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«.﹜﹫﹡︀﹝︋ ﹟﹝ا ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹟﹝ا ،﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟﹝ا ︡﹫︀﹫︋ :﹩﹠﹝︀م ا﹫︎»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

︣ح   ︫﹤ اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
︣﹎︤ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ از  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ــ﹏ را ازذ
در︀﹁ــ️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م 
 ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨ــ︫︡ 

﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١۴/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
(ريال)

ايمن سازى فيزيكى مدارس 98/31/78
9/424/472/000471/223/600حاشيه راه ها (نوبت دوم)

️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ و ــ︀ ﹁﹫ــ︩ وارــ︤ ﹝︊﹙ــ︼ در                                                                  - ﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت ︲﹞︀﹡
و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡.

٩٨/۶/٢١ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -
٩٨/۶/٣١ ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۴/٠٠ روز ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -

- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٧/١
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م- ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٨-٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

                      ۵٨۶۵٩٧:﹩﹎م ا﹜︿:۴۴٩١  ︫﹠︀︨﹥ آ                           www.setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ اول) 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏ ازذ ︳︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎ــ︀رس ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا

:︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ﹩﹞﹢﹝︻

تقاضاى شماره AM- 9740299 مناقصه شماره 4R -98/19شماره تقاضا و مناقصه

P/F FLOATING BALL VALVE “RINGO VALVULAS” (SPARE PART)شرح مختصر اقالم درخواستى

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
پس از اتمام مرحله ارزيابى صالحيت، مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان 

1/223/250/000 ريال مى باشد.

نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيئت وزيران مى باشد.

تبصره: در صورت ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت وجه نقد، مبلغ نقدى مى بايست به 
شماره حساب 0111112424007 بانك ملى شعبه عسلويه كد 7725 بنام پااليشگاه چهارم شركت مجتمع 

گاز پارس جنوبى واريز و فيش واريزى ارائه گردد.

24/465/000/000 ريالمبلغ برآوردى مناقصه

14 روز بعد از مرحله دوم چاپ آگهىآخرين مهلت اعالم آمادگى و تحويل رزومه متقاضيان شركت در مناقصه

98/11/08تاريخ گشايش پاكت هاى فنى98/09/24تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

98/11/25تاريخ گشايش پاكت هاى مالى98/10/15آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

آدرس و تلفن مناقصه گذار
استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شهر نخل تقى، منطقه ويژه انرژى پارس، خيابان ابوشهر، ميدان 

پتروشيمى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، پااليشگاه چهارم (فازهاى 6، 7 و 8)

مناقصه گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.TENDER.BAZRASI.IR- WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره 
تلفن 07731316465 تماس حاصل فرمايند.

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۷
۳۴
۰

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٣۵٣٩

سیاست:40 تشکل دانشجویی در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستند گام های کاهش تعهدات برجامی ایران با قدرت 
برداشــته شــود. در بخش هایی از این نامه آمده است: با 
اقداماتــی از قبیل آغاز به کار فردو، نصب ماشــین های 
نسل های باالتر در بخش صنعتی نطنز، افزایش درصد و 
ظرفیت غنی سازی، تمامیت خواهی غربی ها را پایان داده و 
عزت جمهوری اسالمی ایران را در مواجهه با آن ها حفظ 
کنید. اینک غرب به پایان مسیر زیاده خواهی ها رسیده و 
سیاست فشار حداکثری شکست خورده است؛ آن ها که 
ملت ما را تروریست خواندند، آن ها که می خواستند صادرات 
نفت را به صفر برسانند، آن ها که می خواستند کریسمس را 
در تهران جشن بگیرند، آن ها که نمی خواستند جمهوری 

اسالمی 40 سالگی اش را جشــن بگیرد، امروز شکست 
خورده  جنگ محاســبه ها و جنگ اراده ها هستند.  آقای 
رئیس جمهور دول غربی حتی خواسته های حداقلی دولت 
شــما در ملغی کردن محدودیت های فروش نفت ایران 
و گشــایش امور بانکی را نیز به بهانه های مختلف عقب 
انداخته اند. اکنون زمان آن رسیده است که دولت محترم 
تغییر نگاه راهبردی از غرب به شرق را جهت تنبیه غربی ها 
و دســتیابی به فرصت های اقتصادی ایمن در دستور کار 
خود قرار دهد؛ اکنون زمان آن رسیده که گفتمان مقاومت، 
گفتمان مرکزی دولت شود؛ الزم است که خود نیز متنبه 
شــوید و معنای تعامل با جهان را محدود به چند کشور 

متخاصم  و زورگوی غربی نکنید.

فارس:وزیر دفاع با اشاره به اینکه مقاومت به اوج افتخار 
رسیده و خاری در چشــم دشمنان است، گفت: امروز 
دیپلماسی مقاومت یکی از محورهای مهم در دیپلماسی 

دفاعی ایران است. 
در مراســمی که با حضور تعدادی از مســئوالن نیروی 
قدس و فرماندهی اطالعات خارجی سپاه و مسئوالن امور 
بین الملل وزارت دفاع برگزار شد، امیر سرتیپ حاتمی از 
فعاالن عرصه مقاومت قدردانی کرد. امیر حاتمی در این 
مراسم با بیان اینکه دیپلماسی مقاومت،  بخشی از عرصه 
مقاومت و جهادگری است، گفت: محور مقاومت، محور 
انسانیت، آزادگی، دیانت، شرافت و مظهر مبارزه با تمامی 
مظاهر شــر از جمله کفر، استبداد، تروریسم، استکبار و 

زیاده خواهان اســت و امروز مبارزه در این سنگر، مبارزه 
مقدس و جهاد در راه خداست. وی افزود: امروز مقاومت 
به اوج افتخار رسیده و خاری در چشم دشمنان است و به 
همین دلیل نیز آن ها این را برنمی تابند و امروز دیپلماسی 
مقاومت یکی از محور های مهم و تأثیرگذار در دیپلماسی 
دفاعی جمهوری اســالمی ایران اســت.  حاتمی اظهار 
داشت: تروریست های تحت حمایت غرب، نقشه شومی 
برای کل منطقه داشتند و امروز همه ملت های منطقه 
مدیون رزمندگان محور مقاومت هستند که نقش اصلی 
را در شکست دادن این گروه ها ایفا کردند و من عالوه بر 
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک ایرانی از 

آن ها قدردانی می کنم.

سیاست:وزیــر جهاد کشاورزی با اشاره به بدهی هزار و 
900 میلیارد تومانی دولت به گندم کاران، گفت:  هم بانک 
مرکزی و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت 
این بدهی قــول داده اند؛ چون هم بانک ها تعهداتشــان 
را اجرایــی نکرده اند و هم از محــل تبصره یارانه ها هنوز 

پرداختی انجام نشده است.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت ادامه داد: متأسفانه بیشتر بدهی ها مربوط به 
استان های غربی و شمال غرب کشور است که گندم کاران 
گنــدم خود را تحویل داده اند اما پولی دریافت نکرده اند و 
چون در مناطق سرد هستند باید زودتر کشت خود را آغاز 
کننــد. در این زمینه در دولت بحث شــد و ما امیدواریم 

هر چه زودتر این موضوع حل شود. وزیر جهاد کشاورزی 
در مورد اصالح قیمت سبوس نیز گفت: من قیمتی اعالم 
نکردم، بلکه ستاد تنظیم بازار قیمت اعالم کرده که مورد 
اعتراض قرار گرفت و رئیس جمهور هم دستور رسیدگی 

داد و ستاد تنظیم بازار باید در قیمت تجدیدنظر کند.

وزیردفاعدرمراسمقدردانیازفعاالنعرصهمقاومت:40تشکلدانشجوییدرنامهایبهرئیسجمهور: اخبارخوشوزیرکشاورزیبرایگندمکاران

استکبار زبانی به  جز زور درک نمی کندگام های کاهش تعهدات برجامی را با قدرت بردارید نوبخت و همتی قول پرداخت بدهی ها را داده اند

annotation@qudsonline.ir
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اصالح قانون تجارت کشــور که بیش از هفت دهه از عمر تصویب آن می گذرد، با 
توجه به ظهور کسب و کارهای اینترنتی، دانش بنیان و فضای مجازی و تجارت های 
متفاوت با دنیای دیروز، بسیار مهم است. اما مهم تر از تصویب قوانین جدید ، توجه 
به تصویب قوانینی کارساز و کارآمد است، چرا که استناد به قوانین کهنه قبلی بهتر 

از تدوین قوانینی است که به صورت سطحی و...

تعجیلدراصالحقانونتجارت
آسیبزاست
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روزنامـه صبـح ايـران

 خبر خوش براى مستمرى بگيران بهزيستى و كميته امداد   سياست: محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه با انتشار پيامى در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى 
نوشت: از آغاز به كار دولت تدبير و اميد تاكنون مستمرى خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى 3 تا 6 برابر شده است. نوبخت در ادامه پيام خود نوشت: اما خبر خوب اينكه از همين ماه 

مستمرى خانوارهاى تحت پوشش اين دو نهاد، با 20 درصد افزايش پرداخت خواهد شد.

 سياست/ آرش خليل خانه  رئيس جمهور 
در نشست هيئت دولت روز گذشته با تشريح 
روند مذاكــرات با اروپايى ها اظهار داشــت: 
بخش عمــده اختالف ها بــا اروپايى ها حل 
شــده اند اما هنوز به نقطه نهايى نرسيده ايم 
و بعيــد مى دانم طى امروز و فردا نيز بتوانيم 
به توافق نهايى برسيم؛ در نتيجه گام سوم را 
برخواهيم داشت. روحانى با اشاره به مذاكرات 
و تماس هايش با رئيس جمهور فرانسه براى 
يافتن راهكارى براى حفظ برجام و عمل به 
تعهدات اروپايى ها اضافه كرد: هنوز اختالف 
نظر داريم و به گام نهايى نرسيده ايم. روحانى 
با اشــاره به گام سوم ايران، خاطرنشان كرد: 
ظاهر اين گام سوم، خيلى تكان دهنده نيست، 
ولى باطن آن فوق العاده مهم است و به نظر 
من اين گام، مهم ترين گامى 
است كه برمى داريم و آثارش 
بســيار فوق العاده خواهد بود 
و ســازمان انرژى اتمى از اين 
روند سرعت معمولى خارج و با 
دستورى كه امروز يا فردا صادر 
خواهد شــد ســازمان انرژى 
اتمى براى رسيدن به اهدافش 
شتاب فوق العاده اى مى گيرد. 
ضمن اينكــه گام ســوم را 
برمى داريم، صحبت مى كنيم 
و اگر به توافق رســيديم باز 
هم راه براى مذاكره، منطق و 

توافق وجود دارد.

 پاريس به دنبال مجوز واشنگتن!
در همين حال ســفر وزير دارايى فرانسه به 
واشنگتن براى هماهنگى با كاخ سفيد نشان 
مى دهد اروپايى ها در آخرين مراحل اجراى 
طرح خود هستند، آنچه اما برخى كارشناسان 
سياســى و اقتصادى را از اين توافق نگران 
كرده، تنزل تعهد اروپا به ايجاد يك حساب 
بانكى به اينســتكس به تخصيص يك خط 

اعتبارى است. موضوعى كه گمان مى رود هم 
خريدهــا و واردات ايران را كاناليزه و محدود 
كند و هم دسترسى ايران به پول نفت را عمًال 
محدود و بسته نگه دارد. موضوعى كه ديروز 
حشــمت اهللا فالحت پيشه عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس نيز 
بدان اشاره كرد و گفت كه اين خط اعتبارى 

براى ايران پول نمى شود.
از سوى ديگر از آنجا كه دولت فرانسه مدعى 
شده ايران به ازاى اين 15 ميليارد دالر خط 
اعتبارى بايد مذاكره براى يك توافق جديد و 
بلند مدت و همچنين مسائل منطقه گفت وگو 
را بپذيرد، اين نگرانى وجود دارد كه محتواى 
مذاكرات در دوره چهار يا پنج ماهه اين توافق 

عمالً حول چه موضوعى توافق شده است؟
رضا واعظــى، رئيس دفتــر رئيس جمهور 
با اشــاره به اينكه مذاكــرات در پاريس بر 
ســر كليات يك توافق جديد اســت و تا به 
جمع بندى نرســيم نمى توانيم چيزى اعالم 
كنيم، گفت: اروپايى ها و به خصوص رئيس 
جمهور فرانسه با ايران صحبت مى كنند تا به 
شرايط پيش از كاهش هاى تعهدات برجامى 
بازگرديم، ولى ايران براى اين كار شــرايطى 
دارد. روى كليــات صحبت مى كنيم تا پس 
از اينكه شرايط طبيعى شد، روى موضوعات 

ديگر نيز صحبت كنيم.

رئيــس دفتر رئيس جمهور اظهار داشــت: 
اكنون بيشــتر بحث بر سر اين است كه اگر 
قرار است به قبل از كاهش تعهدات برجامى 
بازگرديم يكسرى از حقوق ايران در ارتباط با 
موضوع فروش نفت و مبادالت بانكى و تأمين 

نيازمندى هاى ايران محقق شود.
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاســخ به اين 
پرسش خبرنگار قدس كه  چارچوب مذاكره 
با طرف اروپايى بــه ويژه در چهار ماه آينده 
چه خواهد بود، گفت: موضوع مذاكرات ايران 
با طــرف اروپايى در مــورد برجام و حقوق 
جمهورى اســالمى در برجــام و روش هاى 

دستيابى به حقوق ايران در برجام است.
واعظى در مورد اينكه قرار بود اينســتكس 
يك حساب بانكى باشــد، ولى به يك خط 
اعتبارى محدود شــده و خريدهاى ايران را 
كاناليــزه مى كند؟ هم به خبرنگار ما  گفت: 
هيئــت مذاكره كننــده ايرانــى از فعاالن 
اقتصادى هســتند و براى روشن شدن هم 
اين ابهامات روز دوشنبه به مذاكرات رفتند 
كه بررســى كنند؛ اگر خــط اعتبارى براى 
ايران در نظر گرفته شــود، از هر لحاظ بايد 
اطمينان داشــته باشيم كه مى توانيم با اين 
اعتبارى نيازمندى هاى كشور را تأمين كنيم، 
مردم بايد مطمئن باشند تا زمانى كه ضمانت 
الزم گرفته نشود، به شرايط پيش از كاهش 

تعهدات برجامى باز نخواهيم داشت.
رئيس دفتر رئيــس جمهور در مورد موضع 
دولت درباره اينكه فرانسوى ها همين توافق را 
نيز منوط به موافقت آمريكا و مجوز اين كشور 
كرده اند با اشــاره به اينكه اين بخش مربوط 
به بانك اســت، اكثر بانك هاى دنيا سهامدار 
آمريكايى دارند و يا مبادالت خود را از طريق 
دالر انجام مى دهند؛ بنابراين براى انتقال پول، 
به هماهنگى با آمريكا نياز دارند، تصريح كرد: 

اين موضوع به خودشان مربوط مى شود.

 ربيعى: كاناليزه شدن خط اعتبارى 
اروپا را نمى پذيريم

على ربيعى، سخنگوى دولت هم در پاسخ به 
خبرنگار قدس درباره اينكه آيا خط اعتبارى 
اروپا تجارت خارجى ايران را كاناليزه نخواهد 
كرد؟ و اينكه گفته شده اين خط اعتبارى 15 
ميلياردى براى چهار ماه است و فرانسوى ها 
آن را ما به ازاى پذيرش مذاكره از سوى ايران 
عنوان كرده اند، قرار اســت در اين مدت چه 
مذاكره اى انجام شود، گفت:  اين پول به هر 
حال در اختيار مــا قرار مى گيرد تا نيازهاى 
كشــور را تأمين كنيم. ايــن خط اعتبارى 
تجارت ما را كاناليزه نمى كند، ما نپذيرفتيم  
كه كاالى مشخصى را وارد كنيم. تأكيد ما در 
مذاكرات اين بوده كه نياز كشور بايد تأمين 

شود . اصل مذاكره بر سر همين بوده.
وى افــزود: 15 مورد اختالف به ســه مورد 
كاهش يافته بود كه بر ســر آن ها هم توافق 
شده. اينكه نفت ما فروخته شود پول آن در 
اختيارمان قرار گيرد و اينكه چگونه نيازهاى 
كشــور را خريدارى كنيم. ايــن چهار ماه 
زمانى است كه تا پايان سال باقى مانده و ما 
خواستيم به اين وسيله برنامه هاى خودمان 
را تا آخر سال به پيش ببريم و براى مراحل 
بعد حتماً باز شدن و گشايش كلى مد نظر و 
شرط ماست. اگر اين مرحله انجام شود قطعاً 

1+4 هم مى تواند سامان پيدا كند.

فردا، آغاز گام سوم كاهش تعهدات برجام

سانتريفيوژها شتاب مى گيرند

 حال كه  نفت  ما را نمى خرند يا روى دريا سرگردان  است  يا به جاى پول  آن 
كاالى هندى و چينى بى كيفيت  مى دهند، پس  چرا نفت  اســتخراج  مى شود؟ 
 بايد چاه هاى نفت  با حضور دادســتانى پلمب  شــود تا دست كم  براى جوانان 
 مــا  كمى نفــت  بماند، به خصوص  آنكــه  دولت  همه  چيــز  را آزاد  كرده  و جز 

حقوق هاى نجومى خرجى  ندارد. 09150002986   
 خيلــى از داليل بى حجابى دختران و خانم ها بى غيرتى پدران و شــوهران 
آن هاســت، چراكه فكر مى كنند خيلى متمدن و با كالســند كه ناموسشان را 

جلو چشم ديگران قرار دهند. 09150001600
 تشكر از مسئوالن دانشگاه تربيت مدرس به خاطر برگزارى رايگان كنفرانس 
فيــن تك و بالكچين در  راســتاى فرهنگ ســازى كســب وكارهــاى نوين.  

09360005568
 برخى افراد گرفتار شــياطين اند كه در به در زيرآب زن طب اسالمى شده اند، 
اما داروهاى حساس ســر از بازار قاچاق درمى آورند، در كنار خطاهاى مرگبار 
پزشــكى و بى تعهدى قانونى در برابر آسيب هاى ملت در اين باب و دادوبيداد 
كردن شــفافيت؛ بااينكه در روابط و معاهدات و معامالت كارهايشــان مبهم 
اســت آلودگى آذوقه غذايى ملت، رسوايى مضاعف مى شود. مى گويند با بگير 
و ببند كارها درســت نمى شــود اما خودشــان منتقدان را ســاكت مى كنند. 

09190008895
 به به چه آموزش و پرورشــى! چه شــود! پدرهايى كه با شندرغاز كارگرى 
و اضافه كارى زندگى خود را ســر مى كنند تا شــرمنده خانواده نشوند چگونه 
مى توانند فرزندان خود را در دبستان يا دبيرستان نام نويسى كنند؟ دولت نبايد 
چشــم  خود را ببندد، مديران از كودكستان گرفته تا دبيرستان، خوب دارند از 

مردم پول مى گيرند! 09350002256
 در خبرهــا آمده كه150نماينــده مجلس از روحانى بابــت روش مذاكره 
اســفناكش با آمريكا كه بارها با انتقاد انقالبيون و امام خامنه اى مواجه شــد، 
تشــكر كردند! اى كاش اســامى اين نمايندگان مخالف مردم و رهبرى افشا 
مى شد تا مردم تكليفشــان را با حاميان مذاكره با امپرياليسم مشخص كنند. 

09360006158
 با ســالم، مســئوالن براى جوانان كارى نكرديد و انتظار بچه دار شدن هم 
نداشــته باشــيد چون جوان ها مى دانند اگر ازدواج كنند هيچ كارى برايشان 
نمى كنيــد. از چين ياد بگيريد در ازاى بچه دوم 200 متر زمين و260ميليون 

يوان چين مى دهند، شما چكار مى كنيد؟ 09350007054
 روزنامه محترم قدس بى زحمت از اداره راهنمايى و رانندگى پيگيرى كنيد 
چرا شــماره  1101202020 مربوط به اطالعات خالفى در دسترس نيست. 

09150004721

آيت اهللا آملى الريجانى 
در پاسخ به نامه جمعى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام:
برخورد با فساد وظيفه ذاتى دستگاه قضايى است

سياست: آيــت اهللا آملى الريجانى رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام به نامه 
جمعــى از اعضاى اين مجمــع مبنى بر 
ضرورت حفظ وحدت و همدلى مسئوالن 
و نخبگان پاســخ داد. در ابتداى اين نامه 
آمده اســت: «آيت اهللا يزدى -حفظه اهللا- 
منشأ خدمات بسيارى در حوزه هاى علميه 
بوده اند و ســابقه مودت اينجانب با ايشان هم ديرينه است. ما همه در يك صفيم و 

دشمن بى جهت خيال باطل تفرقه افكنى نكند». 
آيت اهللا الريجانى در ادامه اين نامه با اشــاره به نقشــه هاى دشمن در تفرقه افكنى 
ميان مسئوالن و ايجاد يأس و نااميدى در ميان مردم، شايعه استجازه براى سفر به 
نجف اشرف را 100درصد كذب دانسته و در ادامه نوشته است: «مردم ما بصير تر از 
آن هستند كه فريب اين شايعات  بى اساس را بخورند و مسئوالن ما هم فهيم تر كه 
ايــن دروغ پردازى ها بتواند در صف آنان رخنه ايجاد كند. ما همه در صف واحديم و 
در خدمت رهبرى نظام و در مسير روشن انقالب اسالمى و ارزش هاى واالى دينى 

عمل خواهيم كرد».
رئيس مجمع تشخيص مصلحت در بخش ديگرى از اين نامه در مورد برخوردهاى قوه 
قضائيه با فساد نوشته است: «برخورد با فساد و رسيدگى عادالنه نسبت به مجرمان، 
وظيفه ذاتى دستگاه قضايى است كه همه بايد از آن حمايت كنند. گاليه بنده از اصل 
رسيدگى به فسادها نبود، بلكه از پاره اى فضاسازى هاى رسانه اى و شايعات بى اساسى 

بود كه متأسفانه توسط برخى دامن زده مى شود».
آيت اهللا آملى الريجانى در انتهاى اين نامه با اشــاره به نامه  قبلى خود نوشت: «در 
پايان بار ديگر از همه دلســوزانى كه نامه اينجانب موجب كدورت خاطرشان شده 
اســت،  عذرخواهى مى كنم و اميدوارم همه با اجتناب از حواشى و عوارض، در صف 
واحد، براى رفع مشكالت مردم كه حقيقتاً امروز  كمرشكن است، تالش كنيم كه اگر 

با اخالص در راه خدا گام برداريم نصرت خداوند قطعى است».

سخنگوى وزارت خارجه:
7 خدمه كشتى انگليسى آزاد مى شوند

تسنيم: ســخنگوى وزارت خارجه ايران از بازگشــت هفت خدمه كشتى توقيف 
شــده انگليس به كشورشان خبر داد. ســيدعباس موسوى درباره آخرين وضعيت 
خدمه كشــتى توقيف شده انگليسى گفت: بررسى تخلفات كشتى انگليسى ايمپرو 
در مراحــل قضايى و حقوقــى آن در حال انجام بوده و ايران بنا بر سياســت هاى 
انسان دوســتانه خود از ناخداى كشتى خواسته است تا خدمه كشتى را در صورت 
امكان پياده كند تا بتوانند به كشورشــان بازگردند. ســخنگوى وزارت خارجه در 
ادامه افزود: ناخداى كشتى انگليسى هم تصميم گرفت كه هفت خدمه اين كشتى 
كه از اتباع هند هســتند از كشــتى پياده شوند كه اين افراد به زودى مى توانند به 

كشورشان بازگردند.

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 
با اشاره به حمايت هاى معنوى ايران از جريان مقاومت:
ارسال موشك 9مترى به يمن توهم است

سياست: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 
گفت:  امروز مردم يمن به صورت خودكفا 
از خود دفاع مى كنند، البته دانش انقالب 
اســالمى و پشتيبانى هاى معنوى ما پشت 

سر آن هاست.
سرلشكر محمد باقرى در جريان بازديد 
از مركــز آموزش رزم مقدماتى شــهيد 
مدرس نيروى زمينى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى در جلسه پرسش و پاسخ 
با ســربازان نخبه اين مركز آموزشى اظهار داشــت: در اين 40 سال در برخى 
حوزه ها مانند بهداشــت و درمان و توسعه زيرساخت هاى كشور و باالتر از همه 
اين ها در حوزه استقالل كشــور رشد خوبى كرديم ؛  ما در منطقه ناامن جهان 
به سر مى بريم، اما ايران جزو امن ترين كشورهاست؛  اينكه به جمهورى اسالمى 
تهاجمى نمى شود، اتفاقى نيست و اين مرهون تالش ها و بازدارندگى هاى ايجاد 

شده است. 
وى افزود: وقتى كه پهپاد زده شــد، رئيس جمهور آمريكا تا آســتانه تصميم رفت؛ 
ارتش آمريكا در جلســه اى براى رئيس جمهور آمريكا بــرآورد اطالعاتى دادند كه 
درصورت حمله به ايران در فضا چه اتفاقى مى افتد، در  تنگه هرمز و كشــور هايى 
كه ايران به عنوان بازوانى در جبهه مقاومت ايجاد كرده و در حوزه موشــكى ايران 
چه اتفاقى مى افتد؛ اين آقا دو جلســه دو سه ساعته نشسته و  گوش داده و به اين 
نتيجه رســيده كه نمى توان به ايران حمله كرد و اين يك دروغ بزرگ اســت كه 
به خاطر جان چند صد نفر از حمله به ايران منصرف شده است. سردار باقرى ادامه 
داد: جبهه مقاومت در منطقه  روز به روز در جهت تضعيف قدرت رژيم صهيونيستى 

و آمريكا در حال پيشرفت است. 
در موضوع سوريه، پول و توطئه و نامردى دنيا با تروريست ها بوده تا جبهه مقاومت 
از بيــن برود، اما چنين نشــد. در عراق هم آمريكا عــراق را بلعيده بود، اما جبهه 
مقاومت، عراق را از حلقوم آمريكا بيرون كشيد. مردم يمن امروز به جايى رسيده اند 
كه به صورت خودكفا از خود دفاع مى كنند و از همه هواپيماهاى به روزشــده دنيا 
يك فروند را ساقط كرده اند؛ البته دانش انقالب اسالمى و پشتيبانى هاى معنوى ما 
پشت سر آن هاست. يمن كشــورى در محاصره است و حتى نمى توان دارو به آنجا 

فرستاد و فرستادن موشك 9مترى به آنجا توهمى است كه برخى دارند.

مترى به يمن توهم است ارسال موشك 

كارشناس مسائل هسته اى:
كاهش تعهدات بايد از شب 
خروج آمريكا انجام مى شد

ساحل عباسى: مهــدى محمدى، 
كارشناس مسائل سياسى و هسته اى 
درخصوص گام سوم كاهش تعهدات هسته اى 
ايران و پيشنهادهاى اروپا به ايران گفت: ارائه خط 
اعتبارى 15ميليارد دالرى به ايران در ازاى خريد 
نفت، معادل تعهدات برجامى اروپا نيست، چرا كه 
تعهــدات برجامى اروپا بســيار مفصــل  و در 
حوزه هــاى مختلفى چون بانــك، بيمه، نفت، 
كشــتيرانى، حمل و نقل، همكارى هاى فنى و 
هسته اى تعريف شده است. فروكاستن تعهدات 
اروپا به فروش نفت در ازاى خط اعتبارى (آن هم 
نه در ازاى دريافت پول) بدين معناست كه ايران 
انجام ندادن بخش بزرگــى از تعهدات غرب را 
پذيرفته است؛ اما همچنان به برجام پايبند است! 
حتى اگر پيشنهاد فرانسه و اروپا  به طور كامل 
محقق شود نيز بخش كوچكى از تعهدات اروپا در 
برجام محقق شده است؛ بنابراين تداوم كاهش 
تعهدات هسته اى از سوى ايران تا زمانى كه اروپا 
به انجام همه تعهدات خود پايبندى كامل داشته 

باشد بسيار مهم و ضرورى است.
وى در ادامه افزود:  توقف راهبرد فشار حداكثرى 
آمريكا با ارائه خط اعتبارى خريد نفت به ايران 
رخ نخواهد داد؛ چرا كه حجم بزرگى از فشارهاى 
تحريمى و اقتصادى در يك سال گذشته از سوى 
آمريكا به ايران وارد شــده تا  اقدامات ايران در 
حوزه هاى منطقه اى متوقف شود، بنابراين توقف 
همه پروژه هاى فشــار آمريكا به ايران ضرورى 
است. بى شك امتيازدهى كوچكى از سوى اروپا 
به ايران و انتظار اروپا براى توقف كاهش تعهدات 
هسته اى ايران نادرست است و جمهورى اسالمى 
ايران در ازاى دريافت خط اعتبارى نبايد دچار 
خطاى راهبردى شــود. حداكثر كارى كه ايران 
در ازاى خــط اعتبارى فرانســه مى تواند انجام 
دهد -به شرط استمرار خط اعتبارى- برداشتن 
گام هاى بعدى با تأمل بيشــترى است، در غير 
اين صورت روند كاهش تعهد هسته اى ايران و 
روند پاسخ دهى منطقه اى به فشارهاى آمريكايى 

نمى تواند با چنين موضوعى متوقف شود.
مهدى محمدى خاطرنشــان كرد: نكته سوم 
آن اســت كه اساســاً فرايند پيشــنهاد شده 
راهكار نرمال خريد نفت نيست؛ ايران در يك 
فرايند نرمال خريد نفت بايد بتواند نفت خود 
را بفروشــد و پول آن  را آزادانه هزينه كند، 
در حالى كه در اين فرايند، اروپايى ها ايران را 
به معامالت غيرتحريمى از طريق اينستكس 
محــدود مى كنند؛ به اين معنا كه نفت ما  در 
ازاى خريد غــذا و دارو به فروش مى رســد؛ 
بديهى اســت فروش نفت در ازاى غذا و دارو 
موضوعى نيســت كه ايران به خاطر دستيابى 
به آن روند هسته اى را متوقف كند. اگر باقى 
ماندن ايران در برجام براى اروپا و آمريكا مهم 
است آن ها بايد هزينه پايبندى ايران به برجام 
را به صــورت تمام و كمال پرداخت كنند كه 
اين مهم مستلزم بازگشت توقف راهبرد فشار 
حداكثــرى آمريكا و پايبنــدى كامل اروپا به 

برجام و جبران خسارت هاى ايران است.
اين كارشناس مســائل سياسى بيان داشت: 
بى شــك موضوعــات مطرح شــده با هدف 
جبران خسارت هاى ايران از سوى اروپا اقدام 
رضايت بخشى براى ايران نيست؛ هدف اصلى 
اروپا در طراحى اين بازى، وادار كردن ايران 
به مذاكره مســتقيم با آمريكاست؛ از اين رو 
ما نســبت به نيت اروپا دچار ترديد هستيم 
كه آيا آن ها به دنبال حفظ برجام هستند يا 
مذاكرات مستقيم بين ايران و آمريكا؟ تصور 
مى شود اروپا دام جديدى براى ايران افكنده 
است، بنابراين هوشــيارى مسئوالن در اين 
امــر و توجه به تداوم رونــد كاهش تعهدات 
هسته اى بســيار ضرورى اســت؛ حتى اگر 
فرانسه پيشنهادش را به طور كامل به ايران 
ارائه دهد و آمريكا معافيت هاى مربوط به اين 
موضوع را صادر كنــد، باز بخش كوچكى از 
تعهدات به برجام انجام شده و اين فعاليت ها 
نمى تواند روند چهار ماه گذشــته ايران را در 
كاهش تعهدات هسته اى كه اتفاقاً موفق هم 

بوده متوقف كند.
مهــدى محمــدى در پايان گفــت: يكى از 
مهم ترين موضوعاتــى كه در قضيه برجام از 
ابتدا تا كنون آسيب زا بوده است چسبندگى 
غيرمنطقى دولت به برجام است كه غربى ها 
را بــه اين جمع بندى رســاند كه در صورت 
عمل نكردن به تعهداتشان، ايران به صورت 
يكجانبــه در برجام باقــى مى ماند. بى ترديد 
اگر روند كاهش تعهدات هسته اى با سرعت 
بيشــتر و از همان شــب خروج ترامپ آغاز 
مى شد شــاهد بســيارى از اتفاقاتى كه در 
يك سال گذشــته رخ داده  نبوديم؛ آنچه به 
عنوان زنده بودن برجام توسط دولتمردان ما 
بيان مى شود تنها آدرس غلط دادنى به غرب 
اســت.  واقعيت اين است كه برجام آينده اى 
نــدارد و در عمل، به اصلى ترين وظيفه خود 
كه برداشتن تحريم ها بوده ختم نشده است. 
پايبند نبودن طــرف اروپايى و آمريكايى به 
تعهدات خود نيز زنده بودن برجام را منتفى 

كرده است.

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

اكنون بيشتر بحث 
بر سر اين است كه 
اگر قرار است به قبل 
از كاهش تعهدات 
برجامى بازگرديم 
يكسرى از حقوق 
ايران در ارتباط با 
موضوع فروش نفت 
و مبادالت بانكى و 
تأمين نيازمندى هاى 
ايران محقق شود

بــــــــرش

پس از دريافت 15ميليارد دالر آماده مذاكره هستيمتماس تلفنى با عراق در اربعين رايگان مى شود
خليل خانه: وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات گفت: تــالش مى كنيم با 
مذاكره بــا دولت عراق در ايــام اربعين تعرفه 
مكالمات ميان دو كشور را همچون ويزا به صفر 
برسانيم. محمد جواد آذرى جهرمى روز گذشته 
در حاشــيه جلســه هيئت دولــت در جمع 
خبرنــگاران اظهار داشــت: تهيه و توســعه 
زيرســاخت هاى ارتباطى برعهــده اپراتورهاى 
عراقى است. همچنين تيم مذاكراتى ما هفته 
آينده پس از تاسوعا و عاشورا عازم عراق خواهند 
شد تا پيگير موضوعات شوند. وى ادامه داد: البته 
حدود يك ماه پيش وزير عراقى سفرى به ايران 
داشت كه در آن سفر مذاكراتى را انجام داديم. 
پيشنهاد مشخص ما اين بود كه در ايام اربعين 
تعرفه مكالمات ميان دو كشور را همچون ويزا به 
صفر برسانيم. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
بيان كرد: سيگنال هاى اوليه مثبت است، اما تا 
روى كاغذ بياوريم، بايد اين مذاكرات ادامه داشته 

باشد تا بتوانيم به نتيجه برسانيم.  
وى تصريح كرد: بحث بهبود مسير ارتباطى و 
توسعه شبكه مدنظر بوده است، البته سال پيش 

نسبت به سال هاى گذشته بهتر شده است.

 تحريم آمريكايى ها به درد خودشان 
مى خورد

آذرى جهرمى در پاسخ به پرسشى در خصوص 
تحريــم حوزه صنعــت فضايى ايــران، گفت: 
مى گفتند شــخصى رفت گواهى نامه بگيرد و 
مرتباً امتحان مى داد و قبول نمى كردند و سپس 
سوار ماشين شد و پليس گفت گواهى نامه؟ او 
نيز گفت مگر گواهى نامه دادى كه مى خواهى؟ 
حال امروز آمريكايى ها در عرصه صنعت فضايى 
چه چيزى به ما داده بودند كه حاال بخواهند ما 
را تحريم كنند؟ اين تحريم ها به درد خودشان 

مى خورد.

سياست: معاون سياسى وزير امورخارجه اظهار 
كرد: بــه دنبال تماس هاى تلفنى آقاى مكرون 
رئيس جمهور فرانســه با ايران، به او تأكيد شد 
كه يا اروپا بايد از ايران نفت خريدارى كند و يا 
معــادل فروش نفت را به صورت خط اعتبارى، 
كه درآمدهاى نفتى ايران تضمين مى شود و در 
حقيقت بــه نوعى به معناى پيش فروش نفت 
اســت، در اختيار ايران قرار دهد. سيد عباس 
عراقچــى ادامه داد: محور مذاكرات با فرانســه 
در خصــوص نحوه تأميــن مطالبه جمهورى 
اسالمى در خصوص فروش نفت و نحوه تأمين 
درآمدهاى حاصله اســت. وى خاطرنشان كرد: 
جمهورى اسالمى ايران همچنان كه بارها اعالم 
كرده اســت، تنها در صورتــى به اجراى كامل 
برجام بر مى گردد كه قادر به فروش نفت خود و 
دسترسى به عوايد ناشى از آن به صورت كامًال 
قابل استفاده و بدون هرگونه محدوديتى باشد و 
ابتكار فرانسه دقيقاً در همين راستاست. عراقچى 
اضافه كرد: ميزان اين خط اعتبارى حدود 15 
ميليارد دالر براى مدت چهار ماه يعنى تا پايان 
ســال ميالدى اســت. بدين ترتيب در صورت 

حصول توافق ايــران در چهار ماه آينده معادل 
100 درصد نفــت خود را يا خواهد فروخت يا 
به صورت خط اعتبارى دريافت و پيش فروش 
مى كند. عراقچى در ادامه اين گفت وگو توضيح 
داد: پس از دريافت 15 ميليارد دالر جمهورى 
اسالمى آمادگى گفت وگو با كشورهاى 1+4 را 
دارد، اما واقعيت آن است كه هنوز درخصوص 
دســتور كار اين گفت وگوها اختالف نظرهاى 
جدى بين طرفين وجود دارد. وى با اشــاره به 
اينكه گفت وگوها درخصوص تعيين دستوركار 
هنوز ادامه داشــته و به هيچ نتيجه مشخصى 
نرسيده است، تصريح كرد: جمهورى اسالمى 
ايران به هيچ عنــوان در رابطه با خطوط قرمز 

خود با كسى مذاكره نخواهد كرد.

 سياست/ مينا افرازه  بر اساس بيانيه شوراى عالى امنيت ملى، 
فرصت 60 روزه دوم ايران به طرف هاى برجامى امروز پايان مى يابد 
و بدين ترتيب كشــورمان وارد گام سوم كاهش تعهدات برجامى 
خواهد شــد. محمد جواد ظريف وزير امــور خارجه نيز در بدو 
ورود به بنــگالدش در جمع خبرنگاران خبر داد اگر اروپايى ها 
اقدام الزم را براى اجراى تعهداتشان قبل از روز پنجشنبه انجام 

ندهند، گام سوم را برخواهيم داشت.

 پيامى مهم براى غرب
بسيارى از تحليلگران بر اهميت گام سوم براى دولت هاى غربى 
تأكيد دارند؛ زيرا از يكسو اروپايى ها از جمله فرانسه تالش دارند 
با دادن پيشنهادها و بسته هاى محدود، ايران را به كشاندن پاى 
ميز مذاكره و رســيدن به توافق موردنظرشان ترغيب كنند تا 
بتوانند نقش خود را به عنوان ميانجى فعال بين ايران و آمريكا 
ايفا كرده باشند، از سوى ديگر از شمول تحريم هاى آمريكا عليه 

خودشان در صورت روابط اقتصادى و تجارى رهايى يابند. 
حشــمت اهللا فالحت پيشــه نيز به اين موضوع تصريح دارد و 
به قدس مى گويد: گام ســوم ايران پيش از شــروع انتخابات 
رياســت جمهورى در آمريكاســت؛ بنابراين گام چهارم هرگز 
ارزش گام ســوم را ندارد. گام سوم يك پيام جدى به آمريكا و 
حتى اروپايى ها دارد و اين در شــرايطى است كه موضوع ايران 

را انتخاباتى نكنند. 
با توجه به رفتار عملى اروپايى ها و پيشــنهادهاى آنان، به نظر 
مى رسد آن ها هنوز تصميمى براى عمل به تعهداتشان ندارند. 
بنابراين در چنين شــرايطى، گام ســوم بايد از گام اول و دوم 
محكم تر و فراتر باشــد تا بتواند اثرگذارى مدنظر ايران را درپى 
داشته باشــد. البته آنچه تاكنون مقامات رسمى كشورمان از 
جمله وزير امور خارجه بر آن تأكيد دارند، اين اســت كه ايران 

گام ســوم را در چارچوب برجام انجام خواهد داد. محمد جواد 
ظريف گفته است: ما گفتيم اگر برجام توسط ديگران به شكل 
كامل اجرا نشود، ما هم به همان شكل ناقص آن را اجرا مى كنيم 

و البته همه اقدامات ما در چارچوب برجام بوده است.

 گزينه هاى پيش رو براى گام سوم
پيش بينى مى شــود برنامه افزايش درصد غنى سازى باالتر از 
سقف تعيين شده در برجام، استفاده از سانتريفيوژهاى پيشرفته 
فراتر از 5060، روند رو به جلو فعاليت هاى مرتبط با تحقيق و 
توسعه، توسعه غنى سازى در نطنز از جمله اقداماتى باشد كه در 

گام سوم در دستور كار قرار بگيرد.
نكته قابل توجه اين است كه كاهش تعهدات ايران و آغاز بخشى 
از فعاليت هاى هسته اى كه انجام آن در چارچوب برجام متوقف 
شده بود، كماكان در گام سوم هم انجام مى شود و اقداماتى كه 
گفته شده در چارچوب بندهاى 26 و 36 برجام صورت خواهد 
گرفت و معناى خروج از برجام از آن متبادر نمى شود. بند 26 
و 36 برجــام درواقع منحصراً حق اقــدام متقابل را براى ايران 
محفوظ داشته و زمينه حقوقى الزم را براى ورود كشورمان به 

مرحله واكنش تدارك ديده است.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس در اين باره به ما مى گويد: 
در گام سوم بايد تمام قابليت هاى هسته اى قبل از برجام البته در 
قالب ان پى تى احيا شود. در حال حاضر داليل ايران براى اين 
اقدام  محكم تر از گذشته است و برخى داليل حقوقى و سياسى 
پس از برجام شكل گرفت كه از آن جمله مى توان به تحريم هاى 

هسته اى آمريكا اشاره كرد.

 غرب هرچه توان داشت انجام داد
ابوالفضل ظهره وند نيز معتقد اســت كــه اجراى گام به گام 

كاهش تعهدات برجامى در راســتاى صيانت از ظرفيت هاى 
هسته اى و منافع ملى كشور اســت. به اعتقاد من گام سوم 
مى تواند يك اهــرم مؤثر و تنظيم كننــده رفتار طرف هاى 
غربى به خصوص 1+4 باشــد تا در مسيرى حركت كنند كه 
اگر حفظ حيات برجام برايشــان اهميــت دارد، به تعهدات 
خود عمل كنند. گام هايى كه كشــورمان برمى دارد در واقع 
گام هاى احياگر برجام است نه اقدامى جهت خروج از برجام. 
كارشناس مسائل سياســت خارجى تصريح كرد: اجراى گام 
سوم هيچ ارتباطى به مسئله بازار و يا تشديد فشار غربى ها به 
ايران ندارد؛ زيرا طرف غربى آنچه از تحريم و فشار را در توان 
داشته به كار بسته اســت و بر اساس گفته خودشان ميزان 
تحريم هاى برخالف برجامى كــه تاكنون عليه ايران صورت 
گرفته اثربخشى اهرم تحريم را از بين برده است و عالوه بر آن 
ديگر در فهرست تحريمى شان موضوعى ندارند كه بخواهند 

عليه ايران به كار بگيرند.
ديپلمات سابق كشــورمان افزود: گام سوم مى تواند عقالنيت 
سياســى را در طرف مقابل فعال كند و آن ها را به سمت عمل 
به تعهداتشان پيش ببرد. مرحله سوم كاهش تعهدات هسته اى 
شــامل مجموعه اقداماتى است كه  ســازمان انرژى اتمى در 
دســتور كار قرار داده تا تكميل كننده گام اول و دوم باشد. اين 
اقدامات مى تواند در زمينه فعاليت هسته اى فردو، افزايش سطح 
غنى ســازى و يا راه اندازى خطوط نسل هاى جديد سانتريفيوژ 

باشد.

ميهمان قدس

برخورد با فساد وظيفه ذاتى دستگاه قضايى است

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

خبر

سياست خارجى

مرحله سوم كاهش تعهدات برجامى از امروز كليد مى خورد

گام سوم نشانه جديّت ايران

سياست خارجىحياط دولت
عراقچى: وزير ارتباطات وعده داد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

محفل عاشورایی انس با قرآن در بارگاه مطهر امام هشتم)ع(  قدس: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری محفل انس با قرآن در جوار عترت در شب عاشورای حسینی در بارگاه 
مطهر امام هشتم)ع( خبر داد. حجت االسالم شجاع گفت: این محفل از ساعت 22:30 روز دوشنبه 18شهریورماه مطابق با شب عاشورای حسینی در رواق بزرگ امام خمینی)ره( با حضور انبوه زائران برگزار می شود.

وی افزود: در این محفل سوره های مبارکه انفال، فجر و کهف توسط قاریان قرآن کریم در جمع عاشقان قرآن و اهل بیت)ع( تالوت خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در جمع مدیران اقتصادی: 

 مسیر شفافیت و ساماندهی فعالیت های اقتصادی را
با جدیت دنبال می کنیم

آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: آنچه در سازمان اقتصادی 
رضوی رخ داده توجه ویژه به مسائل قانونی و جنبه های شرعی اقدامات اقتصادی 
است و مسیر شفافیت، پاسخگویی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی را با جدیت 

دنبال خواهیم کرد.
مصطفی خاکسار قهرودی در نشست فصلی مدیران عامل مؤسسات و شرکت های 
تابعه سازمان اقتصادی رضوی با بیان اینکه در سال های اخیر رشد و حرکت مثبت 
و سازنده ای در مجموعه های صنعتی، کشاورزی و تولیدی آستان قدس رضوی 
آغاز شده است، اظهار کرد: نتایج حسابرسی شرکت ها و جدول ها و اعداد و ارقام 
ثابت می کند که با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم ها، مجموعه های اقتصادی 

وابسته به آستان قدس رضوی توانسته اند عملکرد قابل دفاعی داشته باشند.
وی با اشاره به تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر ضرورت شفافیت و 
پاسخگویی مؤسسات و شرکت های آستان قدس، تصریح کرد: حرکت اقتصادی 
این مجموعه معنوی باید با رعایت تمام موازین قانونی و جنبه های شرعی باشد؛ 

زیرا انتظار و توقعی که از دستگاه منتسب به امامت وجود دارد، بسیار باالست.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: از تالش های مجاهدانه همه مدیران، 
کارکنان و کارگران شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی که به واقع سربازان 
جنگ اقتصادی هستند، تشکر می کنم و امیدوارم در این نبرد نیز با کار جهادی، 
همت مضاعف و درایت و هوشــمندی بتوانیم بر مشکالت فائق بیاییم و اقتصاد 
مقاومتی را به منصه ظهور و بروز برســانیم.وی تأکید کرد: باید با بسترســازی 
مناسب به سرعت و کیفیت اقدامات توجه بیشتری شود تا زمینه تحقق اهداف 

مدنظر رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصادی را بیش از گذشته فراهم کنیم.
در این همایش قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و مدیرعامل سازمان اقتصادی 
رضوی از مدیران عامل شرکت های کشاورزی رضوی، دامپروری صنعتی قدس 
رضوی، خمیرمایه رضوی، نخریسی و نساجی خســروی خراسان، نان قدس و 

داروسازی ثامن به عنوان شرکت های برتر و موفق سال گذشته قدردانی کردند.

 توجه به تنوع مخاطب در برنامه های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنیــن در بازدید از فعالیت ها و خدمات 
مدیریت ها و بخش های مختلف معاونت تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی بر 
ضــرورت توجه به تنوع مخاطب در برنامه ریزی های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر 
تأکید کرد.مصطفی خاکسار قهرودی گفت: توجه به رفع نیازهای زائران بارگاه منور 

رضوی در بخش های مختلف، از اصول مهم کار این مجموعه است.
وی افزود: از دیگر نکات مثبت، نگاه محتوایی خوبی است که این مجموعه در تأمین 

و برطرف کردن نیازهای فرهنگی و معرفتی زائران دارد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: امیدواریم با نــگاه خالقانه و تالش مضاعف و 
همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان در عرصه های مختلف، روز به روز شاهد تقویت 

تولیدات محتوایی و اثرگذاری بیشتر در گستره ملی و بین المللی باشیم.
وی ادامه داد: از ابتدای امســال بیش از 4میلیون زائر غیرایرانی به این بارگاه منور 
مشرف شده اند، بنابراین وظیفه معاونت تبلیغات اسالمی اقتضا می کند با توجه به این 

ظرفیت بی نظیر، سطح کمی و کیفی برنامه ها مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: زائران و عالقه مندان به ساحت قدسی 
امام رضا)ع( از دستگاه منتسب به این امام همام انتظارات بحق و باالیی دارند، از این 
رو باید پاسخگوی انتظارات و توقعات این شیفتگان و دوستداران اهل بیت)ع( به ویژه 
کسانی که امکان تشرف به این مرکز نورانی را ندارند، باشیم.خاکسار قهرودی در پایان 
به استفاده از ظرفیت باالی خادمیاران، حضور داوطلبانه مردم، نخبگان و استفاده از 

عناصر فرهیخته برای پاسخگویی به طیف گسترده مخاطبان تأکید کرد.

 مراسم عزاداری در حسینیه مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوی برگزار می شود

آســتان: همزمان با فرا رســیدن ماه 
محرم، مراســم عزاداری پنج شــب دوم 
دهه اول محرم با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین واسطی در حسینیه مؤسسه 
جوانــان آســتان قدس رضــوی برگزار 
می شود. این مراسم عزاداری از پنجشنبه 
پنجم ماه محرم آغاز می شود و تا سه شنبه 

دهم ماه محرم ادامه خواهد داشت.این مراسم با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
واسطی درباره »جوان مسلمان و دنیای معاصر« همراه خواهد بود و با ذکر مصیبت 

توسط مداحان اهل بیت)ع( پذیرای عموم خواهران و برادران است.
همچنین عالقه مندان به دریافت صوت ســخنان اســتاد واسطی می توانند آن را از 
طریق کانال مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی دریافت نمایند.الزم به ذکر است، 
این مراســم هر شب ساعت 20 در محل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی واقع 
در خیابان کوهسنگی، بین کوهسنگی 17 و 19  برگزار می شود و فضای نگهداری 

کودکان نیز در آن پیش بینی شده است.

 آغاز نام نویسی کاروان پیاده اربعین حسینی 
ویژه دانشجویان دانشگاه امام رضا)ع( 

آستان: معاون فرهنگي و دانشجویي دانشــگاه بین المللــي امام رضا)ع( از آغاز 
نام نویسی کاروان پیاده اربعین حسیني ویژه دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

جلیل معماریاني افزود: دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( براي دومین سال متوالي به 
منظور شرکت در اجتماع میلیوني زائران اربعین حسیني، اقدام به اعزام دانشجویان 
پســر به کربالي معال در قالب کارواني 80 نفره کرده اســت.وي با اشاره به ارائه 
تسهیالت ویژه دانشــگاه براي حضور دانشجویان در راهپیمایي اربعین حسیني 
خاطرنشــان کرد: برای رفاه حال دانشجویان تسهیالت الزم جهت دریافت مجوز 
خروج از کشــور و همچنین وام قرض الحســنه به مبلغ یك میلیون و 600 هزار 
تومان به آنان اعطا مي شود.معماریانی با بیان اینکه سفر به عتبات عالیات از 19 مهر 
ماه آغاز مي شود و به مدت 11 روز به طول مي انجامد، افزود: برنامه  هاي فرهنگي 
متنوعي با حضور مسئوالن فرهنگي این دانشگاه تدارك دیده شده و اجراي تمام 

برنامه ها بر عهده دانشجویان است.

 افزایش 28 درصدی تولید جو 
توسط کشت  و صنعت اسفراین

آستان: مدیــر عامل شرکت کشت و 
صنعت اسفراین تابعه سازمان اقتصادی 
رضوی از افزایش 27/5 درصدی تولید 
جو توسط این مجموعه در سال زراعی 
جاری خبــر داد.حمید برکی گفت: در 
سال زراعی جاری 325 هکتار به کشت 
جو اختصاص داده شده که در مجموع 

بیش از یك هزار و 569 تن محصول با عملکرد متوسط 4 هزار و 828 کیلوگرم 
در هر هکتار برداشــت شده است.وی ادامه داد: در صورتی که میانگین عملکرد 
سال گذشته مزارع جو این شرکت در هر هکتار 3 هزار و 788 کیلوگرم بوده است.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت اسفراین با اشاره به فعالیت های صورت گرفته 
به منظور افزایش میزان تولید گفت: در این راستا استفاده از محلول پاشی، تغذیه 
برگی با سلوپتاس و اسید آمینه و همچنین توسعه کشت با دستگاه کف کار در 

شرایط آب و خاك شور موجب افزایش تولید شده است.

کاشانی   مروج   قدس/محمدحسین 
مدیر امور انتظامات و تشــریفات معاونت 
اماکن متبرکه آستان قدس رضوی از ثبت 
مشخصات 6 هزار هیئت عزاداری در دفتر 
هیئات مذهبی آســتان قدس رضوی خبر 

داد. 
روح اهلل رنجبر گفت: از ســال های گذشته 
تاکنــون حدود 6 هزار هیئــت مذهبی از 
شهرستان ها و استان های سراسر کشور با 
ارائه مجوز رسمی از سوی مراجع ذی ربط 
در دفتــر هیئات مذهبی آســتان قدس 

رضوی ثبت مشخصات شده اند.
وی در نشست خبری، با اشاره به خدماتی 
که آســتان قدس رضوی بــه هیئت های 
مذهبی ارائه می کند افزود: با هدف نظارت 
بر عملکرد و محتوای سوگواری هیئت های 
مذهبی، همه ساله این هیئت ها با مراجعه 
به دفتر هیئات مذهبی آستان قدس رضوی 
واقع در صحــن جامع رضوی و ارائه مجوز 
رسمی از سوی ادارات کل سازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان های سراسر کشور، مجوز 
برگزاری عزاداری در حرم مطهر رضوی را 

دریافت می کنند. 
رنجبر افزود: این عزاداری ها با تعیین زمان 
و مکان اســتقرار مشــخص در صحن ها و 
رواق های حرم مطهر رضــوی و با نظارت 
دفتر هیئات مذهبی آستان قدس رضوی 

انجام می شود.

 حضور نیروهای راهنما در مسیر حرکت 
هیئت های مذهبی به سمت حرم مطهر

مدیر امور انتظامات و تشریفات همچنین 
به برگزاری جلسه مشترك با حضور حوزه 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین، یگان 
حفاظت حــرم مطهر رضوی و شــورای 
هیئات مذهبی مشــهد مقدس اشــاره و 
خاطرنشان کرد: در این جلسه ضمن تعامل 
و تبــادل نظر و تأکید بر رعایت مســائل 
امنیتی و حفاظتی قرار شــد تسهیالت و 
خدماتی برای ورود هر چه بهتر هیئت های 
مذهبی در ایام دهه اول ماه محرم و به ویژه 
روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی ارائه 
شــود، ضمن اینکه مطابق توافق به عمل 
آمده، قرار شــد نیروهای راهنما از سوی 
شــورای هیئات مذهبی بــرای راهنمایی 
هیئت ها و رعایت شــئونات اســالمی در 
مســیر حرکت به ســمت حرم مطهر در 
خیابان هــای همجوار حرم مقدس رضوی 

فعال و آماده خدمت باشند.

 همکاری معاونت های اماکن متبرکه 
و تبلیغات اسالمی در اجرای برنامه ها 

مدیر امور انتظامات و تشــریفات آســتان 
قدس رضوی به اقدامات و برنامه های حوزه 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان 
قدس رضوی در دهه اول محرم الحرام اشاره 
کرد و گفت: برنامه ریزی محتوایی برنامه ها 
با معاونــت تبلیغات اســالمی و عملیات 
اجرایــی آن در صحنه خدمــت، با حوزه 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین است 
و هماهنگی و همکاری شایسته ای بین این 

دو حوزه وجود دارد.
وی تصریــح کرد: از 26 مــاه ذی الحجه تا 
صبــح روز اول محرم، برنامه هایی از جمله 
اهدای پرچم متبرك آستان قدس رضوی 
به هیئت های مذهبی کشور و چند هیئت 
از کشورهای خارجی، مراسم تعویض پرچم 
گنبد مطهر امام هشتم)ع( و تعویض پوش 
قســمت فوقانی ضریح مقــدس رضوی، 
قدردانی از هشــت هیئت عزاداری در تراز 
اسالمی و انقالبی و در راستای فرمایشات 
رهبر معظم انقالب، سیاه پوشی صحن ها و 

رواق های محل برگزاری مراسم حرم مطهر 
رضــوی با پرده ها، پارچه هــا و کتیبه های 
مشــکی رنگ، برگزاری آییــن صالت بر 
 فراز برخــی از گلدســته های حرم مطهر 
امام رضا)ع( و... در حرم مطهر رضوی انجام 
شده اســت. وی یادآور شد: حدود 96 نفر 
از خدمــه و خادمیاران رضوی حرم مطهر 
امام رضا)ع( هم در آیین صالت در صبح روز 
اول ماه محرم بر فراز گلدســته های صحن 
انقالب اسالمی، مســجد جامع گوهرشاد 
و صحن جمهوری اســالمی بارگاه مطهر 
رضوی حضور پیدا کردند و به اعالم عمومی 
آغاز ماه محرم مطابق سنت دیرینه صالت 

پرداختند.

 تعطیلی نقاره  نوازی در محرم و صفر
این مقام مســئول همچنیــن به تعطیلی 
نقاره  نوازی در حرم مطهر اشاره و خاطرنشان 
کــرد: مطابق یك آیین ســنتی و قدیمی 
همزمان با تعویض پرچم گنبد مطهر امام 
هشتم)ع( به مناســبت ماه محرم الحرام و 
برافراشته شدن پرچم سیاه عزا، نقاره  نوازی 
در نقاره خانه حرم مطهر تعطیل و تا سومین 
روز از مــاه ربیع االول، نقاره در حرم مطهر 

امام رضا)ع( نواخته نمی شود.

 توزیع 35 هزار دست لباس و سربند 
ویژه محفل شیرخوارگان حسینی 

رنجبر با اشــاره به اینکه از ساعت 6 صبح 
روز جمعه 15 شهریورماه مطابق با اولین 
جمعه از ماه محرم الحرام )روز ششــم ماه 
محرم( و توسط خواهران خادمیار رضوی 
در مدیریــت امور انتظامات و تشــریفات 
آستان قدس رضوی، حدود 35 هزار دست 
لباس و ســربند ویژه محفل شیرخوارگان 
حسینی در مبادی ورودی به صحن جامع 
رضوی بین بانوانی که نوزاد شــیرخواره و 
خردسال دارند توزیع می شــود، افزود: با 
توجه به انبوه جمعیت، گرمی هوا و برای 
رفاه حال شرکت کنندگان در این مراسم، 
حــدود 50 هزار بطــری آب یکنفره بین 
زائران و مجاوران از ســاعت 8 تا 10 صبح 

توزیع می شود.

 تعطیلی پارکینگ های خودرو در 
قسمت زیرین حرم مطهر رضوی

رنجبــر در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
تعطیلی پارکینگ های خودرو در قسمت 
زیرین حــرم مطهر رضــوی در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: 
تعطیلی این پارکینگ ها، مطابق مصوبه و 

نظریه شــورای تأمین استان و همکاری و 
هماهنگی با آســتان قدس رضوی صورت 
می گیــرد و تا این لحظه هنــوز نظریه و 
مصوبه ای از سوی این شورا به طور رسمی 
و اداری به آستان قدس رضوی اعالم نشده 
است و در صورت دریافت نظریه و مصوبه 
این شــورا از سوی رسانه ها، مطبوعات و... 

اطالع رسانی عمومی انجام خواهد شد.

 همکاری 200 واعظ، سخنران، مداح 
و ذاکر با معاونت تبلیغات اسالمی

همچنین در این نشست، از سوی معاون 
تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی 
هــم توضیحاتی در مورد ویژه برنامه های 
تدارك دیده شده برای زائران غیرایرانی، 
حضــور برخــی از هیئت هــای مذهبی 
از کشــور افغانســتان در روز تاسوعا در 
ویژه  مقتل خوانــی  دارالمرحمــه،  رواق 
زائران عرب زبان در روز عاشــورا در رواق 
دارالمرحمه، مراسم ویژه بانوان عرب زبان 
در رواق حضــرت فاطمه زهرا)س(، ارائه 
برنامه های تولیدی و تصویری در فضای 
مجــازی ویژه زائــران عرب زبــان، بیان 

پاره ای توضیحات در زمینه 
برای  لباس  کارگاه دوخت 
محفل بزرگ شیرخوارگان 
نمایشگاه  برپایی  حسینی، 
در  سرخ  آیه های  مفهومی 
دارالقرآن کریم حرم مطهر، 
ترتیل خوانی نیم جزء قرآن 
از  مجید همــه روزه پس 
نماز صبح در حرم مطهر، 
برگــزاری کارگاه تدبر در 
برگزاری  عاشــورا،  زیارت 
محفل قرآنی ام االزهار ویژه 
دختران نوجــوان در رواق 
پخش  زهرا)س(،  حضرت 
تصاویر زنده از حرم مطهر 
امام حســین)ع( در بارگاه 

مطهر امام رضا)ع( و... بیان شد.
شریعتی نژاد  والمســلمین  حجت االسالم 
همچنین یادآور شد: برای برگزاری هر چه 
بهتر و شایسته تر برنامه های مذهبی، دینی 
و فرهنگی حرم مطهر رضوی در دهه اول 
ماه محرم و به خصوص روزهای تاسوعا و 
عاشورا، حدود 400 نفر از کارکنان رسمی، 
پیمانی، قراردادی و مؤسسه ای و 7 هزار نفر 
از خادمیــاران رضوی در مباحث فرهنگی 
و تبلیغــی و حــدود 200 نفــر از وعاظ، 
ســخنرانان، مداحان و ذاکــران، مؤذنان، 
قاریان قرآن و... بــا این معاونت همکاری 

می نمایند.

 به مناسبت ماه 
محرم الحرام و 

برافراشته شدن 
پرچم سیاه عزا، 

نقاره  نوازی در 
نقاره خانه حرم 

مطهر تعطیل و تا 
سومین روز از ماه 

ربیع االول، نقاره در 
 حرم مطهر 

امام رضا)ع( نواخته 
نمی شود

بــــــــرش

مدیر امور انتظامات و تشریفات معاونت اماکن متبرکه از نظارت بر آیین های سوگواری در حرم مطهر رضوی خبر داد 

 صدای بلندگوها در صحن ها زیاد است. ثبت مشخصات 6 هزار هیئت عزاداری در آستان قدس رضوی 
لطفاً رسیدگی کنید.

09360007461

 لطفاً بــرای افزایش ضریــب اطمینان 
ســالمت زائران در صحن های حرم مطهر 
رضوی و سالمت ماندن سنگفرش ها، مسیر 
خط   کشی شــده و مشخصی را برای تردد 

خودروهای زائربر تعریف نمایید.
09210001447

 هنــگام پخش اذان مغرب، صبح و ظهر 
در حرم مطهر لطفاً از اذان های مرسوم که 

دلنشین تر هستند استفاده کنید.
09150000417

 بعضی از افراد برای بار اول اســت که به 
مشهد و حرم امام رضا)ع( می آیند، لطفاً در 
راه آهن و پایانه مســافربری، موارد ممنوعه 

برای ورود به حرم مطهر را اعالم کنید. 
09190007694

 مســیرهای تردد زائران نسبت به قبل 
در حرم امام رضا)ع( تغییر کرده است. لطفاً 
بررسی شــود در قسمت هایی که جمعیت 
زیادی از زائران در رواق ها هستند طرح های 

جدید به کارگیری شود.
09140007567

 تابلوهای راهنمــای اماکن، صحن ها و 
رواق هــای مختلف در حرم امــام رضا)ع( 
بیشتر نصب شــود تا زائران راحت تر برای 

رفت و آمد از آن ها استفاده کنند.
09190005899

 آستان قدس رضوی با همکاری سازمان 
اوقاف و امور خیریه برای بازســازی آرامگاه 
امامزاده ها به خصوص امامزاده های منسوب 
به حضرت موســی بن جعفر)ع( که برادر 

امام رضا)ع( هستند اقدام کند.
09110004410

 اگر مساعدت شود تا شرایط عضویت در 
کتابخانه های آســتان قدس راحت تر باشد 

بسیار ممنون خواهیم شد.
09360005390

 مطالبی درباره سیره حضرت رضا)ع( 
دانش آموزان  کتاب های درســی  در  باید 

گنجانده شود.
09010007449

اعزام 42 زیارت  اولی 
بهشهری به مشهد مقدس   

آستان: مسئول کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرســتان بهشــهر گفــت: 42 
زیارت  اولی از شهرســتان بهشهر در قالب 
کاروان زائراولی ها به مشــهد مقدس اعزام 

شدند.
طاطیان با اشاره به اینکه این اعزام در قالب 
کاروان زیارت اولی ها صورت گرفت، عنوان 
کــرد: 32 خواهر و 10 بــرادر در این اعزام 
زائراولی بودند که با یك دستگاه اتوبوس به 

مشهد مقدس اعزام شدند.
وی افزود: زیارت اولی ها  به مدت سه روز 
در مشهد میهمان آســتان قدس رضوی 

خواهند بود.
تاکنــون بیش از یك میلیــون زیارت اولی 
محروم در ســال های اخیر توســط آستان 
قدس و با مشارکت خادمیاران رضوی امام 

رضایی شدند.

 برگزاری دوره آموزشی 
سواد رسانه ای برای 

خادمیاران اردبیلی
آستان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان اردبیل از برگزاری دوره 
تخصصی خبر و رسانه ویژه کانون خادمیاران 
رسانه ای نمایندگی آستان قدس رضوی در 

استان اردبیل خبر داد.
کاظم دبیر گفت: این دوره آموزشــی برای 
نخســتین بار در استان و با شرکت 50 نفر 
از جوانان و نوجوانان خادمیار رضوی کانون 

خبر و رسانه برگزار می شود.
وی افزود: این دوره های آموزشی به صورت 
تخصصی از سوی کانون خادمیاران رضوی 
خبر و رسانه نمایندگی آستان قدس استان 

اردبیل برگزار می شود.
دبیــر بیان کــرد: پــس از اتمــام دوره 
خبرنویســی، دوره های ســواد رسانه ای، 
تصویربــرداری خبری، گزارش نویســی و 
برگزار  برای خادمیاران  عکاســی خبری 

خواهد شد.

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 

»عزت  خانم« میهمان ویژه مشهدی ها
 آستان  خســته و دلشکسته در گوشه ای از اتاق محقرش 
نشسته. تماشای گنبد طالیی امام رضا)ع( از قاب تلویزیون 
دلش را هوایی می کند. دلش می خواهد زائر حرم شــود، اما 
پاهایــش توان راه رفتن ندارد. از همان کنج تنهایی دلش را 
روانه آســمان حرم می کند. صدا می زند. »به خدا دلم حرم 
می خواد. دلم پنجــره فوالد می خواد. دلــم یك جرعه آب 
ســقاخانه می خواد«. دانه های اشك صورت خسته پیرزن را 
گرم می کند. از همان راه دور ســالمی از ســر ارادت روانه 
صحن و ســرای امــام مهربانی ها می کنــد. آرام آرام زمزمه 
می کند: »یا ضامــن آهو من را هم زائر حرم باصفایت کن«. 
اما مگر می شــود؟ اصاًل با کدام پول؟ با دنیایی بی کســی و 

تنهایی هزینه سفر را چگونه تأمین کند؟...
حاال اما روبه روی گنبد طالیی ایستاده و از نزدیك به محضر 
آقا ســالم می دهد؛ باور کرده اگر آقا بخواهد هر غیرممکنی 

ممکن می شود.

عزت خانم پس از 19 ســال حســرت و آرزو امــروز زائر حرم 
امام رضا)ع( شــده اســت. او با کوله بــاری از درد قدم به حرم 
گذاشته است. انگشتان خسته و ناتوانش در شبکه های پنجره 
فوالد گره خورده، انگار دیگر، قصه غصه هایش به پایان رسیده. 
با گوشه چارقد سفیدی که بر سر دارد اشك چشم که فرصت 

تماشــا را از او گرفته پاك می کند تا همــه جا را بهتر ببیند. 
با او که هم صحبت می شــویم کلمه به کلمه حرف هایش بوی 
عشق و ارادت به ســاحت امام هشتم)ع( می دهد و با صدایی 
لرزان و آهسته می گوید: ماجرای آمدن من به حرم و زائر شدن 
به روزهای خوب ماه رمضان برمی گردد. هر شــب برنامه ای از 
تلویزیون پخش می شد که در آن حرم امام رضا)ع( را به صورت 
زنده نشان می داد. با دیدن تصاویر حرم یاد روزهای جوانی که 
با همسر مرحومم به حرم آمده بودم افتادم. از آخرین باری که 
به مشهد آمده بودم سال ها می گذشت. همانجا از امام رضا)ع( 
خواستم که من را هم بطلبد و خدا را شکر خود آقا همه کارها 

را درست کرد و توانستم به حرم بیایم.

عزت خانم 80 ســال ســن دارد و از تهران به مشــهدالرضا 
مشرف شده اســت. می گوید: سال های جوانی که به زیارت 
امــام رضا)ع( می آمدم حال و هوای حرم با امروز خیلی فرق 
داشــت. حاال حرم خیلی بزرگ تر شــده است. هر چند آن 
روزها هم صفای خودش را داشــت. بانو خاطرات آن روزها 
را بــا خود مرور می کنــد و می گوید: ســال ها پیش که به 
حرم آمده بودم دور تا دور ســقاخانه کاســه های کوچکی با 
زنجیرهای دانه ریز بســته بودند که به آن کاسه های سقایی 
می گفتنــد. خوردن آب خنك توی آن کاســه ها که طالیی 

رنگ هم بود، صفای خاصی داشت. یادش بخیر... انگار همه 
چیز در حرم عوض شــده است، ولی امام رضا)ع( همان امام 
مهربان و رئوف است که به همه زائران حرمش عنایت دارد.

عزت خانم این روزها در زائرشــهر رضوی اسکان دارد و هر روز 
برای زیارت به حرم می آید. او به همت معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی میهمان حرم ثامن الحجج)ع( شده و همراه 

یکی از خادمیاران به حرم مشرف شده است.
می گوید: حرم امام رضا)ع( بهشت روی زمین است. خدا کند 
همه کســانی که در جوار این حرم مطهر زندگی می کنند و 
به خصوص کســانی که توفیق خدمت در این حرم را دارند 
شکرگزار این نعمت باشند و بدانند که همیشه افرادی مثل 
من در گوشه گوشه این کشور پهناور هستند که در حسرت 
حضور در این صحن و ســرا اشك می ریزند و از امام رضا)ع( 
می خواهند توفیق زیارت بــه آن ها هم عطا کند. عزت خانم 
می گوید: خادم های امام رضا)ع( خیلی به من کمك می کنند 
و از لحظه ای که از قطار پیاده شدم تا حاال همراه من هستند. 

از امام رضا)ع( می خواهم به همه آن ها عنایت کند. 
او عمه 6 شــهید و مادر یك شــهید اســت، اما نامی از این 
شــهدای بزرگوار نمی برد و می گوید: آن ها برای رضای خدا 
رفتند و خودشان هم وصیت کردند که هیچ جا نامی از آن ها 
نبریــم و من هم به وصیت آن ها عمــل می کنم. عزت خانم 
حتی نمی خواهد عکســی هم از او منتشــر شود. او نامی از 
شــهیدانش نمی برد اما می گوید: به نیابت هر کدامشــان به 
امام رضــا)ع( ســالم داده ام و یقین دارم کــه آقا جواب این 

سالم ها را به آن ها برمی گرداند. 

گزارش

مادر یک شهید و عمه 6 شهید پس از سال ها زائر امام رضا)ع( شده است 

خبر

5 هزار خدمه در مراسم خطبه خوانی و شمع گردانی
مدیر امور انتظامات و تشریفات معاونت 
اماکن متبرکه و امــور زائرین به حضور 
خدمــه حرم مطهر رضوی در مراســم 
خطبه خوانی شــب عاشــورا در صحن 
انقالب اســالمی و مراسم شمع گردانی 
شــام غریبان حســینی هم اشاره کرد 
و گفت: این مراســم از محل ســازمان 
مرکزی آســتان قدس رضوی واقع در 
چهارراه شــهدا مشــهد به سمت حرم 

مطهر رضوی برگزار می شود. 
رنجبــر ادامــه داد: حــدود 5 هزار نفر 
از خدمه)خدام، کفشــداران، فراشــان، 
دربانــان و حفاظ(، مطابــق آیین نامه 
خدمتــی و بــه منظور تعظیم شــعائر 
اسالمی و مذهبی و با لباس فرم خدمت 
و با نظم و انضباط در این مراسم شرکت 

می کنند.
این مقام مســئول متذکر شد: عالوه بر 
کشیك های خدمتی معمولی و عادی در 
اماکــن متبرکه رضوی به لحاظ کنترل 
نظــم و برگزاری هر چه بهتر مراســم 

معنوی و مذهبی حرم مطهر رضوی و با 
توجــه به حضور انبوه زائران و مجاوران 
در ایام تاســوعا و عاشورای حسینی در 
حرم مطهر رضــوی، فراخوان نیروهای 
فوق العاده  کشــیك های  برای  خدمتی 
هم مطابق ضوابط و دســتورعمل های 

موجود، انجام شده است.
رنجبر به تعــداد نیروهای خدمتی در 
حوزه اماکن متبرکه کــه در برگزاری 
برنامه های حرم  و  مراســم، مجالــس 
مطهر رضوی در ایــام ماه محرم الحرام 
همــکاری می کنند هم اشــاره کرد و 
گفت: بیــش از 2هــزار و 500 نفر از 
کارکنان رســمی، پیمانــی، قراردادی 
و مؤسســه ای و حدود 40 هــزار نفر 
نیروهــای خدمتی افتخاری) به صورت 
هفتگــی( در مجموعه حــوزه معاونت 
اماکــن متبرکه و امور زائران آســتان 
قدس رضــوی مطابق ضوابــط تعیین 
شــده در ایام ماه هــای محرم الحرام و 

صفر به زائران ارائه خدمت می نمایند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب
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معرفی کتاب های عاشورایی
 jامام حسین « 

 شهید فرهنگ پیشرو انسانیت« 
اثر عالمه محمدتقی جعفری

معارف: عالمه محمد تقی جعفری فیلســوف 
بزرگی بود که شــاید در سال های اخیر کمتر به 
او توجه شده اســت. عالمه بسیار تالش کرد تا 
فلســفه زندگی انسان مســلمان را تبیین کند؛ 
او در این کتاب نیز به بعد انســانی حرکت امام 
حســین)ع( پرداخته که منحصر به فرد اســت. 
کالبدشــكافي تاریخ نگاري امام حســین)ع( و 
تمرکز در سیر انســاني حرکت عظیم اباعبداهلل 
از نگاه جامعه شناسي، تكلیف گرایي، حقوق بشر، 
زیبایي شناســي، تعهدگرایــی و... گفتمان هاي 
جدیدي است که از تعهدی واال ناشی شده است. 
این اثر شامل 23 بخش است که به علت تنظیم 
مناسب اثر چنان به هم پیوسته است که خواننده 
متوجه پیشــرو بودن امام حسین)ع( در فرهنگ 
و فرهنگ ســازی می شــود. عالمه در این کتاب 
به خوبی توضیح می دهد که امام حســین)ع( به 
علت وابستگی به خاندان نبوت و تربیت در خانواده 
علی بن ابیطالــب)ع( و حضرت زهرا)س( بهترین 
الگو برای انسان هاست؛ چرا که هم می تواند انسان 
را به درستی به سمت کمال و حقانیت سوق دهد 
و هم  به دلیل چارچوب فرهنگی  که امام داراست، 
از راهی آســان تر و قابل فهم تر انسان را به مسیر 
ســعادت رهنمون ســازد. در یكی از بخش های 
کتاب، عالمه با ظرافت خاصی به این نكته اشاره 
دارد که امام حسین)ع( به هیچ عنوان منتظر نبوده 
تا کار خود را پس از مرگ معاویه آغاز کند، بلكه 
امام از همان ابتدای امامت خود، مبارزه را در پیش 
گرفته و تمام عمر گرانبهای خود را صرف رشــد 
انسان کرده بود. کتاب حاضر به تمام افرادی که 
دغدغه کمک به فرهنگ کشــور را دارند توصیه 
می شود؛ چرا که به خوبی توانسته است نشان دهد 
امام حسین)ع( چگونه با درایت به دنبال اصالح 

امور بوده است. 

کتابخانه / کتاب پنجم

 روایت نهضت حسینی 
بر اساس »لهوف« سید بن طاووس

jیاورحسین ،jفرزند حسن
معارف: هنوز به سن بلوغ نرسیده 
که  نوخاســته  نوجوانی  بود؛ 
پشــت لبش ســبز نشده و 
مویی بــر صورتــش نروییده 
 بود. پس از شــهادت پدرش -

بن علی)ع(- عمویش حسین)ع( حكم حسن 
پدرش را داشت و دامان او، محل اُنس و آغوش 
و رشد عبداهلل شده بود. روز عاشورا دشمن بین 
حسین)ع( و حرم حائل شد. حسین بن علی)ع( 
اینجا بود که فرمود: »تا زنده ام نمی گذارم به اهل 
حرم تعرض کنیــد؛ با من بجنگید که بر زنان 
گناهی نیست«. شــمر به همراه گروهی پیاده 
حســین)ع( را محاصره کــرده و عرصه را بر او 
تنگ کردند. حسین)ع( آماج نیزه و شمشیر بود 
و تشنه آب. چون ضعف جنگ بر او عارض شد، 
از حرکت ایستاد که در همین هنگام سنگی بر 
جبینش زدند و تا آمد خونی را که راه دیدش را 
بسته پاک کند، تیری به سینه اش اصابت کرد. 
دشــمنان مدتی درنگ کردند و سپس دوباره 
حســین)ع( را احاطه نمودنــد. بحر بن کعب با 
شمشیر جلو آمد تا کار حسین)ع( را تمام کند. 
عبداهلل  بن  حسن  بن  علی)ع( که این وضعیت 
را دید، خود را از خیمه ها و دســت  زینب)س( 
رها کرد تا به عمویش برســد. عبداهلل خود را 
بین ابن کعب و حســین )ع( حائل کرد و گفت: 
»ای خبیث زاده! عموی مرا می خواهی بكشی؟« 
ابن کعب عبداهلل را که نوجوانی نابالغ بود کنار 
زد تا شمشــیر را بر حسین)ع( فرود آورد، ولی 
عبداهلل دستش را مقابل شمشیر گرفت. دستش 
بریده و از پوست آویزان و خودش نیز در آغوش 
حســین)ع( افتاد. حسین)ع( از اینكه خسته و 
زخمی کاری نمی توانســت بكند، منقلب شد؛ 
پس گفت: »ای پسر برادرم! بر این ضربت لختی 
صبر کن و آن را جزو نیكی هایت بدان؛ خدا تو 
را به اجداد نیكوکارت رسول اهلل)ص(، علی)ع(، 
حمزه سیدالشــهدا، جعفر و پدرت حسن)ع( 
ملحق کند«. اینجا بود که حرمله تیری به سوی 
عبداهلل انداخــت و او را در آغوش عمویش به 
شــهادت رساند. پس از عاشورا، ابن کعب که بر 
عبداهلل بن حسن ضربت زده و لباس حسین)ع( 
را ربوده بود، دو دســتش همواره در تابستان از 
خشكی و در زمستان از رطوبت چرک و خون 

می داد تا اینكه موجب هالکش شد.
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روزنامـه صبـح ایـران

 معارف/ آمنه مســتقیمی  فرا رســیدن محرم حســینی و 
عزاداری های همراه با شور و شعور شیعیان، فرصتی است مغتنم 
برای ســنجش ارتباط این واقعه تاریخ ساز با آینده حتمی جهان 
یعنــی ظهور امام زمان)عــج( و روی کار آمدن دولت جهانی آن 
حضرت. از این رو، در گفت وگو با حجت االسالم غالمرضا باقری کیا، 
از اســتادان حوزه علمیه خراسان، ارتباط بین عاشورا و مهدویت 
را به بحث و بررســی گذاشــته ایم که در ادامه مشروح آن تقدیم 

حضورتان می شود:

 بین عاشورای حسینی به عنوان واقعه ای زنده و پویا در 
بستر تاریخ و مهدویت که نقشه آینده بشریت را ترسیم 

می کند، چه ارتباطی برقرار است؟
برای درک پیوند عاشورای حسینی و مهدویت باید توجه داشته 
باشیم که دین خدا دارای سه مرحله کلیدی است: نخست ابالغ که 
در آن باید دین به گوش مردم برسد و منظور از آن، ابالغ وحیانی 
است نه تبلیغات معمولی. این مهم توسط انبیا و با محوریت پیامبر 
اکرم)ص( انجام شــد؛ چرا که از میان 124هزار پیامبر الهی، خدا 
توســط پیامبران اولوالعزم دین را ابــالغ کرد که مرحله نهایی و 

کامل ترین آن توسط رسول خاتم)ص( انجام شده است.
مرحلــه دوم، ابقا و نگهداری دین اســت که این شــأن 11 امام 
معصوم)ع( با محوریت حضرت سیدالشــهدا)ع( است؛ یعنی اگر 
چه از زمان امیرالمؤمنین)ع( تا دوران امام عســكری)ع( هر یک 
از امامان به تناسب شرایط زمان مقابل حكام جور ایستاده و دین 
را مدیریت کردند، اما محوریت این مهم با قیام عاشورای حسینی 

است.
مرحله ســوم در تحقق دیــن خدا، حاکمیت و اجراســت که با 
حكومــت امام عصر)عج( محقق می شــود و از زمان آدم و حوا تا 
امروز و در عصر غیبت محقق نشده و برای تبلور آن است که خدا 
امام زمان)عج( را ذخیره کرده تا با مهدویت و در پرتو دولت جهانی 

حضرت حجت)عج(، دین به معنای واقعی اش اجرا شود.
به عبارت بهتر، اگر مثلثی را در نظر بگیریم، در رأس آن، بعثت با 
هدف ابالغ دین توســط رسول خدا)ص( قرار دارد؛ در رأس دیگر 
آن ابقای دین با محوریت عاشورا و در یک رأس تأسیس حكومت 
جهانی توســط حضرت ولی عصر)عــج(. از همین جا پیوند میان 

بعثت، عاشورا و مهدویت به خوبی مشخص می شود.

  با توجه به تفاوت شرایطی که سبب رقم خوردن عاشورا 
شد با امروز که در عصر غیبت امام عصر)عج( و در امید و 
انتظار برای روی کار آمدن دولت موعود به ســر می بریم، 

چگونه می توان بین عاشورا با ظهور پل زد؟
برای پاســخ به این پرســش باید درس ها و آموزه های عاشورا را 
شناخت و مرور کرد. نخستین و مهم ترین پیام عاشورای حسینی، 
مبارزه با طاغوت زمان و دومین پیام مســئله تشــكیل حكومت 
اسالمی است؛ چنانكه حضرت سیدالشهدا)ع( در وصیت نامه شان 
به آن اشــاره کرده و فرمودند: »من قیام کردم تا حكومت اسالمی 
تشكیل دهم و ســیره ناب نبوی و علوی را اجرا کنم«. این یعنی 
امام حسین)ع( با هدف تأســیس حكومت اسالمی قیام کرده و 
این حكومت به قدری مهم بود که برای آن همه هستی شــان را 

بذل کردند.
ســومین آموزه مهم عاشــورا، اعمال اصالحات در امت اســت؛ 
حضرت)ع( فرمودند: »من از روی سرمستی، گردن کشی، تبهكاری 
و ستمگری قیام نكرده ام، بلكه به پا خاسته ام تا کار امت جد خویش 
به صالح آرم«. ضرورت این اصالحات بدان معناســت که در امت 
اســالم و در جامعه دینی، فضا و شــرایط طوری بود که مردم از 
مسیر مســتقیم خارج شده بودند و باید به مسیر باز می گشتند، 
چنانكه جامعه اســالمی امروز هــم در حوزه هایی مثل حجاب 

حسینیه حسینیه
w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

و عفاف، موســیقی و غنا، بانكداری و... نیازمند اصالحات اســت. 
چهارمین درس کربال و عاشــورا، احیــای فرهنگ مقدس »امر به 
معروف و نهی از منكر« است که سیدالشهدا)ع( درباره آن فرمودند: 
»می خواهم امر به معروف و نهی از منكر کنم و روش جدم و پدرم 

علی بن ابیطالب)ع( را در پیش گیرم«.

 چه پیام های تاریخ ســاز و سرنوشت ساز دیگری برای 
منتظران در عاشورای حسینی نهفته است؟

یكی از پیام های مهم عاشورا، افشاگری علیه چهره های نفاق است؛ 
امام)ع( در دوران پنج ماه و اندی بین خروج از مدینه به نشانه قیام 
تا واقعه عاشورا، علیه چهره های نفاق مثل عبداهلل بن زبیر افشاگری 
کردند. این نشــان می دهد اگرچه در اسالم، اصل بر استتار عیوب 
است اما وقتی سرنوشت دین در خطر باشد، باید نسبت به عیوبی 

مثل نفاق پرده دری کرد.
از دیگر آموزه های کربال اهمیت دادن به نماز اســت؛ به طوری که 
امام حســین)ع( در بحبوحه جنگ در ظهر عاشــورا و در میانه 
میــدان، نماز جماعت را اقامه کردند. در کنار این پیام ها، صداقت 

حضرت هم بسیار مهم است؛ ایشان در این راه صداقت داشتند و 
پایان مسیر یعنی شــهادت را بازگو می کردند و درصدد نبودند با 

پنهانكاری و دیگر روش ها اصحاب را کنار خود نگه دارند.
قاطعیــت و صالبــت رهبری از دیگــر درس های عاشوراســت؛ 
از ابتــدای تصمیم به قیام تــا نزدیكی کربــال 9 نفر به حضرت 
پیشــنهاد بیعت با یزیــد و یا توقف در مكه و حرکت به ســمت 
یمن دادنــد، اما امام پیشــنهاد خــودی و غیرخــودی در این 
 بــاره را رد کردنــد که این صالبت و قاطعیت سیدالشــهدا)ع( را 

نشان می دهد. 
عدم جنگ طلبی نیز پیامی اســت که امام با واقعه 
عاشــورا به ما می رساند؛ اســالم بر دفاع در مقابل 
حمله دشمن تأکید دارد و حســین)ع( نیز از آغاز 
جنگ سر باز زدند، همان طور که امیرمؤمنان)ع( در 
جنگ صفین چنین کردند. گذشت و توبه پذیری و 
جذابیت رهبری نیز از درس های عاشــورا هستند؛ 
چراکــه از منظر تاریخ، بار همــه مصائب کربال بر 
دوش حر است که مسیر امام)ع( را مسدود کرد، اما 
حضرت وقتی او بازگشت، توبه اش را پذیرفت و حر 

به مقاماتی که می دانیم، دست یافت.

 بین این پیام ها با انتظــار و مهدویت چه 
ارتباطی می توان برقرار کرد؟

باید توجه داشت امام زمان)عج( پس از ظهور سه 
برنامه کلی در دستور دارند: امور نظامی و جنگ ها، 
اقدامات فرهنگی و تأسیس حكومت جهانی. بنابر 
روایات، جنگ های امام زمان)عج( جهانی است نه 
منطقه ای؛ در بعد فرهنگی ایشان برای نخستین بار 
فرهنگ اســالم را در همه دنیا پیاده و اسالم را بر 
همه جهان حاکم می کنند. این اهداف در عاشــورا 
نیز به خوبی مشــهود است، چون همان طور که در 
وصیت نامه اباعبداهلل)ع( تصریح شده، ایشان برای 
تشــكیل حكومت اســالمی، اصالح امت و احیای 
فرهنــگ امر به معروف و نهی از منكر قیام کردند. 

این اهداف در دوران امامت دیگــر معصومان)ع( نیز در محدوده 
ممكن، محقق شده اســت. امروز هم ما به عنوان منتظران ظهور 
منجی)عج(، نباید و نمی توانیم دســت روی دست بگذاریم، بلكه 
باید به قدر ُوسع وارد میدان عملی کردن این اهداف مثل مبارزه با 
طاغوت، اصالحگری و امر به معروف و نهی از منكر شویم و از این 

مسیر زمینه ظهور را فراهم کنیم.

حجت االسالم والمسلمین باقری کیا در گفت وگو با قدس تشریح کرد

مثلث بعثت، عاشورا و ظهور

 یاوران حسینj؛ سعید بن عبداهلل حنفی   معارف: پس از بیعت کوفیان با مسلم بن عقیل، از طرف مسلم مأمور شد تا به مکه رفته و دعوت نامه های کوفیان را به حسین)ع( برساند. سعید بن عبداهلل شب عاشورا هنگامی که حسین)ع( بیعتش را از اصحابش برداشت تا در تاریکی 
شب هر که می خواست برود، گفت: »حسین جان! تنها گذاشتن تو بی حرمتی به رسول اهلل)ص( است؛ اگر 70 بار کشته، زنده و سپس سوزانده شوم باز رهایت نمی کنم. چگونه بروم حال آنکه کشته شدن یک بار است و پس از آن کرامتی ابدی در انتظارمان است؟« سعید ظهر عاشورا هنگام 

نماز خوف حسین)ع( مقابل حضرت ایستاد تا از اصابت تیرها جلوگیری کند تا اینکه بر زمین افتاد. در آخرین نفس ها چشم باز کرد و پرسید: » ای پسر رسول خدا! آیا وفا کردم؟« حسین)ع( فرمود: »تو پیشاپیش من در بهشت قدم خواهی گذاشت«.

مجالس عاشورایی مجالس هویت بخشی به جامعه دینی است  رسا: آیت اهلل محسن اراکی در حسینیه شهدای قم با بیان اینکه فرهنگ، هویت جوامع را تشکیل می دهد، گفت: فرهنگ، منظومه خوب و بدهای یک جامعه را شامل می شود و بیشترین کمک به هر جامعه ای، 
کمک کردن برای انجام معروف ها و دوری از منکرهاست؛ امام، ولی و نصیر جامعه و عهده دار نشان دادن راه به انسان، هدایت آن در این مسیر و کمک کردن به او است. مجالس عاشورایی مجالس هویت بخشی به جامعه دینی است؛ تمام اتفاقات عاشورا و شهدا و شخصیت های کربال 

هویت ساز و جامعه ساز هستند که باید مورد توجه باشد. انسان باید درباره انتخاب راه خود هوشیار باشد؛ قرآن و مودت اهل بیت)ع( هویت جامعه اسالمی را می سازند و دو ابزار برای شناخت راه درست هستند.

مقتل / مجلس پنجم

اگر مثلثی را در 
نظر بگیریم، در 

یک رأس آن، 
بعثت با هدف 

ابالغ دین توسط 
رسول خدا)ص( 

قرار دارد؛ در رأس 
دیگر آن ابقای 

دین با محوریت 
عاشورا و در رأس 

سوم تأسیس 
حکومت جهانی 
توسط حضرت 
ولی عصر)عج(

بــــــرش

  اکسیر محبت حسینی / بخش سوم

معارف: حقیقت عمل، فعل قلبی و نیت درونی یا همان اخالص 
اســت که ریشه در محبت دارد؛ بنابراین برای رسیدن به 

مقصود، باید عمل رنگ و بوی محبت داشــته باشد. 
در باب عمل صالح ظاهری دو نگاه افراط و تفریط 

وجود دارد:
1. افزایش عمل صالح ظاهری بدون توجه 

به نیت درونی
2. ترک عمل صالح به دلیل اهمیت 

باالی محبت
هیچ کــدام از ایــن دو نگاه مورد 
تأیید ائمه)ع( نیست؛ زیرا عمل 
بی محبــت اثر نــدارد و عمل 
ظاهــری نیز عــالوه بر اینكه 
مقدمه محبت است، بستری 
برای ظهور و بروز محبت نیز 

است. 
در تاریخ ثبت است که بعضی 
از اصحاب ائمه)ع( که دوره ای 

اهل ایمان و وال بوده اند، به دلیل 
برخی کارشكنی ها در امتحانات 

شكست خورده و عشق و محبتشان 
تبدیل به بغض و کدورت شــده است. 

نمونه آن ابن ابی العزاقر شلمغانی از خواص 
بانفوذ و فقیه بزرگ عهد غیبت صغری است که 

انتخاب جناب حسین بن روح به عنوان نایب سوم حضرت، 
بر او سخت  آمد و جزو معاندان شد. به همین دلیل حضرت فرمودند: 
دعا کنید تا ایمان شما عاریه و امانت نباشد و از خداوند بخواهید که 

این محبت را در قلب شما مستقر قرار دهد.
راه باقــی ماندن این محبت در وجود آدمی،  چیزی جز انجام عمل 
صالح نیست. مؤمن نمی تواند به بهانه محب بودن، دنبال معصیت 
باشد، زیرا معصیت، محبت را از بین می برد، به ویژه اگر معصیت از 

روی استكبار باشد.
حكما گفته اند: تكالیف الهی قراردادی نیست بلكه دستورات شرع، 
انسان ساز بوده و در رشد دنیوی انسان تأثیرگذار هستند و فلسفه 
تشــریع احكام الهی، سر و سامان دادن به نظام عالم دنیا و زندگی 

جمعی است.
در نگاهی عمیق برخی فرموده اند: دستورات الهی بیانگر رابطه بین 
دنیا و آخرتند و در رشد دنیوی و اخروی انسان اثرگذار است؛ در واقع 
دنیا و آخرت آن قدر به هم پیوســته و تنیده اند که هر عمل دنیایی 

چهــره ای ملكوتی دارد؛ مثالً دروغ و غیبت واقعاً  انســان را از 
خداوند دور می کند؛ اما اهل معرفت گفته اند: درست است 
که آخرت ملكوت دنیاســت، اما آخرت فقط ملكوت 
اعمال ظاهری دنیا نیســت بلكه آنچه در آخرت 
بیش از همه ظهور و بروز دارد، حقیقت بندگی 
و اخالص و محبت است. چنانكه در حدیث 
ََّما الْْعَماُل بِالنِّیَّات«؛  نبوی آمده است: »إِن
به درستی که اعمال و کارهای انسان 

به نیت ها وابسته است.
آن چیزی کــه در آخرت بیش 
از همه خود را نشــان می دهد، 
محبت اســت که با  خود نور 
به همــراه دارد. تمــام اعمال 
حســنه مقدمه ای برای این 
اخالص اند؛  با  همراه  محبت 
یک عمل کوچک با اخالص 
از ســر محبت، اثر بســیار 
بیشتری از عمل بزرگ بدون 

محبت دارد. 
با این توضیحات می توان فهمید 
چرا درباره  زیارت امام حسین )ع( 
این قدر مناقب و فضائل برشمرده اند؛ 
محمد بن مســلم از امام باقر)ع( روایت 
کرده: »اگــر مردم می دانســتند زیارت امام 
حسین)ع( چقدر فضیلت و ثواب دارد، به درستی که 
از شوق می ُمردند و نفس هایشان از روی حسرت بند می آمد«. گفتم: 
»چقدر فضیلت دارد؟« حضرت فرمودند: »هر کس امام حسین)ع( 
را زیارت کند از روی اشــتیاقی که به او دارد، خدا برایش هزار حج 
مقبول و هزار عمره مبروره و اجر هزار شــهید از شهدای بدر و اجر 
هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شــده و ثواب هزار بنده آزاد 

کردن که مراد از آن رضای خدا باشد، می نویسد«.
امام موســی بن جعفر)ع( نیز فرمودند: »کمتریــن ثوابی که به زائر 
اباعبداهلل)ع( کنار نهر فرات داده می شود، آنگاه که حق و حرمت و 
والیت او را بشناسد، این است که آنچه از گناهان پیش فرستاده و 

بعداً می فرستد )گناهان گذشته و آینده او( آمرزیده می  شود«.
آری! زیــارت امام حســین)ع( و اشــک ریختن بــر آن حضرت 
چــون از برترین مظاهــر محبت اســت و قلب آدمــی را به آن 
 حضــرت گره می زند، بیشــترین آثــار را هم در تقــرب به خدا 

و رشد معنوی انسان دارد.

منبر

تحلیل واقعه عاشورا؛ از کوفه تا کربال / بخش پنجم

نخبگانی که دچار »خودفرزانه پنداری« شدند!
کنترل  با  زیاد  عبیداهلل بن  معارف: 
افكار عمومی جامعه، خیزش مردم 
را بــا موجــی از تهدیــد و ترعیب 
مواجه کرد و سبب شد جای جبهه 
حق و باطل با یكدیگر عوض شــده 
و کوفیان که امام)ع( را عامل نجات 
خود از دست ظلم و ستم بنی امیه 
می دیدند، برعكس ایشــان را عامل 
به  و آشــوب های  ناامنی ها  تمــام 
وجود آمــده تلقی کنند؛ در نتیجه 
از حمایت خود از امام)ع( دســت 
ایشــان صف  مقابــل  و  کشــیده 
کشــیدند و ایشــان را به شهادت 

رساندند.
در واقــع اگر هدف مــردم و رهبر 
انقالب  آن  نباشــد،  یكــی  جامعه 
اینجا  شكســت خواهــد خــورد؛ 
 نیــز هدف مردم کوفه تــا جایی با 
بــود که  امــام حســین)ع( یكی 
هزینه امنیتــی و اقتصادی زیادی 
زمانی  باشد؛  نداشــته  آن ها  برای 
که متوجه شــدند دفاع از امام)ع( 

هزینه زیادی برایشــان خواهد داشت، 
دست از قیام خود برداشته و مقابل امام صف 

کشیدند. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در مورد این صفت کوفیان در خطبه 

136 نهج البالغه می فرمایند: بیعت شــما مردم با من ناگهانی 
نبود؛ هدف من و شــما یكسان نیســت؛ من شما را برای خدا 
می خواهم و شــما مرا برای خود می خواهید؛ »لم تكن بیعتكم 
إیّــای فلتة و لیس أمری و أمرکم واحدا، إنّی أریدکم هلل و أنتم 
تریدونني لنفسكم«. تعریف روشنی از این مردمان نیز در کالم 
امام حســین)ع( در مسیر کربال آمده است؛ ایشان می فرمایند: 
»مردم بنده دنیا هســتند و دین بازیچه ای بر زبان آن هاست و 
هنگامــی که به آزمونی گرفتار آیند، دینــداران اندک اند؛ »إِنَّ 
ُصوا  یُن لَْعٌق َعلَی أَلِْســَنِتِهم... َفإَِذا ُمحِّ نَْیا َو الدِّ النَّــاَس َعِبیُد الدُّ

یَّانُون«. بِالَْباَلِء َقلَّ الدَّ
مردم کوفه در قیاس با تمام شــهرهای اسالمی، جزو نخبگان 
محســوب شــده و دارای قدرت تأثیرگــذاری در جریان های 
مختلف سیاســی و اجتماعی آن زمان بودنــد؛ اما با توجه به 
ســاختار درون جامعه کوفه درمی یابیم این طور هم نبوده که 

همه در بزنگاه هــای تاریخی دارای 
تشــخیص صحیح باشــند؛ افرادی 
مثل شــریح قاضی که جزو خواص 
جامعه بود، با یک سكوت خود سبب 
شكست جنبش مسلم و با یک فتوا 
می شود.  امام)ع(  شــهادت  موجب 
ابتدای دوره  امیرالمؤمنیــن)ع( در 
چهار سال و 9 ماهه حكومت خود، 
خطاب به کوفیــان تعاریفی از این 
َُّكْم  قبیــل دارند: »یَا أَْهــَل الُْكوَفِة إِن
ِمْن أَْکــَرِم الُْمْســلِِمیَن َو أَْقَصِدِهْم 
تَْقِویمــاً َو أَْعَدلِِهْم ُســنًَّة َو أَْفَضلِِهْم 
َســْهماً فِي الْإِْساَلم«؛ ای مردم کوفه 
 شــما از گرامي ترین مســلمانان و 
با اســتقامت ترین آنان و عادل ترین 
ایشــانید و برتر از آن ها هستید از 
نظر ســهمی که در اسالم دارید. اما 
مدتی بعد، مردم کوفه ایشــان را به 
جایی رساندند که در وصف آن ها در 
خطبه 131 نهج البالغه می فرمایند: 
»َهْیَهاَت أَْن أَْطلََع بُِكْم َســَراَر الَْعْدِل 
أَْو أُقِیَم اْعِوَجــاَج الَْحق«؛ هیهات که 
با شــما بتوانم تاریكی را از چهره عدالت 
بزدایم و کجی هایــی را که در حق راه یافته، 

راست نمایم.
همچنین در خطبــه 121 نهج البالغه می فرمایند: »أُِریُد 
ْوَکة«؛ می خواهم  ْوَکِة بِالشَّ أَْن أَُداِوَي بُِكْم َو أَنُْتْم َدائِي َکَناقِِش الشَّ
به وســیله شما بیماری ها را درمان کنم ولی شما درد بی درمان 
من شده اید؛ کســی را می مانم که خار در پایش رفته و با خار 

دیگری می خواهد آن را بیرون کشد. 
در واقــع نخبگان کوفــه دچار یک نوع »خــود فرزانه پنداری« 
شــده بودند و این طور تصــور می کردند که مصلحت را بهتر از 
علی)ع( می فهمند؛ به همین دلیل گروهی مثل خوارج شــكل 
گرفت که موجب تحمیل بســیاری از امور بــه امیرالمؤمنین 
 شــد. امــام صــادق)ع( می فرمایند: کســانی کــه روبه روی 
امام عصر)عج( می ایســتند نیز ابتدا برای پیروزی ایشان تالش 
می کنند اما وقتی نوبت به تشــكیل حكومت جهانی می رسد، 
بر اســاس غرور و تكبری که در آن ها رســوخ کرده، این توهم 
 را خواهند داشــت که صالح حكومت را بهتر از امام تشخیص 

می دهند.

عبرت
 حجت االسالم محمدحسن وکیلی حجت االسالم مصطفی امینی خواه محسن فاطمی نژاد سیدجواد نقوی

زیارت امام حسینj از برترین مظاهر محبت است

   پنجشنبه  14شهریور 1398 5 محرم 1441 5 سپتامبر 2019   سال سی و دوم   شماره 9056 
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آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه شماره 98046- خرید تعداد 2500 عدد قطعه چوبی کد S-39 )شامل: تأمین مواداولیه، ماشینکاری و...( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 98047- خرید تعداد 1500 عدد قطعه چوبی کد D-52 )شامل: تأمین مواداولیه، ماشینکاری و...( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 98048- خرید تعداد 8000 عدد قطعه فلزی کد V-03 )شامل: تأمین مواداولیه، ماشینکاری و...( مطابق با اسناد مناقصه.
مناقصه ش��ماره 98049- خدمات ماش��ینکاری تعداد 2000 عدد قطعه فلزی کد D-03 )ش��امل: فرزکاری، س��وراخکاری و...( مطابق با اس��ناد 

مناقصه.
مناقصه شماره 98050- خدمات ماشینکاری تعداد 2000 عدد قطعه فلزی کد D-73 )شامل: فرزکاری، وایرکات و...( مطابق با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 98052- خرید تعداد 5000 عدد قطعه فلزی کد G-31 )ش��امل: تأمین مواداولیه، وایرکات، فرزکاری، اسپارک و...( مطابق با 
اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 98053- خرید تعداد 2500 عدد قطعه فلزی کد G-32 )شامل: تأمین مواداولیه، وایرکات، فرزکاری، اسپارک و...( مطابق با 
اسناد مناقصه.

مناقصه شماره 98054- خدمات ماشینکاری تعداد 3000 عدد قطعه فلزی کد S-1 )شامل: ماشینکاری، مونتاژ و...( مطابق با اسناد مناقصه.
مناقصه شماره 98055- خرید یک دستگاه کوره صنعتی پیوسته مطابق با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اسناد مناقصه: مناقصه 500/000 ریال واریز به حساب شماره IR 100150000000024801530128 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه
)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/ کد ملی کارگاه تحویل 

می گردد(
محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.
محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 98/06/30        بازگشایی پاکت ها: 98/07/02
داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002- 051 تماس حاصل فرمایید.                                               شناسه آگهی 588229

آگهی تغییرات شرکت دهیاریهای بخش باشتین شهرستان داورزن شرکت تعاونی به شماره ثبت 3508 و شناسه ملی 14003968508
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,03 و نامه شماره 9106 مورخ 97,11,8 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای رمضان ریوندی با ش��ماره ملی 0792225589 به س��مت مدیر عامل - آقای علی مهری با شماره ملی0780245385 به سمت 
رئیس و آقای حسن آبکار با شماره ملی 0055342132 به سمت نایب رئیس و آقای جالل پور قوامی با شماره ملی0794902391 به سمت منشی هیئت 
مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ 99,11,17 انتخاب ش��دند. 3 –کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می وتعهدآوربانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق 
بهادار با امضای ثابت آقای رمضان ریوندی مدیر عامل و آقای علی مهری رئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان به امضای آقای حسن آبکار نایب رئیس 

هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واسناد ونامه های عادی به امضاء آقای رمضان ریوندی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )588659(
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آگهی تغییرات شرکت دهیاریهای بخش باشتین شهرستان داورزن شرکت تعاونی به شماره ثبت 3508 و شناسه ملی 14003968508
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,09,26 و نامه شماره 9106 مورخ 97,11,8 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
س��بزوار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق ش��د و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: تصدی به انجام 
خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مس��افرت گروهی و گش��تهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات 
ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری") در جهت گرفتن مجوز بومگردی و گردشگری در سطح بخش( 2- "عرضه خدمات بیمه ای بارعایت 
قانون تأس��یس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات ش��ورای عالی بیمه دس��تورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه" )درجهت پیگیری 
واخذ مجوز نمایندگی یاکارگزاری صندوق بیمه روس��تاییان و عش��ایر(پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )588665(
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
جهت تهیه لیست کوتاه 

اداره کل نوس��ازی مدار س اس��تان خراسان رضوی  در نظر دارد وفق بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی متقاضیان ش��رکت در مناقصات پروژه های ای 

این اداره کل اقدام نماید . لذا از ش��رکت های متقاضی درخواس��ت می گردد جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
و نیز دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی تا مورخ  98/06/21 به س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  )شماره فراخوان  2098004542000045 ( مراجعه نمایند. 
شرایط متقاضیان : 

دارای گواهینام��ه صالحی��ت معتب��ر پیمانکاری رتبه 5 و 4 و باالتر ابنیه ، تاسیس��ات از س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور 

مشخصات کلی پروژه ها:
احداث ساختمان های آموزشی ، ورزشی ، خوابگاه و.... مورد نیاز آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 

تاریخ انتشار اسناد : در سامانه مورخ 98.06.14
مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی از سامانه ستاد: مورخ 98.06.21

مهلت ارسال اسناد در سامانه:  98.07.06
قرارداده��ا                                                                                       واحدام��ور  ب��ا  توانن��د  م��ی  کنن��دگان  ش��رکت  ارزیاب��ی  اس��ناد  در  ابه��ام  ص��ورت  در 

با شماره 37681713-051 تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

شماره نامه: 139804906091000655
تاريخ نامه: 1398/06/12

شماره پرونده: 139304006091000454/1
شماره بايگانى پرونده: 9301044

آگهى اصالحى ابالغ اخطاريه ماده 102 آئين نامه كالسه 9301044 و 9301299
ــالمى در سطر  ــماره م-الف 5053 مورخه 96/11/30 روزنامه جمهورى اس ــره ش احتراماً پيرو آگهى منتش
ششم فاطمه سادات اسفنديارى بواليت پدرش آقاى محمد جواد اسفنديارى صحيح مى باشد كه بدينوسيله 

تصحيح مى گردد. آ- 9807302
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

شماره نامه: 139804906091000654
تاريخ نامه: 1398/06/12

شماره پرونده: 139304006091000454/1
شماره بايگانى پرونده: 9301044

آگهى اصالحى ابالغ اخطاريه ماده 101 آئين نامه كالسه 9301044 و 9301299
ــطر  ــالمى در س ــماره م-الف 2410 مورخه 96/4/31 روزنامه جمهورى اس ــره ش احتراماً پيرو آگهى منتش
ــادات اسفنديارى بواليت پدرش آقاى محمدجواد اسفنديارى صحيح مى باشد كه بدينوسيله  دوم فاطمه س

تصحيح مى گردد. آ- 9807303
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001877ـ  1398/04/26 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه فرهادى نژاد  فرزندمحمد بشماره 
ــتادو هفت صدم سهم مشاع ازكل ششدانگ  ــماره ملى 0652472559 نسبت به هش ــنامه 12 و  ش شناس
ــى بخش 2 بيرجند از  ــالك 1993 فرعى از 249 ـ اصل ــاحت كل  360 متر مربع بپ ــاب منزل به مس يكب
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــت . لذا به منظور اطالع عم ــل مالكيت ژيان رفيعى  محرز گرديده اس مح
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9806616
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/14

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

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

فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860308001002278 ـ 1398/05/26 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على دهقانى   فرزند محمد  بشماره شناسنامه 3 صادره از بيرجند  
ــدانگ يك باب منزل  به مساحت 67/24 متر مربع قسمت از  ــبت به شش ــماره ملى 0652391850 نس ش
پالك 1396ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل زينل دستى گردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى م ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ب

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد..9806667
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/14

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
كالسه پرونده:15031347

وقت رسيدگى:دوشنبه 98/6/18
خواهان مراد شه بخش معلم 

خوانده: قادربخش ريگى – محمد پيرى ناروئى- محمد على ساالرزهى . خواهاندادخواستى تسليم اين شورا 
ــت خواهان و به  ــده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس ــيدگى تعيين ش نموده كه وقت رس
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى   مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه  به دبيرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى  دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر  فوق جهت رسيدگى  حاضر گردد.چنانچه بعدا ابالغى 

به وسيله آگهى الزم شود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .9807307
مسئول دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 8 زاهدان 

آگهى افراز
ــى از اين اداره تقاضاى افراز  ــماره 5989 /1396/10 مورخه 1396/5/11 خانم عذرا كرم ــر وارده به ش براب
سهمى خود را به ميزان دو شعيرمشاع از هشت شعيرمشاع اعيانى شش دانگ پالك 8/336 واقع در حومه 
ــتناد 18 آيين نامه اجرايى مفاد  ــه همدان را نموده آدرس اكثر مالكين را اعالم ننموده اند به اس بخش س
اسناد رسمى از كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت ميشود راس ساعت 10 صبح وقت 
ــت توسط نماينده و نقشه  ــنبه مورخه 1398/6/31 در محل وقوع ملك حاضر تا مورد درخواس ادارى يكش
بردار اعزامى اداره ثبت اسنادوامالك  بازديد به عمل آيد، ضمنا عدم حضور مالكين مشاعى و صاحبان حق 
ــود چنانچه نيازبه آگهى مجدد باشد درهمين روزنامه چاپ و مدت آن  مانع ازانجام عمليات افرازى نمى ش

ده روز ميباشد .9807300
( م الف 897) 

رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك همدان – على زيورى حبيبى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت  اول
ــوراى حل اختالف  زبرخان آقاى على اصغر زرندى محكوم  ــه 970298 اجرايى ش به موجب پرونده كالس
ــغ 1800000ريال بابت هزينه  ــته و نيز مبل ــت به پرداخت مبلغ 296/731/990ريال بابت اصل خواس اس
ــر دولتى در حق دولت  ــعودفروغ نيا و مبلغ 14/83590ريال بابت نيم عش ــى در حق محكوم له مس دادرس
چون مشاراليه نسبت به توديع بدهى خود اقدامى ننموده حسب تقاضاى محكوم له اموالى توقيف و توسط 
ــنبه در محل اجراى احكام  ــاعت 10 روز دوش ــناس ارزيابى و مقرر گرديد در تاريخ 1398/07/22 س كارش
دادگاه زبرخان از طريق مزايده حضورى به فروش مى  رسد لذا طالبين خريد و شركت در مزايده مى توانند 
پنج روز قبل از انجام مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال مورد مزايده مهيا شود. مزايده 
از نرخ پيشنهادى نوبت اول شروع شده و به فردى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد 
ضمناً هزينه هاى حراج و نقل و انتقال به عهده خريدار مى باشد و اجراى احكام مسئوليتى نخواهد داشت 
ــى ظرف يك ماه ازبرنده  ــده مزايده فى المجلس دريافت والباق ــنهادى برن ــل ده درصد از بهاى پيش وحداق
مزايده اخذ خواهد شد. در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاى اموال  را نپردازد سپرده او پس از 
كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد.اموال مورد مزايده وقيمت پايه آن توسط 
ــد. ازيابى كوره اجر پزى واقع در يوسف آباد به مساحت  ــرح ذيل ميباش ــناس ارزيابى گرديده وبه ش كارش

17هكتار داراى پالك ثبتى 30فرعى از 158فرعى به مبلغ پانصد ميليون تومان بر اورد شد.9807284
انتشار:98/06/14

عليرضا رباطى قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف زبرخان 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده طى  ــهاديه محلى گواهى امضا ش ــا ارائه دو برگ استش ــى فرزند محمدتقى ب ــم جمال ــم مري آقاى/خان
ــه دانگ  ــبت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول نس ــت مورخ 11486-98/06/04تقاضاى صدور س درخواس
ــتان سبزوار كه در  ــدانگ زمين پالك 8فرعى811-اصلى واقع در بخش 1حوزه ثبتى شهرس ــاع از شش مش
صفحه 319دفتر12بشماره ثبت1489و سند بشماره -صادر و تسليم شده است برابر سند رهنى 63329-

90/05/16وسند رهنى58293-88/04/02 دفتر17سبزوار در رهن بانك پارسيان قرار دارد و حسب اعالم 
ــت در اجراى ماده120آئين نامه  ــده را نموده اس ــند مالكيت در اثر نقل مكان مفقود ش مالك-متقاضى س
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل سند مالكيت نزد 
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به همراه اصل سند مالكيت  ــند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش خود ميباش
ــمى به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  ــند معامله رس يا س
ــود اين اداره مطابق  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت يا س اعتراض ارائه نگردد و يا درصورت اعتراض اصل س
ــند اوليه به نام غالمرضا معمارى  ــند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.س مقررات اقدام به صدور س
ــش دانگ مى باشد كه مع الواسطه برابر سند رسمى57474-87/12/13دفتر1سبزواربه خانم  نسبت به ش

مريم جمالى نسبت به سه دانگ منتقل گرديده است.(م الف 98/100/3025)  آ-9807273
تاريخ انتشار:1398/06/14

على آب باريكى- رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار  

دادنامه
ــوراى حل اختالف نخل تقى در وقت فوق العاده  به تصدى امضا كنندگان ذيل  ــه ش بتاريخ 98/6/12 جلس
ــت پرونده كالسه 98/385 تحت نظر است شورا پس از بررسى  اوراق و محتويات پرونده ختم  ــكيل  اس تش

رسيدگى  را اعالم و مبادرت به صدور راى  مى نمايد.
شماره دادنامه 98/6/12-98/619

راى شورا       
در خصوص دادخواست  اقاى كريم توكليان   به  طرفيت عباس بارونى  به  خواسته  مبلغ 120/000/000ريال 
معادل دوازده ميليون   تومان بابت يك فقره چك به شماره سريال 552138   با حسب محتويات پرونده 
ــيدگى مبلغ 120/000/000ريال از  ــات رس ــت تقديمى و اظهارات در جلس خواهان وبه موجب دادخواس
ــات حضور پيدا نكرده و دليل  ــد. همچنين خوانده  عليرغم ابالغات قانونى در جلس خوانده طلبكار مى باش
ــورا دعوى خواهان را محرز و  و مدركى دال بر برائت از ذمه  خود از طلب خواهان ارائه ننموده اند. لذا  ش
ــتندا به ماده 198 قانون ايين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب  ــخيص داده لهذا مس ثابت تش
1379 در امور مدنى حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000ريال بابت طلب به انضمام 
خسارات قانونى وارده و هزينه هاى تاخير و تاديه و هزينه دادرسى از تاريخ صدور  چك مورخ 97/11/20 
ــان اجراى حكم   در حق خواهان  صادر و  اعالم مى نمايد.راى صادره با توجه به ابالغ قانونى غيابى    ــا زم ت
است و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى   در اين شورا مى باشد. وبيست روز پس از اين 

قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى شهرستان عسلويه مى باشد.9807266
شعبه 2 حوزه قضايى عسلويه 

تاريخ انتشار:98/6/14

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 909 به ش ــنامه ش ــيرخانى داراى شناس ــول ش نظر به اينكه آقاى غالمرس
ــادروان شعيب  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 4/980195 از اين ش
شيرخانى به شناسنامه 0740375385 در تاريخ 1398/05/09 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  غالمرسول شيرخانى فرزند يوسف به شماره ملى 0748791817 متولد 1355/08/5 پدر متوفى 

2- كبرى شيرخانى فرزند گل احمد به ش ملى 0748433767 متولد 1359/6/20 مادر متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9807265
تاريخ انتشار : 1398/06/14 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

نمايندگى تايباد التفاتى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برات نيازمندى باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت 
سند مالكيت  المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 522 
فرعى از 345- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباشد بعلت نامعلومى مفقود مى 
باشد با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق بنام برات نيازمندى ثبت و سند مالكيت چاپى 
ــليم گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد  548445 الف/94 صادر و تس
ــبت به ملك مورد  ــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس م
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار 
ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم  ــند مالكيت يا س ــت اصل س اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 

يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد.9807264
ناصر حسن زاده

رئيس  ادره ثبت اسناد و امالك درگز

شماره مزايده: 139804306091000226
تاريخ ثبت: 1398/06/02
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9101496
بانك سپه به استناد سندرهنى 5117 مورخه 1389/12/24 دفترخانه 150 مشهد اجراييه اى تحت كالسه 
ــغ 4/126/935/100 ريال عليه: 1- اعظم دهقان نيرى  ــه 1391/12/25 در قبال مبل 9101496 در مورخ

فرزند عباس به شماره شناسنامه 3313 كدملى 0051721473 ((به عنوان راهن))
ــه ملى  ــماره ثبت 11911 شناس ــهامى خاص) به ش ــى زيبا گل طوس (س ــاى غذاي ــركت فرآورده 2- ش

10380276063 ((به عنوان وام گيرنده))
صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1391/02/08 به راهن و 1392/03/09 به وام گيرنده و در پايان 
مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده 
ــدانگ اعيان پالك ثبتى 11521 فرعى (يازده هزار و پانصد و بيست و يك فرعى) از 5 (پنج)  تماميت شش

اصلى بخش 9 (نه) مشهد به آدرس: مشهد بلوار شهيد صادقى، شهيد صادقى 8 پالك 7
ــش صد ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته كه  بمبلغ 16/000/000/000 ريال معادل يك ميليارد و ش

مشخصات و توصيف ملك در روز ارزيابى كارشناسان بدين شرح مى باشد.
ــند مالكيت ششدانگ يكباب منزل و مغازه پالك ثبتى شماره 11521 فرعى از 5 اصلى بخش 9  تصوير س
مشهد كه عرصه آن موقوفه اداره اوقاف به موجب سند اجاره رسمى به شماره 188145 مورخ 1389/12/14 
دفتر 24 مشهد از طرف اداره اوقاف در اختيار راهن ميباشد و سند رسمى شماره 108468 دفتر 24 مشهد 

بوده و در تاريخ 1370/07/15 به نام خانم اعظم دهقان نيرى ثبت و سند صادر شده است.
تصوير گزارش بازديد ساختمان به شماره 1389/10/12 پروژه مذكور يا كدنوسازى 1- 031- 30- 10- 1 
ــاحت اعيان در زيرزمين 72/45 مترمربع، در همكف 65  ــاحت عرصه 95/62 مترمربع و مس كه در آن مس
مترمربع، در طبقه اول 87/45 مترمربع، در طبقه دوم 87/45 مترمربع و در طبقه سوم 52 مترمربع شامل 
ــت. ضمناً ميزان پيش  ــده اس ــاحت پله ها مجموعاً 372/8 مترمربع درج ش ــاعات كه با مس مفروزات و مش

آمدگى در طبقات اول و دوم و در معبر جنوبى به ازاء هر طبقه 11 مترمربع گزارش شده است.
ــيه خيابان 16 مترى با كاربرى مسكونى و تجارى و تراكم متوسط  ــخصات محل: - ملك واقع در حاش مش

واقع است.
ــت كه در اين اعيانى: زيرزمين با فعاليت تعمير و فروش  ــمت غربى عرصه ساخته شده اس - اعيانى در قس
ماشين هاى ادارى بوده، كف زيرزمين به صورت سراميك- ورودى از قسمت حياط به صورت راه پله- ارتفاع 

3/25 متر- نورگير با پنجره آهنى به سمت پياده رو احداث شده- داراى سرويس بهداشتى و حمام است.
ــفال- فاصله كف  ــمت حياط و غرب ملك كه نما بصورت آجر س - طبقه همكف داراى دو واحد تجارى س
ــه پله- ارتفاع واحدها 4 متر- كف مغازه سمت حياط بصورت سراميك كه ديوارهاى  تا پياده رو به تعداد س
ــت و  ــين هاى ادارى داير اس ــا درب و پنجره آلومينيومى و با فعاليت ماش ــل چوبى ي ــى آن داراى پان داخل
ــده و ديوارها گچ يا ارتفاع 4 متر و درب ورودى بصورت  ــمت غرب ملك موكت ش همچنين كف مغازه س

رول آپ ميباشد.
ــده است. هر  ــاخته ش ــفال و پنجره ها به صورت آلومينيومى س - طبقه اول و طبقه دوم نما بصورت آجر س

طبقه داراى خواب، آشپزخانه اپن؛ سرويس بهداشتى و حمام هستند.
- طبقه سوم داراى كف سراميك، خواب و آشپزخانه ميباشد.

ــف داراى 30 متر  ــده و طبقه همك ــده براى اعيانى مذكور پايانكار صادر نش ــى به عمل آم ــس از بررس - پ
تجارى ميباشد.

- مجموعه داراى امتياز آب و برق و گاز اعيان آن اسكلت فلزى و قدمت حدود 26 سال در زمان ارزيابى
- با توجه به مشخصات و وضعيت ملك و مالحظه جهات كارشناسى ارزيابى محل مورد نظر بدون در نظر 
گرفتن بدهى هاى مالى به شهردارى، سازمان امور مالياتى و ساير ارگانها و نهادها دولتى و غيردولتى شامل 
ــش صد ميليون تومان  ــا برابر 16/000/000/000 ريال معادل يك ميليارد و ش ــه و اعيان مجموعه ه عرص

برآورد ميگردد- حدود اجمالى ملك با مورد ارزيابى مطابقت دارد.
حدود اربعه ملك: شماالً به طول 8/10 متر ديوار به ديوار اعيان منزل حاج نورعلى پورخاكسار شرقاً به طول 
11/2 متر ديوار به ديوار اعيان منزل حاج عليرضا رضايى جنوباً به طول 8/9 متر درب منزل و مغازه ديوار 

به خيابان غرباً به طول 11/3 متر ديوار به ديوار اعيان منزل خانم سكينه عبداهللا آبادى
ــت  ــزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى طبقه همكف داراى دو واحد تجارى اس ــك موصوف برابر گ مل
ــمت غرب بصورت رول آپ مى باشد طبقه اول با عنوان  ــينهاى ادارى داير است مغازه س كه با فعاليت ماش
ــركت تزئيناتى داير بوده طبقه سوم تصرفات قيد  ــكن فرهنگيان و طبقه دوم به عنوان ش اتحاده تعاونى مس
ــى ملك با واقع تطبيق ملك  ــد و حدود اجمال ــده و واحدها با مبايعه نامه عادى در اجاره غير ميباش نگردي
ــتى داراى يك  ــماره 139885606003007149 مورخه 98/6/9 دفتر امالك بازداش موصوف برابر نامه ش
ــده از مبلغ 16/000/000/000  ــد مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى ش ــتى مى باش فقره بازداش
ــعبه رهنى اجراى اسناد  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 1398/06/31 از س ريال در روز يكش
رسمى مشهد مشهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى مشهد (رهنى) 
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــهد ش مش
رسمى مصادف گردد جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نيم عشر 
ــق تبصره 6 ماده 121 بعهده  ــاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طب ــاير هزينه ه ــى و حق مزايده و س اجراي

برنده مزايده مى باشد. 9807373
رياست اداره اجراى مشهد- لعلى

ا︮ــ﹏ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ال ﹡﹢د 
﹝ــ︡ل ١٣٩۶︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک  اــ︣ان٢۶-۴۵٩ج۴٣و 
︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر K4MA690-R186616 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
 ﹟ــ︀م ﹁︀︵﹞﹥ د﹐ور دو﹠︋ NAPLSRALDH1298792

﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡
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 ROA1700CC︥و ﹢اری︎   ︨ ️﹫﹊﹛︀﹞ ︡﹠ ︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨ 
 ﹤ ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ۵٧٧ ی ٢۵ ا︣ان١٢︋   ︫﹤ ﹝︡ل ١٣٨٩︋ 
-NAAB41 ﹤﹠︑ ︀ره﹝ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١١٨٨٩٠٠۴٠۵٣ و︫ 

ــ﹫︡ ﹠︑ ﹟﹫︧︀ ﹝﹀﹆﹢د  ﹠︀م آ﹇︀ی︨   ︋PM5AH268843
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡. 
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣اGTXi ︡  ﹝︡ل ١٣٨٧ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2745395 و ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩              ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   S1412287905659 ︫︀︨ــ﹩ 
٣۶۵ ل ۵٣ اــ︣ان ٣۶ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︧ــ﹫﹟ ﹡﹆︡ی 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹁︣از ﹎︪️ ﹇﹛ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩٩١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٩٠٠۴٠۶٣٠

︡ : ١- آ﹇︀︀ن ﹝︧︺﹢د ا︠﹢ان  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٣٨۵٠۴٧١٣۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ، ﹝﹞︡ ︠﹙﹫﹀﹥ ︫﹢︫︐︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٣٨۴٧۴٣٩٣۵ 
︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ور︀﹡﹥ ﹡︷︀﹝﹩ ︎﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٣٨۵٩٠٩٩٢۶ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل 
︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹫︊︀︫︡. ٢- آ﹇︀︀ن ︗﹢اد   ︫︣﹞ ︀ ︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و︋  ــ︣﹋️︋  ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ــ︡﹡︡.﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  ا﹡︐︀ب︫ 
︀زرس  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٩٣١٨۶٩٢٨٨︋   ︫﹤ ︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹞︡ ر︨﹢﹜﹩︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٣٨١٠٨۴۵٨٢︋   ︫﹤ ﹝﹆︀م دو︨ــ️︋ 

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ا﹊ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹩﹚︻
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇﹛ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹛ (۵٨٧٩۴١)
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 ﹩﹑︮ا ﹩﹎آ
︎﹫︣و آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹊︀﹡﹫︤ه ١٣٩٨٣٠۴٠۶١٨۵٠٠۴٩١٢﹝﹢رخ ١٣٩٨,٣,٨﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و ︗︀﹡﹍︣دی ︎︣﹡﹫︀ ﹎︪️ ︎︣واز ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود 
 ﹤﹆︡︮ ﹜﹡︀︠ ا︫︐︊︀ه ︋﹢ده و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝٠٧٠٣٨٣۵٢۶٢ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ﹝︣︑︀︲﹫︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹤﹡︀﹝︨ــ ﹜﹡︀﹫﹎︀رم آ ︣︴١٠٣٨٠۶١۴٢٠٧ در ︨ــ ﹩﹚﹞ ﹤︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ۴۵٢۵٧ و ︫﹠︀︨ــ ﹤︋

 .︡ا︮﹑ح ﹎︣د ﹩﹎و︨﹫﹙﹥ آ ﹟(︠︀رج از ︫︣﹋︀ ) در︨️ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ۵٢٢٩٢۴٨١٠۶ ﹩﹚﹞ ︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره﹨︀︵
(۵٨٨۶۶۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 14 شهریور 1398 5 محرم 1441 5 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9056 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتعجیل در اصالح قانون تجارت آسیب زاست
اصالح قانون تجارت کشور که بیش از هفت دهه از عمر تصویب آن می گذرد، با 
توجه به ظهور کسب و کارهای اینترنتی، دانش بنیان و فضای مجازی و تجارت های 
متفاوت با دنیای دیروز، بسیار مهم است. اما مهم تر از تصویب قوانین جدید ، توجه 
به تصویب قوانینی کارساز و کارآمد است، چرا که استناد به قوانین کهنه قبلی بهتر 
از تدوین قوانینی است که به صورت سطحی و بدون مطالعه و آگاهی از نیازهای 

روز تجارت تصویب شود.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی باید به این مهم واقف باشند قوانینی که با 
فوریت و عجله تصویب می شــود آثار منفی و زیانبارتری نســبت به قانون اولیه 
بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند. متأسفانه اصالح قانون تجارت توسط مجلس 
شورای اسالمی در شرایطی دنبال می شود که عمر مجلس دهم رو به پایان است و 
دغدغه های کاری و آماده سازی های نمایندگان برای ورود به انتخابات پیش رو مانع 
از ایجاد تمرکز کافی بر طرح ها و لوایح مهم و کارساز می شود. هرچند اصالح قانون 
تجارت بسیار ضروری است اما با توجه به اینکه موضوعات کنونی حوزه تجارت 
متفاوت از حوزه تجارت قبلی با پیچیدگی ها و تنوع بیشتری است، تعجیل در این 
اصالح به هیچ وجه منطقی و معقول نیست؛ چرا که کاهش تعداد مواد و تنظیم 
آن بــه صورت مختصر و مفید و خودداری از تصویب دوباره قوانین زائد و اضافی 
نیازمند زمان مناسب و آمادگی های الزم از سوی نمایندگان است و نمایندگان در 

حال حاضر مشمول همه این موارد نیستند. 
اهالی تجارت به این موضوع واقف هستند که تجارت و قوانین آن با سایر قوانین 
اقتصادی تنیده شده است؛ این تنیدگی، در اسناد باالدستی، طرح و لوایح مختلف 
اقتصادی و بانکداری و تولید ریشه دارد، بنابراین تصویب فوری آن و غافل ماندن 
منجر به شکست قابل توجه آن می شــود، درنتیجه صبوری نمایندگان و عدم 
قطعی کردن چنین قانونی بدون مطالعه و بررسی جوانب آن بسیار مهم است، چرا 
که غفلت از عواقب اصالح و تصویب عجوالنه به نفع اقتصاد کشور تمام نمی شود.

قیمت گذاری پلکانی برای بنزین اجرا شود
اقتصاد: قیمت برق و گاز بر اســاس مصرف آن در بخش صنعت، حمل و نقل، 
خدمات، تجاری، کشــاورزی یا خانگی متفاوت است. این در حالی است که نرخ 
بنزین برای هر نوع مصرفی یکسان و ثابت است. بنزین مصارف مختلفی دارد که 
باید قیمت در هر نوع از مصرف آن تفاوت داشــته باشد. مصرف بنزین در کشور 
افزون بر ۹۵ میلیون لیتر در روز است. بنزین به طور عمده به مصرف خودروهای 
شخصی، موتورسیکلت های شخصی، تاکسی، وانت، کامیونت و پیک های موتوری 
می رسد. تعداد خودروهای شخصی و موتورسیکلت های شخصی که از بنزین تنها 
برای مصارف رفاهی و جابه جایی خانوار اســتفاده می کنند، تقریباً به ۲۰ میلیون 
دستگاه می رسد که ۱۷میلیون آن مربوط به خودروها و ۳ میلیون دیگر مربوط به 
موتورسیکلت هاست. تعداد تاکسی، وانت، کامیونت و پیک های موتوری که از بنزین 

برای مصارف خدماتی استفاده می کنند، حدود ۵ میلیون دستگاه برآورد می شود.
سیاســت گذاری در بخش حمل ونقل سبک نباید خللی در اقتصاد و روال عادی 
زندگی مردم ایجاد کند و باید سهم هزینه های حمل ونقل در سبد خانوار ثابت بماند. 
بنابراین در مورد مصارفی از بنزین که بر اقتصاد تأثیرگذار است، سیاست جایگزینی 
با CNG و برای مصارف رفاهی، سیاست قیمت گذاری پلکانی را پیشنهاد می کند. 
از این رو قیمت بنزین تنها و تنها برای پرمصرف ها افزایش خواهد یافت که باید 
هزینه آلودگی هوا و عدم النفع دولت را بیشتر از دیگران بپردازند. برآورد می شود 
اجرای قیمت گذاری پلکانی برای خودروها و موتورسیکلت های شخصی، حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان برای کشــور عایدی داشته باشد که معادل ۲درصد از بودجه 
عمومی و ۷درصد از کسری بودجه سال ۹۸ است. عدم اجرای مدل قیمت گذاری 
IBT در حامل بنزین نســبت به گاز طبیعی موجب تبعیض بسیار زیادی میان 
مصرف کنندگان در دهک های مختلف شده است. انتظار می رود مدل قیمت گذاری 
پلکانی در مورد بنزین هم اجرا شده و بخشی از اقتصاد کشور را چه از طریق افزایش 

درآمد ریالی و چه از طریق افزایش ظرفیت صادراتی، آسیب ناپذیرتر نماید.

  اقتصــاد/ فرزانه غالمی  هفتــه، هفته تعاون 
اســت؛ بخشــی از اقتصاد که فعاالن آن همواره از 
بی مهری دولت های مختلف به خود و تحقق ســهم 

۲۵درصدی شان در اقتصاد گالیه دارند.
هر چند تعاونگران و کارشناســان اقتصادی، توسعه 
ایــن بخش را کلید خــروج از بحران های اقتصادی 
و راهی برای زنده نگه داشــتن حوزه کسب و کار و 
رشد اقتصادی در شــرایط سخت تحریم می دانند، 
اما همچنان و با وجود تکالیف قانونی ناشی از اسناد 
باالدستی، ســهمی بین ۵ تا ۷ درصدی در اقتصاد 
ایران دارد.برای کندوکاو بیشــتر در خصوص دالیل 
عقب ماندگی حوزه تعاون در نقش آفرینی در اقتصاد 
و رشد نداشتن سهم این بخش با داریوش پاک بین، 
تعاونگر و دبیر کل پیشین اتاق تعاون مرکزی ایران 

گفت و گو کردیم که مشروح آن در ادامه می آید:  

 آقای پاک بین! یکی از مشکالت حوزه تعاون، 
نبود آمار مشخص در خصوص میزان سهم این 
بخش در اقتصاد است؛ سهم واقعی این بخش 

در اقتصاد امروز چند درصد است؟
بســته به اینکه سهام عدالت 
را در ایــن آمــار وارد کنیم 
یــا نه، اعداد مختلف اســت. 
بدون ســهام عدالت بین ۵ 
تــا ۷ درصد اقتصــاد ایران 

تعاونی اســت، اما با احتساب سهام عدالت این عدد 
به ۱۱درصد می رسد. در واقع امروز ۲4 میلیون ایرانی 
به نوعی با تعاون درگیر و مرتبط هستند که این عدد 
با احتساب سهام عدالت به ۵۰ میلیون نفر می رسد.  

 با این تفاصیل با سهم 25 درصدی تکلیف 
شده از سوی قانون برنامه پنجم توسعه، فاصله 
زیادی داریم. در واقع باید در فاصله سال های 
90 تا 94 به این سهم 25 درصدی می رسیدیم؛ 
ضمن اینکه قانون سیاست های کلی اصل 44 
هم به بخش تعاون اعتقــاد ویژه ای دارد و در 

ظاهر مشکل قانونی برای این حمایت نداریم.
برای رشد نداشتن بخش تعاون در اقتصاد، دالیل 
متعدد و متنوعی وجود دارد. عالوه بر قانون برنامه 
توســعه، سیاست های کلی اصل 44 تکلیف کرده 
فضای کســب و کار باید برای ایــن بخش با ارائه 
مشــوق هایی مهیا شــود، اما متأسفانه حمایت ها 
فقط کاغذی بوده و شــاید بتوان گفت ۹۰ درصد 
قوانین حمایتی از بخش تعاون، از ســوی دولت ها 
اجرا نشده است! مثالً براساس همین قانون اصل 44 
باید ۳۰درصــد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها 
به بخش تعاون داده شــود تا این بخش توســعه 

یابد، اما از ســال ۸4 تاکنون سهم بخش تعاون از 
این درآمدها تقریباً صفر بوده اســت. سند توسعه 
بخش تعاون هم وجود دارد، اما اهداف این سند را 
بلندپروازانه و دست نیافتنی می دانند و مایل هستند 
آن را تعدیل کنند. بــه باور من  حتی اگر قوانین 
مشکل داشته باشد بهتر از بی قانونی است. ما امروز 
برای حمایت از بخش تعاون مشکل قانون نداریم 
و می توانیم همین قوانین را به مرور اصالح کنیم. 
مشکل اصلی، ذهنیت مدیران، بی توجهی به قوانین،  
اجرا نشدن آن و نبود اعتقاد به حوزه تعاون است. 
این نوع نگاه و بها دادن به بخش خصوصی در مقابل 
بخش تعاونی، ما را به بخشی تزئینی و تشریفاتی 
برای اقتصاد تبدیل کرده است و مانند مرغ عروسی 
و عزا، هر وقت دولت در توزیع کاالی اساســی به 

مشکل بر می خورد، به تعاونی ها نظر می کند. 

  اینکه دولت در شرایط تحریم از ظرفیت های 
باالی بخــش تعاونی کمک بگیرد، به تقویت 
روحیه این بخــش می انجامد؛ مثالً برای حل 
مشکل توزیع گوشت یا دیگر کاالهای اساسی، 

تعاونی ها موفق عمل کرده اند. آیا بی انگیزگی 
خود تعاونگران در سهم گیری بیشتر از اقتصاد، 

در پایین بودن سهمشان نقشی ندارد؟
 نبایــد فقط زمانی که به مشــکل برمی خورند یاد 
ظرفیت های گره گشای بخش تعاون بیفتند! اصوالً 
تعاون یعنی وارد کردن ســرمایه های خرد مردم به 
اقتصاد و این عین بندهای اقتصاد مقاومتی مد نظر 
رهبری  اســت. در عمل اما چــه اتفاقی افتاده؟ ما 
شاهدیم سهام عدالتی را که قرار بوده به مردم واگذار 
کنند آزاد نمی کنند. نمی گذارند مردم ماهیگیری را 
یاد بگیرند، حال آنکه ســهام، حق مردم است. این 
رفتار اجازه نمی دهد سهم تعاون در اقتصاد رشد کند. 
هیچ نیازی هم به تغییر قانون برای واگذاری سهام 
عدالت نیست. دولت های ما به تفکر تعاونی اعتقاد 
ندارند. حق با شماست و در این شرایط طبیعی است 
که بی اعتقادی مدیران دولتی، تعاونگر را بی انگیزه 
کند. تعاونگر وقتی برای دریافت تسهیالت به بانک 
مراجعه می کند، بی توجهی می بیند، چون قانون اجرا 
نمی شود. این در شرایطی است که در بخش میانی 
اقتصاد، تعاونی باید حرف اول را بزند و هیچ کشوری، 

بخش تعاونی ضعیف و بخش خصوصی قوی ندارد 
و مردم اول در بخش تعاونی فعال هســتند و بعد 

بنگاه خصوصی ایجاد می کنند. ما 
امروز چاره ای جز افزایش مقاومت 
اقتصادی نداریم و  خوشــبختانه 
تحریم برای ما سبب خیر شد و 
راهبرد اقتصادی کشور به سمت 
تعاونی حرکت کرده است، چرا که 
بنگاه کوچک و متوسط و بخش 
تعاونی کمترین آسیب را از تحریم 
می بیند. بخش تعاون گردشــی 
۳۰۰ تریلیــون دالری در اقتصاد 
جهان دارد، اما در ایران این عدد 

اصالً قابل ذکر نیست! 

 به باور شــما بخش تعــاون در ایران چه 
ظرفیت هایی دارد که مغفول مانده است؟

تفکر اشــتباهی در میان دولتمردان و حتی مردم 
وجــود دارد و آن هم اینکه تعاونی فقط در توزیع 
می تواند مثمرثمر باشد، اما این بخش در حوزه های 

بانکی، صنعتی، پتروشیمی، کشــاورزی، بورس، 
حوزه های دانش بنیان، فوالد و آهن، حمل و نقل 
و... برندهای بزرگی دارد. البته این را هم بگویم که 
تعاون در زمان جنگ به خوبی توانســت به توزیع 
عادالنه کاالهای اساســی کمک کند و امروز هم 
بهترین شبکه توزیع را دارد. واقعیت این است که 
تعاون، فضای زیادی برای کســب و کار و افزایش 
اشتغال دارد. این بخش با 6۰میلیون تومان می تواند 
یک شغل ایجاد کند، حال آنکه بخش خصوصی با 
۳۰۰ میلیون تومان این کار را انجام می دهد. وقتی 
قوانین مترقی ما در حوزه تعاون با سالیق مختلف 
به اجرا نمی  رسد، تعاونگر هم اهداف بلندمدت خود 
را از دست می دهد. البته طبیعی است که در برابر 
رشد بخش تعاون، مقاومت شــود چرا که برخی 
همچنان به امضاهای طالیی عالقه مند هســتند. 
همین مشکالت سبب شده ایران از نظر شفافیت 

اقتصادی در رتبه ۱6۹ قرار بگیرد.

 شاید برخی تخلفات که در بخش تعاون رخ 
داد، در رشد نیافتن این بخش و مغفول ماندن 

ظرفیت های آن نقش داشته است؟
بله شــاید تخلفات اندکی با عنوان تعاونی ها انجام 
شده باشد اما سابقه منفی بخش خصوصی خیلی 
بیشــتر اســت و اختالس های چند هزار میلیارد 

تومانی در بخش خصوصی شکل گرفته. 
واقعیت این اســت کــه بخش تعــاون با برخی 
نارسایی ها از قبیل بازاریابی ضعیف، نبود  زنجیره 
کامل تولید، نبود کارخانه های موفق بســته بندی 
و صادرات مطلوب روبه رو اســت و مجبور اســت 
محصولــش را از طریق بخش 
خصوصی صادر کند و بعد آمار 
بخش خصوصی در GDP باال 
مــی رود. هر دو روی ســکه را 
باید دید. چرا ســازمان بورس 
به بخش تعــاون مجوز ایجاد 
کارگــزاری و بانــک مرکزی 
مجوز صرافی نمی دهد؟ آیا غیر 
از این اســت که نمی خواهند 
بخش تعاون رشد کند تا مبادا 
امضاهــای طالیــی و رانت ها 

برچیده شود؟  
ایــن در حالی اســت که دنیا 
سال های سال اســت که به این رویکرد رسیده و 
براساس افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها 
باید دولت، مجلس و مردم، دور شــدن از نفت را 
یک واقعیت بدانند و با اعتقاد به آن، بخش تعاون 

را تقویت کنند.

تعاون، فضای زیادی 
برای کسب و کار و 
افزایش اشتغال دارد. 
این بخش با 60 میلیون 
تومان می تواند یک 
شغل ایجاد کند، حال 
آنکه بخش خصوصی با 
300 میلیون تومان این 
کار را انجام می دهد

بــــــــرش

رئیس سازمان امور مالیاتی: پس از پزشکان سراغ وکال می رویم     ایرنا: امیدعلی پارسا درباره برنامه های در دست اجرا برای ساماندهی دریافت مالیات، گفت: به تدریج همه مشاغل و اصناف 
کشور تحت پوشش مالیات قرار خواهند گرفت. بر اساس قانون، ساماندهی دریافت مالیات به آن ها اختصاص نداشته و به تدریج شامل سایر گروه ها نیز خواهد شد.بر اساس طرحی برای ساماندهی پرداخت 

مالیات وکال، قرار است پرداخت حق الوکاله از طریق دستگاه های کارتخوانی که به حساب بانکی وکال متصل است، انجام شود. 

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 ابراهیم نکو، اقتصاددان و دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس 
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دبیر کل پیشین اتاق تعاون مرکزی ایران در گفت و گو با قدس:

حمایت از تعاونی ها روی کاغذ است 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 زمان اعالم نتیجه آزمون سراسری و کارشناسی ارشد       ایرنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه نهایی کنکور سراسری 98 روز 25 شهریورماه و نتیجه آزمون کارشناسی ارشد نیز تا 
1۷ شهریورماه اعالم می شود. ابراهیم خدایی اظهار داشت: نتیجه آزمون های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای نیز تا پیش از تعطیالت تاسوعا و عاشورا اعالم می شود.

وی در مورد ظرفیت پذیرش آزمون سراسری تصریح کرد: بر اساس اعالم قبلی ۷6۷ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.

 پیش بینی 40 سال زودتر مرگ زودرس 
با یک »آزمایش خون«

فارس: یک مطالعه جدید نشان می دهد 
آزمایش خــون برای عالیــم التهاب در 
جوانــان ممکن اســت خطــر ابتال به 
بیماری های قلبی و مرگ زودرس را 40 

سال زودتر پیش بینی کند.
به گزارش دیلی میــل ، محققان در مرکز 
در   »Sloan Kettering« ســرطان 

تازه ترین پژوهش های خود موفق شدند با یک آزمایش خون ساده خطر مرگ زودرس 
افراد را 40 ســال زودتر پیش بینی کنند.محققان باور دارند، التهاب خطر بروز انواع 
مشکالت سالمتی اعم از بیماری های قلبی تا دیابت و حتی آلزایمر را افزایش می دهد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد آزمایش خون برای عالیم التهاب در جوانان ممکن 
است خطر ابتال به بیماری های قلبی و مرگ زودرس را 40 سال زودتر  پیش بینی کند.

محققان در مرکز سرطان Sloan Kettering دریافتند که اندازه گیری نوعی رسوب 
خون می تواند خطرات سالمتی افراد را به خوبی تشخیص دهد.اگر آزمایش غربالگری 
نشان دهد که آن ها در معرض خطر هستند، آزمایش ساده خون می تواند به پزشکان 

کمک بسیاری کند تا به بیماران خود برنامه زندگی سالم را ارائه دهند.
کانتور، محقق ارشد این پژوهش در مرکز نیویورک می گوید: التهاب در بیمار ی های 

مختلفی از جمله سرطان و بیماری های قلبی و عروقی )CVD( دخیل است.

 افزایش شدید »سکته  های قلبی« 
با مصرف »نوشابه های گازدار قندی و بدون قند«

تسنیم: نتایج نشان می دهد 9/3 درصد 
از افــرادی که در روز یک لیوان نوشــابه 
گازدار قندی و بدون قند نوشــیده اند در 
طول مطالعه جان خود را از دست داده اند! 
و افزایش خطر سکته  های قلبی با مصرف 
نوشابه های گازدار قندی و بدون قند رابطه 

مستقیمی دارد.
محققان در مطالعات و تحقیقات جدید خود دریافته اند افرادی که مرتباً نوشابه های 
گازدار قندی و بدون قند مصرف می کنند، بیشتر در معرض سکته  قلبی و از دست 

دادن جانشان قرار دارند. 
براســاس نظر محققان، روشی که برای ســاخت این گونه نوشیدنی ها استفاده 
می شود، خطر مرگ را در مصرف کنندگان این نوشابه ها افزایش می دهد؛ به گفته  
آنان مواد مصنوعی و قندی مورد استفاده در ساخت این گونه نوشیدنی ها بر کارکرد 

قلب تأثیر می گذارند. 
روزنامه گاردین در این باره نوشت، »نیل مورفی« محقق سازمان بهداشت جهانی نتایج 
تحقیقات خود را در مورد ضررهای نوشابه های قندی و غیرقندی منتشر کرده است؛ 
بر اساس مطالعات وی افزایش مرگ و میر، رابطه  مستقیمی با مصرف نوشیدنی های 
شیرین شده با شیرین کننده های مصنوعی در سنین باال دارد؛ او در این مورد می گوید: 
نتایج ما برای ضرر نوشابه های شیرین شده با شیرین کننده  های مصنوعی ، حمایت 
بیشتری را برای محدود کردن مصرف و جایگزینی آن ها با سایر نوشیدنی های سالم 

ترجیحاً مانند آب نیازمند است.

ضرورت بازگشت تصمیم گیران از حواشی به حمایت از خانواده
خانواده واژه ای اســت که از کودکی با آن آشنا هستیم و معنای آن را همیشه حس 
کردیم اما تا به  حال ارزش آن را نفهمیدیم مثل نعمت سالمتی یا امنیت که تا زمانی 
آن ها را از دســت ندهیم قدر آن ها را نمی دانیم. شاید اگر به مراکز پرورش کودکان 

بی سرپرست سری بزنیم ارزش خانواده را بهتر درک کنیم.
در حال حاضر نابودی این نهاد ارزشمند بسیار خطرناک و آگاهی بخشی در این مورد 
الزم است. این موضوع را می توان با استناد به آمار تعداد طالق و ازدواج در این چند 
سال به  خوبی مشاهده کرد؛ چراکه مفهوم خانواده با ازدواج گره  خورده است. ازدواجی 
بهنگام و پایدار اســت که وجود خانواده های بانشاط و سرزنده را تضمین می کند. بر 
اســاس گزارش مرکز آمار ایران ازدواج ها از ســال 90 تا 97 روند کاهشی داشته و با 
کاهش 3 هزار ازدواج به 550 هزار ازدواج رسیده؛ این در حالی است که میزان طالق ها 
نیز روند مساعدی را نداشته است و از حدود سه در سال 1365 به حدود هشت در یک 

هزار زن متأهل در سال 1395 افزایش  یافته است. 
از آنجا که خانواده در جامعه مانند ســلول در بدن است اگر ویروسی در این سلول ها 
وارد شود، دستگاه عصبی بدن که وظیفه مدیریت آن را بر عهده دارد، مبارزه با ویروس 
را از اهــم کارهای خود می داند و به فکر چاره جویی می افتد. حال با توجه به آمار هر 
چه جلوتر می رویم با ورود فرهنگ های وارداتی و تأثیرگذاری آن بر تصمیم گیران و 
سیاست گذاران شاهد افزایش ویروس طالق و تزلزل نهاد مهم خانواده هستیم. اگر به 
تجربه سیاست های فمینیستی چند صد ساله کشورهای غربی نگاه کنیم به خوبی 
می توانیم خطــرات دوری مادر و پدر از نهاد پرمهر خانواده را تشــخیص دهیم. در 
انگلستان تحقیقی انجام شده اســت که نشان می دهد زنان شاغل در معرض خطر 
بیماری های قلبی و سرطان قرار دارند و دچار مریضی و ناتوانی می شوند  این تنها یکی 
از آسیب های حاصل از این نوع سیاست هاست. از دیگر آثار این سیاست ها می توان به 
ابتذال و خیانت آشکار زنان اروپایی اشاره کرد، 37 درصد زنان اروپایی در حالی که در 
زندگی مشترک به سر می برده اند، دست کم یک بار در زندگی با مردی غیر از شریک 
زندگی خود رابطه جنسی داشته اند به عالوه آمار خیانت زنان اروپایی به همسران خود 
در 50 سال گذشته روندی صعودی داشته است. به طوری که این رقم در سال 1970 
برابر 10 درصد، در سال ۲001، ۲4 درصد و در سال ۲014 میزان خیانت زنان متأهل 

به 3۲ درصد رسیده است.
با وجود آسیب هایی که کشورهای غربی از سیاست های فمینیستی دیده اند، متوجه 
تحدید نسلی و کاهش فرزندآوری شــده اند. برای مثال کشور آلمان یکی از همین 
کشورهاست که نرخ بسیار پایین موالید را به خصوص بین سال های منتهی به سال 
۲000 و چند سال پس از آن تجربه کرد و این نرخ در سال ۲013 به پایین ترین حد 
خود رسید. همچنین در سال ۲004 میزان طالق در این کشور به باالترین حد خود 
رسید. این آمار آلمانی ها را به سیاست هایی مانند »مدل تأمین مخارج مردانه« و »قانون 

حمایت از مادران« برای تأکید بیشتر بر نقش مراقبتی زنان از فرزندان رساند. 
عالوه بر کشور آلمان کشورهای حوزه اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، فنالند و دانمارک( 
نیز که عموماً به دلیل سیاست ها و استانداردهای باالی حمایت از خانواده و سطح رفاه 
مطلوب، شهرت دارند سیاست هایی مانند برنامه مرخصی والدین را تدوین می کنند که 

به والدین شاغل امکان می دهد زمان بیشتری را با فرزند خود سپری کنند. 
از آنجا که ایران نیز با خطر تزلزل خانواده و کاهش فرزندآوری و جمعیت روبه رو است 
برای حفظ نهاد باارزش خانواده مسئوالن و تصمیم گیران باید اهتمام بیشتری بورزند 
و از تجربه اشتباه کشورهای غربی درس بگیرند و سیاست هایی را اتخاذ کنند که با 

فرهنگ اسالمی و ایرانی هماهنگ باشد.
در حال حاضر به اســتناد آمار، کشــور ایران از نظر میزان طالق و ازدواج در جایگاه 
مناسبی نیست و این موضوع می تواند در سیاست های اقتصادی و سیاسی ایران در 
آینده بسیار تأثیرگذار باشد. این موضوع در بند4 سیاست های کلی جمعیت نیز این 
طور آمده است: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان 
برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی 
تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و 
فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی. بر اساس 
همین بند قوانین و سیاست های خوبی همچون »تسهیل ازدواج جوانان« و »افزایش 
مرخصی زایمان« در کشور وجود دارند که پس از سال ها هنوز اجرا نشده اند و یا »طرح 
جامع جمعیت و تعالی خانواده« که تا به امروز تصویب نشــده است در کشور وجود 
دارند در نتیجه نهادها و مسئوالن مرتبط با این موضوع مانند فراکسیون زنان مجلس، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ورزش و جوانان نباید از اولویت 

جایگاه خانواده در سیاست گذاری ها غافل شوند و به حواشی بپردازند.
همچنین اهمیت دارد که تصمیم گیران کشــور از اتخاذ سیاســت های ناسازگار و 
فمینیستی که ماهیتی ضد خانواده دارد اجتناب کنند؛ چراکه این سیاست های نخ نما 
در کشــورهای مروج آن نیز سبب فروپاشــی بنیان خانواده شده است؛ بنابراین این 
کشورها نیز نسبت به تبعات این برنامه های ضد خانواده مطلع شده اند و درصدد اصالح 
آن برآمده اند. در همین راستا سیاست های حمایت از خانواده را در پیش  گرفته اند؛ اما 
جای پرسش است چه دلیلی دارد که برخی سیاست گذاران در ایران به سیاست های 
کلی جمعیت که بر حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان 
و نقش پدری و اقتصادی مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، 

تعامالت خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود تأکید دارد بی توجهی می کنند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  چهار دهه از صف آرایی 
دشمن در مقابل نظام اسالمی می گذرد و حاال 
ناکامی آن ها در رویارویی مسلحانه  از  که پس 
جبهه  شده  کشیده  نرم  جنگ  به  نبرد  عرصه 
رسیده  حجاب  و  عفاف  حوزه  به  هنجارشکنی 
تا با ایجاد شبهه و تشویق زنان به مقاومت در 
اسالمی  انقالب  ارزش های  اساسی ترین  مقابل 
به بهانه آزادی، ضمن تهییج مخاطبان خود به 
قانون گریزی، بنیادهای فکری و اعتقادی جامعه 

را مورد هجوم قرار دهند. 
طرح موضوع حجاب اجباری یا حجاب اختیاری، 
دعوت به کمپین ترغیب گردشــگران به کشف 
حجاب و... نمونه هایی از تالش نظام یافته دشمن 
برای تخریب دژ ارزش های نظام مقتدر اسالمی 
اســت. در این میان آنچه اهمیت می یابد اتخاذ 
صدایی یکنواخت، هماهنگ و در عین حال رسا 

برای مقابله با هجمه ای اینچنینی است.
طــرح گســترش فرهنگ عفــاف و حجاب که 
می توان آن را یکی از مهم ترین مصوبات مجلس 
شورای اســالمی در خصوص مسئله حجاب در 
ســال های اخیر دانست گام ارزنده ای است برای 
تحقق ایــن همصدایی و برای حضــور مؤثر در 

جبهه با جنگ نرم دشمن.
کلیات این طرح که با 16 سیاست کالن و 46 
راهکار عملیاتی 13 دی ماه 1384 در جلســه 
شورای فرهنگ عمومی کشور، زیر نظر شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســیده بود 
بر موضوعات مختلفی همچون در اولویت قرار 
دادن موضوع حجاب و عفــاف در برنامه های 
دستگاه های اجرایی کشور برای مقابله با روند 
فزاینده بدحجابی، ابــالغ روش های اجرایی و 
تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع 
لباس و پوشــش افراد در بخش های رسمی و 
اداری کشــور، نظارت بر رعایت حریم حجاب 
و عفاف در ســازمان های دولتی و عمومی و... 

تأکید داشت.
با این حال و با آنکه 14 سال از تصویب این طرح 
می گذرد تاکنون ســازمان های متولی از انجام 

سهم خویش شانه خالی کرده اند.
سرانجام پس از انتقادهای پیاپی در خصوص این 
اهمال، شورای عالی انقالب فرهنگی در نشست 
سه شنبه خود جزئیات ســند اجرایی حجاب و 

عفــاف را به عنوان متمم مصوبات قبلی تصویب 
کرد تا شــاید با ترسیم مسیری که سازمان های 
مسئول از این پس باید آن را طی کنند راه طرح 
بهانه های گذشــته برای اجرا نشــدن آن بسته 
شــود؛ اما این در حالی است که به گفته برخی 
از اعضای این شورا در پیش نویس آماده شده این 
سند بخشی از مصوبات پیشین که در جلسه قبل 

به تصویب رسیده بود حذف شده است. 

  انتقادات بر سند حجاب و عفاف 
عضو  آیت اللهــی،  زهــرا 
شــورای عالــی انقــالب 
خصوص  این  در  فرهنگی 
کلیات ســند  می گویــد: 
در  عفــاف  و  حجــاب 

جلسه های قبلی شورای عالی انقالب فرهنگی به 
تصویب رســیده بود و در جلسه ای که به تازگی 
برگزار شد فقط مسائلی نظیر اهداف و راهبردها 
به تصویب رســید و بخش اصلی آن که شامل 

وظایف دستگاه ها می شد به تصویب نرسید. 
آیت اللهی می افزاید: در جلسه عصر سه شنبه 1۲ 
شهریور ماه جاری دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی پیش نویسی آماده کرده بود که انتقاداتی 
بر آن وارد است؛ چراکه بعضی از بخش های آن 
تکــرار مصوبه قبلی بود و برخــی از بخش های 
مصوبه قبلی حذف شــده بود و مقــرر گردید 
کارگروهی تشــکیل شود که شــورای فرهنگی 
اجتماعــی زنان و خانواده نیز عضو آن باشــد تا 
مصوبــه ای منظم متشــکل از همه بخش های 
مصوبه قبلی و مباحث تکمیلی آماده و در صحن 

علنی شورای عالی ارائه شود. 

 عفاف بدون ازدواج معنایی ندارد!
وی در گفت وگــو بــا مــا تصریــح می کند: در 
پیش نویســی که دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگــی آماده کرده بود، برخــی از موضوعات 
حذف شــده بود. به عنوان نمونه بخش تکالیفی 
که برای جوانان در وزارت ورزش و جوانان مصوب 
شده بود، حذف و فقط مباحث مرتبط با ورزش 
آمده بود یا در ســایر بخش هــا بحث مرتبط با 
ازدواج حذف شده بود، در حالی که در کشورهای 
اســالمی عفاف بدون ازدواج معنایی ندارد و به 

طور کلی از این قبیل موارد زیاد بود. 
آیت اللهــی در خصوص نظارت اجرایی ســند 
حجــاب و عفاف نیــز می گوید: در خود ســند 
پیش بینی شده اســت که چه مواردی نیازمند 
نظارت و ارزیابی اســت و از شــورای اجتماعی 
کشــور و شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان 
ناظر نام برده اســت و به طور حتم اگر پایش و 
نظارت به طور دقیق انجام شود، ضمانت اجرا پیدا 
خواهد کرد که البته مانند همه قوانین کشور اگر 
نظارت بر اجرا انجام شود قوانین اجرا می شود و 
در غیر این صورت در حد سند باقی خواهد ماند. 

  باید دید در عمل چگونه پیاده می شود 
گلشــنی،عضو  مهــدی 
حقیقی شورای عالی انقالب 
فرهنگی نیــز در خصوص 
جزئیــات ســند اجرایــی 
حجاب و عفــاف می گوید: 

شورای عالی انقالب فرهنگی جزئیات سند اجرایی 
حجاب و عفاف را به عنوان متمم مصوبات قبلی به 

تصویب رسانده که هنوز ابالغ نشده است.
دکتر گلشــنی در گفت وگو با مــا می افزاید: در 
جلسات قبلی مقررات و آیین نامه هایی عنوان شده 
و به تصویب رســیده بود و قرار بر حفظ و افزودن 
موارد جدید بود و در حال حاضر نیز یک مجموعه 
در قالب سند به تصویب رسیده است که باید دید 
در عمل چگونه پیاده می شــود و چقدر نظارت بر 
اجــرای آن وجود دارد. ما در کشــور و به تبع آن 
شــورای عالی انقالب فرهنگی سندها و مصوبات 
بسیار خوبی به تصویب می رسانیم اما اغلب آن ها 
با ضعف اجرایی مواجه می شوند. در مورد این سند 
نیز باید دید مسئوالن و دستگاه های متولی با چه 

جدیتی آن را پیگیری می کنند. 

  نظارت کافی بر اجرای این سند اعمال شود 
وی با بیان اینکه ما در حوزه های مختلف مصوبات 
خوب و عالی فراوانی داریم و در اغلب موارد نیازی 
به مصوبه جدید نیســت، ادامه می دهد: وضعیت 
کنونی مــا در حوزه های مختلف از جمله حجاب 
و عفاف این اســت که مصوبــات قبلی با جدیت 
پیگیری و اجرا نشــده اســت، با ایــن حال امید 
می رود، برخالف مصوبــات قبلی نظارت کافی بر 

اجرای ســند حجاب و عفاف اعمال شود تا شاهد 
اجرای این سند در جامعه باشیم. 

دکتر گلشنی در پاســخ به این پرسش که چه 
نهادهایی در اجرای این ســند به طور مشخص 
وظیفه دارند و درگیرنــد، می گوید: با توجه به 
اینکه حجاب و عفاف امری کلی و عمومی است، 
بســیاری از نهادها، ســازمان ها و دستگاه های 
عمومی در اجرای مصوبات این سند موظفند که 
شامل ۲6 دستگاه می شود و به طور مشخص تر 
می توان از آموزش و پرورش، دانشگاه ها و وزارت 

ارشاد نام برد. 

  اهمیت حجاب برای مردم روشنگری شود
این عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی 
می افزاید: شورای عالی انقالب فرهنگی، چارچوب 
اصــول و مبانــی روش های اجرایی گســترش 
فرهنگ عفاف را سال ها پیش به تصویب رسانده 

و پس از آن هم، راهبردهای گســترش فرهنگ 
عفــاف در چارچوب اصــول و مبانی روش های 
اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا 
به تصویب رسیده اســت. در این سند نیز برای 
۲6 دســتگاه قانون گذار و اجرایی شرح وظایفی 

تعریف شده است.
 دکتر گلشنی ادامه می دهد: برای اجرای مصوبات 
ســند حجاب و عفاف الزم است اهمیت حجاب 
برای مردم روشنگری شود. بنابراین ضرورت دارد 
برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن این فرهنگ 
بــه طور دقیق، ظریف و منطقی کار شــود تا در 
جامعه ما که جامعه ای اســالمی اســت حجاب 
و ارزش هــای مرتبط با آن حفظ شــود. اما اگر 
مصوبات این سند- مانند بسیاری از اسنادی که 
تاکنــون به تصویب رســیده و در حد بخش نامه 
باقی مانده اســت- باقی بماند در حوزه حجاب 

و عفاف راه به جایی نخواهیم برد. 

نخبگان فرهنگی از حذف بخش های مهمی از این مصوبه می گویند

خدشه در سند حجاب و عفاف
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به جای چرتکه، به دزدها، ماشین حساب دادیم 
فارس: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: آرزو می کنم روزی کسوت 
وزارت را کنــار گذارده و با مردم بی مالحظه صحبت کنم. امیدوارم 
آن روز مجبور نباشــم بگویم زیر چشمان ما با IRC پودر کاکائو و 
نارگیل، داروی قاچاق وارد کرده و توزیع کردند و کارمند ما هم پشت 
سیســتم این موضوع را تأیید کرده است، یعنی به جای چرتکه، به 

دزدها، ماشین حساب دادیم! 

فروش داروهای غیراستاندارد بنگالدشی با برچسب برند
خانه ملت: محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس گفت: بسیاری از داروهای برند که در بازارهای سیاه به ویژه 
در ناصرخسرو به فروش می رسند، داروهای غیراستانداردی است که 
از کشور هایی چون بنگالدش وارد شده و سپس برچسب آن تغییر 
کرده و به عنوان داروی برند به فروش می رسد که متأسفانه مردم هم 

اعتماد کرده و تهیه می کنند.

با افزایش وام ازدواج، جوانان را بدهکار بانکی می کنیم
وزارت  جوانان  امــور  معاون  تندگویان،  محمدمهدی  ایلنا: 
ورزش و جوانــان بــا بیان اینکه بر پایــه آمارها افزایش وام 
ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده اســت، گفت: ســال 
گذشــته و امسال با وجود افزایش چشــمگیر وام ازدواج در 
ثبت واقعه ازدواج کاهش داشــته ایم. بــا افزایش وام ازدواج 

عماًل جوانان را به بدهکار بانکی تبدیل می کنیم.

شباهت اوقات فراغت به تنگه احد
فارس: حســین هراتی، نماینده ادوار مجلس و معاون پرورشی 
اسبق وزارت آموزش و پرورش می گوید: برخی تشبیه کردند و 
می گویند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به خصوص در کشور ما 
شبیه به تنگه اُُحد است که دشمن تمام سعی خود را می کند تا از 
این زاویه وارد شود و به این زاویه زمانی که جوان یا نوجوان اوقات 

فراغت دارد، کار مشخصی ندارد و دچار خأل  است راه می یابد.

چرا داروخانه ها، مکمل می فروشند؟
ایلنا: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وقتی 
درآمد اصلــی داروخانه ها فروش دارو می شــود و فروش لوازم 
بهداشتی، این فرایند متخصص داروساز را مجاب می  کند تا برای 
کســب درآمد به خرید و فروش داروی گران قیمت تر یا فروش 
لوازم آرایشی بهداشتی و یا مکمل هایی اهتمام بورزد که ممکن 

است فروش آن ها زیان آور باشد.

معلمان آمریکایی پالسمای خون می فروشند
برنا: عباس فرجی، آسیب شــناس آموزش می گوید: در آمریکا 
معلمان گاهی مجبورند پالســمای خون خود را بفروشــند تا 
هزینه هــای زندگی را تأمین کنند. 9 تریلیون در ســال هزینه 
بودجه جنگ در دنیاست این در حالی است که بودجه آموزش 
یک تریلیون دالر اســت. به این ترتیب هزینه آموزش در جهان 

یک نهم هزینه جنگ است.

معطل هیچ  چیزی نباشید ، تغییر نداریم
ایرنا: حاجی میرزایــی، وزیر آموزش  و پرورش در نشســتی 
بــا اعضای شــورای معاونان گفت: درخواســت می کنم در هر 
مســئولیتی هســتید با تمام قدرت ادامه دهید و معطل هیچ  
چیزی نباشــید. بنای همکاری با تمام همکاران را دارم؛ چراکه 
بر اســاس امیال خودم یا دیگران بــازی نخواهم کرد مگر در 

موردی که تغییر الزم است تا پیشرفت در کار صورت بگیرد.

قرار نیست رئیس سازمان بحران شخصًا به محل حادثه بیاید
ایرنا: اســماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: برخی 
رسانه ها از حضور مدیر بحران در حوادث انتقاد می کنند. در پاسخ 
باید گفت قرار نیست رئیس سازمان شخصاً در صحنه حضور داشته 
باشــد. نیازمند یک مدیریت توانمند و کارآمد هســتیم تا بتوانیم 
حوادث را به درستی مدیریت کنیم؛ در مواقع ضروری وظیفه خود 

می دانیم در محل حادثه باشیم تا نظارت بیشتری صورت بگیرد.

غفلت کنیم، اعتیاد در خانه ما را هم می زند
ایرنا: سردار اســکندر مؤمنی، دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: اعتیاد، وکیل، قاضی، دکتر و ورزشکار نمی شناسد؛ 
هر کسی ممکن اســت معتاد شود. اگر غفلت کنیم، اعتیاد در 
خانه ما را هم می زند. بر اســاس آمار شیوع شناسی ۲ میلیون 
و 800 هــزار مصرف کننــده دائمــی و یک میلیــون و 600 

مصرف کننده تفننی مواد مخدر در کشور داریم.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

توسط وزیر ارتباطات صورت گرفت
واکنش به تحریم سازمان 

فضایی ایران از سوی آمریکا
 فارس  محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در واکنشــی نسبت به تحریم 
سازمان فضایی ایران از سوی آمریکا در توییتر خود 
با انتشار عکسی نوشت: نمی توانم آمریکا را حتی در 
این تصویر بیابم، چه برسد به اینکه فضا را تحریم 
کند. جهان و آینده روشــن متعلق به همه است 
نه یک عده محدود. وی همچنین در ادامه آورده 
است: آقای ترامپ تقلید از تانوس را متوقف کن، 
تانوس شخصیتی منفور در فیلم های اونجرز است 
که هدفش کشتن تعداد زیادی از مردم دنیا، برای 

بهبود زندگی عده محدودی است.
گفتنی  است، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
روز سه شــنبه از تحریم ســازمان فضایی، مرکز 
تحقیقات فضایی و پژوهشگاه هوافضای ایران خبر 
داد. »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای 
مدعی شده است ایران از سازمان های فضایی خود 
برای پیشــبرد برنامه موشک های بالستیک خود 

استفاده می کند. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 60 هزار معتاد 

خدمات بیمه ای ندارند
 ایســنا  حمید جمعه پور، مدیرکل درمان و 
حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بــا بیان اینکه حدود 60 هزار معتاد متجاهر در 
کشور وجود دارند که بیشتر آن ها فاقد هر گونه 

بیمه ای هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تعداد 
معتادان مجهول الهویــه و فاقد مدارک هویتی 
وجود دارد؟ گفت: آماری در این  باره وجود ندارد، 
یکی از دالیل عمده این موضوع آن اســت که 
معتادانی هم که دارای مدارک هویتی بوده اند، به 
دلیل کارتن خوابی مدارکشان از بین رفته است.

وی ادامــه داد: با وجــود تالش های فراوانی که 
برای جذب اعتبار بیمه در سراسر کشور انجام 
شد اما موفق نشدیم بیش از 30 هزار نفر معتاد 
را زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار دهیم، حال 
آنکه اگر فقدان هویت مطابق دستورعمل اجرایی 
بیمه برطرف می شد شاید در حال حاضر تعداد 

معتادان زیر پوشش بیش از این بود.

بهداشت و درمان

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
یک هزار دانشجوی علوم 

پزشکی به کشور بازگشتند
 فارس  معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در 
سال جاری اقدامات الزم برای انتقال یک هزار نفر 
از دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور انجام و 

این افراد به کشور بازگشتند.
باقر الریجانی افزود: دانشجویانی که پیش از سال 
۲019 بــرای ادامه تحصیل به خارج از کشــور 
رفته اند، شــرایط بازگشتشــان به داخل کشور 
تسهیل شده است. این دانشجویان برخالف قوانین 
گذشته که باید 7۲ واحد می گذراندند و به کشور 
بازمی گشتند می توانند پس از گذراندن 36 واحد 

به کشور انتقال یابند.
این افراد اگر به هر دلیلی نتوانستند به داخل کشور 
انتقال پیدا کنند به آن ها کمک می کنیم تا در یکی 

از رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهند.
افرادی که می خواهند برای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور مراجعه کنند باید توجه داشته باشند که 
برنامه ریزی دقیقی انجام دهند که بتوانند پس از 

گذراندن دوره مدنظر وارد کشور شوند.

حوادث

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی:
 ترمز سرقت درکشور

کشیده شد
 ایرنا  رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعالم 
کرد: سال گذشته در حوزه سرقت شاهد افزایش 
بودیم اما در پنج ماه اول امسال توانستیم شتاب 
وقوع سرقت را کنترل کنیم، بر این اساس وقوع 
ســرقت نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

کاهش یافت.
ســردار محســن حســن خانی افــزود: بــا 
برنامه ریزی های انجام شده به ویژه در قرارگاه 
مبارزه با سرقت در مرکزیت نیروی انتظامی و 

استان ها، ترمز سرقت کشیده شد.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی همچنین 
ادامه داد: در حوزه وقوع ســرقت در ســال 97 
شاهد افزایش بودیم. امسال با برنامه ریزی های 
انجام شده شتاب سرقت گرفته شد و به صورت 
نقطه ای از ابتدای ســال تاکنون، هر ماه شاهد 
کاهــش وقوع ســرقت بودیم بــه گونه ای که 
می توان گفت نســبت به ابتدای سال تاکنون 
وقوع سرقت 7 تا 8 درصد کاهش داشته است.

 بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
 هشدار به شبه مافیای 

واردات دارو
 میــزان  رئیــس مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: آنچه در مورد 

کمبود دارو منتشر می شود، اغراق آمیز است.
کیانوش جهانپور برخی از اظهارنظر ها در مورد 
کمبود دارو در کشور را نمایشی هدفدار عنوان 
کرد و افزود: در اغلب موارد فضاسازی و نمایش 
عوامل پشــت پرده برای باز شــدن دوباره باب 
واردات بی دلیل و بی رویه داروســت و به ضرس 
قاطع عرض می کنم وضعیت دارو در کشور حتی 
از زمان مشابه سال گذشته به مراتب بهتر بوده و 
به هیچ  وجه حتی به بحران دارویی نزدیک هم 

نشده و نخواهیم شد.
وی گفت: شــبه مافیای واردات دارو و مکمل 
بدانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با این 
روش های کهنه و هجمه های رسانه ای، زیر بار 
واردات بی رویه و بدون منطق دارو نخواهد رفت 
و ایــن نمایش ها منتج به صدور مجوز بی دلیل 

نخواهد شد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 امیرحسین صالحی/ پژوهشگر اجتماعی
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  ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین
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 »عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل به امارات نصیحت کرد 
برای منافع خودش هم که شــده در ادعای توقف حمالت به 

یمن صادق باشد تا از پیامدهای این جنگ در امان بماند. 

»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد، خواستار 
مجازات کسانی شد که در قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار 

منتقد سعودی دست داشتند. 

تصویب طرح مجلس انگلیس برای کنترل روند »برگزیت«

پارلمان ترمز جانسون را کشید
  جهــان  نمایندگان پارلمان انگلیس در راســتای تالش برای 
محدود کردن اختیارات نخست وزیر این کشور برای خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری به طرحی رأی  دادند 
که خواستار واگذاری کنترل روند »برگزیت« به نهاد قانون گذار در 
انگلیس است. این طرح »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس را 
ملزم می کند یا با اتحادیه اروپا در مورد نحوه خروج به توافقی مدون 

برسد یا بار دیگر مهلت خروج را به تعویق بیندازد. 
رأی مثبت به این طرح به منزله شکستی برای نخست وزیر انگلیس 
محسوب می شود که اعالم کرده قصد دارد به هر قیمتی ۳۱ اکتبر 
کشــورش را از اتحادیه اروپا خارج کند. دولت او دوشــنبه درباره 

تصویب این طرح هشدار داده بود.
رســانه های انگلیس گزارش داده اند بوریس جانسون در پی این 
شکست از پارلمان تهدید کرد در صورتی که نمایندگان پارلمان 
دومیــن مرحله از این طرح را هم تصویب کــرده و او را ملزم به 
معوق کردن خروج از اتحادیه اروپا کنند، دولت او اعالم برگزاری 
انتخابات سراسری زودهنگام خواهد کرد.  یک مقام دولت انگلیس 
دوشنبه گفته بود در صورتی که نمایندگان پارلمان طرح ممانعت 
از خــروج بدون توافق را تصویب کنند، جانســون روز ۱۴ اکتبر 
انتخابات سراســری برگزار خواهد کرد. طرح مذکور با ۳۲۸ رأی 

موافق و ۳۰۱ رأی مخالف به تصویب رسید. ۲۱ نماینده هم حزبی 
جانســون، مخالفان را در تصویب آن همراهی کردند. خبرگزاری 
رویترز گــزارش داد ۲۱ نماینده حزب محافظــه کار در پارلمان 
انگلیس که با همراهی با مخالفان دولت بوریس جانســون در به 
تصویب رسیدن نخستین مرحله طرح ممانعت از برگزیت بدون 
توافق نقش داشتند، از حزب اخراج می شوند.  این در حالی است 
که با پیوستن »فیلیپ لی« نماینده محافظه کار به حزب لیبرال 

دموکرات، نخست وزیر انگلیس اکثریت پارلمانی را از دست داد.
 طرحی که به تصویب رسید نخستین مرحله از طرحی است که 
جانسون را ملزم می کند یا با اتحادیه اروپا در مورد نحوه خروج به 
توافقی مدون برسد یا بار دیگر مهلت خروج را به تعویق بیندازد. در 
صورتی که نمایندگان پارلمان دومین مرحله این طرح را تصویب 
کنند، جانسون قادر به خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا بدون 

توافق با این اتحادیه نخواهد بود. 

  تهدید جانسون به برگزاری انتخابات زود هنگام
جانســون قبالً گفته تصویب این طرح را به منزله اخالل پارلمان 
در قدرت چانه زنی او در مذاکرات با اتحادیه اروپا بر ســر برگزیت 
می بیند. او روز دوشنبه با بیان این ادعا که تصویب این طرح شانس 

توافق با اتحادیــه اروپا راکاهش می دهد گفت: »من نمی خواهم 
انتخابات برگزار کنم ولی اگر نمایندگان بخواهند روند مذاکرات را 
متوقف کنند و دنبال یک تأخیر بی مورد دیگر در برگزیت باشند-

که ممکن اســت سال ها طول بکشــد- این تنها روش برای حل 
موضوع خواهد بود«. 

همه این اتفاقات در حالی می افتد که ملکه انگلیس چندی پیش با 
درخواست جانسون مبنی بر تعطیلی پنج هفته ای جلسات پارلمان 

تا ۱۴ اکتبر )۲۲ مهر( موافقت کرده است. 
پیش از این ترزا می، نخست وزیر مستعفی انگلیس سه بار توافق 
بــا اتحادیه اروپا را به پارلمان ارائه کرد، اما قانون گذاران هر ســه 
بار این طرح را رد کردند. او ســوم خرداد امسال با اعالم شکست 
تالش هایش برای حصول توافق با بروکســل بــه خاطر خروج از 
اتحادیه اروپا اســتعفای خود را اعالم کرد و در تاریخ هفتم ژوئن 
)۱۷ خرداد( رسماً از سمت خود کناره گیری کرد. بوریس جانسون 
وعده داده است که روز ۳۱ اکتبر )9 آبان(، مهلت برگزیت، لندن با 

توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

روسیاالیوم: نظامیان رژیم صهیونیستی در 
آستانه ســفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم به شــهر الخلیل دست به اقدامات 
وحشــیانه ای زده اند. اشــغالگران دست به 
یورش به منازل فلســطینی ها و خیابان ها و 
همه ورودی ها زده و مغازه ها را تعطیل و ۱۲ 

مدرسه را تخلیه کرده اند. 
آسوشیتدپرس: »کری الم« فرماندار دولت 
محلی هنگ  کنگ از لغو کامل الیحه استرداد 
مجرمان که به اعتراضات خشــونت بار در این 

منطقه منجر شده است، خبر داد.
القدس العربــی: وزارت خارجه اردن برای 
حمایت از خواهر ناتنی پادشاه این کشور در 
پرونده جدایی او از حاکم دبی اعالم کرد هیا بنت 
الحسین دیپلمات سفارت اردن در لندن است.

شیخ اکرم الکعبی:
آمریکایی ها  سامانه پدافند 

هوایی عراق را  از کار انداخته اند
باشگاه خبرنگاران: دبیرکل نَُجباء عراق در 
جریان گفت وگویی ضمن تبیین مواضع این 
جنبش در قبال تحوالت منطقه، آمریکا را عامل 
تضعیف سامانه پدافند هوایی عراق معرفی کرد. 
شیخ اکرم الکعبی آمریکا را عامل اصلی همه 
مشکالت عراق دانست و افزود: حضور آن ها با 
منافع عراق تعارض دارد. آن ها فقط زبان زور 
را می فهمند.الکعبی با تأکید بر اینکه الحشد 
الشــعبی امتداد مقاومت اســت، گفت: رژیم 
صهیونیســتی از راهبرد عقیدتی ما بیمناک 
اســت. آن ها آخرین بار با همه امکاناتشــان 
نتوانستند چهار ساعت با غزه بجنگند؛ چراکه 
اراده مقاومت در آنجا نهادینه شــده اســت. 
شــیخ اکرم الکعبی افزود: آمریکایی ها سامانه 
پدافند هوایی عراق را از کار انداخته و تضعیف 
کرده اند و حزب بارزانی که سابقه همکاری با 
صدام در ســرکوب کردها را در کارنامه دارد، 
مانع تجهیز عراق به سامانه پدافند هوایی شده 
اســت. وی معضالت مدیریتی عراق را مورد 
توجه قــرار داد و اعالم کرد که مقاومت برای 
کمک به حل مشــکالت موجود آماده است.

  رئیس جمهور ونزوئال
 به ارتش آماده باش داد

نیروهای  ونزوئال  رئیس جمهــوری  مهر: 
مسلح این کشور را از بیم حمله احتمالی 
دولت کلمبیا به حــال آماده باش درآورد. 
نیکالس مادورو همزمان دستور برگزاری 
رزمایــش مرزی را نیز صــادر کرد. بهانه 
کلمبیا برای تدارک چنین حمله ای مسلح 
شدن مجدد شورشیان فارک است. دولت 
کاراکاس پیش از این از وجود شــواهدی 
مبنی بر همدستی بوگوتا و واشنگتن در 
آموزش گروه های مســلحی خبر داده بود 

که قصد براندازی دولت مادورو را دارند.

مذاکرات فروش جنگنده های روسی سوخو-35 به ترکیه آغاز شد
دهن کجی اردوغان به تهدیدهای ترامپ

جهان: منابع روس در اقدامی کــه از دهن کجی اردوغان به تهدیدهای ترامپ 
حکایت دارد، از آغاز مذاکرات آنکارا و مســکو برای فروش جنگنده های سوخو-

۳5 بــه ترکیه خبــر داده اند؛ تصمیمی که احتماالً واکنش شــدید آمریکا را در 
پی خواهد داشــت. بر این اســاس »دیمیتری شوگائف« رئیس شرکت خدمات 
همکاری های فنی و نظامی روســیه )FSMTC( اعالم کرد که مســکو و آنکارا 
گفــت و گو برای خرید این نوع جنگنده  را آغاز کرده اند، اما مذاکره درباره امکان 
فروش جنگنده های سوخو-5۷ به بعد موکول شده است. به دنبال خرید سامانه 
دفاع موشکی اس-۴۰۰ توسط ترکیه و تهدید آمریکا علیه این کشور در زمینه لغو 
فروش جنگنده های اف-۳5 به آنکارا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، 
امکان خرید جنگنده های روسی به جای جنگنده آمریکایی را دستور کار قرار داد. 
اردوغان در خالل بازدید هفته گذشته خود از نمایشگاه نظامی مسکو که به همراه 
والدیمیر پوتین صورت گرفت، برای خرید جنگنده های روسی به جای جنگنده 
اف-۳5 ابراز تمایل کرده بود. در صورت خرید نهایی این هواپیما از سوی ترکیه، 
آنکارا به جای سامانه دفاع ضد موشــکی آمریکایی »پاتریوت« از سامانه روسی 
اس-۴۰۰ و به جای هواپیمای اف-۳5 آمریکایی هواپیماهای سوخوی پیشرفته 

۳۷ و 5۷ را جایگزین خواهد کرد. 
وزارت دفاع ترکیه سه شنبه هفته گذشته از دریافت یک محموله دیگر از سامانه 
موشــکی اس-۴۰۰ خبر داد. ترکیه پیش از این نیز چهار محموله اس-۴۰۰ از 
روسیه تحویل گرفته بود. آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانه ضد هوایی اس-۴۰۰ 
روسی از سوی ترکیه، اختالف نظر دارند و واشنگتن پس از تسلیم محموله های 
این ســامانه ضد هوایی از سوی روسیه به ترکیه، اعالم کرد هواپیمای اف-۳5 را 
تحویل ترکیه نمی دهد. از نظر واشنگتن ترکیه به عنوان متحدی عضو ناتو برای 
غرب، نباید برای تأمین نیازمندی های دفاعی خود به سمت روسیه برود.آمریکا و 
ترکیه این دو متحد ناتو پیش از این بازی بسیار خطرناکی را بر سر خرید سامانه 
ضد موشکی از روسیه توسط آنکارا آغاز کرده اند و مشخص نیست در نهایت در این 
بازی کدام یک تسلیم خواهد شد. ترکیه بر برنامه اش مبنی بر خرید سامانه اس 
۴۰۰ روسیه اصرار می ورزد. در مقابل دولت آمریکا به توقف فروش جنگنده های 
اف ۳5 که در یک پروژه مشترک ساخته شده است، تهدید می کند. دولت ترامپ 
تهدید کرده است که اگر توافق مسکو اجرا شود، تحریم هایی علیه متحد خود در 

ناتو اعمال می کند. 
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وزیر کشور بحرین عزاداران 
حسینی را تهدید کرد

تداوم توطئه آمریکا برای 
انحالل الحشد الشعبی

احیای روابط با سوریه درصدر 
تبلیغات انتخابات تونس

ابنا: راشــد بن عبــداهلل آل خلیفه، وزیر 
کشور بحرین در اقدامی خصمانه عزاداران 
حسینی را تهدید کرد. وی تهدید کرد که 
آل خلیفه هرگــز اجازه نمی دهد عزاداران 
اقدام به سر دادن شعارهای سیاسی کنند. 
وی همچنین با لحنی تهدیدآمیز گفت که 
رؤسای حسینیه ها نباید اجازه تخلف در این 
اماکن را بدهند! آل خلیفه هر ساله در ایام 
محرم الحرام اقدام به جمع آوری نمادهای 
عاشورایی کرده و محدودیت هایی را برای 
برگزاری مراســم   عزاداری اعمال می کند.

فارس: ائتالف الفتح عراق نسبت به تداوم 
توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
علیه ســازمان »الحشد الشــعبی« عراق 
هشــدار داد. عبداالمیر المیاحی نماینده 
ائتــالف الفتح فاش کرد آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی در حال اعمال فشار به عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق هستند تا 
به فعالیت الحشد الشعبی پایان دهد. وی 
گفت: »واشنگتن و رژیم صهیونیستی  در 
توهم به سر می برند؛ چرا که قدرت الحشد، 

در پایبندی مردم به آن نهفته است«.

تسنیم: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
تونس در حالی از روز دوشنبه ۲ سپتامبر)۱۱ 
شــهریور( آغاز شــده کــه در آن موضوع 
احیای روابط دیپلماتیک با سوریه در صدر 
برنامه های بیشتر نامزدها قرار گرفته و برخی 
از آن ها قطع ارتباط با ســوریه را »اشتباه 
فاحــش« خوانده اند. المنصــف المرزوقی، 
رئیس جمهور پیشین تونس که هم اکنون در 
شمار نامزدان انتخابات حاضر است، در تاریخ 
۴ فوریه ۲۰۱۲ در واکنش به تحوالت سوریه 
ســفیر این کشــور را از تونس اخراج کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

بدون تیتر

چهره

 انعکاس

گزارش

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

12/3013/03

 23/4700/20 4/395/13

18/5419/27

6/066/40

 19/1319/45

  در اندیشه بازگشت به دمشق     ائتالف الفتح عراق افشاکرد   در اقدامی خصمانه  احتمال حمله کلمبیا

ع ۹
۸۰
۷۳
۳۹

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︻﹙﹢ی را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︋ 
 .︡︀﹝﹡  ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٠،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 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

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

﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٠١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۷۳
۴۵

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹋︊︣ را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار  
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٢،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 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
١۵۵/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ - ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︀وه  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٠١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۷۳
۳۷

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹋︊︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠︡اری و ﹡︭︉  
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٨،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 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️  ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ - ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︀وه  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٧/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٠/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

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

. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫︎

ف
دي

ر

مدت اجراموضوع
مبلغ برآورد اوليه

به ريال
مبلغ تضمين شركت در

فرآيند ارجاع كار به ريال
 حداقل رتبه و رشته 

مورد نياز
 محل تأمين

اعتبار
نوع تضمين شركت در 

مناقصه

1
عمليات نصب انشعابات و توسعه شبكه فاضالب به 

صورت پراكنده و غير پراكنده در سطح منطقه سه 
84/005/161/650201/000/000 ماهبه همراه تامين لوله و لوازم فاز 10  

5 آب يا تاسيسات 
وتجهيزات

طرحهاى 
غيرعمرانى

1.واريز نقدى به 
حساب جارى شماره 
100050005 بانكى 

پاسارگاد شعبه آبفاى 
مشهد

2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت  
4. چك تضمين شده 

بانكى

2
عمليات اصالح شبكه ونصب مجدد انشعابات به 

صورت پراكنده در سطح محدوده مديريت منطقه 
چهار شماره 1 (با ارزيابى كيفى)

5 آب  126/645/093/699333/000/000 ماه

3
عمليات اصالح شبكه ونصب مجدد انشعابات به 

صورت پراكنده در سطح محدوده مديريت منطقه 
چهار  شماره 2 (با ارزيابى كيفى)

5 آب126/645/093/699333/000/000 ماه

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹏﹞ ٩٨/٠۶/٢٠ از ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د از ︑︀ر ️﹁︀در ︀ر︑
آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ رد︀︎ ، ﹉ ︿︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٣٠/١٣٩٨/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀دارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه رد︿ ﹨︀ی دو و︨﹥ ، ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ،︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠ ،︪︡﹞ : ︀ی ٢-٣﹨ ︿رد ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀١ و ا︨﹠︀د ارز ︿︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ رد﹋︀︎ ﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞

﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
︎︦ از ا﹡︖︀م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︳ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ رد﹀︀ی ٢ و ٣ ) ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ .

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

ع ۹
۸۰
۷۳
۲۹

︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ آ﹜︐﹢ن CDI١٢۵  ﹝︡ل ١٣٨٨ 
ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۶١ ا︣ان ٢٢۴٩۶ ︫﹞︀ره 
 NC5***125T8814672 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 81205815 و︫ 
﹫︀ر ا︮﹏ دار ︭ــ︀ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️︋ 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۳۱
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ﹥  ︎﹫︪ــ︣و  ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︋ــ︣گ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩۶۴٩_٧٧٣  ︫ــ﹞︀ره 
︑﹠ــ﹥  و︫ــ﹞︀ره   0125NcR902846 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NcR***125p94/2356 ﹝﹀﹆﹢د︫ــ︡ه وازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۷
۳۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︉﹡︀︖﹠ل ا﹢﹛ ﹉ ﹩﹡ز ﹤﹝︀︨ــ ﹤﹚از ا︨ــ﹢︗
︾ــ﹑م ﹫ــ﹩ ︲﹞﹫ــ︣ی ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︨ــ︣︀ل 
در   ٩٧/١٠/١٠ ﹝﹢ر︠ــ﹥  در   ٢١٠٢٧٧٧
︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۳۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣۵٨ص٩٧ ا︣ان ٣۶  ــ﹥︫  رو︾﹠ــ﹩︋ 
163B0148933 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
 ﹩﹛︀︮ ﹤﹡︀ر ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP41FE6FJ260426

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

/ع
۹۸
۰۷
۳۳
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩، ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ﹇﹢﹜﹠︀﹝﹥، ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹝︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 0H5EE1014055 ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٢٧/۶٩۶٩۶︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ N2G***125L9410181 ﹩و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹁︫︣ــ︀د ︨ــ﹙︴︀﹡﹩ ﹋︣︋︀س ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۷
۳۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︌﹫︑ ︡︋︣گ ︨︊︤و︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︣ا
ال . ا﹊ــ︦ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای  رو︾﹠﹩ ﹝︡ل ١٩٩٣ ︋﹥ 
︀︨ــ﹩۵٢٢٢۴٢  ــ﹞︀ره︫  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٧٣٧٩۶۵ و︫ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ - ٣۶٩ب٧٧ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد

/ع
۹۸
۰۷
۳۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︪ــ﹞︀ره  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ︀︎︀﹡ــ﹊︀ر  ﹎﹢ا﹨ــ﹩ 
﹡﹢︨ــ︀زی  ﹋ــ︡  ۴٩۵-١٣٧٨/٢/٣و 
︋︪ــ﹞︀ره ١-٢-۵۶-١-١ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۳۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌   ١٣٨۴ ﹝ــ︡ل  ︎︣اــ︡  ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
﹝︪ــ﹊﹩ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶١٣ه٢١ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   01396247 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١٢
︣ات ﹝︣ادی ﹝﹀﹆﹢د  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️︋   ︋S1412284746227

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۳۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢دروی 
︑﹢﹢︑ــ︀ ﹋︀ر﹠︀ ﹝ــ︡ل ١٩٧٧ ر﹡ــ﹌ ︨ــ︣︋﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٧٧ب۴۶ ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
2T2385244 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 1426346 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹁︀︵﹞﹥ د︨ــ︐︖︣دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۳۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩، ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
﹡﹫︧ــ︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡ــ﹌ آ︋ــ﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٩٧س۴٢ ا︣ان ٣٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 242660 
 ﹩﹡︀︐︧﹫﹡ ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ D37197 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره

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

/ع
۹۸
۰۷
۳۱
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۸۰
۷۲
۹۸

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝ــ﹢ر ︑﹫﹥ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، ︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︫ــ︊﹊﹥ 
︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠۵ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ︫︊﹊﹥ ﹠︀ران ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٧/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٠/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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 ۹
۸۰
۷۲
۸۹

فراخوان تجديد 
مناقصه - نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

 ︡﹫︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹝﹫︋ ﹩﹡︀︊﹍﹡ ــ︀ت﹞︡︠ ﹤ــــ︣ دارد ارا︷﹡
ــ﹥  ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠۴، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︨ــ︐︀د) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
 ﹏﹢︑ ︀ن︀ی ︋﹙﹢ار ا︋﹢ر︐﹡︀︋︀ن ︵﹑ب - ا﹫︠ - ︪︡ــ﹞

﹎︣دد.
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٧/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٠/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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 ۹
۸۰
۷۲
۸۷

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

 ﹩﹊︣︐﹊﹛︡اری و را﹨︊︣ی ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ا﹍﹡ ،︣دارد ︑︺﹞﹫ــ
 ﹅︣︵ ︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از﹨ ︡﹫︫ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٣، 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 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد︋  ﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ︧︀︋︡اری︋ 

﹙﹢ار ا︋﹢ر︀ن  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب  -  ا﹡︐︀ی︋ 
٩٨/۶/١٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٧/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٠/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
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