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هیئت خنثی نداریم
حجت االســام امید مؤذنی، دقیق و موشکافانه و البته مستدل حرف می زند.جوانی در این شماره »نقطه سر خط« می خوانید

از خطه خراســان است که در حوزه قم تحصیل می کند. برای گفت وگوی با او اصرار 
زیادی کردیم تا سرانجام پذیرفت. طلبه جوان اما بسیار پرشور و هیجان حرف می زد و 

حرف های تازه ای برای گفتن داشت که در...
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      صفحه 1

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت - ﹡﹢︋️ اول

١٣٩٨/٠۶/٢۴ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۶/٢٠ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀ای       ۵-ز﹝︀ن در  ﹤﹚︣﹞ ︡ود دو﹞ :۴-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت
﹡-۶﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀در
٧-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧

٨-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
٩-︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ 

در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡︤د، وا ︣ق ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︢ار: ︤د،︋  ١٠-﹡︪︀﹡﹩ و︫ 

١١-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨﹠︀د درج ︫︡ه ا︨ــ️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده 
﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

/ع
۹۸
۰۷
۵۱
۱

شركت توليد نيروى برق يزد در نظر دارد تجديد ارزيابى كيفى مناقصات مربوط به نيروگاه سيكل تركيبى يزد را بر اساس اطالعات ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) برگزار نمايد.

موضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهرديف

تعويض لوله هاى سوپرهيتر مرحله اول و دوم بويلرهاى مولد بخار S1 نيروگاه سيكل تركيبى يزد198200/052098004211000018

انجام تعميرات اساسى مولد بخار S1 نيروگاه سيكل تركيبى يزد298200/062098004211000019

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازى سيستم تحريك استاتيك و فركانس كنورتور مولدهاى كرافت نيروگاه سيكل 398200/072098004211000020
تركيبى يزد

فراخوان مناقصه نوبت اول
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۵۰
۸

فراخوان مناقصه نوبت اول
بيمارستان خاتم االنبياء (ص) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۵۰
۶

فراخوان تجديد مناقصه 
بيمارستان قائم (عج)

(نوبت دوم)
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۴۳
۹

/ع
۹۸
۰۷
۵۰
۵

آگهى ارزيابى كيفى پيمانكاران (مناقصه عمومى يك مرحله اى )نوبت اول
ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 
 ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫را︋﹥ ا ﹏ذ ﹤︣ی ︎︣وژه ﹝︪︣و︫  و﹁︀︲﹑ب

︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︋ 
١-﹁︺︀﹜﹫️ ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︋︣ه ︋︣داری از︫︊﹊﹥ وا﹡︪ــ︺︀︋︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٢۴﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ١٢،١٢٩،٩۶۴،٣٢۵ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان 

۶٠۶،۴٩٨،٢١۶ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗﹥ ﹡﹆︡ووار ﹩﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪︀ر﹋️︋  ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︫﹟﹫﹝︱︑
︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠۶/٢۵)︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨︐︺﹑م 
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ۴﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :www.abfakhorasan.irا︨ــ﹠︀د﹝︢﹋﹢ررا  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀ ــ︀س﹝︑
در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡ و︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر١٣٩٨/٠٧/٠٨)﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎ رآب و﹁︀︲﹑ب﹢﹞ا
︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و.....)  ︨︳︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︐﹡وا ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ۴-︨ــ﹫︲﹢︑︣︀︀ت: ︎ 

﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ . ﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن︠   ︋︀︊︐﹋
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر

Www.abfakhorasan.ir

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ دوم) 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ 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

/ع
۹۸
۰۷
۴۲
۶

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ( ﹡﹢︋️ دوم )
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره :١-٩٨

 ١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ا﹡︖ــ︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ رود︠︀﹡ــ﹥ ﹝︣زی ︨ــ﹢﹝︊︀ر ﹝︡وده                       

︎﹏ ﹝﹑﹇︀ت.
٣- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٢٠﹝﹫﹙﹫︀رد  ر︀ل

-۴︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان:︀︎﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب 
﹞-۵﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩:ازروز  ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/۶/٩٨ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ 

اداری ︎﹠︖︪﹠︊﹥٢١/۶/٩٨
﹢︑ ️﹚﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︎ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ۴/٩٨/٧

٧- ﹝﹏ در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
www.setadiran.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨)

︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

 اتفاق ویژه محرم امسال پاسخ مشترک مداحان 
به زیر سؤال بردن جلسات روضه و عزاداری بود

هیئت، کالس دشمن شناسی و مقاومت

jحسین    آغاز زندگی

 ............ صفحه های 4و5

جلوگیری از گران فروشی بلیت عتبات آل خلیفه علیه عزای حسینی نسخه ایثارگران نیازمند اعتبار

 قدس خراسان/ معاون زیارت استانداری خراسان رضوی 
ازتشکیل کمیته ای برای تثبیت قیمت ها خبرداد

از ابتدای محرم 14 خطیب شیعه 
توسط دولت بحرین احضار شده اند

جانبازان ماه هاست با مشکالت بیمه ای
دست و پنجه نرم می کنند

گفتاری از حجت االسالم پناهیان
درباره خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

دینودنیاراکنارهمبیاوریمدنیارافتحمیکنیم

دکتر میثم مطیعی:

هیئتسکوالر،امامحسینرا
محصوردر1400سالقبلمیکند

| ضمیمه هفتگی روزنامه قدس |
| ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب |
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حجت االسالم امید موذنی در گفت وگو با نقطه سرخط:

هیئتخنثینداریم
هیئتیاخادمبهسیدالشهداستیاخائن

یک طرف بابا پریشان عمه ها مویه کنان مرثیه حضرت علی اکبرj : یک طرف اکبر به میدان می رود دامن کشان  

در »حسینیه« قدس می خوانید: 
   کسی که خالف در کارش باشد جزو دستگاه حسینی نیست

  روح زیارت عاشورا، تولی و تبری است
  هدف، احیای دین خدا

  مظلومیت اهل بیتb  با ظلم ستیزی گره خورده است

حجت االسالم والمسلمین مروی تأکید کرد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه 17 شهريور 1398 8 محرم 1441 8 سپتامبر 2019  سال سى و دوم  شماره 9058 

روزنامـه صبـح ايـران

پژمان فر در گفت وگو با قدس مطرح كرد: تضييع كالن بيت المال در خصوصى سازى   قدس: نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: سازمان خصوصى سازى، سازمانى ضرورى براى 
اجراى اصل 44 قانون اساسى است. متأسفانه امروز اقدامات اين سازمان بحث برانگيز و مشكوك بوده كه ما بر خودمان الزم مى دانيم واگذارى هاى صورت گرفته را بار ديگر مرور كنيم و مجدداً نسبت به صحت و 

سقم اين واگذارى ها تأييديه بگيريم. متأسفانه در واگذارى هاى متعددى كه صورت گرفته، تضييع كالن بيت المال مشاهده مى شود.

 آرش خليــل خانــه: بهروز 
كمالوندى، ســخنگوى سازمان 
انرژى اتمى در نشســت خبرى تشــريح 
جزئيات فنى گام ســوم ايران در كاهش 
تعهــدات برجامى، پس از خروج آمريكا از 
ايــن توافــق و بدعهدى اروپــا در اجراى 
تعهدات براى حفظ برجام و تأمين منافع 
ايران، اظهار داشت: متن برجام 160 صفحه 
نســخه انگليســى با پنج ضميمه است. 
كاهش تعهدات مربــوط به ضميمه يك 
برجام اســت كــه تعهدات ما را شــامل 
مى شود. هشت موضوع اصلى اين ضميمه، 
يكى مربــوط به رآكتور خنــداب اراك و 
بازطراحى آن اســت؛ ديگــرى مربوط به 
توليدات آب ســنگين است؛ موضوع سوم 
بازفراورى سوخت مصرف شده است كه ما 
هنوز به ميزان باالى ســوخت نرسيده ايم. 
موضوع ديگر غنى سازى در سطح و ميزان 
اســت كه مــا در گام هاى بعــدى كنار 
گذاشتيم. تحقيق و توســعه نيز موضوع 
بعدى اســت كه مربوط به گام سوم است. 
گام هاى پس از آن فردو و نظارت است كه 
البتــه فعالً بنــا نداريــم به ايــن حوزه 
شفاف سازى دست بزنيم. پس ما از هشت 
حوزه، چهارونيم حوزه را كنار 
گذاشته ايم و نشان مى دهد 
ما به لحاظ فنى در مذاكرات 
طورى عمــل كرديم كه به 
اهــداف بلند مــدت ايران 
ضربه اى زده نشود كه برخى 
به لحاظ مسائل سياسى آن 

را ناديده مى گيرند.
كمالوندى يادآور شــد: من 
اين موارد را به ترتيب گفتم، 
اما در مورد تحقيق و توسعه 
در بنــد 81 در خصــوص 
غنى سازى غير از سانتريفيوژ 
را ذكر كرده و عمده كار دنيا 
برهمين اساس انجام مى شــود. ايران در 
اين مورد پذيرفته بــود فعالً در چارچوب 
ســانتريفيوژ كار خود را انجــام دهد. در 
چارچوب بندهاى ديگر هشــت بند داريم 

كه چهار اقدام تاكنون انجام شده و آژانس 
امروز اين مسئله را تأييد خواهد كرد. الزم 
است بگويم در مسير فناورى هسته اى ما 
تا حاال محدوديتــى برخالف آنچه برخى 

مى گويند وجود نداشته است. 

 كيفيت كارمان باال رفته است
در حــال حاضــر هــزاران ســند براى 
سانتريفيوژهاى خود درســت كرده ايم و 
اگر وقفه اى ايجاد شــده امــا كيفيت باال 

رفته است؛ در قديم ما براساس مهندسى 
معكوس كار مى كرديم.

وى در تشــريح گام سوم كاهش تعهدات 
گفــت: پيــش از كاهش تعهــدات اگر 
ماشين هايمان محصوالتشان شامل خوراك 
و محصول را با هم مخلوط مى كردند، ديگر 
اين اتفاق نمى افتاد و به انباشت محصوالت 
ما كمك مى كرد. ماشين IR6 كه قرار بود 
در سال يازدهم گازدهى شود را آغاز كرديم 
و ماشين زنجيره IR4 بيست تايى نيز قرار 

بود در سال يازدهم آغاز شود كه امروز آغاز 
شده است. 

ما زنجيره سى تايى را هم در برنامه داريم 
كه اعــالم خواهيم كرد. در اين مقطع اگر 
چهار تعهد را كه شامل راه اندازى ماشين 
ميانى IR2 اســت را انجــام دهيم ديگر 
هيچ تعهــدى باقى نمى مانــد. راه اندازى 
زنجيره هاى شاهد يكصدو شصت وچهارتايى 
اگر صورت بگيرد نيز اقدام مهمى خواهد 

بود.

 فعًال به نظارت و شفاف سازى
 ادامه مى دهيم

كمالوندى گفت: دو خبر را نيز الزم است 
اعالم كنم كه خبر نخست اين است كه ما 
از آقاى كرونل فروتا، مديركل موقت آژانس 
دعوت كرده ايم و ايشان به ايران مى آيد و با 
آقاى صالحى و ظريف ديدار خواهند داشت 
كه در چارچوب سفرهايى است كه مرحوم 
آمانو انجــام مى دادند و اگر ايشــان زنده 

بودند، بايد به ايران سفر مى كردند. 
همچنين ما بتن ريزى نيروگاه دوم بوشهر 
را هم در آينده نزديك داريم كه به زودى 
صــورت خواهد گرفــت. تأكيد مى كنم 
رئيس جمهور  آقاى  براساس صحبت  كه 
اقدامــات ما در صورت اجــراى تعهدات 
اروپا بازگشــت پذير اســت اما هرچه به 
جلو برويم بازگشــت سخت تر مى شود و 
ديگر گام هاى كمــى مانده تا ديگر هيچ 
تعهدى را نداشــته باشــيم. سخنگوى 
سازمان انرژى اتمى در پاسخ به پرسشى 
در خصوص امكان پايــان تعهد ايران به 
پروتكل الحاقى در گام هاى بعدى گفت: 
مــا گام هاى پيشــنهادى را به شــوراى 
عالى امنيت داده ايم و حتى در فهرســت 
نخســت، خروج از ان پى تى را هم ديده 
بوديــم كه البتــه بعداً حــذف كرديم و 
گفتيم اين نظر سازمان نيست. برنامه اى 
نداريــم كه به حوزه پادمان ورود كنيم و 
الزم نيست بهانه به دست دشمن بدهيم 
كه ايــران كارهاى خالف انجام مى دهد، 

پس نظارت و شفاف سازى ادامه دارد.

كمالوندى در نشست تشريح گام سوم كاهش تعهدات هسته اى:

گام هاى كمى مانده تا ديگر هيچ تعهدى نداشته باشيم

 ما پزشكان  از معدود اقشارى  هستيم  كه  با تعرفه  دولتى  كار مى كنيم  كه  امسال  
فقط 4 هزار تومان  زياد شــده  و نيز از سال ها قبل  كارتخوان  داريم  و ماليات ، قبل  از 
هرگونه  پرداخت ، از ما كســر مى شــود و با افتخار در خيريه ها خدمت  و در جنگ  
و تحريــم  هم  با مردم  بوده ايــم، اما بعضى  نمى خواهند افراد باســواد در مملكت  
جايگاهى  داشته  باشند و به  جاى  تقدير، هجمه  رسانه اى عليه  اطبا به  راه  انداخته اند. 

09150002986
 ساالنه 2 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه فرهنگيان در صندوق بيمه طاليى 
به حســاب پزشكان، سونوگرافى ها، آزمايشگاه ها و بيمارستان هاى خصوصى واريز 
مى شود، بعد از چند ده سال با اين روش اداره نادرست بيمه طاليى چه سازه هاى 
بهداشتى و بيمارســتانى در اختيار فرهنگيان به صورت (اختصاصى) قرار خواهد 

گرفت!؟ 09150007109
 اعمال اصول 30 و43 قانون اساســى شايد كارساز باشد؛ چون هر دو قشر جوان 
و نوجوان را اميدوار مى كند؛ اگر استفاده از نسل جوان در پيشرفت كشور ضرورى  

است. اعمال اصل 43 قانون اساسى بهترين راه است. 09150007215
  در عرصــه دفاع مقدس چندين عمليات جنگى از جمله طريق القدس، محرم، 
عاشورا و آزادسازى سوسنگرد در ماه محرم انجام شد. سپاه اسالم پيام هل من ناصر 
ينصرنى را به زيباترين شــكل تعبير نمود. تقارن ايام محرم با سلسله عمليات هاى 
مذكور توان فيزيكى و معنوى رزمندگان اسالم را افزايش مى داد، قطعاً ترويج مبانى 
عميق عاشورا و گسترش روحيه ظلم ناپذيرى، گره گشاى  فشارهايى است كه امروز 

به كشور ما تحميل مى شود.   09150000609
 نسخه اى كه دشمن نوشته براى ملت نتيجه اش حضورى چون مردم فرانسه كف 
خيابان است، هر پلكانى پى اش بر دوش كارگر و مواجب بگير است؛ عدالت مالياتى 

شايد بهترين باشد. 09150009278
 از قوه قضائيه استدعا دارم تا قضيه كرسنت را پيگيرى تا پرده ها بيفتد و كسى 

جرئت چنين كارى به خود راه ندهد. 3156...0915

گام سوم مصداق مقاومت فعال
درباره گام ســوم كاهــش تعهدات 
هســته اى ايران، بايد تأكيد كرد كه 
آنچه ايران در چارچوب برجام انجام داده، براى 
كشورمان بيشــتر آثار منفى به همراه داشته 
اســت؛ بنابراين ما با اجراى گام سوم به سمتى 
حركت مى كنيم كه فوايد از دست داده را احيا 
كنيــم و در واقع نوعى تــوازن بين هزينه ها و 

فرصت هايمان برقرار شود.
تاكنون هيچ اقدام مثبتى از ســوى اروپايى ها 
صورت نگرفته تا ايــران بخواهد بابت آن در 
اجراى گام ســوم تعلل و ترديــد كند. اروپا 
حتى به 11 تعهدى كه پس از خروج آمريكا 
از برجــام به ايــران داد، پايبند نبود، همانند 
حفــظ و ارتقاى روابط گســترده تر اقتصادى 
در حوزه هــاى مختلــف با ايــران، حفظ و 
اســتمرار كانال هاى مؤثر مالى براى تعامل با 
ايران، تداوم صــادرات نفت و ميعانات گازى، 
محصوالت نفتى و پتروشــيمى، تداوم روابط 
حمل و نقــل دريايى (از جمله كشــتيرانى 
و بيمــه)، زمينــى، هوايى و ريلــى، تقويت 
پوشــش هاى اعتبار صادرات، حمايت روشن 
و مؤثر از كنشــگران اقتصادى كــه با ايران 
تجارت مى كنند، به ويژه شركت هاى كوچك 
و متوسط كه شاكله اصلى بسيارى از اقتصاد ها 
ســرمايه گذارى  تشويق  مى شوند،  محسوب 
بيشتر در ايران.بنابراين ما بايد براى جلوگيرى 
از آسيب هاى بيشتر، مسير مقاومت فعال را 
در پيش بگيريم. گام ســوم ايران در كاهش 
تعهدات خــود مصداقى براى مفهوم مقاومت 
فعال اســت،  در اين صورت كشورمان ضمن 
اينكه فشارها را به فرصت تبديل مى كند، در 
عين مقاومت نيز گام هاى رو به جلو پيشرفت 
و توسعه را برمى دارد. گام سوم يك گام رو به 
جلو اســت. در اين راه فشار دولت هاى غربى 
اثربخشى نخواهد داشت؛ زيرا كشورمان مسير 
توســعه خود را درون زا مى بيند. گام ســوم 
هم در راســتاى احياى برجام و هم در جهت 
تكميل نيازها و ضرورت هاى توسعه كشور از 
جنبه فنى و علمى است؛ بنابراين ما متناسب 
با نيازهاى تكنولوژيك خودمان اين گام ها را 

مرحله به مرحله برمى داريم.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 ابوالفضل ظهره وند
 عضو پيشين تيم 
مذاكره كننده هسته اى كشور

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

 ماشين IR6 كه 
قرار بود در سال 
يازدهم گازدهى 
شود را آغاز كرديم 
و ماشين زنجيره 
IR4 بيست تايى 
نيز قرار بود در 
سال يازدهم آغاز 
شود كه امروز آغاز 
شده است

بــــــــرش
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بدون تيتر

واكنش ها به گام سوم ايران
سياست: آژانس بين المللى انرژى اتمى 
در واكنش به تغييــرات موجود پيرامون 
فعاليت هاى ســانتريفيوژى ايــران اعالم 
كــرد: «ما از اخبار رســانه ها در ارتباط با 
توسعه و تحقيقات سانتريفيوژهاى ايران 
آگاه هستيم. بازرسان آژانس در ايران در 
محل هستند و هرگونه فعاليت هاى مربوط 
به آن را به مقر اين سازمان در وين گزارش 
خواهند كرد.» دولت انگليس نيز، در پاسخ 
بــه اقدام ايران مبنى بر آغــاز تزريق گاز 
اورانيوم به سانتريفيوژهاى اتمى را «بسيار 

نااميدكننده» توصيف كرد. 
به نوشته پايگاه اينترنتى شبكه «العربيه»، 
وزارت امور خارجه انگليس روز شنبه در 
پاســخ به گام سوم ايران در كاهش تعهد 

به برجام اعالم كرد: «اين برداشــتن گام 
سوم درخصوص تعهدات نسبت به توافق 
هسته اى، در برهه اى كه شركاى اروپايى و 
بين المللى ما به سختى روى كاهش تنش 
با ايران تالش مى كنند، بسيار نااميدكننده 

است». 
اما رئيس كميته روابــط خارجى دوماى 
روســيه تأكيد كرد اتخاذ گام سوم ايران 
براى كاهش تعهدات برجامى، پاســخ به 
تحريم هــاى جديد آمريــكا و همچنين 
عدم اجراى وعده هــاى اروپا بود. پيش از 
اين  وزيــر امور خارجه آمريكا اقدام ايران 
دركاســتن از تعهداتش ذيــل برجام را 
«اخاذى هسته اى» خواند و از كشورهاى 

اروپايى خواست آن را متوقف كنند.

 امير موسوى، فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى ايران در جمع عزاداران حسينى 
هيئت رزمندگان اسالم شــهر مقدس قم گفت: تعداد 56 شبكه، سايت و كانال در 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى فقط متمركز به نااميدكردن ارتش هستند اما 
شما مى بينيد به مدد فرماندهى و تدابير فرمانده معظم كل قوا و بصيرت جوانان ما نه 

تنها نااميدى به آن ها راه ندارد، بلكه اميدوار تر از هميشه به پيش مى روند.

 حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى معاون اول قوه قضائيه كه براى شركت در 
مراسم معارفه رئيس كل جديد دادگسترى استان ايالم به اين استان سفر كرده است، 
در اين مراسم اظهار داشت: در برجام نخستين كشورى كه مفاد آن را زير پا گذاشت، 
آمريكا بود و هم اكنون نيز بايد مســئوالن ما از اين قضيه درس گرفته باشند. چراغ 
سبز نشان دادن دشمن براى مذاكره و خط اعتبارى 15 ميليارد دالرى، فريب تازه اى 

است و نبايد مسئوالن گول اين قضيه را بخورند. 

 امير خوش قلب، معاون عمليات نيروى پدافند هوايى ارتش در خصوص جزئيات 
منتشر نشــده از ساقط كردن هواپيماى بدون سرنشين گلوبال هاوك ارتش آمريكا 
خاطرنشــان كرد: ما اين پرواز را در طول مســير كه شايد بيش از سه ساعت طول 
كشــيد كامالً رصد و رفتارشناسى مى كرديم كه به دنبال چه چيزى است، شايد در 
همان مراحل اوليه كار مى توانستيم اقدامات اوليه را انجام دهيم اما اجازه داديم كه كار 
خود را انجام داده، مسير را طى كرد و در كل مسير هم اخطار مى داديم كه رفتارت 
را تصحيح كن و رفتارت را در قالب رفتارهاى بين المللى قرار بده، اما هيچ توجهى به 
اين اخطارها نكرد، در انتها در يك زمان بسيار كوتاه كه برايش غافلگيركننده هم بود، 
در يك اقدام بسيار سريع، به موقع و هوشمندانه با توجه به اينكه ما اتاق هاى عمليات 
مشترك داريم، با تصميم گيرى مشترك در اين اتاق در كوتاه ترين زمان به اين نتيجه 
رسيديم كه اين هدف متخاصم به يكى از سامانه هاى نيروى پدافندى هوافضا در قالب 
شــبكه يكپارچه پدافند هوايى واگذار شود كه نتيجه اش هم براى مردم عزيز بسيار 

خوشحال كننده بود.

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︎﹢﹠︡﹎︀ن ︨﹑﹝️ ﹡﹫︪︀︋﹢ر 

(﹡︷︀م ︎︨︣︐︀ری)
︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹋﹥ ︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹢﹠︡﹎︀ن ︨ــ﹑﹝️  ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟︎  ﹡﹢︋️ اول︫ 
﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ٢۶٢٠راس ︨ــ︀︻️ ١٨ روز 
 ︣︑︀︑ ﹩آ﹝﹀ــ ﹏﹞︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ  ١٣٩٨/٧/٣ در
 ︡﹝ل آل ا﹑︗ ﹤﹢﹋. ﹩︐︺︫︣ ︫ــ︊﹊﹥ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن
 ﹏د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ ︀︋(﹟﹝︋ ︎︪ــ️ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ٢٢)

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏  ــ﹢د︋  از﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
و ﹁︐﹢﹋︍ــ﹩ ﹋︀رت ﹝﹙ــ﹩ ︻︱﹢ ︀ و﹋﹫﹏ در ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر 

.︡﹠︋︀
︗ــ️ دادن و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋ــ︀ ﹨﹞ــ︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹝ــ︡ارک 
﹜︽︀ــ️   ١٣٩٨/۶/٢٣  ــ︀ر︑ از  ﹝︺︐︊ــ︣   ﹩︀︀︨ــ﹠︫
١٣٩٨/۶/٢٧ در ︨ــ︀︻️ ١٨ا﹜ــ﹩ ١٩ ︋ــ﹥ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ 
 ﹤﹢﹋. ۵ ︣﹫︊﹋︣﹫﹞وا﹇︹ در ﹝︖︐﹞︹ ︎︨︣︐︀ران .︠﹫︀︋︀ن ا
دارا﹜﹀﹠ــ﹢ن ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠︡.﹨ــ︣ ︻︱﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨ــ﹥ 

و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-︑︭﹢︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ ︑︺︀و﹡﹩
٢- ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۱

︣اــ︡ ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ﹡﹢ک  ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
﹝︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٩۴و۴۵ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   4247846 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ۴٢
﹁︱︀﹙ــ﹩  ︗ــ﹢اد  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   S5430090066435
﹁︣︠﹠ــ︡ه ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۵۰
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝ــ︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌ 
﹝︪ــ﹊﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٨٢ج۴٣ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   2764809 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶
S1412287912161 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︖︐︊﹩ ﹁︣︠﹩ ا︨︐︀د 

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

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎︣وا﹡﹥ ﹋︧ــ︉ ︋︪﹞︀ره١٧٧٣ ︑︀ر ︮︡ور 
 ﹤  ︋﹩﹡︀﹫ ﹠︀م ا﹠︖︀﹡︉ ﹨︀دی︋   ︋١٣٨٨/١/٢۵
︫﹞︀ره ︨︣︀ل ١٧٨٩٢١٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۳۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤،︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ،︨﹠︡﹝︱︣ی ،︋﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ 
و ﹋︀رت  ︠﹢درو ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡  ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۶ ا︣ان ٨۵٢ ط ٢۵ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ۵٢٢٧٨٠۶ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︖︐︊﹩ ︨︀ده ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۷
۴۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۴۹
۰

︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ آ︀︎﹩  ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝ــ︤ زر︫ــ﹊﹩   ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر *C1B6213733*و 
ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋IRAIW9513X3514282 ﹩︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
ا﹡︐︷︀﹝﹩  ٣۵٧٧٢ اــ︣ان ٧٧٧ ︋﹠︀م ︎﹢ر︀ ﹎﹢ر︗﹫﹠﹩ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
اــ︣ان  ٧۵۵ب٨٨  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   1971916 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٢۶
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫︣﹝﹞︡︗︺﹀︣ی   S1412286104747

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

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

/ع
۹۸
۰۶
۸۲
۹

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩آ
︫﹞︀ره ٨٩٨٠٠۵

﹫︣از  ︀ز﹝︀﹡﹩ وا﹇︹ در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝︺︀﹜﹩ آ︋︀د︫  شـركت برق منطقه اى فارس در ﹡︷︣ دارد ﹁︣وش ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه آ︎︀ر︑﹞︀ن︨ 
﹞︀ره ﹝︣︗︹  ︐︀د ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠٠١ و︫  ﹞︀ره ︔︊️︨   ︫﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹏ــ︣ح ذ  ︫﹤ را︋ 
﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︤ا︡ه از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه، ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ︋ــ﹥ آدرس www.setadirn.ir ا﹡︖︀م   ︨﹅︣︵ از ︀﹨ ️ ﹋︀  ︎︩︀︡ه ﹎ــ︣ان و ﹎︪ــ︤ا﹞
 ️﹁︀ــ︀﹝︀﹡﹥ و در ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ــ︡. ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت 

﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢د، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
︗︡ول ︫﹞︀ره ١

مبلغ ضمانتنامهتعداد خوابقيمت پايهطبقهآدرسرديف

معالى آباد- بلوك 1
54/152

سه خوابه 115/55 65/780/000/000
متر

289/000/000 ريال

︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد:
 IR ٣٩٠١٠٠٠٠۴٠٠١١١۵۶٠۴٠٢۵١۵︀ره ٢﹝ ﹥ ︧ــ︀ب︫   ︋︤وار (︀ل۵٠٠/٠٠٠ ر) ︀ل︤ار ر﹨ ︭︡﹡︀ ١- ﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د:︎ 

٣۵٧١١۵۶۵٨٢٢٢٠٠٠٨٣٢٢٩٧۵٢۵۶٨٠۵١٠ ︤︣ان ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ وارری ا︨﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗ ︤ی﹋︣﹞ ﹉﹡︀︋ ︤د﹡
٢- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/١۶ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

٣- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹞ -۴﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵- ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀د﹨︀: ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠٢ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ــ︣﹋️  ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟-︫  ﹫︀︋︀ن ز﹡︡- ﹡︊︩︠  ــ﹫︣از-︠  ️ ﹨︀ی «ا﹜︿» و «ج»:︫  ﹋︀ ــ︣﹋️ ︗️ ار︨ــ︀ل︎   ︫﹟۶- ﹡︪ــ︀﹡﹩ ا
︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس- د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی (︑︢﹋︣ ﹝﹛: ار︨ــ︀ل ﹉ ﹡︧ــ﹥ از ︎︀﹋︀ت «ا﹜︿» و «ج» ︋︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ 

ا︨️).
 ️︀︽﹛ ٩٨/٠۶/٢۶ ︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ،︡هدر ﹝︤ا ️﹋︫︣ ︳ا︨﹠︀د و آ﹎︀﹨﹩ از ︫︣ا ︡︣︠ ٧- ︎︦ از
٩٨/٠۶/٢٧ ︋﹞︡ت دو روز از ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ︑︀ ١٣ از آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋︀زد︡ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︫︣﹋️ 

︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس، ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ︣︠︡ ا︨﹠︀د و ا︠︢ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝︤ا︡ه ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ ︫ــ︣﹋️  ٨- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁﹆︳ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡

︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس) و ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ︫﹞︀ره ١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️︗ ︣انری ا︨﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗ ︤ی﹋︣﹞ ﹉﹡︀ ــ︍︣ده ﹡︤د︋  ︫ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب IR ۵٨٠١٠٠٠٠۴٠٠١١١۵۶٠۶٣٧۶٧۶٩ ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه︨ 

وار︤ ﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن، ︑︣︑﹫︉ 

ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
٩- ︎︣دا︠️ ﹋︧ــ﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ﹨︤﹠﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︤ا︡ه ︑︺﹙﹅ ﹎﹫︣د ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. (﹡︷﹫︣ د︨ــ︐﹞︤د 

﹋︀ر︫﹠︀︨﹩، ﹝︀﹜﹫︀ت و ︾﹫︣ه).
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︡ه ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨ــ️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︤ا︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀١٠- ︨ــ
﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن  ︀ً ︱﹢ر︎  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ر ︑﹞︀س﹢︎︡﹝﹞ ︀ره ﹨︀ ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢۶٨۴-٠٧١ آ﹇︀ی﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ا︵﹑︻︀ت︋ 

در ︗﹙︧﹥ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت آزاد ﹝﹫︊︀︫︡.                                                             ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٩٢۴۶٨ م.ا﹜︿ ٨٢٢۴
شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۸
۰۷
۵۱
۲

س
,۹
۸۰
۷۴
۶۰

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀رس︫   ︎﹩﹝﹫ ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ﹁﹫︡ار︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩٧٠۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٢۶٠٧١١

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -︋﹠︀ ︋︣ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٩٨,۵,١٠و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︸︀ر ﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ︨﹠︡ ︧︀︋︡اری ︮︀دره ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ︧︀ب 
 ﹤ ︣﹋️ ﹋︧︣ و︋  ︣﹝︀﹥ را︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ ،در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊﹙︼ ٩٩٩٩٠٠٠٠٠٠ر︀ل از ︧︀ب ︋︡﹨﹩︫   ︨︩ا﹁︤ا،️﹋︣ ︨︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ️﹋︫︣ ﹤︀︣ه︫ 
︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛   ︫﹤︀﹞︣ ︣ح ز︣ا︮﹑ح ﹎︣د︡ ﹝︀ده ۵:︨   ︫﹤ ︣﹝︀﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︣د︡ه ا︨️ و ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋  ︧︀ب︨ 

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️. ︋﹥ ١٠٠ ︨﹛ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
(۵٨٩١٣۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۴
۷۱
۵

آگهى مناقصه
ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد:

 ︠︡﹝ــ︀ت ︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾ــ︢ا و ﹡ــ︀ن و ا﹡︖︀م 
︦ ﹨︀ و ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁️ و  ا﹝﹢ر آ︋︡ار︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ︨﹙︿ ︨︣و
ــ︀︣ ز﹡︡ان ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥  ︾﹫︣ه در ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ و︨ 
 ︩︋ ﹤︋ اداره ﹋﹏ ز﹡︡ان ﹨︀ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی را

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭︠
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا﹨ ️ ﹋︫︣ ﹤﹫﹚﹋ 
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ٩٨/٠۶/١۶ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
           setadiran.ir ﹩ــ︐﹡︣︐﹠︪ــ︀﹡﹩ ا﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️︋ 
 ︡︀زد  ︋️︗ ︀ره ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠۵) ﹝︣ا︗︺﹥ و﹝  ︫﹤︋)
از ﹝ــ﹏ در او﹇︀ت اداری ︋﹥ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡ــ︡ان ﹝︣﹋︤ی 
 ︹﹡︀﹇ ︡﹫ــ ﹫︀︋︀ن︫  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋ــ︀د-︠  ﹝︪ــ︡ وا﹇ــ︹ در︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٩٠٣۶۴/م ا﹜︿ ۴۵٨٠

︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 17 شهریور 1398 8 محرم 1441 8 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9058 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برنامه راهبردی سرخس و چناران، الگوي جامعي براي سایر معین ها   آستان: مدیر عامل سازمان عمران و توسعه رضوی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان عمران و توسعه رضوی 
به عنوان معین اقتصادی سرخس و چناران، فرمانداری سرخس و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی گفت: آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد براي نظام و انقالب هدف اصلي معین 
اقتصادی در حوزه آموزش است.سعید اکبریان با اشاره به نقش معین های اقتصادی در توسعه منطقه ای، گفت: برنامه راهبردی که برای سرخس و چناران طراحی شده است، الگوي جامعي براي سایر معین ها خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 jتشریح ویژه برنامه های حرم امام رضا 

در تاسوعا و عاشورای حسینی
قدس: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضــوی ویژه برنامه های عزاداری 
و سوگواری تاســوعا و عاشورای حرم 

امام رضا)ع( را تشریح کرد. 
حجت االســالم والمســلمین حسین 
شریعتی نژاد گفت: این مراسم با حضور 
انبوه زائران و عــزاداران در بارگاه منور 

رضوی انجام خواهد شد. چکیده برنامه ها به این شرح است: 

 ویژه برنامه شب تاسوعا 
یکشنبه 17 شهریورماه پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره(

قرائت زیارت  امین اهلل
سخنرانی حجت االسالم  والمسلمین محمدباقر فرزانه 

 ویژه برنامه های بامداد تاسوعا
دوشنبه 18 شهریورماه پس از نماز صبح در رواق امام خمینی)ره(

قرائت زیارت های امین اهلل و عاشورا
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مدنی بجستانی 

مرثیه سرایی امیرعارف 

 ویژه برنامه های عزاداری روز تاسوعا 
دوشنبه 18 شهریورماه ساعت 9 صبح در رواق امام خمینی)ره(

مرثیه سرایی امیر عارف، محمد گالبگیر و اسماعیلی
سخنرانی آیت اهلل محسن کازرونی

 ویژه برنامه های شب عاشورا
دو شنبه 18 شهریورماه پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره(

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه
روضه  خوانی و مرثیه  سرایی امیر عارف

مراسم قرآن خوانی با حضور قاریان کشوری - ساعت 22:30 

 آیین خطبه خوانی شب عاشورا
دو شنبه 18 شهریورماه در صحن انقالب اسالمی 

قرائت خطبه توسط حجت االسالم اسالمی فر
روضه  خوانی و مرثیه  سرایی آقایان علی مالئکه و رضا قانع

 ویژه برنامه های بامداد عاشورا
سه شنبه 19 شهریورماه پس از نماز صبح در رواق امام خمینی)ره(

قرائت زیارت های امین اهلل و عاشورا 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مدنی بجستانی 

 ویژه برنامه های عزاداری روز عاشورا 
سه شنبه 19 شهریورماه ساعت 9 صبح در رواق امام خمینی)ره(

مدیحه سرایی مداحان حرم مطهر رضوی
سخنرانی و مقتل خوانی آیت اهلل سیداحمد علم الهدی

قرائت زیارت عاشورا 

 آیین شام غریبان
سه شنبه 19 شهریورماه پس از نماز مغرب و عشا

آغاز مراسم از چهارراه شهدا با حضور خدام 
عزاداری در صحن انقالب اسالمی

 آغاز ساخت زمین چمن تمرینی 
  j در کنار ورزشگاه امام رضا

آستان: ساخت زمیــن چمن تمرینی در کنار ورزشگاه امام رضا)ع( در مؤسسه 
تربیت بدنی آســتان قدس رضوی آغاز شد.در راستای بهره وری بیشتر و همسو 
با اســتانداردهای ورزشــگاهی مبنی بر وجود زمین های چمن تمرین، مراحل 
گودبرداری و ســاخت یک زمین چمن طبیعی و اســتاندارد در کنار ورزشگاه 
امام رضا)ع( آغاز شــده است.کاشت چمن از جنس و نوع چمن ورزشگاه خواهد 
بود و با ساخت و بهره برداری از آن یک زمین تمرین استاندارد به مجموعه اماکن 

ورزشی مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی اضافه می شود.

توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی
 برنامه های اردویی ویژه محرم 

برای مخاطبان نوجوان برگزار می شود
آســتان: همزمان با ایام محرم الحرام 
برنامه هــای اردویی ویــژه محرم برای 
مخاطبــان نوجــوان دختــر در بــاغ 
اردوگاه خاتــون برگــزار می شــود.در 
 ایام سوگواری ســید و ساالر شهیدان 
اباعبداهلل  الحسین)ع( و یاران باوفایشان 
برنامه های اردویی ویژه ای با هدف ترویج 

ارزش های دینی و نهادینه کردن فرهنگ حسینی برای مخاطبان نوجوان دختر 12 
تا 18 سال از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی شده و 
اجرا می شود.این برنامه ها شامل؛ برپایی اردوی نوآوری برای مخاطبان تا سقف 20 
نفر، آموزش مهارت های دخترانه مثل ساخت سربند، برگزاری نمایشگاه مفهومی 
اردوگاه بهشت و خیمه گاه جهنم و نمایش خالق غربت سکینه خاتون است که در 
ایام محرم در باغ اردوگاه خاتون اجرا می شود.استفاده از فضای آالچیق ها، رواق ها 
و فضای مجموعه از دیگر خدمات باغ اردوگاه خاتون به نوجوانان شــرکت کننده 
است. یاد آوری می شود؛ حفظ شبکه های نوآوری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
و تربیتی و ایجاد فضای امن، مفرح و شــاد بــرای بروز خالقیت و ایده های نو در 
حوزه علوم مختلف ویژه دختران نوجوان محور برنامه های باغ اردوگاه خاتون است.

در 6 ماهه نخست امسال محقق شده است
 افزایش 47 درصدی صادرات 

در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
آستان: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس از افزایش 47درصدی صادرات 
کاالی تولیدی در این منطقه در 6 ماهه نخست سال 1398 در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته خبر داد.احمد صادقی گلمکانی گفت: در سال رونق تولید، 
خوشبختانه صادرات کاالهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزایش 

قابل مالحظه ای داشته است.
وی ادامه داد: رونق تولید و حمایت از ســرمایه گذاری، مولد نقشــه راه این 
مؤسســه در سال جاری اســت و در همین راســتا از ابتدای امسال تا دهه 
نخست شهریورماه با برنامه ریزی صورت گرفته و تأمین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی به افزایش 47درصدی در صادرات دست یافته ایم.رئیس هیئت مدیره 
منطقه ویژه اقتصادی ســرخس با اشاره به انواع محصوالت صادراتی در این 
منطقه بیان کرد: تولیدات اصلی صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی ســرخس 
شامل انواع هیدروکربن سبک، چســب و رزین های رنگی و بنزین است.وی 
تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 30 هزار تن کاالی تولیدی این منطقه به 
کشورهای هدف صادر شده که ارزش دالری آن حدود 20 میلیون دالر بوده 
اســت. صادقی گلمکانی درباره کشورهای مقصد این محصوالت خاطرنشان 
کرد: کشــورهای هدف صادراتی شامل افغانستان، امارات، عراق و کشورهای 

حوزه CIS است.
وی ادامــه داد: با توجه به مزایای منحصر به فــرد این منطقه و اتصال خطوط 
ریلی عریض و نرمال به ســایت منطقه ویژه، ورود و خروج کاال در زمان اندکی 
انجام می شود که جاذبه مطلوبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 

حساب می آید.

کاشانی مروج  محمدحسین  قدس/   
بیش از 8 هزار برگ سند مربوط به عزاداری 
و  تعزیه خوانی  حسین)ع(،  امام  حضرت 
شبیه خوانی در گنجینه رضوی وجود دارد 
که به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای 
رونمایی  اسناد  این  از  برخی  از  حسینی، 

می  شود.
معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی 
با اعالم این خبر، به خبرنگار قدس گفت: با 
توجه به ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت 
سیدالشــهدا)ع( و یاران باوفایش، بیســت 
و پنجمین برنامه »سه شــنبه های فرهنگی 
آســتان قدس رضوی« به معرفی و رونمایی 
از اســناد عزاداری حضرت امام حسین)ع( از 
دوره صفویه تا قاجار، موجود در گنجینه حرم 

مطهر حضرت امام رضا)ع( اختصاص دارد.
مهدی قیصری نیک متذکر شــد: به دلیل 
تعطیلی رسمی روزهای 18 و 19 شهریورماه، 
مطابق با تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم 
بیست و پنجمین سه شنبه فرهنگی در روز 
چهارشنبه، بیستم شهریورماه برابر با یازدهم 
محرم در محل موزه قــرآن و هدایای مقام 
معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر رضوی 

برگزار می شود.

 مرثیه سرایی مقدمه ای
 بر هنرهای عاشورایی 

وی به وجود اسناد تعزیه خوانی و شبیه خوانی 
در گنجینــه رضوی اشــاره کــرد و گفت: 
مظلومیــت و مصیبــت شــهادت حضرت 
امام حســین)ع( و یاران باوفایش و اتفاقات 
جانسوزی که در عاشــورا به وقوع پیوست، 
موجب شــد تا مرثیه ها و اشعار مختلفی در 
مظلومیت شــهادت ساالر شهیدان حضرت 
اباعبــداهلل الحســین)ع( شــکل بگیرد که 
مقدمــه ای بر هنر تعزیــه و دیگر هنرهای 

عاشورایی است. 
این مقام مسئول ادامه داد: وقایع و حوادث 
روز عاشورا، ابزار و رسانه ای قوی برای تبلیغ 
در طول تاریخ شیعه بوده که به صورت منظم  
در سده های متمادی، به  منظور حفظ مفاهیم 

و ارزش های  دینی  صورت  گرفته است. 
قیصری نیک تصریح کــرد: بیان حقایق و 
اتفاقات روز عاشــورا برای انتقال به جامعه 
شیعه و در جهت  افزایش معرفت و بصیرت 
شیعیان برای مقابله با دشواری های زندگی 
اجتماعی و غلبه بر دشمنان، الگوی مناسبی 
است که حضرات معصومین و ائمه اطهار)ع( 
همــواره بر تبیین صحیح پیــام و حقیقت 

عاشورا تأکید داشته اند.
معاون امــور موزه ها تأکید کــرد: برگزاری 
مراســم آیینی این واقعه جانکاه تاریخی به 
شکل تعزیه، شکل عینی تری از آنچه بر سر 
اهل بیت اباعبداهلل الحسین)ع( در روز عاشورا 

و پــس از آن آمده را نشــان 
می دهــد و دل هــا را به لرزه 
انداختــه و عقل ها را به تفکر 
وامــی دارد.وی افــزود: تداوم 
ســنت های مزبور سبب شده 
که امروزه اســناد بی شماری 
از چگونگی برگزاری مراســم 
ماه  ســوگواری  و  عــزاداری 

محرم الحــرام، موقوفات خاص عــزاداری و 
تعزیه خوانی، اسناد مربوط به اشعار تعزیه و 
شــبیه خوانی و... در مجموعه اسناد تاریخی 

موجود باشد.

 قدیمی ترین سند عزاداری 
مربوط به 400 سال پیش است 

دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان 
قدس رضــوی در زمینه اســناد مربوط به 
عزاداری و سوگواری ساالر شهیدان حضرت 
امام حســین)ع( در گنجینه رضوی اظهار 
داشــت: مرکز اسناد آســتان قدس رضوی 
دارای یکی از بزرگ ترین مجموعه اســناد 
عزاداری شــیعیان در طول تاریخ اســت به 
گونه ای که اســناد معتبر و مهمی با قدمت 
تاریخی ارزشمند مربوط به برگزاری مجالس 
و آیین های عزاداری سرور شهیدان و آزادگان 
جهــان، حضرت حســین بن علــی)ع( در 

مجموعه گنجینه رضوی وجود دارد.
وی متذکر شد: به عنوان نمونه، قدیمی ترین 
ســند این مجموعه به عاشــورای ســال 
1011قمــری برمی گــردد کــه در آن به 
تعطیلــی حمام آغچه- یکــی از موقوفات 
آســتان قدس رضوی- در روز عاشــورای 

حسینی اشاره شده است. 

قیصــری نیــک در زمینــه 
اســناد مرتبط بــا برگزاری 
و  عــزاداری  بزرگداشــت  و 
سوگواری شهادت حضرت امام 
حسین)ع( موجود در گنجینه 
رضوی بیان داشــت: اســناد 
گنجینه  در  موجود  عزاداری 
رضوی به چند دسته تقسیم 
می شوند که این تقسیم بندی در زمینه هایی 
همچون هزینه ها، وقف نامه ها، تعزیه خوانی، 
شبیه خوانی و... صورت گرفته است. وی در 
معرفی برخی از اسناد مربوط به عزاداری امام 
حسین)ع( موجود در گنجینه های آستان 
قدس رضــوی عنوان کرد: بیــش از 800 
شــماره اموالی مربوط به هزینه های مراسم 
عزاداری از دوره صفویه تاکنون موجود است 
که این هزینه ها شــامل: مخارج نخل بندی 
ایام عاشورا، پرداخت انعام به روضه خوانان، 
اطعام افراد در روزهای سوگواری، هزینه های 
روشنایی، مفروش نمودن حرم مطهر، هزینه 

قند و چای و... است.

 8 هزار برگ سند تعزیه خوانی و 
شبیه خوانی

معاون امور موزه ها اضافه کرد: برخی از اسناد 
موجود هم مربــوط به وقف نامه ها و نذورات 

برپایی مراسم عزاداری است. 
وی ادامــه داد: از گذشــته وقف و نذر برای 
عزاداری امام حسین)ع( و ایجاد مراسم هایی 
بر پایه وقف و نذر مرســوم بوده، به گونه ای 
که بیشــتر واقفان یکی از مصارف موقوفه 
خود را به صرف مراسم تعزیه امام حسین)ع( 
اختصاص می دادند و در مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی تعدادی وقف نامه در این زمینه 

موجود است.قیصری نیک با اشاره به هنرهای 
نمایشی که با موضوع نهضت حسینی برگزار 
می شــده، گفت: شبیه خوانی و تعزیه خوانی 
که نمایش صحنه واقعه عاشــورا به همراه 
ذکر مرثیه است، یکی از سنت های به جای 
مانده از مراسم مذهبی مسلمانان بوده و این 
مراسم در دوره قاجار توسعه یافت به گونه ای 
که مشاغلی برای اجرای آن ایجاد شد و حتی 
حکم انتصاب این مشاغل هم توسط شاهان 

صادر می شد.
وی اضافه کرد: در این مورد 
می توان به حکم محمدعلی 
مظفرالدین  ولیعهــد  میرزا، 
شاه مبنی بر تفویض منصب 
»معین البکاء« به میرزا حسن، 
رئیــس تعزیه خوانــی تکیه 
دولتی آذربایجان در ســال 

1316 قمری اشاره کرد.
متذکر  مقام مســئول  این 
شــد: در گنجینــه رضوی 
حــدود 8 هزار برگ ســند 
مربــوط بــه تعزیه خوانی و 
شــبیه خوانی در موضوعات 

مختلف وجود دارد که سابقه تاریخی آن به 
دوره ناصرالدین شاه قاجار می رسد.  مطابق 
گفته های معاون امور موزه ها، این تعزیه ها 
مربوط به شهادت حضرت سیدالشهدا)ع(، 
ابوالفضل العبــاس)ع(،  حضرت  شــهادت 
شــهادت حضرت علی اکبر)ع(، شــهادت 
حضرت قاســم بن الحســن)ع(، شهادت 
حضرت مسلم و طفالن مسلم، غارت کردن 
خیمه گاه اهل بیت)ع(، ورود کاروان حضرت 
امام حسین)ع( به صحرای کربال، شهادت 

حربن یزید ریاحی و... است.

در گنجینه رضوی 
حدود 8 هزار 

برگ سند مربوط 
به تعزیه خوانی و 

شبیه خوانی در 
موضوعات مختلف 

وجود دارد که 
سابقه تاریخی آن 

به دوره ناصرالدین 
شاه قاجار می رسد

بــــــــرش

تاریخ آستان قدس رضوی با سوگواری حضرت اباعبداهللj  عجین است 

8 هزار برگ سند عزاداری در گنجینه رضوی 

بزرگ ترین اجتماع زائران کشور افغانستان روز تاسوعا در حرم رضوی
آستان: بزرگ ترین اجتمــاع زائران کشور افغانستان با حضور 
هیئت های مذهبی روز تاسوعا در دارالمرحمه حرم مطهر رضوی 

برگزار می شود.
همزمان با نهم محرم الحرام مصادف با روز تاسوعا، زائران مقیم 
و غیرمقیم کشور افغانستان با هدف وحدت و همدلی زیر بیرق 
حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع( در رواق دارالمرحمه اجتماع کرده 

و به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت. 
این مراســم با حضور 3 هزار زائر عزادار از ســاعت 16 الی 19 
برگزار می شود که ســخنرانی، عزاداری و نوحه سرایی ذاکران 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در غم شــهادت امام حسین)ع( 
از برنامه های این مراسم مذهبی خواهد بود.

همچنیــن بر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده، مدیریت 
امور زائران غیرایرانی آســتان قدس رضــوی در نظر دارد 
در روزهای تاســوعا و عاشورای حســینی از شهدای تیپ 
فاطمیون و علما و شــخصیت های برجسته همچون مرحوم 
آیت اهلل محقق کابلی از مراجع تقلید شــیعیان افغانستان و 
آیت اهلل محمد آصف محســنی، رئیس شورای علمای شیعه 

تجلیل کند.

خبر
با حضور هیئت های مذهبی در دارالمرحمه برگزار می شود

آستان: همزمان با دهه اول ماه محرم، پرچم عزای اباعبداهلل)ع( 
توسط خادمیاران آستان قدس رضوی برای نصب مقابل مغازه ها 

میان بازاریان ارومیه توزیع شد.
در این طــرح، صدها پرچم  عزا به صورت رایگان میان بازاریان 

توزیــع و در مقابل مغازه ها نصب شــد و همچنین نمک های 
متبرک رضوی نیز به مغازه داران بازار ارومیه اهدا شد.این اقدام 
در راستای ترویج شعائر اهل بیت)ع( صورت گرفت و با استقبال 

بازاریان و مردم شهرستان ارومیه روبه رو شد.

توزیع صدها پرچم عزای اباعبداهلل j میان بازاریان ارومیه
توسط خادمیاران رضوی آذربایجان غربی انجام شد

قاب رضوی

خـــبر

رونق تولید 

 صحن انقالب اســالمی را هنگام نماز 
در اختیار خواهران قــرار می دهند لطفاً 
مکانــی را هم در این صحــن برای نماز 
بــرادران اختصاص دهید زیرا هنگام نماز 
جماعــت تفکیک خانواده ها)زن و مرد( و 
بچه ها برای رفتن به صحن و رواق دیگر، 

سخت و دشوار است.
09380003708

 امربه معروف وظیفه شرعی هر مؤمنی 
اســت فرقی نمی کند کفشــداری باشد یا 

بازرسی ورودی.
09150008250

 صدای بلندگوها در صحن آزادی خیلی 
باالست، لطفاً بررسی کنید.

9010005740

 لطفــاً در مــورد پوشــش آقایان که 
به حرم مشرف می شــوند، دقت زیادی 
شــود. شما دختر ده ســاله بدون چادر 
و جوراب را برمی گردانیــد اما مردها با 
زیرشلواری و تیشرت چسب کشی توی 

حرم هستند.
09150003070

ساماندهی 7 هزار و 400 
خادمیار برای خدمت  به 

محرومان خراسان جنوبی
آســتان: مدیر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در اســتان خراســان جنوبی از 
نام نویســی و ســاماندهی 7 هــزار و 400 
خادمیار رضوی در ســطح خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: از این تعداد 4 هزار نفر در 

مرکز استان به محرومان خدمت می کنند.
حجت االســالم نصیرایی اظهار داشت: 37 
کانون محله ای در سطح شهرستان بیرجند 
از ســال 96 راه اندازی شده اند که قرار است 
در آینده در تمامی مســاجد اســتان این 
کانون ها راه اندازی و در راســتای خدمت به 

محرومان فعال شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در ســطح 
شهرســتان بیرجند 4 هزار نفــر خادمیار 
مشغول خدمت به محرومان هستند، ادامه 
داد: همچنین 3 هزار و 400 خادمیار نیز در 
سطح شهرستان ها نام نویسی و برای خدمت 

به محرومان ساماندهی شده اند.
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
اســتان خراســان جنوبی در ادامه با اشاره 
بــه اینکه تاکنون هشــت دوره آموزشــی 
توجیهــی ویــژه خادمیاران و مســئوالن 
کانون های محله ای برگزار شده است، گفت: 
به تدریج در تمامی مســاجدی که نیازمند 
خدمت رســانی به محرومان باشند، کانون 

محله ای خادمیاری راه اندازی می شود.
وی به فعالیت 2۵ کانون تخصصی موضوعی 
نیز در ســطح استان خراسان جنوبی اشاره 
کرد و یادآور شد: رایزنی های الزم برای اخذ 
مجوز جذب خادمیار جدید در تخصص های 
پزشکی و رســانه ای از مرکز امور خادمین 
آســتان قدس انجام می شود که امیدواریم 

موافقت شود.

پانزدهمین نشست 
 مهارت افزایی »برهان« 
در اصفهان برگزار شد

آســتان: پانزدهمین نشســت از سلسله 
جلســات تخصصی، مهارت افزایی »برهان«، 
ویژه محرم با موضوع عاشــورا و انتظار فرج 

در اصفهان برگزار شد.
پانزدهمین جلســه از سلسله  نشست های  
تخصصی، مهــارت افزایی »برهــان«، ویژه 
محرم  در محورهای درس های عاشــورا و 
محرم، استقامت در دین  و انتظار و عاشورا با 
حضور صدها بانوی خادمیار و فعال فرهنگی 

شهرستان اصفهان برگزار شد.
ابعاد و فلسفه قیام امام حسین)ع(، فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه آن در 
واقعه عاشورا و حقیقت طلبی اباعبداهلل)ع( 
و تــالش بــرای احیای دیــن محمدی از 
جمله موضوعات مطرح شده در سخنرانی 

حجت االسالم کریمی در این نشست بود.
مســابقه کتابخوانی گوهرشــاد، کودک و 
نوجوان و نشــرفرهنگ عفاف و حجاب از 
دیگر حاشــیه های این نشســت در هیئت 
انصارالحســین)ع( اصفهان واقع در خیابان 

کاشانی بود.
شــایان ذکر است، این نشست با مشارکت 
کانون بانوان نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اصفهان، مؤسسه فرهنگی شهید آیت اهلل 
بهشتی و هیئت انصار الحسین)ع( اصفهان 

برگزار 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 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب



معرفی کتاب های عاشورایی
 »حماسه حسینی« 

یادگار ماندگار شهید مطهری

معارف: هــر چند نظریه ای بــه نام مرگ 
مؤلف سبب شــد خیلی از عالقه مندان به 
خوانــدن کتاب برای خوانــدن اثر از تأثیر 
نویســنده و مؤلف اثر چشمپوشی کنند اما 
به نظر می رســد در برخی موارد، نویسنده 
خود می تواند تنها دلیل خواندن یک کتاب 
باشد و حماسه حسینی از آن جمله است؛ 
این جدا از محتوای فوق العاده  آن است که 
در آن مقطع زمانی توانســت بســیار مورد 
توجه قــرار گیرد و گذر زمــان نیز بر این 
گیرایی افزود. صاحب این اثر اســتاد شهید 
مرتضی مطهری، فیلســوف، متفکر، فقیه و 
متکلم جهان اسالم و از شاگردان برجسته 
امام خمینی)ره( و عالمه طباطبایی اســت 
کــه توانســته در این مجموعــه دوجلدی 
)ســخنرانی ها و یادداشــت ها( بینش افراد 
مطالعه کننــده را ارتقــا دهــد و بــا دقت 
بیشتری نسبت به دیگر آثار،  به موضوعات 

بپردازد.
از موضوعات مهم درباره استاد مطهری این 
است که آموزه های اسالمی را که پیشتر در 
قالب بیاناتی پیچیده و دشوار ارائه می شد، 
به ســبک ویژه خود، به صورتی آســان و 
به روز در اختیار مخاطبــان قرار داد. او در 
حماسه حسینی به قیام اباعبداهلل از زوایایی 
پرداخــت که برای نخســتین بــار مطرح 
می شــد. از ویژگی های این اثر منحصر به 
فرد یکی آن اســت که باوجــود حفظ بار 
حســی و عاطفی عاشــورا، با تحریف های 
واقعه عاشورا به درستی برخورد می کند؛ با 
این تفاوت که در دل نگاه های روشنفکرانه 
آن مقطع اسیر نمی شــود ولی با ریزبینی، 
آینــده این گونه تحریف هــا و اینکه اگر با 
آن ها برخورد نشــود چه عواقبی برای پیام 
و اهداف اصلی نهضت حسینی دارد را بیان 

می کند.
اســتاد مطهــری دو گروه عــوام و خواص 
)توده مــردم و آگاهان( را مســئول پدید 
آمدن این تحریف هــا می داند و وظیفه هر 
دو گروه را مبــارزه با این آفات می داند. به 
باور او دانشــمندان که نقاط ضعف اجتماع 
را می شناســند نباید از آن ها چشمپوشی 
کنند، بلکه باید برای رفع آن ها بکوشــند. 
عــوام در حادثــه عاشــورا دو نقطه ضعف 
دارند: »شــلوغی مجلس« و »شــور و واویال 
بــه پا شــدن« و بزرگ تریــن وظیفه علما 
مبــارزه با این نقاط ضعف اجتماع اســت. 
مطهری معتقد اســت: »وظیفــه علما در 
دوره ختم نبوت، مبارزه با تحریف اســت؛ 
وظیفه علماســت که در این موارد حقایق 
را بــدون پرده به مــردم بگویند، ولو مردم 
خوششــان نیاید...«؛ البته نبایــد اثر مهم 
حماسه حسینی را فقط به پرداخت درست 
ایشــان به تحریف های واقعه عاشورا تقلیل 
داد، بلکه ایشان همان طور که بیان شد در 
این اثر، عاشــورا را از زاویه جدیدی تحلیل 
می کند که می شــود ادعا کرد جزو معدود 
کتاب های تحلیلی مفیدی است که ما با آن 
روبه رو هستیم. ایشان دو چهره برای حادثه 
کربال ترســیم می کند  و می فرماید حادثه 
کربــال دو صفحه بی نظیــر دارد؛ صفحه ای 
ســفید و نورانی و صفحه ای تاریک، ســیاه 

و ظلمانی.
به اعتقاد استاد مطهری کربال »از نظر تنوع 
جنایت بی مانند است؛ حدود 21 نوع پستی 
و لئامت در آن رخ داده که حتی جنگ های 
صلیبی و آنچه اروپایی ها در اندلس مرتکب 
شــدند به پای آن نمی رســد. اگر فقط به 
ایــن صفحه نــگاه کنیم فقط باید شــعر 
مرثیه بگوییــم و بس« و این صفحه تاریک 
کربالست. صفحه دیگر این واقعه، حماسه 
و افتخار، نورانیت، تجلی حقیقت، انسانیت 
و حق پرســتی است و بشــریت حق دارد 
در برابر آن به خود ببالد؛ جنبه حماســی 
این حادثه 100 برابــر بر جنبه جنایی آن 
می چربد. اما آنچه در حماسه حسینی بسیار 
حائز اهمیت اســت، بحث امــر به معروف 
و نهی از منکر اســت که برای خوانندگان 
امروزی کتــاب هم می تواند بســیار مفید 
باشد. مطهری که فردی آینده نگر و دارای 
نگاهی کاماًل راهبــردی بوده، عنصر امر به 
معــروف را از جمله عوامــل مؤثر در واقعه 
کربــال می داند و شــرایط و مراتب دقیقی 
برای این امر بیان می کند و نشان می دهد 
که هدف امام حســین)ع( از امر به معروف 
فقط به ســال 61 ه .ق مربوط نیست و هر 
حکومتی می تواند از این شــیوه در سبک 
حکمرانــی خود بهره ببرد؛  او حتی ماهیت 
قیام حسینی را احیای امر به معروف و نهی 
از منکر می دانــد. خوانندگان این مجموعه 
با مطالعه اثر پی به اهداف امام حســین)ع( 
می برند و متوجه شرایط ویژه آن حضرت و 
پیام بزرگ ایشان در دل تاریخ و برای همه 

امت ها می شوند.

کتابخانه / کتاب هفتم

 روایت نهضت حسینی 
براساس »لهوف« سید بن طاووس

 اگر غلط نکنم 
عرش بر زمین افتاد...

را  عمرســعد  ابن زیاد،  معارف: 
بــا 4 هزار ســوار از کوفه عازم 
کرد و پیاپی نیرو فرســتاد 
تا در کربال لشکری 20 هزار 
نفری مقابل حسین)ع( قرار 
گرفتند. ابن ســعد به دستور 
عبیداهلل بن زیــاد عرصه را بر حســین)ع( 
تنگ کرده و آب را بر آن ها بست تا دستور 
رســید که از تأخیر در جنــگ بپرهیز و 
در قتال با حســین)ع( شــتاب کن. شمر 
چون دســتور ابن زیاد را شنید، به سمت 
لشکر حســین)ع( پیش تاخت و ندا داد: 
»خواهرزاده هــای من! عبــداهلل و جعفر و 
عباس و عثمان! شما در امانید. خود را به 
کشتن ندهید و در خدمت یزید بن معاویه 
امیرالمؤمنیــن درآیید«. جوابی از فرزندان 
ام البنین نیامد تا حســین)ع( فرمود: »اگر 
چه فاسق است، پاسخش را بدهید«. آن گاه 
عباس بن علی)ع( رو به شــمر کرد و گفت: 
»دست هایت بریده و لعنت بر امان نامه ات 
بــاد؛ می خواهی حســین بن فاطمه را رها 

کرده و به سرسپردگی ملعونان درآییم«؟
حسین)ع( چون عجله دشمن برای جنگ 
را دید به برادرش عبــاس)ع( گفت: »اگر 
توانســتی جنگ را تا فــردا به تأخیر انداز 
تا امشــب را به نمــاز بگذرانیم، چه اینکه 
عمرســعد می داند من نمــاز و تالوت را 

دوست دارم«. 
شب عاشورا، حسین)ع( اصحابش را جمع 
کرد و گفــت: »حقا که اصحابــی بهتر از 
شــما و اهل بیتی نیکوتــر از اهل بیتم را 
نمی شناســم. تاریکی شب، مرکبی راهوار 
است تا دســت اهل بیتم را بگیرید و مرا 
به قومی واگذاریــد که جز من، با دیگری 
کاری ندارند«. عباس بن علی)ع( نخســتین 
کســی بود که پــس از این ســخنان به 
پاخاســت و این گونه گفــت: »خدا هرگز 
چنین روزی را نیاورد که بخواهیم با تنها 
گذاشتن تو، زنده بمانیم و زندگی کنیم« و 
در پــی او دیگر اصحاب نیز همان را تکرار 

کردند.
چــون صبح دمیــد و دو ســپاه رویاروی 
هم ایســتادند، حســین)ع( همگان را به 
 ســکوت دعوت کرد و خطاب به لشــکر 
ابــن ســعد گفــت: »پراکنده باشــد این 
جمعیت و قرین رنــج و اندوه؛ به اضطرار 
ما را به خود خواندید و ما به فریادرســی 
شــما قیام کردیم؛ شمشــیرهایی که در 
دست شماســت باید با ما می بود نه بر ما. 
با کسی دوست شــدید که نه از او عدلی 
دیده اید و نه امیــدی. همانا زنازاده فرزند 
زنازاده مرا بین جنگ و بیعت با خود مخیر 
کرده اســت. بیعت یعنــی ذلت و چه دور 
اســت که دامن های پاک و شخصیت های 
واال و جان های گرانمایه، طاعت فرومایگان 
را بر شــهادت ترجیح دهند. اکنون من با 
اهــل بیتم با قلت عدد و یــاران اندک به 
سوی شهادت خواهم رفت«. چون سخنان 
حســین بن علی)ع( تمام شد، عمربن  سعد 
پیش تاخت و تیری به ســوی حسین)ع( 
انداخت و گفت: »نزد امیر شــهادت دهید 
که من اولین تیر را انداختم«. حرارت پیکار 
و آتش قتال بین اندک اصحاب حسین)ع( 
و لشــکریان کوفه، لحظــه لحظه اصحاب 
حســین)ع( را از جراحت و تشنگی هالک 
کرده و از پا می انداخت تا نوبت به اهل بیت 
رسید. علی بن حسین)ع( رخصت گرفت و 
پس از جنگ نمایانی که کرد قطعه قطعه 
شد. علی اصغر هنگام استسقای حسین)ع( 
و طلب آب برای کودک با تیری که حرمله 
روانه کرد، جان داد. پس از آن حسین)ع( 
و عبــاس بــرای طلب آب به شــط فرات 
زدند تا اینکه دشــمن بیــن آن ها فاصله 
انداخته، عباس بن علــی را محاصره کرده 
و به شهادت رســاندند. با شهادت عباس، 

حسین)ع( فراوان گریه کرد. 
حســین )ع( در کشاکش شمشــیرها به 
صفوف دشــمن می زد و دشمن همچون 
گلــه بزی که گــرگ به آن بزنــد، به هر 
طــرف می گریخــت. در همیــن حیــن 
دشــمن بین حسین)ع( و حرم حائل شد. 
حســین بن علی)ع( اینجا بــود که فرمود: 
»تا زنــده ام نمی گذارم به اهل حرم تعرض 
کنید. با من بجنگید کــه بر زنان گناهی 
نیســت«. شــمر به همراه گروهی پیاده، 
حســین)ع( را محاصره کــرده و عرصه را 
بر او تنگ کردند. حســین)ع( آماج نیزه و 
شمشیر بود و تشنه آب. چون ضعف جنگ 
بر او عارض شــد، 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 ســینه اش اصابت کرد. بدن 
حسین)ع( سراسر پوشیده از تیر شده بود 
تا اینکه نیزه ای بر پهلوی حسین)ع( زدند. 
حسین)ع( با صورت بر زمین افتاد. شمر به 
لشکریان گفت: »منتظر چه هستید؟« پس 
از هر سو به حسین)ع( حمله بردند. چون 
سر از تن حســین)ع( جدا کردند، غباری 
شدید و ســیاه و بادی ســرخ در آسمان 

برخاست که هیچ چیز قابل رؤیت نبود. 
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 معارف/ مریم احمدی شیروان  قیام عاشورا پیشینه ای طوالنی 
داشــت؛ پس از رحلت پیامبر)ص( حکومتی که بر مبنای والیت 
توســط خداوند تعیین شــده بود، به خالفت تبدیل شد؛ جریان 
 سقیفه و بعد شورا و تمام بدعت ها و نوآوری هایی که تحریف سنت 
رسول اســالم)ص( را به همراه داشــت، زمینه های قیام اباعبداهلل 
الحسین)ع( را فراهم کرد؛ قیامی که تحلیل های زیادی پس از آن 
انجام و درباره فلسفه و چرایی وقوع آن حرف های بسیاری گفته شد. 
در گفت وگوی مفصلی که با دکتر هادی وکیلی، عضو هیئت علمی 
گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد داشتیم، اهداف قیام اباعبداهلل 
الحسین)ع( و قرائت ها و  شبهاتی را که در این زمینه وجود داشت 

واکاوی کردیم.

 هدف قیام امام حسین)ع(؛ حکومت یا شهادت؟
دکتر هادی وکیلی در ابتدا و در تبیین واقعیت قضیه در تحلیل های 
موجود از حرکت سیدالشــهدا)ع( که برخی آن را با هدف شهادت 
و برخی برای تشــکیل حکومت ارزیابی می کنند، توضیح می دهد: 
در پژوهش های دهه های اخیر با رویکردها و تحلیل های مختلفی 
روبه رو هستیم؛ البته در آثار علما و نویسندگان سده های قبل نیز این 
بحث ها به دلیل اهمیت حرکت امام حسین)ع( و نقشی که در تاریخ 
تشــیع و سرنوشت شیعیان ایفا کرده، وجود داشت و برخی، هدف 
اصلی امام از قیام را تأســیس حکومت اسالمی مطرح کردند. آن ها 
تالش می کردند شواهدی هم از حوادث و تحوالت زمان خود برای 
 اثبات این فرضیه بیاورند و در مقابل نیز برخی دیگر نظریه شهادت را 
مطرح کردند. او تأکید می کند: الزم است هر دو دیدگاه توضیح داده 
شود. افرادی که نظریه حکومت را مطرح می کنند مبنای کالمی را 
فرض کرده و می گویند امام تالش جدی داشت که در صورت امکان 
حکومت تأسیس کند و تأسیس حکومت جزو مأموریت های مقام امامت 
 است؛ آن ها سعی می کنند قرائن و شواهدی هم برای آن پیدا کنند. 
باید بگوییم تردید نداریم که ائمه)ع( اگر امکان تأســیس حکومت 
داشتند حتماً به این سمت میل می کردند و باور مسلم شیعی این 
است که مقام امامت در بخش های مختلفی تقسیم، توزیع محتوا و 
معنا می شــود که بخشی از آن ریاست و رهبری سیاسی است که 

شیعیان در آن اختالفی ندارند.

 امام، قیام را با بیعت نکردن 
و مخالفت با یزید آغاز کرد

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد اضافه می کند: 
شرایط زمان امام حسین)ع( این احتمال را که ایشان فقط با هدف 
تأسیس حکومت قیام کرده باشد، بعید می کند؛ زیرا 
می دانیم حکومت وقتی مطرح می شــود که مردم 
وجود داشته باشند و اگر حمایت مردم و اعالم حضور 
آن ها وجود نداشته باشد، حکومت تأسیس نمی شود. 
اما برمبنای آنچه در تاریخ آمده، ابتدا امام قیام کرده و 
بعد کوفیان او را دعوت می کنند نه اینکه اول کوفیان 
او را دعوت کرده و بعد امام به اســتناد آن به سمت 
عراق حرکت کند. امام)ع( قیام را با عدم بیعت و 
با نامشروع اعالم کردن حکومت یزید، مقاومت، 

مخالفت و مبارزه با او آغاز کرد. 
او یادآور می شــود: این مــورد می تواند منجر به 
تأسیس حکومت شود یا حتی نشود؛ در ماه های 
اولیه نمی توانیم بگوییم امام قطعاً با هدف حکومت 
به ســمت این مســئله پیش رفــت. زمانی که 
سیدالشهدا)ع( با دعوت کوفیان مواجه شد و به 
سمت عراق رفت، در این مرحله اگر حرکت موفق 
می شد، امکان تأســیس حکومت باال می رفت؛ 
 اما در مســیر حرکت کاروان امام حســین)ع( 
از منزل پنجم به بعد می دانیم خبرهای ســقوط 
کوفه، روی کار آمدن عبیداهلل بن زیاد، شــهادت 
مســلم بن عقیل و... به امام)ع( می رسد و معنای 
این اخبار آن است که احتمال تشکیل حکومت 
منتفی شده است؛ در حالی که امام همچنان به قیام خود ادامه داده، 
 به سمت عراق رفته و در نهایت هم داستان عاشورا و شهادت ایشان 

رقم می خورد.

 امام حسین)ع( خط خونینی بین اسالم ناب 
و اسالم یزید کشید

وکیلی در ادامه توضیح می دهد: ادامه دادن این مسیر بیان می کند 
که هدف مهم تری پیش، حین و پس از حرکت وجود داشته که از 
نظر امام باید تحقق پیدا می کرده و تحقق هم پیدا کرده است؛ در 
حالی که اگر مبنا حکومت بود، آغاز و انجام کار امام با این فرضیه و 

نظریه تناسبی ندارد.
این پژوهشگر بیان می کند: نظریه شهادت می گوید جامعه اسالمی 
در زمان امام حســین)ع( در حال فســاد و نابــودی از درون بود و 
به تعبیر امام، دین خدا در حــال مردن بود؛ یعنی در آن وضعیت 
بحرانی الزم بود که امام برخاسته و فریاد بزند. امام)ع( می داند کشته 
می شود؛ زیرا به اندازه کافی یارانی برای حرکت، مقاومت و اعتراض 
و پیروزی ظاهری ندارد. او می داند کشته و ریخته شدن خون پسر 

رسول خدا)ص( در راه احیای دین رسول خدا)ص( سبب می شود 
جامعه اسالمی بیدار و اسالم حفظ شود.

این استاد دانشگاه عنوان می کند: اگر بخواهیم سراغ نظریه ای برویم 
که بتواند تا حدی تمامیت حرکت حضرت را از آغاز تا پایان توضیح 
بدهد، باید بگوییم هدف اصلی امــام از قیام، احیای دین خدا بود. 
روایات بسیاری داریم که دین اسالم ناب پیامبر)ص( در آن دوران 
در شرف تحریف و حتی انحالل و اضمحالل بود و به تعبیر امام »إِنَّ 
الُم إِذ  الُسنََّة َقْد أُمیَتْت، َو إِنَّ الِْبْدَعَة َقْد أُْحِیَیْت« و »َعلَی االْسالِم الَْسّ
ُة بِراٍع ِمْثَل یَزیَد«. امام برای احیا و حفظ دین خدا قیام  َقْد بُلَِیِت األَُمّ
کرد و اگر امروز دین خدا مانده اســت مدیون خون سیدالشهدا)ع( 
هستیم. مبتنی بر این فرضیه شهادت و حکومت اسالمی در محدوده 
خود معنا پیدا می کنند؛ حاال اگر این قیام مقدور به تأسیس حکومت 
شود قطعاً امر احیای دین هم تحقق پیدا می کند. مهم این است که 
امام توانسته خط خونینی بین اسالم ناب و اسالم یزید بکشد و نشان 

دهد اسالم ناب وجود دارد و در تاریخ ماندگار است.

 بزرگ ترین منکر، ظلم
 و باالترین معروف، عدالت است

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشــگاه فردوسی مشهد درباره بار 
معنایی تعابیری که حسین بن علی)ع( در بیان هدف حرکت خود 
به کار می برد مانند اصالح، امر به معروف و نهی از منکر و... نیز بیان 
می کند: باید این مفاهیم در ظرف ادبیات دینی همان دهه های اول 
صدر اسالم فهمیده شــود و تطبیق دادن آن ها با ادبیات معاصر و 
اصطالحات مدرن، رفتاری علمی و درســت نیست. وقتی حضرت 
می گویــد: اراده اصالح یا اراده امر به معروف و نهی از منکر کرده ام، 
باید توجه کنیم که ادبیات دینی معروف و منکر در قرآن و احادیث 
و حتی در سنت عملی و سیره پیامبر)ص( دقیقاً تعریف شده است. 
وقتی امام)ع( اعالم می کند برای امر به معروف و نهی از منکر قیام 
می کند یعنی معروف های جامعه در حال فراموشی بوده و به توهین، 
تمسخر، تحقیر و تحریف کشیده می شود. وقتی وارد مصادیق معروف 
و منکر در قرآن و سیره و حدیث شویم متوجه می شویم که یکی از 
بزرگ ترین منکرها ظلم است و از بزرگ ترین ابعاد ظلم، ظلم حاکم 
ظالِم فاسد و غاصب است. منکر مهمی که امام علیه او فریاد می کشد، 
منکر ظلم است که در قرآن به شدت در مورد آن موضعگیری داریم؛ 
از باالترین معروف ها نیز عدالت در جامعه است؛ معنویت، اخالق و 
تقوا هم معروف هستند و باید احیا شوند؛ بنابراین معروف ها و منکرها 

مبتنی بر مفاهیمی است که در ادبیات دینی وجود دارد.

 جامعه ای که پس از رحلت پیامبر)ص( 
دچار افساد شده بود

وکیلی تأکید می کند: درباره اصالح هم همین اســت؛ واژه اصالح 
که در قرآن و حدیث داریم با واژه اصالح در ادبیات معاصر سیاسی 
نسبتی ندارد. در علوم سیاسی گفته می شود اصالح گرا، اصالح طلب 
و... این اصالح ترجمه غلطی از مفهوم رفرم است. در ادبیات انگلیسی 
و فرانســوی، انقالب و رفرم داریم. اصالح گسترده عمیق بنیادی و 
سریع را انقالب و اصالح میانه، معتدل، آرام و کند را رفرم می گویند. 
به اشــتباه در فارسی رفرم به اصالح ترجمه شده است؛ رفرم یعنی 
بازســازی و ربطی به اصالح ندارد و این ترجمه غلط آسیب زیادی 

حسینیه حسینیه
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وارد کرده است. او اضافه می کند: وقتی امام)ع( می گوید می خواهم 
اصالح کنم یعنی امری دچار افساد شده است. برخی روشنفکرهای 
معاصر آن را به اصالح دین و پیرایشــگری دینی معنا کرده اند که 
کامالً مغایر با سخنان امام حسین)ع( است. حضرت فرمود: »َخرْجُت 
ِة َجّدی«؛ یعنی جامعه مســلمان دچار افساد  لَِطلَِب االصالِح فی أَُمّ
شده و می خواهم آن را اصالح کنم. شواهد زیادی داریم که جامعه 
اسالمی پس از پیامبر)ص( از سال 11ه .ق که حضرت رحلت کردند 
تا سال 61 ه .ق که حضرت سیدالشهدا)ع( شهید شد از نظر سیاسی و 
اقتصادی دچار فساد شده بود؛ از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز جامعه 
به شــدت آلوده و دچار فساد بود به حدی که سال 60 ه .ق در مکه 
و مدینه مراکز شراب فروشی، نوازنده ها، خواننده ها و رقاصه ها و انواع 

مفاسد وجود داشت.

 امام حسین)ع( آگاهانه شهید شد
این پژوهشــگر در پاسخ به این شــبهه  که اگر امام حسین)ع( از 
شــهادت خود آگاهی داشــت چرا به عراق رفت و خود را به مرگ 
افکند نیز توضیح می دهد: در مبنــای اولیه عقلی و دینی معتقد 
هستیم که انسان نباید خود را بی دلیل به خطر بیندازد؛ به خصوص 
نباید جانش را بی دلیل به هالکت بیفکند. قرآن هم این مسئله را 
نهی کرده و گفته است: »اَل تُلُْقوا بِأیدیکْم اِلَی الّتْهلکِه«؛ یعنی خودتان 
را با دســت خود به هالکت نیندازید. اما مســئله این است که گاه 
انســان هایی هستند که می بینند ارزش های بسیار بزرگ انسانی و 
الهی در جامعه بشری به خطر افتاده و آسیب ها، ضررها و آفت ها آن 
جامعه و بشر را نابود می کند. افرادی با میزان آگاهی، ایمان و تقوای 
باال و ایثار و شجاعت متوجه می شوند که تنها راه مقابله و حذف این 

فساد، آسیب و انحراف، برخاستن و قیام کردن است.
او می گوید: آن ها در عین حال می دانند ممکن اســت در این قیام 
کشته شوند. امام با علم غیب و لدنی می داند که شهید می شود اما 
مسئله این است که آیا چون می داند در صورت قیام کشته می شود، 
نباید قیام کند؟ واقعیت این است که صرف اینکه انسان بداند اگر 
قیام کند کشته می شود دلیل کافی برای قیام نکردن او نیست؛ زیرا 
گاهی اوقات قیام نکردن و کشته نشدن یک فرد ممکن است ضربه 
و آسیب بزرگ تری داشته باشد تا کشته شدن آگاهانه. اگر به استناد 
کالم امام حسین)ع( فرض بگیریم که جامعه اسالمی، دین اسالم، 
امام و حجت خدا در حال نابود شدن هستند و اگر امام قیام کند، 
اســالم زنده و حفظ می شود اما خود امام کشته شده و فرزندان او 
به اســارت درمی آیند و اگر قیام نکند، اسالم نابود می شود؛ در این 

شرایط انتخاب مرگ آگاهانه، شهادت است نه انتحار.
دکتر وکیلی به تفاوت شــهادت و انتحــار که هر دو مرگ آگاهانه 
هستند نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: در انتحار، فرد از واقعیت 
می گریزد و در ازای جانی که از دســت می دهد، چیزی بدســت 
نمی آورد؛ اما در شــهادت فــرد به ازای جانــش ارزش بزرگ تر و 
ارزشمندتری بدست می آورد که نمونه عینی آن را در دوران دفاع 
مقدس داشتیم. در فرهنگ شیعه که امام، حجت خدا روی زمین 
است اگر بین امام و اسالم قرار باشد یکی بماند و یکی فدای دیگری 
شــود، امام باید فدای اسالم شــود. به گفته خود امام، چون اسالم 
در حال از بین رفتن اســت، اینجا امام قیام می کند، آگاهانه شهید 

می شود و اسالم زنده می ماند.

 شخصیت، قیام و آرمان های امام 
اصالتًا دینی است

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشــگاه فردوسی مشهد در پاسخ 
به پرسشی درباره رویکرد فرادینی و مواجهه صرف 
تاریخی با قیام سیدالشهدا)ع( عنوان می کند: ایرادی 
ندارد که حرکت امام حســین)ع( را از ابعاد مختلف 
علوم تربیتی،  روان شناســی،  جامعه شناسی،  مانند 
نظامی، تاریخی و... تحلیل کنیم؛ اما باید توجه داشته 
باشیم که این نوع نگاه ها، نگاه های کوچک، ناقص و 
محدود هستند و باید بپذیریم که ما فقط می توانیم 

در حد وسع اطالعاتمان در مورد قیام نظر دهیم.
او می گوید: برخی حرکت امام حسین)ع( را فرادینی 
می دانند که باید گفت امام رهبر دینی بوده و فرادینی 
نیست؛ اگر ابعاد فرادینی حرکت حضرت را بررسی 
کنیم بدون اینکــه ابعاد درون دینی حرکت را انکار 
کنیم، اشکالی ندارد. اما اینکه باور داشته باشیم امام 
آرمان های کلی بشری داشته اند و اهداف درون دینی 

نداشتند صد درصد اشتباه است و با تک تک جمالت و عبارات امام 
حسین)ع( هم سازگاری ندارد. شخصیت، قیام و آرمان های امام اصالتاً 
دینی است؛ البته دین به ویژه دین اسالم پیام های فرادینی هم دارد. 
امام شخصیت متعالی انسانی هم هستند و به لحاظ اخالقی، سیاسی 

و... پیام های اسالم و امام حسین)ع( می تواند برای غیرمسلمانان و 
غیر متدین ها هم قابل استفاده باشد. اگر به این معنا بحث را 
ارائه دهیم درست است؛ اما اگر تصویر فرادینی ارائه شده از 
امام مانند شخصیت یک مبارز آمریکایی و یا لیبرال غربی 

باشد، قطعاً تحریف تاریخ و ظلم به سیدالشهدا)ع( است.
وکیلی خاطرنشان می کند: در بُعد تاریخی نیز همین طور 
است. تاریخ، علمی است که برای تحلیل قیام حضرت 

بســیار به ما کمــک می کند؛ اما تمامت ســیره و 
اندیشــه های حضرت را به طور کامل نشــان 

نمی دهد. اگر می خواهیم امام حســین)ع( 
را کامل بشناســیم باید اسالم را خوب 

بشناســیم؛ نظریه امامت را خوب 
بشناســیم. تک تک عبارت های 

امام که عبــارات درون دینی 
است را بفهمیم و دانش های 

متعدد را به اســتخدام 
بگیریــم کــه البته در 

این بین دانــش تاریخ و 
بیشترین کمک  کالم 
داشــته  می توانند  را 

باشند.

دکتر هادی وکیلی در گفت وگو با قدس به تحلیل جامع قیام اباعبداهلل الحسینj پرداخت

هدف، احیای دین خدا

 تولیت آستان قدس رضوی در پیامی  اینستاگرامی تأکید کرد: هیئت، کالس دشمن شناسی و مقاومت  معارف:اگر بنا باشد هیئت و سوگ بر سیدالشهدا)ع( تنها خالصه در اشک و ناله باشد، کسی با آن مخالفتی نخواهد داشت، اما آنچه دشمنان را نسبت به هیئت امام 
حسین)ع( نگران کرده است که آنجا کالس درس دشمن شناسی، مقاومت و ایستادگی، معرفت افزایی و زندگی حسینی باشد. کار مداح هم مانند کار یک هنرمند است که یک موضوع را با استفاده از نوا و صدای خوش و هنرمندانه به مخاطب عرضه می کند که موجب اثرگذاری بیشتر آن می شود. رهبر 
انقالب هم فرموده اند: »در کار مداحِی شما چند چشمه  هنری وجود دارد: شعرتان هنر است؛ صدایتان هنر است؛ آهنگی که انتخاب می کنید، هنر است؛ اشارات و کارهایی که انجام می دهید، هنر است.« )1377/7/19( لذا می گویند در مداحی، شعر خوب و هنرمندانه خواندن بسیار مهم است.

 کسی که خالف در کارش باشد جزو دستگاه حسینی نیست  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در یکی از جلسات درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به روایتی از امام حسین)ع( اذعان داشت: چقدر این سخن حسین بن علی)ع( بلند است که همان گونه که خداوند در 
سوره کهف فرمود در تمام مأموران من یک آدم بی عرضه، اختالسی و نجومی نیست؛ »َو َما ُکنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلِّیَن َعُضداً« حضرت نیز همین بیان را وقتی خواست نظام کربال را تنظیم کند بیان داشت و فرمود: در دستگاه من احدی از این گونه افراد وجود ندارد... یعنی حضرت فرمود، اگر کسی 

بخواهد به نام او تبلیغ کند، به نام او کتاب بنویسد، به نام او قلم فرسایی کند، به نام او وقف کند، به نام او حسینیه بسازد، اگر ذره ای خدای ناکرده خالف در کارش باشد جزو دستگاه حسینی نیست.

مقتل / مجلس هفتم

تردید نداریم که 
ائمه)ع( اگر امکان 
تأسیـس حکومت 

داشتند حتماً به 
این سمت میل 

می کردند و باور 
مسلم شیعی این 

است که بخشی از 
مقام امامت، ریاست 

و رهبری سیاسی 
است

بــــــرش

امام برای احیا و 
حفظ دین خدا قیام 

کرد و اگر امروز 
اسالم ناب مانده 

است مدیون خون 
سیدالشهدا)ع( 

هستیم؛ مبتنی بر 
این فرضیه، شهادت 

و حکومت اسالمی 
در محدوده خود 
معنا پیدا می کنند

بــــــرش
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ح ا
رو
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  اکسیر محبت حسینی / بخش پنجم

 jدر تحلیل قیام سیدالشهدا 
نباید به بررسی شرایط ظاهری بسنده کرد

معارف: براســاس آیات و روایات، امام تابع و پیرو حق نیســت بلکه 
حقیقت از نفس امام می جوشــد. حق یعنی آنچه انســان را به  خدا 

نزدیک می کند و مهم ترین عامل تقــرب به  خدا،  دلدادگی به 
امام است. بنابراین کالم و سیره امام برای ما حق و صدق 

می شود که اگر بر مبنای آن عمل کنیم،  بر اثر ارتباط 
و اتصال با امام به سمت عالم باال کشیده  می شویم؛ 

از این رو ما نباید سخن امام را با مصالح ظاهری 
بسنجیم و ببینیم که با آن سازگاری دارد 

یا خیر؟
افراد عــادی طبق نظــام عالم ظاهر 

همیشه با تصور یک عمل و سپس 
تصدیــق به فایده کــردن آن، در 
می شود؛  ایجاد  وجودشان شوق 
درنتیجه پس از بررسی شرایط، 
تصمیم به انجام کار می گیرند. 
در واقع نخســتین مرحله در 
محاســبه،  ما،  تصمیم گیری 
ســنجش و تفکر است که اگر 
به نتیجه مثبت رسیدیم، شوق 
پیدا کرده و تصمیم و اراده انجام 

کار در ما به وجود می آید؛ اما برای 
کسی که قلب و اراده خود را به خدا 

می دهد، کانال دیگری باز می شــود؛ 
مثالً شــخصی که بر سر دوراهی است و 

پس از مشــورت هنوز نتیجه ای نگرفته، اگر 
نماز استخاره بخواند و در قلبش امور و اراده اش را 

به خدا بســپارد و به او توکل کند، خداوند امر او را عهده دار 
می شــود و ناخودآگاه قلبش به یکی از آن دو راه تمایل پیدا می کند. 
عقربه قلب مؤمن به مقدار توکلی که دارد، رو به سمت عالم باالست و 
به جای اینکه اراده اش از عالم پایین چیده شود از باال تنظیم شده و با 
اشاره های غیبی کارهایش پیش می رود و به دلیل اتصال قلبش به عالم 

باال، تصمیم گیری هایش متفاوت است. 
یکی از نکات مهم در شناخت امام این است که »اراده امام فانی در اراده 
خداست«. قلب امام ظرف مشیت الهی است که از باال مدیریت می شود؛ 
درنتیجه تصمیم گیری های امام با ما متفاوت است، هرچند که شاید 
گاهی شرایط عالم ظاهر را نیز بسنجند،  اما قلبشان در دست خداست. 
قلب اولیای الهی در برابر خداوند تسلیم محض است. آن ها در برابر خدا 
هیچ نظر و تصمیمی ندارند؛ با اینکه حاجت های آن ها ناجح و برآورده 

شده است. با فهم این نکته مهم، نگاه ما به امامت متفاوت می شود. 

مسئله دیگر اینکه ما محکوم حکم عالم باالییم و باید برای تصمیم گیری، 
خود را با آن عالم هماهنگ کنیم تا ببینیم خداوند چه سلسله مراتبی 
برای ما چیده است. اما امام حاکم بر نظام عالم اند و قلوب تمام 
مردم در دست ایشان است. اگر بخواهند با یک نگاه قلوب 
تمام مردم را متحول کــرده و حتی تمام ابزار و آالت 
آن ها را در اختیار امر خود می گیرند؛ نمی توان گفت 
کار امام حق است یا باطل، زیرا حقیقت از امام 
می جوشد و خود ایشــان واسطه فیض اند 
و در تمام عالم تصــرف دارند. امام خود 
را به خداونــد متصل می کنند،  آنچه 
اراده الهی است در قلبشان محقق 
می شود و بعد طبق اراده امام، تمام 

امور به جریان می افتد. 
تفسیر دقیق این حدیث نبوی 
که »الَْحَسُن َو الُْحَسْیُن إماماِن 
قامــا أْو َقَعدا« این اســت که 
امام در منطق شیعه، امام عالم 
تکوین است و به دلیل اتصال به 
خداوند، تمام نظــام عالم را از 
باال خود ایشان تدبیر می کنند 
و هر کار کنند درنهایت به خیر 
منجر می شــود. اگــر این مطلب 
واضح شــود در تحلیل قیام حضرت 
سیدالشهدا)ع(، تنها به بررسی شرایط 
ظاهری مانند در خطر بودن اسالم و از بین 
رفتن ایمان مردم و... بسنده نمی شود بلکه اگر کار 
قیام حضرت به سرانجام رسیده نه فقط به خاطر این دالیل 
ظاهری بود بلکه خود ایشان از درون خواستند با شهادتشان این اتفاق 

بیفتد و ااّل چه بسیار قیام هایی که همه فراموش شدند.
در جریان کربال نیز اگر واقعه عاشــورا به دســت امام حسین)ع( رقم 
نخورده بود، فراموش می شد؛ زیرا آنچه در اثرگذاری این قیام، تأثیرگذار 
است نفس مبارک حضرت سیدالشهدا)ع( است؛ لذا اثر قیام حضرت 
تنها در سال 61 هجری خالصه نشد بلکه پس از 14 قرن هنوز قلب 
مقدس حضرت دل  می برد و نفوس را به ســمت خدا حرکت  می دهد؛ 
چنانکه قلب مبارک حضرت زینب کبری)س( بود که در مسجد کوفه،  
قلوبی را که تا دیروز دشــمن امام بودند، متحول کرد. وقتی از باال امر 
الهی جاری شد، تمام امور به دنبالش می آید، چون نظام عالم در دست 
خدا و اولیای الهی است و از این جهت هم می توان گفت که فعل امام 

حق ساز است و حق تابع اوست نه او تابع حق.

منبر

  حجت االسالم موسوی  هشترودی در گفت وگو با قدس از راز فضائل قمر بنی هاشم می گوید

 jاز سیدالشهدا jحمایت اباالفضل العباس 
متأثر از تعبد دینی و والیت پذیری بود

معارف / آمنه مستقیمی: تاسوعای حسینی برای شیعه با 
نام نامی حضرت عباس بن علی)ع( گره خورده است؛ 
جانبازی که تا قیامت آب را شــرمنده فداکاری و 
ایثار خود کرد و اگرچه دو دســتش را در راه دفاع 
از امام خویش داد، اما تا جهان باقی اســت دست 

دو عالــم بــه ســوی او و کراماتش 
دراز اســت. در آســتانه تاســوعای 
سیدطاها  حجت االسالم  با  حسینی 
موسوی هشترودی، استاد سطوح عالی 
حوزه علمیه درباره راز فضائل حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

 مقام باالی حضرت عباس)ع( 
ناشی از انتساب ایشان به بیت 
امامت و والیت اســت یا از ابعاد 
شخصیتی ایشان ریشه می گیرد؟

وجود مقدس حضرت عبــاس)ع( دارای 
شــخصیتی عالی و متعالی بودند؛ چراکه هم 

در دامــان امیرالمؤمنین)ع( تربیت یافتند و هم پرورش 
یافته مکتب امام حسن)ع( و امام حسین)ع( بودند. نقل تاریخ از دوران 
طفولیت، نوجوانی و جوانی حضرت ابوفاضل)ع( نشان از فرهیختگی 
این امامزاده واجب التعظیم دارد؛ فرهیختگی ای که صرفاً از باب قرابت 
با خاندان رســالت و دارا بودن مقام فرزندی و برادری امام معصوم)ع( 
نیســت؛ چراکه امیرالمؤمنین)ع( فرزندان دیگری نیز داشتند، مثل 
محمدحنفیه که هیچ یک از مقامــات حضرت عباس)ع( برای آن ها 
نقل نشده است. از جمله مقامات ایشان، جایگاه علمی در مسائل دینی 
بوده اســت؛ حضرت عباس)ع( پیش از عاشورای حسینی، در مسجد 
می نشســتند و مردم برای پاسخ پرسش هایشــان به ایشان مراجعه 

می کردند و حضرت)ع( مانند فقیهی به آن ها پاسخ می دادند.
ایشــان در والیت پذیری و تبعیت از امام زمان خود نیز سرآمد بودند 
و ائمه)ع( را نه به دلیل خویشاوندی بلکه به عنوان امام واجب االطاعه 
می شــناختند و از آن ها تبعیــت می کردند. رجــز معروف حضرت 
عباس)ع( در عاشورا که فرمودند: »واهلل إن َقَطعُتُموا یَِمینی/ إنّی اُحامی 
أبداَ َعن دینی« نشان می دهد که در نظرگاه قمربنی هاشم)ع(، حمایت 

و همراهی سیدالشهدا)ع( ناشی از تعبد دینی و والیت پذیری است.
بسیاری از فضائل شــاخص ایشان همچون شجاعت و غیرت را تنها 
نباید در کربال جســت وجو کرد؛ گرچه عاشــورای حسینی تجلیگاه 

همه خوبی ها در اصحاب سیدالشــهدا)ع( بــود اما وقتی به پیش از 
ایــن واقعه رجوع و کتاب زرین حیــات حضرت ابوفاضل)ع( 
را مطالعه کنیم، به نکاتی بســیار برجسته برمی خوریم. 
چنانکه براســاس گفته های تاریخی، ایشان در 
جنگ صفین به امر امیرمؤمنــان)ع( دالورانه 
جنگیدند و در اوج پیروزی به دســتور حضرت 
امیر)ع( به عقب بازگشــتند و حضرت علی)ع( 
درباره ایشان فرمودند: او ذخیره برای حسین)ع( 
اســت. به دلیل برخورداری حضرت عباس)ع( 
از چنین فضائل انسانی و اخالقی در باالترین 
درجه هاست که ایشــان را با صفت ابوفاضل 
می شناســیم. ایشــان پــای درس ائمه)ع( 
می نشســت و آنچه را می آموخت به دیگران 
آموزش مــی داد. حضرت عباس)ع( در تبیین 
معارف دینی و تفسیر قرآن نیز صاحب فضل 
بودنــد و در علــم و اخالق و هوش ســرآمد 
بنی هاشم. واگذاری مسئولیت ها به ایشان از سوی 
امام حســن)ع( و امام حسین)ع( نیز ناظر بر همین 
فضائل بود؛ اما متأسفانه ما شناختمان از ایشان را به عاشورا 
محدود کرده ایم؛ شایســته اســت که برای کشف این ویژگی ها و 

شناساندن آن به جامعه و جهانیان تالش شود.

 چرا حضرت عباس)ع( را به صفت »باب الحوائج« می شناسیم؛ 
آیا دامنه آن تنها مربوط به دوران حیات ایشان می شود؟

یکی از دالیلی که در مجموع روایات قابل اشــاره اســت آنکه از امام 
سجاد)ع( بیان شده، هر جا جنگ سخت می شد به عمویم عباس)ع( 
مراجعه می کردیم. البته این صفت باب الحوائجی در دوران پیش از کربال 
و در مدینه و حتی در دوران امام مجتبی)ع( هم برای ایشــان وجود 
داشته است؛ چراکه به گواهی تاریخ، به دلیل نزدیکی ایشان به ائمه)ع(، 
مردم پیش از عرض درخواستشان به محضر امام معصوم)ع(، به ایشان 
رجوع می کردنــد و در واقع حضرت عباس)ع( باب مراجعات مردمی 
به ائمه)ع( بوده اند و به دلیل شــأن و مقــام ویژه نزد آن حضرات)ع(، 
کســی دست خالی بازنمی گشت؛ از این رو ایشان در دوران حیاتشان 
به باب الحوائج شــهرت یافتند. پس از شهادت، این مقام در حضرت 
ابوفاضــل)ع( به دلیل فداکاری ها و جانبازی هــا در راه خدا و ولی او و 
در پی تحقق وعده های الهی تثبیت شــد؛ چنانکه کرامات بســیاری 
پس از شهادت و در پاسخ به توسالت مردمی برای ایشان ذکر شده و 

کتاب های قطوری در این باره به رشته تحریر درآمده است. 

گفت وگو

   آیت اهلل گرایلی در گفت وگو با قدس:

روح زیارت عاشورا، تولی و تبری است
فرمــوده  براســاس  شــیروان:  احمــدی   /  معــارف 
امام باقر)ع( »لَْو یَْعلَُم النَّاُس َما فِي زِیَاَرةِ َقْبِر الُْحَسْیِن)ع( ِمَن الَْفْضِل 
لََماتُوا َشْوقا«؛ یعنی اگر مردم می  دانستند که چه فضیلتی در زیارت 
مرقد امام حسین)ع( وجود دارد، از شوق می  مردند. جمله ای گهربار 
که نشان از ارزش این زیارت و حسرت از ترک آن را بیان می کند. 
در آستانه عاشورای حسینی، آیت اهلل حسین گرایلی، استاد درس 
خارج حوزه علمیه مشــهد در گفت وگو با ما از فضیلت های زیارت 

سیدالشهدا)ع( می گوید.

 زیارتی که مورد توصیه امام زمان)عج( است
آیت اهلل حســین گرایلی در ابتــدا با بیان 
روایتی از وسائل الشــیعه، به نقــل از امام 
صــادق)ع( می گوید: در ایــن حدیث آمده 
اســت: »َمْن أََراَد اهللُ بِِه الَْخیَر َقَذَف فِی َقلِْبِه 
ُحبَ  الُْحَســینِ  علیه الّســالم َو ُحبَّ زِیاَرتِهِ  
ــوَء َقَذَف فِی َقلِْبِه بُْغَض الُْحَســیِن َو بُْغَض  َو َمــْن أََراَد اهللُ بِِه السُّ
زِیاَرتِِه«؛ یعنی هر فرد که خدا خیرخواه او باشد، محبت حسین)ع( 
و زیارتــش را در دل او می انــدازد و هر که خدا بدخواه او باشــد، 
 کینه و خشم حسین)ع( و خشــم زیارتش را در دل او می اندازد.

 او اضافــه می کند: زیارت عاشــورا از آن زیاراتی اســت که مانند 
زیــارت جامعه مورد ســفارش آقا امام زمان)عج( اســت؛ روایات 
و احادیث بســیاری نیــز در مورد این زیــارت از ائمه)ع( بر جای 
 مانده اســت. زیارت عاشــورا شــناخت امام حســین)ع( است؛ 
شــناخت امامی که در راه رسیدن به آرمان هایش و در راه خدا، از 

تمام تعلقات گذشتند.
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد تشریح می کند: روح زیارت 
عاشورا تولی و تبری است؛ به معنای اظهار دوستی و محبت به همه 

خوبی ها و بیزاری از همه بدی ها و مفاد آن این اســت که انســان 
نمی تواند بی تفاوت باشد و اگر به تعادل تولی و تبری رسید می تواند 

به کمال دست پیدا کند.

 از راه دور هم می توان 
زائر حرم امام حسین)ع( شد

آیت اهلل گرایلی با تأکیــد بر اینکه همان فضائلی که برای زیارت 
امام حسین)ع( از راه نزدیک گفته شده، برای زیارت از راه دور هم 
صادق است، عنوان می کند: بزرگان دینی برای زیارت از راه دور 
و یا نزدیک آداب و اعمالی گفته اند که خوب است هنگام زیارت 
به آن ها عمل شود. او یادآور می شود: از آنجا که امامان)ع( دارای 
والیت اند پس بر روح و دل های مؤمنان تسلط دارند. در بسیاری 
از متون زیارت نامه ها هم به این مقام والیت و امامت اقرار می شود. 
آنجا که آمده است: »اَشَهُد اَنَّک تَشَهُد َمقامی َو تَسَمُع کالمی َو تَُرُدّ 
َسالمی« یعنی »گواهی می دهم که تو وجود مرا در اینجا مشاهده 
می کنی، سخن مرا می شنوی و سالم مرا پاسخ می دهی«.  پس از 
راه دور و با بُعد مسافت هم می توان زائر حرم امام حسین)ع( و از 

برکات این زیارت بهره مند شد.
استاد حوزه علمیه مشهد در پایان عنوان می کند: تنها راه نجات 
بنده ها الگو قرار دادن امام حســین)ع( و سایر ائمه)ع( در تمامی 
مراحل و شــئون مختلف زندگی اســت. امام باقر)ع( در حدیثی 
ِ َعاِصیاً  فرموده انــد: »َمْن َکاَن هلِلِ ُمِطیعاً َفُهَو لََنا َولٌِيّ َو َمْن َکاَن هلِلَ
َفُهَو لََنا َعُدٌوّ«؛ یعنی کســی که مطیع خدا باشد دوست ماست و 
کسی که گناه کند دشمن ماست. به بیان دیگر اگر بخواهیم در 
طریق امام حسین)ع( باشیم باید خود به احکام اسالم عمل کنیم 
 و در کنــار آن دیگران را نیز امر به معــروف و آن ها را به مکتب 

امام حسین)ع( دعوت کنیم.

زیارت

jگفت وگو با دکتر سیده رقیه میرابوالقاسمی درباره وجه بارز قیام امام حسین 

مظلومیت اهل بیتb با ظلم ستیزی گره خورده است
معارف / مریــم احمدی: ظلم ســتیزی از شــاخص های قیام 
سیدالشهدا)ع( اســت؛ واقعه کربال در سال 61 ه .ق یعنی ۵0 سال 
پــس از رحلت پیامبــر)ص( اتفاق افتاد؛ ســال  هایی که جامعه به 
سمت دوران جاهلی برگشت و بسیاری از معیارهای اسالم و رسول 
اکرم)ص( از بین رفته بود؛ اینجا بود که امام حسین)ع( در حرکتی 
اعتراضی به حاکمیت نامشــروع و در پیامی روشــن مرز بین حق 
و باطل را روشــن می کند.  دکتر سیده رقیه میرابوالقاسمی، عضو 
هیئــت علمی بنیاد دایره المعارف اســالمی درباره این وجه از قیام 

امام)ع( سخنانی خواندنی دارد.

 مظلومیت سیدالشهدا)ع( در نادیده گرفتن حق ایشان بود
دکتر ســیده رقیه میرابوالقاسمی در توضیح 
وجه ظلم ســتیزانه واقعه عاشــورا می گوید: 
ظلم ستیزی و آنچه از مظلومیت اهل بیت)ع( 
مطرح می شود در حرکت های جوامع شیعی 
تأثیر زیادی داشــته اســت. مظلومیت اهل 
بیت)ع( نه به این معناســت که لزوماً یک اتفاق فجیعی برای آن ها 
افتاد، که البته آن هم بود و قابل انکار نیست، بلکه به این معناست 
جمعی در کمتر از نیم قرن با سبعیت و ددمنشی، با فردی از خاندان 
پیامبر)ص( که حق غیرقابل توصیفی به گردن آن ها دارد و آن ها را 
به اســالم دعوت کرده چنین معامله ای می کنند. او اضافه می کند: 
حقی که به وسیله رســول خدا)ص( به جامعه منتقل شده بود در 
طول سال ها آن قدر با غبار پوشیده شده بود که حتی نزدیکان هم 
اهمیتی برای آن قائل نبودند. در خطبه های سیدالشــهدا حضرت 
بارها خود را معرفی می کند و می گوید: من نوه پیامبر)ص( هستم، 
من پســر امیرالمؤمنین)ع( و فاطمه زهرا)س( هستم، عموی من 
جعفر طیار اســت و... چــرا این ها را می گوید؟ مگــر آن هایی که 

روبه روی حضرت بودند ایشان را نمی شناختند؟ مگر خودشان دعوت 
نکرده بودند؟ این سخنان به معنای عدم شناخت ظاهری نیست؛ اما 
بیان می کند مردم آن حقی که در این خاندان به واسطه پیامبر)ص( 
وجود داشته را نادیده گرفته اند. مظلومیت اهل بیت)ع( برجسته است 

و به دلیل آنکه با ظلم ستیزی گره خورده، بسیار برجسته تر است.

 پیام عاشورا اسالم را زنده نگه می دارد
نویسنده کتاب تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال ادامه می دهد: 
واقعه عاشورا و حرکتی که سیدالشهدا)ع( در مقابل نظام حکومتی 
وقت، در اعتراض به آنچه در عرصه سیاسی اتفاق افتاد انجام داد، در 
واضح ترین شکل، پیامی روشن و مشخص دارد، آن هم نه تنها برای 
شیعیان که برای همه مســلمانان و همه انسان هایی که آزادگی را 
جزو منش در زندگی شان قرار می دهند و آن این است که در مقابل 

ظالم نباید سکوت کرد. 
عضو هیئــت علمی بنیاد دایره المعارف اســالمی در توضیح اینکه 
چــرا و چگونه برخی رفتارهای اجتماعی دینی مانند عزاداری برای 
سیدالشهدا)ع( با گذشت قرن ها در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان 
نهادینه شده است، نیز می گوید: از همان ابتدا بر زنده نگه داشتن یاد 
و حرکت حضرت سیدالشهدا)ع( بسیار تأکید شده بود. پس از واقعه 
کربال در میان ائمه بعدی می بینیم آن ها هر گاه فرصتی پیدا می کردند 
 و فشارهای سیاســی کمتر بود، به هر طریق شیعیان و دوستداران 
اهــل بیت)ع( را ترغیب می کردند که یــاد واقعه کربال را زنده نگه 
دارند. میرابوالقاسمی یادآور می شود: باید پیام عاشورا منتقل شود، 
زیرا این زنده ماندن سبب زنده ماندن اسالم است. پیام، پیام اسالم 
است نه پیام تشــیع؛ بنابراین اگر تأکید می شود این عزاداری زنده 
بماند و با تکرار از این واقعه یاد شــود، به خاطر این اســت که اصل 

اسالم مورد هدف قرار گرفته بود.

هیئت

 محسن فاطمی نژاد سیدجواد نقوی
 حجت االسالم محمدحسن وکیلی

 مهدی ملک پور  شاید بتوان تاریخچه زیر سؤال بردن عزاداری عاشورا را 
به اندازه تاریخ خود عاشــورا دانست. چرا این پول ها به دست فقرا نمی رسد؟ 
 چرا خرج جهیزیه و برگزاری عروسی برای جوانان مستحق نمی شود؟ آیا خود 
امام حســین)ع( راضی به این همه هزینه هستن؟ این میزان روضه خوانی و 
عــزاداری تأثیر بدی روی روح و روان جامعه دارد؛ علت افســردگی ها، خود 
کشــی ها و شــاد نبودن جامعه، افزایش روز های عزاداری و جلسات روضه 
اســت؛ به جای این همه بر سر و ســینه زدن، به فلسفه قیام عاشورا فکر و 
به توصیه های امام حسین)ع( عمل کنیم. آیا بهتر نیست به جای صرف این 
مقدار هزینه و انرژی برای برپایی پیاده روی اربعین، همین پول ها خرج فقرای 

ایران و عراق شود؟
شنیدن این حرف ها دیگر به یک عادت هر ساله تبدیل شده است. اینکه در 
ماه ها و روزهای منتهی به محرم عده ای با ژســت روشنفکری و در پوشش 
دغدغه های اجتماعی و کمک به محرومان و... شــروع به زیر ســؤال بردن 
عزاداری هــا، نذری ها و هیئت ها می کنند. واکنش های صریح و گاه تند امام 
خمینی)ره( از ابتدای مبارزات نشان می دهد این جماعت روشنفکرمآب در 
آن روزگار هم مشغول شبهه افکنی درباره عزاداری عاشورا بوده اند: »این مطلبی 
که اآلن القا کرده اند به جوان های ما که تا کی گریه و تا کی روضه     و این ها؟ 

بیایید تظاهر کنیم این ها نمی فهمند روضه چیست و این اساس     ]  را  [   کی تا 
حاال نگه داشته است، این را نمی فهمند و نمی شود هم بهشان     بفهمانیم. این ها 
نمی فهمند که این روضه و این گریه آدم ساز است؛ انسان     درست می کند. این 
مجالس روضه، این مجالس عزای سیدالشهدا، این   تبلیغات بر ضد ظلم، این 

تبلیغ بر ضد طاغوت است. بیان ظلمی که به     مظلوم شده تا آخر باید باشد.
  این هایی که تزریق می کنند به شــما »ملت گریه، ملت گریه«     این ها خیانت 

می کنند. بزرگ هایشان و ارباب هایشان از این گریه ها می ترسند.
هر مکتبی هیاهو می خواهد، باید پایش ســینه بزنند، هر مکتبی تا پایش   
  ســینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشــد، تا پایش توی سر و سینه زدن   

نباشد، حفظ نمی شود«.
در این روزگار هم با گســترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برای عده ای 
همچنان در بر همان پاشــنه می چرخد. باز هم همــان حرف ها این بار در 
تریبونی جدید. توییتر، اینســتاگرام، تلگرام و هر ابزار دیگری در دست این 
جماعت مثل شمشیری است برای زدن ریشه جلسات روضه و عزاداری برای 
اهل بیت)ع(. اما نکته شگفت ماجرا اینجاست که با همه این تالش ها برای کم 
فروغ نمودن این محافل، شور و  اشتیاق مردم به خصوص جوانان برای برپایی 

بیرق عزای ساالر شهیدان هر سال بیشتر از گذشته می شود. 

بیشتر از یک ماه به محرم امسال مانده بود که وزیر بهداشت در سخنانی با 
اشاره به گسترش افسردگی و خشونت های اجتماعی در جامعه، گریزی هم به  
تعداد شهادت ها و والدت های معصومین در تشیع زد و گفت: »ما 14 تولد در 
شیعه داریم با 1۳ وفات، اما همیشه دلمان می خواهد گریه کنیم و ضجه بزنیم. 
باید این فضای غم انگیز را شکست و آن را تعدیل و تلطیف کرد. این افسردگی 
عامل خودکشی و بسیاری از خشــونت های اجتماعی است. باید روان های 
پریشــان را دریابیم«. انتشار این ســخنان کافی بود تا موجی از واکنش ها و 
اعتراضات از سوی مردم، هیئت ها، مداحان و سخنرانان را درپی داشته باشد. 
سیل واکنش ها به حدی بود که سعید نمکی در گفت وگویی با اشاره به اینکه از 
سخنانش سوءتعبیر شده است، گفت: »ممکن است از سخنان من سوءتعبیری 
به وجود آمده باشد یا به هرحال تصوری اشتباه از صحبت های من شده باشد 
و عده ای تصور کنند که من گفته ام »روضه سیدالشهدا)ع( تأثیری در شیوع 
افســردگی داشته باشد.  من متولد کاشان هستم و در زمان کودکی و وقتی 
شیر مادر را خوردم، در مجلس امام حسین)ع( اشک های ما روی صورتمان 
ریخته اســت و از بچگی منزل ما محفلی برای روضه حضرت اباعبداهلل)ع( 
بوده و فرحبخش ترین ایام، زمانی بوده که در روضه امام حسین)ع( بوده ام و 
با مراسم حسینی بزرگ شده ام. اینکه فرح بخشی بکاء در مجلس امام سوم 

شیعیان را بخواهیم نفی کنیم درست نیست و هرگز چنین چیزی نبوده است. 
اگر در این بین سخنان من موجب رنجش خاطر، سوءتعبیر و دل شکستگی 
جوانان و نوجوانان پاکباخته و عاشق اهل بیت شده است از یکایک این عزیزان 
دلجویی و اعالم می کنم مطلقاً چنین ذهنیتی وجود ندارد که خدایی نکرده 

بخواهیم به روضه سیدالشهدا)ع( نگاه متفاوتی داشته باشیم«.
هرچند این عذرخواهی کمی فضا را آرام کرد اما محرم در پیش بود و گویا باید 

پاسخ چنین حرف هایی در دل هیئت داده می شد.
در نخســتین روزهای محرم 98 اتفاق ویژه ای افتاد. با انتشار صوت و فیلم 

هیئت ها نقطه اشتراکی در تعدادی از مداحی ها خودنمایی می کرد.
شــعری با مطلع »میگن روضه دلُمردگیه« تبدیل شــد به فصل مشــترک 
 هیئت هایــی در اســتان های مختلف کشــور. هیئت هایی با ســلیقه ها و 

حال و هوایی متفاوت از همدیگر؛ اما این شعر حلقه اتحاد این هیئت ها شد.
مهدی سلحشور در قم، حمید علیمی و سید رضا نریمانی در اصفهان، مهدی 

رســولی در زنجان، امیر کرمانشاهی در مشهد، حبیب عبدالهی در تبریز و 
حسین خلجی در تهران با خواندن این شور پاسخی زیبا به همه شبهه افکنی ها 

و تبلیغات مسموم علیه هیئت ها، عزاداری ها و حماسه اربعین دادند. 
شاعر این شعر حمید رمی از شــعرای آیینی اهل دزفول است. آن طور که 
خودش درباره سرایش آن گفته، انگیزه اصلی به مدت ها پیش از سخنان یکی 
از مسئوالن درباره ارتباط روضه ها و افسردگی جامعه برمی گردد. اما شنیدن 
این اظهارات آن هم در آستانه محرم انگیزه ای شد که با تکمیل این اثر، آن را 
به دست تعدادی از مداحان برساند تا پاسخ مشترکی از سوی همه هیئت ها 
به کسانی باشد که هر سال جاهالنه و عامدانه به تخریب شور و عشق و ارادت 

مردم به آستان اهل بیت مشغولند.
شــعر از سه بند تشکیل شده که ابتدای هر بند، شبهه ها مطرح  و در ادامه 
پاســخ زیبایی به این شبهات داده می شــود و در پایان هر بند با ترجیع بند 
»التبرد ابدا« آتش عشق و محبت به سیدالشهدا را خاموش نشدنی توصیف 

می کند. شاعر در ابتدای  این اثر پاسخی به شبهه ارتباط افسردگی به روضه ها 
می دهد و پس از آن گریه بر مظلومیت عاشورا را زمینه ساز ظهور می داند.

میگن روضه دلمردگیه
میگن گریه افسردگیه
نمی دونم خبر ندارن
حسین آغاز زندگیه

اتفاقاً روضه
نور میده دالرو

اتفاقاً گریه
می بره بال رو

اتفاقاً حسین حسین
زنده کرده ما رو

ما پای همین پرچم
دلخوش به توالییم

با گریه به ثاراهلل
ما فاتح دنیاییم

در بند دوم نیز شاعر وجه ظلم ستیزی و حماسی عاشورا را پررنگ  می کند و 

روضه ها و عزاداری را عامل رهایی از زیر بار ظلم و ستم می داند.
میگن بسه غصه بسه غم

میگن بازیه شال و علم
نمی دونن با روضه شدیم

رها از زیر بار ستم
اتفاقاً این غم
باعث نشاطه

اتفاقاً این شال
پرچم حیاته

اتفاقاً حسین حسین
کشتی نجاته

هر کی با حسین باشه
سرزنده و آزاده است
شیعه تا حسین داره
یه لشکر آماده است

این شعله های عزا
ال تبرد ابدا

بند آخر این شعر نیز پاسخی است به طعنه زنندگان به زیارت اربعین: 
میگن اینقد عزا واسه چی؟

سفر تا کربال واسه چی؟
میگیم اصالً بدون حسین

تپش تو قلب ما واسه چی؟
اتفاقاً این شور
مملو از شعوره

اتفاقاً این راه
منتهی به نوره

اتفاقاً حسین حسین
پرچم ظهوره

دلبسته دنیا نه
ما دل به حرم بستیم

طعنه بزنن بازم
ما پای حسین هستیم

این آتش دل ما
التبرد ابدا

....

حسین آغاز زندگی
  اتفاق ویژه محرم امسال پاسخ مشترک مداحان به زیر سؤال بردن جلسات روضه و عزاداری بود
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 اقتصاد/زهرا طوسی  سازندگان و فروشندگان، 
افزایش دو تا سه برابری قیمت ظروف یکبار مصرف را 
با کاهش عرضه مواد اولیه مرتبط می دانند و می گویند 
نبود نظارت سبب شــده پتروشیمی ها مواد اولیه را 
متناسب با نیاز بازار تأمین نکنند، اما پتروشیمی ها 
از بازار بدون تقاضا و گاه بی مشــتری مواد پلیمری 
می نالند تا همه گرانی ها به گردن خرید در دقیقه 90 
بیفتد. نوسان های ارزی سال گذشته به یکباره قیمت 
ظروف یکبار مصرف پالســتیکی را 6 برابر افزایش 
داد تا مردم در خرید ظروف یکبار مصرف با احتیاط 
بیشتری قدم بردارند؛ حاال در ماه محرم که شهروندان 
به مصرف این محصوالت نیاز بیشتری پیدا کرده اند، 
یک بار دیگر شاهد چند برابر شدن بهای آن هستند، 

در حالی که نرخ مواد اولیه رشدی نداشته است.
با اتحادیه فروشندگان پالستیک و ظروف یکبارمصرف 
تماس می گیرم؛ آن ها می گویند هفت ماه است که 
این اتحادیه رئیس و هیئت مدیره ندارد و  تنها مقام 
مسئول در این اتحادیه نماینده اتاق اصناف است که 
مصاحبه نمی کند. با رحیم مقیمی اصل، رئیس سابق 
اتحادیه فروشندگان پالستیک و ظروف یکبارمصرف 
صحبت می کنم؛ او می گوید استعفا کرده و به عنوان 
یک تولیدکننده در ایــن صنف از کمبود مواد اولیه 

پتروشیمی گالیه می کند.  

 گرانی مواد اولیه در چهار روز 
او می گوید: ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان باید نظارت بیشــتر و دقیق تری بر 
فعالیت های پتروشیمی ها به خصوص در زمینه عرضه 
مواداولیه داشته باشد تا طوری نشود که در چهار روز 
در آســتانه محرم، مواد اولیه 12 هزار تومان گران تر 

شده و به کیلویی 28 هزار تومان برسد.
مقیمی اصل با اشــاره به اینکه با وجود کاهش نرخ 
ارز، قیمت مواد اولیه نســبت به سال گذشته دو تا 
سه برابر شده است، توضیح می دهد: در حال حاضر 
عرضه مواد اولیه با تقاضای بازار همخوانی ندارد و نحوه 
توزیع ناعادالنه پتروشیمی ها نیز مورد بحث و انتقاد 
ماست. یک مقام مسئول به ما تولیدکنندگان توضیح 
دهد که چه حکمتی است که در اوج استفاده ظروف 
یکبار مصرف در ماه محرم، به جای افزایش تولید به 
یکباره مواد اولیه را گران می کنند. مگر می شود نرخ 
ارز در بازار آزاد و سامانه نیما پایین بیاید و قیمت مواد 
کاهش نیابد؟ چطور می شود زمانی که نرخ دالر 17 
هزار تومان بود، مواداولیه 14 هزار تومان قیمت داشت 

و اکنــون با دالر 11 هزار تومانی باید 25 هزار تومان 
برای خرید آن بپردازیم؟

  اجحاف به مصرف کننده نهایی 
وی می افزایــد: در غیاب نظارت، صاحبان کارخانه و 
برندهای بزرگ، با وجود اینکه ظروف یکبار مصرف را 
وزنی و کیلویی 12 هزار تومان می خرند و به تعداد، 
125 هزار تومان می فروشند، باز هم دنبال سودجویی 
بیشتر از این بازار هستند و حتی برای انتفاع بیشتر، 
مواد بازیافتی را با مواد اولیه این محصوالت مخلوط 
می کنند. این تولیدکننده با اشاره به اینکه این ظروف 
گســتره وســیعی از مصــرف را در صنایع مختلف 
دارد، گران شــدن این محصــول را اجحاف به حق 
مصرف کننده نهایی می داند و می گوید: افزایش قیمت 
هر کاالیی را به گرانی پالســتیک نسبت می دهند، 
در صورتی که مصرف کننده هم قیمت پالستیک را 
در خرید کاال می پردازد و هم از حجم محصولی که 
خریداری می کند کاسته شده است، رعایت موازین 

بهداشتی نیز محل سؤال است.

  خط تولید کارخانه ها معطل مواد اولیه 
وی می افزایــد: مواد اولیه ظــروف یکبار مصرف در 
بورس 12 هزار تومان اســت، ولی عرضه به شکلی 
است که دست تولیدکنندگان متوسط و خرد خالی 
می ماند و نمی تواننــد جنس مورد نیاز خود را تهیه 

کنند. در حال حاضر من تولیدکننده در حالی که 14 
دستگاه دارم فقط با 2 دستگاه  مشغول فعالیت هستم؛ 
قصه خط تولید 70 درصد از کارخانه ها همین است 
و به تدریح به سمت مخروبه شدن پیش می روند؛ به 
عنوان مثال کارخانه  دنا پالستیک هم اکنون با تعدیل 

نیرو 280 کارگر خود را بیکار کرده است.
مقیمی اصل با تأکید بر خودکفایی کشور در زمینه 
تولید مواد پتروشیمی می گوید: واحدهای پتروشیمی 
باید متناسب با نیاز، مواد اولیه کارخانجات را تأمین 
کنند، برای رسیدگی به این موضوع خواستار پیگیری 
تخلفات پتروشــیمی ها توسط ســازمان حمایت و 

تعزیرات هستیم.

  بیش از نیاز بازار عرضه شد
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن 
صنعت  کارفرمایی  صنفــی 
پتروشــیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ما معتقد است، تولید 
با برنامه ریزی انجام شــده تا 

مشکلی برای بازار پیش نیاید. مهدوی تأکید می کند: 
تدارک مواد اولیه مانند پلی استایرن به شکلی بود که 
بیشتر از نیاز عرضه شد و این حجم به اندازه ای بود 
که ما برای فروش آن مشکل هم داشتیم و خریداری 

برای این مواد پیدا نمی شد. 
پرویز صحاف زاده، معــاون اجرایی انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پتروشــیمی نیز در گفت و گو با 
خبرنــگار ما توضیح داد: مــواد در بورس به اندازه 
کافی و حتی بیش از نیاز عرضه می شــود و تنها 
موردی کــه ما گاهی با کمبود مواجه می شــویم 
پلی استایرن انبساطی است که تولید آن با ظرفیت 

مشخصی انجام می شود.

  به روزرسانی قیمت هفته ای یک بار 
وی می گوید: تعیین قیمت مــواد اولیه فرمولی 
دارد که توسط دفتر صنایع پایین دستی شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی هر هفته یکشنبه اعالم 

شــرکت های  و  می شــود 
پتروشــیمی و تولیدکننده 
نقشی در آن ندارند، نرخ بر 
اســاس فرمول قیمت فوب 
95 درصــد خلیــج فارس 
ضرب در نرخ ارز محاســبه 
و هــر هفتــه یک بــار به 

روزرسانی می شود.
وی با اشــاره به آنکه گاهی 
پــس از عرضــه در بورس 
به قیمــت پایه، بــه دلیل 

فضای رقابتی بها افزایش پیدا می کند، می افزاید: 
معمــوالً خریداران در رقابت قیمت ها را بین 10 

تا 15 درصد افزایش می دهند.

  نتیجه خرید در دقیقه 90 
وی با اشــاره به اینکه به طور معمــول عرضه مواد 
پلیمری در بورس بیش از تقاضای بازار است، تأکید 
می کند: ظرفیت واحدهای پتروشــیمی برای تولید 
پلی اســتایرن انبســاطی محدود و مشخص است، 
ســازندگان ظروف یکبار مصرف کــه پس از عرضه 
مــداوم و به فــروش نرفتن مــواد در انتظار کاهش 
قیمت ها هستند، خرید خود را به روزهای آخر موکول 
می کنند؛ در این زمان با افزایش تقاضا با کمبود روبه رو 
شده و مجبور می شوند نرخ باالتری را بپردازند و چون 
گران تر خرید می کنند با محاسبه قیمت تمام شده، 
محصول نهایی را نیز گران تر به مصرف کننده نهایی 
می رســانند که در این قسمت سازمان حمایت باید 
ســود نامعقول را کنترل کند تا بار خرید دقیقه 90 

سازندگان به دوش مصرف کننده نیفتد.

  خریدار نباشد صادر می کنیم
صحــاف زاده با بیــان اینکه 
قیمت محصوالت پتروشیمی 
پلی اتیلن نسبت به ماه گذشته 
است،  نکرده  چندانی  تفاوت 
تأکید می کند: بــه هر حال 

تعیین قیمت دست پتروشیمی نیست و بر اساس نرخ 
جهانی است و اتفاق خاصی نیز نیفتاده تا نرخ جهانی 
را دچار تغییر کند؛ هر چه در بورس اتفاق افتاده به 
رقابت بین خریداران برای تهیه مواداولیه برمی گردد؛ 
به عنوان مثال پلی استایرن انبساطی اکنون در بورس 
در گریدهای مختلف 11 هزار و200 تومان و 11 هزار 
800 تومان برای هر کیلو در نوسان است، اگر رقابت 
نباشد با همین قیمت فروخته می شود، در غیر این 

صورت برای صادرات آماده می شود. 
وی در پاسخ به اینکه سازندگان ظروف پالستیکی و 
یکبار مصرف معتقد هستند به دلیل به صرفه بودن 
صادرات، مواداولیه این ظروف صادر می شود، تأکید 
می کند: در مورد مواد پتروشیمی 
اصالً صــادرات نداریم، تنها زمانی 
کــه این مواد در بــورس در دو تا 
ســه نوبت عرضه بــدون خریدار 
بماند، بــا دریافت مجوز از صنایع 
پایین دســتی برای صادرات آن 
اقدام می شود. به طور کلی اولویت 
همیشــه با عرضه در بورس است 
و باید بگویــم اتفاقاً چون صادرات 
نیازمند طی مراحــل پیچیده ای 
اســت و بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات نیز مشکالت خاص خود را دارد، واحدهای 
پتروشیمی ترجیح می دهند موادشان را در بورس به 

صورت نقدی به فروش برسانند.

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

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
ساز و کار مالی ویژه عراق؛ طرحی آمریکایی برای کنترل 

تجارت ایران و عراق
اقتصاد: در 11 تیر امسال خبری مبنی بر طراحی سازوکار مالی توسط عراق برای 
پرداخت پول حاصل از واردات برق و گاز ایران به دینار منتشــر شد. در این سازوکار 
ایران می تواند از این پول، تنها برای خرید کاالهای بشردوســتانه اســتفاده کند؛ در 
حقیقت کاالهایی که در چارچوب تحریم های آمریکا باشد. براساس این سازوکار، دولت 
عراق از طریق سپرده گذاری پول در یک حساب ویژه در بانک تجارت عراق به دینار، 
طلب ایران را پرداخت خواهد کرد، اما ایران اجازه برداشت آن را ندارد. این بانک عراقی 
که مورگان ِچیز آمریکا آن را تأسیس کرده، بیشتر مبادالت بانکی بین المللی دولت 
عراق را بر عهده دارد. این سیستم بیشتر شبیه به اینستکس عمل می کند؛ سازوکاری 
که توسط کشــورهای اروپایی برای تجارت قانونی با ایران در چارچوب تحریم های 
آمریکا فعال شده است. با عملیاتی شــدن این سازوکار، روابط مالی ایران و عراق به 
صورت کامل کانالیزه شده و با مدیریت آمریکایی ها اجرا خواهد شد. این مکانیزم که 
به گفته مقامات ارشد عراقی، با نظارت وزارت خزانه داری آمریکا عمل می کند، بخشی 
از تجارت خارجی ایران از طریق عراق را به شدت محدود به اقالم خاص می کند و از 

طرفی افشای اطالعات مالی و تجاری ایران را به دنبال خواهد داشت.
پرسش اصلی این است چرا در زمانی که تجارت بین ایران و عراق از طریق ارز محلی 
انجام می شود، محدودیت هایی از این دست را باید پذیرفت؟ اجرایی شدن این سازوکار 
در عمل با مشکالتی روبه رو است. به طور مثال تضمینی برای بازگشت پول های بلوکه 
شده ایران به داخل کشور وجود ندارد و تنها می توان از وجود پول در حساب خود در 
عراق مطمئن شد. بنابراین درصورتی که ایران به جای کاال، نیاز به پول خود داشته 
باشــد، نمی تواند آن را دریافت کند. این امر ممکن اســت در کاهش صادرات برق و 
گاز ایران به عراق اثرگذار باشد؛ اتفاقی که روابط راهبردی ایران و عراق را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد. در نهایت باید اشاره کرد که پیاده سازی این سازوکار مالی در روابط 
راهبردی ایران و عراق اثر منفی خواهد داشت و تنها پیروز این جریان آمریکا خواهد 
بود. اجرای این سازوکار مالی در راستای تقویت منافع ملی ایران و عراق نیست و زمینه 

را برای دخالت آمریکا در روابط ایران و عراق آماده می کند. 
بنابراین در شرایط فعلی، این توافق باید متوقف و مورد بازنگری قرار گیرد. به جای این 
سازوکار می شود حساب بانکی ویژه ای در یکی از شعبه های بانک های ایرانی مستقر 
در عراق و یا بانک تحریم شــده البالد تأســیس شود. همچنین دریافت پول نیز در 
قالب دینار باید فراهم شود؛ چراکه مبادالت مالی از طریق دینار تحریم نیست. دولت 
می تواند از این طلب برای ســرمایه گذاری در طرح های راهبردی عراق بهره بگیرد و 

بخشی از آن را به این شکل استفاده نمایند.

ثبت کارتخوان 14 هزار پزشک در سامانه مالیاتی
فارس: مدیــرکل دفتر تنظیم مقررات و 
نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی 
از ثبت کارتخوان بیش از 14 هزار پزشک 
در سامانه مالیاتی خبر داد. علی رستم پور 
با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام دستگاه 
کارتخوان پزشکان در سامانه سازمان امور 
مالیاتی اظهار داشــت: تا روز چهارشنبه 
هفته گذشته حدود 14 درصد از فراخوانی که انجام شده بود، ثبت نام کردند و در دو 
روز باقیمانده یعنی پنجشنبه و جمعه آمار به 21 درصد رسید؛ در حال حاضر 14هزار 

و 266 پزشک دستگاه کارتخوان خود را در سامانه مالیاتی ثبت کرده اند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون ســپاری سازمان امور مالیاتی افزود:  
فضاسازی هایی صورت گرفت که در مدت باقیمانده به نوعی عده ای مانع ثبت دستگاه 

کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی بودند.
وی با بیان اینکه عده ای با فضاسازی دنبال تمکین نکردن پزشکان بودند، گفت: در این 
راستا  شبهاتی مانند اینکه چرا تبعیض شده و اول پزشکان باید این کار را انجام دهند 

و یا آنکه زیرساخت این کار آماده نیست و دیگر مباحث مطرح شد.
وی اضافه کرد: در صورتی که پزشکان از اول مهر تکلیف خود در قبال ثبت کارتخوان 

در سامانه مالیاتی را انجام ندهند مشمول تمامی تبعات قانونی می شوند.

 واحدهای پتروشیمی 
باید  مواد اولیه 
کارخانجات را تأمین 
کنند،  ماخواستار پیگیری 
تخلفات پتروشیمی ها 
توسط سازمان حمایت و 
تعزیرات هستیم

بــــــــرش

سرمایه های سرگردان در بازار به سمت احتکار تایر رفته است      فارس: مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: هم اکنون تایر سواری در بازار با قیمت 500 هزار تومان عرضه می شود، اما 
نرخ مصوب آن 400 هزار تومان است. در پنج ماهه ابتدای امسال 6 میلیون و 800 هزار حلقه تایر رادیال سواری در کشور تولید شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 6 میلیون و 700 هزار حلقه بوده است. 

به این ترتیب میزان تولید در این بخش از لحاظ تعداد حلقه افزایش داشته است. بنابراین از ناحیه تولید مشکلی وجود ندارد اما سرمایه های سرگردان در بازار به سمت احتکار تایر رفته است.

گزارش

خبر

شماره مزايده: 139804306091000141  تاريخ ثبت: 1398/04/05
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــتناد اسناد رهنى 8804- 8824- 8807 دفترخانه 210 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى  بانك ملت به اس
ــيد حامل  ــال عليه 1. خورش ــغ 1/994/087/275 ري ــال مبل 9404604- 9404608- 9404606 در قب
ــماره ملى  ــنامه 762 صادره قوچان ش ــماره شناس ــد 1340/06/10 ش ــى اصغر تاريخ تول ــت فرزند عل ني
0871440180 و 2. نوروز محمد رحيمى نيت فرزند على محمد تاريخ تولد 33/06/02 شماره شناسنامه 
610 صادره قوچان شماره ملى 0871438631 و 3. محمدرضا رحيمى نيت فرزند نوروزمحمد تاريخ تولد 
ــماره ملى 0921022425 صادر كه پس  ــنامه 0921022425 صادره مشهد ش ــماره شناس 69/07/08 ش
ــت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد  ــه در مورخ 1394/01/19، 1394/11/25 و در پايان مهل ــالغ اجرائي از اب
ــناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 2301  اس
فرعى از 722 فرعى از 191 اصلى بخش 10 مشهد ملكى خورشيد حامل نيت فرزند على اصغر تاريخ تولد 
1340/06/10 شماره شناسنامه 762 صادره قوچان شماره ملى 0871440180 به آدرس بلوار وكيل آباد- 
ــروش، بلوك 9 طبقه سوم غربى به مبلغ 3/350/000/000  ــكونى س بلوار كوثر- ميدان كوثر، مجتمع مس

ريال ارزيابى و قطعيت يافته
حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس بدين شرح ميباشد:

ــناد رسمى ابرازى، ملك فوق شامل ششدانگ يكباب آپارتمان مسكونى به مساحت  عطف به مندرجات اس
ــكونى 6 واحدى، با مشخصات (2 اتاق خواب داراى كمد و كف موكت،  100/41 مترمربع، در مجموعه مس
ــرويس بهداشتى تمام بدنه سراميك، آشپزخانه  پذيرايى كف پوش پليمرى و بدنه كاغذ ديوارى، حمام و س
ــفال  كابينت فلز، پنجره ها از نوع آلومينيومى تك جداره، تمام فضاها داراى نور و تهويه طبيعى، نما آجر س
ــتم گرمايش بخارى، سيستم سرمايش كولر آبى، داراى تراس اختصاصى به  ــانت، فاقد آسانسور، سيس 3 س
مساحت 4/80 مترمربع و حق استفاده مشاعى از راه پله اشتراكى و پيلوت اشتراكى، اسكلت فلز بادبندى، 
ــاختمانى مجموعه  ــد. بلوك هاى س ــعابات آب، برق و گاز و تلفن در محل داير مى باش ــقف ضربى، انش س
ــازى 1- 79- 4- 9 در محدوده مسكونى تراكم  ــروش با قدمت بيش از 30 سال و با كد نوس ــكونى س مس
متوسط قرار دارد، اين آپارتمان داراى گواهى عدم خالف با شماره 9/708064 مورخ 92/11/04 بوده و در 
ــكونى مى باشد. (تطبيق پالك ثبتى با موقعيت  حال حاضر در تصرف مالك بوده و در حال بهره بردارى مس
تعرفه شده انجام صورت پذيرفت) با توجه به مساحت ملك موقعيت و محل استقرار عرض معبر دسترسى 
تراكم و كاربرى مصوب و در نظر گرفتن قيمتهاى منطقه اى امالك مشابه و ساير عوامل مؤثر در كارشناسى 
ــامل ارزش سهم العرصه اعيان و اشتراكات (با شرط عدم بدهى  ــدانگ اين آپارتمان مسكونى ش ارزش شش
ــخاص حقيقى و حقوقى و صرف نظر از ديون و تعهدات احتمالى) برابر سيصد و سى  به مراجع ذيصالح اش

ميليون تومان معادل (3/350/000/000 ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد.
ــرح ذيل مى باشد: شماالً: در پنج قسمت بطول هاى  ــاس پرونده ثبتى بش حدود اجمالى پالك مذكور بر اس
ــانتى متر و يك متر و بيست و پنج  ــصت و پنج س ــانتى متر و پنج متر و ش ــه متر و نيم و هفتاد و پنج س س
ــتراكى با پالك دو  ــانتى متر ديوار اش ــرقاً: اول بطول چهار متر و ده س ــانتى متر پنجره و ديوار به فضا ش س
ــت و پنج سانتى متر و پنج متر و پنجاه  ــمت بطول هاى يك متر و بيس ــيصد فرعى دوم در دو قس هزار و س
ــت به راه پله مشترك جنوباً: اول بطول يك متر و سى سانتى متر ديوار  ــانتى متر درب و ديواريس و پنج س
ــه متر و بيست سانتى متر و هفتاد سانتى متر و چهل سانتى متر  ــه قسمت بطول هاى س به فضا دوم در س
ــه متر و ده سانتى متر پنجره و ديواريست به فضا غرباً: در  ــوم بطول س درب و ديوار به تراس اختصاصى س
ــانتى متر و نود سانتى متر و سه متر و نود سانتى متر  ــتاد و پنج س ــمت بطول هاى چهار متر و هش پنج قس
ــانتى متر پنجره و ديوار به فضا- حقوق ارتفاقى با رعايت قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه  ــه متر و س و س
ــد و حدود  ــزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش ــى آن ملك موصوف برابر گ اجراي
ــتى  ــماره 139885606272002078 دفتر امالك بازداش ملك با واقع تطبيق ملك موصوف برابر نامه ش
فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ 3/350/000/000 
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد  ــنبه مورخه 1398/07/13 از س ريال در روز ش
ــداران 3/1 ((شعبه رهنى)) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــداران نبش پاس واقع در خيابان پاس
ــه مزايده روز بعد در همان  ــمى مصادف گردد جلس واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نيم عشر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده 
ــد.  ــوم و نامعوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش ــاى قانونى اعم از معل ــاير هزينه ه و س

آ- 9807405 م.الف 709
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306091000229
تاريخ ثبت: 1398/06/05

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه اجرايى 9604429- 9604409

ــه هاى  ــهد اجرائيه تحت كالس ــند رهنى 168102- 182632 دفترخانه 70 مش ــتناد س بانك ملت به اس
9604409- 9604429 در قبال مبلغ 4/290/264/738 ريال (مبلغ الزم االجرا تا مورخه 1396/07/05) 
عليه شركت پونك گلشن خراسان به شماره ثبت 24315 و على اصغر رشيدپور فرزند على اكبر به شماره 
ملى 0939231859 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/10/18 صحت ابالغ آن توسط متصدى 
ــمى، الزم االجراء و  ــناد رس ــت و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس وقت گواهى گرديده اس
ــدانگ اعيان پالك ثبتى 235/1254/5838/8381-  تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش
اصلى بخش 9 مشهد موقوفه آستان قدس رضويست ملكى على اصغر رشيدپور به آدرس بلوار پيروزى 6/7 
ــمت چپ به پالك 18 به مبلغ 3/400/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و  س

توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس به شماره وارده 772- 1397/02/01 بدين شرح ميباشد:
ــد 155/30 مترمربع كه داراى  ــدى با زيربناى مفي ــع در طبقه اول مجتمع 6 واح ــكونى واق آپارتمان مس
ــهم العرصه 64/68 مترمربع و پيلوت به مساحت 88/56 مترمربع بصورت مشاع و حياط به مساحت 43  س
ــماره 5 به مساحت 1/35 مترمربع و نما سنگ اسكلت فلزى، تراكم متوسط  ــتراكى و انبارى ش مترمربع اش
ــماره 9/27098 مورخ 87/2/30 است با  ــهردارى به ش ــعابات آب و برق و گاز و داراى گواهى ش داراى انش

كدنوسازى 0- 2- 11- 104- 2- 9 و سطح مصوب 60 درصد مى باشد.
ــراميك داراى 2 اطاق خواب، كابينت ام دى اف ديوارها نقاشى سيستم  كف آپارتمان در هال و پذيرايى س
ــرمايش كولر آبى و گرمايش شوفاژ، پاركينگ بصورت مشاع، سرويس توالت و حمام مجزا قدمت بنا 13  س
سال در ضمن ششدانگ اعيان آپارتمان در بانك ملت دانشگاه در رهن مى باشد. ارزش ششدانگ آپارتمان 
ــخصات باال به قيمت روز و ركود بازار كًال برابر  ــاخت و متعلقات با مش ــكونى با كليه جوانب و قدمت س مس

3/400/000/000 ريال به عبارت سيصد و چهل ميليون تومان تمام تعيين و تقديم مى دارد.
ــماالً: بطولهاى 2 متر و 2/40  ــرح ذيل مى باشد: ش ــاس پرونده ثبتى بش حدود اجمالى پالك مذكور بر اس
ــمت اول و ششم  ــش قس ــرقاً: در ش ــت به فضاى خيابان. ش متر و 3/10 متر پنجره و ديوار برابر تراس اس
ــالك 1253 فرعى دوم الى پنجم بطولهاى 3/50 متر و  ــاى 9/05 متر و 9/20 متر ديوار به ديوار پ بطول ه

3/80 متر و 1/15 متر و 2/65 متر درب و ديواريست به راه پله جنوباً: بطول 7/45 متر پنجره و ديواريست 
ــوار قطعه اول تفكيكى حقوق ارتفاقى با رعايت قانون تملك  ــه بام همكف غرباً: بطول 23 متر ديوار به دي ب

آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن 
ــاحت 1/35 مترمربع واقع در شرق انبارى شماره 4 كه فاقد طول و ابعاد  ــماره 5 به مس منضمات انبارى ش

مى باشد
ــد و  ــتأجر ((پدر مالك)) مى باش ــوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مس ــك موص مل
ــماره 13988560626600226- 1398/05/23 دفتر  حدود ملك با واقع تطبيق ملك موصوف برابرنامه ش
ــتى فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ  امالك بازداش
3/400/000/000 ريال در روز دوشنبه مورخه 1398/07/22 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول 
ــداران- پاسداران 3/1- اداره اجراى اسناد رسمى-  ــهد واقع در خيابان مشهد- خيابان پاس اجراى ثبت مش
شعبه اول كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده 
با تعطيل رسمى مصادف گردد جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و 
مبالغ نيم عشر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم 

و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9807406 م.الف 710 
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306091000183تاريخ ثبت: 1398/05/01
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــورخ 1395/05/13 دفترخانه 304  ــى 12988- 12987- 13018 م ــناد رهن ــتناد اس ــك ملت به اس بان
ــه هاى 9602125- 9601312- 9601313 در قبال مبلغ 1/947/352/927  ــهد اجرائيه تحت كالس مش
ــنامه 0922200319 كدملى  ــماره شناس ــانه پورملكى بنادكوكى فرزند محمدرضا به ش ريال عليه 1- افس
ــماره شناسنامه  0922200319 متولد 1371/10/29 به عنوان متعهد 2- زهرا كروچى فرزند عباس به ش
ــهدى فرزند  ــد 1347/03/10 به عنوان راهن 3- صادق عظيمى مش ــى 0934119104 متول 5854 كدمل
مهدى به شماره شناسنامه 6364 كدملى 0945460066 متولد 1364/12/16 به عنوان متعهد 4- مهدى 
عظيمى مشهدى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 1 كدملى 5229734345 متولد 1335/01/05 به 
عنوان متعهد پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1396/06/27 صادر و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى (نه) 
ــيصد و هشتاد) اصلى بخش 1 (يك) مشهد ملكى مهدى عظيمى مشهدى  9 فرعى از 2380 (دو هزار و س
ــانى 10 (انتهاى كوچه) پالك 13 طبقه سوم غربى به مبلغ دويست  ــهد خيابان آخوند خراس به آدرس مش
ــتاد ميليون تومان (معادل 2/800/000/000 ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و  و هش

توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
عطف به مندرجات اسناد رسمى ابرازى، ملك فوق شامل شش دانگ يكباب آپارتمان مسكونى به مساحت 
69/45 مترمربع در مجموعه مسكونى حضرت زينب، پنج طبقه، 11 واحدى، با مشخصات (1 اتاق خواب، 
پذيرايى، حمام و توالت، آشپزخانه با كابينت فلزى، كف موزائيك اسكلت فلزى، مهاربند هم محور فوالدى، 
سقف طاق ضربى، در و پنجره آهنى، نما آجر سه سانت سفال، سيستم گرمايش بخارى و سيستم سرمايش 
ــعابات آب و برق و گاز بصورت مستقل) در منطقه با تراكم مسكونى  كولر آبى، داراى پاركينگ مزاحم، انش
ــماره 8/1719267 در حال حاضر  ــهردارى به ش ــال، داراى گواهى پايانكار ش كم، با قدمتى بيش از 15 س

تخليه در تصرف مالك بوده و در حال بهره بردارى مى باشد.
ــاحت ملك، موقعيت و محل استقرار ابعاد حاشيه، عرض معبر دسترسى  ــى: با توجه به مس نظريه كارشناس
ــى ارزش شش دانگ  ــاير عوامل مؤثر در كارشناس ــابه و س و در نظر گرفتن قيمتهاى منطقه اى امالك مش
ــرط عدم بدهى به مراجع ذيصالح، اشخاص  ــتراكات (با ش ــهم العرصه، اعيان و اش ــامل ارزش س ملك، ش
ــتاد ميليون تومان (معادل  ــت و هش حقيقى و حقوقى و صرف نظر از ديون و تعهدات احتمالى) برابر دويس

2/800/000/000 ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد: شماالً: اول ديوار به ديوار 2381 دوم 
ــرقاً: اول درب و ديواريست به راه پله اشتراكى، دوم در چهار قسمت  ــمت ديواريست به حياط ش در دو قس
ديواريست مشترك به آپارتمان مجاور جنوباً: اول در چهار قسمت تراس و ديواريست به فضاى حياط غرباً: 

ديوار و پنجره و درب است به فضاى حياط
ــد و حدود ملك با  ــى تصرف مالك مى باش ــراى ثبت در روز ارزياب ــر گزارش مأمور اج ــك موصوف براب مل
ــماره 139885606003007297- 1398/06/09 دفتر امالك  واقع تطبيق دارد ملك موصوف برابرنامه ش
ــده در قبال مبلغ  ــدانگ بمبلغ مورد ارزيابى ش ــد. مزايده بصورت شش ــتى مى باش ــتى، فاقد بازداش بازداش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه  ــنبه مورخه 1398/07/10 از س 2/800/000/000 ريال در روز چهارش
اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين 
ــه  ــمى مصادف گردد جلس ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس قيمت پيش
ــد و مبلغ بابت نيم عشر اجرايى و مبلغ حق  ــاعت مقرر برگزار خواهد ش مزايده بعد در همان محل و در س
مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده 

برنده مزايده مى باشد. آ- 9807407 م.الف 711
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006092002529/1    شماره بايگانى پرونده: 9804000
شماره ابالغيه: 139805106092009426

تاريخ صدور: 1398/06/11
دفترخانه ازدواج شماره 7 و طالق شماره 79 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى
ــين تاريخ تولد: 1362/12/30 شماره ملى:  ــيله به آقاى- مهدى صفدرى مقدم نام پدر: غالمحس بدين وس
ــانى: كوى امير خيابان ذوالفقار 14 پ 86 ابالغ مى شود  ــنامه: 9124 به نش ــماره شناس 0933591934 ش
كه خانم سوسن اسماعيل پور نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1369/08/26 شماره ملى: 0921089716 شماره 
ــانى: خواجه ربيع كوى وحدت مهر مادر 11 بعد از چهارراه دوم سمت  ــنامه: 0921089716 به نش شناس
راست بن بست اول در دوم جهت وصول 200 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــهد عليه ش ــماره 6917- 1387/02/18 دفتر 7 مش ش
9804000 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/06/04 مأمور، محل اقامت شما به شرح 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس متن س
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت. آ- 9807408 م.الف 712

شماره پرونده: 139704006093000907/1
شماره بايگانى پرونده: 9706407

شماره ابالغيه: 139805106093002579
تاريخ صدور: 1398/06/06

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006093000907/1
ــيله به خانم رقيه چوپانى نام پدر: اسمعيل تاريخ تولد: 1348/02/18 شماره ملى: 0050144405  بدينوس
ــت  ــه 9706407 كه برابر گزارش 1397/09/27 مأمور پس ــنامه: 567 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
آدرس شما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: شماره سند: 269421546، تاريخ سند: 
ــما و بانك سپه مبلغ: 232/317/604 ريال (دويست و سى و دو ميليون و سيصد و  1394/11/26، بين ش
ــصد و چهار ريال) شامل:- اصل طلب: 145/400/000 ريال- سود: 33/152/000 ريال-  هفده هزار و شش
ــارت تأخير روزانه: 135/000 ريال، تاريخ مبناى محاسبه  ــارت تأخير تأديه: 53/765/604 ريال- خس خس
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار  ــارت: 1397/07/19 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باش خس
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش درخواس
مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه  قدس چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9807401 م.الف 701
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093001209/1
شماره بايگانى پرونده: 9708248

شماره ابالغيه: 139805106093001591
تاريخ صدور: 1398/04/09

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006093001209
ــيله به آقاى عليرضا طوسى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1359/05/10 شماره ملى: 0941467805  بدينوس
ــه 9708248 كه برابر گزارش 1398/02/12 مأمور پست  ــنامه: 1109 بدهكار پرونده كالس شماره شناس
ــند: 269420130، تاريخ  ــماره س ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: ش ــما ش آدرس ش
ــند: 1394/09/16، بين شما و بانك سپه، مبلغ 477/192/118 ريال (چهارصد و هفتاد و هفت ميليون  س
و صد و نود و دو هزار و صد و هجده ريال) شامل: - اصل طلب: 318/206/355 ريال- سود: 5/000/000 
ــارت تأخير روزانه: 240/000 ريال، تاريخ مبناى  ــارت تأخير تأديه: 153/985/763 ريال- خس ريال- خس
ــارت: 1397/10/13 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه،  ــبه خس محاس
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء 
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار  ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس مطرح مى باش
اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه خراسان چاپ و منتشر مى گردد 
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ظرف مدت ده روز نس

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9807410 م.الف 705
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093001212/1
شماره بايگانى پرونده: 9708272

شماره ابالغيه: 139805106093002576
تاريخ صدور: 1398/06/06

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006093001212/1
ــيله به آقاى عليرضا طوسى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1359/05/10 شماره ملى: 0941467805  بدينوس
ــه 9708272 كه برابر گزارش 1398/02/12 مأمور پست  ــنامه: 1109 بدهكار پرونده كالس شماره شناس
ــند: 269420286، تاريخ  ــماره س ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: ش ــما ش آدرس ش
ــند: 1394/10/01، بين شما و بانك سپه مبلغ: 490/687/692 ريال (چهارصد و نود ميليون و ششصد  س
ــود:  ــل طلب: 323/491/689 ريال- س ــامل:- اص ــصد و نود و دو ريال) ش ــت هزار و شش ــتاد و هف و هش
ــارت تأخير تأديه: 162/196/003 ريال، - خسارت تأخير روزانه: 250/000 ريال،  5/000/000 ريال- خس
ــيد كه بر اثر عدم  ــارت: 1397/10/13 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باش ــبه خس تاريخ مبناى محاس
پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از  ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس در اين اجراء مطرح مى باش
تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و منتشر 
ــار آگهى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مى گردد ظرف مدت ده روز نس

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9807402 م.الف 706

شماره پرونده: 139504006092002657/1
شماره بايگانى پرونده: 9504694

شماره ابالغيه: 139805106093002721
تاريخ صدور: 1398/06/11

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9504694
بدين وسيله به

ــماره  ــماره ملى: 0934560633 ش ــاس تاريخ تولد: 1355/06/30 ش ــدآباد نام پدر: عب ــى فيروزى اس عل
ــماره 9306513831 مورخ  ــتناد قرارداد بانكى ش ــود كه بانك ملى به اس ــنامه: 15927 ابالغ مى ش شناس
ــد هزار ريال)  ــد و نود ميليون و پانص ــغ 490/500/000 ريال (چهارص ــول مبل ــت وص 1393/11/27 جه
ــر تأديه تا تاريخ  ــارت تأخي ــود: 111/000/000 ريال و خس ــامل اصل طلب: 367/000/000 ريال و س ش
1396/01/19: 12/500/000 ريال و خسارت تأخير روزانه مبلغ 342/533 ريال تا روز تسويه كامل بدهى 
طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9504694 در اين اداره تشكيل شده 
ــما به شرح متن سند و بنا به تقاضاى  ــايى آدرس ش و طبق گزارش مورخ 1398/05/03 بدليل عدم شناس
ــار  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807403 م.الف 707

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــرم تعهد جهت دريافت  ــهاديه منضم به ف ــتناد 2 برگ فرم استش ــر به اينكه آقاى قدرت اله نعمتى باس نظ
ــدانگ اعيان  ــند مالكيت شش ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــد به  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــماره پالك 1412 فرعى از 24 اصلى بخش 9 مش يكباب منزل به ش
ــدانگ مالكيت نامبرده در  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد شش ــهل انگارى مفقود گرديده اس علت س
ــماره چاپى  ــند به ش ــت 189402 دفتر 958 صفحه 326 بنام قدرت اهللا نعمتى ثبت و س ــماره ثب ذيل ش
ــد. دفتر امالك بيش از  ــت نيز ميباش ــت ضمناً داراى يك فقره بازداش 743726 الف 91 صادر گرديده اس

اين حكايتى ندارد..........
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم 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 مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9807404 م.الف 708  
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

ــب  ــر گرديده اينك برحس ــرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش پي
ــت واصله مستند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود يك قسمت از امالك  درخواس
واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:پالك68اصلى  قطعه يك شيروان بخش5قوچان 
پالك 2فرعى از 68اصلى  شهردارى شيروان ششدانگ يك قطعه زمين  در روز سه شنبه  98/07/09ساعت 
9قبل از ظهر انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين شماره 
ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س هاى فوق الذكر  بوس
ــند مطابق ماده 15قانون  ــالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباش ــه هريك از صاحبان ام چنانچ
ــدواعتراضات مجاورين  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش ــون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارش قان
نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون 
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين  ــى روزا تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش ثبت فقط تاس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه  ــت ازتاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين ميبايس
ــى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين  ــراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم وگواه ــت اعت دادخواس

اداره تسليم نمايد تاريخ انتشار:98/06/17  آ-9807450
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره پرونده: 9204007141000025/1          شماره بايگانى پرونده: 9200025
شماره ابالغيه: 139805107141002428        تاريخ صدور: 1398/06/06

آگهى اخطاريه ممنوع الخروجى و آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 
پرونده9204007141000025/1

بدين وسيله به آقاى محمدخيامى فرزند حسينعلى به ش ش 1204 و شماره ملى 0680702547 مديون 
ــماره  ــدانگ پالك ثبتى ش ــماره بايگانى 9200025- ابالغ مى گردد كه شش ــه به ش پرونده اجرايى كالس
1008 فرعى از 55- اصلى بخش دو بجنورد از محل مالكيت شما در قبال مبلغ133/370/206 ريال بابت 
ــيان با وكالت شركت تامين انديش پارس و به انضمام پنج درصد بابت حقوق دولتى  اصل طلب بانك پارس
ــت لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى شود ضمناً هر  ــت گرديده اس متعلقه بازداش
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن  ــما نس گونه نقل انتقالى از طرف ش
ــر مى گردد و عمليات  ــار محلى چاپ و منتش اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــن به موجب اين اخطاريه  ــدن مهلت مذكور ادامه خواهد يافت همچني ــپرى ش اجرائى بالفاصله پس از س
ــركت تامين  ــيان به وكالت از ش ــما ابالغ مى گردد كه در مورخ 1398/05/14 بابت بدهى بانك پارس به ش
انديش پارس ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد در ضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
ــار محلى چاپ و منتشر مى گردد و عمليات اجرائى بالفاصله پس از سپرى شدن مهلت مذكور  كثيراالنتش

ادامه خواهد يافت.9807448
حميد عزيزى 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسنادرهنى)                                                 
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9500038عليه الهيارهداوند خانى وفرامرزهداوند

ــاحت1117/70مترمربع پالك  ــه مس ــاب خانه ب ــش دانگ يكب ــه فوق ش ــب پرونده اجرائى كالس  بموج
ــند قطعى 16518  ــند صادروبرابرس ــر 141ثبت وس ــل ثبت75808صفحه433دفت ــه ذي ثبتى150/35ك
ــند رهنى17234مورخ91/11/28دفتر4پيشوا  ــوابه فرامرزهداوند منتقل وبرابرس مورخ91/9/30دفتر4پيش
ــه مبلغ چهار  ــمى مورخ 98/2/12ب ــناس رس ــوا قرارگرفته وطبق نظركارش ــاورزى پيش دررهن بانك كش
ــده وپالك فوق واقع درپيشوا روستاى على آباد زواره بيد خيابان  ــتصد ميليون ريال ارزيابى ش ميلياردوهش
ــامل طبقه همكف بمساحت525متر مربع به  فضل اله هداوند خانى پالك63داراى 537مترمربع اعيانى ش
ــتفاده خرپشته بوده است ملك  ــتفاده مسكونى بعالوه طبقه اول بمساحت12مترمربع بمنظوراس منظوراس
ــرف وبادرب آهنى ازضلع  ــورت چهار ديوارى محصورودوبرازضلع جنوب وغرب به معبرموجودمش مذكوربص
ــى داشته است ملك داراى امتيازات آب وبرق وگازومحوطه سازى وغيره  جنوب به معبرموجود راه دسترس
ــد پالك فوق ازساعت9  ــاورزى فاقد بيمه مى باش ــتانكاربانك كش ــت وطبق نامه92/1224/61بس بوده اس
ــوا واقع درپيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس  ــنبه مورخ98/7/6 دراداره ثبت پيش الى12روزش
ــد مزايده ازمبلغ پايه چهارميلياردوهشتصد ميليون ريال شروع وبه باالترين  ازطريق مزايده بفروش مى رس
قيمت پيشنهادى باارائه چك تضمينى بانك ملى نقدا فروخته ميشودالزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى 
ــد  ــتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باش ــعاب وياحق اش مربوط به آب. برق. گازاعم ازحق انش
ــده  ــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض ش
ــت ونيزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق  ــد بعهده برنده مزايده اس ــده باش يا نش
ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه 
ــاعت ومكان مقرربرگزارخواهد  ــمى گردد مزايده روزادارى بعد ازتعطيلى در همان س روزمزايده تعطيل رس

شد182/م الف  تاريخ انتشار آگهى: 98/6/17   آ9807447
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

سازندگان از کمبود مواد اولیه و پتروشیمی ها از نبود مشتری می نالند

خرید در دقیقه 90 ؛ دلیل گرانی ظروف یکبار مصرف 
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 یکشنبه 17 شهریور 1398 8 محرم 1441 8 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9058 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

18 هزار سهمیه استخدامی برای آموزش و پرورش       ایسنا: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم سهمیه 18 هزار و 39 نفری این وزارتخانه در آزمون 
فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی در آبان98 گفت: مابه التفاوت افزایش حقوقی دانشجو معلمان بر اساس احکام جدید با حقوق شهریور واریز می شود. از این تعداد 12 هزار نفر بر اساس اساس نامه ماده 28 
دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند که دانش آموختگان دانشگاه های دیگر هستند و پس از پذیرفته شدن در آزمون، در دوره های یکساله صالحیت حرفه ای معلمی شرکت می کنند سپس وارد نظام آموزشی می شوند.

افزایش 40 درصدی خودکشی در آمریکا
فــارس: نتایج یک بررســی جدید 
نشــان می دهد از سال 1999 میزان 
خودکشی در آمریکای غربی بیش از 

40درصد افزایش یافته است.
به گــزارش دیلی میل، کارشناســان 
بــاور دارند، افزایش نرخ خودکشــی 
در این منطقه از آمریکا به دلیل فقر، 

دسترسی آسان به اسلحه و انزواست. محققان دانشگاه ایالتی اوهایو داده های 
خودکشی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند، میزان خودکشی بین 1999 

تا 2016 با شدیدترین افزایش در سال 2014 تا 2016 مواجه بوده است.
به گفته کارشناســان، افراد فقیر در مناطق روستایی که فاقد بیمه هستند 

بیشترین خطر خودکشی را داشتند. 
براســاس آمار موجود، بین ســال های 1999 تا 2016،  بیش از 453 هزار 
و 577 آمریکایی در ایاالت متحده در اثر خودکشــی جان خود را از دســت 
داده اند که بیش از 20درصد این آمار مربوط به ســه سال منتهی به 2016 
می شود. کارشناسان تأکید می کنند، میزان خودکشی در مناطق روستایی و 

حاشیه نشین به میزان قابل توجهی بیشتر از مناطق دیگر است.
نویســندگان این مطالعه امیدوارند که یافته های آن ها به مدافعان بهداشت 
عمومی و سیاست گذاران کمک کند تا تالش های خود را در مورد جوامع در 

معرض خطر متمرکز کنند.

 افراط در خوردن »فست فود« 
یک نوجوان انگلیسی را کور کرد

تسنیم: نوجوان انگلیسی پس از چند 
سال فست فود خوردن، کور شد. این 
پسر هفده ساله پس از حدود 10سال 
نان ســاندویچی،  خــوردن چیپس، 
سوســیس و کالباس کور شد. رژیم 
غذایی او آن قدر بد بود که وضعیتی 
مشابه کودکان دچار سوء تغذیه دارد. 

»جیک« که قد و وزن متوســطی دارد، همچنین تا اندازه ای ناشنوا هم شده 
اســت. جیک می گوید که از شــکل بقیه غذاها خوشش نمی آید و به عقیده 
پزشکان یک »فست فودخور« افراطی است. مادر او تأکید می کند تمام تالش 
خود را کرده و »ان اچ اس« یا همان خدمات بهداشــت عمومی انگلســتان را 

مقصر این اتفاق می داند.
مادر جیک در مصاحبه با سایت »سان« گفت: اگر این خبر را در مورد فرزند 
خانــواده دیگری می خواندم، حتماً پدر و مــادر را برای رژیم غذایی ضعیف 
ســرزنش می کردم. اما می دانم که من، هر کاری از دســتم برمی آمد برای 
پســرم کردم. من به او میوه و ســبزیجات می دادم و او را با غذای سالم به 
مدرسه می فرســتادم. او به نظر سالم می آمد، قد و وزن مناسبی داشت و با 

دوستانش فوتبال بازی می کرد.
زمانی که جیک 14 ســال داشــت، مادرش او را به خاطر احساس خستگی 
به پزشــک برد. پزشــک تشــخیص داد که او دچار کم خونی است و تزریق 
آمپول های ویتامینی، خوردن گوشت و سبزیجات فراوان را به او تجویز کرد. 

اما یک سال بعد، او با مشکالت شنوایی و بینایی مواجه شد. 
سرانجام، در سن 17 سالگی دچار عارضه ضعف اعصاب بینایی شد و پس از 
آزمایشات مشخص شد از کمبود ویتامینB12، روی و سلنیوم رنج می برده 
اســت. این وضعیت معموالً در معتادان به مواد مخدر، مشــروبات الکلی و 

دخانیات مشاهده می شود.

رونمایی از قدرتمندترین لپ تاپ جهان
فارس: همزمان با برگزاری نمایشگاه 
ایفــای 2016 شــرکت ایســوس از 
قدرتمندتریــن لپ تــاپ جهــان با 
پردازنــده گرافیکــی 24 گیگابایتی 
به نام پــروآرت اســتودیو بوک وان 

رونمایی کرد.
به گزارش نیواطلس، لپ تاپ پروآرت 

اســتودیو بوک وان برای استفاده گرافیست های حرفه ای، مهندسان نیازمند 
اســتفاده از نرم افزارهای پیشــرفته، تدوینگــران و اجراکنندگان بازی های 

ویدئویی تولید شده است.
در لپ تاپ یاد شده از پردازنده گرافیکی قدرتمند کوآدرو آرتی ایکس 6000 
اســتفاده شده که توسط شرکت ان ویدیا تولید شده است. باید توجه داشت 
کــه ان ویدیا پیش از تولید این پردازنده گرافیکــی هم عنوان تولیدکننده 
برتریــن پردازنده گرافیکی جهان را با تولید و عرضه پردازنده 16 گیگابایتی 

Quadro RTX 5000 در اختیار داشت.
از این لپ تــاپ به راحتی می تــوان برای پردازش ویدئوهــای 8K، تولید 
انیمیشن های سه بعدی و غیره استفاده کرد. پردازنده هشت هسته ای و 2.4 
گیگاهرتزی Core i9 اینتــل و 32 گیگابایت رم و نیز یک ترابایت حافظه 

اس اس دی از جمله دیگر امکانات این لپ تاپ است.
این لپ تاپ از نمایشــگر 15.6 اینچی 4K  بهره مند بوده و از فناوری خاصی 
برای خنک کردن سخت افزار آن استفاده شده است. زمان عرضه و قیمت این 
لپ تاپ هنوز مشــخص نیست، ولی باید توجه داشت که تنها قیمت پردازنده 

گرافیکی مورد استفاده در این لپ تاپ به 3هزار و 500 دالر می رسد.

عاشورا؛ درسنامه ای برای آموختن
محرم و عاشــورا، صرف نظر از تمام آنچه در ظرفی تاریخی و در مرز جغرافیایی اش 
گذشته، بیانگر ظرفیت شگفتی است که می توان با تکرار آیین و پاسداشت آن، پاسخ 
چرایی سال ها هجمه و صف آرایی مخالفانش را در آن یافت. در چرایی واقعه عاشورا 
و آنچه در 61 هجری تا امروز گذشــته، یک مفهوم مشترک را می توان سراغ گرفت 
و آن خواب گران و نگاه ساده انگارانه جماعتی است که نمی توان آن ها را جز با وعده 
شــهرت و ثروت بیدار کرد. فتنه های تاریخ را جماعت مفتونی رقم زده اند که گمان 
می کردند می توان با ایســتادن روی نردبان خالف به پشت بام حقیقت رسید و این 
گونه می شود که روزی در صفین با دیدن قرآن بر نیزه دلشان و در کربال با وعده مقام 
پایشــان در بودن و ماندن با امام شــهیدان می لرزد. و امروز نیز در عصری که برخی 
عبور از مرز میان حقیقت و مجاز را در حد کلیک های ســاده؛ کوتاه و دست یافتنی 
می دانند، کدام راه میانبری را کوتاه تر از تکرار شبهه و طرح پرسش های مدام می توان 
جست.  اینجاست که با ادعای نواندیشی و پلورالیستی و ساختن پیاپی هشتگ های 
روشنفکری؛ سخاوت دیرین عاشقان حسینی و نذورات محرم، پیاده روی های مخلصانه 
زائران اربعین و بیرق های سیاه عزاداران دلسوخته به سخره می رود. روزی برای حساب 
نذورات عزاداران چرتکه می اندازند و روزی دیگر، آیین دلدادگی میلیون ها شــیفته 
عاشق را نشان فقر فرهنگی آن ها می دانند.  جماعت مفتون امروز بی آنکه از هزینه های 
گزاف سفرهای خارجی ایرانیان به ترکیه، ارمنستان، تایلند و... و هزینه های منجر به 
خروج ارز از کشور و هزینه های سرسام آور شب های یلدا و ولنتاینشان بگویند، حمایت 
از محرومان جامعه را بهانه کرده و خلوص عاشقان حسینی را در چنین آیینی نشانه 

کهنه پرستی می دانند.
باور کنیم دانستن اینکه محرم؛ بهانه متبرکی است برای انفاق همگانی فقرا، درسنامه ای 
اســت برای آموختن درس های ظلم ستیزی، فداکاری، گذشت، عشق، جوانمردی و 
چرایی ریزش ها و رویش چندان دشوار نیست. آری برای آن ها که با محرم قد کشیده 
و با حسینیه های مملو از عشق انس گرفته اند، این همه واژگان غریب و ناآشنا نیست.

خود  از  و  ایثارگری  مصدق   محمود  جامعه/   
گذشتگی شان بی منت است؛ صبورند و بی ادعا؛ و 
همین صبوری شان، گاه سبب تأخیر در رسانه ای 

شدن مشکالت آن ها می شود.
شــاید به همین دلیل خودداری برخــی از مراکز 
درمانی و داروخانه ها به بهانه معوقات مالی و یا لغو 
قرارداد با یک شــرکت بیمه ای در ارائه خدمات به 
ایثارگران وقتی خبرساز شد که آن ها ماه هاست با 
مشکل عدم دریافت مطالباتشان با مشکل مواجه اند. 
با وجود وعده های هر از گاه مسئوالن هنوز هیچ گونه 
خبری که از اقدامی »عملی« برای حل این مشکالت 

حکایت کند به تحریریه رسانه ها نرسیده است. 

 مشکالت از »دی« شروع شد
آمنه احمدی، رئیس کمیته 
بانوان جانباز نخاعی ایران با 
اشاره به چرایی مشکل اخیر 
جامعه ایثارگری می گوید: با 
اتمام قرارداد بنیاد شهید با 

بیمه ایران در ســال 96 وقتی بنیاد با شرکت بیمه 
دی قرارداد منعقد کرد مشکالت ایثارگران در زمینه 

دریافت دارو و مطالبات خیلی بیشتر شده است.  
وی با اشــاره به اینکه شرکت یاد شده پاسخگوی 
مطالبات ایثارگران نیســت، تصریــح می کند: ما 
جانبازی داریم که 15 میلیون تومان هزینه کرده و 

بیمه یک ریال به او پرداخت نکرده است. 
مســئوالن بیمه نیز پرداخت هزینه ها و مطالبات 
ایثارگران را منوط به دریافت طلبشان از بنیاد شهید 
کرده اند. به همین دلیل از چند ماه پیش که بنیاد 
حق بیمه ای شــرکت دی را پرداخــت نکرده این 
شرکت هم فاکتور هزینه های ایثارگران را روی هم 

گذاشته و اقدامی برای پرداخت آن ها نکرده است. 
وی می گوید: پیشــتر داروخانه هــا و درمانگاه های 
بیشــتری طرف قرارداد بیمه ایران بودند و جامعه 
ایثارگری بهتر زیر پوشش قرار می گرفتند اما اکنون 
این گونه نیست. یعنی بیمارستان ها و داروخانه هایی 
که طرف قرارداد بیمه دی هستند و باید به صورت 
رایگان بــه ایثارگران خدمــات بدهند خیلی کم 
هستند. این در حالیست که بهداشت و درمان برای 
جانبازان و ایثارگران یک اصل اســت و همواره باید 

در اولویت باشد.

 می خواهند به جامعه ایثارگران فشار وارد کنند
سیدقاســم جاسمی، عضو 
فراکسیون ایثارگران مجلس 
جامعه  بیمه ای  مشکل  هم 
ایثارگــران را متوجه دولت 
می داند و به قدس می گوید: 

ایثارگران از مسائل و مشکالتشان به خاطر انقالب 
چشمپوشــی می کنند اما بعضی ها این ها را درک 

نمی کنند.

 مســائل پیش آمده برای ایثارگران به دولت 
برمی گردد

رئیس  نــوروزی،  حســن 
فراکسیون ایثارگران مجلس 
هــم چنین نگاهــی دارد و 
 به قــدس می گویــد: برای 
حــل و فصــل مشــکالت 

ایثارگران بهتر است دولت مطالبات بیمه را پرداخت 
کند. وی مطالبات شرکت بیمه دی از بنیاد شهید 
را حــدود 2 هزار میلیارد تومــان عنوان می کند و 
می افزاید: باید به هر طریق ممکن مطالبات ایثارگران 
پرداخت شود. برای این منظور بنده حتی به صورت 
100 درصد با فروش امالک و مســتغالت شرکت 
بیمه دی موافق هستم. چون این شرکت مستغالت 
زیــادی مثل مجموعه کوثــر را دارد که می توان با 

فروش آن ها مطالبات ایثارگران را پرداخت کرد. 

  بیش از هزار میلیارد تومان طلب از بنیاد 
شهید داریم

میرموســوی،  ســیدفرید 
مدیر روابــط عمومی و امور 
بین الملــل شــرکت بیمه 
دی نیــز در گفت وگو با ما 
می گوید: قرارداد درمانی این 

شرکت با بنیاد شهید بر اساس قانون جامع ایثارگری 
اجرا می شود. بر اساس این قانون تأمین منابع مالی 
ایثارگران بر عهده دولت اســت و دولت باید بودجه 
بخش بیمه ایثارگران را تخصیــص دهد اما بنیاد 
شهید کسری بودجه دارد و نتوانسته بودجه بخش 
بیمه را از دولت تأمین کند در نتیجه حق بیمه ای را 
که باید هر ماه به بیمه دی پرداخت کند نپرداخته 

است. وی از پرداخت نشدن حق بیمه شرکت دی 
از سوی بنیاد شهید در 6 ماه گذشته خبر می دهد 
و می گوید: طلب این شــرکت از بنیاد شهید بیش 
از یک هزار میلیارد تومان اســت و به همین دلیل 
ما هم نتوانستیم مطالبات مراکز درمانی، داروخانه ها 

و ایثارگران را پرداخت کنیم چون 
تأمین و پرداخت چنین مبالغی از 
منابع داخلی یک شــرکت ممکن 
نیست. یعنی برای یک شرکت بیمه 
ممکن نیست که بتواند چنین منابع 
مالی را تأمین و پرداخت کند و بعداً 

آن را از دولت دریافت کند. 
وی حجم بدهی شرکت بیمه دی 
به مراکــز درمانــی، داروخانه ها و 
ایثارگران را برابر با طلب مالی این 

شــرکت از بنیاد شهید می خواند و 
می گوید: در واقع ما حدود یک هزار میلیارد تومان به 
مراکز درمانی، داروخانه ها و ایثارگران بدهکار هستیم. 
البته بیشتر بدهی ما به مراکز درمانی و داروخانه ها 
اســت و بدهی بیمه دی به ایثارگران کمتر از 10 
درصد رقم یاد شده است. چون 10 درصد هزینه ها 
به صورت مســتقیم از سوی بیمه شدگان پرداخت 

می شود و شرکت بیمه، باید آن را می پرداخت. 

میرموســوی می گوید: از تعداد داروخانه های طرف 
قرارداد ما که ارائه خدمت می کنند کاسته شده اما 
قطع نشده است. یعنی اگر قبالً در یک منطقه ای10 
داروخانه با ما همکاری می کردند در حال حاضر پنج 
داروخانه همکاری می کنند. به عبارت دیگر سطح 
گستردگی خدماتی که قبالً بوده 

اکنون کم شده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
شرکت دی حداقل تا زمان تأمین 
اعتبار بنیاد شهید از سوی دولت، 
حاضر است بخشــی از امالک و 
مستغالتش را به فروش برساند 
و مطالبات ایثارگران را پرداخت 
کند تا این گونــه اعتبار خود را 
حفظ کند، می گویــد: یک هزار 
میلیارد تومان بدهی رقم خیلی 
زیادی است. یعنی حتی فروش امالک و مستغالت 
این شرکت هم پاســخگوی بدهی ها نیست. برای 
این منظور همت کشوری نیاز است چون این یک 
قرارداد ملی است و ما توقع داریم تا منابع مالی آن از 
سوی دولت زودتر تأمین شود. البته با پیگیری های 
زیاد؛ دولت و بنیاد شهید قول های مساعدی دادند تا 
به زودی منابعی بابت حق بیمه به شرکت ما تزریق 

شود. یعنی کســی نسبت به مشکالت پیش آمده 
برای ایثارگران بی توجه نیست و همه خواهان حل و 
فصل آن ها هستند. اما مشکالت اقتصادی کشور و 
کمبود نقدینگی دولت سبب ایجاد چنین مشکالتی 

شده است. 

  پرداخت بدهی منوط به تأمین اعتبار بنیاد 
از سوی دولت است

نادر نصیری، مدیر کل بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگران 
تهران بزرگ هم در نشست 
رسانه ای در پاسخ به پرسش 
قدس با بیان اینکه وضعیت 

اقتصادی کشور و به تبع آن وضعیت مالی دستگاه ها 
و نهادهــای دولتی به دلیل تحریم ها و فشــارهای 
بین المللی مناسب نیست، افزود: بنیاد شهید هم از 
این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر این بنیاد به 
بیمه دی بدهکار اســت دلیلش این است که هنوز 
از سوی دولت تأمین اعتبار نشده است. یعنی برای 
پرداخت بدهی ها نیازمند تأمین اعتبار هســتیم. 
البته بنده در جریان هستم که رئیس بنیاد شهید 
در جلسه هیئت دولت این مشکل را مطرح کرده و 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.

جانبازان ماه هاست با مشکالت بیمه ای دست و پنجه نرم می کنند

نسخه ایثارگران نیازمند اعتبار

تأمین منابع مالی 
ایثارگران بر عهده 

دولت است و دولت 
باید بودجه بخش 
بیمه ایثارگران را 

تخصیص دهد

بــــــرش
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سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

دستچین

 قانونی برای مقابله با حیوان آزاری نداریم
خانه ملت: محمد درویش، مدیرکل ســابق دفتر مشــارکت های 
مردمی محیط زیســت می گوید: در طول 110 سال اخیر 11 هزار 
قانون در ایران تصویب شــده اما متأسفانه هیچ قانونی در خصوص 
مقابله با حیوان آزاری نداریــم. در مهد های کودک  و مدارس هیچ 
سهمی به شیوه رفتار با حیوانات اختصاص نمی دهند در حالی که 

آموزش و پرورش تست زنی را به دانش آموزان ابتدایی یاد می دهد. 

۸0 درصد مردم نمی توانند  به بیمارستان خصوصی بروند
ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در مراسم 
تکریم و معارفه رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قم و معاون کل 
وزارت بهداشت گفت: ۸0درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان 
خصوصــی را ندارند؛ 15 تا 17درصد مردم با اســتفاده از بیمه 
تکمیلی و 3 تا 5درصد مردم با خرج خودشان به بیمارستان های 

خصوصی مراجعه می کنند.

نگهداری توله شیر در منزل مسکونی مدیر باغ وحش!
باشگاه خبرنگاران جوان: منتظمی، مدیرکل دفتر حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نگهداری مالک باغ وحش 
دزفول از دو توله شــیر در منزل مسکونی اش اظهار کرد: مالک باغ 
وحش شهرستان دزفول و خانواده اش به دلیل نبود استاندارد الزم و 
گرمای شدید باغ وحش، دو توله شیر آفریقایی را به منزل مسکونی 

خود منتقل کرده و در آنجا از آن ها نگهداری می کردند.

هیچ مدیری نتوانست به مسابقات جهانی مهارت برود
مهر: علی زرافشــان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش درباره اعزام نشــدن کارشناسان و مدیران حوزه آموزش 
مهارتی به مسابقات جهانی گفت: برای سفرهای خارجی سازوکاری 
وجود دارد و یک کارگروهی تشــخیص می دهند چه کسی برود؛ 
امســال هیچ کدام از مدیران نتوانستند بروند، حاال تصور کنید 63 

کارشناس قرار باشد به مسابقات اعزام شوند.

با خیال آسوده از داروهای تولید داخل استفاده کنید
فارس: محمدرضا شــانه ســاز، رئیس ســازمان غذا و دارو با 
بیــان اینکــه 97درصد داروهــای مورد نیــاز در داخل تولید 
می شود، اظهار کرد: نظارت ها و کنترل  ها چه در بحث کیفیت 
و چه قیمت  گذاری دارو ســختگیرانه و براساس استانداردهای 
بین المللی صورت می گیرد و بیماران می توانند با خیال آسوده از 

داروهای تولید داخل استفاده کنند.

چرا نتوانسته ایم ناصرخسرو را قلع و قمع کنیم؟ 
ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: در مملکتی که منافق 
و تروریســت در دورترین نقطه اش قلع و قمع می شوند، چرا هنوز 
نتوانسته ایم ناصرخسرو را قلع و قمع کنیم؟ در زمینه حل معضل 
ناصرخسرو تا مرحله ای پیش رفتیم و باز به عقب برگشتیم. جمع 
کردن ناصرخسروها فقط از طریق هوشمندسازی نظام سالمت و به 

کارگیری افراد پاکدست پشت این سامانه  ها میسر می شود. 

من در حوزه محیط طبیعی تصمیم نمی گیرم
آنا: عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور در خصوص اظهارنظری 
از سوی خود مبنی بر اینکه به 95درصد موضوعات زیست محیطی 
در کشور اشراف ندارم، گفت:  اینکه ممکن است برخی گیاهان و یا 
جانوران را نشناسم دلیل آن نمی شــود نتوانم این سازمان را اداره 
کنم. من در حوزه محیط طبیعی تصمیم نمی گیرم تیم کارشناسی 

تصمیمات الزم را اتخاذ کرده و من آن را ابالغ می کنم.

مردم از گزارش تخلفات مدارس ترسی نداشته باشند
خانه ملــت: محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از ورود کمیســیون متبوعش بــه موضوع اخذ 
شهریه های نجومی در آستانه مهرماه خبر داد و گفت: مردم پس از 
مواجهه با چنین مواردی نباید از گزارش دادن این تخلفات ترسی 
داشــته باشند و این موارد را باید به بازرســان آموزش و پرورش و 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش کنند. 

امکان حذف کنکور در رشته های پزشکی نیست
خانه ملت: اسداهلل عباسی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 
رشــته پزشکی از جمله رشته های پرطرفدار است که امکان حذف 
کنکور در این رشته های پرطرفدار دانشگاهی با توجه به میزان باالی 
متقاضیان و محدودیت در پذیرش وجود ندارد. به هر صورت برای 
حل این مشکل دانشگاه ها باید آمایش آموزش عالی و اصالح رویه 

برگزاری کنکور سراسری در دستور کار قرار گیرد.

آموزش

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:
نمی توانیم بر خوابگاه های 

خودگردان نظارت کافی کنیم
 ایسنا  رئیس صنــدوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم با تأکید بر اینکه 9درصد دانشجویان وزارت 
علوم در خوابگاه های خودگردان ساکن هستند، 
گفت: به دلیل محدودیت امکانات، امکان نظارت 

کافی بر این نوع خوابگاه ها را نداریم.
دکتــر ناصر مطیعی افــزود: خانواده هــا باید به 
آسیب های اجتماعی و زندگی فرزندان خود نظارت 
داشته باشند. اتفاقاً ما معتقدیم خانواده ها باید به 
نحوی بر دانشجویان ساکن در خوابگاه های دولتی 
نظارت غیرمحســوس و از راه دور داشته باشند؛ 
چراکــه محدودیت های امکاناتی و کمبود نیروی 
متخصص امکان نظارت کافی را به دانشــگاه ها 
نمی دهد. وی افزود: دانشجویان ساکن خوابگاه های 
خودگردان افرادی هستند که خوابگاه های دولتی 
ظرفیــت الزم برای پذیرش این دانشــجویان را 
ندارند و حدود 9درصد دانشجویان در خوابگاه های 
غیردولتی ســاکن هستند و در حال حاضر بیش 

از 100 خوابگاه خودگردان در وزارت علوم داریم.

 خانه و خانواده

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد
 اجرای طرح »نذر خون«

 از ابتدای محرم 
 ایسنا  سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن 
توضیح درباره طرح »نــذر خون« در ایام محرم 
و صفر، گفت: در پنج ماه نخست امسال یعنی 
تا پایان مرداد مــاه، یک میلیون و 91هزار نفر 
برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کرده اند. دکتر بشیر حاجی بیگی با اشاره به شعار 
امسال سازمان انتقال خون در ماه محرم مبنی 
بر »نــذر خون، تصمیم آگاهانــه، اهدای خون 
مسئوالنه« اظهار کرد: طرح سراسری نذر خون 
در کشور از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان 

ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکه در حال حاضــر به تمام 
گروه های خونی نیاز هست، ادامه داد: از مردم 
خواهش می کنیم بــرای اهدای خون تنها به 
یک روز خاص مانند تاســوعا یا عاشورا اکتفا 
نکنند و هر روزی که مد نظرشان بود به مراکز 
مــا مراجعه کنند تا خدمات به بهترین نحو و 

بدون معطلی انجام شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
11 دستگاه نتوانسته اند آیین نامه 
ساماندهی متکدیان را اجرا کنند

 ایسنا   سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن 
مددکاران اجتماعی ایران یکی از راه های گسترش 
جرایم و آسیب های جامعه را تکدیگری دانست و 
با اشاره به آیین نامه مصوبه سال 137۸ شورای 
عالی اداری که حدود 11 دســتگاه در این حوزه 
مســئولیت دارند،  گفت: به نظر می رســد هنوز 
نتوانسته ایم این آیین نامه را به درستی اجرا کنیم. 
در این آیین نامه پیش بینی شده است که سازمان 
برنامه و بودجه، بودجه الزم را به منظور ساماندهی 
متکدیان برای دســتگاه های مرتبط پیش بینی 
کند، شهرداری مکان و هزینه های جاری را تأمین 
کند و نمایندگان دستگاه هایی همچون بهزیستی، 
کمیته امداد، دادگستری، نیروی انتظامی، علوم 
پزشــکی و... در مکان پیش بینی شــده حضور 
داشته باشند. به نظر می رسد هنوز نتوانسته ایم 
این آیین نامه را به درستی اجرا کنیم. شهرداری، 
بهزیستی و نیروی انتظامی بیش از هر دستگاه 

دیگری درگیر این موضوع هستند.

حوادث

رئیس پلیس آگاهی:
قاچاق اعضای بدن کودکان 

کذب است
 ایرنا  رئیس پلیس آگاهــی نیروی انتظامی 
گفت: قاچاق اعضای بدن کودکان کذب است و 
صحت ندارد و چنین مواردی تاکنون نداشته ایم.

ســردار محسن حســن خانی در پاسخ به این 
پرسش که در فضای مجازی کانال هایی وجود 
دارد که به تبلیغ فروش اعضای بدن انسان و در 
مواردی اعضای بدن کودکان مبادرت می کنند 
که این مسئله سبب شده تا برای والدین نگرانی 
ایجاد شــود، آیا چنین موضوعی صحت دارد و 
افــرادی را در این ارتباط دســتگیر کرده اید؟ 
افزود: هیچ پرونده ای در این زمینه امســال و 
سال گذشــته در پلیس آگاهی تشکیل نشده 

است و این موضوع کذب است.
وی افزود: پرونده کودک ربایی داشته ایم و در 
برخی موارد دیده شــده که والدین فرزندان 
خود را داخل خــودرو می گذارند و مأموران 
ما با دیدن چنین مواردی به والدین تذکر و 

هشدار می دهند.

بهداشت و درمان

یک مسئول بانک رویان عنوان کرد
  استفاده2هزار و 500 خارجی 

از درمان ناباروری در ایران
 فــارس  مرتضی ضرابــی، مدیرعامل بانک 
سلول های بنیادی خون بند ناف رویان می گوید: 
تاکنون 2هزار و 500 زوج خارجی برای درمان 
به رویان مراجعه کرده اند و این تعداد از پذیرش 
زوج های دارای مشــکل ناباروری از 46 کشور 

جهان در سال های گذشته بوده اند.
وی می گوید: کل هزینه درمان برای هر بیمار 
بیش از حدود 4 هزار دالر تمام می  شود، البته 
این طور نیست که هر بیمار دقیقاً 4 هزار دالر 
در ایران هزینه کند، بــه این معنا که ممکن 
اســت یک بیمار برای درمان ناباروری مراجعه 
کنــد و با هزینه حدود 2 هــزار دالر درمان را 
دریافت کند و در عین حال بیماری هم بیش 
از 4 هــزار دالر هزینه کند تــا مراحل درمان 

کامل شود.
میــزان موفقیت درمان حدود 35 تا 40درصد 
اســت که آمار جهانی برای میزان موفقیت در 

مراکز درمان ناباروری هم همین حد است. 

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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یا ذاالجالل واالکرام

از ابتدای محرم، 14 خطیب شیعه توسط دولت بحرین احضار شده اند

آل خلیفه علیه عزای حسینی
  جهان  دولت بحریــن در ادامه اعمال محدودیت علیه 
شــیعیان در ماه محرم، پنج تن از خطیبان حســینیه ها 
را احضار و دو تن از آن ها را بازداشــت کرد. شــیخ منیر 
المعتوق، زهیر الخال، جابر الشهرکانی، عیسی المؤمن و 
محمد علی المحفــوظ پنج خطیبی بودند که آل خلیفه 
آن ها را احضار کرده اســت.وبگاه خبری »مرآه البحرین« 
با اعالم این خبر نوشــت: از زمان آغاز ایام محرم الحرام، 
۱۴ روحانی )شــیعه( و پنج تــن از مداحان و نیز دو نفر 
از رؤسای حسینیه ها هم احضار شده اند.در همین زمینه 
شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت ملی-اسالمی 
الوفاق بحرین تأکید کرد که اقدام دولت بحرین در هدف 
قــرار دادن روحانیون و مداحان و نیز تعرض به نمادهای 
عاشورایی »جنایتی فجیع« است که کمتر از جنایت های 
»صدام« نیســت.وی افزود:»اگر رژیم بحرین تصور می کند 
با این حمالت وحشــتناک به مراسم عاشورایی و شعائر 
اسالمی می تواند ارزش های انقالب حسینی را نابود کند، 
در توهم است«.مســئوالن امنیتی بحرین از سال ۲۰۱۱ 
خطیبان و ائمه حســینیه ها را به اتهام شرکت در مراسم 
عزاداری حســینی و ایراد خطبه بازداشــت می کنند که 
همین امر اعتراض سازمان های حقوقی را به دنبال داشته 

و آن هــا این اقدامات دولت بحرین را در راســتای اعمال 
محدودیت در برابر انجام مراسم دینی شیعیان دانسته اند.

رئیس دفتر سیاســی ائتالف ۱۴ فوریه هم در گفت وگو با 
قدس آنالین گفت: آل خلیفه علیه امام حسین)ع( اعالم 
جنگ کرده است. ابراهیم العرادی افزود: رژیم آل خلیفه 
بــه حمایت خود از رژیم صهیونیســتی تصریح  و با امام 
حســین)ع( اعالم جنگ کرده است. اکنون تعداد زیادی 
از خطبا و مداحان اهل بیت)ع( در بازداشــتگاه هســتند 
که هیچ گناهی جز مرثیه ســرایی برای امام حسین)ع( 
ندارند. این سیاســت قدیمی حاکمان آل خلیفه است و 

مدت ها ست که ملت خود را سرکوب می کند.
وی تصریح کرد: بازداشــت علما و مداحان اهل بیت)ع( 
و اعمال محدودیت های شــدید علیه آن ها از سوی رژیم 
آل خلیفه اقدامی تازه نیست، ولی پس از آغاز انقالب ۱۴ 
فوریه تشدید و بر میزان خشونت آن افزوده شده است و آل 
خلیفه با این اقدامات به دنبال آن است تا اراده حسینی و 
عاشورایی مردم بحرین را سست کند.ابراهیم العرادی گفت: 
آل خلیفه روبه زوال است، همان طور که صدام در عراق و 
شاه پهلوی در ایران از بین رفتند؛ چرا که سرنوشت ستیزه 

جویان با امام حسین)ع( نابودی است.

رویترز: مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه 
ضد اســرائیلی ســوئد اعالم کرد از سمتش 
اســتعفا می کند. او گفته قصــد دارد زمان 

بیشتری را با خانواده اش بگذراند.
فارس: نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهد حــدود ۶۰ درصد از مــردم آمریکا 
خواستار تسریع روند اجرای حکم اعدام برای 

عامالن تیراندازی های کور هستند.
یورونیوز: ســه فرمانده ارشــد یگان ویژه 
نیروی دریایی آمریکا، پس از متهم شــدن 
به ســوءمصرف الکل در محل کار و تجاوز از 

سمت هایشان عزل شدند.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
آیا استارت نو آخرین پیمان 

هسته ای جهان می شود؟
خالدی: اندیشکده کارنگی در یادداشتی تحت 
عنوان »آخرین پیمان تسلیحات هسته ای« به 
بررسی تنش های اخیر میان آمریکا و روسیه 
پس از خروج دو کشور از پیمان منع آزمایش 
موشک های هسته ای میانبرد )INF( پرداخته 
و نوشت: اکنون استارت نو تنها پیمان کنترل 
تسلیحات هسته ای است که بین ایاالت متحده 
و روسیه باقی مانده است، اما در تاریخ 5 فوریه 
۲۰۲۱ منقضی می شود. اگر این پیمان تمدید 
نشود زرادخانه های هسته ای واشنگتن و مسکو 
برای نخستین بار کامالً غیرقابل رؤیت خواهند 
بود.استارت نو در سال ۲۰۱۰ به امضای رؤسای 
جمهور دو کشور رسید. آمریکا و روسیه تحت 
این قرارداد اجــازه دارند حداکثر یکهزارو55۰ 
کالهک را مســتقر کنند. بر اساس این پیمان 
دو کشور می توانند ساالنه ۱8 مورد بازرسی از 

سایت های هسته ای یکدیگر داشته باشند. 
حال این تهدید وجود دارد که در سایه به قدرت 
رســیدن دونالد ترامپ و پشت پا زدن وی به 
توافق های بین المللی واشنگتن از تمدید این 

پیمان مهم نیز استنکاف کند.

مانع تراشی بر سر راه آوارگان
 تالش کردستان برای
 تغییر جمعیت اقلیم

میدل ایست نیوز: دیده بان حقوق بشر 
اعالم کرد که دولت اقلیم کردستان مانع از 
بازگشت ۴هزارو۲۰۰ پناهجوی عرب سنی 
به سکونتگاه هایشان در ۱۲ روستا در اطراف 
موصل شده است.در این گزارش تأکید شده 
که با گذشت سه سال از بازپسگیری منطقه 
حمدانیه در شرق موصل، اقلیم کردستان 
فقط به ســاکنان کرد و عربی که با اقلیم 
روابط خوبی داشته باشند، اجازه می دهد که 

به سکونتگاه هایشان برگردند.

اذعان  آمریکا به اثرگذاری انصاراهلل درتحوالت منطقه
در حالی که مقامات آمریکا در چند روز اخیر درصدد هستند به هر راه ممکن این گونه 
وانمود کنند که در حال انجام مذاکره مستقیم با انصاراهلل هستند، مقامات این جنبش 
مقاومت یمنی ضمن رد این ادعا هرگونه گفت و گو با واشنگتن را رد کردند. کاخ سفید 
از ابتدای تجاوز ائتالف سعودی به یمن همواره پشتیبان آن بوده و حتی در مقاطعی 
به صورت مستقیم در حمایت از ریاض وارد عمل شده است؛ بنابراین چرخش کنونی 
آمریکا در اذعان به مذاکره مستقیم با انصاراهلل ابهام برانگیز بوده و این سؤال را مطرح 

می کند که علت این تغییر موضع واشنگتن چیست؟ 
جنگ یمن از فروردین امســال وارد پنجمین ســال خود شده است. این در حالی 
اســت که ائتالف ســعودی که در ابتدای کار با ادعای حمایــت از دولت عبد ربه 
منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن و به امید فتح یک هفته ای صنعا 
و نابودی حوثی ها به این کشور فقیرنشین اردوکشی کرده بود، نه تنها به هیچ یک از 
اهداف مد نظرش نرسیده، بلکه در ابعاد میدانی، عملیاتی، سیاسی، روانی و دیپلماسی 
قافله را به نیروهای مقاومت واگذار کرده اســت. از سوی دیگر طوالنی شدن جنگ 
و هزینه های سرســام آور آن سعودی و امارات را در تنگنا قرار داده و به بحران های 
داخلی آن ها دامن زده است. همچنین موفقیت های سریع انصاراهلل در پیشرفت های 
نظامی و دستیابی به پهپاد و موشک های پیشرفته که قادر است هر نقطه از خاک 
دو کشور متجاوز را هدف قرار دهد، ریاض و ابوظبی را در منگنه قرار داده تا هر چه 
زودتر فکری برای فرار از این مخمصه بردارند. این تحوالت سبب شد شکاف عمیق 
میان سعودی و امارات به عنوان دو بال ائتالف متجاوز که از ابتدا موجود اما در هاله ای 
از ابهام بود، امروز آشکار شده و دو طرف در عدن و مناطق پیرامون آن با هم درگیر 
شده و به جان هم بیفتند. همه این عوامل دست به دست هم داده تا آمریکا به عنوان 
حامی آل سعود خطر را احساس کرده و برای نجات آن از باتالق یمن وارد عمل شده 
و به مذاکره مستقیم با انصاراهلل بیندیشد. پیش از این تالش هایی از جانب اروپا در 
قالب مذاکرات اسلو و استکهلم بویژه در موضوع آتش بس در بندر الحدیده صورت 
گرفته بود که همه آن ها به دلیل عدم پایبندی ائتالف سعودی به آن با ناکامی مواجه 

شده و به بن بست رسیده است.
اکنون و بویژه پس از پیشــرفت های سریع توانمندی های نظامی، انصاراهلل به عنوان 
طرفی پیروز در معادالت منطقه مطرح شــده و همان گونه که حزب اهلل در لبنان به 
عنوان نیرویی اثرگذار مطرح است، این جنبش مقاومت نیز در یمن به عنوان جریانی 
قدرتمند و با توانمندی باال خود را نشان داده تا پذیرفته شود. تالش آمریکا برای روی 
آوردن به مذاکره مستقیم با این جنبش نیز مؤید همین نکته است. همین امر سبب 
شده واشنگتن برای اینکه بتواند تحوالت یمن را مدیریت کرده و به نوعی ریاض را از 
این آتشی که در آن گرفتار شده، نجات دهد، با سران مقاومت یمن ارتباط بگیرد. البته 
مسلم است که رهبران انصاراهلل به این راحتی حاضر نیستند پای مذاکره با کشوری 
بنشینند که از ابتدای بحران علیه آن ها اقدام کرده است. از سوی دیگر تجارب گذشته 
نشان داده که آمریکا طرف مطمئنی در مذاکره نیست و با توجه به پیشینه آمریکا در 
مقابله آن با مقاومت، کاخ سفید اصالً نمی تواند به عنوان میانجی در این موضوع وارد شود. 
راه حل بحران یمن همان گونه که مقامات کشورمان از ابتدا تأکید کرده اند فقط و فقط 
برگزاری مذاکرات یمنی-یمنی است و هر گونه میانجیگری از سوی طرف هایی که از 
شروع بحران در کنار ائتالف متجاوز جنگیده اند از همان ابتدا مردود و پذیرفتنی نیست.
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عکس نوشت

تلفات دوریان  درمرز 50 نفر
گزارش های خبری نشــان می دهد تعداد تلفات طوفان دوریان در باهامای 
آمریکا به حدود 5۰ نفر افزایش یافته اســت. شــبکه ان بی سی به نقل از 
مقام های رسمی اعالم کرده است این احتمال وجود دارد که آمار قربانیان این 
طوفان افزایش یابد. واشنگتن پست نیز گزارش داده است که حداقل 35 نفر 
در طوفان جزایر آباکو و هشت نفر نیز در طوفان گراند باهاما کشته شده اند. 
با وجود هشــدارها نسبت به ابعاد طوفان به نظر می رسد دولت آمریکا هنوز 

نتوانسته است مدیریت صحیحی بر این بحران داشته باشد.

توسط یک دادگاه ترکیه صورت گرفتدر ادامه ماجرای برگزیت در انگلیستالش کابوی ها برای دست اندازی به فضا
آمریکا: روسیه جدی ترین 

رقیب فضایی -نظامی ماست
مجلس اعیان هم علیه 
جانسون موضع گرفت

تســنیم: ژنرال جوزف دانفــورد، رئیس 
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا گفت: »در 
ســال های ۱99۰ زمانی کــه ما تجهیزات 
قابل توجهی در فضا مستقر کردیم، تصور 
می کردیم کــه در این زمینه هیچ رقیبی 
در فضا نخواهیم داشــت. اما حاال روسیه، 
چین و حتی کره شمالی و ایران تهدیدهای 
بالقوه برای آمریکا در عرصه فضا هســتند 
و روســیه جدی ترین تهدیــد برای منافع 
نظامی-فضایی این کشور به شمار می رود«.

بی بی سی: دو روز پس از تصویب طرح 
ممانعت از خروج بــدون توافق انگلیس 
از اتحادیــه اروپا در مجلــس عوام این 
کشور، نمایندگان مجلس اعیان انگلیس 
نیز به این طــرح رأی مثبت دادند. این 
طرح دولت بوریس جانســون را موظف 
خواهــد کرد که در صورت عدم توافق با 
اتحادیه اروپا تا مهلت 3۱ اکتبر )۴ آبان( 
درخواست به تعویق افتادن برگزیت را به 

اتحادیه اروپا ارائه کند.

فارس: جانان کافتانجی اوغلو به دلیل انتشار 
چند پیام توییتری علیه اردوغان، به حبس 
تعزیری محکوم شــد. این زن سیاستمدار 
از ســران حزب جمهوری خلق اســت که 
در اســتانبول و در پیروزی رقیب اردوغان 
نقش مهمی داشت و روز گذشته در دادگاه 
استانبول محاکمه شد. پیام های توییتری این 
زن توسط دادستانی استانبول بررسی شده و 
بر اساس حکم دادگاه، این پیام های توییتری، 
حاوی محتوای مجرمانه تشخیص داده شدند.

  صاحب امتیاز: 
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  مدیر مسئول:
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دا﹡︪﹍︀ه 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م ر︲︀ (ع)

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  دارداز ︵︣ــ﹅  ﹡︷ــ︣  در 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︑﹫﹥ ︨ــ﹫﹛ و 
﹋︀︋﹏ و رو︫ــ﹠︀﹩ ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د 
ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت                    
﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ 

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

/ع
۸۹
۰۷
۴۸
۸

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

. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ن ذ﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑ ︀ران و﹊﹡︀﹝﹫︎

عنوان پروژهرديف
مدت  
اجراء

مبلغ برآورد اوليه 
به ريال 

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه به ريال

رشته و رتبه 
مورد نياز

نوع تضمين شركت در مناقصه

1

اصالح شبكه واستاندارد سازى انشعاب آب 
وكروكيهاى پراكنده درسطح مديريت منطقه 2               

شماره 1 ( با ارزيابى كيفى )
1- واريز نقدى به حساب جارى شماره 5 آب1217/204/741/057861/000/000

100050004 بانك پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد
2- ضمانتنامه بانكى
3 –اوراق مشاركت 2

خريد اسكاداپك 100 و 330،راديو مودم و كارت 
_____319/250/000___________ديجيتال ورودى و خروجى

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹏﹞ ٩٨/٠۶/٢٣ از ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د از ︑︀ر ️﹁︀در ١- ︑︀ر
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ( رد︿ ١ ) : ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ۶/١٣٩٨/٧ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه (رد︿ دو) :  ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ،︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠ ،︪︡﹞ : ١ و ٢ ︿︀ت رد﹋︀︎ ﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ -۴

. ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ۵- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 
  .︫︡︀ ︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ -۶

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

ع ۹
۸۰
۷۵
۰۱

ع ۹
۸۰
۷۵
۰۷

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

  
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︠︀︑ــ﹛ ا﹐﹡︊﹫︀ء (ص) 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٣ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 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:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
٢٣٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝ - ︪︡︀ر راه ا︋﹢︵︀﹜︉ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٣/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *
* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

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

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۳

آگهى  مناقصه خريد پياز زعفران
︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︪︀ورزی ﹝﹫︓︀ق ︀︎︡ار ︫﹞︀ل (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) در ﹡︷︣ دارد  ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ︎﹫︀ز ز︻﹀︣ان 
 ﹤︋ ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︀د از ︑︀ر﹠︪ــ﹫︎  ﹤ارا ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ .  ︡︀﹝﹡ ︡ار ١۵ ︑﹟  ا﹇︡ام﹆﹞ ﹤︋
 ﹩﹎آ ﹟︀د ︠﹢د را ︋﹥ آدرس ﹝﹠︡رج در ا﹠︪﹫︎ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏﹝︡ت  ۵ روز  ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی ذ

. ︡﹫︀﹝﹡ ︡ه ار︨︀ل  ︫︌﹝﹚ ︋︭﹢رت︎ 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س :

٠٩١٩٠۴۴٢۶٧٨ ︡︣وا︡﹞–٠٩١١٩۶۵١٨٩٢ ﹏﹞︀︻︣︡﹞
﹫︪ــ﹠︀دات) : ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران ، ﹋﹑رآ︋︀د ، رو︋︣وی ﹋︀ر︠︀﹡﹥   ︎️﹋︀ آدرس د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی (︗️ ار︨ــ︀ل︎ 

﹞︀ل   ︀︡ار︫  ︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︪︀ورزی ﹝﹫︓︀ق︎  ︀︧︀زی ،︫ 

ع ۹
۸۰
۷۵
۰۹

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
در﹝ــ︀ن  و  ︋︡ا︫ــ️  ︫ــ︊﹊﹥  ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹢︀ن  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
 ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۴ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎﹫︪ــ﹠︀د  اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                            
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٧٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑*
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:︫  ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٣/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹡ــ﹢ع ︠﹢درو︎︣اــ١٣٢︡  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک 
۴٢ا︣ان٩٩٧و٩٧ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر۵۵۶۴۴١٨ ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAS421100G1192498  ﹝ــ︡ل ١٣٩۵  ﹡︀م 
﹝︀﹜﹉ ︡﹝﹞﹢︨ــ︿ ︋﹫︀ت ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۷
۵۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︗﹢از ﹞﹏ ا︨ــ﹙﹥ ︫ــ﹊︀ری  ۵ ︑﹫︣ ︨︀︠️ 
 ٠۴٢٣٠١٧٧٣ ﹤﹚︣ان ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا︨ــا
︋﹠︀م ︻﹙﹩ وا︡ی ︑﹢︎﹊︀﹡﹙﹢ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۵۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹡﹢ع وا﹡️ ︨﹫︧︐﹛ ﹡﹫︧︀ن 
︑﹫︌  ٢۴٠٠ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٣۶ا︣ان١٣٢ص٣۶︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر٣٧٧۶٢٧︫ــ﹞︀ره J٠۵٩٢١۵﹩︨︀︫ ﹝︡ل ١٣٨۶  
﹡︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ا︻︷﹛ ︻︷﹫﹞ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹇︴︺ــ﹩ ︠﹢درو 
︎ــ﹑ک ۵٢٣  س ٣۵  ︎︣اــ︡  ﹝ــ︡ل١٣٨۵ ︫ــ﹞︀ره 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ١۵٩٨١٧٣ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
s١۴١٢٢٨۵٨٨۶٧٠٧  ︋ــ﹥ ﹡︀م ا ︉﹡︀︖﹠︺﹆﹢ب ︋︀﹇︣ی 

﹝﹀﹆﹢د واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۷
۴۸
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︑﹫︊︀ ﹝︡ل ١٣٩٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴۴١ل٧۵ ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAS811100D5724220 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  8066519 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹝﹫︣ ︧﹫﹟ ︑︣﹋﹞︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
/ع
۹۸
۰۷
۵۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۴۹
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︣ا132SE ︀︍︀︨ ︡  ﹝︡ل 
١٣٩۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 5437825 
و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAS421100F1187501 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩۵ م ٣١ اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︧ــ﹟ 
︋ــ︣ات ︎﹢ر ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤،︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢درو ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ︋﹠︤ ﹝︡ل 
١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ﹡︀ر﹡︖﹩  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٢ ا︣ان 
۵٨۴ ع ١۴ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٣٣۴٩١٠١٠١۶۵١١۴ و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٣٧۴٠۵١١۶۴٣۴٣١٧ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ 
ــ︖︀ع  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر  ︋﹠﹫︀﹝﹫ــ﹟︫ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۴۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۸۰
۷۴
۴۰

فراخوان تجديد مناقصه
 نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹜︊︧ــ﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︋﹫﹞︀ران 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹇︀ــ﹛ (︻ــ︕) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ از ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ 
﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٩ 
︎﹫︪ــ﹠︀د  اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                     
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
۶٣۵/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡ ، ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡ آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٢٠/۶/٩٨  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ 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﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

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

«آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ١-٩٨/٨ » ﹡﹢︋️ دوم
شـركت مديريت توليد برق نكا در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︫ــ︽﹙﹩- ︑︭︭﹩ ︋︣ای ﹝︪︀︾﹏ 
︣ ا︨︀س ︵︣ح ﹡︷︀م ︗︀﹝︹ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩  ︣ق ﹡﹊︀ و︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ ١٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠، ٣٠٠٠٠ و ۴٠٠٠٠ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن وزارت ﹡﹫︣و ︑﹢︨ــ︳ ﹝︖︣ی آ﹝﹢زش ︋︪︣ح ﹝︪ــ︭︀ت و ︗︤﹫︀ت و ﹜﹫︧️ دوره ﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و از 
︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︡ان﹠﹝﹇﹑︻ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳ــ︣ا ﹥ ﹝︖︣ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ وا︗︫︡   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان  ︣ق ﹡﹊︀ ﹡︤د︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ ﹠︀م︫  ﹞︀ره ٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨︋  ــ﹫︊︀︫  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ﹁﹫︩ وار︤ی︋ 

 .︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز﹢﹚﹫﹋) ️﹋︫︣ ﹟︣و﹎︀ه ︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت ا﹫﹡ ﹤︊︺︫
١-ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹞︡ت ٧ روز ﹋︀ری.

٢-︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹠︪﹫︎ ﹩︐︧︀︋︀د ︠﹢د را ︋︣ ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ 
︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀ وا﹇︹ در ﹡﹊︀- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز- ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫ــ﹫︡ ︨ــ﹙﹫﹞﹩ ﹡﹊︀ ︑︧﹙﹫﹛ و ر︨﹫︡ 
 ️︋︀ز و ﹇︣ا ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٧/١٣ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ا ︊︮ ︀دات وا︮﹙﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١٠/٣٠﹠دار﹡︡. ︎﹫︪ــ ️﹁︀در

︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
٣- ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٢٢٢٫٨۵١٫١٠٠ ر︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ ﹊﹩ از ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹝︪︣و﹥ ذ﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد:
٣-١- ر︨﹫︡ ︋︀﹡﹊﹩ وار︤ و︗﹥ ﹝︤︋﹢ر ︋﹥ ︧︀ب ︫︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀

٣-٢- ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀
٣-٣- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ از ︑︀ر ︮︡ور دارای ︨﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.

﹠︪﹫︎ ﹤︋ -۴︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹡︷︀︣ آن و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︴﹙﹆

︀︨ -۵︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط، در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه آ﹎﹩ و ︠﹑︮﹥ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ ︨ــ︀️ ﹨︀ی www.tender.tpph.ir وwww.npgm.ir  و ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪ــ﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︋︣ای ﹋︧ــ︉ ﹝﹢ارد ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۶٢٢٣۵٠-٠١١ ︠︀﹡﹛ ﹫︡ری و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟: ٠١١٣۴۶٢۴٢٢٠                     

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ روابط عمومىآ﹇︀ی ر︲︀ ا︋︡ا﹜﹩ ︑﹞︀س /ع
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 حبس تعزیری منتقد 
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