و مواد 47 و48 قانون ثبت را نقض می کند«.

اشاره احمدی، قاضی دادگستری به تناقض ماده 5 الیحه تجارت با مواد 47 
و 48 قانون ثبت، از این جهت اســت که در الیحه تجارت تشریفات خاصی 
برای انعقاد قرارداد در نظر نگرفته اســت، ولی براســاس قانون ثبت، تمامی 

قراردادهای اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شود.

  تصویب ماده 5 الیحه تجارت
اساس مالکیت را به خطر می اندازد

احمدی درباره پیامدهای کافی بودن شهادت شهود برای اثبات انعقاد قرارداد 
نیز گفت: »اکنون با این موضوع که اثبات قرارداد نیاز به هیچ موضوع دیگری 
ندارد و با شهادت شــهود نیز قابل اثبات است، شما خیلی راحت می توانید 

یک قرارداد چند میلیاردی را به موجب دو عدد شاهد اعتبار بدهید«.
محمدرضا یزدی زاده، عضو پیشین شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور نیز 
معتقد است که کفایت شهادت، برای اثبات قراردادهای مالکیت، به معنی به 

خطر انداختن اساس مالکیت است.
وی بــا انتقاد از تصویب کننــدگان ماده 5 الیحه تجارت، گفت: »اســاس و 
الفبای اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است؛ وقتی ما می آییم 
و می خواهیم این اســاس را به هم بریزیم، این یک سونامی خطرناک ایجاد 

خواهد کرد، این موضوع اساس کشور را به هم  می ریزد«.

  آیا نمایندگان مسئولیت تصویب الیحه تجارت را می پذیرند؟
نمایندگان مجلس در شــرایطی در حال تصویب ســریع الیحه مهم تجارت 
در آخرین ماه های مجلس دهم هســتند که با توجه به الزم االجرا شدن این 
الیحه از سال 1400، معلوم نیست در آن زمان هنوز هم بر کرسی نمایندگی 

تکیه زده باشند و مسئولیت پیامدهای تصویب این الیحه را بپذیرند.

بررسی سناریوهای مختلف برای مدیریت مصرف بنزین

سهمیه بندی از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است!
 اقتصاد/زهرا طوسی  در ماه های اخیر با وجود 
الزامی شــدن استفاده از کارت سوخت شخصی، از 
آنجایی که امکان اســتفاده از کارت جایگاه دار برای 
مردم وجود دارد بیشــتر مالکان خودرو، استفاده از 
کارت جایگاه را به استفاده از کارت سوخت شخصی 
خود ترجیح می دهند تا جایی که تنها 5 درصد مردم 
از کارت ســوخت شخصی استفاده می کردند. وزیر 
نفت نیز می گوید تا زمانی که سهمیه بندی بنزین 
وجود نداشته باشــد مردم کارت سوخت را جدی 

نخواهند گرفت.
بیژن زنگنه، وزیر نفــت در حالی که اعالم می کند 
هنوز تصمیمی درخصوص سهمیه بندی بنزین گرفته 
نشــده، در عین حال از دو نرخی شــدن بنزین در 

صورت سهمیه بندی نیز سخن می گوید. 
از اول شــهریور میزان ســوخت گیری با کارت آزاد 
جایگاه در هر بار از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافت و 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم کرد 
که مردم بهتر اســت برای سهولت در سوخت گیری 
از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. قدس 
پیش از این در گزارشــی این اقدام را نخستین گام 
محدودســازی مصرف بنزین در کشور دانسته و به 
گمانه ها درباره ختم شدن این مسیر به سهمیه بندی 

بنزین پرداخته بود. 
با وجود اینکه متولیان امر، اجرایی شدن کارت سوخت 
را تنهــا مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق اعالم 
کرده بودند، حال وزیر نفت با اشاره به اینکه بیش از 
40 میلیون کارت سوخت برای خودروهای بنزین سوز 
و موتورسیکلت ها صادر شده است، به صراحت اعالم 
می کند که به اعتقاد بنده کارت سوخت زمانی الزم 
است که سهمیه بندی وجود داشته باشد. در خصوص 
سهمیه بندی  ایده  ای وجود دارد، اما هنوز به ما ابالغ 
نشــده و در واقع هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته 
نشده است. در صورت سهمیه بندی، بنزین دو نرخی 

خواهد شد.
به گفته وی، مجلس امســال وزارت نفت را مکلف 
به فعال کردن کارت سوخت کرد و وزارت نفت نیز 
کارت ســوخت  ها را صادر و ســعی کرد از سیستم 
بانکی اســتفاده کند تا بنزین تک نرخی باشد. هم 
اکنون در 9 کالنشهر برای 99/9 درصد از خودروها 
کارت ســوخت صادر شــده اســت ولی مــردم از 

کارت هایشان استفاده نمی کنند. 
برخی کارشناســان بر این عقیده اند کــه برای الزام 
مردم به اســتفاده از کارت ســوخت شخصی باید 
محدودیت هایی در استفاده از کارت سوخت جایگاه ها 
از قبیــل کاهش تدریجی لیتراژ ســوخت گیری یا 
پرداخت هزینه اضافی بابت حق الزحمه اســتفاده از 
کارت سوخت جایگاه ها ایجاد شود. به باور آنان در غیر 
این صورت اســتفاده از کارت سوخت شخصی برای 

مردم الزام آور نخواهد بود. 

 تنها 5 درصد متقاضیان از کارت سوخت 
شخصی استفاده می کنند

عطاپور، نایب رئیس و عضــو هیئت مدیره اتحادیه 
جایگاه داران سوخت نیز در این باره می گوید: با وجود 
اجرای این طرح، متقاضیان سوخت همچنان از کارت 
سوخت جایگاه داران استفاده می کنند و می توان گفت 
از زمان اجرای طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت، 
تنها 5 درصد متقاضیان از کارت ســوخت شخصی 
خودشان برای سوخت گیری استفاده می کنند، چون 
هنوز زیرساخت های اجرای این طرح عملیاتی نشده 
است. وی ضمن انتقاد از محدود کردن لیتراژ کارت 
سوخت جایگاه داران، بیان می کند: این مسئله موجب 
شده تا مالکان وســایل نقلیه برای دریافت سوخت 
بیشتر اقداماتی را انجام دهند که یکی از آن ها عبور 
و مرور اضافی در خیابان برای سوخت گیری مجدد از 

جایگاه های سوخت است.
به گفتــه عضو هیئت مدیره اتحادیــه جایگاه داران 
سوخت این طرح عالوه بر هزینه مضاعفی که برای 
جایگاه ها به دنبال دارد، از نظر مسائل محیط زیستی 
نیز مشکالتی را همراه داشته است و به همین دلیل 
به نظر می رســد باید این طرح مورد ارزیابی دقیق تر 

قرار گیرد.

 سهمیه بندی شرط معقول 
در استفاده از کارت سوخت است

محمدعلی خطیبی، مدیر پیشــین امور بین الملل 
شرکت ملی نفت پیشتر به قدس گفته بود: لغو کارت 
سوخت از ابتدا سیاستی غلط و زیان آور بود که منجر 
به افزایش قاچاق و واردات بی رویه و تحمیل تبعات 

سنگینی به اقتصاد کشور شد.
بــه گفته خطیبی  زیان  های اقتصادی ناشــی از لغو 
کارت سوخت پس از چندین سال خسارت به اقتصاد 
کشور، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی را برآن 
داشت تا دولت را به استفاده مجدد از کارت سوخت 
ملزم کنند. هر چند رویکرد دولت در استفاده مجدد 
از کارت سوخت  رسانه ای نشده است، اما استفاده از 
کارت سوخت به شرطی مطلوب خواهد بود که توجیه 
اقتصادی داشته باشد. سهمیه بندی شرط معقول در 

استفاده از کارت سوخت است. 

 ارزان ترین بنزین در دنیا پس از کشور 
ونزوئال در ایران به فروش می رسد

منصور ریاحی، مدیر عامل سابق شرکت ملی پخش 
فراورده هــای نفتی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اشاره به شدت گرفتن رشد مصرف بنزین و افزایش 
حجم قاچاق سوخت در ســایه بنزین هزار تومانی 
بر ضرورت مدیریت این بازار از ســوی دولت تأکید 
و اظهار می کند: طرح های مــورد بحث در دولت و 
مجلس مبنی بر ســهمیه بندی یا اصالح قیمت هر 
کدام دارای معایب و مزایایی هستند. ما  تجربه های 
خوبی در زمینه مدیریت ســوخت در کشور داریم 
که بایــد به آن ها مراجعه کنیم. ما ایــن راه را یک 
بار ر فته ایم و این بار باید بتوانیم سنجیده تر تصمیم 
بگیریم، کارشناســان شــرکت ملی نفت بهترین 

راه حل ها را برای برون رفت از این مشــکل در دست 
دارند و به نظر می رسد فقط باید شرایط مناسب ایجاد 

تا تصمیم گیری نهایی انجام شود. 
در ماه های اخیــر، طرح  های مختلفی در خصوص 
افزایش نرخ سوخت و سهمیه بندی آن مطرح بوده 
که همواره بر نگرانی های عمومی دامن زده است. به 
نظر می رسد در شــرایطی که دولت با یک معضل 
جدی یعنی کاهش درآمدها روبه رو اســت، یکی از 
راه های جبران این کاهــش درآمد، منطقی کردن 
قیمت فراورده های نفتی اســت، اما دو نرخی شدن 

بنزین، رانت ها و فســادهایی را 
که در گذشته شاهد آن بودیم 
دوباره زنــده می کند. به عنوان 
مثال در دولت گذشته با صدور 
کارت سوخت و متعاقب آن دو 
نرخی شدن بنزین، شاهد بروز 
مفاســدی نظیر خرید و فروش 
کارت ســوخت و یا ایجاد بازار 
سیاه بنزین بودیم که متأسفانه 
این مشاغل از سودآوری باالیی 
هم برخوردار بود. با وجود اینکه 

این روزها احتماالت فراوانی درباره ســهمیه بندی 
بنزین مطرح است، اما هنوز هیچ برنامه دقیقی در 

دسترس نیست. 
با توجه به شــدت رشــد مصرف بنزین و ضرورت 

جلوگیری از قاچاق این کاالی راهبردی که تا روزانه 
20 میلیــون لیتــر تخمین زده می شــود، مجلس 
تمایــل دارد همراهی الزم در زمینه تغییر  احتمالی 
سیاست های بنزینی داشته باشد. دولتی ها هم پیشتر 
از تعریف هفت مدل برای مدیریت مصرف حامل های 
انرژی گفته بودند و اینکه دونرخی شدن قیمت بنزین 

قطعی است. 
در یکــی از این هفــت مدل  پیشــنهادی؛ بنزین 
ســهمیه ای همان هزار تومان و با سهمیه 60 لیتر 
برای هر خودرو در نظر گرفته شده و در مدل دیگری 
که مطرح اســت کوپن بنزین به افرادی که خودرو 
ندارنــد، اختصاص پیدا می کند. به گونه ای که مثاًل 
روزانه یک تا دو لیتر بنزین ســهمیه ای داده شود و 
اگر مصرف نکردند به قیمــت فوب خلیج فارس از 
آن ها خریداری شــود. بر اساس پیشنهادها قیمت 
بنزیــن آزاد نیز در طرح های مختلف از هزار و 200 
تومان تا 4 هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج فارس 
پیش بینی شده است. اما باید یادآوری کنیم که ظاهراً 
دولت و مجلس قصد ندارند به تنهایی مسئولیت این 
اقدام را به عهده بگیرند؛ مجلس در برنامه ششــم 
مجوز اعمال ســهمیه بندی را به دولت داده، اما در 
نهایت سران سه قوه تصمیم مشترکی درخصوص 
سهمیه بندی بنزین خواهند گرفت. جالل میرزایی، 
عضو کمیســیون انرژی مجلس به تازگــی درباره 
زمان انجام سهمیه بندی گفته بود: در 
خصوص اینکه این مسئله چه زمانی 
اجرا می شــود اطالع دقیق ندارم، اما 
این تصمیمی اســت که سران سه 
قوه در شــورای هماهنگی اقتصادی 
ســران قــوا گرفته اند و بــه زودی 
اجرایی می شــود. این موضوع جزو 
نخستین تصمیماتی است که یک قوه 
مسئولیت آن را به تنهایی نمی پذیرد و 
سران سه قوه با واقع بینی این تصمیم 
را گرفته اند. حال باید دید وزیر نفت 
که به آهستگی در حال محدود کردن دایره مصرف 
بنزین در کشــور است، برای اعالم تصمیمی که در 
جلسه سران قوا برای سهمیه بندی گرفته شده است، 

گام بعدی را چگونه بر می دارد.

تعرفه ۷۰ قلم کاال برای ایران 
صفر می شود 

 سبد معیشت کارگران 
از۷ میلیون گذشت

 کاهش قیمت میوه 
از هفته آینده

 ساخت جزیره مصنوعی
۵۰۰ هزار مترمربعی در کیش 

 تعهدات معوق خودروسازان
 تا پایان سال به روز می شود

تسنیم: وزیــر نیرو با بیان 
ایران  آبان  اوایــل  از  اینکه 
رسماً وارد اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا خواهد شد، گفت: 

پس از پیوســتن ایران به این اتحادیه، 864 
قلم کاال از ســوی دو طرف مشــمول تجارت 
ترجیحی خواهد شــد. رضا اردکانیان با اشاره 
به اینکه تعرفــه 70 قلم کاال برای ایران صفر 
خواهد بود، افزود: ایران از این طریق می تواند 
از مرزهــای زمینــی جمهوری ارمنســتان و 
مرزهای آبی با روسیه و قزاقستان در بازارهای 

این اتحادیه حضور پیدا کند.

عضو  خدایــی،  علی  ایلنا: 
شــورای عالی کار با اشاره به 
اینکه نرخ ســبد معیشت از 
مرز 7 میلیون تومان گذشته 

است، گفت: پیشنهادهای گروه کارگری در جلسه 
شــورای عالی کار در دو دســته قرار می گیرد؛ 
تعاونی های توزیع و مصرف با هدف تأمین سبد 
غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی های مسکن 
با هدف تأمین مســکن ارزان و شایســته برای 
آن ها. ترمیم دســتمزد حتی از طریق متدهای 
غیرریالی می تواند تا اندازه ای از بار فشار تحمیلی 

به کارگران بکاهد.

رئیس  کارگر،  اسداهلل  مهر: 
اتحادیه فروشــندگان میوه 
و ســبزی گفت: با توجه به 
عروسی،  مراســم  تعطیلی 

جشــن ها و همچنین تمام شــدن بازگشت 
حجاج به کشــور، پیش بینــی کاهش قیمت 

میوه را از هفته آینده داریم. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه پس از مــاه محرم نیز ماه صفر را 
پیش رو داریم، افــزود: در این یکی دو ماه با 
کاهــش نرخ انواع میوه مواجــه خواهیم بود، 
چراکه تقاضا برای میوه به شدت افت می کند.

تابناک: مظفری، مدیرعامل 
با  سازمان منطقه آزادکیش 
اشــاره به امضای تفاهم نامه 
همکاری سازمان منطقه آزاد 

کیش و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء) ص( 
در زمینه الیروبی حوضچه شرقی بندر تجاری 
کیش و ساخت جزیره مصنوعی همزمان با هفته 
دولت، گفت: با اجرایی شــدن این تفاهم نامه، 
ســازمان منطقه آزاد کیــش، صاحب جزیره 
مصنوعی به ابعاد 500 هزار مترمربع می شود که 
برای آن کاربری های تفریحی و مسکونی در نظر 

گرفته شده است. 

رضا رحمانی،  خبر آنالین: 
وزیر صنعــت گفت: مردم از 
عملکرد خودروسازان ناراضی 
هســتند؛ پس باید از همین 

امروز با برنامه زمان بندی به انجام تعهدات اقدام 
کننــد. با بازدیدی که از ایران خودرو داشــتم، 
نگرانی از بابت انجام تعهــدات وجود ندارد. به 
طور قطع تا پیش از پایان سال تعهدات معوق به 
روز خواهد شد؛ ضمن اینکه تکمیل خودروهای 
کف پارکینــگ، افزایش تیــراژ تولید، افزایش 
عمق ســاخت داخل و فروش اموال مازاد نیز از 

محورهای اصلی است.

چهره خبر
وزیر صنعت:   مدیرعامل سازمان منطقه کیش خبردادرئیس اتحادیه پیش بینی کردعضو شورای عالی کار مطرح کردوزیر نیرو بیان کرد

طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد روی میز دولت    تسنیم:  مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: مصوبه ای را در این زمینه به 
دولت ارسال کرده ایم و مراجع مرتبط از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعالم کرده اند. بانک گفت: با سیستمی که ما براساس 

مقتضیات مناطق آزاد طراحی کرد ه ایم و وزارت صنعت و بانک مرکزی هم با آن موافقت کردند، ثبت سفارش هیچ مشکلی برای فعاالن اقتصادی ندارد.

گزارش تحلیلی

      صفحه 4

دولتی ها هم پیشتر 
از تعریف هفت مدل 
برای مدیریت مصرف 
حامل های انرژی گفته 
بودند و اینکه دونرخی 
شدن قیمت بنزین 
قطعی است

بــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مدیران به عرصه های سیاســی کاری مکارانه ورود نکنند     ایســنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: در نخســتین روزهای حضورم در وزارت بهداشت بیان کردم که یک خیمه می شناسم و آن هم 
 خیمه رهبر معظم انقالب اســت و نباید مدیران ما به عرصه های سیاســی کاری و بازی های سیاســی مکارانه ورود کنند و نباید از درون خیمه رهبری، پای خود را بیرون بگذاریم و این خیمه یک عمود دارد و آن هم 

رهبر معظم انقالب است و هر کسی خارج از این محدوده عمل کند، بازی را باخته است.

 »محمد« همچنان پرطرفدارترین نام نوزادان پسر 
در انگلیس و ولز

ایرنا: براســاس گزارش رسمی دفتر آمار 
ملی انگلستان که روز پنجشنبه منتشر 
شد، »محمد« نام پیامبرعظیم الشأن اسالم 
در سال ۲۰۱۸ میالدی محبوب ترین اسم 
برای نوزادان پســر در انگلیس و ولز بوده 
اســت. گزارش دفتر آمار ملی انگلستان 
نشــانگر آن است که در ســال گذشته 

میالدی، در مجموع برای ۶ هزار و۲۳۳ نوزاد پســر متولد شده در انگلیس و ولز نام 
»محمد« )با نگارش های متفاوت( انتخاب  شده است.

براســاس این گزارش، اســم  muhammad برای ۳ هزار و ۵۰۷ نوزاد پســر )رده 
هشــتم(، mohammed برای یک هزار و ۸۴۶ نوزاد پســر )رده سی و دوم( و اسم 
mohammad برای ۸۰۸ نوزاد )رده هفتاد و یک( انتخاب  شده است. انتخاب اسم 
Muhammad  برای نوزادان در انگلیس و ولز در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ 

میالدی ۲ درصد و  نسبت به سال ۲۰۰۸ میالدی ۲۸ درصد رشد داشته است.

۳ شهر آسیایی رکوردداِر امن ترین شهرهای جهان
ایسنا: در فهرست شــهرهای امن سال 
۲۰۱۹ میالدی، توکیو، سنگاپور و اوساکا 
به ترتیب در رده های اول تا سوِم شهرهای 

امن جهان قرار گرفتند.
ایــن فهرســت هــر ســاله بــا در نظر 
گرفتن شــاخص های مختلفی از جمله 
زیرساخت ها، امنیت شخصی، دیجیتال و 

بهداشــتی ۶۰ شهر امن جهان را به ترتیب رده بندی می کند. امسال واحد اطالعات 
اکونومیست همچنین به بررســی عوامل محیط زیستی و آنچه »تاب آوری شهری« 
نامیده شده و به معنای توانایی یک شهر برای بازگشت از یک شوک است، پرداخته 
است. بر اساس گزارش اکونومیست، توکیو که از مجموعه گسترده ای از نقاط قوت با 
سطح پایین جرم از دو منظر جرایم خشونت آمیز و خرده ریز، زیرساخت های طراحی 
شــده برای مقاومت در برابر شــوک های طبیعی و خطر پایین بدافزارهای رایانه ای 

برخوردار است حائز کسب این عنوان برشمرده شده است.
بنا بر گزارش ایندیپندنت، بر اساس فهرست واحد اطالعات اکونومیست، ۲۰ شهر امن 
جهان در سال ۲۰۱۹ میالدی به ترتیب رتبه ای که کسب کرده اند عبارتند از: توکیو 
در ژاپن، سنگاپور در سنگاپور،  اوساکا در ژاپن، آمستردام در هلند، سیدنی در استرالیا، 
تورنتو در کانادا، واشنگتن دی سی در ایاالت متحده آمریکا، کپنهاگ در دانمارک و 

سئول در کره جنوبی، ملبورن در استرالیا، شیکاگو در ایاالت متحده آمریکا و...

طرح یک مدرسه استرالیایی برای کاهش تولید زباله
ایسنا: مسئوالن یک مدرسه استرالیایی در اقدامی راهبردی با هدف به صفر رساندن 
تولید زباله  در این مدرسه به جمع آوری سطل های زباله پرداخته و به دانش آموزان نیز 
اعالم کرده اند که از این پس باید زباله های خود را همراهشان به خانه ببرند.کالج دخترانه 
ملبورن امیدوار است که این برنامه خانواده ها را ترغیب کند تا هنگام بسته بندی اغذیه 
فرزندانشان برای ساعات حضور در مدرسه با در نظر گرفتن بسته بندی های پایدارتر در 

نهایت انتخاب های عاقالنه تر و سازگار با محیط زیست داشته باشند. 
به گفته مدیر این مدرسه این ایده توسط گروهی از دانش آموزان که بخشی از گروه 
پایداری مدرسه هستند، ارائه شده است. این گروه از دانش آموزان به سرپرستی دو نفر 
از کارمندان ارشد این مدرسه نزدیک به یک سال است که روی این طرح کار می کنند. 
دانش آموزان کالج دخترانه ملبورن به طور روزانه بازرســی های غذایی غیراجباری را 
انجام می دهند که در آن دانش آموزانی که از بســته بندی های قابل استفاده مجدد 
استفاده می کنند، نشانه هایی می گیرند که می توانند با ارائه آن ها جوایزی دریافت کنند.

وزارت مستعجل در آموزش و پرورش
بــا نگاهی به اینفوگرافــی وزیران آموزش و پرورش در طــول چهار دهه اخیر آنچه 
هویداست، بی ثباتی و تزلزل صندلی مقام عالی وزارت است که این مهم به نبود تناسب 
امکانات و اختیارات با مسئولیت ها برمی گردد. نمی توان شرح وظایفی حاکمیتی برای 
این حوزه تعریف کرد اما امکانات و اختیارات نامتناسب با آن را در نظر گرفت و انتظار 
تحقق زیرنظام های اسناد باالدستی را داشت. حال با این نقیصه جدی که نیاز به تغییر 
در نگرش متناســب با وظایف محوله دارد، صرفاً به واسطه تمایزات فکری، جناحی 
یا ســلیقه ای نمایندگان مجلس با دولت های وقت، در نهایت مسئولیت خطیر این 
حوزه را بر دوش فردی ناکارآمد بگذاریم، برونداد آن بیش از ۱۴ وزیر در طول چهار 
دهه خواهد بود یعنی هر وزیر به طور میانگین کمتر از ســه سال. با احترام به همه 
بزرگواران فرهیخته و وارسته که روزگاری عهده دار این مسئولیت سنگین و طاقت فرسا 
بوده اند، باید اذعان کرد که همه کاستی ها متوجه عدم توانایی فردی نبوده و بی شک 
با توجه به عریض و طویل بودن این مجموعه با گروه هدف بیش از ۴۰ میلیون نفری، 
سنگینی مسئولیت ها و اهداف ترسیم شده حاکمیتی آن، می بایست دولت ها و مجالس 
کارآمدترین افراد ممکن را بر می گزیدند و ثانیاً متناســب با شرح وظایف حاکمیتی 
و زیربنایی این نهاد در توســعه متوازن، اعتبارات الزم نیز در بودجه سنواتی، اعم از 
هزینه ای، عمرانی و تملک دارایی های ســرمایه ای تخصیص می یافت تا این نقیصه، 

دستاویزی برای وزیران ناکار آمد در توجیه عملکرد ضعیف نمی شد.
با نگاهی اجمالی به دوران تصدی ۱۴ وزیر چهار دهه اخیر از غالمحســین شکوهی 
در دولت موقت تا محمد بطحایی در دولت دوازدهم، جدا از شهیدان رجایی و باهنر، 
صرفاً محمدعلی نجفی بود که توانست با جلب اعتماد دولت پنجم، ششم و مجالس 
وقت، از جامعه معلمان نیز نمره قبولی اخذ نماید. در دوران شهیدان رجایی و باهنر به 
واسطه تغییر ارزش های برآمده از انقالب؛ عدالت آموزشی و تغییر محتوای آموزشی 
در سرلوحه کار قرار گرفت که با تبدیل مدارس ملی سابق به دولتی از گسترش نظام 
طبقه بندی در مدارس و آموزش طبقاتی ممانعت به عمل آمد. در دوران نخست وزیری 
مهندس موسوی افزایش نسبی جمعیت و کمبود معلمان رسمی، وزیران وقت را به 
ســمت استفاده از نیروهای حق التدریس سوق داد و اولویت مرحوم پرورش در طول 
وزارت چهار ساله، تقویت بنیان های پرورشی نسل آن روز بود که دستاوردهای قابل 
توجهی داشتند. به یکباره پس از جنگ با تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه سعی شد 
با نگاهی ویژه به آموزش و پرورش، زمینه نقش آفرینی جدی تر این حوزه در توسعه 
کشــور را رقم بزنند که با تثبیت هشت ساله نجفی در این دوران شاهد تحوالتی در 
ساختار نظام آموزشی و تألیف کتاب های درسی و تا حدودی اصالح حقوق فرهنگیان 
بودیم. در دولت اصالحات حسین مظفر نیز در نهایت نتوانست برای بار دوم اعتماد 
مجلس، دولت و فرهنگیان را جلب کند و پس از چهار سال جای خود را به مرتضی 
حاجی سپرد که با وجود انتقاد هایی که به حذف معاونت پرورشی در این دوره صورت 
گرفت، در مجموع به واســطه ترمیم نسبی حقوق و انتخابی شدن مدیران مدارس، 

دولت وقت توانست رضایت نسبی جامعه فرهنگی را به دست آورد.
در دولت نهم و دهم برای نخســتین بار در مجموع ســه وزیر آمدند و رفتند. آقایان 
فرشیدی و علی احمدی با وجود تالش وافر و خلوص نیت، نتوانستند اعتماد مجلس، 
دولت و فرهنگیان را کســب کنند و وزارت ایشان مصداق وزارت مستعجل شد. در 
دولت دهم نیز عملکرد حاج بابایی با فراز و فرودهایی همراه شد. افزایش حقوقی باالتر 
از میزان تورم سال ۸۸ و ۸۹ در احکام فرهنگیان، بیمه طالیی، تعطیلی پنجشنبه ها، 
رونمایی از برنامه درس ملی و تصویب ســند تحول بنیادین در مجلس، بارقه امید 
مجدد به جامعه فرهنگیان بازگشــت اما با تعجیل در اجرای نظام آموزشی ۳-۳-۶ 
بدون توجه به فضا و نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص در کالنشهرها، عدم افزایش 
حقوق متناسب با تورم سال های ۹۰ و ۹۱ و کاسته شدن کیفیت خدمات بیمه طالیی، 
در نهایت کارنامه ای خاکســتری از ایشان در اذهان بر جای گذاشت. دولت یازدهم و 
دوازدهم در این بین رکورددار تغییر وزرای آموزش و پرورش اســت با استعفای فانی 
پس از سه سال، کناره گیری دانش آشتیانی پس از ۱۰ ماه و استعفای بطحایی پس 
از نزدیک به دو سال حکایت از متزلزل تر شدن این جایگاه در سال های اخیر دارد که 
شایسته است در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، در تعاملی سازنده با مجلس 
و تشــکل های موجود فرهنگیان با نگاهی ملی و حاکمیتی جدا از عالیق و سالیق 
سیاسی و جناحی، سکان هدایت این کشتی توفان زده به فرد توانمند درون حوزه ای، 
دارای مقبولیت الزم در جامعه فرهنگی و آشنا با چالش های عدیده انباشت شده از 
سال های گذشته سپرد تا با مدیریتی بهینه و ممانعت از هدررفت اعتبارات، آن را به 
ساحل امن رهنمون سازد و بتوان اهداف مصرح در اسناد باالدستی را محقق ساخت. 
امید اســت جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش با انتخاب مدیری پراگماتیســت و 
عمل گرا که دل در گرو اعتالی حوزه تعلیم و تربیت دارد، در عمل محقق شود و دیگر 

شاهد وزارت مستعجل در این نهاد فرابخشی و زیربنایی نباشیم.

 جامعه/اعظم طیرانی  آزمون های علمی یا امتحان 
نوعی ارزشیابی است که به واسطه آن دانش، مهارت، 
توانایی و آمادگی داوطلبان برای حل مسئله مورد 
سنجش قرار می گیرد و در واقع آزمون عملی است 
که در میانه یا پایان یک دوره آموزشی به خصوص 
در نظام آموزشی با هدف گزینش گروهی از افراد 
شرکت کننده و حذف گروهی دیگر صورت می گیرد 
به  ورود  سراسری  کنکور  آن  نوع  مهم ترین  که 

دانشگاه هاست.
در این شیوه آموزشی حفظ کردن و به خاطر سپردن 
و یــادآوری دوباره آموخته ها یکــی از مهارت های 
دانش آموزان اســت تا حدی که آن را معیاری برای 
ســنجش میزان معلومات و بهره هوشی دانش آموز 
می دانند؛ به طوری که به هر میزان حجم آموخته ها 
یا بهتر بگوییم محفوظات باالتر و سرعت یادآوری 
آن ها کمتر باشد، دانش آموز از معلومات بیشتر و بهره 
هوشی باالتری برخوردار است، اما آیا می پذیریم که 
بسیاری از این معلومات تنها محفوظات طوطی واری 
است که پس از مصرف به سرعت از ذهن گریخته 
و برای یادآوری دوباره شــان نیاز به مطالعه مجدد 
آن هاســت؛ چرا که بی تردید اصول صحیحی برای 
آمــوزش آن ها و در نتیجه به ذهن ســپردن آن ها 
وجود نداشته، ضمن آنکه شیوه ارزشیابی تستی و 
یا چندگزینه ای هم ارزشیابی مناسبی برای سنجش 

علم نیست. 
کارشناســان نیز معتقدند ارزشــیابی های تستی 
شیوه ای کامالً اشــتباه و غیرعلمی است و نتیجه 
این قبیل گزینش ها نمی تواند تأییدی بر شایستگی 
واقعی داوطلبان باشــد و در واقع ارزشیابی علم به 
شیوه تستی را مانع توسعه علم می دانند و معتقدند 
اولیــای دانش آمــوزان در فرایند کنکــور به جای 
ســرمایه گذاری برای یادگیری علم، روی آموزش 

مهارت های تست زنی سرمایه گذاری می کنند. 

 ساده ترین راه رقابت بین داوطلبان
دکتر رضا محمدی چابکی، 
عضــو هیئت علمــی گروه 
علــوم تربیتــی دانشــگاه 
در خصوص  بهشتی  شهید 
ارزشیابی علم آموزی به شیوه 

چهارگزینه ای می گوید: ما در ارزشیابی یادگیری علم 
که یکی از بخش های مهم برنامه درسی محسوب 

می شــود، از روش های مختلفی استفاده می کنیم 
که روش های تســتی یکی از این روش هاســت و 
سال هاست در برخی کشورهای دنیا از جمله ایران 
مورد استفاده قرار می گیرد و نقدهای زیادی بر آن 

وارد است. 
دکتر محمدی می افزاید: در کشــور ما نیز در چند 
دهه اخیر برای تشخیص و تعیین کیفیت تحصیل 
دانش آموزان، آزمون های تستی طراحی می شود تا 
تعداد زیادی از داوطلبان ورود به دانشــگاه ها مورد 
ارزشــیابی قرار گیرند و از آنجا که دانشگاه های ما 
ظرفیت پذیرش همه داوطلبان را ندارند، ساده ترین 
راه رقابت بین داوطلبان برگزاری کنکور به شــیوه 
تســتی بوده اســت و با وجود اینکه از ســال ۸۶ 
پژوهشگران و مسئوالن به این نتیجه رسیده اند این 
نوع آزمون شیوه صحیحی برای ارزشیابی داوطلبان 

نیست اما هنوز جایگزینی برای آن پیدا نکرده اند. 

 حافظه محور شدن علم 
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه 
می دهــد: در دهه اخیر پژوهش هــای متعددی در 
خصوص آزمون های تستی انجام شده که همه آن ها 
نشان می دهد، این شیوه برای ارزشیابی علم آموزی 
مفید فایده نیست بلکه آثار منفی زیادی در فرایند 

یادگیری دانش آموزان دارد اما متأســفانه تاکنون 
قانون حــذف کنکور- که از ســال ۸۶ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده- اجرایی نشده است. 
دکتــر محمــدی در پاســخ به این پرســش که 
چــرا آزمون های تســتی موجب اشــکال و ضعف 
یادگیــری- حافظه محور شــدن علم- می شــود، 
می گوید: در ۱۵ سال اخیر پژوهش های جدیدی در 
 خصوص پدیده ای در فرایند آموزش انجام شده که 

»اثر واش بک« نام دارد. بر اســاس 
اثر واش بک، روش های سنجش بر 
نحوه مطالعه و روش های تدریس 
معلم کامالً مؤثرنــد، به این معنا 
که نوع آزمون ها می توانند شــیوه 
آمــوزش و یادگیری را جهت دهی 
کننــد. بنابرایــن وقتــی آزمون 
سراسری کنکور به صورت تستی 
و چهارگزینه ای برگزار می شــود، 
موفقیت  برای  می کوشند  مدارس 
بیشــتر دانش آمــوزان در آزمون 
سراسری، تأکید ویژه ای بر افزایش 
مهارت های تست زنی- نحوه مواجهه 

با تست، تنظیم زمان و حتی شیوه های غیرمستقیم 
انتخاب پاسخ صحیح بدون تسلط بر پرسش- داشته 

باشــند و امروزه مدارسی در کشور ما موفق به نظر 
می رسند که بتوانند به جای یادگیری عمیق علوم، 
شیوه های تست زنی را به دانش آموزان آموزش دهند.

 تضاد آزمون کنکور با عدالت آموزشی! 
به گفته وی در ارزشیابی علم آموزی به روش تستی، 
یادگیری ســطحی و حافظه محور جای یادگیری 
عمیق و تحلیلی علــم را می گیرد و موجب از بین 
در  یادگیرندگان  خالقیت  رفتن 
مواجهه با مسائل علمی می شود 
که با یادگیری شیوه های دورزدن 
پاســخ دهی آزمون های تستی و 
حتی به  کمک حــدس و گمان 
موفق به کســب نمره می شوند 
و ایــن بــا عدالت آموزشــی در 
تضاد است؛ چراکه دانش آموزانی 
موفق خواهنــد بود که دوره های 
تست زنی را به  صورت خصوصی 

آموزش دیده باشند.
دکتر محمدی با اشــاره به اینکه 
شیوه  به  علم آموزی  ارزشــیابی 
تستی مانع رشــد و توســعه دانش در دانشگاه ها 
می شــود، می افزاید: نتیجه ارزشیابی علم به روش 

تستی، حضور برخی دانشجویان در دانشگاه هاست 
که عالقه ای به انجام پژوهش های علمی و مطالعه 
تحلیلــی و عمیــق ندارند؛ در حالی کــه در دیگر 
کشــورهای جهان خروجی اغلب پژوهش ها منجر 
به حل کاربردی مســائل علمی می شود و باری از 

مشکالت علمی کشورشان را برمی دارند.
وی می گوید: ارزشیابی علمی به شیوه تستی نه تنها 
موجب بروز مشــکالت متعددی در حوزه آموزشی 
می شود، بلکه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاسی نیز تبعاتی به همراه دارد و اکنون این پرسش 
مطرح است که چرا تصمیم سازان و سیاست گذاران 
این آزمون ها با وجود گذشــت بیش از یک دهه از 
تصویب قانون حــذف کنکور، هنوز نتوانســته اند 

تصمیمی جدی برای حذف آن بگیرند. 

  قدرت مافیای کنکور
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه 
می دهد: بــه طور حتم دالیل اقتصادی و اجتماعی 
پدیده ای به نام مافیای کنکور- عده ای کاســبکار و 
بازاری با هدف کســب ثروت از آموزش- در فضای 
آموزشی کشــور، تاکنون مانع اجرای قانون حذف 
کنکور شــده است. بنابراین کنکور به عنوان هدفی 
ناهموار در نظام آموزشــی کشــور قرار دارد و هر 
مدرسه ای که جهتگیری مستقیم تری به  سوی این 
هدف ناهموار داشته باشد موفق تر به نظر می رسد. 
به این ترتیب مدارسی که شیوه آموزش و ارزشیابی 
آن ها تستی و چندگزینه ای باشــد با وجود اینکه 
حافظه  محور محســوب می شــوند و دانش آموزان 
کم ســوادتری تحویــل جامعه می دهنــد از اقبال 
بیشتری بین اولیای دانش آموزان برخوردار خواهند 
بود، چون موفقیت بیشتری در دستیابی به آن هدف 

داشته اند!
دکتر محمدی با اشــاره به اینکــه اکنون به دلیل 
اهمیت مدرک گرایی در جامعه، مردم در کالس های 
کنکور و آموزش مهارت های تست زنی سرمایه گذاری 
می کنند، می افزاید: به طور حتم مردم و مسئوالن ما 
نسبت به معایب این شیوه ارزشیابی علم- آزمون های 
تستی- آگاه هستند اما به دلیل شرایط حاکم بر نظام 
معیشــتی و شغلی کشور تن به این اتفاق داده اند تا 
جایی که این شــیوه آموزشــی به دوره ابتدایی نیز 
ســرایت کرده و والدین ترجیــح می دهند به  جای 
اینکه فرزندانشــان در مدارس با دانش، اخالق، ادب 
و فرهنــگ حقیقی تربیت شــوند و بــا خالقیت و 
پرسشگری رشــد کنند، تست زدن را آموزش دیده 
تا در آینده ای نه چندان دور بتوانند در ماراتن کنکور 
موفق شوند، تا شاید بتوانند در این اوضاع جامعه گلیم 
خودشــان را از آب بیرون کشند؛ اما متأسفانه پندار 

آنان پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد

»ارزشیابی تستی« آفت رشد علمی

 نتیجه ارزشیابی 
علم به روش تستی، 

حضور برخی 
دانشجویان در 

دانشگاه هاست که 
عالقه ای به انجام 

پژوهش های علمی 
و مطالعه تحلیلی و 

عمیق ندارند

بــــــرش
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دستچین

نامی که شاید برای نخستین بار شنیده می شود
ایلنا: محمدعلی پورمختار، عضو کمیســیون قضایی و حقوقی 
مجلس با اشــاره به گزینه پیشــنهادی رئیس  جمهــور برای 
تصدیگری وزارت آموزش و پرورش گفت: به نظر من مجلس به 
طور کلی نسبت به آقای حاجی میرزایی ابهام دارد یعنی مجلس 
شناخت دقیقی از ایشان ندارد و خیلی ها ممکن است نام ایشان 

را برای نخستین بار شنیده باشند.

۴۰ درصد وکال بیکارند!
ایرنا: عیســی امینی، رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز 
در خصــوص میزان وکال گفت: در کشــور بیش از ۷۵ هزار 
وکیل داریــم. ۲۲/۵ درصد از وکال پروانه های خود را تمدید 
نکرده اند و ۴۰ درصد آنان بیکارند. در پاکســتان از هر ۹۶۰ 
شــهروند یک نفر وکیل اســت ولی در ایران به ازای هر یک 

هزار و ۵۰ نفر یک وکیل داریم.

برخی حتی با نمره منفی دانشجوی ارشد گرفته اند
ایســنا: منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکی از 
راه های ارتقای کیفیت ورودی های جدید در دانشگاه های کشور 
را کنترل ظرفیت های پذیرش عنوان کرد و خاطرنشــان کرد: 
بررسی ها نشــان می دهد برخی از دانشجویان به ویژه در مقطع 
ارشد حتی با نمره منفی در آزمون پذیرفته شدند اما اعالم کردیم 

که دیگر دانشجویان منفی نباید پذیرفته شوند.

حال ناهید خوب است
فارس: محمدجواد آذري جهرمي، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در واکنش به شایعه ناکامي ایران براي استقرار ماهواره 
در حســاب توییتري خود نوشــت. ظاهراً اخباري منتشر شده 
که سومین تالش براي اســتقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده. 
راستش ناهید یک حالش خوبه، االن هم در آزمایشگاه مستقره. 

خبرنگاران هم مي تونن بیان بازدیدش.

پای سفره ای به نام محرومان افراد دیگری می نشینند!
تسنیم: مهندس طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
گفت: سفره ای به نام محرومان پهن می  شود اما افرادی که محروم 
نیستند سر این سفره می  نشینند. در ابتدای راه قرار بود ۵ میلیون 
نفر بیمه رایگان شوند که ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند. خط قرمز 
ما محرومان واقعی است. آیا کشور واقعاً باید ۳۵ میلیون نفر بیمه 

شده رایگان داشته باشد؟

فضای مجازی به فاضالب محتوایی غرب متصل شده
ایسنا: دکتر ســعید رضا عاملی، دبیــر شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: جهان مجــازی قابلیت های مثبت عملکردی 
فراوانی دارد اما متأسفانه به سبب عدم مدیریت و بهره گیری 
صحیح، جهــان محتوایی ما در فضای مجــازی به فاضالب 
محتوایی غرب متصل شــده و در نتیجه از همان بخش هم 

متضرر می شود.

پلمب آمبوالنس خصوصی که سلبریتی جابه جا می کرد
ایسنا: دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس از پلمب 
یک مرکز آمبوالنس خصوصی که ســلبریتی ها را جابه جا کرده 
بــود خبر داد. وی گفت: مرکزی که این تخلف را انجام داده بود 
شناسایی کردیم و بالفاصله مســئوالنش را به سازمان اورژانس 
کشــور دعوت کردیم؛ پس از اثبات موضــوع به طور موقت این 

مؤسسه را تعطیل کردیم.

ما فقط مجری سهمیه ها هستیم
فارس: ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان ســنجش آموزش گفت: 
سازمان سنجش در اختصاص سهمیه ها نقشی ندارد و ما فقط مجری 
هستیم، سهمیه ها در مجلس تصویب می شود و سازمان سنجش 
آموزش کشــور مجری مصوبه مجلس است. ممکن است در یک 
کدرشته محلی تا حدودی ظرفیت کم شده باشد، اما به طور کلی در 

ظرفیت کارشناسی ارشد اتفاق خاصی رخ نداده است.

آموزش و پرورش در اولویت دولت قرار ندارد
مهر: محمدرضا ملکشاهی راد، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش باید سال ها پای 
تخته گچ خورده باشــد و مراحل مدیریتی را طی کرده باشد تا هم 

مشکالت معلمان را درک کند و هم نیازهای دانش آموزان را بداند.
وزارت آموزش و پرورش در اولویت دولت قرار ندارد و به همین دلیل 

دولت وزیر قوی برای این وزارتخانه معرفی نکرده است. 

خانه و خانواده

عضو فرهنگستان علوم پزشکی:
 افزایش سن امید به زندگی

تا ۷۶ سال 
 میزان  زهره الهیان، عضو فرهنگستان علوم 
پزشــکی گفت: در پیش از انقالب اســالمی 
امیــد به زندگی ۵۵ ســال بوده، امــا امروز 
امید به زندگی به ۷۶ ســال رسیده و این از 

شاخص های بسیار مهم نظام سالمت است.
وی افزود: پیش از انقالب اسالمی مرگ و میر 
مــادران ۲۰۰ در ۱۰۰هزار زایمان بود، اما در 
ســال ۲۰۱۵ به ۲۰ در ۱۰۰هزار کاهش پیدا 
کرده و این موضــوع به عنوان یک الگو برای 

کشور های دیگر مطرح است.
وی بیان داشــت: مرگ نــوزادان در ایران از 
۱۰۰ مرگ در یک هزار مورد پیش از انقالب 
به ۱۰ در یک هزار رســیده اســت و در واقع 
امــروز تنها یک صدم تولد هــا منجر به مرگ 
کودک می شود. این دســتاورد موجب شده، 
ایران به عنــوان الگو در خیلی از کشــور ها 
مطرح شود. این آمار و ارقام را در کشور های 

منطقه نداریم. 

حج و زیارات

نماینده ولی فقیه در حج خبر داد
 راه اندازی »عمره« 
به صورت محدود

 ایســنا  نماینــده ولی فقیــه در حــج و 
سرپرســت حجاج ایرانی از راه اندازی عمره 

مفرده به صورت محدود خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب 
در دیــدار جمعی از روحانیون اســتان های 
آذربایجان غربی و شرقی از راه اندازی عمره 

مفرده به صورت محدود خبر داده است.
او بــدون آنکه به جزئیــات تصمیم ایران و 
توافق با عربســتان درباره عمره اشاره کند، 
درباره برقراری عمره برای ایرانی ها به شکل 
»محدود« توضیــح داد: دلیل این محدودیت 
فراهم نبودن زیرساخت های ارتباطی بین دو 

کشور ایران و عربستان است. 
ســیدعبدالفتاح  والمسلمین  حجت االسالم 
نواب در ادامــه اظهار امیدواری کرد که این 
مشــکل در آینده نزدیک برطرف شود و ما 
پس از آن شــاهد حضور زائران بیشتری در 

سرزمین وحی باشیم.

 آموزش

قائم مقام معاون وزارت بهداشت خبر داد
برنامه ای برای افزایش شهریه 

دانشجویان پزشکی نداریم
 ایســنا   دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاون 
آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه برنامه ای 
برای افزایش شهریه دانشجویان پزشکی نداریم، 
گفت: اگر درخواســتی مبنی بر افزایش شهریه 
دانشجویان شهریه پرداز صورت بگیرد، این افزایش 

بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
وی اظهــار کرد: افزایش شــهریه دانشــجویان 
شــهریه پرداز رشته های علوم پزشکی معموالً هر 
سال و در شــهریور ماه بر اساس درخواست های 
هیئت امنای دانشگاه ها اتخاذ و به دانشگاه ها ابالغ 
می شود. تاکنون درخواستی از سوی دانشگاه های 
علوم پزشکی مبنی بر افزایش شهریه دانشجویان 
به وزارت بهداشــت ابالغ نشده است. با توجه به 
اینکه تاکنون درخواستی مبنی بر افزایش شهریه 
دانشجویان شهریه پرداز رشته های علوم پزشکی از 
سوی هیئت امنای دانشگاه ها به معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت ارسال نشده است، بنابراین افزایش 

شهریه برای مهر ماه جاری نخواهیم داشت.

 محیط زیست

معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد
آخرین اخبار از تدوین الیحه 

مقابله با حیوان آزاری
 ایسنا  معاون حقوقی رئیس جمهوری به بیان 
آخرین وضعیت تدوین پیش نویس الیحه مقابله 

با حیوان آزاری پرداخت.
لعیا جنیدی اظهــار کرد: در حــال حاضر از 
آنجایی که این الیحه بــه ابتکار خود معاونت 
حقوقی است، پیش نویسی را آماده  کرده ایم و 
این پیش نویس را با دســتگاه های مختلف در 

میان گذاشته ایم.
جنیدی با بیان اینکه وضعیت حیوان آزاری در 
کشور برای دولت نیز نگران کننده است درباره 
مهم ترین مسائل ذکر شده در پیش نویس الیحه 
مقابله با حیوان آزاری گفت: به دنبال آن هستیم 
که در درجه نخســت جلو آزار حیوانات گرفته 
شــود و هیچ نوع رفتاری که از حدود متعارف 
خارج است نباید اتفاق بیفتد؛ حتی در جاهایی 
که حیوانات برای سالمت و بهداشت انسان مضر 
باشند، باید نوع برخورد با آن ها معقول باشد و 

نباید به صورت آزار با آن ها رفتار شود.

بهداشت و درمان

یک مسئول سازمان غذا و دارو:
 واکسن آنفلوانزای فصلی 

سال ۹۸ رسید
 برنا   دکتر علی واشقانی، رئیس اداره بیولوژیک 
سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن آنفلوانزا فصلی 
ســال ۱۳۹۸ در داروخانه هــا خبــر داد و گفت: 
واکســن های موجود امســال نیز به صورت سه 
ظرفیتی و چهار ظرفیتی هستند که با تشخیص 

و تجویز پزشک نوع آن تعیین می شود.
وی افزود: گـروه هـــای پرخطـر شامل خانم های 
باردار البته با تجویز متخصص زنان، کودکان شش 
تا پنجاه و نه ماهه، افراد باالی ۶۰ سال، مبتالیان 
به ضایعات نخاعی و بیماری های عصبی عضالنی، 
مبتالیان به بیماری های مزمن ریوی مانند آسم و 
بیمارهای مزمن انسدادی ریوی، بیمارهای مزمن 
قلبی عروقی البته به جز بیمارانی که صرفاً دچار 
پرفشاری خون هســتند، افراد با چاقی مرضی، 
کارکنان شاغل در مرغداری ها و پرورش دهندگان 
طیور و کارکنانی که در قســمت های مرتبط با 
پرندگان فعالیت می کنند و... نیازمنـد دریافـت 

واکسـن فصلی آنفلوانزا هستند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمودرضا اسفندیار/ کارشناس آموزش و پرورش
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روزنامـه صبـح ایـران

گره گشایی از مردم، گام برداشتن در مسیر خداست  فارس: حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: خداوند به مؤمنان نصرت را وعده کرده و فرموده اند که اگر اهل ایمان در 
مسیر نصرت حق پا بگذارند، نصرت خاص خداوند شامل حال آن ها خواهد شد. مسئوالن بیش از بقیه نیاز به تعمق و پایبندی به این تعاریف دارند و مسئولی که برای گره گشایی از مردم تالش می کند، در مسیر 

خدا قدم برداشته و خداوند عالم نصرت خاص خود را هم شامل او و هم شامل جامعه او می کند؛ در مسیر نصرت حق، قلب مملو از ایمان و عمل مؤمنانه است و ایمان به وعده های الهی گره گشاست.

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

فاطـمی نژاد   معـارف/ محـسـن   
فرهنگی  فعاالن  فکری  محفل  دهمین 
از  موضوعاتی  بررسی  با  مشهدالرضا 
مدیریت  فرهنگی  چالش های  جمله 
شورای  فرهنگی  سیاست های  شهری، 
و  شهری  فضاسازی  و  هنر  حوزه  شهر، 
جایگاه مسجد در مدیریت شهری برگزار 

شد. 
موضوعاتی که عملکرد دوره های مختلف 
شورای شهر و شهرداری های مشهد نیز 
در آن ها به بوته نقد گذاشته شد و محل 
نقد و نظر فعاالن فرهنگی شهر مشهد 

قرار گرفت.
حجت االسلام  محفلل  ایلن  ابتلدای  در 
حسنعلی اخللاقی، علضللو سابللق شورای 
شلللهر مشلللهد با تأکللید بر اهملیت نگاه 
مدیلران بله مسلائل فرهنگی به عنلوان یکی 
از مؤلفه های مدیریت شلهری عنوان داشلت: 
چاللللش های  ملورد  در  نکتله  نخسلتین 
فرهللنگی مدیریت شلهری شلهر مشهد این 
اسلت که در بدنه اصلی 
تماملی  در  شلهرداری 
مدیریتلی  دوره هلای 
پلس از انقلاب، همان 
نلگاه عمرانی و سلاخت 
و  بلوده  و سلاز حاکلم 
آن  در  فرهنگلی  وجله 
یلک بحلث حاشلیه ای 
و الصاقلی بلوده اسلت 
کله حتلی ایلن موضوع 
می شلود  عینله  بله  را 
تقسلیم بندی های  در 
بودجله مشلاهده کلرد.

دفتر  در  موقع  یک  دوستان  از  برخی 
نفر  هر  برای  فرهنگی  سرانه  مطالعات 
شهر  دو  با  مشهد  در  را  شهروندان  از 
که  کردند  مقایسه  تهران  و  اصفهان 
مشخص شد این سرانه در تهران برای 
هر شهروند 146 هزار تومان، در اصفهان 
130 هزار تومان و برای مشهد تنها 31 
در  می دهد  نشان  که  است  تومان  هزار 
نگاه های کان، چقدر سهم این شهر از 

بودجه های فرهنگی کم است.

 مشهد ذیل نام امام رضا)ع( 
تعریف می شود

اخاقی  حجت االسام 
در ایللن محفل گفت: 
ارتباطللی کلله حوزه 
دارد  انسان  با  فرهنگ 
بسیار وسیع تر از سایر 
حوزه هاست و به همین دلیل نیاز به زیرکی 
و کیاست خاصی دارد. تعبیری که از رهبری 
معظم انقاب در کتاب دغدغه های فرهنگی 
مطرح می شود آن است که تهاجم فرهنگی، 
هجوم به فرهنگ انقابی حاکم بر ذهنیت 
جامعه است. به همین جهت حساسیت ما 
در برخی موضوعللات نیز ناظر بر فرهنگی 
اسللت که در اذهان و افکار مردم نسبت به 
مشهد وجود دارد؛ مثاً اگر عنوان مشهد را 
در کتاب های مشهد قدیم مورد بررسی قرار 
دهید متوجه خواهید شد که در تمامی این 
عناوین نسبتی با امام رضا)ع( وجود دارد و 
مشهد ذیل امام رضا)ع( تعریف و نام گذاری 

شده است.

 فرهنگ، حیات اجتماعی در بستر شهر
در ادامه جلسلله سللیدجواد میری، با بیان 
اینکه جایگاه فرهنگ در شللهر و مدیریت 
شللهری، فرهنگ شهرنشینی و شهروندی 
به منزله حیات اجتماعی و تمدنی در بستر 
شهر است، اظهار داشت: نگاه به فرهنگ به 
منزله حیات اجتماعی و تمدنی شهروندان، 

نتایج خللودش را در نگاه کان به مدیریت 
فرهنگی نشللان می دهد. این بحث مهمی 
است که مدیریت شللهری به دلیل فقدان 
چنین نگاه کانی به عرصه فرهنگی از ابتدا 
با یک نگاه کالبدی شکل گرفت. تجربه های 
مختلف مدیریت شللهری با این رویکرد که 
بخواهد مدیریت واحد شهری شکل بگیرد 
نیازمند این است که جنس خود افراد دخیل 
در مدیریت شهری دارای نگاه هویتی باشند.

 پیوست فرهنگی
نگاهی حداقلی به مسئله فرهنگ 

 سیدجواد میری با حداقلی خواندن مسئله 
پیوست فرهنگی در منظومه فرهنگی شهر 
گفت: پیوست فرهنگی یک نگاه حداقلی 
بود ولی همین نگاه نیز در کالبد شهرداری 
به رسللمیت شناخته نمی شللد در حالی 
که باید به شللهر با یک رویکرد فرهنگی 
نللگاه انداخت. نگاه صحیح این اسللت که 
فضاسللازی شللهری در درجه نخست در 
شهرسللازی و معماری شللکل می گیرد و 
محیللط زندگی ما را کالبد شللهر تعریف 
کند؛ چراکه آرایه ها، اِلمان ها و مجسمه ها 
همه الصاق و سللنجاق کردن فرهنگ به 
شهر هستند. اگر نگاه کان فرهنگی وجود 
نداشته باشد شهر سروشکلی پیدا می کند 
که دسللت آخر فقط مجبوریم با یک نگاه 
حداقلی همچون مسئله پیوست فرهنگی 
به آن نزدیک شویم. تعبیر عطرافشانی نیز 

که برای کارهای فرهنگی انجام می شللود 
را می شللود به نحوی معللادل همین نگاه 
حداقلی در نظر گرفت که ما عطرافشللانی 
می کنیم تا بشود کمی دامنه تحمل در آن 

فضا را گسترش داد. 

 نباید از مزیت های خاص مشهد 
در تولید آثار هنری غفلت کرد

میری با بیان اینکه در عین داشللتن نگاه 
الصاقللی و حداقلللی پیرامللون مدیریت 
فرهنگی، نباید از هویت شللهر مشهد در 
عرصه سیاسللت گذاری غافل شد، عنوان 
داشللت: بر همین مبنا باید شللهرداری ها 
فهم هویتللی خود را از شللهر وارد عرصه 
سیاست گذاری کنند. در مورد شهر مشهد 
بایللد تعریفمان از بحث بومی را با توجه به 
ظرفیت هللا و مؤلفه هللای هویتی خودش 
مدنظر قللرار دهیم که از این نظرگاه بدون 
تردید مؤلفه های ملی و بین المللی و آمد و 
شللد زائران ایرانی و غیرایرانی به آن، ذیل 
هویت بومی مشهد تعریف می شوند. در کنار 
این موضوع نباید از مزیت های خاص مشهد 
در تولیدات هنری اعم از نمایشی، تجسمی 
و غیره غافل شویم و باید به این ظرفیت ها 
در عرصه مدیریتی نگاه جدی تری انداخت 
هر چند که مطالبات فرهنگی زیادی نیز از 
سمت های مختلف به سوی شهرداری روانه 
می شود که این موضوع انتظارات از مدیران 

را دوچندان می کند.

در محفل فعاالن فرهنگی شهر مشهد مطرح شد  

بازتعریف مؤلفه های ملی و بین المللی ذیل هویت بومی

چالش های سیاست گذاری فرهنگی در شورای شهر
تجربه نگاری و نگاه به تجربه ای که در عرصه سیاسللت گذاری فرهنگی برای شهر 
وجود داشته یکی از مهم ترین نکاتی است که هیچ گاه مدیران نباید از آن غفلت 
کنند. به عقیده من که نزدیک به 18 سللال به طور مسللتقیم با سیاست گذاری 
فرهنگی در شورای شهر در ارتباط بودم، شاید یکی از مهم ترین چالش هایی که در 
این عرصه اتفاق افتاد، تقلیدی بود که عیناً از برنامه ها و سیاست گذاری شهر تهران 
در مشهد اتفاق افتاد؛ یعنی تجربه کار و سیاست گذاری فرهنگی در دوره هایی عیناً 
و بدون توجه به هویت شللهر مشللهد در آن پیاده شد. در کنار این موضوع، یکی 
از دعواهایی که همیشلله وجود داشت این بود که آیا شهرداری باید در یک حوزه 
خاص اثربخش باشد یا اینکه باید در یک عرصه عمومی کار فرهنگی بکند؛ یعنی 
همان تعبیر عطرافشانی باید صورت بگیرد یا نه، باید دنبال اثربخشی فرهنگی و کار 
در این حوزه رفت. ضمن اینکه سیاست گذاری های فرهنگی مختلفی در دوره های 
مختلف اتفاق افتاد ولی مشکاتی بر سللر راه عملیاتی شدن آن ها وجود داشت. 
نخستین مورد عدم وحدت نظر در مورد مدیریت ها بود که شورای شهر در جای 
خود، شهرداری با شورای شهر در صورت دیگر و عدم هماهنگی میان سازمان ها 
و نهادهای دیگر مصادیق آن بودند. دومین مشکل عمده در عرصه اجرایی شدن 
سیاسللت ها این بود که هرچند سیاست های خوبی تدوین می شد ولی در مرحله 
اجرا، سلسللله مراتب قائل به بینش سیاست گذاران نبودند و هیچ درکی از اهداف 
آن ها نداشتند. یعنی سیاست گذاران به لحاظ بینشی و راهبردی هدف گذاری های 
اثربخشللی را انجام می دادند ولی به مرحله اجرا که می رسللید، مجریان از اهداف 
و بینشللی که پشللت این سیاست ها وجود داشللت، اطاعی نداشتند و بعضاً به 
آن ها حتی اعتقاد نداشللتند. از دیگر مشکات این است که باید بدانیم بسیاری 
از حرکت های فرهنگی صرفاً با فضاسازی محیطی اثربخش نخواهند بود مگر اینکه 
خودش را در عرصه نگرش، هنجارها و رویکردها نشان بدهد. البته باید این نکته 
را نیز خاطرنشان کنم که وقتی به عرصه اجرایی نگاه می کنیم شاید مدیریت یک 
مسجد یا فرهنگسرا و برنامه ریزی برای آن کار چندان دشواری نباشد ولی وقتی در 
شهرداری با یک بودجه 150 میلیارد تومانی روبه رو می شوید می بینید که مسائل 
به این راحتی نیست. به نظرم برخی جنس کارها مثل کتاب »حکایت فرهنگ یک 
شللهر« که به تاریخ شفاهی دوره های مختلف فرهنگی در شورای شهر و صحبت 
بللا معاونت های فرهنگی دوره های مختلف پرداخته اسللت می تواند ما را در کنار 
هم گذاشتن مؤلفه ها و تجربه های دوران های مختلف برای شناسایی نقاط قوت و 
ضعف در این سال ها برای سیاست گذاری بهتر در سال های پیش رو کمک کند. 
تجربه نگاری که امروزه جای خالی آن بیش از پیش در عرصه تصمیم گیری ها بسیار 
به کارمان می آید و کمک می کند تا راهی را با آزمون و خطای کمتری به خصوص 

در عرصه حساس فرهنگ پشت سر بگذاریم. 

کتاب »فتوا پیرامون تروریسم« روانه بازار نشر شد
اجتهاد: کتاب »فتوا پیرامون تروریسم« نوشته شیخ االسام محمدطاهر القادری 
از علمای اهل تسللنن پاکستان با ترجمه سیدعبدالحسللین رئیس السادات و به 
همت انتشارات امیرکبیر منتشر شد. این کتاب در 18 فصل تنظیم شده و پس از 
پیشگفتار و مقدمه، نویسنده هفت پرسش را مطرح کرده و پاسخ آن ها را داده است. 
معنای اسام، حرمت کشتار جمعی مسلمانان، حرمت کشتار بی محابا و یکسره 
غیرمسلللمانان و شکنجه آنان، حرمت دهشت افکنی علیه غیرمسلمانان حتی در 
دوران جنگ، در حفاظت از زندگی، اموال و عبادتگاه های غیرمسلمانان، غیرشرعی 
بللودن تحمیل عقیده ای بر دیگللران، اصول قانونی حقوق بنیادین شللهروندی 
غیرمسلللمانان، حرمت شورش علیه کشور های اسللامی، یاغیگری: سنگینی و 
مجازاتش، جایگاه مشللروع مبارزه علیه دولتی فاسللد، فتوا ها و اظهارات رهبران، 
اظهارات علمای سلفی معاصر علیه دهشت افکنان، رنج خوارج دهشت افکنان عصر 
حاضر، گفتار های نبوی در مورد دهشللت افکنان خارجی، فرمان نبوی که غوغای 
خوارج باید برچیده شود، نام پیشوایانی که خوارج را کافر دانسته اند، دهشت افکنان 
عصر ما همان خوارجند، روش مسالمت آمیز ستیز اجتماعی و سیاسی، فصل های 

این کتاب را شامل می شود.

 نگاه به مسجد در شهر 
با توجه به جایگاه تمدنی اش باشد
 مسجد؛ بستر نیروسازی 

برای تمدن اسالمی

معارف: رهبری در دیللدار با ائمه جماعات 
در مرداد ماه امسللال، مسجد را در جایگاه 
زمینه سللازی تمدن نوین اسللامی تعریف 
کردند و بسترسللاز نیروسللازی برای تمدن 
اسللامی خواندند. به همیللن دلیل نگاه ما 
در شللهر، باید مسجدمحور باشد تا مساجد 
بتواننللد ذیل این گفتمان اثللر اجتماعی و 
برش اجتماعی الزم را ایجاد کنند. بر همین 
اساس اسللت که همواره این مسئله مطرح 
می شود که مسجد برای ما موضوعیت دارد 

یا طریقیت؟ 
در دوره گذشته مدیریت شهری تجربه های 
مختلفی با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای 
موجود شکل گرفت که شاید نهضت ساخت 

110 مسجد در مشهد مهم ترین آن ها بود.
با همین رویکللرد  و از آنجایی که زائران از 
نقاط مختلف کشور به مشهد وارد می شدند 
و به نقاطی برای اسللتراحت و آسایش نیاز 
داشللتند، طرح مساجد شللبانه روزی شکل 
گرفللت که به همین منظور هفت مسللجد 
کلیدی واقع در ورودی های شهر مشهد در 

نظر گرفته شدند.  
طرحی که تا امسال نزدیک به 200 مسجد 
را زیر پوشش خودش قرار داد و شهرداری 
به عنوان متولی اصلی شللهر توانست تا 45 
درصد کل هزینه ها را متقبل شللود و بقیه 

از محل مشارکت های مردمی تأمین شد. 
این ها ذیل نگاه تمدنی به مسجد بودند ولی 
برخی نکات منفی در دوره اخیر وجود دارد 
که شللاید تقلیل جایگاه امامان جماعت که 
جایگاه ویژه ای در شورای اجتماعی داشتند 

یکی از آن ها باشد. 

 جایگاه فرهنگ 
در شهر و مدیریت 
شهری، فرهنگ 
شهرنشینی و 
شهروندی به منزله 
حیات اجتماعی 
و تمدنی در بستر 
شهر است
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یادداشت شفاهی

    صفحه 6

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم  ︫︣﹋️ 

.︪︡﹞ ١١۶ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︀و︺︑
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋ــ﹥ ︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ 
 ︋ــ️ دوم  در ︑︀ر﹢﹡ ︡ــ︣ ١١۶ ﹝︪ــ﹞
٩٨/۶/٢٧ ︨ــ︀︻️ ١١:۴٠ در ︑︀﹐ر ︻︡ل 
وا﹇ــ︹ در ﹝﹫ــ︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠ــ﹩ ︋︣﹎︤ار 
︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡. د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ا︠ــ︣اج 

ا︻︱︀ی ︋︡﹨﹊︀ر.
 ﹩﹎آ ﹟از ا ︦  ︎﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀ ︑ ︀ ﹨ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹛︀ و﹋

.︡  ︫︡ ﹢ا﹨ ︣ر︨﹩︠   ︋️ ﹋︣  ︫︣ در د﹁︐
﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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۰۶
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۵

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︨ــ﹫︡ ︧ــ﹫﹟ ﹡︷ــ︀م زاده ﹝﹢︨ــ﹢ی ﹝︀﹜﹉ 
                 ٨۶ ط   ٢۵٩  ﹩﹡︀︋︫︣ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   405 ︠ــ﹢دروی 
اــ︣ان 36 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 13226103 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 12485032559 ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

﹝﹞︡ر︲ــ︀                    ا﹠︖︀﹡ــ︉  ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩  ﹝ــ︡رک 
﹁︣زاد ︎﹢ر ﹁︣ز﹡︡ ﹝︧ــ﹟ ش ش ١۶۶٧ ︮︀دره از 
︀دره  ﹝︪︡ در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار︮ 
از وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٢۵۶٧ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
را  ﹝ــ︡رک  ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
︋ــ﹥  ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر  ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︋ــ﹥ 
﹝︖︐﹞ــ︹  ︎︥و﹨ــ︩  ︋﹙ــ﹢ار  ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر  ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر اداره 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  ا﹝ــ﹢ر 

/ع
۹۸
۰۷
۰۴
۶

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ
/ع
۹۸
۰۷
۰۸
۹

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری MVM315  ﹝︡ل ١٣٩١ 
 NRTFBIKD9S007831 ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ MVM477FGAA ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٨١۴ د ٨۵  ا︣ان ٨٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۰۵
۷

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨﹢اری ︀︨︍︀ ︨︀ر﹠︀   ﹝︡ل ١٣٩٧ 
 M15/8541047 ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAS831100J5762254 ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٣۶  ق ۵۶ اــ︣ان١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ︮﹀ــ︣ی زاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۲

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)
﹥ ﹞﹏ 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   ︨

آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢١۶/د/٩٨ 
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  (﹡﹢︋️ دوم)

شـركت توزيع نيروى برق خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ 
︣︠︡ ا﹡﹢اع ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ ︋︪ــ︣ح ذ﹏ واز ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام 
﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊ــ︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ٩٨/۶/۶  ︋﹥ ︨ــ︐︀︀ی
http://www.skedc.ir︀ http://iets.mporg.ir︀ http://www.tavanir.org.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د 
را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج درا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ  ٩٨/۶/١۶  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ م ︫︡ه﹢﹞ و ︣﹞ اداری ︋︭﹢رت ️︀︨ -︡﹠︗︣﹫︋ ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ وا﹇︹ در
   .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۵

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين (ريال)   
(ضمانتنامه بانكى يا 

واريز نقدى)

تاريخ،روز و ساعت 
افتتاح پاكات 

الف- ب- ج  
محل افتتاح پاكات

216/د/198

150دستگاه ترانسفور ماتور توزيع 20/0/4 
25 kva كيلو ولت

4/000/000/000
شنبه 98/6/16

ساعت 15

خراسان جنوبى 
،بيرجند، بولوار 

پيامبراعظم،
سايت ادارى،شركت 

توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى، سالن 

جلسات

150دستگاه ترانسفور ماتور توزيع 20/0/4 
   50 kva كيلو ولت

140دستگاه ترانسفورماتورتوزيع20/0/4كيلو 
             100 kva ولت

40دستگاه ترانسفورماتورتوزيع20/0/4كيلو 
               200 kva ولت

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (﹡﹢︋️ دوم)
اداره ﹋﹏ راه و  ︫︨︣ــ︀زی ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ﹏  از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م︠  ــ︐︀د )︋  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ 

︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ راه ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه(به ريال)مبلغ برآورد(به ريال)پروژهرديف

2,599,088,621130,000,0002098003377000178بهسازى و آسفالت راه روستايى نج1
5,270,787,666264,000,0002098003377000179آسفالت راه روستايى نيچكوه-حسينك نوشهر2
بهسازى و آسفالت راه روستايى خالخيل-ايليرد 3

4,921,958,093247,000,0002098003377000180سارى

5,603,196,815281,000,0002098003377000181بهسازى راه روستايى هلوپشته نور4
11,913,585,109548,000,0002098003377000182بهسازى راه روستايى محور امير افضل-واوسر5
7,115,252,752356,000,0002098003377000183بهسازى و آسفالت راه روستايى چالو6
بهسازى و آسفالت راه روستايى عبدالمناف از سه 7

18,177,700,553909,000,0002098003377000184راهى سواء به عبدالمناف آمل

بهسازى و آسفالت راه روستايى امام دشت-8
6,037,937,176302,000,0002098003377000185وليكستان شهرستان عباس آباد

4,217,337,318211,000,0002098003377000186بهسازى و آسفالت راه روستايى نيرس-بسطام نوشهر9
بهسازى و آسفالت راه روستايى فيروزكالى سفلى 10

9,020,528,959452,000,0002098003377000187شهرستان نوشهر

اجراى خاكبردارى و خاكريزى سپارده_                       11
13,880,197,268695,000,0002098003377000188اشكورات به الموت-قزوين

دارا ︋﹢دن  ر︑︊﹥ ۵  از ﹝︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و﹡︷︀رت را﹨︊︣دی ر﹫︦ ︗﹞﹢ر ︋︀ ر︻︀️ ︨﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر در راه و ︑︣ا︋︣ی (﹞﹏ و ﹡﹆﹏) ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
٩٨/٠۶/٠۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︀ر︑ 

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️ : ︨︀︻١۴/٠٠️ ﹝﹢ر︠﹥   ١٢/٩٨/٠۶
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د :︨︀︻١۴/٠٠️ ﹝﹢ر︠﹥   ٢۶/٩٨/٠۶

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ : ︨︀︻️ ٠٨/٠٠  ﹝﹢ر︠﹥  ٢٧/٩٨/٠۶
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿

 آدرس ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :   ۴١٩٣۴-٠٢١ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :   ٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١
 اين آگهى همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

/ع
۹۸
۰۷
۰۲
۲



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

  جامعه ای که اخالق مدار باشد، زنده است   رسا: آیت اهلل جعفر سبحانی در آیین رونمایی از کتاب »رساالت سبحان« گفت: همه خوبی ها و زشتی ها در آفرینش انسان وجود دارد، اما این مقوله بر انسان ها 
پوشیده است و انبیای الهی آمده اند تا این حجاب و پوشش را کنار زده و افراد را از حقایق آگاه سازند. هر جامعه ای که اخالق مدار باشد، زنده است و جامعه ای که خالی از آن باشد، مرده بوده و دارای حیات حیوانی 

خواهد شد. امروز باید بحث های اخالقی در کشور گسترش پیدا کند و همواره تالش کنیم جوانان را با اخالق اسالمی آشنا کرده و به آن ها بیاموزیم دین اسالم انسان ساز است.

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با جمعی از وعاظ و ائمه جماعات استان تهران:
 کسی که تفکر عاشورایی دارد 

هرگز با آمریکا و رژیم صهیونیستی سازش نمی کند
اسراء: قــرآن کریم در مورد پیامبران دو 
کار می کند؛ نخست آنکه شأن، عظمت و 
ملکوتی بودن آن پیامبر را ذکر و ســپس 
صحنه تاریخی جامعــه آن پیامبر را که 
اقتضا می کرده اســت پیامبری آسمانی 
مبعوث شــود، تبیین می کند؛ یعنی به 
تبیین جاهلیت و شرارتی که آن جامعه 

را دربرگرفته بود می پردازد؛ بــه طوری که برای نجات خود، نیازمند چنین پیامبری 
می بودند، زیرا تنها یک رهبر آسمانی می تواند جاهلیت را به عقالنیت وحیانی تبدیل 
کند. در نهج البالغه نیز حضرت امیر)ع( همین دو کار را در زمینه رسول گرامی اسالم 
انجام داد؛ یعنی هم عظمت پیامبر گرامی اســالم را بیان نمود و هم به تشریح شرایط 
جامعه جاهلی پیش از اســالم پرداخت. شما به همین روش بررسی کنید که پس از 
رحلت پیامبر اسالم چه شد و مکتب به کجا رفت و حسین بن علی)ع( چرا قیام کرد و 

چه می خواست انجام دهد!
سقیفه مقدمه ای برای حادثه عاشورا بود؛ نخستین کار این ها پس از پیامبر)ص( این بود 
که قرآن و دین را اسیر کردند تا آن را مطابق هوا و هوس خود تفسیر و ارائه کنند. هدف 
آن ها براساس بیان معاویه، حذف نام پیامبر از اذان مسلمین بود. چنانکه بعدها دیدید از 
ویران کردن کعبه نیز ابایی نداشتند و کعبه را نیز به آتش کشیدند، بنابراین وقتی پس 
از واقعه عاشورا از امام سجاد)ع( سؤال کردند چه کسی پیروز شد، حضرت فرمود: بنگرید 
در اذان نام چه کسی را می برند؟ ما رفتیم و دین را زنده کردیم، بنابراین ما پیروز شدیم. 
خون انسان های عادی آن توان را نداشت که قرآن را از اسارت آزاد کند، اینجا جایی است 
که حسین بن علی )ع( با خون خود، اصل دین را از نابودی نجات داد. امام حسین)ع( 
فرمود: کسی که مثل من فکر می کند با این حکومت نمی سازد و بیعت نمی کند! نفرمود، 
مــن بیعت نمی کنم! فرمود، هر کس مانند من فکر می کند تا ابد با امثال یزید بیعت 
نمی کند. این حرف ابدی و جهانی است، کسی که چنین تفکری دارد هرگز با آمریکا و 
رژیم صهیونیستی سازش نمی کند؛ این مسئله روز ماست، این پیام عاشوراست و انسان 

در این راه، هر چه عطا کند کم است.

حجت االسالم علیرضا پناهیان در برنامه تلویزیونی »جهان آرا«:
نمی توان در برابر شمر زمانه بی تفاوت بود

تســنیم: اعتقاد امام خمینــی)ره( به 
اثربخشــی هیئت ها، بیش از هیئتی های 
امروز بــود. ابتدای انقالب، بســیاری از 
انقالبیون روشــنفکرزده، عــزاداری برای 
سیدالشــهدا را نفــی می کردنــد؛ تنها 
جایی که امام خمینی)ره( فرموده اند اگر 
حرف های من را سانســور کنید طوری 

دیگــر رفتار می کنم. امام، عالوه بر روشــنفکران، متحجران را هم کوبیدند. ایشــان 
می گفتند اگر گریه سیاسی نیست، پس تباکی چیست؟ وقتی حالت گریه کردن به خود 
می گیرید، مگر غیر از این است که می خواهید پیامی  را برسانید؟ امام می فرمایند این 
ذکر مصیبت ها و داد و قال ها و دستجات عزاست که اسالم را حفظ کرده اند . روشنفکران 
اآلن دیگر نمی گویند دین افیون توده هاست، بلکه می گویند که گریه بس است، مقداری 
هم بخندیم. این افراد سعی می کنند عزاداری را محدود کنند یا آن را به حاشیه ببرند. 
منبر یا روضه ای سیاســی است که ادامه دشمنی با امام حسین)ع( و ادامه دوستی با 
اهل بیت را هم ببیند؛ همچنین ریشه تاریخی مظلومیت اهل بیت)ع( در جبهه اشقیا را 
ببیند. وجه دیگر سیاسی بودن، کوبیدن خط امثال ابوموسی اشعری و اشعث است؛ به 
قتلگاه رفتن امام حسین)ع( مگر بر اثر سازش اشعث ها و ابوموسی ها نبود؟ چرا علی)ع( را 
لعن می کردند؟ مگر جز این بود که می گفتند علی مدام به دنبال جنگ است؟ نمی توان 
نسبت به شمر زمانه بی تفاوت بود؛ زمان متوکل عباسی اگر انگلیسی ها بودند، حتماً قبر 
امام حسین را با خاک یکسان می کردند. مگر می شود علیه شمر حرف بزنیم اما دربرابر 

انگلیس سکوت کنیم؟

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  با 
نزدیک شــدن به ماه  محرم، شــهر حال و 
هوای دیگری پیدا کرده اســت؛ نصب پرچم  
و بیرق های بــزرگ عزا، برپایــی خیمه ها، 
تکایا و هیئت های عــزاداری و فراخوان های 
عــزاداری  مراســم  در   متعــدد شــرکت 
اباعبداهلل  الحسین)ع( نشان از شوری حسینی 
دارد. فضایی که بهترین فرصت برای ترویج 
معارف اهل بیت )ع( بــوده و کمک کرده اند 
حماســه بزرگ کربال پس از هــزار و 400 
سال همچنان زنده باقی بماند. در این میان، 
هیئت ها و مجالس ذکر مصیبت با مشکالت و 
آسیب هایی هم روبه رو هستند که در گفت وگو 
با حجت االسالم ســیدجعفر طباطبایی، از 
قدیمی ترین هیئتی ها و منبری های مشهد 
به این موضوع پرداخته ایم. او معتقد اســت 
امروزه هیئت های مذهبی مشکالتی دارند که 
عزاداری های نامتعارف، ضعف و تحریف محتوا 

برخی از آن  موارد هستند.

 هدف هیئت باید انتقال فرهنگ شیعی 
به نسل جوان باشد

حجت االســالم ســید جعفر طباطبایی در 
ابتــدای صحبت و در بیــان تعریف خود از 
هیئت مذهبی الگــو و ایده آل می گوید: یک 
هیئت مذهبی از نیروها و افراد مخلص، دیندار 
و مقید به دین شکل گرفته که هدف آن ها 
ترویج معارف ناب شــیعی و اهل بیت)ع( به 
همه و به خصوص نســل جوان است. در این 
هیئت ها برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی 
دقیقی وجود دارد و از نقد و پیشنهاد سازنده 
استفاده می شــود. ضمن اینکه تالش بسیار 
می شود تا هدف امام حسین)ع( به بهترین 
شکل در آن ها تبیین شده و مردم با شعارها 
و سخنان آن بزرگوار آشــنا شوند. او اضافه 
می کند: در روایات درباره امام حسین)ع( آمده 
است »بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من 
الجهالة و حیرة الضاللة«؛ یعنی امام حسین)ع( 
جانش را در راه خدا بذل کرد تا بندگان را از 

جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند.
این سخنران مذهبی در ادامه بیان می کند: 
دشمن به دنبال ایجاد تغییر در اهداف تعیین 

شــده امام راحل نیز بوده و هســت. روضه 
امام)ره( کوتاه و بســیار مفید بــود اما حاال 
روضه  ها طوالنی شده است، عالوه بر آن بسیار 
دیر وقت شروع شده و تا نیمه های شب هم 
ادامه پیدا می کند؛ یا نماز امام حسین)ع( که 
هدف از قیام بود حتی در ظهر عاشورا سبک 
شمرده می شود. به همین دلیل یک هیئت 
ایده آل و آرمانی باید هدف امام حســین)ع( 
را به خوبی بشناســد و آن را بــرای مردم و 
مخاطبــان خود به خوبی تبییــن کند، زیرا 
بزرگ ترین هدف او انتقال فرهنگ شیعی به 

نسل جوان است.

 هیئت ها سبب پویایی اسالم می شوند
می شود:  یادآور  طباطبایی  حجت االســالم 
امام حسین)ع( نخستین هدف خود را طلب 
اصالح در امت َجد خود اعــالم کرد. در آن 
زمان بنی امیه خود را جایگزین حکومت اسالم 
معرفی کرده بود. امام حسین)ع( با شهادت 
خود، حقیقت بنی امیه را آشــکار و نقاب از 
چهره واقعی یزید برداشــت و تأکید کرد که 
این مرد به رسالت اسالمی و ارزش های انسانی 
پایبند نیست. شهادتی که بیان می کند حق 
همیشه پیروز خواهد شد. هیئت ها با یادآوری 
این حرکات و افکار کمک می کنند اسالم زنده 
و پویا باقی بماند، به همین دلیل نیاز اســت 

که آن ها بیشتر و قوی تر از همیشه پای کار 
بیایند. پیاده روی اربعین و نقشی که در جامعه 
اسالمی ایفا می کند خود از برکات خون امام 
حســین)ع( و کار هیئت های عزاداری است. 
ایــن فضاها بهترین فرصت بــرای یادآوری 
فضائل، مناقب و آرمان های بزرگان دین است.

 باید در کنار مدیحه سرایی به معارف 
عاشورا نیز بها داده شود

این خطیب نامور اضافه می کند: متأســفانه 
در برخی هیئت های مذهبی به جای اینکه 
معارف امام حســین)ع( بیان شــود، بیشتر 
وقت به سینه زنی و روضه خوانی می گذرد، در 
صورتی که الزم است در کنار مدیحه سرایی به 
معارف عاشورا نیز بها داده شود. باید منبری ها، 
جوان ها را عمیق تر و مفهومی تر با مبانی دین 
آشنا کنند تا بتوانند به اهداف مشخص شده 
برســند. اینکه به سینه زنی و روضه شنیدن 
بیشــتر اهمیت داده می شــود به دلیل کم 
توفیق شدن و نداشتن کشش در دل هاست، 
ِیُّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َربِِّه  زیرا داریم: »َو الَْبلَُد الَطّ
َو الَّذي َخُبَث ال یَْخُرُج إاِلَّ نَِکداً« یعنی اعمال 
نیکو و آثار ارزنده از گوهر پاک و اعمال خالف 

از باطن پلید و ناپاک سرچشمه می  گیرند.
حجت االســالم طباطبایــی بــا اشــاره به 
رهنمودهای رهبر انقــالب می گوید: رهبر 

معظــم انقالب بارها تأکیــد کرده اند که در 
هیئت ها باید به مســئله قرآن، قرآن خوانی 
و معــارف قرآنــی اهتمام ورزیده شــود. به 
 بیانی دیگر بایــد معارف قرآنــی و معارف 
اهل بیت)ع( کنار هم آورده شوند. همان طور 
که پیامبر)ص( فرمودنــد: »انی تارک فیکم 
الثقلین کتــاب اهلل وعترتی«؛ اما در هیئت ها 
بعضی فقط به معرفی اهل بیت)ع( و برخی 
تنها به معرفی قرآن بسنده می کنند که هر 
دو انحراف است و باید به هر دو پرداخته شود.

 از بیان برخی حکایت ها 
برای گریه بیشتر اجتناب کنیم

او تأکید می کند: تعظیم شعائر اسالم از مسائل 
 مهمی اســت که بایــد در مجالس عزاداری 
اهل بیت)ع( پیاده و بــه جوانان و نوجوانان 
منتقل شود. براساس گفته حضرت علی)ع( 
که فرمود: »شــیعه و پیروان ما در شــادی و 
حزن ما شــریکند« باید در ایام عزاداری اهل 

بیت)ع(  حــزن و اندوه خود را 
بیان و در هیئت ها و مراسم از 
بیان برخی گفته ها و حکایت ها 
که سبب شــود مردم بیشتر 
گریه کنند اجتناب کنیم. این 
اســتاد حوزه در پایان توضیح 
هیئت ها  برخی  در  می دهد: 
و جلســات عزاداری مواردی 
بیان می شــود که آســیب 
زیادی با خود به همراه دارد. 
به طور مثال گفته می شــود 
فردی پس از 60 سال عبادت 
از دنیــا رفت و بــرای برخی 
برخوردهایی که با همســر و 
فرزندانش داشــت، جهنمی 
شــد یا فردی معصیت کار از 
دنیا رفــت و با آن همه گناه 
بــه دلیل اینکه یــک بار به 

مجلس عزای حسین)ع( رفته بود، بهشتی 
شــد. باید روزنه امید بیش از حد را از مردم 
گرفت و به اندازه امید داد. به حدی که خود 
ائمه)ع( نیز فرموده اند به مردم امیدواری داده 

و ناامیدشان نکنیم.

bگفت وگو با حجت االسالم سیدجعفر طباطبایی در آستانه ماه محرم و آغاز سوگواری بر مصائب اهل بیت

 حجت االسالم محسن قرائتی هیئت ایده آل باید هدف امام حسینj را بشناسد
در برنامه »درس هایی از قرآن«:

 نخستین روضه خوان 
برای مظلوم خداست

معارف: این مسئله  عزاداری و جشن و مصیبت 
و این مراسم ریشه اش کجاست؟ امام فرمود: اگر 
حدیثی از ما ائمه شنیدید، از ما بپرسید که این 
حدیث ریشه اش کجاست تا ما بگوییم ریشه  این 
حدیث در این آیه است. افرادی که گول وهابی ها 
را خوردند خواهش می کنم این چند دقیقه را با 
عنایت گوش بدهند. چون وهابی ها این عزاداری ها 
را بدعت می دانند، جشن ها و چراغانی ها را بدعت 
می داننــد؛ اما عرض بنده و امثــال من، عزاداری 
ریشــه اش در قــرآن اســت و اول روضه خوان 
خداست. این هم برای مؤمن روضه نخوانده است، 
برای کافر روضه خوانده است؛ در جاهلیت دخترها 
را زنــده به گور کرده و می کشــتند. قرآن با یک 
لحن تنــدی و با یک ریتم خاصی می گوید: »إَِذا 
ْمُس ُکوَِّرتْ ، َو إَِذا النُُّجوُم انَْکَدَرْت، َو إَِذا الِْجباُل  الشَّ
لَْت، َو إَِذا الُْوُحوُش ُحِشَرْت«  ُسیَِّرْت، َو إَِذا الِْعشاُر ُعطِّ
)تکویر: ۱-۵( و در آخر می گویــد: »َو إَِذا الَْمْوُؤَدُة 
ُســِئلَْت، بِأَيِّ َذنٍْب ُقِتلَْت« )تکویر: ۸و۹( این بچه 
چه گناهی کرده که زنده خاکش کردی؟ ولو کافر 
است، آخر مسلمان ها که بچه در گور نمی کردند؛ 
بت پرست  ها دختر در گور می کردند؛ اما باالخره 
درست است که کافر است و پدرش هم کافر است، 
خود دختر هم کافر اســت، اما مظلوم که هست، 
»بِأَيِّ َذنٍْب ُقِتلَْت« چــه گناهی کرده که زنده به 
گورش می کنی؟ اول روضه خوان خداست، آن هم 
نه برای مؤمن، برای کافر، منتها کافر مظلوم؛ این 
دلیل قرآنی اســت. یک روضه دیگر هم در قرآن 
داریم که برای مؤمن خوانده اســت؛ سوره  بروج 
آخر قرآن است، می گوید: »ُقِتَل أَْصحابُ  اْلُْخُدوِد« 
)بروج: 4( اخــدود، خد یعنی گودی، یک گودی 
کندند و پر از هیزم کردنــد، آتش برافروخته ای 
درست کردند، مؤمنان را در این آتش می انداختند، 
جزغاله می شدند و می مردند. خدا می گوید: مرگ 
بر اصحاب دره، آن هایی که دره درســت کردند و 
چوب و هیزم و آتش و مؤمنان را سوزاندند. »ُقِتَل 
أَْصحابُ  اْلُْخُدوِد« مرگ بر این ها، چرا؟ برای اینکه 
»َو ُهْم َعلی  ما یَْفَعُلوَن بِالُْمْؤِمِنیَن ُشُهوٌد« )بروج/۷( 
شاهد بودید، کنار دره می نشستید و جزغاله شدن 
مؤمنان را می دیدید. پــس خداوند برای مظلوم 

روضه خوانده است، چه کافر و چه مسلمان! 

یک هیئت مذهبی 
از افراد مخلص و 

دیندار شکل گرفته 
که باید هدف آن ها 
ترویج معارف ناب 

شیعی و اهل بیت)ع( 
به خصوص برای نسل 

جوان باشد

بــــــــرش
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      صفحه7
شماره پرونده: 139804006092001680/1        شماره بايگانى پرونده: 9802668

شماره ابالغيه: 139805106092009091         تاريخ صدور: 1398/06/05
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092001680/1

ــهريارى فرزند عباس، ك م 0930785495 خودرو به شماره  ــيله اعالم مى گردد جناب آقاى محمدرضا نجارش بدينوس
ــكه  ــاه بنده در قبال 20 عدد س ــما در قبال طلب خانم عصمت اميريان ش انتظامى 996 د 39 ايران 36 متعلق به ش
بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه چاپ  ــت و ترتيب اثر داده نميش ــت ممنوع اس ــبت به مورد بازداش نس

منتشر گرديده است. آ-9806995 م.الف 660
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001447/1      شماره بايگانى پرونده: 9802296
شماره ابالغيه: 139805106092009077        تاريخ صدور: 1398/06/05

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092001447/1
بدينوسيله به آقاى على زحمتكش نام پدر: غالم محمد تاريخ تولد: 1353/06/15 شماره ملى: 0934232334 شماره 

شناسنامه: 17161 اعالم مى گردد خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 12-442ن29
متعلق به شما در قبال طلب خانم سمانه سيفى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار 
ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن 

اين آگهى در يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... منتشر گرديده است.آ- 9806996 م.الف 659
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره نامه: 139804906092008693             تاريخ نامه: 1398/06/05
شماره پرونده: 139704006092003078/1       شماره بايگانى پرونده: 9704511

آگهى اصالحى
ــر شده در روزنامه قدس زندگى  ــماره روزنامه 8811 مورخه 1397/07/29 و پيرو آگهى منتش ــت به ش احتراماً بازگش
ــه اجرايى 9704511 و ابالغيه شماره 139705106092009703 مورخ 1397/07/25 در سطر پنجم  موضوع كالس
ــه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 18163  ــم و هفتم عبارت (پالك ثبتى 1015 فرعى از 78 اصلى بخش 9 و س و شش
ــيدابوالفضل زورمند باغدار در قبال طلب بستانكار بازداشت  ــهد متعلق به مرحوم س فرعى از 182 اصلى بخش 10 مش
گرديد) زائد ميباشد و عبارت (مازاد شش سهم مشاع از دويست و شانزده سهم اعيان پالك ثبتى 1015 فرعى از 78 
اصلى بخش نه مشهد متعلق به مرحوم سيدابوالفضل زورمند باغدار و سهم االرث احتمالى مرحوم سيدابوالفضل زورمند 
ــدانگ پالك ثبتى 18163 فرعى از 182 اصلى بخش ده مشهد ملكى مرحومه زهرا  ــاع از شش ــه دانگ مش باغدار از س
ــت گرديد) اضافه ميگردد كه بدينوسيله  ــتانكار خانم تهمينه احمدى ناصرى بازداش جليلى حافظيان در قبال طلب بس

اصالح مى گردد. آ-9806997 م.الف 658
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد

شماره پرونده: 139804006092002418/1    شماره بايگانى پرونده: 9803848
شماره ابالغيه: 139805106092009066      تاريخ صدور: 1398/06/05

آگهى
بدين وسيله به وراث مرحوم على فيضى شهرى (ضامن) (وحيد فيضى شهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1353/01/02 

شماره ملى: 0937858145 شماره شناسنامه: 330 به نشانى: خ بهار كوچه خورشيد بين ميالن 4 و 5 پ 88
- مريم ذبيحى شهرى نام پدر: محمدحسين تاريخ تولد: 1333/02/02 شماره ملى: 0919284256 شماره شناسنامه: 

9 به نشانى: خ بهار كوچه خورشيد بين ميالن 4 و 5 پ 88
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0920864279 ش ــهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1369/04/11 ش ــته فيضى ش - فرش

0920864279 به نشانى: خ بهار كوچه خورشيد بين ميالن 4 و 5 پ 88
ــهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1364/02/30 شماره ملى: 0941140334 شماره شناسنامه: 720 به  - جواد فيضى ش

نشانى: خ بهار كوچه خورشيد بين ميالن 4 و 5 پ 88
- ويدا فيضى شهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1351/06/10 شماره ملى: 0056944977 شماره شناسنامه: 5047 به 

نشانى: مشهد خ بهار كوچه خورشيد بين ميالن 4 و 5 پ 88
ــماره ملى: 0937927457 شماره شناسنامه: 739  ــهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1356/05/11 ش - مهدى فيضى ش
ــهرى نام پدر: على  ــيد بين ميالن 4 و 5 پ 88) و مديون پرونده آقاى وحيد فيضى ش ــانى: خ بهار كوچه خورش به نش
ــماره ملى: 0937858145 شماره شناسنامه: 330 به نشانى: خ بهار كوچه خورشيد بين  تاريخ تولد: 1353/01/02 ش
ميالن 4 و 5 پ 88 ابالغ مى شود كه خانم مريم مقيمى خيرآبادى نام پدر: عباسقلى تاريخ تولد: 1357/06/24 شماره 
ملى: 0933508670 شماره شناسنامه: 800 جهت وصول 150 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند 
ازدواج شماره 3257- 1376/12/27 دفتر 45 مشهد (50 سكه به ذمه متوفى (على فيضى شهرى) و 100 سكه بر ذمه 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803848 در اين اداره تشكيل  ــهرى) عليه ش زوج وحيد فيضى ش
شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/27 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
ــار محلى  ــاده 18-19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــتانكار طبق م بس
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.آ-9807024 م.الف 657

 شماره مزايده: 139804306091000214      تاريخ ثبت: 1398/05/16
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9502177
ــهد عليه آقاى  ــمى 57 مش ــناد رس ــماره 122724 دفتر اس ــند رهنى ش ــتناد س خانم زهرا قابل فرزند محمد به اس
ــه 9502177 در قبال مبلغ  ــماره ملى 0939450747 اجرائيه اى تحت كالس ــن به ش مجيد غنيان فرزند محمدحس
120/000/000/000 ريال (يكصد و بيست ميليارد ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 97/07/17 و 
در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده 
ــاحت يكهزار مترمربع داراى پالك سيصد و چهل و شش (346) فرعى مجزا  ــدانگ يك قطعه زمين به مس تمامت شش
ــتاد و سه (183) اصلى بخش ده مشهد  ــده از يكصد و نود (190) فرعى واقع در اراضى مزرعه پاچنار از يكصد و هش ش
دهستان ميانواليت به آدرس مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار هفت تير، هفت تير 8 (گلشن)، بين گلشن 4 و 6، پالك 55 
به مبلغ 147/000/000/000 ريال (يكصد و چهل و هفت ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات 
و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس بشماره وارده 3148-98/03/13 در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:

ــوارض ورود به محدوده آن  ــاحت 1000 مترمربع با كاربرى مصوب بوده كه ع ــورد نظر يك قطعه زمين بمس ــك م مل
ــازه  ــير قرار دارد. در حال حاضر گودبردارى به عمق حدود 20 متر با س ــده و 200 مترمربع آن نيز در مس پرداخت نش
ــمع بتنى و انكرينگ و شاتكريت انجام شده و گود پايدار مى باشد. تسطيح، رگالژ، اجراى شمع هاى  نگهبان به روش ش
ــته و در حال حاضر كارگاه  ــده است. ملك با حدود اجمالى مطابقت داش ــى چينى نيز انجام ش ــيون و كرس زير فنداس
ساختمانى تعطيل و ملك در يد آقاى مجيد غنيان مى باشد قسمتى از گود نيز توسط شهردارى با خاك پر شده است. 

ــاير  ــاخت، مصالح به كار رفته، كاربرى، تراكم و س ــابه، نحوه س با توجه به موقعيت مكانى، قدمت بنا، قيمت امالك مش
عوامل دخل در ارزيابى، ارزش ششدانگ ملك فوق با احتساب هزينه هاى گودبردارى، و سازه نگهبان و ساير هزينه هاى 
ــخاص حقيقى و حقوقى مبلغ 147/000/000/000 ريال  ــاب كليه بدهى هاى احتمالى ملك به اش اجرايى بدون احتس

اعالم مى گردد.
ــخصات برابر استعالم دفتر امالك بشماره وارده 11771- 95/10/29 به شرح ذيل است: شماالً:  همچنين حدود و مش
به طول بيست متر به زمين شماره 340 فرعى شرقاً به طول 50 متر به زمين شماره 345 فرعى جنوباً به طول بيست 
ــماره 347 فرعى حدفاصل در جهات  ــده از مورد ثبت غرباً به طول 50 متر به زمين ش متر به خيابان ده مترى مجزا ش
ــماره 139885606272003603- 98/05/19 به شماره  ــت. ملك موصوف برابرنامه ش ــتقيم اس اربعه خط مفروز مس
وارده 6653- 98/05/20 دفتر امالك بازداشتى داراى پنج فقره بازداشتى مى باشد. مزايده ششدانگ پالك ثبتى فوق 
ــنبه مورخه 98/07/02  ــغ 147/000/000/000 ريال (يكصد و چهل و هفت ميليارد ريال) در روز سه ش ــال مبل در قب
ــهد واقع در مشهد خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش از س
ــناد رسمى (شعبه رهنى) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر است  اداره اجراى اس
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده  ــعاب يا حق اش پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد. آ-9807026 م.الف 656
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001430/1       شماره بايگانى پرونده: 9802275
شماره ابالغيه: 139805106092009070        تاريخ صدور: 1398/06/05

آگهى
ــماره  ــماره ملى: 0839210388 ش ــداله تاريخ تولد: 1354/01/01 ش ــيله به آقاى على خالقى نام پدر: اس بدين وس
ــماره ملى:  ــد: 1358/10/04 ش ــدر: اكبر تاريخ تول ــم هراتيان نام پ ــود كه خانم مري ــالغ مى ش ــنامه: 1145 اب شناس
ــنامه: 2250 به جهت وصول 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند  ــماره شناس 1289054932 ش
ــه  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــهد عليه ش ــماره 9915- 1382/07/23 دفتر 109 مش ازدواج ش
ــرح متن  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/04/04 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9802275 در اين اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس س
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  روزنامه هاى كثيراالنتش
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9807027 م.الف 655

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092006078/1      شماره بايگانى پرونده: 9710091
شماره ابالغيه: 139805106092009064         تاريخ صدور: 1398/06/05

دفترخانه ازدواج 108 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9710091

ــماره ملى:  ــين تاريخ تولد: 1347/04/05 ش ــيله به ورثه مرحوم جالل رضوانى (بابامحمد رضوانى نام پدر: حس بدينوس
ــتان رضوانى باش محله نام پدر: فرج اله تاريخ تولد: 1341/10/20  ــماره شناسنامه: 1314 و- گلس 6359295679 ش
ــماره ملى: 6359293412 شماره شناسنامه: 1088) بدهكار پرونده كالسه 9710091 كه برابر گزارش مأمور ابالغ  ش
به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 6709- 1393/03/28 بين مرحوم 
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت  ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باش ــكرى تعداد 114 عدد س جالل رضوانى و خانم زهرا ش
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رس مى باش
تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد. آ-9807028 م.الف 654
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000072     تاريخ ثبت: 1398/02/29
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9403942
ــه 9403942 در مورخه  ــهد اجرائيه اى تحت كالس ــناد رهنى 138563 دفترخانه 64 مش ــتناد اس ــينا به اس بانك س
ــماره ملى 093542660  ــكرى فرزند غالمرضا به ش 1394/9/8 در قبال مبلغ 2/400/000/000 ريال عليه عباس تش
ــناد  ــه 1394/10/26 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس ــه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ ــادر ك ص
ــماره پالك  ــدانگ يك واحد آپارتمان به ش ــمى الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش رس
ــصت و سه (13163)  ــيزده هزار و يكصد و ش ــده از س ــيصد و ده (42310) مفروز و مجزى ش ثبتى چهل دو هزار و س
ــهد بلوار دانشجو- دانشجو 14- پالك 46-  ــهد واقع در مش ــتاد و دو (182) اصلى بخش ده مش فرعى از يكصد و هش
ــد توصيفات اجمالى ملك طبق نظر  ــت مى باش طبقه 4 كه به مبلغ 8/200/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته اس
كارشناس بشرح ذيل مى باشد واحد مذكور در طبقه چهارم يك ساختمان 7 سقف (شش طبقه روى پيلوت هر طبقه 
ــد كه مقدار 4/53 مترمربع آن تراس مسقف مى باشد واحد  ــاحت 164/02 مترمربع مى باش يك واحد) با اعيانى به مس
مذكور داراى پذيرايى با كف سراميك و سقف حجمى آشپزخانه اپن كف سراميك داراى سه اتاق خواب كفها سراميك 
ــتى مجزا با توالت فرنگى سيستم گرمايشى رادياتور و گرمايش از كف و سيستم  ــرويس بهداش و داراى كمد ديوارى س
ــاختمان با موقعيت جنوبى نماى ساختمان تركيبى سنگ و  ــور مى باشد س ــرمايش كولر آبى و انبارى جنب آسانس س
ــور و داراى  ــه دو جداره و آيفن تصويرى آسانس ــى با شيش كامپوزيت نماى جنوبى گرانوليت پنجره هاى يوپى وى س
ــى  ــت مدارك مطابقت دارد نظريه كارشناس ــد حدود اربعه با رونوش پايانكار 11/1092685 مورخ 1393/6/12 مى باش
ارزش شش دانگ ملك آپارتمان مذكور با توجه به كليه سوابق جوانب امر موقعيت مكانى قدمت ساختمان حدود اربعه 
ــى ممر دسترسى و مصالح به كار رفته. مساحت عرصه و اعيانى فارغ از هرگونه ديونى كه ممكن است به  ــكل هندس ش
ــى هاى ميدانى با امتيازات و  ــته باشد و ساير عوامل مؤثر در قيمت گذارى بررس ــخاص حقيقى و حقوقى وجود داش اش
ــعابات منصوب در وضعيت فعلى بازار جمعاً مبلغ 8/200/000/000 ريال معادل (هشتصد و بيست ميليون تومان)  انش

برآورد و پيشنهاد مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور برابر استعالم از و احد ثبتى بدين شرح مى باشد

شماالً: ديوار و پنجره است بطول 8/50 به فضاى معبر مجاور
ــمت كه قسمتهاى هشتم و يازدهم آن شمالى قسمت هاى سوم و ششم آن جنوبى قسمتهاى چهارم  ــرقاً: در 12 قس ش
ــانتيمتر به فضاى معبر مجاور دوم ديواريست به  ــش س ــتاد و ش و پنجم آن غربى اول ديوار به فضاى خيابان بطول هش
طول 8/88 سانتيمتر به فضاى ملك مجاور سوم ديواريست بطول 1/69 سانتيمتر به آسانسور چهارم ديواريست بطول 
ــانتيمتر به ورودى ششم ديواريست بطول 1/52 سانتيمتر  ــت به بطول 79 س ــانتيمتر به ورودى پنجم ديواريس پنج س

ــانتيمتر به راه پله مشاعى هشتم ديواريست بطول 25 سانتيمتر به  ــت بطول 2/50 س به ورودى هفتم درب و ديواريس
ــت بطول 3/25 سانتيمتر به راه پله مشاعى يازدهم  ــت بطول 30 سانتيمتر به ورود دهم ديواريس ورودى نهم ديواريس
ــاعى دوازدهم ديواريست بطول 4/18 سانتيمتر به فضاى ملك مجاور  ــت بطول 2/96 سانتيمتر به راه پله مش ديواريس
جنوباً در ده قسمت كه قسمت چهارم آن شرقى قسمتهاى ششم و هفتم و هشتم آن غربى است اول ديواريست بطول 
ــانتيمتر به فضاى حياط مشاعى سوم نيم ديوار  ــاعى دوم ديواريست بطول 2/75 س ــانتيمتر به فضاى حياط مش 14 س
ــانتيمتر به فضاى  ــاعى چهارم نيم ديوار جلوى بالكن بطول 96 س ــانتيمتر به فضاى حياط مش جلوى بالكن بطول 6 س
حياط مشاعى پنجم نيم ديوار جلوى بالكن بطول 4/50 سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى ششم نيم ديوار جلوى بالكن 
ــاعى هفتم نيم ديوار جلوى بالكن بطول 8 سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى  ــانتيمتر به فضاى حياط مش بطول 96 س
هشتم ديواريست بطول 1/86 سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى نهم ديوار و پنجره است به طول 73 سانتيمتر به فضاى 

حياط مشاعى دهم ديوار و پنجره است به طول 19 سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى
ــمت اول ديواريست بطول 18/99 سانتيمتر به فضاى ملك مجاور دوم ديوار به فضاى خيابان بطول 92  غرباً در دو قس

سانتيمتر به فضاى معبر مجاور و برابر حقوق ارتفاعى برابر قانون تملك آپارتمانها الزامى مى باشد.
ــماالً خط فرضى فرضى است به محوطه مشاعى است  ــاحت 12/5 مترمربع به حدود ش حدود پاركينگ: پاركينگ بمس
بطول 2/50 متر (دو متر و پنجاه سانتى متر) شرقاً: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 5/00 (پنج متر) جنوباً: 
ــاعى  ــانتى متر) غرباً خط فرضى به محوطه مش ــت بطول 2/50 (دو متر و پنجاه س ــاعى اس خط فرضى به محوطه مش
ــت بطول 5/00 (پنج متر) ملك موصوف برابر نامه شماره 139885606272003179 مورخه 98/5/6 دفتر امالك  اس
بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ ارزيابى شده در قبال مبلغ 8/200/000/000 ريال 
ــناد رسمى مشهد واقع در  ــعبه اول اجراى اس ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 98/8/28 از س در روز سه ش
خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى شعبه رهنى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
ــه مزايده روز بعد در همان محل و در  ــمى مواجه گردد جلس واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
ــد ضمناً مبالغى به عنوان حق مزايده و نيم عشر دولتى و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده  ــاعت مقرر برگزار خواهد ش س
ــد و چنانچه روز  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباش و س

مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ-9807029 م.الف 653
مسئول شعبه اول اجراى ثبت مشهد

دادنامه
ــه 1111/685/97 تاريخ 98/5/17 دادنامه 333 خواهان : امامعلى ملكى فرزند على ، آدرس  پرونده كالس

روستاى پهنه بر
ــزل صفر باباخاتى 2-  حميد  ــالت - من ــد بابا خانى فروزنده فرزند صفر ،آدرس: صالح اباد-خ رس ــدگان : 1- وحي خوان

موميوند فرزند كرمطى به ادرس: مجهول المكان خواسته : الزام به تنظيم و انتقال سند
گردشكار: شورا با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح نيل مبادرت به صدور راى مى نمايد .

راى شورا :در خصوص دعوى آقاي امامعلى ملكى فرزند على بطرفيت خواندگان 1- آقاى وحيد بابا خانى فروزنده فرزند 
ــتگاه خودروى  ــند پك دس ــد موميوند فرزند كرمعلى ، مبنى بر صدور حكم به الزام خوانده به انتقال س ــر، 2-حمي صف
سوارى پيكان مدل 1382 به شماره موتور 11282043147 وشماره شي 82564648 مقوم به 80/000/000 ريال با 
احتساب هزينه دادرسى ، به شرح دادخواست تقديمى ، بدين توضيح كه حسب قرار داد 93/10/8 يك دستگاه پيكان 
ــخصات مضبوط در قرار داد از خوانده دعوى خريدارى نموده و عليرغم انجام تعهدات خود در مقابل وى  ــوارى با مش س
از انتقال سند خود دارى مى ورزد ، صدور حكم به شرح خواسته مورد ادعاست ، نظر به داد خواست تقد مى خواهان 
ــتن مفاد قرار داد عادى مورخ 1093/8 كه حكايت از ابتياع خودرو موصوف  ، مندرجات ومنضمات آن و با ملحوظ داش
توسط خواهان دارد و از طرفى حسب مستفاد از مقررات قانون مدنى با احراز وقوع بيع الزام فروشنده به انتقال سند از 
ــد ، فلذا نظر به اينكه حسب پاسخ استعالم واصله از پليس راهور مالكيت خوانده برخودروى  ــده مى باش لوازم معامله ش
ــت و خوانده دعوى عليرغم ابالغ وقت دادرسى در جلسه موصوف حضور بهم نرسانده و دليل  ــلم اس مذكور محرز ومس
ــورا دعوى وارد وثابت  ــند دال بر بطالن دعوى خواهان ارائه ننموده من حيث المجموع به نظر ش و مدركى محكمه پس
تشخيص داده مى شود و مستندا به مواد ،219، 220،223، 225، 338 و339 و 362 قانون مدنى و مواد 198، 515 
ــى حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم (حميد موميوند ) به 1- انتقال سند رسمى خودرو  و 519 قانون آيين دادرس
ــبت به  ــى صادر و اعالم مى دارد و همچنين نس ــه نام خواهان ، ومبلغ 795/000  ريال بابت هزينه دادرس ــوف ب موص
خوانده رديف اول دعوى متوجه شخص نمى باشد و به استناد ماده 89 قانون آيين دادرسى مدنى ناظر به بند 4 ماده 
ــت روز پس از ابالغ قابل  ــده رد دعوى خواهان صادر واعالم مى گردد. راى صادره غيابى وظرف بيس 84 قانون ذكرش
ــتان بهار  ــورا و متعاقبا ظرف همان مهلت قابل تجديد نظرخواهى در محاكم محترم حقوقى شهرس واخواهى در اين ش

مى باشد.(م الف201) 9807039
رئيس  شوراى حل اختالف صالح آباد - وحيد آرمان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت كه  ــهاد محلى مصدق  به مهر دفترخانه 37همدان مدعى اس ــليم دو برگ استش وراث خانم/ هماى خضريان با تس
ــدانگ مشاع از6 پالك 341الى345 واقع دربخش دو ذيل ثبت 5090 صفحه 372 دفتر امالك 37  ــند مالكيت شش س
ــى دربيع شرط نيست وبه علت اسباب كشى مفقود گرديده . لذا به استناد تبصره الحاقى به   ــابقه ثبت دارد ونزد كس س
ماده 120آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كسى مدعى انجام معامله ويا وجودسند ماليكت نزد 
ــناد وامالك مراجعه وضمن ارائه اصل سند  ــار اين آگهى طى مدت 10روز به اداره ثبت اس ــد از تاريخ  انتش خود ميباش
ــليم نمايد درصورت انقضاءمدت واخواهى ونرسيدن اعتراض ويا در  ــند معامله ،اعتراض كتبى خود را تس ماليكت ويا س
ــند ماكيت المثنى به نام متقاضى صادر وتسليم خواهد شد  ــند مالكيت ارائه نگردد س صورت اعتراض چنانچه اصل س

. (م الف 869) آ-9807040
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان همدان ناحيه دو- موسى حنيفه

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001614-1398,06,04 هيات اول موضوع قان ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــين بشماره شناسنامه 1118 صادره از قوچان درششدانگ يك  ــكيبايي اق كاريز فرزند عبدالحس متقاضي آقاي رضا ش
باب خانه به مساحت 442,26 مترمربع در ششدانگ پالك باقيمانده 2 فرعى از 1860 اصلى و قسمتى از پالك شماره 
ــتگو(پالك 6 فرعى از 1860  ــمي آقايمحمد على راس 6 فرعى از 1860 اصلى بخش يك قوچان  خريداري از مالك رس
اصلى ) و از محل مالكيت متقاضى (پالك باقيمانده دو فرعى از 1860 اصلى ) محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضي داش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 
1396114406010000227  آ-9807036

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/09
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/6/24

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001609-1398/06/04 هيات اول موضوع قان ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــنامه 262 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه به  ــماره شناس متقاضي آقاي محمدعلي نوري فرزند براتعلي بش
مساحت 208 مترمربع تمامت پالك 4122 فرعى از يك اصلى بخش دو قوچان اراضى يعقوب آباد  خريداري از مالك 
رسمي خانم مهناز شاد كانلو  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000024  آ-9807037
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/09
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/6/24

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

(ابالغيه)
آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 382/98 شوراى حل اختالف شماره 20 فرخشهر 

خواهان: حبيب اله ايزدى  فرزند حيدر  به آدرس: فرخشهر ـ خ رجائى ـ نبش خ امامت پالك3
خوانده: جواد لطفى گشنيگانى فرزند ابوالفتح ـ مجهول المكان

خواسته: مطالبه چك شماره  761947 مورخ 97/6/31 به مبلغ  30/000/000 ريال
وقت رسيدگى: 98/7/16 ساعت  10:00 

خواهان داد خواستى به خواسته مذكور در مورخه 98/5/22 بطرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل 
اختالف 20 فرخ شهر نموده، كه به كالسه  382/98  ثبت  گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب 
ــار  آگهى مى گردد تا خوانده  ــى مدنى يك نوبت در يكى از جرائد كثير االنتش در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرس
ــه دادرسى حاضر  ــت و ضمائم آن  در تاريخ فوق در جلس ــخه ثانى دادخواس ــعبه  و اخذ  نس ضمن مراجعه  به دفتر ش

شود.9807035
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 20 فرخ شهر

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003924- 1398/05/30 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــدانگ  ــماره 723 كد ملى 0748647430 صادره از تايباد فرزند محمد در شش ــنامه ش ــى به شناس آقاى بهرام درويش
يكباب منزل باستثناء ثمن اعيان به مساحت 116,90 متر مربع پالك شماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
ــمتى از مالكيت رجبعلى رنگيان و قسمتى از پالك محرز  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807038
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/24

مهدى حسين زاده  
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده اتومبيل
بستانكار: معصومه شكراللهى فرزندمحمد ساكن سبزوار

ــتنقى  ــتنقى فرزندرمضانعلى كه نامبرده هم فوت نموده و ورثه وى عبارتنداز صديقه فش بدهكار:مرحوم محمدرضافش
ــى الرضا فشتنقى وسميه فشتنقى وجواد فشتنقى وجعفر فشتنقى ومعصومه فشتنقى وعصمت فشتنقى وسكينه  وموس

دلبرى ساكنين سبزوار
ــوخت دوگانه دستى  ــتگاه اتومبيل وانت زاميادZ22رنگ آبى روغنى مدل1391نوع س مورد مزايده و محل آن: يك دس
ــماره پالك انتظامى ايران42-692ن34متعلق به مديون مرحوم  ــماره شاسى348537وبش بشماره موتور636403وش
ــماره97/3/1-1/97/173  ــوده وبرابرگواهى انحصاروراثت ش ــتنقى فرزندرمضانعلى كه نامبرده فوت نم ــا فش محمدرض
و8/96/218-96/5/8ورثه وى عبارتندازصديقه فشتنقى وموسى الرضا فشتنقى وسميه فشتنقى وجواد فشتنقى وجعفر 
فشتنقى ومعصومه فشتنقى وعصمت فشتنقى وسكينه دلبرى وطبق نظركارشناس رسمى دادگسترى ميزان استهالك 
ــالم داشبورد سالم فاقدپخش و  ــتيك هفتاددرصد فاقدزاپاس وآچارجك فاقدبيمه نامه وباطرى اتاق س ــه حلقه الس س
باندچراغها وآينه سالم سيستم سوخت رسانى دوگانه سوز خطرعقب راست شكسته درب سمت راست نيازبه صافكارى 
وخش گيرى دارد دربها فاقد زه بعلت نداشتن باطرى موتور روشن نميگرددكه بمبلغ سيصدوپنجاه ميليون ريال ارزيابى 
شده است ازساعت9صبح الى12ظهردرمورخ98/6/27روزچهارشنبه در پرونده اجرايى كالسه9700201درمحل شعبه 
ــد، مزايده  ــدآبادى از طريق مزايده حضورى بفروش مى رس ــبزوار خيابان اس ــبزوارواقع در س ــناد س اجراى ثبت و اس
ــود كليه هزينه هاى قانونى  ــنهادى نقدا فروخته مى ش ــروع و به باالترين قيمت پش ــيصدوپنجاه ميليون ريال ش از س
سندانتقال و بدهى احتمالى وخالفى ماشين مذكور بعهده برنده مزايده است ونيم عشرو حق مزايده نقدا وصول خواهد 
شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. م الف: 98/100/3015    آ-9807034   تاريخ انتشار:شنبه 98/6/9
معاون اجراى اسناد رسمى سبزوار 
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 شنبه 9 شهریور 1398 29 ذی الحجه 1440 31 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9051 

برچیده شدن سلطنت ملکه الیزابت ترند جهانی شد 

انگلیسی ها  در آرزوی جمهوری
  جهان/ مهدی خالدی  اقدام ملکه انگلیس در تأیید درخواست 
نخست وزیر این کشور برای تعلیق پارلمان که در راستای نیت بوریس 
جانسون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به هر قیمت ممکن صورت 
گرفت با اعتراض های زیادی روبه رو شده و لندن را در بن بست سیاسی 
قرار داده است. به این ترتیب با فرمان ملکه الیزابت، پارلمان انگلیس از 
نهم سپتامبر )۱۸ شهریور( تا ۱۴ اکتبر )۲۲ مهر( یعنی تنها دو هفته 
پیش از ضرب االجل لندن برای خروج از اتحادیه اروپا، تعطیل می شود. 
این اقدام، راه را برای خروج بدون توافق از برگزیت باز خواهد گذاشت؛ 
چراکــه در این صورت نمایندگان پارلمان انگلیس زمان کافی برای 
تصویب هر گونه مصوبه که دولت را از خروج بدون توافق از اتحادیه 

اروپا بازمی دارد، نخواهند داشت.  
این اقدام ملکه اما به عنوان یک »کودتا« و تالشــی برای ممانعت از 
اثرگذاری پارلمان بر روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توصیف شده 
و با بازخورد منفی بسیاری روبه رو شده است. در این راستا گروه زیادی 
از انگلیسی ها در مراکز اصلی شهرها دست به تظاهرات زده و بیش از 
یک میلیون و 500 هزار نفر با امضای توماری که روی تارنمای پارلمان 
قرار گرفته، خواهان جلوگیری از تعلیق فعالیت این نهاد شدند. ناظران 
علت افزایش لحظه ای شمار امضا ها را نگرانی از پیامد های برگزیت و 
کنار گذاشــتن مجلس از مهم ترین تصمیم گیری پس از جنگ دوم 
جهانی در انگلیس می دانند. همزمان فضای مجازی انگلیس نیز در 
تسخیر مخالفان این تصمیم ملکه است. بر این اساس هزاران توییت 

در انتقاد از بیهودگی دستگاه سلطنت در انگلیس که جلو کودتا علیه 
 »AbolishTheMonarchy« دموکراسی را نمی گیرد، هشتگ

)لغو پادشاهی( را به ترند اول توییتر تبدیل کرده است. 
همزمــان جرمی کوربین، رهبر مخالفــان دولت انگلیس نیز تعلیق 
پارلمــان را »غیرقابل  قبول« خواند و این اقدام را »ضربه ای مهلک به 
دموکراسی« دانست. برخی فعاالن سیاسی انگلیسی از جمله »کیت 
اوســامور« وزیر توسعه بین المللی کابینه سایه هم هشدار داده اند که 
همراهی ملکه با کودتا علیه پارلمان انگلســتان می تواند به برچیده 
شدن نظام سلطنتی منجر شود. وی در پیامی توییتری  نوشت: ملکه 
باید به آنچه برای عموزاده اش »تینو« پادشاه سابق یونان پیش آمد؛ 
نگاه کند! نظام پادشاهی برچیده می شود! اشاره این نماینده پارلمان 
انگلیس به »کنســتانتین دوم« آخرین پادشاه یونان است. وی بین 
ســال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ پادشــاه یونان بود و در نهایت به دست 
دولتی از سلطنت خلع شد که برآمده از کودتای مورد تأیید شاه بود .

 ایــن موضعگیری ها ازتمایل فضــای داخلی انگلیس بــرای ایجاد 
نظام جمهوری حکایت دارد.پارلمان هر کشــور نماد دموکراســی و 
مردم ساالری است. تعلیق پارلمان انگلستان، استفاده از عنصر اجبار و 
زور در خفه کردن صدای نمایندگان منتخب مردم است و در همین 
ابتدای کار، بازگوکننده یک رفتارو یک افتضاح برای کشوری است که 
ادعای دموکراسی و مردم ساالری دارد و حتی اگر هیچ تبعات منفی 
برای انگلستان نداشته باشد و این امر منجر به برگزیت مورد نظر بوریس 

جانسون شود، از منظر نظام حکمرانی، یک افتضاح برای انگلستان و نظام 
سلطنتی آن خواهد بود.از سوی دیگر تصمیم ملکه انگلیس نشان داد با 
وجود تالش لندن برای نشان دادن نقش ملکه به موضوعات تشریفاتی 
همچون تأیید انتخاب نخست وزیر در مجلس یا سخنرانی سالیانه برای 
نمایندگان، جایگاه قانونی او فراتر از این تشــریفات است. قانون به او 
قدرت بالمنازعی داده که اگر به کارش نمی گیرد به سبب محدودیت 
اختیاراتش نیست بلکه در راستای سنتی است که فرمانروایان پیش 
از او بنایــش را نهادند. »او قدرت چندانی ندارد اما بســیار قدرتمند 
است!« این جمله معروفی است که بیشتر تحلیلگران، کارشناسان و 
حتی مردم انگلیس درباره حدود اختیارات ملکه می گویند، ســمتی 
که اکنون برای ۶۷ ســال در اختیار »ملکه الیزابــت دوم« قرار دارد.

اللولوء: دادگاه بحرین احکام جدیدی را علیه 
تعدادی از متهمان سیاسی این کشور صادر کرد 
که بر اساس آن، ۹ شهروند بحرینی به ۶ سال 

زندان محکوم شدند.
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  الیوم:  روسیا 
رژیم صهیونیســتی بــا هدف عقد قــرارداد 
تسلیحاتی، ۱۸ شهریور به هند سفر خواهد کرد.
رویترز: سرلشکر »آصف غفور« سخنگوی 
نیروهــای مســلح پاکســتان، در پیامــی 
توییتری، از آزمایش موفق موشک بالستیک 
»غزنــوی« بــا قابلیت حمــل چندین نوع 

کالهک هسته ای خبر داد.

نشنال اینترست مطرح کرد
 نشست »جی 7« نتوانست 

به اهداف خود برسد
ســایت تحلیلی نشنال اینترســت به تازگی 
مقاله ای با قلم »نیکالس گوســدف« منتشر 
نموده که در آن نویسنده معتقد است: نشست 
جی ۷ امسال به علت فقدان اجماع میان اعضا 
نتوانسته به اهداف خود برسد. در این یادداشت 
آمده است: هر چه زمان بیشتر می گذرد بیشتر 
آشکار می شود که گروه G۷( ۷( دیگر به عنوان 
مرکز هماهنگ کننده دموکراســی های پیش 
روی صنعتی جهان عمل نمی کند. این در حالی 
اســت که این گروه همچنان به عنوان محلی 
برای تعامل جمعی، دوجانبــه و بین گروهی 
رهبران کشورهای مهم جهان به کار خود ادامه 
می دهد. شاید یکی از دالیل این امر شخصیت 
خشن و تناقض گویی های رئیس جمهور دونالد 
ترامپ باشد و کامالً درست است که شخصیت 
خشن و پرســر و صدای او به عملکرد صحیح 
نشست در بیاریتز- درست مثل نشست سال 
پیش در کانادا- کمک نکرد. در نشست جی ۷ 
امسال، هیچ ابالغیه یا برنامه مشترکی پذیرفته 
نشــد اما هیچ کس هم حاضر نبود بگوید این 

مجمع چندملیتی هیچ ارزشی ندارد.

امارات رو در روی سعودی

»یمن« صحنه برادرکشی شاهزاده ها
درگیری نیابتی میان مزدوران ســعودی و امارات در جنوب یمن که از سه هفته 
پیش )۱۸ مرداد( آغاز شده بود این روزها رنگ جدی تری به خود گرفته و به جای 
باریک کشیده شده اســت. زد و خوردها در پی حمله نیروهای کمربند امنیتی 
)وابسته به امارات( به کاخ المعاشیق مرکز حکومت منصور هادی، رئیس جمهور 
مستعفی و فراری )وابسته به ریاض( در عدن آغاز و در روزهای اخیر به دو استان 
ابین و شــبوه هم کشیده شده است. دامنه این تنش تا جایی ادامه پیدا کرد که 
روز پنجشنبه در اتفاقی نادر جنگنده های اماراتی با حمله به مقر نیروهای دولت 
هادی در عدن و ابین، تعداد زیادی از عناصر وابسته به عربستان را کشته یا زخمی 
کردند. این مسئله نشان می دهد با وجود تالش های سعودی- اماراتی برای نشان 
دادن ژســت برادرانه میان دو طرف تنش فیمابین اکنون به اوج رسیده و تا حد 

خطرناکی پیش رفته است.
در مورد علل افزایش این درگیری ها باید به چند نکته توجه داشــت؛ عربستان 
و امارات مدت هاســت که حسابشــان را در موضوع یمن از یکدیگر جدا کرده و 
به صورت مســتقل در مناطق مختلف چه در الحدیده چه در استان های شمالی 
و هم مرز عربســتان و چه در استان های ســاحلی جنوب عمل کرده اند. ریاض و 
ابوظبی اگرچه دو بال مهم ائتالف متجاوز را تشکیل می دهند اما همین دو کشور 
نیز تضاد منافع عمیــق و راهبردی در یمن دارند. این اختالف منافع که به ویژه 
از سال گذشته نمایان شده مشخص بود که به طور طبیعی به جدایی دو کشور 
منجر خواهد شد که اکنون تنش های اخیر همین مسئله را به اثبات رسانده است. 
تضاد منافع میان دو کشور بسیار عمیق است؛ چراکه اساساً امارات در یمن اهداف 
اقتصادی و عربستان اهداف سیاســی را مد نظر دارند. این دو رویکرد تنش های 
بعدی را ایجاد کرده اســت. در همین راستا ریاض خواهان آن است که بر کشور 
جنوبی خود تسلط یافته و عالقه مند است کسانی در جنوب حکومت کنند که از 
آن ها حرف شنوی داشته باشند. اما ابوظبی به دنبال آن است که تحوالت یمن به 

گونه ای رقم بخورد که رونق بازارهای این کشور را کاهش ندهد. 
جدا از دو مسئله ذکر شده تصور سعودی و امارات برای کنترل کامل و آن هم به 
تنهایی بر جنوب یمن موجب شــده که هر یک از دو کشور از طریق مزدوران و 

جیره خواران خود دست به کار شده تا اوضاع را تحت کنترل خود درآورند.
 دو کشور در طول پنج سال گذشته با خرج هزینه های هنگفت مزدوران زیادی را 
تربیت کرده و اکنون امیدوار هستند از طریق آن ها بتوانند بر اوضاع جنوب مسلط 
شوند؛ به ویژه آنکه جریان استقالل طلبی موجود در جنوب یمن هم به این تصور 

دامن زده است.
 منتها چیزی که دو طرف از آن غافل هستند این است که این درگیری ها نشان 
می دهد روند دولت ســازی مد نظر امارات و عربســتان به بن بست رسیده و این 
چیزی جز قدرت نیروهای مقاومت انصاراهلل را نشان نخواهد داد. البته در ورای این 
درگیری ها ما نباید از دست های پنهان آمریکا و انگلیس در اختالف افکنی و تداوم 
فروش تسلیحات به این دو کشور غافل شویم. اکنون جنگ یمن به لحاظ حقوق 
بشری مورد توجه گسترده جهانی قرار گرفته و همین مسئله غرب را در فروش 
تسلیحات به سعودی و امارات زیر فشار گذاشته است بنابراین دولت های غربی به 
دنبال آن هستند که با ایجاد اختالف و جنگ نیابتی میان نیروهای مورد حمایت 

ریاض و ابوظبی همچنان بازار فروش تسلیحات خود را گرم نگه دارند.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱00۸۷ -۳۷۶۸۴00۴  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱۸0۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶5۱۸۸۸   )05۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲5۸۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱00۸۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷0۸۸   )05۱(
)05۱(   ۳۷۶۲۸۲05                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱00۸5  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶۸50۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸۲   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )0۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸0۱۳  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

پایان صلح با دولت کلمبیاشلیک به سه پهپاد اسرائیلیکناره گیری دست راست ترامپ 

جهان: در پی حمله هوایی امارات به مقر 
نیروهای دولت مســتعفی یمن در عدن و 
ابین، ۴0 تن کشــته و ۷0 تن دیگر زخمی 
شــدند. در پی این اقدام عبــد ربه منصور 
هادی، رئیس جمهور مستعفی که از حمایت 
ریاض برخوردار است این اقدام را خیانتکارانه 
خوانده و خواســتار دخالت عربستان برای 
توقف حمالت امارات به نیروهایش شــد. 
ابوظبی اما این حمالت را دفاع از خود خوانده 
است. گفتنی است، به تازگی تنش های میان 
نیروهای نیابتی عربستان و امارات در جنوب 

یمن به شدت افزایش یافته است.

تابناک: »مادلین وســتر هات« دســتیار 
شخصی ترامپ که در کاخ سفید به دست 
راســت رئیس جمهوری معروف بود از مقام 
خود اســتعفا داد. گفته شده برخی اتهام ها 
درباره انتشــار جزئیاتــی از خانواده ترامپ 
موجب استعفای دستیار اجرایی ترامپ شده 
است.  از زمان راهیابی ترامپ به کاخ سفید 
در ژانویه ۲0۱۷ تاکنون، ده ها نفر از اعضای 
ارشــد دولت وی اســتعفا داده و یا اخراج 
شده اند و همین موضوع سبب شده تا دولت 
ترامپ رکورددار بیشترین میزان استعفاها در 

یک دولت در تاریخ آمریکا باشد.

فارس: فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای از 
مقابله پدافند هوایی این کشور با سه پهپاد 
رژیم صهیونیستی که حریم هوایی جنوب 
لبنــان را نقض کرده بودند خبر داد. در این 
بیانیه آمده که »پهپاد جاسوسی دشمن از 
سرزمین های اشــغالی فلسطین به حریم 
هوایی لبنان نفوذ کرد و بر فراز یکی از مراکز 
ارتش در منطقه مرزی العدیســه به پرواز 
درآمد«. جنبش حمــاس در غزه، از مقابله 
ارتش لبنان با پهپادهای رژیم صهیونیستی 
قدردانی و بر ایستادگی در کنار لبنان برای 

مقابله با این تجاوزها تأکید کرده است.

مهر: گروه مسلح فارک در آمریکای التین، 
پایان پیمــان صلح با دولت کلمبیا را اعالم 
کرد. گروه فــارک دولت بوگوتا را به نادیده 
گرفتن تعهــدات خود در قبال پیمان صلح 
متهم کرده و از آغاز مرحله جدیدی از جنگ 
 )FARC( در کلمبیا خبر داده اســت. فارک
یا گروه موسوم به  »نیروهای مسلح انقالبی 
کلمبیا« یک سازمان چریکی مارکسیست 
است که از سال ۱۹5۸ عملیات مسلحانه در 
کلمبیا را دنبال می کرد اما در ســال ۲0۱۶ 
توافق صلح را مشروط به ایجاد زیرساخت در 

مناطق مرکزی کلمبیا امضا کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir
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 جعفر قنادباشی- تحلیلگر مسائل منطقه
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      صفحه 8

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

ف
دي

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه به ريال

رتبه و رشته 
مورد نياز

نوع تضمين شركت در مناقصه

1
فاضالب  انشعابات  نصب  و   آورى  جمع  شبكه  اجراى 
پراكنده بهمراه تامين لوله و لوازم در محدوده منطقه ثامن

1224/760/655/2791/239/000/000 ماه

5 آب

جارى  حساب  به  نقدى  واريز   .1  
آبفاى  شعبه  پاسارگاد  شماره100050005بانكى 

مشهد  2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت  

4 . چك تضمين شده بانكى 2
اجراى شبكه جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب پراكنده 
بهمراه تامين لوله و لوازم درمحدوده بهره بردارى منطقه 3

1233/251/045/7371/663/000/000 ماه

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︡د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ ﹏﹞ ١٣٩٨/۶/١١ از ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت : از ︑︀ر ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ١-︑︀ر
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir

 ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫   ︠،︪︡﹞ آدرس ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٢۵/۶/١٣٩٨︋  ــ︡ه :︎  ︀﹋︀ت ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︑﹊﹞﹫﹏︫  ٢- ︑︀ر و ﹝﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛︎ 
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

٣-﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و ︎︦ از ارز﹠︪﹫︎ ، ﹩︋︀︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم را ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
۴- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .     ︤﹨-۵﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ︡︡︖︑ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  

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

ع ۹
۸۰
۷۰
۵۵

/ع
۹۸
۰۷
۰۶
۳

دبيرخانه كميسيون مناقصات مجتمع- آگهى مناقصه عمومى
﹝︖︐﹞ــ︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪ــ︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗ــ︀م در ﹡︷︣ دارد 
 ﹅︣︵ د را از﹢︠ ﹩﹢︖︢ای آ﹝︀ده دا﹡︪ــ︾ ︹و ︑﹢ز ﹤﹫︑ ﹤︋ ا﹝ــ﹢ر ﹝︣︋﹢ط

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ﹟︡︗وا ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
١ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 

︋﹥ ﹡︀م ﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م
٢ ز﹝ــ︀ن ︋︀زدــ︡ ﹝﹢︲ــ﹢ع ︎﹫﹞ــ︀ن: از ︑︀رــ ٠٩/١٣٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ 
ــ︀   ،١٨ دا︠﹙ــ﹩   ۵٢۵۴٧٠۴١-۴ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩  ︗ــ️  ︑﹞ــ︀س  ︫ــ﹞︀ره   ١٣٩٨/٠۶/٢٠

 ٠٩١۵٩٢٩۶۴٧٠
٣ آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︨﹠︀د: ٢٠/١٣٩٨/٠۶ ︨︀︻️ ١٢

۵٢۵۴٧٠۴١-۴ :﹩﹢﹍︨︀︎ ﹟﹀﹚︑ www.tjamcaas.ac.ir ️︀︨ :ا︨﹠︀د ️﹁︀۴ در
۵ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د، ا︖︀د ﹅ ︋︣ای ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه، ا︖︀د ︑﹊﹙﹫︿ 
︣ای دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹞﹩ ﹡﹞︀︡ و دا﹡︪﹍︀ه ﹝︖︀ز ا︨️ در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳  ﹙︉ ا︠︐﹫︀ر︋   ︨︀ و

.︡︀﹝﹡ رد ︀ ︀دات را ﹇︊﹢ل﹠︪﹫︎ از ﹉ ︣﹨ ،︣ر﹆﹞
 ︣︋ ﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ .︡ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︨ــ﹠︀د ︎﹫﹞︀ن ﹝﹠︡رج ﹝﹩ ︋︀︫ــ ︣︀۶ ︨ــ

︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٧ ز﹝︀ن ︋︣﹎︪️ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥، ﹉ ﹝︀ه ︋︺︡ از ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︻﹑م ︋︣﹡︡ه 

وزارت ︻﹙﹢م, ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری
﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی

 و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م

ع ۹
۸۰
۷۰
۶۶

فراخوان مناقصه
 

︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷ــ︣ دارد 
ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣ا﹇︊ــ️ د﹨︀ن و د﹡︡ان 
﹝︺︀و﹡ــ️ ︋︡ا︫ــ︐﹩ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٩، 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 ﹝︊﹙︼ ۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫︐﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی 

︠﹫︀︋︀ن ︨﹠︀︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

*﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٣

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

۹۸
۰۷
۰۶
۱

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ (﹡﹢︋️ اول)
  آ﹎﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/١٠١٨٣/٩٢-۶/۵/٩٨

︨︣ــ︐︀ن  ︣وژه ا︗︣ا﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ا︗︣ا﹩ آ︋﹫︤داری ١- ﹢زه آ︋﹫︤﹎︪ــ﹠﹥ رود︫  در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖ــ︀م︎ 
﹇︤و﹟  را ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه  مترمكعبنوع پروژهرديف

1
اجراى پروژه هاى 

مكانيكى

بند مالتى 2000  مترمكعب
بندگابيونى 9800   مترمكعب

بندخشكه چين 4000 مترمكعب

حوزه آبخيز گشنه 
رود شهرستان 

قزوين

 98/07/10
الى98/12/10 
به مدت پنج ماه

برمبناى فهرست 
بهاى منابع طبيعى 

وآبخيزدارى1398  

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

︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ︋︀︫︡.
ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/٩   ا﹜﹩ روز  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز︫   ︫︳ــ︣ا ︣﹎﹥ ﹨︀ی︫  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و  ﹡﹆︪ــ﹥ ﹨︀ و .... و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
                       ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀و وب ︨ــ  www.setadiran.ir ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ ) ︋ــ﹥ آدرس ﹅︣︵ ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/۶/١۶ از
 ️﹋︀ ︀ر﹎︢اری و︎  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۶ ﹝︡ارك ﹐زم︫   ︫﹤ Qazvin.frw.org.ir  ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز︨ 
 ︹﹝︐︖﹞ -﹩﹛︀﹝ ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫   ︠: ﹟اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و ﹟︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا  ︫︣﹞︣︋︧ــ︐﹥ ﹐ک و  ︨️﹋︀  ︎﹉ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در  ︫﹟﹫﹝︱︑
ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩  ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. (︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دات از ︨︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ٢٧/۶/١٣٩٨ 

ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡).  
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ 

︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︐︀د (︨   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨ــ﹠︀د را از﹢﹎ ️﹁︀و در ️﹢︱︻ ︀ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋ 
 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀دو﹜️ ) در

﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س
 ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ در ﹡︷︣ دارد ︡ود ۴ ︑﹟ ﹝︣﹋︉ ﹨﹫️ ︨ــ️ ر﹡﹍﹩ و ٢ ︑﹟ 
﹝︣﹋︉ ﹝︪ــ﹊﹩ (﹝ــ︀رکSUN ) ﹝︀زاد ︠﹢د را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 

﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗️ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︋﹥ واــ︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ︨︖︀د ﹡︊︩ ︨︖︀د ﹉ ﹝︣ا︗︺﹥ و 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧۶٨۵٠١١︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀

/ع
۹۸
۰۷
۰۹
۲

 ︡︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا
︮︊︀ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠٣۶۴١٩۴ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ s١۴١٢٢٨١٨٣٠۴٢٨ ︋ــ﹥ ﹡︀م ︧ــ﹟ 
﹡﹊﹢ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

︀︫ــ︡ . ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۷
۰۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︖﹢ز ا︨ــ﹙﹥  ︫ــ﹊︀ری ︨ــ︀﹞﹥  ز﹡ــ﹩ ﹋︀﹜﹫︊︣ 
١٢  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡ــ﹥  ٩١٧٨٢٧۵۴  ︨ــ︀︠️ 
﹋︪ــ﹢ر ︑︣﹋﹫﹥ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹁︐︺﹙﹩ ا﹞︡ی 
﹡﹢را﹜︡ــ﹟ و﹡ــ︡ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

︀︫ــ︡. ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ا︻︐︊︀ر︨ 
/ع
۹۸
۰۷
۰۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٣ ا︣ان    ︫ ﹤ ﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋︀﹝﹫﹢ن︋ 
  NAB37433116607340    : ﹩︨︀ ٣١۶ ع١۶  و︫﹞︀ره︫ 
و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر :٣٣۵٩٢۴١٠١١۵٣٣١﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی 
︗ــ﹢اد ﹝ــ︣ادی ﹨︣﹡ــ︡ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۰۷
۰۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎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

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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