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دولت آمریکا به تازگی اصالحیه ای با عنوان مدرنیزه کردن تحریم ها علیه تأمین 
مالی تروریسم انجام داده و توسط وزارت خزانه داری به عنوان متولی اصلی تحریم 
ابالغ  شده است، این اقدام جدید بر اساس توضیح خودشان اصالحیه ای بر دستور 
اجرایی 13224 است که در سال 2001 و در دوران ریاست جمهوری بوش پسر 

برای مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی صادرشده بود...

 زورگویی جدید آمریکا 
در نظام بانکی جهانی

کدام هدف برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی مناسب تر است؟

سرمایه مردم بر سر دوراهی بانک و بورس!
 ............ صفحه 6

»آندرانیک تیموریان« 
کاپیتان سابق آبی پوشان 

در گفت و گو با قدس:

برای استقالل 
دست و پایم را 

دادم

موافقت احتمالی ترامپ با آب 
نبات چوبی فرانسوی 

در ازای گفت وگو با ایران

 بازی ضدونقیض 
آمریکا 

و فرانسه 

 پرونده قدس درباره مصادیق امر به معروف و نهی از منکر 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 10 ............ صفحه 2

 

امام حسینj  جان خود را پای اندیشه مقاومت گذاشت
گفت وگو با حجت االسالم دکتر سلیمانی امیری درباره عبرت آموزی از عاشورا برای حال و آینده تمدنی انقالب اسالمی

 ............ صفحه های 4و5
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به نشر »تک بیت های سینه زنی« را 
روانه بازار کتاب کرد      

در سوگ استاد 
دکتر برادران رفیعی

قوی ترین مهره آمریکا 
در برابر مقاومت شکست خورد
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت دوم
ترانسفورماتور توزيع مورد نياز بيمارستان 

320 تخت خوابى شهيد هاشمى نژاد 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۲

فراخوان مناقصه نوبت اول
خدمات اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان امام رضا(ع) 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۸

فراخوان مناقصه نوبت اول
اياب و ذهاب پرسنل

بيمارستان شهيد هاشمى نژاد
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۳

فراخوان مناقصه نوبت اول
خدمات نگهبانى بيمارستان 

امام رضا(ع) 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۵

فراخوان مزايده نوبت دوم 
خدمات آمبوالنس خصوصى  

بيمارستان شهيد كامياب 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۰

فراخوان مناقصه نوبت دوم
اموراياب و ذهاب پرسنل 
بيمارستان شهيد كامياب 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۸

فراخوان مناقصه نوبت اول
امور تهيه و طبخ و توزيع غذاى 

بيمارستان دكتر شريعتى 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۷۰
۰

فراخوان مناقصه(نوبت دوم) 
اعالم حريق بيمارستان 320 

تخت خوابى شهيد هاشمى نژاد 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۲
۵

﹉﹢﹋ ︣وف ︠﹢رش ︠﹢ری︸ ︡︣︠»
 و ︸︣وف ︨﹢پ ︠﹢ری»

﹥ ︑︺︡اد   ︋﹉﹢﹋ ری﹢ ﹢رش︠  آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︸︣وف︠ 
١،٠٠٠،٠٠٠︻ــ︡د ( ــ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︻︡د ) و︸︣وف ︨ــ﹢پ ︠ــ﹢ری ︋﹥ ︑︺︡اد 
︣ا︳ ﹝﹠︡رج  ︣ح ﹝︪︭︀ت و︫   ︫﹤ ١،٠٠٠،٠٠٠ ︻︡د ( ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︻︡د )︋ 

 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩  ︣ــ︡ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠︳ــ︣ا ︗ــ️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه︫ 
︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ 
﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏   ︎﹏﹢︑ ﹤ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧/٩٨/٠۶  ﹡︧︊️︋ 

. ︡﹫︀﹝﹡ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام ︳︫︣ا ﹅︋︀︴﹞ ︫︡ه و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︡ارک
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  ︲﹞﹠ــ

︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠۵٣-٠۵١

/ع
۹۸
۰۷
۴۲
۱

«︕﹡︣︋ ﹟︑ ٢٨٣ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ز﹝︀ن ︡︡﹝︑ ﹩﹎آ»
︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇︊﹙﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ︭︠﹢ص ︣︠︡ ﹝﹆︡ار ٢٨٣ ︑﹟ ︋︣ج ︵︀رم ا︣ا﹡﹩ ︠︀﹜︬ در︗﹥ 
﹈ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳، ︋﹥ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ا ︣ا︗ ︳️ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹎﹩ و︫   ︫﹟︡︗︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ ﹜︢ا وا ︡︡﹝︑  رخ ١٣٩٨/٠٧/٠١﹢﹞
 ️﹋︀  ︎﹏﹢︑ ﹤︋ ️︊︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠١  ﹡︧ــ ــ︩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و︋ http://dev.aqr.ir
 ﹤﹚︣﹞ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ً︀ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ رد در︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇︡ام﹢﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه﹠︪ــ﹫︎
 ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩︑ر﹢ ــ︀ز﹝︀ن ︑﹢ــ﹏ داده ا﹡︡ در︮   ︨﹤ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥︋  ﹢د را︋  ︀﹋︀ت︠  ــ︣﹋️ ﹡﹞﹢ده و︎  اول در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︫ 
﹋︀﹨︩ ﹇﹫﹞️ دار﹡︡ ︎︀﹋️ ج ︗︡︺︑ ️﹝﹫﹇ ︀︋ ︡︡﹏ ︫ــ︡ه را ︋﹥ ︮﹢رت درب ︋︧ــ︐﹥ و ﹝︣ و ﹝﹢م ︫︡ه در ﹝﹙️ ﹝︢﹋﹢ر 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ ﹨︀ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.︫ــ﹞︀ره  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ار︨ــ︀ل﹞︨ــ︀ز ﹟ا ﹤︋

︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١١١٣و ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩

/ع
۹۸

۰۷
۶۱
۵

 جناب آقاى اسفنديار سليمانى 
درگذشت فرزند گراميتان را صميمـانه تسليت عرض نمـوده بـراى آن 

مرحـوم غفـران الهي و براي ساير بازماندگان صبر و اجــر مسئلت                     
مى نمـاييـم.

مؤسسه فرهنگى قدس

/ع
۹۸
۰۷
۷۱
۴

سیاست: حجت االســالم علیرضا پناهیان، رئیس حوزه 
علمیه دارالحکمه در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران وجود اختالف نظر در جامعه اسالمی را مایه 
برکت دانست و تصریح کرد: درعین حال، دوقطبی کردن 
جامعه و ذلیل کردن یک قطب و عزیز دانستن قطب دیگر، 
رفتاری منافقانه اســت. به گزارش فــارس وی افزود: این 
دوقطبی، در اوایل معنا و مصادیقی داشت که بعدها تغییر و 
تحول پیدا کرد؛ دوقطبی که با هم دعوا داشتند، در کنار هم 
قرار گرفتند، اما اسمشان باقی ماند. بنابراین، دوقطبی ای که 

اکنون جریان دارد، یک دوقطبی کاذب است.

 در موضوع زن، دوقطبی خاصی وجود ندارد
پناهیان با بیان اینکه در موضوع زن، دوقطبی خاصی وجود 

ندارد، گفت: طرح این موضوع عجیب است. 

وی با بیان اینکه دوقطبی مهاجر-انصار در زمان پیامبر)ص( 
ادامه داشت و مسئله خالفت هم تحت تأثیر آن قرار گرفت، 
اظهار داشت: ضرر دوقطبی ســازی برای جامعه این است 
که موجب ایجاد خفقان روانی و دیکتاتوری رســانه ای در 
جامعه می شود و هر کس می خواهد به موضوعی انتقاد کند، 

می ترسد که او را به یک قطب منتسب کنند.
پناهیان با بیان اینکه دوقطبی سازی، شایسته ساالری را از 
بین خواهد برد، گفت: هر کســی از قطب ها که باال بیاید، 
حتی اگر شایسته هم نباشد، می گویند چون مربوط به قطب 
ماست باید از او دفاع کنیم. وی ادامه داد: در جامعه دوقطبی، 
بسیاری از طرح ها و حرف ها زمین می ماند چون در دعوای 
دوقطبی نمی شود مسائل را شفاف بررسی کرد. برخی که 
طرفدار شفافیت هستند تا می بینند کسی از شفافیت سخن 
گفته که متهم به حضور در یک قطب دیگر اســت، شروع 

می کنند به حرف زدن علیه شفافیت. رئیس حوزه علمیه 
دارالحکمــه با بیان اینکه دوقطبی ســازی، مانع از حرکت 
جامعه به سمت پیشــرفت و تعالی می شود، اظهار داشت: 
در فضای دوقطبی، ســکوت اهل علم در حوزه و دانشگاه 
رخ می دهد؛ چراکه هر انتقادی، تلقی توهین می شود و با 
هر امر به معروف و نهی از منکری، سخت برخورد می شود. 
پناهیان ادامه داد: تقاضا می کنم اندیشمندان بررسی کنند 
که دیکتاتوری رســانه ای که ذیل عملیات دوقطبی سازی 
انجام می شود، شوم  تر اســت یا دیکتاتورِی دیکتاتورهایی 
مثل رضاخان ُقلدر و آل سعود که محبوب استکبار جهانی 
هستند؟ وی با محکوم کردن کسانی که به ایجاد دوقطبی  
در جامعه دامن می زنند، گفت: خدا لعنت کند کســانی را 
که هر کسی انتقاد می کند متهم و منتسب به یک جناح 
می دانند. این لعنتی ها کسانی هستند که نمی گذارند جامعه 

پیــش برود و فضای نقد و گفت وگوی آزاد، شــکل گیرد. 
پناهیان ادامه داد: صهیونیست ها این دوقطبی را در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته اجرا کرده اند و از این طریق، کشورها 
را اداره می کنند. البته در کشــور ما موفق نشده اند، منتها 

دعوایش را همیشه راه می اندازند.

 در دوقطبی غیرشایسته ها رشد می کنند
وی با بیان اینکه در این دوقطبی ســازی ها کســانی 
رشــد می کنند که شایسته نیســتند، اظهار داشت: 
در این دوقطبی ســازی ها، بی بی سی چی ها با تبعیت 
از بی بی ســی خبیث، فرصت جــوالن پیدا می کنند 

و حقایــق را پنهــان می کنند. رئیس حــوزه علمیه 
دارالحکمه، انتخابات مجلس یازدهم را مورد اشــاره 
قرار داد و گفت: انتخابات مجلس از نظر رسانه ملی، 
انتخابات پرتنشــی نیســت چون برخالف انتخابات 
ریاســت جمهوری مناظــره ای در تلویزیــون انجام 
نمی شــود، ولی به  هــر حال یکــی از موقعیت هایی 
است که برخی می خواهند از آن سوءاستفاده کنند و 

جامعه را دوقطبی کنند. 
پناهیان با بیان اینکه برخــی نمایندگان مجلس به  
دنبال »تونسی زاسیون« کردن ایران هستند، گفت: آیا 
شــورای نگهبان یا قوه قضائیه با کسانی که این طور 
مردم را دعوت به آشوب می کنند بر پایه قانون نباید 

برخورد کنند؟
پناهیان گفــت: از شــورای نگهبان عزیــز تقاضا 
می کنــم در انتخابات هــا از ُمّر حق کوتــاه نیاید. 
وقتی شــورای نگهبان نتواند وســط انتخابات مثل 
یک داور، کارت قرمز به نامزدها نشــان دهد، این 
یعنی کوتاه آمدن از ُمّر حق. هیچ تنشــی هم نباید 

در زمین بازی ایجاد شود. 

رئیس حوزه علمیه دارالحکمه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران:

دوقطبی کردن جامعه رفتاری منافقانه است

تجلی اقتصاد مقاومتی 
افزار ایرانی   در نوشت 

گشت و گذاری در نمایشگاهی که این روزها 
در مرکز نمایشگاه های آستان قدس برپاست

 ............ صفحه 3

  تولیت آستان قدس رضوی درباره 
دست درازی آقازاده ها به بیت المال هشدار داد

  خانواده های شهدای امر به معروف 
و نهی از منکر در مشهد تجلیل شدند

تأکید کارشناسان به پرهیز از منکرات در جامعه
نهی از منکر، واجب در همه زمینه ها

نگاهی به یک پدیده منفی در زمینه مفاسد اقتصادی 
 آقازاده ها از کجا آمدند؟
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روزنامـه صبـح ایـران

 ایران اتهامات تکراری در بیانیه کمیته عربی در قاهره را مردود خواند  سیاست: موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه ضمن رد اتهامات تکراری و مردود مطرح شده در بیانیه نشست کمیته عربی در 
قاهره علیه ایران، تالش بی ثمر برخی کشورهای عربی در طرح ادعاهای بی اساس را اصرار بر استمرار اشتباه های سیاسی گذشته خواند. وی همچنین از اینکه برخی به جای تکیه بر قدرت کشورهای حوزه خلیج فارس، 

ادعاهای واگرایانه، بی پایه و غیر مستند در خصوص امنیت کشتیرانی در این پهنه حیاتی و مطرح شده از سوی بیگانگان را با عجز خویش مورد استقبال قرار می دهند، ابراز تأسف کرد.

 سیاست  نشــریه آمریکایی دیلی بیست 
مدعــی   اســت طــرح امانوئــل مکــرون، 
رئیس جمهور فرانسه مبنی بر راه اندازی خط 
اعتباری 15 میلیارد دالری تضمین شده با 
نفت ایران، شامل تعهد ایران به گفت وگوهای 
منطقــه ای در آینده اســت. کریس مورفی 
ســناتور آمریکایــی نیــز از 
موافقت ترامپ با طرح فرانسه 
برای پرداخت 15 میلیارد دالر 
به ایران در مقابل بازگشت از 
کاهش تعهدات برجامی خبر 
مورفی ســناتور  داد. کریس 
در  کنتیکت  ایالت  دموکرات 
صفحه کاربری توییتری خود 
نوشــت: ترامپ به ایران 15 
میلیارد دالر برای بازگشت به 
توافقی می دهد که او خود، آن 

را رد و پاره کرد.
بــر اســاس این پیشــنهاد 
یک خــط اعتباری 15 میلیــارد دالری در 
اینســتکس در اختیار تهران قرار می گیرد 
و بــه مرور با فروش نفت یــا دیگر صادرات 
ایران پر می شود و در مقابل ایران می تواند از 
این اعتبار برای واردات از اروپا استفاده کند. 
دیلی بیست نیز  در گزارشی مدعی شده است: 
»منابع متعددی به دیلی بیست گفته اند که 
مقامات خارجی پیش بینی می کنند ترامپ یا 
با همکاری با طرح مکرون موافقت می کند یا 
اینکه برخی تحریم ها علیه تهران را تسهیل 

می کند. در همین حال، ترامپ دیدار با حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران را در حاشــیه 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل مدنظر 
دارد.« این در حالی است که چهارشنبه شب 
ترامپ در جمع خبرنگاران آمریکایی در پاسخ 
به پرسشــی که آیا به دنبال دیدار با رئیس 
جمهور ایران است، پاسخ داده بود برای این 
دیدار تالش نمی کند. رئیس جمهور آمریکا 
اضافه کرد که به دنبال رســیدن به توافقی 
با ایران است، اما اگر این توافق حاصل نشد 
نیز مشکلی وجود ندارد. وی همچنین درباره 
کاهش تحریم ها علیه ایران برای فراهم کردن 
مقدمه دیدار با روحانی گفت که باید ببینیم 
چه پیش می آید. ترامپ همچنین در واکنش 
به گام ســوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
گفت که اقدام ایران برای غنی سازی اورانیوم 

برای این کشور بسیار خطرناک خواهد بود.

 ادامه فشار حداکثری آمریکا همراه با 
وسوسه انگیزی برای مذاکره

منوچیــن، وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت  
رئیس جمهور آمریکا برنامــه ای برای دیدار 
با حســن روحانی رئیس جمهور ایران ندارد. 
گرچه رئیس جمهور گفته است برای دیدار 
بدون قیدوشــرط آمادگی دارد. وی در ادامه 
گفت: »مایک پمپئو وزیر خارجه، من و سایر 
اعضای تیم امنیت ملی در حال اعمال راهبرد 
فشــار حداکثری در قبال ایران هســتیم«. 
منوچین مدعی شــد: »هیچ شــکی وجود 
ندارد که فشار حداکثری درحال تأثیرگذاری 
است. ما پول آن ها را قطع کرده ایم. اگر به سر 
میز مذاکره برگردند به  همین دلیل خواهد 
بود، آن ها در حال برگشــتن به میز مذاکره 
هستند«. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 
گفت که فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران 

همچنان ادامه خواهد یافت، اما رئیس جمهور 
آمریکا نیــز آماده دیدار بــا رئیس جمهور 
ایران است. از ســوی دیگر بن رودز، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در دولت باراک اوباما، در 
پیامی توییتری در واکنش به امکان کاهش 
تحریم های ایران از سوی دونالد ترامپ نوشت: 
اوباما تحریم ها را کاهش داد تا]سطح[ برنامه 
هســته ای ایران را کاهش دهد. ترامپ حاال 
می خواهد تحریم هــا را کاهش دهد تا یک 
نشست ]با رئیس جمهور ایران[ برگزار کند 
و به یک توافقی بازگردد که آن را ترک کرده 
بود؛ توافق هوشمندانه ای است. این واکنش 
بن رودز در پی این مطرح می شود که شبکه 
بلومبرگ با اســتناد به ادعای برخی منابع 
مطلع ونقل قول از ترامپ در جمع خبرنگاران 
گزارش داد که وی ممکن اســت به عنوان 
فراهم کردن مقدمات دیدار با رئیس جمهور 
ایران، تحریم های ایران را کاهش دهد. تکرار 
ادعای تمایل ترامپ بــه دیدار با روحانی در 
شرایطی در روزهای اخیر صورت گرفته که 
تهران تأکید دارد با چنیــن دیداری موافق 

نیست. 
روز چهارشنبه، مکرون برای چندمین بار در 
هفته های اخیر با روحانی تلفنی گفت وگو 
کرد. حســن روحانی در ایــن گفت وگو بار 
دیگــر تأکید کــرد که »از دیــدگاه دولت، 
مجلــس و مردم ایــران در شــرایطی که 
تحریم ها باقی باشد، مذاکره با آمریکا معنا 

و مفهومی ندارد.«

موافقت احتمالی ترامپ با آب نبات چوبی فرانسوی در ازای گفت وگو با ایران

 بازی ضدونقیض آمریکا و فرانسه

 آقایان مسئول، پدر بنده نقص عضو و مستمری بگیر تأمین اجتماعی است، با یک 
میلیون و 600 هزار تومان حقوق؟ و چهار فرزند، چجوری زندگی کند؟ شرمندگی 
و خجل بودن پدرم را می بینم هر ماه؟ به دادشان برسید، قرار نیست ما رأی بدیم 

بچه های شما اروپا؟ 09370008044
 ای کاش مسئوالنی مانند نصر اهلل داشتیم؛ برخی مسئوالن که در جهت فریب 
مردم اســم رهبری را می برند، چون به خلوت می رســند آن کار دیگر می کنند. 

09150002136
 بیستم شهریورماه جاری، روزنامه وزین قدس سخنان واعظ دردآشنا جناب آقای 
پناهیان را چاپ کرده اســت. خواندم و لذت بردم، نماینده های مخالف شفافیت را 
محترمانه مخاطب قرار داده بودنــد، باید خدمت جناب پناهیان عرض کنم »باید 
بیشتر می نواختیدشان« دلیلش همین اعتراض برخی شان، که یقیناً ریگی به کفش 
دارند، اســت وگرنه کیست که به شفافیت معترض شود. خجالت هم نمی کشند، 
آی معترضان شــما بدون رأی مردم عددی نیستید، طبعاً حق مردم است بدانند، 
زیرکاسه کدام نماینده نیم کاسه اســت؟ چرا دوست ندارید موکالن شما از تفکر 
غیرعقالنی و سخیفتان مطلع شوند، آن کس راکه حساب پاک است/ ازمحاسبه چه 
باک است. لطفاً کمی به عالم بعد از این عالم بیندیشید ... والسالم. 09390002323

 خدا لعنت کند آل سعود را در حالی  که تمام کشورها حرف های نتانیاهو مبنی بر 
الحاق دره اردن به اسرائیل را محکوم کردند، آن ها حمایت کردند به بهانه تضعیف 

حماس وایران. 09380002461
 اگر واقعاً دولت عمالً می خواهد برای جوانان اشتغال ایجاد کند، باید بخش مسکن 
را در تمام استان ها فعال کند، وگرنه هرچه دم ازاشتغال بزنند شعاری بیش نخواهد 

بود. 09350007054
 در بین عزاداران حســینی خانم های بدحجابی بودند که نمی دانم از چه گروهی 
هستند، غیر مسلمان عاشق اهل بیت اند؟ مسلمانند و با اسرای کربال که حجابشان را 
دشمنان ربوده همدردی می کردند؟ یزیدیان زمان حجاب آن ها را ربودند؟ و یا زنان 
یزیدی هستند که به تماشا آمده اند؟ هرکدام که هستند کشتی نجات حسین)ع( 

وسیع است مهمه که با انگیزه هدایت این کشتی را سوار شویم. 09150000143
 با شهادت امام حسین)ع(مصائب و عزای اهل بیت)ع( آغاز می شود، اما متأسفانه 
سنتی در کشورمان شکل گرفته که 10 روز اول محرم را با شور عزاداری می کنند 
و از بعد به شهادت رسیدن اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران باوفایش اکثریت مجالس 
و محافل تعطیل می شوند!؟ این ضعف بزرگ همچنان هرسال تکرار می شود، الزم 
است سازمان ها و نهادهای مربوط  وارد عمل شده و نگذارند محرم فقط در10 روز 
خالصه شود و باید مســیر حرکت خاندان امام حسین)ع( از کربال تا شام و نقش 
پررنگ پیام رسانی و افشــاگری ظلم ظالم زمان توسط حضرت زینب)س( و امام 

سجاد)ع( را با شعور حسینی تبیین کرد. 09360006158
 برخی افراد از سید مقاومت یاد بگیرند. سیدی که در جهان عرب شخصیت بزرگی 

است و خودش را رهرو می داند. 09150001136

 در پی انتشــار خبری با عنوان  رئیس جمعیت هالل احمر به دادسرای جرایم 
اقتصادی احضار شد، روابط عمومی جمعیت هالل احمر با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: به دنبال ابهاماتی در پرونده های دارویی ســازمان تدارکات پزشکی، رئیس 
جمعیت هالل احمر صرفاً جهت ادای توضیح در محلی غیر از دادســرای مربوط 
حاضر شــده و در گفت وگو با کارشناســان قضایی به ابهامات موجود پاسخ داده 

است. هیچ گونه اتهامی متوجه وی نشده و صدور وثیقه نیز تکذیب می شود.

 محمد تکبیرگو، دادســتان عمومی و انقالب کاشان گفت: مطالب انتشار یافته 
مبنی بر محکومیت فردی به جرم خوانندگی در فضای مجازی صحت ندارد. چند 
روز پیش برخی کانال ها و ســایت ها از صدور حکم 10 سال حبس برای یک زن 

به جرم خوانندگی در روستای تاریخی ابیانه خبر داده بودند.

 دولت کانادا در ادامه روند قضایی خصمانه علیه ایران بخشی از اموال کشورمان 
را به بهانه های بی اســاس تصاحب کرد. اموال فروخته شده ساختمان های »مرکز 
فرهنگــی ایران« در اوتــاوا، پایتخت کانادا بــه ارزش 5/۲6 میلیون دالر، »مرکز 
مطالعات ایران شناسی« در تورنتو به ارزش ۸5/1 میلیون دالر، و همچنین ضبط 
6/۲ میلیون دالر حســاب بانکی ایران و دو دستگاه اتومبیل تویوتا کمری و مزدا 

هستند.

 رئیس جمهوری اســالمی ایران به دعوت رئیس جمهوری ترکیه، یکشــنبه به 
پایتخت این کشــور ســفر می کند تا در اجالسی مشــترک با پوتین و اردوغان 

دیدار کند.

 ثامــر الغضبان، وزیر نفت عراق گفت: اوپک پالس )اوپک و همپیمانانش( باید 
قبول کنند و با این حقیقت کنار بیایند که ایران و ونزوئال )که صادرات نفتشــان 
بــه علت تحریم ها کاهــش یافته( به بازارهای نفتــی از »راه عادی « بازخواهند 

گشت.

 موافقت نامــه همــکاری انتظامــی و امنیتی بین جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری قرقیزســتان به امضای وزرای کشور کشــورهای متبوع رسید. در این 
دیدار، ضمن ابراز آمادگی کامل طرفین بــرای تقویت تعامالت در زمینه تأمین 
امنیت، تالش های دو کشــور برای حفظ ثبــات منطقه ای، مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر، افــراط  گرایی و دیگر موضوعات مورد نظر، مورد تبادل نظر تفصیلی قرار 

گرفت.

 نخســتین جلســه رســیدگی به اتهامات خانم شــبنم نعمت زاده، احمدرضا 
لشــگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه 

)۲5 شهریور ماه( برگزار می شود.

تحلیل روزنامه لبنانی از حضور مقتدی صدر در حسینیه امام خمینی)ره(
صدر در اردوگاه تهران؟

سیاست: روزنامــه »االخبار« لبنان در گزارشــی تأکید کرد که حضور مقتدی 
صدر در حســینیه امام خمینی)ره( »غافلگیر کننده« بــود. به گزارش االخبار 
آیــا وی به صورت واضح، وارد »اردوگاه تهران« شــده اســت؟ ایــن روزنامه به 
نقــل از منابع آگاه گزارش داد: تهران، مواضع صدر در قبال رخدادهای منطقه 
و موضــع وی در قبال دولت عــراق را درک می کند. صدر نیز از مواضع ایران و 
دیدگاه تهران نسبت به بحران های کنونی و تأثیر آن بر کشورهای منطقه درک 
متقابلــی دارد. االخبار در عین حال چنین نوشــته که مقتدی صدر کاماًل وارد 
اردوگاه ایران نشده و رابطه وی با تهران، مانند رابطه سایر همپیمانان جمهوری 
اسالمی با تهران نیست. در پایان این گزارش آمده است، کانون های تصمیم ساز 
در تهــران به خوبی می دانند که همگرایی کنونی، نیازمند زمان اســت؛ یعنی 
نمی تــوان آینده آن را پیش بینی کرد، ولی ترجیح بر آن اســت که روی الصدر 

حساب باز شود.

به علت عارضه مغزی
اسداهلل عسگراوالدی درگذشت

رئیس  اوالدی،  عسگر  اسداهلل  سیاست: 
اتــاق بازرگانی ایران و چین که اخیرا به 
علت عارضه مغزی در بیمارستان بستری 

شده بود، روز گذشته درگذشت.
عسگراوالدی عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی و از بازاریان و تجاری بود 
که کمک های شایانی به جریان انقالب 

اسالمی کرده بود.
وی متولــد ســال 1۳1۲ و از برجســته ترین بازرگانان ایرانــی، معروف ترین 
صادرکننده خشــکبار ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام 

دوران پس از انقالب و رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین بود.
او پیشتر در مصاحبه با عصر ایران گفته بود: »من حتی از گرفتن وام بانکی هم 
پرهیز می کنم و گفتم که حتی کار واردات هم نمی کنم. نه این که کار واردات 

را بد بدانم. نه بد نمی دانم، اما من با خودم عهد کرده ام کار صادرات بکنم.«

 زورگویی جدید آمریکا 
در نظام بانکی جهانی 

دولــت آمریکا به تازگی اصالحیــه ای با عنوان 
مدرنیــزه کــردن تحریم ها علیــه تأمین مالی 
تروریســم انجام داده و توسط وزارت خزانه داری 
به عنوان متولی اصلی تحریم ابالغ  شــده است، 
این اقدام جدید بر اســاس توضیح خودشــان 
اصالحیه ای بر دستور اجرایی 1۳۲۲4 است که 
در ســال ۲001 و در دوران ریاســت جمهوری 
بوش پســر برای مقابله با تأمین مالی گروه های 

تروریستی صادرشده بود.
دو اتفاق جدید در این اصالحیه رخ داده اســت؛ 
نخست اینکه یک سری افراد و جایگاه های جدید 
را به عنوان حامی تروریسم به این دستور اجرایی 
اضافه کردند، یعنی می توانند آدم ها و نهادهای 
جدیدی را به عنوان حامی تروریسم شناسایی و 
تحریم کنند. برای مثال رهبران گروه ها یا افرادی 
که به عنوان تروریسم شناخته شدند، می توانند از 
این پس به عنوان حامی تروریسم شناسایی شده 
و ذیل ایــن تحریم ها قرار گیرنــد. حاال اینکه 
مصداقش چه می شود و به چه معناست روشن 
اســت؛ گروه هایــی که به  گمــان آمریکا عمل 
تروریســتی انجام می دهند، اگر فردی به عنوان 
رهبر معنوی آن ها هم وجود داشته باشد، حتی 
کسی اگر مستقیم عمل تروریستی را انجام نداده 
باشد و یا حمایت مالی نکرده باشد و صرفاً جایگاه 
رهبری فکری داشته باشــد، وزارت خزانه داری 
می تواند به عنوان حامی تروریست شناسایی کند 

و ذیل تحریم ها قرار دهد.
اما اتفاق دوم مهم تر مربوط به خود تحریم هاست. 
دولت آمریکا در این اصالحیه گامی را برداشته 
که بنده آن را با این عنوان تعبیر می کنم؛ »آمریکا 
فهرســت ملی افراد و گروه های تروریستی خود 
را با قلــدری و با اســتفاده از زور اقتصادی که 
دارد، آشــکارا به لیست مرجع جهانی گروه های 
تروریستی تبدیل کرد«. آمریکا با این اصالحیه  
به بانک های بزرگ جهانی اعالم کرد اگر شــما 
در خدمــات مالی روزمره خود در فضای اقتصاد 
جهانی به صورت غیرمستقیم سبب شوید که به 
این افراد و نهادهای مشخص شده توسط دولت 
آمریکا خدمات مالی داده شود، مثالً الیه چهارم 
یا پنجم خدمات مالی یک بانک بزرگ اروپایی به 
یک گروه تروریستی برسد؛ آمریکا بانک اولی را 

تنبیه و مجازات خواهد کرد.
ایــن بدان معناســت کــه دولــت آمریکا به 
بانک هــای بزرگ دنیا اعالم کرده که از این به 
بعد در مقابله و تحریــم کردن این گروه های 
تروریســم یا حتی حامی تروریســم شما هم 
مســئولیت دارید و باید دســتورات آمریکا را 
عمل کنیــد و اگر عمل نکنید شــمارا تنبیه 
می کنم و تنبیه هم طبق آنچه منتشر کرده اند 
قطع دسترسی بانک ها از نظام مالی آمریکا یا 
همان نظام پرداخت دالر اســت که این تنبیه 
ســنگینی برای بانک های بزرگ دنیاست. این 
سبب می شود که بانک های بزرگ جهانی  پس 
از این به فهرست ارائه شده توسط دولت آمریکا 
برای گروه های تروریســتی پایبندی بســیار 
بیشتری داشته باشند و در مبادالتشان آن را 
به عنوان یک لیســت مرجع در نظر بگیرند و 
این عماًل تبدیل شدن فهرست آمریکا به لیست 

مرجع جهانی خواهد بود.
باید توجه داشت در فضای بانکی، مناسبات واقعی 
جاری اســت و بانک های کوچک تر از بانک های 
بزرگ تــر تبعیت می کننــد و بانک های بزرگ 
بین المللی هم پیرو نظام مالی آمریکا هســتند؛ 
بنابراین به قواعد تحریمی آمریکا توجه می کنند و 

این واقعیت نظام بانکی جهانی است.
اینجا دیگر نه شــورای امنیت و نه ســازمان 
مللــی مطرح نیســت و اینکه هر کشــوری 
می توانــد لیســت مرجــع خود را داشــته 
باشــد، تقریباً کمرنگ می شود؛ چراکه نظام 
اقتصادی جهان یک سلسله مراتب دارد و این 
سلسله مراتب هم به نهادهای قدرتمند جهانی 

ختم می شود.
نکته جالب توجه اینکــه آمریکا یک باره این کار 
را انجام نــداده و این یک اتفاق دفعی نیســت. 
آمریکا از ســال ۲010 با این نوع تحریم که ما 
آن را »تحریم های ثانویه بانکی نســل دوم« یاد 
می کنیم، سبب می شود که بانک های بزرگ از 
قواعد آمریکا در تحریم هــا تبعیت کنند و این 
همان تحریمی است که از سال 1۳۸9 علیه ایران 

نیز اعمال شده است.
حاال دولــت آمریکا پس از حدود 10 ســال از 
پیاده ســازی این نوع تحریم علیه کشــورمان و 
بعد از حدود دو ســال پیاده سازی آن علیه کره 
شــمالی تصمیم گرفته این تحریم را به سطح 
جهانی گسترش دهد؛ بنابراین یک نوع حکمرانی 
و سلطنت آمریکا بر نظام بانکی جهانی به شمار 
مــی رود و آمریکا از این ســلطه اســتفاده های 
سیاسی می کند. این کشور هرروز به صراحت به 
سوء استفاده از نظام مالی و بانکی جهانی برای 

اهداف سیاسی و امنیتی خود می افزاید.
البته این نوع تحریم از ســال 1۳۸9 یا همان 
۲010 بر ایران اعمال می شــد و نکته جالب 
اینکه در توافق هســته ای هم این نوع تحریم 
برداشته نشــد و باقی ماند و به همین دلیل 
هم بانک های بزرگ بین المللی پس از برجام 
با مــا همکاری نکردند. در حال حاضر هم  با 
توجه به اینکه تمام تحریم ها با شــدت بسیار 
علیه ایران اعمال می شود، این اصالحیه اثری 
روی مــا ندارد و برای ما یک امر اتفاق افتاده 
درگذشته است و آنچه اهمیت بیشتری دارد، 
برای کشورهایی است که تاکنون با این مدل 

تحریم مواجه نبودند.
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حسن روحانی در 
تماس تلفنی با مکرون 
بار دیگر تأکید کرد 
که »از دیدگاه دولت، 
مجلس و مردم ایران 
در شرایطی که 
تحریم ها باقی باشد، 
مذاکره با آمریکا معنا و 
مفهومی ندارد.«

بــــــــرش

تحریم های یکجانبه مانع مبارزه با جرایم سازمان یافتهمداخله قدرت های فرامنطقه ای را بر نمی تابیم
سیاست: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح در ادامه برنامه های سفر به 
جمهوری خلق چین عصر دیروز وارد شانگهای 
شد و مورد استقبال مقامات عالی رتبه نظامی 
این شــهر قرار گرفت. در این مالقات فرمانده 
نظامی منطقه ضمن خیر مقدم به رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح و هیئت همراه، حضور ایشان 
را در منطقه شــانگهای دارای ثمرات راهبردی 
برای دو کشــور قلمداد کرد. پیش از این وی با 
رئیس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن دیدار 
و گفت وگو کرده بود، سرلشکر باقری همچنین 
در جمع اســتادان و دانشجویان دانشگاه عالی 
دفاع چین سخنرانی کرد. وی در دیدار رئیس 
دانشگاه عالی دفاع چین در پکن گفت: در چند 
سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط 
راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود 
است. این مقام بلند پایه جمهوری اسالمی ایران 
در جمع اســتادان و دانشجویان دانشگاه عالی 
دفاع چین گفت: ایران در این سیاست هژمونی 
و مداخله قدرت های فرامنطقه ای را در مسائل 
منطقه بــر نمی تابد. رفتار آمریکا در آســیای 

غربی و خلیج فارس شباهت زیادی به رفتارها 
و عملکرد آن کشــور در دریای جنوب چین و 
دریای کره و در شرق جهان دارد. تجربیات بلند 
مدت ما نشان می دهد که اگر آمریکا در شرق 
جهان نیز فرصت پیدا کند، به توســعه بیشتر 
پایگاه ها و اســتقرار انبوه نیروها و در پناه آن 
مداخالت نامشروع در مسائل کشورها خواهد 
پرداخــت و آرامش و ثبات را از این منطقه نیز 
خواهد گرفت و کشمکش و بحران را جایگزین 
آن خواهد کرد. معاون کمیسیون مرکزی نظامی 
چین که عالی ترین مقام نظامی این کشــور به 
شمار می آید نیز در دیدار با همتای ایرانی خود 
روابــط پکن با تهران را راهبردی خواند و گفت 

چین آماده گسترش روابط با ایران است.

تسنیم: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین با تأکید بر ضــرورت اتخاذ رویکرد جامع 
بین المللی با در نظر داشــتن ریشه های اصلی 
و زمینه ســاز قاچاق انســان، اقدامات قهری 
یکجانبــه را یکی از مهم ترین موانع پیش روی 
همکاری های بین المللی در مبــارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی دانســت. »کاظم غریب 
آبادی« که در نشســت گروه کاری کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد 
در وین سخن می گفت، با بیان اینکه قاچاق و 
بهره کشی انسان همچنان یک واقعیت تلخ برای 
بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان است، 
این پدیده را یکی از بزرگ ترین نقض های حقوق 
بشــر و کرامت انسان دانست که هنوز بسیاری 
از کشــورها از آن رنج می برند و هیچ کشوری 
از این جرم در امان نیســت. نماینده کشورمان 
با بیان اینکه تجاوز و دخالت خارجی، اشــغال، 
جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی 
نژادی، نسل کشی و اقدامات قهری یکجانبه از 
جمله عواملی هستند که در نهایت سبب آوارگی 

و قربانی شــدن افراد در پدیده قاچاق انسان و 
بردگی می شوند، افزود: رسیدگی به این چالش 
در وهله نخست وظیفه سازمان های بین المللی 
از جملــه دفتــر مقابله با مواد مخــدر و جرم 
ســازمان ملل بوده و این سازمان ها نباید فقط 
روی نشانه های این پدیده ها تمرکز کنند. غریب 
آبادی ضمن تأکید بر اینکه مبارزه مؤثر با چنین 
پدیده هایی می توانــد از روش رویکرد جامع و 
منسجم از جمله گفت وگو و همکاری در همه 
سطوح به دست آید، تصریح کرد: رسیدگی به 
ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب 
و مجازات قاچاقچیان و مشارکت در همه سطوح 
جهانی، باید ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با 

قاچاق افراد باشد. 

 سیاست   امام جمعه مشــهدمقدس در واکنش به اخراج جان 
بولتون از کاخ ســفید گفت: جریان مقاومت در همه امت اسالمی 
یکپارچه و منسجم شده و قوی ترین مهره آمریکا در برابر مقاومت 
ملت ایران شکســت خورد. به گزارش تسنیم، آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه در جوار بارگاه منور رضوی با 
اشاره به ایام اسارت اهل بیت)ع( خاطرنشان کرد: اسارت اهل بیت 
سیدالشهدا)ع(، فصل دوم انقالب کربال است؛ اسارت یک »جریان 
انفعالی« نبود که دشــمن انواع مظالم را وارد و اهل بیت)ع( صرفاً 
تحمل کنند، بلکه برای اسارت، از روز نخست برنامه ریزی صورت 

گرفته بود.

 برنامه مقابله با دشمن
 درس اسرای کربال برای امروز

 وی ادامه داد: در دوران اسارت ورق برگشت؛ عمرسعد نیز در این 
شرایط مستأصل شده بود؛ حضرت زینب)س( در این دوره و برهه، 
میداندار است؛ اگر برنامه نبود مگر امکان داشت که بچه معمولی و 
عادی فضا را دگرگون کند و حتی دشــمن نیز منقلب شود. اهل 
بیت)ع( دارای رســالت بودند؛ دشمن نیز برای این اسارت برنامه 

داشت.
وی اظهار داشت: اهل بیت)ع( دشمن را در برنامه شکست دادند و 
رمز پیروزی اهل بیت)ع(، دو چیز بود؛ اول نترسیدن بود؛ این ها از 
قدرت و سلطه یزید هراسی نداشتند؛ بازوان حضرت زینب)س( را با 
طناب بسته بودند، اما ایشان به یزید فرمودند تو هیچ و پوچ هستی. 
رمز دیگر، مقاومت بود؛ این ها می دانستند مسئولیت و رسالت دارند 
و این مقاومت را زینب کبری مدیریت می کرد. آیت اهلل علم الهدی 
بیان کرد: امروز ما گرفتار این مســئله هســتیم؛ چقدر برای امام 
حسین)ع( و عزیزان ایشان اشک ریختیم؟ نظام و سیاست ما دنبال 
این زن و بچه اسیر باشند و در این موقعیت سیاسی امروز از این ها 
درس بگیرند؛ مســئوالن و مردم حسینی ما نباید قدرت دشمن 
چشمشان را پر کند؛ دشمن تا اینجای قضیه شکست خورده است.

 جریان مقاومت امسال یکپارچه شد
وی تصریح کرد: دلیل شکســت دشــمن این است که این همه 
تحریم و مبارزه کرد اما جریان مقاومت امســال در دهه عاشورا 
یکپارچه تر شد و حزب اهلل و انصاراهلل و حشدالشعبی پشت یکدیگر 
پشت سر رهبری و مقام والیت، ولی امر مسلمین ایستادند؛ سید 

مقاومت اعالم کرد امام مقاومت، رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
است و پایگاه مقاومت ایران است و جریان مقاومت در همه امت 
اسالمی یکپارچه و منسجم شد و از آن سو جان بولتون آمریکایی 
که همه شیطنت ها زیر سر وی بود و اعالم جشن پیروزی ۲019 
در تهران را کرده بود، دمش از کاخ ســفید گرفته شــد و بیرون 
انداخته شــد. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: 
دشــمن حیرت زده و متحیر است؛ مهره ای که به خیال خودش 
قوی ترین مهره علیه ایران بوده را به عنوان یک عنصر ورشکسته 
بیرونش کردند و از این سو سید مقاومت اعالم کرد رهبری ایران، 
امام مقاومت است. این ثمره و نتیجه 40 سال ایستادگی و قدرت 
در چشم شما کوچک آمدن است و این فکر نهادینه شده که به 
فرموده امام راحل آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. عزت انقالبی 

و اسالمی ثمره این ایستادگی چهل ساله است.

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

بازتاب

نماز جمعه

واکنش آیت اهلل علم الهدی به اخراج بولتون از کاخ سفید در نماز جمعه 

قوی ترین مهره آمریکا در برابر مقاومت شکست خورد

سیاست خارجیدفاعی-امنیتی
غریب آبادی عنوان کردرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در چین:

 دفاعی-امنیتی
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 آنچه در اختیار سپاه است 
به مردم تعلق دارد

سیاست: حسین سالمی در مراسم 
بهره برداری متمرکز ۲ هزار و ۸60 
واحد مســکونی تعمیری و ساخته 
شــده در مناطق ســیل زده کشور 
اظهار کرد: به مردم قول می دهیم تا 
شرایط زندگی را برای مردم سیل زده 

بهتر نکنیم از پای ننشینیم؛ چون از رهبر عزیزمان آموخته ایم 
باید این گونه باشیم. ما در حال پیشرفت هستیم و فشار دشمنان 
جز افزایش روحیه مردم برای پیشرفته تر شدن و مستقل تر شدن 
و خودکفاتر شدن هیچ تأثیر دیگری نداشته است. فرمانده کل 
سپاه گفت: پاسداران قلعه های مستحکم حفاظت از این ملت 
هستند و آنچه در اختیار ســپاه است، متعلق به مردم است و 

آن ها بر ما منت دارند.

 نماز جمعه
امام جمعه موقت تهران مطرح کرد

 عاشورا 
رمز مقاومت یمن قهرمان

االســالم  حجــت  سیاســت: 
والمسلمین ابوترابی فرد در خطبه 
نماز جمعه  تهران که در دانشگاه 
تهران برگزار شد، گفت: 40 سال 
اســت انقالب با کشــتی عاشورا 
فتوحات ماندگاری را بدست آورده 

است. اگر مدرسه عاشورا نبود یمن قهرمان نمی توانست پنج 
ســال در محاصره همه کشورهای استکباری با امید فراوان 
اســتقامت کند و برگ زرینی را خلق کند. وی در بخشی از 
سخنانش گفت: جامعه دو قطبی نمی تواند اقتدار خلق کند 
و بایــد همه در کنار هم و در کنــار رهبر صالح و بصیرمان 
بایستیم و دست آ نانی که فاصله دارند را بفشاریم و به قله ها 

نزدیک کنیم و مبادا خود را از آن ها بهتر بدانیم.

مجلس
روایت زاهدی از طرح شفافیت آرا

 195 نفر امضا کردند 
اما فقط 50 نفر به آن رأی دادند

فارس: رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات و نماینده مردم کرمان 
در مجلس شورای اسالمی با اعالم 
حمایت از بحث شــفافیت آرای 
نمایندگان مجلس، اظهار داشت: 
تعداد 195 نفر از نمایندگان طرح 

شفافیت آرا را امضا کردند و بعد 50 نفر رأی دادند! با همین 
رأی گیری معلوم شد که مجلس مشکل دارد و همین موضوع 
می فهماند که باید رأی ها شفاف باشد. وی با تأکید بر اینکه 
شــفافیت را قبول دارم اما شفافیت باید در همه عرصه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور نهادینه شود، اظهار 
داشــت: بسیاری از مشکالتی که در کشور ایجاد می شود به 

دلیل عدم شفافیت هاست.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

به نشر »تک بیت های سینه زنی« را روانه بازار کتاب کرد      آستان: مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( از انتشار کتاب »گلبرگ ها 2« سروده سیدرضا مؤید توسط انتشارات به نشر خبر 
داد. حسین سعیدی گفت: این کتاب مجموعه ای شامل غم مویه ها و سوگ سروده هایی در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اثر سیدرضا مؤید از شاعران و ذاکران اهل بیت)ع( است. وی با بیان اینکه این مجموعه 

تک بیت ها و پاره دم هایی است که در هیئت های مذهبی و مجالس عزاداری مورد استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: این اثر می تواند به عنوان یک متن مستقل برای همگان کاربرد داشته باشد.

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

گذری بر سابقه تاریخی عزاداری و سوگواری در حرم مطهر رضوی 

jآیین عزا در محضر رضا
 قدس/حسین مروج کاشانی  یکی 
از قدیمی تریــن آیین، آداب و رســوم 
بارگاه مطهر امام هشــتم)ع(، برگزاری 
عزاداری و ســوگواری ائمــه اطهار)ع( 
 و حضــرات معصومیــن)ع( بــه ویژه
عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در ماه محرم الحرام 

و سوگواری شهادت حضرت ثامن الحجج)ع( در دهه آخر ماه صفر است. 
در این میان آنچه با گذری در اسناد مکتوب آستان قدس رضوی به دست می آید، 
روایتگر چگونگی برگزاری مراسم عزاداری حضرت امام حسین)ع( در حرم مطهر 

ثامن االئمه)ع( از دوران صفویه تاکنون است.

 پیشینه آیین خطبه خوانی در حرم مطهر رضوی 
کارشناس اتاق محققان اسناد در مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصریح می کند: 
در میان همه مراســم خطبه خوانی و ذکر مصیبت در دو شــب در ایام سال این 
مجالس با تشریفات ویژه ای برگزار می شود که عبارتند از شب عاشورا و شب شهادت 
حضرت رضا)ع( در این شب ها که به شب های خطبه معروف هستند از رجال، علما 

و مقامات لشکری و کشوری برای حضور در مراسم خطبه خوانی دعوت می شود. 
کاظم جهانگیری کالته درباره این خطبه می گوید: این خطبه شامل اعتراف و اقرار به 
یگانگی ذات اقدس الهی، حمد و ستایش یکتای بی همتا و درود و رحمت بر رسول 
اکرم)ص( خاتم پیامبران و سالم و صلوات بر حضرت زهرا)س( و ائمه معصومین)ع( 
اســت و در این خطبه همچنین با یاد و گرامیداشت خاطره بنیان گذار جمهوری 
اســالمی ایران حضرت امام خمینی)ره(، سالمتی و طول عمر برای رهبر معظم 

انقالب اسالمی از خداوند منان مسئلت می شود.
کارشــناس اتاق محققان اسناد می افزاید: البته خطبه خوانی در حرم ملکوتی امام 
هشتم)ع( از دیرباز انجام می شده است و به مناسبت های مختلف مثل مجلس سالم 
و غیره خطبه خوانده می شــده ولی خطبه خوانی در شب عاشورا و شب شهادت 
امام رضا)ع( به شکل کنونی از زمان شکل گیری اداره تشریفات مرسوم شده است. 
وی یادآور می شــود: از نحوه برگزاری مراسم شب شهادت امام رضا)ع( در دوره 
صفویه اطالعی در دســترس نیســت ولی در دوره قاجاریه اســنادی مرتبط با 
برگزاری این مراسم و هزینه هایی که برای این کار شده، موجود است ضمن اینکه 
در دوره قاجاریه در شــب شهادت حضرت ثامن الحجج)ع( مراسم شمع گردانی 

انجام می شده است.

 شمع گردانی در حرم مطهر رضوی در دوره قاجاریه
جهانگیری درباره یکی دیگر از آیین و رسوم عزاداری و سوگواری در حرم منور 
امام هشتم)ع( عنوان می کند: در برگزاری مراسم سوگواری و عزا و ذکر مصیبت 
به مناســبت های مختلف در حرم مطهر امام رضا)ع( عالوه بر موارد بیان شده 
باید به شــمع گردانی هم اشاره کرد که در مجموعه اسناد آستان قدس رضوی 
دو سند مرتبط با برگزاری مراســم شمع گردانی در سال های 1334 و 1335 

قمری موجود است. 
وی معتقد است: احتماالً شمع گردانی در سال های پیش از این تاریخ ها نیز طبق 
آنچه در سند گفته شده انجام می شده ولی سابقه و سندی از آن در مجموعه اسناد 

آستان قدس رضوی موجود نیست. 
این کارشــناس اتاق محققان می افزاید: با توجه به محتوای اسناد می توان گفت 
که شــمع گردانی احتماالً فقط در شــب شــهادت امام رضا)ع( برگزار می شده 
اســت. در این اسناد سیدجواد ظهیراالسالم، متولی باشی آستان قدس رضوی، به 
کشــیک نویس و حاجی شعاع التولیه، صاحب جمع روشنایی، دستور تهیه شمع 
برای شــرکت کنندگان و تمامی کارکنان پنج کشیک جهت برپایی این مراسم و 
عزاداری در صحن عتیق)انقالب( حرم مطهر را می دهد و از کشیک نویس می خواهد 
که از چراغ اســتفاده نشود که بیانگر این بوده که در استفاده از شمع یا چراغ هم 

اختالف هایی وجود داشته است.

 سنت عزاداری های حرم مطهر در روزگار پهلوی
کارشناس اتاق محققان اسناد در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: مطابق آنچه 
علی موتمن، کفیل حسابداری آستان قدس رضوی در دوره احتماالً پهلوی دوم در 
توصیف مراسم ســوگواری در این آستان ملکوتی و در ایام محرم و صفر در حرم 
امام رضا)ع( بیان کرده، آمده است: در نیمه اول ماه محرم)اول شب ها( پس از ختم 
قرائت قرآن که به وســیله حفاظ خوانده می شود از طرف آستان قدس در جلو در 
حرم محترم)دارالحفاظ( مجلسی تشکیل و در آن به وسیله چند نفر از محترمین 
و معروف ترین وعاظ و اهل منبر به مناســبت موقع، ذکر مصیبت می شود. در این 
مجالس هیچ گونه تشریفات برقرار نیست، هر کس از زائران و غیره آنجا حاضر و 
مایل بود می نشیند و اســتماع ذکر مصیبت و شرکت در مجلس روضه و کسب 

فیض می نماید.
جهانگیری ادامه می دهد: در گزارش علی موتمن اشاره شده است که شب شهادت 
امام حسین)ع( )شب عاشورا( و شب شهادت حضرت امام رضا)ع( مجلس سوگواری 
با تشریفات خاصی انجام می شود که بسیار باعظمت و در مقام خود بی نظیر است، 
ترتیب آن اینکه: بنا به دعوت قبلی و کتبی اداره تشــریفات آستان قدس رضوی، 
اســتاندار وقت و تمامی رؤســا و اعضای عالی رتبه ادارات دولتی و آستان قدس و 
بنگاه های مهم ملی و افسران ارشد لشکر از محترمین و وجوه طبقات مختلف شهر 
در دارالضیافه آســتانه مقدسه حضور به هم می رسانند. ابتدا در دارالضیافه روضه 
خوانده می شود، سپس نایب التولیه وقت و تمام مدعوین وارد صحن عتیق شده و با 
تمام کارمندان و خدمه آستان قدس دور صحن در یک ردیف یا بیشتر که گنجایش 
داشته باشد به حال صف و احترام می ایستند و هر یک شمعی که از آستانه به آن ها 
داده می شود روشن کرده و در دست نگاه می دارند. در این موقع چند نفر از حفاظ 
آستانه با آهنگ های حزن انگیز و همصدا نوحه سرایی نموده، دور صحن و از مقابل 

صفوف ایستاده حرکت می نمایند.
سپس خطیب آستان قدس )از پشت بام سقاخانه وسط صحن( با صدای بلند و رسا 
خطبه قرایی توأم با ذکر مصیبت می خواند و خطبه را با دعای حاکم وقت و ذکر 

اسم نایب التولیه وقت خاتمه می دهد. 

 نخل بندی، سنتی که دیگر در حرم مطهر رضوی انجام نمی شود
نخل بندی یکی از آیین و رسوم مرسوم در حرم مطهر امام هشتم)ع( در دوره صفویه 

بوده است که امروزه دیگر در حرم مطهر امام رضا)ع( اجرا نمی شود.
کارشــناس اتاق محققان اسناد در مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این زمینه 
می گوید: نخل عبارت است از یک سازه چوبی شبیه به اتاقکی کوچک که سقفی 
شــیروانی دارد و از دیواره های مشبک ساخته شــده و کف آن از به هم پیوستن 
تعدادی تنه درخت تشــکیل می شود. بر پایه های آن چهار قطعه چوب به صورت 

عمودی و برای بلند کردن آن چند قطعه چوب به صورت افقی تعبیه شده است.
نخل بندی در حرم مطهر امام رضا)ع( یکی از آیین های مربوط به عزاداری مذهبی 
در عصر صفویه بوده که از دوره شاه عباس دوم آغاز و تا پایان حکومت صفویان ادامه 
داشــته است و در ایام و مناسبت هایی همچون: روز عاشورا، شهادت حضرت امام 
حسین)ع( و روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان، شهادت حضرت امیرالمؤمنین 

علی بن ابیطالب)ع( برگزار می شده است.
وی ادامه می دهد: تهیه وســایل برای تزئین نخل، پرداخت اجرت افراد و... به 
همراه نیاز مدیریتی در ساماندهی و نظارت بر انجام نخل بندی از جمله نکاتی 
است که می تواند دالیل مهمی بر علت برگزاری چنین مراسمی در حرم منور 

امام رضا)ع( باشد.
این کارشناس مسئول متذکر می شــود: تمامی این مطالب نشان می دهد که 
آســتان قدس رضوی از ابتدای شــکل گیری تاکنون اهتمام جدی نسبت به 
برپایی آیین های مذهبی جهت پاسداشت یاد امامان شیعه داشته و این امر تا 

به امروز نیز همچنان ادامه دارد.

 آستان تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
 1۰۰ برای  کشور  این  در  جوان  صدها 
آقازاده 3۰  بعد یک  و  مانده اند  تومان  هزار 
و  می گیرد  وام  تومان  میلیارد  صدها  ساله 

راست راست راه می رود.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در 
گردهمایی تجلیــل از فعاالن امر به معروف 
 و نهی از منکر که با حضور خانواده شــهدای 
آمر به معــروف و ناهی از منکر، خدام بارگاه 
منور رضوی و جمعی از مسئوالن استانی در 
تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با 
بیان اینکه اباعبداهلل الحسین)ع( انگیزه قیام 
خود را امر به  معروف و نهی از منکر معرفی 
می کند، اظهار داشت: فرائض دینی به سبب 
امــر به معــروف و نهی از منکــر در جامعه 

گسترش، قوام و استمرار می یابد.

 امر به معروف و نهی از منکر 
را در بدحجابی حبس نکنیم

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
امر به معــروف و نهی از منکر تنها معطوف 
بــه حجاب نیســت و آن را نبایــد تنها در 
بدحجابی حبســش کنیم، افــزود: تذکر به 
 خانم های بدحجاب در جای خود محفوظ، اما
 امر به معروف و نهی از منکر را نباید در چند 

مورد دسته چندم حبس و محدود کنیم.
  حجت االسالم والمســلمین مروی افزود: در 
امر به معروف و نهی از منکر باید با خلق نیکو، 
بیان و ادبیات درست افراد را هدایت کرد نه 
مجبور، باید از ادبیات فاخر اســتفاده کنیم؛ 
چراکه تندی مردم را از دین گریزان می کند.

تولیت آســتان قدس رضــوی با بیان اینکه 
تذکر به کســی که در بازار با گران فروشــی 
یا کم فروشــی به مردم اجحاف می کند نیز 
جزو امــر به معروف و نهی از منکر اســت، 
تصریح کرد: دریافت کرایه باالی تاکســی و 
گران فروشــی به زائران، اجحــاف و مصداق 
 منکر اســت که شــامل امر بــه معروف و 
نهی از منکر می شود.  وی گفت: ما هنوز یک 
تاکســی اطراف حرم را برای عدم تخلف در 
دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب نتوانستیم 
درست کنیم، با وجود اینکه شهرداری محترم 
بسیار محکم و با جدیت به موضوع ورود پیدا 
کرده اســت، این ها نامش منکر نیست؟ ما 

نسبت به این ها وظیفه نداریم؟
حجت االسالم والمسلمین مروی عنوان کرد: 
از نظر امام حســین)ع( امر به معروف بسیار 
گسترده به گستردگی مبارزه با ظالم، طاغوت 
و عدم همراهی با مســتکبران است. تولیت 
آســتان قدس رضوی دشــمنان خارجی و 
اضمحالل داخلی را دو تهدید و خطری برای 

اســالم معرفی کرد و گفت: اشرافیت دوران 
جاهلیــت را پیغمبر از بین بــرد، اما پس از 
پیامبر)ص( اشرافیت جدید ایجاد شد که یزید 
از درون آن ایجاد شد و عاشورا در نتیجه آن 

به وقوع پیوست.
وی اضافــه کرد: اگر ما هــم همین وضع را 
داشــته باشــیم، آقازاده ها آزاد باشــند و به 
بیت المال دست درازی کنند، گرفتار اشرافیت 
خواهیم شــد و امر به معروف و نهی از منکر 

باید ناظر به این خطرات عمده باشد.

 اگر آقازاده ها آزاد باشند 
گرفتار اشرافیت خواهیم شد

 حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: چرا 
مردم برای 1۰ یا 2۰ میلیون تومان وام باید 
مدت ها بدوند اما یک آقازاده به راحتی وام های 
میلیاردی بگیرد و بعد طلبکار هم باشد. صدها 
جوان در این کشــور برای 1۰۰ هزار تومان 

مانده اند و بعد یک آقازاده 3۰ ســاله صدها 
میلیارد تومان وام می گیرد و راست راست راه 
مــی رود. وی ابراز کرد: دغدغه ها، نگرانی ها و 
هشدارهای رهبری معظم برای این است که 
جامعه گرفتار اشرافیت نشود که اگر گرفتار 

اشرافیت شدیم عاشوراها تکرار می شود.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
در برابر بی عدالتی ها، تبعیض ها و رانت ها باید 
ایســتاد و این امر به معروف و نهی از منکر 
است، ابراز کرد: مفسدان اقتصادی و متجاوزان 
بــه بیت المال را باید با نام و چهره در رادیو و 
تلویزیون به مردم معرفی کرد و نشان داد، چرا 
باید آبروی کسی که حاضر است آبروی نظام 
اســالمی را برای منافع شخصی خود ببرد، 

حفظ کرد؟
وی بیان کرد: بحمداهلل امروز در قوه قضائیه 
نشــاط و عمل مضاعف احســاس می شود، 
امیدواریم در این دوران با جدیت با مفسدین 

و متخلفین برخورد کنند و خداوند در این راه 
نورانی به آن ها توفیق دهد.

 حجت االسالم والمســلمین مروی ادامه داد: 
ســایر بخش ها مثل مجلس و 
دولت نیز باید قوه قضائیه را در 
با مفسدین  راه مقدس مبارزه 
کمک کننــد و با وضع قوانین 
و اقدامــات بجــا از تخلفــات 
جلوگیری کنند.وی اظهار کرد: 
هر کاری در مجموعه آســتان 
قدس رضوی انجام می شود، اگر 
مطابق با معارف، حکمت، ادب و 
ادبیات رضوی نباشد قابل قبول 
و قابل تحمل نیست. در آستان 
قدس رضــوی امر به معروف و 

نهی از منکر را باید از خودمان و از خود بنده 
شروع کنیم و با امر به معروف و نهی از منکر 

به من کمک کنید.

دغدغه ها، نگرانی ها 
و هشدارهای رهبری 
معظم برای این است 

که جامعه گرفتار 
اشرافیت نشود که 

اگر گرفتار اشرافیت 
شدیم عاشوراها 

تکرار می شود

بــــــــرش

 تولیت آستان قدس رضوی درباره دست درازی آقازاده ها به بیت المال هشدار داد   

خطر اشرافیت جدید
وی

ض
س ر
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 در حسینیه کتابخانه امام رضا)ع( چرا شب 
عاشورا مثل هر سال به عزاداران حسینی غذای 
حضرتی ندادند؟ مگر این غذا برای همین ایام 

نیست؟
09150004521

 چهارشنبه  شب بیستم شهریور در پارکینگ 
یک حرم مطهر، چند نفــر لباس آبی به تن 
یعنی رفتگران محترم حوزه حرم، با شلنگ آب 
و مواد شوینده ظاهراً از وانت نیسان آب گرفته 
و پراید صندوقداری را می شستند. این کار در 
پارکینگ درست است؟ )شماره پالک وانت و 

پراید نزد ستون صدای مردم محفوظ است(
09150008115

 بعضی از زائــران خانم با وضعیت حجاب 
خیلی نامناســب تا ورودی بازرسی های حرم 
مطهر به منظور دریافت چادر جلو می آیند تا از 
ورودی های جلو صحن چادر بگیرند که صحنه 
بدحجابی محرزی را به همراه دارد. لطفاً محل 
تحویل چادر به این افراد را پیش از گیت های 
اول قــرار داده تا از ورود افراد بدون حجاب به 

محدوده رینگ ها جلوگیری شود.
09150005537

 با ســالم و خسته نباشید؛ از آستان قدس، 
کارکنان و متولیان آن کمال تشــکر  را دارم. 
تغییراتی که حرم مطهر رضوی به خود دیده 
سبب شــده روزانه زائران بیشتری شرفیاب 
حضور شوند. هر چند انتقادها همیشه وجود 
دارد اما از زحمات بی دریغ شــما تشکر  کافی 
و وافی را دارم. من زائری هســتم که هر چند 
سال یک بار شرفیاب حضور می شوم و تغییرات 

برای من مشهود است.
09360004648

 در گنجینه رضوی انجام شد
رونمایی از حکم معین البکایی 

ولیعهد مظفرالدین شاه 
قدس: شماری از اسناد تعزیه خوانی حضرت 
امام حســین)ع( از جمله حکم معین البکایی 
ولیعهد مظفرالدین شــاه روز چهارشنبه در 
آیینــی در موزه قــرآن و نفایس حرم مطهر 

رضوی رونمایی شد.
مســئول امور پژوهش و مطالعات اســنادی 
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی در نشست 
سه شنبه های فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی 
گفت: مناسک و آیین های ســوگواری برای 
حضرت امام حســین)ع( رسانه ای قوی برای 
تبلیغ در طول تاریخ تشیع است که به صورت 
منظم  در طــول قرن های متمادی به  منظور 

حفظ ارزش  های  دینی  برگزار شده است.
الهه محبوب فریمانی افزود: برگزاری مراســم 
آیینی واقعه عاشــورا به شــکل تعزیه شکل 
عینی  تری است از آنچه بر سر خاندان حضرت 

امام حسین)ع( آمده است.
وی اظهار داشــت: برگزاری مناسک عزاداری 
برای ســاالر شــهیدان از دغدغه های دیرین 
شیعیان به شمار می رفته که متأثر از فرهنگ 
و تحوالت اجتماعی ایران در دوره  های مختلف 
تاریخــی، تغییراتی را پذیرفته و با اشــکال 
متفاوت ظهور یافته است و تداوم این سنت ها 
سبب شده امروزه اسناد بی شماری از چگونگی 
برگزاری مراســم عزاداری محــرم، موقوفات 
خاص عزاداری و تعزیه خوانی، اشــعار تعزیه و 

شبیه خوانی وجود داشته باشد.
محبوب افزود: بیش از ۸۰۰ ســند مربوط به 
هزینه های مراســم عــزاداری از دوره صفویه 
تاکنــون موجود اســت که شــامل مخارج 
نخل بنــدی ایام عاشــورا، پرداخــت انعام به 
روضه خوانان، اطعام افراد در روزهای سوگواری، 
هزینه های روشــنایی، مفروش نمودن حرم 

مطهر و هزینه قند و چای است.
وی با اشــاره به اســناد رونمایی شده در این 
نشست اظهار داشت: حکم »محمدعلی میرزا«، 
ولیعهد مظفرالدین شــاه مبنــی بر تفویض 
منصــب معین  البکا به میرزا حســن، رئیس 
تعزیه  خوانی تکیه دولتی آذربایجان در ســال 
131۶ قمری و تعزیه  های مربوط به شهادت 
حضرت سیدالشــهدا)ع(، حضرت عباس)ع(، 
حضرت علی اکبر)ع(، حضرت قاسم، حضرت 
مسلم و طفالن مســلم و متن تعزیه خروج 
مختار در انتقام از قاتلین سیدالشــهدا)ع( از 
جمله اسنادی اســت که در این مراسم از آن 

رونمایی شده است.
در ایــن مراســم پایگاه موضوعی عاشــورا 
در ســامانه کتابخانــه دیجیتــال آســتان 
قدس رضوی نیز رونمایی شــد که در این 
پایگاه یک هزار و ۸۰۰ رکورد مشــتمل بر 
نســخه  های خطی، چاپ ســنگی، چاپی و 
پایان نامه درج شــده اســت که محققان و 
پژوهشــگران می توانند از ایــن منابع برای 

پژوهش های موضوعی خود استفاده کنند.

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 

تجلی اقتصاد مقاومتی در نوشت افزار ایرانی  
 قدس/ احمد فیاض  تا فرارسیدن بهار علم 
و دانش و آغاز فصل نوینی از تعلیم و تربیت چند 
صباحی دیگر نمانده. مطابق سنت هر ساله از یک 
ماه پیش از این شور و اشتیاق بازار برای تأمین 
نوشت افزار و تکاپوی دانش آموزان و دانشجویان 
در کنار والدینشان برای خرید نیز شروع شده 
است. مصادف شدن بهار علم و دانش با هفته دفاع 
مقدس می تواند حاوی نکاتی ظریفی باشد. اینکه 
کسب علم و دانش در شرایط تحریم اقتصادی 
باید مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
رونق تولید کلید خورد. بر همین اساس چند 
سالی است که به همت معاونت ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی و با مشارکت اداره همایش ها 
و نمایشگاه های آستان قدس رضوی به منظور 
نمایشگاه  اسالمی   - ایرانی  کاالی  از  حمایت 
نوشت افزار برگزار می شود؛ نمایشگاهی که حاال 
در اقتصاد مقاومتی، برندی شده و پنجمین دوره 

آن در حال برگزاری است.

 تقویت تولیدکنندگان بومی
 با خرید تولیدات داخلی 

از مسیر باب الجواد حرم مطهر رضوی وارد مرکز 
همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس رضوی 
می شــوم. ورودی نمایشــگاه از همان ابتدای 
باب الجواد مشهود است. تابلو نمایشگاه در ورودی 
یکی از سالن ها از دو مسیر جانمایی شده است؛ 
یکی از مسیر پارکینگ شماره یک و دیگری از 
همین ورودی باب الجــواد. بازار خرید مثل هر 
سال داغ است و خانواده ها به همراه فرزندانشان 
در پیشــخوان هر غرفه مشغول خرید و بازدید 
هستند. نخســتین غرفه؛ غرفه سروش است با 
محصوالت متنوعی از تولیدات داخلی نوشت افزار 

که نشان های ایرانی- اسالمی آن عیان است. 
زهراخانم، دانش آموز محجبه سال سوم و 9 ساله 
است. زائر کوچکی است از شهرستان قزوین که به 
پدرش اصرار می کند تا دفتری که نقشی از گنبد 
مطهر امام رضا)ع( و نقاره زنان روی جلد آن است 
را برایش خریداری نماید. از وی می پرســم چه 
عاملی موجب ترغیب وی برای خرید این دفتر 
شده است؟ کودکانه پاسخ می دهد: طراحی روی 
جلد دفتر قشــنگ، زیبا و معنوی است. دوست 
دارم دفترهایم با تمثال شهدا و نشان های مذهبی 
و دینی باشد. »افشار« پدر زهراخانم وارد گفت وگو 

می شــود و در تکمیل صحبت هــای دخترش 
اظهار می کند: البته تا حدودی نوشت افزار برای 
فرزندانم خریداری کرده ام اما در شهر ما چنین 
نمایشگاه متمرکزی که همه کاالهایش ایرانی و 
اسالمی باشد وجود ندارد. از وی درباره قیمت ها 
سؤال می کنم و پاسخ می شــنوم: قیمت ها در 
مقایســه با محصوالت خارجی پایین تر است و 
تخفیف 15 تا 2۰درصدی در کنار جذابیت های 
بصری عامل انگیزشی برای خرید می شود. تنوع 
کاالها بسیار است و عرق ایرانی- اسالمی ایجاب 
می کند تا به ارزش هایمان احترام گذاشــته و با 
خرید تولیدات داخلی به تقویت تولیدکنندگان 
بومی و حمایت از آنان و کمک در گردش اقتصاد 
با اتکا به سیاســت های مقاومتی رهبر انقالب 
همت نماییم. وی افزود: جای خوشبختی است 
 که در سال های اخیر روی محصوالت فرهنگی

ایرانی- اســالمی کار می شــود تا بتواند جای 
کاالهای مشابه خارجی که در بطن خود گونه ای 
از تهاجم فرهنگی دارد را بگیرد. نمادهای خارجی 
مانند شــخصیت های کارتونی و انیمیشنی در 
شأن فرزندان ایران اسالمی نیست و عرضه زیاد 
کاالی داخلی در کنار حمایت از تولیدکنندگان 

می تواند نتیجه بخش باشد.

 عرضه نوشت افزار به عنوان سوغات زائر 
بــا متصدی یکی از بخش های غرفه »به نشــر« 
گفت وگــو می کنــم. از او می خواهــم درباره 
محصوالت »به نشر« توضیح دهد. حسن زاده به 
تولیدات عرضه شــده اشاره می کند و می گوید: 
تمامی کاالهای عرضه شــده در غرفه به نشــر 
داخلی اســت. دفترهای چســبی و سیمی با 
تصاویری از شهدا و طراحی های سبک زندگی 
ایرانی- اســالمی با استقبال زیادی مواجه شده 
است. کودکانه هایی با نقوش آثار باستانی و ایرانی 
و نشــان های حرم مطهر رضوی، حرم حضرت 
معصومه)س( و شاهچراغ)ع( بخشی از تولیدات 
»به نشر« است. دفترهای با طرح اربعین و نقوش 
اسلیمی بیشتر مورد توجه قشرهای راهنمایی و 

دبیرستان قرار می گیرد.
وی با اشــاره به کوله های مدرســه می افزاید: 
کوله هایی با عکس شــهید حججــی در کنار 
کیف های مخمل با نقوش اســلیمی نیز مورد 

توجه نسل جوان قرار گرفته است. 

اما دفترهای معرق کاری با بسته بندی زیبا بخشی 
از تولیدات به نشر در مقوله »سوغات سفر« است 
که روی پیشــخوان نظر هر بیننده ای را جلب 
می نماید. حسن زاده در این باره اظهار می کند: 
این دفترها در دو ســایز بزرگ و متوســط در 
قالب بسته بندی شکیل و جذاب عرضه می شود 
و بیشتر کاربرد سوغات دارد که مورد استقبال 

زائران داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است.
حسن زاده خاطرنشان کرد: بسته سوغات زیارت 
در قالب نوشت افزار نیز توسط به نشر تهیه شده 
تا دغدغه زائران و مجاوران در زمینه ســوغات 

مرتفع شود.

 نمایشگاه الگو در حوزه اقتصاد مقاومتی 
ســیدمحمد حســینی، رئیــس اداره امــور 
نمایشــگاه های آســتان قدس رضوی است. او 
درباره پنجمین دوره نمایشــگاه نوشــت افزار 
ایرانی- اسالمی در گفت وگو با خبرنگار قدس، 
می گوید: تجربه موفقیت آمیز چهار دوره پیش 
در کنار اســتقبال تولیدکنندگان داخلی و نیز 
زائران و مجــاوران حرم مطهر رضــوی از این 
نمایشــگاه و همچنین تأکید رهبــری فرزانه 
انقالب بر نام گذاری ســال »رونق تولید« سبب 
 شــد تا پنجمین دوره نمایشــگاه نوشت افزار

 ایرانی- اســالمی در محــل مرکز همایش ها و 
نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شود.

سیدمحمد حســینی تصریح می کند: در این 
نمایشــگاه از برندهــای معتبر شناســنامه دار 
اقتصادی دعوت به عمل آمد و در نهایت از 15 
شهریور تا 15 مهر جنبه عملیاتی به خود گرفت و 
گشایش یافت. همه روزه)حتی روزهای تعطیل( 
در مرکز همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس 
رضوی واقع در پارکینگ شماره یک حرم مطهر 
از ساعت 9:3۰صبح تا 14:3۰ و عصرها از ساعت 
1۷ تــا 22 پذیرای زائران و مجاوران هســتیم.

وی در تشــریح ویژگی رقابتی این نمایشــگاه 
می افزاید: یک مزیت رقابتی نمایشگاه، جانمایی 
آن در جنب شهربازی معارفی است. به این معنا 
که والدیــن محترم می توانند عالوه بر خرید، از 
مزایای شهربازی برای کودکان بهره مند شوند تا 
خستگی آنان مرتفع شده و این بازدید و خرید 

برای آن ها تنوع داشته باشد.
حســینی درباره قیمت تمام شده محصوالت 
نمایشگاه خاطرنشــان می کند: در پی توافق با 
تولیدکنندگان تخفیــف 15درصدی به صورت 
قطعی اعمال می شود. به شدت نمایشگاه رصد 
می شود و ناظر اجرایی و محتوایی برای نظارت 
بر قیمت ها مشــخص شــده و عالوه بر کنترل 
قیمت ها، به لحاظ کمــی و کیفی مانند بومی 

بودن کاال نیز به شدت کنترل می شود. 
مدیر مرکز نمایشــگاه و همایش های آســتان 
قــدس رضوی می گوید: هفــت برند معتبر در 
حوزه تولید نوشت افزار شامل »سروش«، »مهیار«، 
»ضامــن آهو«، »به نشــر«، »آفتــاب«، »پرواز« و 
»خلیج فارس« در نمایشــگاه حضور دارند و در 
۷5۰ مترمربع فضای نمایشگاهی که به رایگان 
در اختیار آنان قرار گرفته، محصوالت خود را در 
زمینه نوشــت افزار، کیف و کتاب و برخی لوازم 
مورد نیاز دانش آموزان با طرح ایرانی- اســالمی 
عرضــه می نماینــد. البته ایــن آمادگی وجود 
دارد که در ســال های آینده بــرای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی از ســایر تولیدکنندگان 
معتبر و شناســنامه دار دارای برند خاص نیز در 
مجموعه نمایشگاه استفاده کرده و از این بابت 

محدودیتی نداریم. 
وی می افزاید: این نمایشگاه در پنجمین مرحله 
برگزاری حاال تبدیل به یک برند و الگو در حوزه 
اقتصاد مقاومتی شده و این آمادگی را داریم تا 
این تجربیات، دانــش و اندوخته خود را در این 

زمینه به سایر استان ها انتقال دهیم.

گزارش خبری

گشت و گذاری در نمایشگاهی که این روزها در مرکز نمایشگاه های آستان قدس برپاست 

خبر
خانواده های شهدای امر به معروف و نهی از منکر در مشهد تجلیل شدند

آستان: گردهمایی تجلیل از فعاالن امر به معروف و نهی از منکر 
و خانواده شهدای این حوزه، با حضور تولیت آستان قدس رضوی 

در تاالر قدس حرم امام رضا)ع( برگزار شد.
در این برنامه از خانواده شهیدان فرخ رضا فقیهی، علی نوروزی 
فاروقی و غالمعلی منزل ســاز کرمانی از شهدای امر به معروف 
مشــهد قدردانی به عمل آمد. همچنین بــا اهدای لوح تقدیر و 
نســخه نفیس نهج البالغه به خانواده شــهید محمد کبیری از 
 فریمان و شــهید جواد صدیقی و علی اکبر مهربانی از شــهدای 
امر به معروف و نهی از منکر نیشــابور نیز مــورد قدردانی قرار 
گرفتند. در این همایش از خانواده شــهیدان حسین خوشکار و 

سیدجعفر جعفری دولت آبادی از شــهدای واقعه گوهرشاد که 
سال ها پیام رعایت حجاب و عفاف را به جامعه منتقل کردند نیز 

قدردانی به عمل آمد.

 تقدیر از خبرنگار روزنامه قدس 
در ادامه این مراسم از عقیل رحمانی، خبرنگار روزنامه قدس به 
خاطر پیگیری و انتشار برخی مطالب که از مصادیق امر به معروف 
و نهی از منکر محسوب می شود به همراه شماری از فعاالن عرصه 
امر به معروف و نهی از منکر آستان قدس رضوی نیز قدردانی شد 

و تقدیر صورت گرفت. 

صدای مردم 

خبر

گفت و گو

خبر

 دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
با خانواده جانباخته حادثه کربال 

قدس: تولیت آستان قدس رضوی با خانواده جانباخته حادثه کربال دیدار و گفت وگو 
کرد. حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، در دیدار با خانواده »حسین خاوری« 
 ضمن تســلیت به خانواده این مرحوم، جان باختن در لبــاس عزای اهل بیت)ع( در 
روز عاشورا  و در حرم مطهر امام حسین )ع( را توفیقی عظیم خواند و برای آن مرحوم 

علو درجات و برای خانواده او صبر و اجر از درگاه پروردگار مسئلت کرد.
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 گزیده ای از یادداشت 
آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری
 عاشورا نقطه اوج درگیری 

در مسیر تحقق عدالت است
مهر: رسیدن به نقطه عدالت چیزی نیست جز 
تحقق الوهیت خدای متعال در اراده انســان. اگر 
انسان با همه وجود و به نحو کامل و تام در مقابل 
الوهیت خدای متعال ســجده کرد و مناســبات 
پرستش خدای متعال در همه الیه های وجودش، 
در اخالق، اندیشــه و رفتارش جاری شــد، این 
انســان به نقطه عدل رســیده است و به میزانی 
که مبتال به شــرک می شود، ولو شرک خفی، از 
مدار عدالت خارج شــده است. همه بی عدالتی ها 
ریشه در خروج از وادی توحید و شرک دارد. اگر 
همه اختیار انسان، بر مدار پرستش خدای متعال 
و خضوع و خشوع در مقابل او جاری شود، ما حتماً 
به یک عدل کلــی در نظام تاریخی و اجتماعی، 
همچنیــن یک عدل در حــوزه حیات معنوی و 
باطنی انسان ها می رسیم. نظریه عدالت تاریخِی 
اسالم نظریه تحقق والیت نبی اکرم)ص( در عالَم 
اســت که این تحقق، در عصر ظهور به نحو تام 
صورت می گیرد. اتفاقی که در عصر ظهور می افتد، 
همین است: »اَظِهر به دیَن نبیک«؛ به واسطه امام 
زمان)عــج( دین نبی اکرم)ص( از غیب به منصه 
ظهور می رسد؛ یعنی آن دینی که در یک حقیقت 
غیبی اســت، در عرصه حیات اجتماعی ما ظاهر 
خواهد شد. به تعبیر دیگر، در وجود مقدس امام 
زمان)عج( و در فجر وجود ایشان، حقیقت شمس 
هستی که وجود مقدس نبی اکرم)ص( هستند، 
تجلی پیدا می کند. در قرآن در مواقف مختلفی 
ْمِس  به این مطلب اشــاره شده است؛ مثالً »َو الشَّ
َها«؛  َو ُضَحاَها؛ َو الَْقَمِر إَِذا تاََلَهــا؛ َو النََّهارِ إَِذا َجالَّ
یعنی آن روزی که شمس نبوت را تجلی می دهد، 
فرا می رســد. »َو اللَّیِل إَِذا یْغَشاَها« یعنی آن شب 
تاریکی که غشــا و حجاب این والیت شده - که 
همــان ظلم و جور و جریان والیت باطل اســت 
- برچیده می شــود. پس نظریه تاریخی اسالمی 
عبارت است از تحقق جریان والیت نبی اکرم)ص( 
بر عرصه حیات اجتماعی مؤمنان... برنامه بعثت 
انبیا و درگیری تاریخی انبیا با فراعنه و طاغوت ها، 
برنامه تحقق عدالت تاریخی است. عاشورا نقطه 
اوج درگیری نبی اکرم)ص( با دســتگاه فراعنه، 
ابلیس و اولیای طاغوت در مسیر تحقق عدالتی 

است که اسالم دنبال می کند.

یادداشت

 حجت االسالم پناهیان 
در دومین شب از سوگواره هنر و حماسه:
انسان بی غرض، انسان نیست

مهر: رســانه، ترکیبی از پیام و اثر پیام است. 
اثر پیام چیســت؟ آیا پیامی که مغرضانه باشد 
بد اســت؟ خیر، غرض اگر ناصحیح نباشــد و 
دیگران را آزار ندهد، چه اشــکالی دارد؟ انسان 
بی غرض، انسان نیست؛ خنثی بودن برای یک 
انسان صحیح نیست؛ چون برتری انسان نسبت 
به حیوان تصمیم گیری و خنثی نبودن دربرابر 
مسائل است. معنی این جمله که »گرایش ها را 
نباید دخالت داد چیست؟« اتفاقاً گرایش درست 
را باید دخالت داد؛ گرایش غلط را نباید دخالت 
داد. آیا شما در انتقال حقیقت غرضی دارید؟ بله، 
غرضم روشــنگری و اثر درست گذاشتن است. 
وقتی می خواهید یک حقیقت را انتقال دهید 
باید هدف داشته باشــید. هدف در اثرگذاری 
به مخاطب باید چه باشد؟ روشنگری؟ کجا را 
روشــن کنیم؟ گرایش به حق را روشن کنیم! 
حق چیســت؟ دعوا همین جاست. حق را چه 
کسی تعریف می کند؟ وقتی پیامی را می دهیم 
باید صداقت داشــته باشیم؛ این هدف نخست 
است. هدف دوم این است با این پیام، مخاطب 
را به سمت چه هدفی هدایت می کنیم؟ روایت 
شما از واقعیت آثار جانبی دارد. شما باید برای اثر 
پیام برنامه ریزی کنید؛ در غیر این صورت اثری 
ضد همین واقعیت ایجاد می شود. ما می خواهیم 
در انتقال پیام ابتدا صداقت را نسبت به حقیقت 
و واقعیت رعایــت کنیم؛ دوم انســان ها را به 
خودشــان برسانیم! به او بگوییم که ای انسان، 
خودت باش؛ به خودت بیا. هدف یک رســانه 
ســالم این است هر انسانی را دچار بازگشت به 
خویشتن، بازگشت به عقالنیت و تفکر صحیح 
کنید. نتیجه این بازگشت ها یافتن خود است؛ 
»َمن َعرَف نفَسُه فقد َعرَف َربُه«؛ شک نکنید که 

این هدف زبان مشترکی برای تمام دنیاست.
حــاال در ایــن میان هــدف ما چیســت؟ آیا 
می خواهیم عقیده خاصی را تحمیل کنیم؟ خیر! 
باید کاری کرد که فرد خودش مسیر درست را 
انتخاب کند؛ هیچ چیز نباید به انسان تحمیل 
شــود. اســالم به پیامبر)ص( خود نیز چنین 
دستوری می دهد: »لَست َعلیِهم بُِمصیَطر«؛ تو 
بر این ها سیطره نداری. حتی می فرماید: نباید 
تبلیغاتی کنید که فرد مرعوب شــود و حرف 
حق را بپذیرد. پس چه کنیم؟ جواب این است؛ 

»چشمه باید از درونش بجوشد«.

  معارف/ سیدجواد نقوی   بحث عبرت از تاریخ و تحلیل 
آن برای اســتفاده در مســائل روز جامعه، همچنان از مسائل 
مناقشــه برانگیز اســت؛ موضوعی که آن را در نسبت با واقعه 
عاشورا و در گفت وگو با حجت االســالم دکتر جواد سلیمانی 
امیری پی گرفتیم. وی عضو هیئت علمی گروه تاریخ مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( است.

 شــهید مطهری در جمله ای معروف می گوید »شمر 
زمانه خود را بشــناس«؛ با این دیدگاه چگونه می توان 

به تاریخ نگریست؟
ماهیت شخصیت های تاریخی تکرارپذیر است؛ شخصیتی مثل 
شــمر، هم نماد مزدوری و هم سست عنصری است؛ زمانی با 
اهل بیــت)ع( بوده و جای دیگری با مخالفان ایشــان. چنین 
شــخصیت هایی در هر زمان، هر که قدرت باشــد، به همان 
سمت می روند؛ همان بحث نان به نرخ روز خوردن است. شمر 
حاضر بود برای جایزه گرفتن، امام حســین)ع( را به شهادت 
برســاند؛ در تاریخ داریم که عمر بن ســعد تردید داشت، اما 
شــمر تردید هم نکرد و حاضر بود هــر جنایتی انجام دهد؛ 
یعنــی محو در ثــروت و مال بود و بــرای آن ادبیات و مجوز 

دینی درست می کرد.

 آیا می توان تاریخ صدر اســام را برای امروز تحلیل 
کرد؟

تاریخ صدر اسالم خیلی شــبیه به دوران ماست؛ ویژگی این 
دوره بازگشــت به اصل انقالب و اسالم ناب است. رسول خدا 
فرمودند: »من بر ســر نزول آیات قرآن می جنگم« اما در دوره 
علی)ع( بحث بر ســر تفســیر و تأویل قرآن بوده اســت. در 
عصر  امام علی)ع( دین به ســمت تفســیرهای اشتباه رفته 
بود و حضرت تالش کردند مســیر را به ســنت پیامبر)ص( و 
اســالم ناب برگردانند؛ به همین دلیل هواپرستان و اشراف با 
ایشان درگیر شدند. ایشان حق مستضعفان جامعه را از دست 
مســتکبران خارج کردند و امروز هم نیازمند همین روش ها 
هستیم. نکته مهم در قیام امام حسین)ع( این است که ایشان 
فقط برای روز عاشورا پیام ندارد، بلکه برای هر زمان و دوره ای 
اســت؛ مثاًل پیام حضرت برای امروز کشور ما این است که در 
مقابل ظلم ایســتادگی کنیم و به هیچ عنوان نگذاریم دشمن 
اهداف خود را بر ما مســلط کند. انقالب اســالمی مبتنی بر 
اسالم ناب که اسالم سیاسی است، شکل گرفت. شاید دیگران 
بگویند جمهوری اســالمی موفق نبوده است اما ما معتقدیم 
بخش زیادی از مشــکالت کشــور از نداشــتن درک صحیح 

خواص بوده اســت. اگر ما ریزش هایی داشــته ایم در کنار آن 
رویش هم بوده است و توانســتیم در پرورش امثال مدافعان 

حرم موفق باشیم که رویش های عصر ما هستند.

 چگونه می توان واقعه عاشــورا را برای نسل های بعد 
تبیین کرد و به شبهات درباره آن پاسخ داد؟

ما در گام دوم انقالب به سر می بریم و به سمت برپایی تمدن 
نوین اســالمی حرکــت می کنیم؛ بنابراین بایــد نگاه تمدنی 
داشته باشــیم و نباید نگاه ما به عاشورا مقطعی باشد. سیره، 
شعارها، اهداف و استقامت اهل بیت)ع( و کاروان اسرا و... چه 
تأثیری می تواند در برپایی تمدن اســالمی داشته باشد؛ نگاه 
نباید جزئی باشد. باید به مباحث نظری توجه کنیم؛ نخستین 

نکتــه رابطه فرهنگ و تمدن اســت که مثــل رابطه جوهر و 
عرض اســت؛ بود و نمود است. فرهنگ، هسته و جوهر اصلی 
تمدن است. امام حسین)ع( با قیام خود فرهنگ اصلی تمدن 
اســالمی را حفظ  کرد؛ به این تعبیر که اعتقاد به اصولی مثل 
توحید و نبوت و معاد را حفظ کرد و ضامن بقای اســالم شد. 
اگر این قیام نبود، تمدن آینده قطعاً بر اساس فرهنگ اسالمی 
نبود. در مقایسه با اقتصاد و سیاست، فرهنگ اولی است؛ یعنی 
برای رشــد اقتصادی و پیشرفت اگر از دین کم بگذاری قطعاً 
این حرکــت به بیراهه می رود؛ امام حســین)ع( جان خود و 
خانواده اش را به پای اندیشــه مقاومت گذاشت. درس بعدی 
که از حرکت امام حســین)ع( برای تمدن ســازی باید گرفت 
این اســت که نباید از کم بودن افراد ترســید؛ بلکه باید کار 
درســت را انجام داد حتی اگر شهید شوید؛ چرا که پیام شما 
در دل تاریخ خواهد ماند. صدای حق از زبان مظلوم در تاریخ 
عبرت آموز اســت و پرچم اسالم ناب همیشه برافراشته است. 
در تاریخ نهضت اشک و »لبیک یاحسین« صورت گرفت و روز 

به روز به جمعیت شیعیان در جهان افزوده شد.

 ســخنرانان در جلســات ذکر معارف و 
مصائب اهل بیــت)ع( چگونه باید فرهنگ 

مقاومت را تبیین کنند؟
ابتدا باید به مردم بگویند که مقاومت دو بعد دارد؛ 
یک، مقاومت در مقابل دشــمن خارجی  است و 
دومــی مقاومت در مقابل خــواص اهل لغزش 
داخلی. در مقابل دشمن خارجی باید ایستادگی 
کرد؛ چه از طریق جنگ اقتصادی، چه از طریق 
حمله نظامــی؛ اما در مقابل اهــل لغزش باید 
هوشــیار و بصیر بود. این هوشــیاری و بصیرت 
دارای سه الیه اســت؛ از شناخت افراد معارض 
با والیت آغاز می شــود و الیه بعدی طبقه بندی 
آن هاســت؛ الیه آخر هم نحــوه تقابل و تعامل 
در خور و سیســتماتیک با آن هاست. نکته مهم 
دیگری که اینجا باید توجه کرد، بحث تبیین در 
کنار صبر اســت؛ یعنی برای دستیابی به دولت 
و مجلس اسالمی شاید چند سال مجبور شویم 
صبــر کنیم و در کنارش هم کار کرده و قوانین 
و ساختارها را اصالح کنیم. مهم ترین بحثی هم 
که باید مطرح شود شناخت حق از باطل است؛ 
یعنی اگر اختالفی وجود دارد، با اســتدالل حق 
را بشناسیم تا استقامت و بصیرت افزایش یابد.

ماواِت َو اْلَْرِض« همه چیز در   اگر انسان، خدا را مالك همه چیز بداند برای او وقت می گذارد  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در حسینیه شیخ زاهد با اشاره به آیه شریفه »إنّا هلل وإنّا إلیِه َراجُعون« گفت: همه ما جزو اموال خدا در خزائن الهی بودیم و »لَُه ُملُْك الَسّ
دنیا جزو ملك خداست، ما پیش از این در خزائن خدا بودیم و پس از این باید یك روز به آن برگردیم؛ به این فکر کنیم که ما چقدر همت می کنیم سالم به خزائن الهی برگردیم. امام حسین)ع( همه چیز خود از جمله علی اصغرش را در راه رضای خدا به خدا واگذار کرد. وقتی انسان خود 

را مالك چیزی نداند و خدا را مالك همه چیز خود بداند، برای او وقت می گذارد؛ نماز، روزه و سایر اعمال نیك بخشی از وقت گذاشتن برای خداوند است. گاهی برخی همه دارایی خود یعنی جانشان را برای خدا می گذارند.

اسارت اهل بیتb؛ رسانه انقالب ساز عاشورا   معارف: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی پنجشنبه گذشته در اجتماع »رهروان زینبی« گفت: در دوره ای که رسانه های ارتباطی وجود نداشت، در گوشه بیابانی، زدوخوردی انجام شده و تمام می شد؛ چه کسی کشت و کشته شد؛ چرا جنگیدند؟ 
سیدالشهدا)ع( این 84 زن و بچه را با خود به کربال آورد تا مسیری را به عنوان اسارت طی کنند و مردم را بیدارسازی کنند و این زدوخورد یکروزه عاشورا، به انقالب و دگرگون سازی که جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در آن تحول ایجاد کند، مبدل شود. اسارت اهل بیت)ع(، کتك خوردن، گرسنگی و تشنگی 
کشیدن نبود؛ اسارت اهل بیت)ع( حرکت رسانه ای قوی برای تبدیل زدوخورد در عاشورا به انقالب و دگرگون سازی بود. روزی که اهل بیت)ع( را وارد شام کردند، مردم شام جشن گرفتند، فاصله ورود و خروج اهل بیت)ع( به شام 10 روز نبود اما وقتی اهل بیت از شام خارج می شدند، شام سیاه پوش شد.

گفتار

ما در گام دوم 
انقاب به سر 

می بریم و به سمت 
برپایی تمدن نوین 

اسامی حرکت 
می کنیم؛ بنابراین 

نباید نگاهمان 
به وقایعی مثل 

عاشورا محدود و 
مقطعی باشد بلکه 
باید نگاهی تمدنی 

داشته باشیم

بــــــرش

  استاد مدرسه علمیه نرجسh در گفت وگو با قدس تبیین کرد

jهمسنگر حسین hزینب
معارف / مریم احمدی شــیروان: خورشید عاشورا پس از 1380 
سال دوباره طلوع کرد؛ لذت گرمایش و نسیم دلنوازش به همراه عطر 
شــهیدان با به اهتزاز درآمدن پرچم های عزا جان ها را طراوتی دوباره 
بخشید. همه ساله با طلوع این خورشید، گفتمان عاشورایی بین اقشار 
مردم اوج می گیرد و هر که از زاویه ای به بازخوانی این حماسه عظیم 
جهانی می پردازد. سیده مریم پورحسینی، عضو هیئت علمی مدرسه 

علمیه نرجس)س( در این خصوص توضیحاتی خواندنی دارد.

  مهم ترین پرسش عاشوراییان
استاد پورحسینی با بیان اینکه همیشه یک سؤال مهم در بلندای تفکر 
بصیرتمندانه ذهن ها جای دارد و آن اینکه »چگونه می توان سهم خود 
را در تقویت حماسه عاشورا و تسریع گام های آن در جهانی شدن بجا 
آورد؟« می گوید: برای پاسخ به این پرسش باید یکایک نقش آفرینان را 
از پیش چشــم گذراند و فراز و نشیب های حرکت عاشوراییان را دید 
تا برای تدوین منشــور راه بهره جست. کامل ترین و بهترین سلوک 
عاشــورایی را در سیره زینبی می توان دید که با تاریخ زندگی اش کم 
و بیش آشــنایی داریم. او توضیح می دهد: قدم های کوچک حضرت 
زینب)س( در غدیریاوری و خطابه خوانی مادر در دل تاریخ جای دارد. 
در نوجوانــی به همراه ازدواج، نقش مــادری را برای پدر ایفا می کند. 
اوج ساده زیستی و عدم دلبستگی به زرق و برق های دنیایی با داشتن 
همسری متمول در پیش چشم ها مجسم است. تاریخ حضور علمی 
و قرآنی اش را با داشــتن چندین فرزند در کوفه به روشنی بیان کرده 
است. برگ های زندگی عقیله بنی هاشم با عبادت، اطاعت، بصیرت و 

والیتمداری کامالً نورانی است.

  سیره زینبی، سیره حسینی است
پژوهشگر مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس)س( در ادامه اضافه 
می کند: برای بازخوانی ســیره زینبی و کشف راز ماندگاری اش فقط 

کافی  اســت چند ماهی از مدینه 
تا کربال با او همســفر شــوید و 
لحظــات حضــورش را در کنار 
برادر رصد کنیــد و اگر فرصت 
ندارید فقط شــب عاشــورا در 
کنار خیمــه او اتراق کنید؛ آنگاه 
درمی یابید کــه زینب)س( پس 
از کربال با زینــب)س( پیش از 
کربال متفاوت است. شب عاشورا 
با شــنیدن صدای اشــعار برادر 
آرامش  و حســین)ع(  می گرید 
می کنــد و می گویــد: »خواهرم 
شــیطان صبر و حلم تو را نزداید. 

خواهر من راه صبر و شــکیبایی را در پیش گیر«. در شــب عاشورا او 
کنار سنگر حسین)ع( ایســتاده است و دست والیی موال و آقایش را 
نیاز دارد تا سعه صدر بیشتری یابد و ظرفیت روحی اش به جایی برسد 
که قافله ساالر کاروان شــود. پورحسینی تشریح می کند: او در عصر 
عاشــورا چنان به کمال رسیده است که همسنگر موال و امام زمانش 
شــده است و در رشد و کمال توحیدی راهی هزاران ساله را یک شبه 
رفته است. چگونه؟ نیم نگاهی به صحنه های مکه تا کربال پاسخگوی 
ماست. آنچه پیمایش مسیر را بر حسین بن علی بن ابیطالب)ع( آسان 
و هموار نموده بود اکنون نقشــه راه بانوی فرهیخته عرب است. اگر 
پســر رسول خدا)ص( عشــق و یاد پروردگار را دارد و دائما لبانش به 
 ذکر مترنم اســت، زینب)س( نیز این گونه است. اگر پسر فاطمه)س( 
ایثار و اخالص و رضایت خدا برایش در ســرلوحه کار اســت، دختر 
فاطمه)س( نیز همین را سرمشــق قرار می دهد و در یک کالم سیره 

زینبی، سیره حسینی است.

  سالکان سیره زینبی در نور اعظم خدا گام برمی دارند
این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه هر خانه ای در عالم چهار دیوار 
دارد، می گوید: ســکونت در خانه های مادی محدود به زمان است، اما 
خانه های معنوی چنین محدودیتی را ندارد. چهار رکن خانه فرازمانی 
بانــو که می توان از آن الگو گرفت در این ســخن قابل لمس اســت. 
پیامبر)ص( می فرمایند: »أَْربٌَع َمْن ُکنَّ فِیِه َکاَن فِي نُورِ اهلَلِ اَلْْعَظِم َمْن 
ِّي َرُسوُل اهلَلِ َو َمْن إَِذا أََصابَْتُه  َکاَن ِعْصَمُة أَْمِرهِ َشَهاَدُة أَْن الَ إِلََه إاِلَّ اهلَلُ َو أَن
 ِ ُمِصیَبٌة َقاَل إِنّا هلِلِ َو إِنّا إِلَْیِه راِجُعوَن َو َمْن إَِذا أََصاَب َخْیراً َقاَل اَلَْحْمُد هلِلَّ
َو َمْن إَِذا أََصاَب َخِطیَئًة َقاَل أَْسَتْغِفُر اهلَلَ َربِّي َو أَتُوُب إِلَْیِه«؛ چهار صفت 
در هر که باشد در نور خدای بزرگ به سر برد. به سبب ایمان به خدا 
و رســول از گناه خودداری کند؛ در مصیبت ها کلمه »إِنّا هلِلِ َو إِنّا إِلَْیِه 
راِجُعوَن« را از یاد نبرد؛ )یعنی متوجه باشد که همه آفریده خدا هستند 
و پس از مرگ به او بازمی گردند این خود هم تســالی خاطر است و 
هم ذکر خدا(؛ چون خیری به او رسد، 
بگوید الحمدهلل )یعنی سرچشــمه 
خیرات را خدا بداند( و اگر گناهی 

از او سر زد فورای توبه کند.
پورحسینی در پایان تأکید می کند: 
سالکان سیره زینبی در نور اعظم 
خدا زندگی کرده و گام برمی دارند، 
چرا که اصول اعتقادی اخالقی را 
از یک الگــوی نورانی دریافته اند. 
محیط زیستشــان روشن است و 
مصداق کامل ایــن عبارت قرآنی 
هستند که می فرماید: »َوَجَعلَْنا لَُه 

نُوًرا یَْمِشي بِِه فِي الَنّاِس«.

حسینیه

   معیشت مؤمنانه / بخش اول

معیشت مؤمنانه، عاقالنه و همراه با اعتدال است
معارف: اســالم دین جامعی است؛ آمده اســت تا روابط ما را در 
همه قضایای بشری تنظیم کند؛ رابطه ما با خودمان، با دنیایمان، 
با انســان های دیگر و این رابطه ها به نحوی تنظیم شده است که 
رابطه ما با خدا را بر هم نزند و ســعادت دنیــوی و اخروی مان را 

تضمین کند. 
معیشت یکی از بحث های مهم انســان در زندگی دنیایی اوست. 
! إِنِّي أََخاُف  امیرالمؤمنین)ع( به فرزندشان ابوحنیفه فرمودند: »یَا بَُنَيّ
َعلَْیَک الَْفْقَر«؛ یعنی من نسبت به فقر تو نگران هستم. فقر، اولیای 
خدا را از پا در نمی آورد؛ چون ایمانشــان قوی است، اما آدم های 
عادی باید نگران فقر و به فکر قوتمند شدن مالی باشند. حضرت 
در ادامه فرمودند: از فقر به خدا پناه ببر، فقر مایه نقصان دین است؛ 
بنابراین اگر رهبر معظم انقالب که شخصیتی فقیه و معنوی هستند 
سال هاست بحث اقتصادی را به طور جدی مطرح می کنند، بحث 

مهمی است و نیروهای انقالبی نباید از این مسئله غافل باشند. 
یکی از درس هایی که ما از اباعبداهلل)ع( می گیریم عزتمند بودن و 
دوری از ذلت است. معیشت با عزت و ذلت ارتباط نزدیکی دارد. هر 
کجا »نیاز« باشد، یک روز انسان را ذلیل می کند. اسالم می خواهد 
مؤمنان قوت داشته باشند و وضعیت مالی شان از راه حالل خوب 
باشد. اباعبداهلل)ع( در مذاکراتشان با عمر سعد اول به او گفتند: تو 
می خواهی با چه کسی بجنگی؟ تو می دانی من پسر پیغمبر)ص( 
هســتم؟ عمر سعد گفت: این ها تهدیدم کردند؛ گفتند خانه ات را 
خراب می کنیم؛ راست هم می گفت؛ ابن زیاد هم ترغیبش کرده بود 
به حکومت ری و هم تهدید به خراب کردن خانه اش. امام فرمود: 

من برایت خانه می سازم؛ گفت: باغ و امالکم را خراب می کنند؛ 
امام گفت: من بهتر از آن را در حجاز به تو می دهم! 

یعنی ائمه معصومیــن)ع( آدم های نــادار و ناچاری 
نبودند؛ دیدگاه های روشن اقتصادی و توان تولید 

ثروت داشتند. فکر نکنید ائمه)ع( بدون انجام 
کاری دستشان را به خاک می زدند طال 

می کردند، نخیر! وضعشــان خوب 
بوده است؛ البته که خودشان 

ســاده زندگی می کردند. 
در روایــات آمده اســت: 

باشی،  ذلیل  می خواهی  اگر 
محتاج بــاش و اگر می خواهی عزیز 
باشــی، بی نیاز باش. دو نوع بی نیازی 
داریم؛ یک بی نیــازی معنوی و یک 
بی نیازی مادی. معیشــت درســت، 
معیشــتی اســت که همراه با عزت 
است. معیشت مؤمنانه یک معیشت 

عاقالنه و همراه با اعتدال است. 

امیرالمؤمنین)ع( فرمود: مؤمن باید در زندگی اش به ســه ساعت 
توجه کند؛ یک ساعتی برای مناجات با پروردگار و معنویت که باید 
برایش وقت مخصوصی بگذاریم؛ چون حضرت می فرمایند »ساعة« 
یعنی وقت مشــخص. دوم ساعتی برای اصالح امور زندگی که در 
آن خانم ها باید در خانه به خانه داری و فرزندپروری و مردها باید به 
اشتغال بپردازند. جوان حزب اللهی اگر عزت می خواهد باید کاری 
کند که تکیه گاهش پدرش نباشد. متأسفانه برخی، وقت هایشان را 
به بدترین شــکل ممکن هدر می دهند؛ نه مطالعه، نه عبادت و نه 
تولید ثروت. در روز قیامت انسان حسرت ساعاتی را که بیهوده  هدر 
داده اســت، می خورد. امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: اگر می توانی 
مســتقیماً از خدا چیزی بگیری این کار را انجام بده؛ یعنی هیچ 
واسطه ای نداشته باشی و کسی به تو کمک نکند؛ بعد فرمود: کمی 
که مســتقیم از خدا می گیری بهتر از آن مال زیادی اســت که با 

واسطه می گیری.
البته این وســط مسئله گفتن نیاز به ائمه)ع( متفاوت است؛ آن ها 
در طول خواست خداوند هستند نه حائل میان بنده و خدا. حتی 
در ارتباط با معصومین)ع( هم گفته شده از ائمه)ع( گدایی معنوی 
کنیــد نه گدایی مادی؛ این یعنی اهل بیت)ع( گداپرور نبودند که 
بگویند شــما کار نکنید بیایید ما به شما ثروت می دهیم. گفتن 
نیازهای مادی به اهل بیت)ع( در راســتای همان گفتن نیازها به 
خداوند اســت و هیچ اشکالی ندارد، اما تقاضای مادی بدون انجام 

کارهای الزم حالل، خارج از منطق دینی است. 
سوم ســاعتی است که انســان باید به لذات حالل و زیبای خود 
اختصاص دهد؛ این عین زندگی عاقالنه است. امام صادق)ع( 
می فرمایند: این ساعت سوم کمک کننده بخش های دیگر 
است. یعنی کسانی که لذت حالل و زیبا ندارند در آن 
بخش های عبادت و ارتباط با دیگران و کار کردن 
کم می آورند. سپس فرمودند: عاقل قدم در 
راهی نمی گــذارد مگر آنکه در یکی از 
این مســیرها باشد؛ یا قدمی برای 
معاد برمی دارد یا دنبال اصالح 
امور زندگی و یا دنبال لذت 
حالل است.  این موضوع 
یعنی ایمان همان عقالنیت 
اســت و در زندگی انسان همه چیز 
باید ســر جای خودش باشد. هیئت 
رفتن و عــزاداری ســرجای خود، 
تولید ثروت و اشتغال هم سر جای 
خود؛ باید از روی دوش جامعه باری 
برداشــت؛ حاال طلبه ها به گونه ای و 

بقیه افراد به گونه ای دیگر.
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گفت وگو با حجت االسام دکتر سلیمانی امیری درباره عبرت آموزی از عاشورا برای حال و آینده تمدنی انقاب اسامی

امام حسینj جان خود  را پای اندیشه مقاومت گذاشت

      صفحه 4

ع ۹
۸۰
۷۷
۰۲

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑﹫﹥ و ︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
د﹋︐ــ︣ ︫ــ︣︺︐﹩ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٠، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
  www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
-︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٩٠/٠٠٠/٠٠٠/١ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢۶

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۶/٩٨/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز -

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۷۶
۹۶

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ﹡﹍︊︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝ــ︀م ر︲︀(ع) 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٨، 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 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
-︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/٩۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

﹝﹫︡ان ا﹝︀م ر︲︀(ع) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢۶

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۶/٩٨/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز -

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد ع ۹
۸۰
۷۶
۹۴

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

 ︡﹫︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹝﹫︋ ﹏﹠︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــــ﹢ر ا﹞دارد ا
ــ﹥  ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٧، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
-︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢٩٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب- ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار ا︋﹢ر︀ن ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣٠

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز -

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۷۶
۹۹

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀(ع) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١٩، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
  www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
-︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۶١۵ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

﹝﹫︡ان ا﹝︀م ر︲︀(ع) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٢۶

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۶/٩٨/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز -

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آگهى فراخوان عمومى انتخاب مشاركت كننده
︀ل  ︣داری  ﹋︣ج از︨  ︡ه︫  ︣دا︠️︫  ﹫﹍﹫︣ی  وا︻︀ده ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی︎   ︎﹤ ﹞︀ره ١٠٢/٩٣۴ ﹡︧︊️︋   ︫﹤ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋   ︨﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ﹤︋﹢︭﹞ ﹤ ︀ ا︨︐﹠︀د︋  شهردارى كرج در ﹡︷︣ دارد︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ︭﹢︮﹩ در ا﹝︣ اداری و ﹆﹢﹇﹩ ﹝﹢︲﹢ع از︨   ︩︠ ︀ ﹝︪︀ر﹋️︋  ١٣٨٧ ا﹜﹩ ١۴٠٠در ︀ر﹢ب ﹝﹆︣رات ︗︀ری ﹋︪﹢ر و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩︋ 
︀ ﹊﹩ از رو︫︀ی ذ﹏ ارا﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد :  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل و︋  ︣﹋️ در﹁︣ا︠﹢ان ︋  ︍︣ده︫   ︨-١

.︫︡︀  ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︡ت ۴۵ روز ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و﹞ ﹤ ︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ﹋﹥︋  ا﹜︿- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︣داری ﹋︣ج  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ﹝︣د﹝﹩︫  ︀ز﹝︀ن︨   ︨﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞ ︣ ﹞︀ره ︧︀ب ١٠٠٨٢٧٩۵٢٨٩۵︋︀﹡﹉︫   ︫﹤  ب- وار︤ ﹁﹫︩ ﹡﹆︡ی ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣︋ 

︍︣ده   ︡ون︨  ﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ و ﹝︪︣وط︋   ︎﹤ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︀ز﹝︀ن︨   ︨-٣.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ٢-︋︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم ﹁︣ا︠﹢ان ﹨︣﹎︀ه
و︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر ︋︨︣︡ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣﹡﹢ا﹨︡ داد.۴-﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋︀︋️ ﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︋﹥ ︧︀ب ٧٠٠٨٢۴١٢٧٠۶۵ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︫︣ ︋﹥ ﹡︀م ︨︀ز﹝︀ن 
︀ز﹝︀ن  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان  از︨   ︠ ️︗ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از  ︑︀ر.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︵﹢︋︣﹞ ر︨﹫︡ ا︨﹠︀د ﹤در ﹇︊︀ل ارا ︤︀ی ﹝︣د﹝﹩ وار︐﹋︢اری و ﹝︪︀ر﹎ ﹤︀﹞︨︣
 ﹤ ︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و﹝﹞﹢ر︋  ︣︡ ا︨﹠︀د دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥︋  ︀زار روز ﹐﹜﹥ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡.۶-﹨﹠﹍︀م︠  ﹙﹢ار ︻﹑﹝﹥ ︗︺﹀︣ی ﹡︊︩︋  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ﹝︣د﹝﹩ وا﹇︹ در︋ 

︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ا﹜︤ا﹝﹫︧️.٧-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان  ﹝﹠︡رج ا︨️. ︣ای︫   ︋﹤︧︨﹢﹞ / ️﹋︣  ︫︣﹞
︣﹋️ / ﹝﹢︨︧﹥ ﹡﹞﹢ده   ︫︣﹞ ﹤ ︡ون ا︋︀م ﹐ک و ﹝﹞﹢ر︋  ︭﹢رت ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︪︬ و ﹝︺﹫﹟ و︋  ︀﹋︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ (ا﹜︿- ب – ج) را︋   ︎﹤﹫﹚﹋ ️︧︀ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹁︣ا︠﹢ان  ﹝﹩︋  ︡﹩ ا︨️︫   ︋ -٨

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩︋  ︺︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨-٩.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︣ ︀ز﹝︀ن︨  ﹥ وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ۴/٩٨/٧︋   ︫︕﹠ ︀︀ن و﹇️ اداری روز︎  و ︑︀︎ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی  ︀ز﹝︀ن︨  ﹥ د﹁︐︨︣  ︀زد︡ و  ︀︱﹢رًا︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ﹝︣د﹝﹩︋  ︀ز﹝︀ن︨   ︨﹉﹠﹫﹛ ️︀ ﹫︪︐︣ از وب︨  ١٠- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︀ز﹝︀ن   ︨﹏﹞ ١۴ در  ️︻︀ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/۶  راس︨  ﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ در روز︫   ︎-١١.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠٢۶٣٢٧۵۶٣٣٧ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀ و ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣داری ﹋︣ج ﹝︣ا ﹝︣د﹝﹩︫ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣﹡︡ه ︑︺﹫﹫﹟︠  ︣ر︨﹩︋  ︦ از︋  ︀ز﹎︀︪﹩ و︎  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ﹝︣د﹝﹩︋ 
.︡ ︀︫︡ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︺︡ از ︑︀ر ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ر︨﹫︡ه︋  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ︣﹋️ / ﹝﹢︨︧﹥ و ﹡﹫︤︎   ︫︉︀ ︡ون ﹝︣ و ا﹝︱︀︮   ︋،﹜︊﹞ ،︡وش﹞ ︀دات ﹡︀﹇︬ و﹠︪﹫  ︎﹤  ︋-١٢

︀ی   ︋︤وار ﹤ ︣ ﹋︣ج ﹡︧︊️︋  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫   ︫﹤︧﹚︗ ﹟﹫﹝﹊ و ️︧﹫  ﹤︋﹢︭﹞ ﹅︋︀︴﹞ ️︧︀﹊︭︡و︋  ︣﹡︡ه ﹝﹩︋  ︀︫︡و︋  ︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩︋  ︣ ︻︡ه︋  ︣وژه︋   ︎﹏در ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹫﹚﹋-١٣
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر  ︣داری ﹋︣ج در ﹇︊﹢ل ﹉ و ︀ رد ﹋﹙﹫﹥︎  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩︫  ︣داری ﹋︣ج ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ١۴-︨︀ز﹝︀ن︨  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︫  ︀ز﹝︀ن︨  ﹥ ︧︀ب︨  ︠︡﹝︀ت︋ 

  .︡﹠︫︀ ︀︧️ ︑﹢ا﹡︑ ﹩︀﹫﹥ و ︑︧﹙﹫﹛ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان دارا︋  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩︋   ︫-١۶ .︫︡︀ ﹫︪﹠︀دات ﹨﹀️ روز ﹋︀ری ﹝﹩︋  ︣ر︨﹩︎  ا︨️ . ١۵ - ﹝︡ت ز﹝︀ن︋ 
 ︨︀ز﹝︀ن ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ ︫︣داری ﹋︣ج 

ع ۹
۸۰
۷۶
۸۳

/ع
۹۸

۰۷
۶۲
۶

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ٣٢٠︑︐﹢ا︋﹩   ︋﹅︣ ︧ــ︐﹛ ا︻ــ﹑م﹫ دارد︨ 
︫ــ﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از 
 .︡︀﹝﹡ ︡اری،﹡︭ــ︉ و راه ا﹡︡ازی︣︠  ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١١، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

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

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٢٠/۶/٩٨
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣٠/۶/٩٨

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۶۱
۹

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︎︨︣ــ﹠﹏  ذ﹨ــ︀ب  و  ا﹝﹢راــ︀ب  دارد  ﹡︷ــ︣ 
︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۶، از  ــ﹥︫  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ -︀رراه  ︪﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑  ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۶۲
۱

فراخوان مزايده
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت آ﹝︊﹢﹐﹡︦ ︭︠﹢︮﹩  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤اــ︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٣، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤اــ︡ه ︑︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︨ــ︐︀د) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل 
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ -︀رراه  ︪﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑  ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢١ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر ﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٠
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/٧/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏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
۶۲
۴

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ︑﹢زــ︹ ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
٣٢٠ ︑︐﹢ا︋ــ﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋ از ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١١۵، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ﹎︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫ ︡ -رو︋﹥ روی︫  ︪ــ﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋ 
️ -︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه  ﹞﹑ ︩ و︨  ︣ک دا﹡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︫ 

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز ٢٠/۶/٩٨
* ﹝﹙️ 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:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

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

م��درک فارغ التحصیلی اینجانب محمدرضا فرزاد 
پور فرزند محس��ن ش ش 1667 صادره از مشهد 
در مقط��ع کارشناس��ی رش��ته نرم اف��زار صادره 
از واحد دانش��گاهی نیش��ابور به شماره 22567 
مفق��ود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
را  م��درک  اص��ل  می ش��ود  تقاض��ا  یابن��ده  از 
ب��ه  نیش��ابور  اس��امی  آزاد  دانش��گاه  ب��ه 
مجتم��ع  پژوه��ش  بل��وار  نیش��ابور  نش��انی: 
دانش��گاه آزاد اس��امی واح��د نیش��ابور اداره 
نمایی��د.  ارس��ال  التحصی��ان  ف��ارغ  ام��ور 
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سیس��تم  خودروس��واری  س��بز(  شناس��نامه)برگ 
پژوتی��پ 405 ج��ی ال ایکس ای 8/1 رنگ مش��کی 
متالیک مدل1382 ش��ماره موت��ور 22568221505 
شماره شاس��ی 82020659 ش��ماره پاک 228س24 
ایران85 بنام سعید درواژ مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد - ایرانشهر /ع
98
07
70
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبز،س��ند مالکی��ت و ب��رگ کمپانی س��واری 
س��ایپا  تیپ    131SL به رنگ س��فید - روغنی مدل 
1390 به ش��ماره موتور 4220947 و ش��ماره شاسی  
S3412290930145   به شماره پاک 54 - 515 ط72 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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ب��رگ سبز،س��ند مالکیت و کارت س��وخت س��واری 
سیستم پژو تیپ   405SLX-TU5  مدل 1397 به رنگ 
سفید – روغنی به شماره موتور  164B0209571   و 
شماره شاسی  NAAM31FEXJK714699  به شماره 
پ��اک 54 – 655 ق69 مفق��ود گردی��ده وازدرج��ه 

اعتبارساقط می گردد.  /ع
98
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آ

آگهی مزایده )نوبت اول(
ش��هرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار 

نماید.
1- تاکسی بیسیم 133

2- قطعه زمین واقع در جانبازان جنوبی جنب جایگاه CNG )کارواش فعلی( )تجدید(
3- تابلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر )تجدید(

4- سوئیتهای اقامتی مجتمع سیدمرتضی
5- قصر بادی پارک بسیج

6- واحدهای اداری- مسکونی تجاری ابتدای خیابان دادگستری
7- واحد تجاری شماره 18، 19 و 20  مجتمع سیدمرتضی )تجدید(

8- پارکینگ شماره 2 شهرداری واقع در جنب پاساژ جوادیه
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 98/6/30 لغایت پایان وقت اداری 98/7/8 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز چهارشنبه مورخه 98/7/10

7- مح��ل دریاف��ت اس��ناد مزای��ده و کس��ب اطاع��ات بیش��تر، ام��ور حقوق��ی و قراردادهای ش��هرداری                                          
با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
 روابط عمومی شهرداری کاشمر
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ب��رگ سبزس��واری پرای��د132 م��دل 1391رنگ آبی 
سیرمتالیک ش��ماره پاک :32 629 ق 56 ش:موتور: 
ب��ه   SS420090090024 شاس��ی:  ش:    4529548
مالکیت هادی هاشم زئی کدملی 5639711639فرزند 
ف غام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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برگ س��بز خودرو 206 به ش��ماره انتظامی 79 
11 وش��ماره موت��ور14186010367  676 ص   –

وش��ماره شاس��ی 22506921 مفق��ود گردیده 
وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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آگهی تغییرات شرکت آریسا کاو آرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2148 و شناسه ملی 14004044138
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق 
گردید:مطالعات امکان س��نجی، انجام مطالعات فنی در زمینه طرح های فنی اساسی)س��وئیچ، دیتا، موبایل، انتقال، ش��بکه های دسترسی 
زیر س��اخت ومدیریت ش��بکه( بکارگیری سیستم های مختلف انتقال تعیین استراتژی ش��بکه های مختلف، مطالعه و بررسی فناوری های 
جدی��د، بکارگیری سرویس��های جدی��د مخابراتی انجام مطالعات فنی و اقتص��ادی در زمینه ارایه طرحهای جامع و تفصیلی و بهبود ش��بکه، 
تعیین اس��تراتژی متحول کردن ش��بکه، نظارت بر نصب و راه اندازی سیس��تمهای مختلف سوئیچینگ، مدلهای مختلف مخابرات روستایی، 
بررس��ی سیس��تم های مدرن انتقال واستانداردهای مربوط، اس��تراتژی وارد کردن تکنیکهای جدید انتقال، طراحی و مهندسی سیستم و 
تدوین مشخصات فنی، ارایه طرحهای مقدماتی و تفصیلی و نظارت بر نصب و راه اندازی شبکه های انتقال، نصب،راه اندازی و پشتیبانی 
شبکه های بی سیم و با سیم- اجرای پروژهای وب و اپلیکیشن،نصب دوربین های مدار بسته آنالوگ و دیجیتال، پشتیبانی سیستم های 
س��خت افزاری ،خرید و فروش سیس��تم های کامپیوتری ،لوازم جانی و قطعات وابسته پیمان ها وعقدقراردادومشارکت بااشخاص حقیقی 
وحقوقی اعم از دولتی و خصوصی،ش��رکتها ،نهادها ادارات و موسس��ات داخلی و خارجی و سایرموسسات و شرکتهایی که دارای هدف های 
مشابه باشند و اخذ نمایندگی ازشرکتهای جدید ، شرکت درمناقصه هاومزایده ها ،افتتاح حساب واخذوام واعتبارات ریالی و ارزی ازکلیه 
بانک هاوموسس��ات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی تاس��یس نمایندگی درسایرش��هرهاونقاط داخل و خارج از کش��ورو 
آقای محمدرضا ش��ریعتی ش��ماره ملی 0902444816 با پرداخت مبلغ 500,000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء درآمد. درنتیجه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1,000,000 ریال به 1,500,000 ریال افزایش یافت. اخرین میزان سهم الش��رکه شرکا به شرح ذیل میباشد :آقای 
جواد رجبیان دارای500000 ریال سهم الشرکه آقای حسن هنرمندی دارای500000ریال سهم الشرکه 3-محمدرضا شریعتی ایوری دارای 

500000 ریال سهم الشزکه و تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به دونفرکاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )593751(

س
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38

آگهی تغییرات شرکت خاور نگهدار مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12649 و شناسه ملی 10380283348
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زیان عملکرد س��ال منتهی به 29 اس��فند 1397 ش��رکت به تصویب رس��ید 2-موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران 
به شناس��ه ملی 10380152313 ش��ماره ثبت 1735 بعنوان بازرس اصلی و آقای عوضعلی عظیمی به ش��ماره ملی 1531794602 بعنوان 
ب��ازرس علی البدل برای یکس��ال مالی انتخاب گردیدند 3- آقای علیرضا طاهری تبار کدمل��ی 0930685156 آقای ناصر ابراهیمی امین 
کد ملی 00420019003 آقای عباس��علی شبان بجستانی کدملی 5629772406 آقای سید مرتضی طیرانیان حسینی کدملی 0933841051                   
محمد یزدیانی کدملی 0931534755 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 4- روزنامه قدس به عنوان 

روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590884(
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آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه دانیال شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 38105 و شناسه ملی 10380537688

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: - آقای داراب عطارباش��ی به ش��ماره ملی 0931433096 به نمایندگی موسسه خیریه کارآفرین امیر المومنین به 
ش��ماره ثبت 3176 - خانم فهیمه مربی هروی به ش��ماره ملی 0943315964 - آقای محمد حسن مزدستان به شماره ملی 0859240606 
ب��ه مدت دو س��ال انتخاب گردیدن��د . - آقای مرتضی نیک صفت به ش��ماره ملی 0939609568 به عنوان بازرس اصلی و آقای مس��عود 
حس��ین زاده کاش��انی به ش��ماره ملی 0938571567 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590857(

آگهی تغییرات شرکت شبرو سرخس 
شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 61 

و شناسه ملی 10860041516
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398,05,01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - خانم سیما علی میرزائی 
کد مل��ی 0819898775 و آقای علی فرهادی 
ادری��س  آق��ای  و   0944898874 کدمل��ی 
علیمیرزائی کد ملی 0810036649 به عنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )593750(

س
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آگهی تغییرات شرکت شبرو سرخس 
ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت 

61 و شناسه ملی 10860041516
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,05,01 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - خانم 
سیما علی میرزائی 0819898775 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علی فرهادی 0944898874 
ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و آقای 
ادری��س علیمیرزائ��ی 0810036649 مدیرعامل و 
عض��و اصلی هیئت مدیره ش��رکت ب��رای مدت دو 
سال تعیین شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
شرکت با امضاء مدیرعامل )ادریس علیمیرزائی ( 

به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )593749(
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76
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آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی 
اوج فراز بیهق ش�رکت با مس�ئولیت 
محدود به ش�ماره ثب�ت 49700 و 

شناسه ملی 10380155107
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,04,10 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : � آقای 
عل��ی طبس��ی ب��ا ش��ماره مل��ی 0793650445 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره � خانم مهسان مسلمی 
با ش��ماره ملی 1062870514 به س��مت مدیرعامل 
و عضو اصلی ش��رکت ب��ه مدت نامح��دود انتخاب 
گردیدند. کلیه اس��ناد و مدارک و اوراق بهاء دار 
با امضاء ثابت مدیر عام��ل یا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593748(
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آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه 
دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22899 

و شناسه ملی 10380383699
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1397,11,15 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -اعض��ای هیئ��ت مدیره به ش��رح ذی��ل برای 
م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدند: - ش��رکت صنایع 
ش��یر ایران)سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 38074 و 
شناسه ملی 10100834933 - شرکت شیر پاستوریزه 
پ��گاه گیان)س��هامی خاص( به ش��ماره ثب��ت 8840 و 
شناسه ملی 10720219420- ش��رکت بازرگانی صنایع 
شیر ایران)س��هامی خاص( به شماره ثبت 224418 و 

شناسه ملی 10102656324 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)593902(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن و عمران 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2873 و شناسه ملی 

10380186188
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
مورخ 1397,02,19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - اختی��ارات هیئ��ت مدیره به 
شرح صورتجلسه به مدیر عامل شرکت 

تفویض گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )593921(
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   حجت االسام محمدجواد نظافت یزدی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 23 شهریور 1398 14 محرم 1441 14 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9061 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
میلیاردها تومان رشوه و سوءاستفاده از صدها میلیون 

دالر ارز دولتی در پرونده »شرکت نیشکر هفت تپه«
ایلنا: ۲۰ روز پس از بازداشــت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر 
هفت تپه، اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوء استفاده 
از صدها میلیون دالر ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه های سنگین به برخی 

مدیران به چشم می خورد.
بهمن 1۳۹۴ سازمان خصوصی سازی 1۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه را در فرایندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳1 ســاله 
واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با ۶ میلیارد تومان 
پیش پرداخت، مالک شــرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی های آن، ۲۴ هزار 
هکتار زمین مرغوب بود. در عین حال اسناد بدست آمده نشان می دهد تخلفات 
مدیران شــرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق 
کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آن ها با اتهامات مهمی 

همچون سوءاستفاده در دریافت و هزینه کرد ارزهای دولتی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، در خصوص بخشی از ارزهای دولتی که به نام شرکت نیشکر 
هفت تپه برای واردات کاالهای اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی 
شــده ، یعنی کاالیی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده است و در 
برخی موارد نیز گران نمایی انجام شــده است، یعنی یک خط تولید ۳۵ میلیون 

دالری، ۳۵۰ میلیون دالر اظهار و برای آن ارز دولتی دریافت شده است.
امــا در جریان این روابــط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشــم 
می خورد که در ابتدای بازداشتشان تالش های سیاسی برای آزادی یکی از آن ها 
هم انجام گرفت، اما این تالش ها بی نتیجه ماند. مدیرانی که در پرونده مفاسد هم 
در حال محاکمه هستند. این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت تپه نیز بیش 
از هزار سکه و خودروهای گرانقیمت به عنوان رشوه دریافت کرده اند، ضمن اینکه 

یکی از آن ها در قالب سهام بورس مبالغ کالنی رشوه گرفته است.
عالوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار 
وثیقه آزاد شــدند و در خصوص برخی دیگر تحقیقات در جریان و پرونده آن ها 

مفتوح است.
شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده ها 
قربانی خصوصی ســازی مسئله دار هستند که رئیس سازمان خصوصی سازی ۲۳ 
مرداد ۹۸ با حکم قضایی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه قضائیه چندین بار 
از مشکالت به وجود آمده برای کارگران در اثر خصوصی سازی های پر حاشیه انتقاد 
کرده بود. چهار ماه پیش نیز 11۵ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه 

خواسته بودند به پرونده های متعدد تخلف در واگذاری ها رسیدگی فوری شود.
گفتنی اســت، چندین طرح تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی ســازی و 
پروژه های واگذار شده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است که شرکت 

کشت و صنعت هفت تپه یکی از آن هاست.

روند بورس در نیمه دوم سال، مثبت و همچنان 
پیشرو

نود اقتصادی: مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: روند متغیرهای 
سرمایه گذاری فعاًل تبعیت از بازار است. کاهش نرخ دالر، آن هم به شکل مستمر 
و افزایش احتمال گفت و گوهای سیاســی پیام ثبات بیشتر اقتصادی را به مردم 
می دهد. طبیعی است که در این شرایط، بورس پیشرو بوده و پیش بینی می شود 

در ۶ ماه دوم سال همچنان پیشرو باشد.

برخی افراد ۲۸ برابر دیگران یارانه می گیرند
باشگاه خبرنگاران: حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: در سه سال گذشته یارانه برخی از افراد قطع شده است در حالی که 
آن ها مستحق دریافت یارانه بودند. بنا بر اعالم سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۷، 
افزون بر ۸۵۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع شده و بنا بر همان گزارش، 
برخی از افراد تا ۲۸ برابر دیگران از یارانه پنهان استفاده کرده اند که مصادیق این 

نوع یارانه، سوخت و برخی از دیگر خدمات است.

کدام هدف برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی مناسب تر است؟

سرمایه مردم بر سر دوراهی بانک و بورس!
 اقتصاد/ ساحل عباسی  در حالی که نقدینگی 
در کشــور به مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده 
و روزانه هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم آن افزوده 
می شــود، رکود نیز دامن خود را بر اقتصاد کشــور 

گسترانده است.
مرکز پژوهش های مجلس با انتشــار گزارشــی با 
۹پیشــنهاد در بخش راهکارهای چهارگانه کنترل 
نقدینگی موجود با هدف کنترل ســفته بازی و ورود 
نقدینگی به بازار ملتهــب دارایی ها )اعم از ارز، طال، 
امالک، مســتغالت و...(، کنترل ســپرده های کالن 
و تراکنش های آن هــا، فــروش دارایی های دولتی 
و ســپرده گذاری یکســاله منابع حاصله در بانک ها 
)با هــدف جمــع آوری نقدینگی مــردم(، اجرای 
مالیات ســتانی از عایدی ســرمایه و ثبات بخشی به 
بازار ارز و سکه را پیشنهاد کرده است، در عین حال 
کارشناسان اقتصادی معتقدند صاحبان نقدینگی به 
دنبال گزینه جذابی برای سرمایه گذاری در دو راهی 

بورس و بانک ایستاده اند. 

 هدایت نقدینگی به سمت بورس
احمد جانجان، کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با 
خبرنگار ما می گوید: بخشی از نقدینگی که امروز در 
اقتصاد ما وجــود دارد و موجب اختالل در بازارهای 
مختلف شده همان پولی است که سال ها در بانک ها 
پارک شده بود و بانک ها تالشی برای تزریق این منابع 

مالی به بخش تولید انجام ندادند، پس الزاماً هدایت 
نقدینگی به سمت بانک ها به دلیل ساختارهای فعلی 
بانکداری به افزایش تولید و رونق آن منجر نمی شود.

وی تأکید می کند: پولی که در بانک ها پارک می شود 
باید به صورت واقعی به بخش تولید اختصاص یابد نه 
اینکه با پرداخت سود هر روز به حجم آن اضافه کنیم 
و آثار و پیامدهای ناشی از این تورم پولی را در اقتصاد 

افزایش بدهیم.
جانجــان با بیان اینکه هدایت نقدینگی در بورس از 
طریق عرضه اولیه بسیار مؤثر خواهد بود و می تواند 
نقدینگی بخش تولید را پشتیبانی کند، می افزاید: باید 
قوانین مربوط به بورس را اصالح کنیم تا در بلندمدت 
هم شرکت های بیشتری به سمت بورس جذب شوند 
هم ساختارهای غلط آن مثل زمان کوتاه معامالت و 
بازه نوسان قیمت تغییر یابد تا جذابیت های بیشتری 
برای سرمایه گذارها داشته باشد و آن ها ترغیب شوند 
منابع خود را به بورس منتقل کنند و به تبع شرکت ها 
نیز از این نقدینگی به طورمستقیم بهره مند می شوند.

هدایت منابع به سمت بانک ها به نفع اقتصاد
کامران ندری، اقتصــاددان در گفت و گو با خبرنگار 
ما می گوید: هدایت ســرمایه ها به بانک ها مطلوب 
سیستم بانکی کشور است؛ به این معنا که با انتقال 
ســرمایه های خرد و کالن و جمع آوری سرمایه ها از 
بازار دالر یا طال، سیستم بانکی مجبور به استفاده از 

منابع بانک مرکزی نمی شــود. وی با اشاره به اینکه 
اســتفاده حداکثری از منابع بانکی بــرای تولید در 
شرایط کنونی به هیچ وجه صحیح نیست، می افزاید: 
نقدینگی کنونی اقتصاد ناشی از بدهی بانک هاست؛ 
بانک ها به واسطه ایجاد دارایی هایی، منجر به افزایش 
بدهی در اقتصاد شده اند، از این رو برداشت نکردن از 
منابع بانکی و هدایت منابع به سمت بانک ها به نفع 

اقتصاد کشور است.

 خروج منابع از بانک ها 
منجر به افزایش داللی است 

وی تأکید می کند: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی 
کــه بر مبنای عدم ســرمایه گذاری در بانک ها انجام 
می شــود به معنای رجوع طلبکاران به بدهکاران در 
دریافت ثروت های خود است؛ بی شک اگر منابع مالی 
مردم به ســمت بانک ها هدایت نشود یا از بانک ها 
خارج شــود دامنــه داللی و  واســطه گری در 
بازارها افزایش می یابد. کاهش نرخ سود بانکی 
یا تالش برای عدم هدایت ســرمایه ها به سمت 
بانک به معنای ســوق دادن مردم به ســمت 
بازارهای طال، ارز، خودرو، زمین و مسکن است. 
افزایش داللی در حوزه های اشــاره شده عالوه 
بر ابقای تورم، موجب رکود می شــود، بنابراین 
در شــرایط کنونی عدم دخالت مسئوالن برای 

بغرنج تر نشدن اوضاع مهم است.

  عبور از رکود با هدایت سرمایه ها
دکتر محمد کهنــدل، اقتصــاددان در گفت و گو با 
خبرنگار ما می گوید: هدایت سرمایه های خرد و کالن 
به سمت بانک ها از این جهت حائز اهمیت است که 
عــدم تمایل یا توجه مردم به انجام اقدامات داللی و 
واسطه گری را به نمایش می گذارد. هدایت سرمایه ها 
به بانک ها نشانه مثبتی است و بیانگر رکود نیست، 
هر چند اقتصاد  ایران در حال حاضر در رکود به سر 
می برد اما جذب سرمایه به بانک ها منجر به کاهش 

اختالل در بازارها می شود.
وی می افزاید: اگر شــرایطی فراهم شود که از کسب 
ســود در انجام مبــادالت دارایی هــا در بانک ها یا 
سایرعوامل اقتصادی اعم از افراد حقوقی یا حقیقی 
ممانعت به عمل آورده شــود یا بسترسازی هایی در 
زمینه عدم تمایل مردم به ورود در بازارهای مختلف 

اندیشیده شود، اقتصاد عالمت های مثبتی را دریافت 
خواهد کرد.  

وی تأکید می کند: اگر تولیدکننده ای خواستار دریافت 
تسهیالت بود بنا بر درصد ســود، بانک می تواند به 
جای برداشت از اصل سرمایه در سود تولید به میزان 
خواسته شده شریک شده و دریافت نماید؛ موضوعی 
که سیســتم بانکی تا کنون بدان اهتمام نداشــته. 
بستن قراردادهای صوری و برداشتن از اصل سرمایه 
شیوه های بانکداری ماست که تولید را با چالش های 
بسیاری روبه رو کرده است، بنابراین ورود قوه قضائیه 

برای نظارت در این بحث الزامی است.
همکاری دولت و مجلس در تصویب ماده واحده ای 
در راستای ایجاد ساختارهای الزم در سیستم بانکی 
برای توجه هر چه بیشتر به عقود مشارکتی به صورت 

فوری اقدام بزرگی به سمت رونق اقتصادی است.

 طرح جدید وزیر اقتصاد
برای ایجاد کانال سبز مالیاتی 

 خرید مسکن آماده 
ارزان تر از ساخت آن است

نامه نگاری مجلسی ها برای 
جلوگیری از افزایش قیمت بلیت

 مبارزه با زمین خواری 
با جدیت بیشتری دنبال می شود

 ایجاد ۱۰۰هزار فرصت شغلی 
در روستاها 

تسنیم: امیــد پارسا، رئیس 
ســازمان مالیاتی با اشاره به 
طرح جدید وزیر اقتصاد برای 
ایجاد کانال ســبز مالیاتی با 

اولویت شرکت های بورسی گفت: مالیات بر اساس 
قانون دریافت می شــود، ولی با توجه به شفافیت 
موجود در شرکت های بورسی، واحدهای منتخب 
در اولویت اجــرای این طرح قرار می گیرند که از 
بخشــش یا تخفیف در بخشی از  جرایم مالیاتی 

برخوردار می شوند. 

فــارس: جمشــید برزگر، 
سراســری  کانون  رئیــس 
انبوه سازان با اشاره به کاهش 
۳۵ تــا ۵۰ درصدی صدور 

پروانه های ســاختمانی گفــت: در حال حاضر 
مســکن آمــاده ارزان تر از ســاخت یک واحد 
مسکونی خواهد بود. تا سه سال پیش متوسط 
قیمت تمام شده هر متر مسکن ۸۰۰هزار تومان 
بود، اما هم اکنون این عدد به ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان رسیده است.

کوسه غراوی،  شــهرام  مهر: 
عمران  کمیســیون  عضــو 
مجلــس از نامــه جمعی از 
نمایندگان مجلس و اعضای 

کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی برای 
جلوگیری از افزایش قیمت بلیت هواپیما خبر 
داد. وی با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت باید 
روند معقول و منطقی داشته باشد، افزود: این کار 
یک بار آذر سال گذشته صورت پذیرفته و نباید 

دوباره افزایش داشته باشد.

ایرنا: علیرضا اورنگی، رئیس 
سازمان امور اراضی کشور از 
تعیین فرمانده یگان حفاظت 
همه  در  کشــاورزی  اراضی 

اســتان ها خبر داد تا از ایــن پس اجرای قانون 
حفظ اراضی زراعی و باغی کشــور در راستای 
امنیت غذایی، برخورد با پدیده زمین خواری و 
تغییر کاربری غیرمجاز با جدیت دنبال شود. وی 
افزود: جلوگیری از خرد شدن اراضی نیز به عهده 

این یگان است.

ایســنا: اصغر نورالــه زاده، 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید اظهار کــرد: پیش بینی 
کردیم تا پایان امسال ۲ هزار 

میلیارد تومان تســهیالت به طرح های اشــتغال 
روستایی بدهیم که 1۰۰ هزار فرصت شغلی جدید 
در کشور ایجاد خواهد کرد. وی از اجرای طرح هر 
روستا یک محصول در ۶۰ روستا خبر داد و گفت: 
در این طرح کارهایی که در زنجیره ارزش، قابلیت 

ساماندهی دارند حمایت می شوند.

چهره خبر
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبردادرئیس سازمان امور اراضی کشور گفتعضو کمیسیون عمران مجلس بیان کردرئیس کانون سراسری انبوه سازان خبردادرئیس سازمان مالیاتی افزود

کشتیرانی به کمک خودروسازان می آید       تسنیم: محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه از کمک برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور مضایقه نخواهیم 
کرد، گفت:  برای رفع مشکالت باید بر اساس اعتماد متقابل وارد میدان شویم و همکاری ها را بر مبنای مدلی که به طرفین آسیب نرسد ادامه دهیم. وی همچنین با استقبال از بهره مندی از تسهیالت بانکی در 

زمینه تأمین نقدینگی ایران خودرو در مسائل کشتیرانی، دستور بررسی مفاد پیشنهادی ایران خودرو برای رفع موانع موجود را صادر کرد.

خـــبر

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى مياندرود

ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390,9,20  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى مياندرود مورد رس ــه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــى ك ــالك متقاضيان ،ام

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شهرياركنده پالك اصلى 29 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 900.60 متر  ــبت به شش ــيدمحمد پيرى زيركوهى نس 15 فرعى س
مربع خريدارى بدون واسطه از عذرا سرگزى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 243.71 متر  ــبت به شش ــيدمحمد پيرى زيركوهى نس 15 فرعى س
مربع خريدارى بدون واسطه از عذرا سرگزى مالك دستدارمى.

16 فرعى احمد يوسفى نيا نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 452.55 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از صفدر يوسفى نيا مالك دستدارمى.

16 فرعى احمد يوسفى نيا نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 246.09 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از صفدر يوسفى نيا مالك دستدارمى.

16 فرعى رضا مالدار بادلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 401.05 متر مربع خريدارى 
بدون واسطه از برابر رأى 900836-08/03/91 مالك دستدارمى.

ــاحت 137.89 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــفى نيا نس ــهناز يوس 16 فرعى ش
خريدارى بدون واسطه از حاج حسين نادرى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 124.57 متر مربع خريدارى  ــبت به شش 82 فرعى ليال صداقت نس
بدون واسطه از غالمرضا خيارى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 209.44 متر مربع  ــرمى نس 1025 فرعى نجمه راضى اس

خريدارى بدون واسطه از سلمان مظلومى زيدى مالك دستدارمى.
ــت اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 184.37 متر  ــن رنج دوس 1251 فرعى حس

مربع خريدارى بدون واسطه از قاسم رنج دوست اسرمى مالك دستدارمى.
1313 فرعى على محمدپور اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1016.82 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از اسداله محمدپور اسرمى مالك دستدارمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 237.91 متر  ــرمى نس 1385 فرعى عادل محمدجانى اس

مربع خريدارى بدون واسطه از يوسف محمدجانى اسرمى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 298.03  ــن ورداسى الليمى نسبت به سه دانگ مشاع از شش محس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از وارثى حاج رجبعلى ورداسى الليمى مالك دستدارمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 349.05 متر مربع خريدارى بدون  ــوركى آزاد نس منير س
واسطه از حسين سوركى آزاد مالك دستدارمى.

مهرداد سمسكنده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 15666.86 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از مهرداد سمسكنده مالك دستدارمى.

نرجس ورداسى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 298.03 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از محسن ورداسى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در بادله پالك اصلى 48 بخش 4
591 فرعى هاجر صفرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 210.33 متر مربع خريدارى 

بدون واسطه از طاهره محكم كار بادله مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در انجيل نسام پالك اصلى 50 بخش 4

مائده جعفرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 605.90 متر مربع خريدارى بدون واسطه 
از فاطمه صفرى تنها امامى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4
ــير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر  ــوركى نسبت به پنج دانگ و هفده س اميد لطفيان س

سهم وقف به مساحت 336.99 متر مربع خريدارى بدون واسطه از صغرى عباس زادگان سوركى مالك دستدارمى.
ــاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر سهم  ــير و دوازده مثقال مش ــبت به پنج دانگ و هفده س پدرام مظاهرى نس
ــركت تعاونى فجر مياندورود مالك  ــويه ش ــطه از هيئت تس ــاحت 219.38 متر مربع خريدارى بدون واس وقف به مس

دستدارمى.
ــوركى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر  ــين اخوت س حس

سهم وقف به مساحت 179.20 متر مربع خريدارى بدون واسطه از گلعلى اخوت سوركى مالك دستدارمى.
خليل عزيزى دنگسركى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر 

سهم وقف به مساحت 125.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حاج محمد اسديان سوركى مالك دستدارمى.
محمدرضا عباسيان نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى با كسر سهم 

وقف به مساحت 117.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از منصوره عباسيان مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4

ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 315.48  ــبت به سه دانگ مش احمدعلى غالمى دارابى نس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از معصومه حبيبى مالك دستدارمى.

حسين آهنگر دارابى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 180.00 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از على آهنگر دارابى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 999.95 متر مربع خريدارى  ــين رمضانى دارابى نسبت به شش حس
بدون واسطه از حاج رضاعلى رمضانى مالك دستدارمى.

محمدحسن غالمى دارابى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 315.48 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از معصومه حبيبى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در ماكران پالك اصلى 6 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 193.95 متر مربع خريدارى  ــتمى اله خيلى نسبت به شش اميد رس

بدون واسطه از جانعلى فالح پور دنگسركى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در برگه پالك اصلى 11 بخش 9

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 842.00 متر مربع خريدارى  ــفنديارى كالئى نس رقيه اس
بدون واسطه از حسين اسفنديارى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 678.00 متر مربع خريدارى  ــفنديارى كالئى نسبت به شش رقيه اس
بدون واسطه از حسين اسفنديارى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9
باباعلى رئيسى آتنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 804.35 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

باباعلى رئيسى آتنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 253.48 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

ــاحت 1611.85 متر مربع خريدارى بدون  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش جليل عبدى نس
واسطه از رحيمه خورشيدى مالك دستدارمى.

على اكبر خورشيدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 360.40 متر مربع خريدارى بدون 
واسطه از تقسيم نامه ارث پدرى مالك دستدارمى.

ــاحت 321.20 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــيدى ميانائى نس على همت خورش
خريدارى بدون واسطه از وراث مرحوم مشهدى حسينعلى خورشيدى مالك دستدارمى.

ــاحت 201.33 متر مربع خريدارى  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش فضه كريمى ولوجائى نس
بدون واسطه از رضا عرب خزائلى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در عزت الدين و اناردين پالك اصلى 17 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 متر  ــاناز فريدنى راد نسبت به دو دانگ مشاع از شش س

مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
عبداله زارعى اسفندانى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
كوروش فريدنى راد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39216.59 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از محمود زارعى مالك دستدارمى.
ــند رسمى و ماده 13 آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته  ــار آگهى، راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اش ــتاها عالوه بر انتش روس
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  ــت ب ــه دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس ب
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى 
كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب 
را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و 

فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9807701
م.الف: 98/40/9549

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,06,23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,07,06

على اكبر نوريان اسرمى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

شماره : 303/98/2901         تاريخ : 06/20/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

حوزه ثبتى شهرستان فردوس
نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در اداره ثبت  و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل  اس

اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــاحت 20/46 متر مربع ،  ــدانگ يكقطعه زمين مزورعى ، به مس ــعيد فيروزبخت فرزند امير ، شش آقاى س
ــطه از آقاى محمد  ــده مع الواس ــماره پالك 4111 فرعى از 1ـ  اصلى بخش يك فردوس خريدارى ش از ش

اسماعيل معين ـ مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ حاشيه بولوار كشاورز 
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ اداره ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9807697
تاريخ انتشار نوبت اول:   23/ 1398/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/07/07

حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015004035- 1398/06/06 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طهورا رمضانى بواليت پدرش عزيز رمضانى به شناس
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس 0740674129 كد ملى 0740674129 صادره تايباد فرزند عزيز در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه  ــماره 661 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس 190,93 مترمربع پالك ش
ــعيد فاضل سعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــمتى از مالكيت احمد س ثبت ملك تايباد از محل قس
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807635
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015004034- 1398/06/06 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 0740014390 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حفصه خوافى به شناس تصرف
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 1028,11 مترمربع  0740014390 صادره تايباد فرزند عبدالقيوم در شش
ــماره 661 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از  پالك ش
ــعيد فاضل سعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت احمد س محل قس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807637
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003206- 1398/04/25 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 767 كد ملى 0749422238 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم رمضانى به شناس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 251,21 مترمربع پالك شماره 251 اصلى  تايباد فرزند على محمد در شش
ــمتى از مالكيت قدير على  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ميرزائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نس روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9807643
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003170- 1398/04/23 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عزيز رمضانى به شناسنامه شماره 3587 كد ملى 0749793503 صادره 
تايباد فرزند على محمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 194,66 متر مربع پالك شماره 661 فرعى 
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت  از 250 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده اس ــعيد فاضل س احمد س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807646
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده   / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003192- 1398/04/24 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 723 كد ملى 0749762896 صادره  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم رابعه رمضانى به شناس
تايباد فرزند على محمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 133,11 متر مربع پالك شماره 251 اصلى 
ــمتى از مالكيت قدير على  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــت عبدالغنى على ميرزائى و قس ــى از مالكي ميرزاي
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807648
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003169- 1398/04/23 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 

ــاالرى فرزند غالم رسول بشماره شناسنامه 2731 صادره از تايباد  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اميد س
ــاحت 204,28 متر مربع پالك 661 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
ــمتى از مالكيت احمدسعيد فاضل سعيدى و قسمتى از  ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قس 14 مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807651
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/07

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره 342 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكلي ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه 
ــنامه 1905 صادره ازهمدان دريك  ــماره شناس ــى فرزند عبداله به ش بالمعارض متقاضى آقاى احمد عباس
ــى واقع درحومه بخش يك  ــمتى ازپالك باقيمانده 9/81اصل ــاحت 238/66 مترمربع قس باب خانه به مس
همدان خيابان صدف ،بن بست مهر، خريدارى با واسطه ازمالك رسمى آقاى على يارمرادى محرز گرديده 
ــود درصورتى كه اشخاص  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى ش اس
نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 942)آ- 9807672
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/23     

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/8 
رئيس ثبت اسناد وامالك همدان – على زيورى حبيبى

آگهى مزايده
ــه 9400625  ــه 9400625 به موجب پرونده اجرائى كالس  آگهى مزايده مال غير منقول مورد رهن كالس
ــهامى خاص ) به شماره ثبت  ــته بندى خوراك آريان پارس ( س ــركت بس بانك صادرات همدان و عليه ش
ــدانگ پالك 3638 فرعى مجزا شده از1421 و 1422 فرعى از  6330 و آقاى اميربابائى فرزند ابراهيم شش
19 اصلى حومه 2 همدان به مساحت 240 متر مربع با حدود و مشخصات ، شماال ديواريست بطول 12 متر 
به شماره3659 فرعى . شرقا ديواريست بطول 20 متر به شماره 3639 فرعى ، جنوبا درب و ديواربه طول 
ــت بطول 20 متر به شماره 3637 فرعى ، ذيل ثبت  ــت به عرض 8 متر.غربا ديواريس 12 متر به معبرى اس
39006 صفحه، 236 دفتر 105 به شماره چاپى  098655 بنام آقاى امير بابا ئى ثبت و سند مالكيت صادر 
ــماره 14311 – 91/9/18 دفتر خانه 30 همدان دررهن بانك صادرات  ــت و طبق سند رهنى ش ــده اس ش
ــعبه همدان قرارگرفته و طبق نظريه مورخ 97/5/10 كارشناس رسمى به مبلغ 2/630/000/000 ريال  ش
ــهرك مدنى ،خ آزادگان ،كوچه گلستان ،پالك 11وپالك فوق يك باب  ــده به نشانى :همدان ،ش ارزيابى ش
ــده و با 20 سال قدمت فاقد  ــد كه بصورت شمالى احداث ش ــكلت آجرى ميباش ــاختمان  1/5 طبقه اس س
نماكارى بوده و درمعبر قراردارد.عرصه بمساحت 240 مترمربع و اعيان درهمكف 138مترمربع و زيرزمين 
ــت، داراى انشعابات شهرى است كه بعلت عدم انجام تعهد ازساعت 9 الى 12 روز يكشنبه  84 مترمربع اس
ــعيديه نبش بلوار غنى زاديان از طريق  ــمى  واقع در بلوارس ــناد رس مورخ 1398/7/14 دراداره اجراى اس
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى  ــد. مزايده ازمبلغ ارزيابى ،ش مزايده به فروش مى رس
ــعاب ويا حق اشتراك  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش ــود.الزم به ذكراس ش
ــهردارى وغيره تا  ــد ونيز بدهى هاى مالياتى وعوارض ش ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
تاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز درصورت 
ــد ونيم  ــترد خواهد ش وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس
عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزار خواهد، شد.(م الف949) آ-9807671
 تاريخ انتشار: 98/6/23

رييس اداره اجراى اسناد رسمى همدان-  حدادى

شماره : 139860307005001040
تاريخ: 1398/06/16

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــماره928-98 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  س
خانم شهين صادقى فرزند حسينعلى بشماره شناسنامه 468 صادره از بجنورد در يك باب خانه به مساحت 
ــمى  50/67 متر مربع از پالك ثبتى 155 اصلى اراضى كهنه كند بخش دو بجنورد خريدارى از مالك رس
ــب در دو نوبت به فاصله 15  ــت لذا به منظور اطالع عموم مرات ــر على باغچقى محرز گرديده اس ــاى قنب آق
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و عدم وص ــت در صورت انقض ــى اس بديه

خواهد شد.9807633
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/23
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/7

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 23 شهریور 1398 14 محرم 1441 14 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9061 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شایعه تخصیص اعتبار رتبه بندی به پرداخت معوقات صحت ندارد     پانا: وزیر آموزش و پرورش به شایعه تخصیص اعتبار رتبه بندی به پرداخت معوقات واکنش نشان داد. محسن حاجی میرزایی در 
توییت تازه خود نوشت: شایعه تخصیص اعتبار رتبه بندی به پرداخت معوقات به هیچ وجه صحت ندارد. اجازه نخواهم داد منافع معلمان عزیز تحت هیچ عنوانی تضعیف شود. معاون توسعه منابع دیروز مصاحبه کرده 

و این موضوع را کامل توضیح داده اند. اطالعات موثق را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنید.

پیش بینی زوال عقل در بیماران مبتال به سکته مغزی 
امکان پذیر شد

ایرنا: محققان موفق به توسعه یک روش 
تصویربرداری ام آرآی جدید شــده اند که 
قادر به شناسایی سرنخ هایی در افراد مبتال 
به سکته مغزی است که می تواند در آینده 
منجر به مشکالت شناختی و زوال عقل 
شود. به گزارش پایگاه خبری یونایتدپرس، 
این روش پیشرفته تصویربرداری دیفیوژن 

تانسور نام دارد و با بررسی دقیق عروق خونی مغز، می تواند احتمال بروز زوال عقل در 
بیماران مبتال به سکته مغزی را پیش بینی کند.

محققان با اســتفاده از این روش ۹۹ بیمار با میانگین ۶۸ سال را که به دلیل سکته 
مغزی، اختاللی در سیستم عروق مغز داشتند، بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میالدی 
مورد بررســی قرار دادند. این روش سه چهارم از موارد زوال عقل در بیماران مبتال به 
سکته مغزی را پیش بینی کرد. سکته مغزی به دلیل وقفه ای کوچک در جریان خون 
مغز یا انسداد رگ ها به وجود می آید. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به 

مغز محدود می شود و بخشی از بافت مغز آسیب می بیند.
سکته موجب آسیب و اختالل در عملکرد عروق خونی مغز می شود و همین امر منجر 
به نقصان در توانایی ها از جمله برنامه ریزی، تفکر، ســازماندهی و پردازش اطالعات 
می شود. با استفاده از این روش می توان بیمارانی که در معرض زوال عقل قرار دارند را 

شناسایی و با راهکارهای درمانی مناسب از بروز این عارضه جلوگیری کرد.

تغییر مسیر هواپیما به خاطر ریختن قهوه در کابین خلبان
ایسنا: یک هواپیمای مسافربری با ۳۳۷ 
سرنشــین از فرانکفورت به مقصد شهر 
»کانکــون« در مکزیک پس از اینکه قهوه 
داغ به  طور اتفاقــی روی صفحه کنترل 
کابین خلبــان ریخت مجبــور به فرود 

اضطراری شد.
در این حادثه که فوریه گذشته رخ داد اما 

گزارش آن پنجشنبه ۱۲ سپتامبر منتشر شد، به کسی آسیبی وارد نشده است.
این هواپیما که در زمان حادثه بر فراز اقیانوس اطلس در حال پرواز بوده اســت در 
شهر »شانون« ایرلند مجبور به فرود شد. بر پایه گزارش شعبه تحقیقات حوادث هوایی 
)AAIB(، ریختن این مایع داغ سبب بوی شدید سوختگی الکتریکی و ایجاد دود از 

صفحه کنترل شد و در پی آن خلبان تصمیم به فرود اضطراری گرفت.
بر اســاس این گزارش، یکی از خلبان ها قهوه خود را بدون ســرپوش مخصوص آن 
روی سینی قرار داده بود. به گزارش یورونیوز، شعبه تحقیقات حوادث هوایی درباره 
خط هوایی که این پرواز در آن دچار حادثه شد، اطالعاتی نداده است اما می گوید از 
زمان این اتفاق با تغییر دستورعمل ها به دنبال اطمینان از ارائه سرپوش قهوه در همه 

پروازهاست و به خدمه پرواز ضرورت استفاده از آن ها را یادآور می شود.

آزمایش روی حیوانات تا سال ۲۰۳۵ برچیده می شود
ایسنا: ســازمان حفاظت محیط زیست 
آمریکا)EPA( بیش از ۴میلیون دالر به 
پنج دانشــگاه آمریکایی می دهد تا روی 
یافتــن یک روش جایگزیــن برای انجام 
آزمایشــات علمی روی حیوانات تمرکز 
کنند. به گزارش ســاینس دیلی، سازمان 
حفاظت محیط زیســت ایاالت متحده 

آمریکا به فکر برچیدن آزمایشات علمی روی حیوانات تا سال ۲۰۳۵ است.
این سازمان اعالم کرده است که تمام آزمایشات روی پستانداران را تا سال ۲۰۳۵ از 
بین خواهد برد. این سازمان دولتی همچنین فاش کرد که ۴.۲۵ میلیون دالر بودجه 
به پنج دانشگاه می دهد تا به تحقیق و توسعه روش های آزمایشی جایگزین و شناسایی 

راه های کاهش استفاده یا جایگزینی حیوانات بپردازند.
دانشگاه هایی که از این بودجه استفاده می کنند شامل دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه 
وندربیلت، مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت، دانشگاه ایالتی اورگان و دانشگاه کالیفرنیا 
ریورســاید هستند. دنیای علم مدت هاست که به آزمایشات حیوانات اتکا می کند تا 
خطرات شیمیایی داروهای جدید انسانی و میزان خطر و عوارض آن ها را برای سالمتی 
انسان برآورد کند، اما در سال های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را در 

جهت کاهش این امر انجام داده است.

در سوگ استاد دکتر برادران رفیعی
او نیز گذشت از این گذرگاه

وان کیست که نگذرد از این راه
با شــنیدن خبــر روی در نقاب خاک 
کشــیدِن دکتر برادران رفیعی بســیار 
متأثر، متأسف و غمگین شدم، هر چند 
باز با خود می اندیشم که به راستی اگر 
»یاد مرگ« و این حادثه عظما نبود چه 

بالیی بر سر آدمی می آمد و در کجای کار او کاستی پدیدار می شد! 
وی از سالله مردان پاک و آزاده این دیار بود که به جمع علم و معنویت می اندیشید 
و دغدغه های معنوی و علمی پررنگی داشت و برای تحقق خواسته های خویش تا 
آخرین دقایق عمر شریفش از هیچ سعی و تالشی فروگذار نبود. سخن از استادی 
است که تجربه زیستن غنی داشت، بسان چشمه ای می جوشید و سر برمی آورد. 
ســال ها به دور از هر گونه نام و نان با مزین شــدن به آراستگی اخالقی و فضایل 
معنوی و با متانت و بردباری و پاکدستی و دوری از همه تعلقات دنیوی خدمت کرد 
و هرگز نخواست نامش پرآوازه شود. سخن از بزرگمردی است که گفتار و کردارش 

همراه با اخالص و در تناسب با هم بود.
 دکتر برادران رفیعی سال ها در جامه استادی و معلمی در دانشگاه فردوسی مشهد 
به جامعه علمی خدمت کرد و در مقام تعلیم و تهذیب نفس دانشجویان خویش 
کوشــا بود. او با همه تمکن و استطاعت مالی که ریشه در ارثیه پدری داشت به 
حقوق استادی خویش قناعت کرد و به دنیا مشغول نشد و با همه مراتب علمی 
و دانشی که از دانشگاه سوربن فرانسه آموخته بود، تسخر زدن به دنیا و مافیها و 

بی اعتنایی به آن را پیشه خود ساخت و شادمانه و شاکرانه زیست.
وی از همان نخستین سال های پیروزی انقالب اسالمی با دعوِت مرحوم حضرت 
آیت اهلل عباس واعظ طبســی، تولیت فقید آستان قدس رضوی )که نام و یادش 
گرامی باد( به عضویت هیئت امنای آن آســتان درآمد و با ســایر یاران قدیمی 
آن فقید ســعید در شرایط بحرانی و پرتالطم انقالب و اوایل شکل گیری ساختار 
مدیریتی آســتان قدس رضوی در نظام نوپای جمهوری اســالمی به مهندسی 
فرهنگی، نرم افزاری و علمی آن پرداخت و همواره دل مشغول و دل نگران اهداف 

بلند خود بود.
خدمات و مساعی دکتر برادران در شکل گیری فعالیت های آستان قدس رضوی 
باال و پایین های بسیار داشت که اگر بخواهم در این مختصر به ذکر آن بپردازم خود 
حکایت طوالنی خواهد شد. او عالوه بر مسئولیت حوزه فرهنگی و ریاست سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در تأسیس مراکز عمده ای 
چون دانشگاه امام رضا)ع(، بنیاد فرهنگی رضوی، بنیاد پژوهش ها و سایر سازمان ها 
و مؤسسه های فرهنگی وابسته به آستان قدس و نیز کتابخانه کانون فرهنگی »قلم« 

نقش مؤثر و ارزنده ای ایفا کرد.
خاطرم هست که در طول طویل سه دهه مجالست و مرافقت با آن مرحوم هرگز 
کالمی مبنی بر توصیف از خویش نشنیدم. آرامش و طمأنینه و پرهیز از هر گونه 
تشریفات ظاهری و عناوین پرطمطراق اجرایی از سجایا و محسنات آن عزیز بود. 
وی بلندنظر بود و در راســتای تحقق آرمان های علمی و فرهنگی خود سختی ها 
و کوشــش های فراوانی به خرج داد. در اواخر عمر به رغم مواجه شدن با بیماری 
و بادهای ناموافقی که بر جسم او وزیدن گرفته بود در برابر الم و درد خم به ابرو 
نیاورده، رنج ها را با لبخندی که همواره بر لب داشت تحمل کرد تا مبادا خانواده 
اصیل و عزیزش متوجه آالم و دردهای جسمانی او شوند. خدمات و فداکاری های 
دکتر بــرادران در طول زندگی پرتب و تابش که وقــف آرمان های واالی دینی، 
فرهنگی و علمی شده بود، حقیقتاً شایسته تذکار و تقدیر است. به احترام او تمام 
قد می ایستم و در خاتمه درگذشت این بزرگمرد را به خانواده محترم و مکرمش 
و دوستداران و شاگردان و آشنایان و همکاران ایشان تسلیت گفته و آرامش روان 

پاک آن عزیز از دست رفته را به دعا از جاِن جهان خواستارم.

گسترش  و  تجلی  طیرانی   اعظم  جامعه/   
مفاهیم معروف و نهی از مصادیق منکر توسط 
مردم و متولیان، بارزترین ویژگی جامعه اسالمی 
است. در جامعه ای که نه تنها مسئوالن که آحاد 
را مسئول و مسئولیت پذیر می دانند امکان رشد و 

تعالی در تمامی شئون آن فراهم است.
جامعه ای چنین پویا ضمن توجه به ضرورت هایی 
همچــون رعایت حجاب و عفــاف با موضوعات 
اقتصادی، اشرافیگری،  دیگری همچون فســاد 

رانتخواری و... نیز سر سازش ندارد. 
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه امر به معروف 
و نهی از منکر را نباید به مسائل زیر نصاب اهمیت 
منحصــر کرد، بزرگ تریــن معروف ها را اعتالی 
فرهنگ، سالمت محیط اخالقی، سالمت محیط 
خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده  
برای اعتالی کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، 
همگانی کردن اخالق اســالمی، گسترش علم و 
فناوری، استقرار عدالت قضایی و عدالت اقتصادی، 
مجاهدت برای اقتــدار ملت ایران و فراتر و ورای 
آن، اقتدار امت اسالمی و تالش و مجاهدت برای 

وحدت اسالمی می دانند.
از منظر ایشــان نیز ابتــذال اخالقی، کمک به 
دشمنان اسالم، تضعیف نظام اسالمی و فرهنگ 
اسالمی، تضعیف اقتصاد جامعه و تضعیف علم و 
فناوری منکر است. )بیانات در حرم مطهر رضوی 

)۱۳۹۴/۱/۱

 فعالیت سیاسی و حزبی غیرمنصفانه و 
گناه آلود نباشد 

والمسلمین  حجت االسالم 
صادق گلزاده، دبیر هیئت 
معظم  مقــام  بعثه  علمی 
رهبری بــا تأکید بر اینکه 
امــر به معــروف و نهی از 

منکر همه بدنه جامعه را شامل می شود، می گوید: 
در همــه حوزه ها ظرفیت امر به معروف و نهی از 
منکر گشوده اســت و در همه ساحت ها جایگاه 
امر به معروف و نهی از منکر به اقتضای شــرایط 
زمانی و مکانی محفوظ است پس عالوه بر قوای 

ســه گانه ضرورت دارد احزاب و 
جریان های سیاسی و اجتماعی 
نیز امر به معروف و نهی از منکر 
را جدی بگیرند، نه به این معنا 
که رقابت مثبت نداشته باشند 
و نقد یکدیگــر نکنند، بلکه به 
این مفهوم که فعالیت سیاسی 
و حزبی غیرمنصفانه و گناه آلود 
نباشــد، مثــالً دروغ نگویند و 
برای تخریب یکدیگر وعده های 
غیرممکن ندهند، شایعه پراکنی 
و تهمت زنی نداشــته باشند و 
اهتمام جدی و التزام عملی به 

والیتمداری و تبعیت از والیت فقیه و قانون اساسی 
و قوانین عــادی و وحدت، امنیت، عدالت، عزت، 
مقاومت و... داشــته باشند و مصالح کلی نظام و 

خطوط قرمز و اولویت های نظام را رعایت کنند.

وی می افزاید: با توجه به اینکه جامعه موجودی 
زنده اســت ضرورت دارد برای همه امور نه تنها 
حجاب و عفاف، بلکه اقتصاد، سیاســت، ورزش، 
هنر، اصناف و همه ابعاد اجتماعی شــبکه امر به 
معروف و نهی از منکر شــکل بگیرد و کسی به 
خود اجــازه ندهد آمر به معروف و ناهی از منکر 
را در هیچ حوزه ای مورد ضرب و شتم قرار دهد.  
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می دهد: جامعه 
باید به سمتی حرکت کند که َجو سنگین پشتوانه 
منکر شکســته شود تا فضایی برای رشد منکر و 
امنیت دادن به منکر در جامعه فراهم نشــود. نه 
تنها در حوزه حجــاب و عفاف 
هنجارشکنی نشود بلکه در سایر 
حوزه ها از جمله حوزه اقتصاد و 
معیشــت که عموم مردم با آن 
در ارتباط هســتند هیچ کس و 
از هیچ طبقه ای بــه خود اجازه 
اختالس، گرانفروشی، کم فروشی، 

قاچاق و... ندهد.
این محقق و پژوهشگر دینی و 
اجتماعی با اشاره به اینکه امروزه 
توده ملت ایران اعتماد کردن به 
غرب به ویژه آمریکا را یک منکر 
سیاسی می دانند، می گوید: این 
مهم امری بَّین و بسیار روشن است که با مبانی 
دینی، قانون اساسی و عزت ملی سازگاری دارد 
و اگر قرار باشــد اتفاقی برخالف آن بیفتد منکر 
محســوب می شــود و همه ملت ایران در برابر 

آن مقاومــت خواهند کرد. بنابراین مصادیق امر 
به معــروف و نهی از منکر بایــد به گونه ای در 
همه ارکان جامعه- از مسئوالن گرفته تا مردم- 
نهادینه شود که وقتی سخن از مصادیق منکر از 
جمله بدحجابی، اختالس، مدیریت سوء و ناتوان، 
دســتبرد زدن به بیت المــال و رعایت نکردن 
حق الناس و نظیر آن ها می آید همه آحاد جامعه 
از منکر تنفر قلبی داشــته باشند و به گونه ای 
باشد که ایرانیان دلبسته به قانون اساسی از هر 
دین، مرام و مذهبی که هســتند، قانون امر به 
معروف و نهی از منکر را مانند قوانین راهنمایی 
و رانندگی و سایر مقررات اجتماعی رعایت کنند 
و بکوشــند با مخاطب گرفتار منکر با لطافت و 
به گونه ای اســالمی و تأثیرگــذار تذکر دهند و 
با برخورد مناســب مخاطب گرفتار منکر را به 

معروف هدایت کنند.

 رویکرد مردم به حاکمیت و حاکمان
جلیــل  حجت االســالم 
محبی، دبیر ســتاد امر به 
معــروف و نهــی از منکر 
نیــز با نقــد رویکردی که 
حوزه روابط میان مردم را 

در خصوص امر به معــروف و نهی از منکر تنها 
محدود به حجاب و عفــاف کرده، می گوید: این 
ماجرا موجب لطمه خوردن بــه این واژه قرآنی 
شده است بنابراین پیش از هر نکته الزم است که 
نگرش مردم را در این باره تغییر دهیم. چیزی که 

از امر به معروف و نهی از منکر ذکر می شود امر به 
معروف حاکمان و در مرحله بعدی امر به معروف 
مردم نسبت به یکدیگر است؛ به بیان دیگر رویکرد 
اصلی امر به معروف رویکرد مردم به حاکمیت و 
حاکمان است. رهبر معظم انقالب هم بارها تأکید 
کرده انــد که مردم باید حاکمان را امر به معروف 
کنند چون اگر حاکمان اصالح شــوند مردم هم 
اصالح می شوند. امر و نهی کردن به صورت متواتر 
حتماً تأثیرگذار اســت بنابراین باید این فرهنگ 
بین مردم جا بیفتد و حاکمان متوجه شوند چه 

مسئولیت هایی دارند.

 پویایی، انسجام اجتماعی و افزایش 
مشارکت های مردمی 

اســتاد  اصغــر مهاجری، 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه 
اجتماعی نیز می گوید: امر 
به معــروف و نهی از منکر 
تنها مختص جامعه دینی 

و اسالمی نیســت. قانون همه کشورها پیوست 
فکری، فرهنگی، اجتماعی و برنامه اقدام عملی 
دارد و همیــن فرایند که در قالب امر به معروف 
و نهی از منکر مطرح می شــود پیامدهای بسیار 
مثبت و تأثیرگــذار در جوامع مختلف به همراه 
داشته که موجب ایجاد پویایی، انسجام اجتماعی 
و افزایش مشــارکت های مردمی شــده که هر 
کشوری با ادبیات، اعتقادات و دانش خاص خود 

آن را به کار بسته است. 

دکتر مهاجری می افزاید: در ادبیات دینی ما نیز 
دستوراتی وجود دارد که به کارگیری آن ها از هر 
قانونی کارآمدتر و مفید اســت، مشروط بر آنکه 

خوب بشناسیم و به آن عمل کنیم. 
وی اضافه می کند: برای مثال در آیه ۸۵ ســوره 
هود آمده اســت: »ای مردم، در سنجش وزن و 
کیل اجناس عدالت کنید و آن را تمام دهید و به 
مردم کم نفروشید و در زمین به فساد برنخیزید«. 
مخاطب این آیه »ناس« اســت یعنی تنها شامل 
مسلمانان نمی شــود و دایره شمول آن؛ تمامی 
اقشــار جامعه در حوزه هــای مختلف از محیط 
زیست که همه ساکنان زمین با آن سروکار دارند 
تا اقتصاد، پزشکی، ورزشی، هنری و حتی ادب و 
کالم و... را شامل می شود و فواید آن آحاد جامعه 

را در بر می گیرد.  
وی ادامه می دهد: متأسفانه برخی مواقع برخی 
از متولیان با پررنگ کردن جنبه های سیاسی امر 
به معروف و نهی از منکر از ارزش آن کاسته و به 

بیراهه می روند. 
مهاجری با بیان اینکه برای اجرای فرمان الزم و 
ضروری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
اگر همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی را به شبکه امر به معروف و نهی از منکر 
متصل کنیم، به طور حتم شــاهد کارکردهای 
مثبت و آشــکار آن خواهیم شد، می گوید: برای 
مثال اگر بخواهیم از ظرفیت های ســازمان های 
مــردم نهاد برای امر به معــروف و نهی از منکر 
در حوزه محیط زیست استفاده کنیم، می توانیم 
معروف بسیار ارزشــمند پاکیزگی را در جامعه 

نهادینه کنیم.

  معروف؛ یعنی رعایت حقوق مردم 
سعیدی،  محمداسماعیل 
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مجلس شــورای اسالمی 
نیــز می گویــد: امــر به 
آن  یعنــی هر  معــروف 

چیزی که به صالح مردم و جامعه اســت که 
دامنه بســیار وســیعی دارد؛ اما برداشت ها و 
تلقی ها از این معروفات و منکرات به مباحثی 
مثــل نوع پوشــش خانم ها و آقایــان یا نحوه 
رفتارهای اجتماعی جوانان محدود شده است 
که مهم است اما مسائل دیگری مانند ریختن 
زباله در پیاده رو و معابر شهر یا تصمیم اشتباه 
یا رفتار غلط یک مســئول عالی رتبه، عبور از 
چراغ قرمز یا عدم رعایت حقوق شهروندی هم 

از مصادیق نهی از منکر محسوب می شود. 
ســعیدی در خصــوص نحوه برخــورد فعلی با 
اجرای امر به معروف در جامعه نیز می گوید: در 
اصل معــروف در جامعه یعنی تمامی رفتارها و 
هنجارهایی که منافــع و حق و حقوق مردم در 

آن رعایت می شود.
امــر به معــروف و نهــی از منکــر احتیاج به 
فرهنگ ســازی و آمــوزش از دوران مهدکودک 
و ابتدایی دارد تــا نظم عمومی جامعه و رعایت 

حقوق یکدیگر را به کودکان آموزش دهیم.

تأکید کارشناسان بر توجه همه جانبه به گسترش مصادیق معروف و پرهیز از منکرات در جامعه

نهی از منکر، واجب در همه زمینه ها

جامعه باید به 
سمتی حرکت کند 

که َجو سنگین 
پشتوانه منکر 

شکسته شود تا 
فضایی برای رشد 

منکر و امنیت 
دادن به منکر در 

جامعه فراهم نشود 

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

دانشجویان پزشکی؛  نیازمند مداخالت روان شناختی
ایســنا: رحمان خدابنده لو؛ مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت 
می گویــد: ۲۴درصد دانشــجویان پزشــکی نیازمنــد مداخالت 
روان شناختی هستند.  خدابنده لو همچنین تأکید می کند: مسائلی 
نظیر شکست عاطفی، استرس های کنکور و غیره از جمله مشکالت 
دانشجویان در بررسی های سنجش سالمت روان است که البته آمار 

دقیق را باید پس از بررسی های الزم اعالم کرد.

چرا پذیرش بدون آزمون ۱۶ مؤسسه غیرانتفاعی حذف شد
ایسنا: علی آهون منش، دبیر اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی درباره 
دالیل حذف پذیرش براساس سوابق تحصیلی ۱۶ مؤسسه غیردولتی 
در ســال ۹۸ گفت: احتماالً دالیل متفاوتی داشته است. برای مثال 
یکی از مؤسسه ها از شهرهای اقماری به مرکز شهرستان منتقل شده 
است، برخی از این مؤسسه ها استانداردهای الزم را رعایت نکرده اند، 

هیئت مؤسس برخی از این مؤسسه ها با هم اختالف داشتند.

قدرت و البی خودروسازان مانع کاهش آلودگی هوا
میزان: یوسف رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با 
اشاره به مصوبه مجهز شدن خودرو های دیزل به فیلتر جذب آلودگی 
هوا گفت: این اقدام برای کاهش آالینده ها مؤثر بود که با البی و فشار 
خودروسازان منتفی شد. در مورد نوسازی ناوگان تاکسی های داخلی 
در تعامل با خودروسازان قدرت خودروسازان باز هم از محیط زیست 

بیشتر بود و این کار هم ابتر ماند.

مقایسه سرانه دانش آموزان و زندانیان
میزان: عبدالکریم حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی 
مجلس با اشاره به هزینه باالی مدیریت زندان ها می گوید: سرانه هر 
دانش آموز در مدرسه شبانه روزی، روزانه ۲هزار و ۸۰۰ تومان است اما 
سرانه یک زندانی در روز ۱۸ هزار تومان است. اگر این چرخه را تغییر 
بدهیم و به سمت حوزه تربیتی و آموزشی ببریم هم تعداد زندانیان 

کاهش می یابد و هم هزینه های آن کاهش خواهد یافت.

هزینه برخی درمان های ناباروری ۶ درصد افزایش یافت
فارس: عبدالحســین شــاهوردی، رئیس پژوهشــگاه رویان 
می گوید: تعرفه های رویان مطابــق تعرفه های دولتی بوده و از 
ســال ۶۵ تاکنون ثابت بوده است، به تازگی هزینه ها در برخی 
بخش ها فقط ۶ درصد اضافه شــده و در برخی از خدمات هم 
اصاًل اضافه نشده، بنابراین از نظر قیمت فقط تفاوت ۶درصدی 

در برخی قسمت ها ایجاد شده است.

مراقب بازی های خطرناک مافیاها باشید
تسنیم: پروفسور علی کرمی، متخصص بیوتکنولوژی پزشکی در 
واکنش به خبر خودکشی یک حامی تیم ورزشی می نویسد: دزد ها، 
مافیاهای تراریخته و علف کش های ســرطان زای شیمیایی و غذا و 
دارو و بهداشــتی و آرایشی و سایر لوازم مورد نیاز مردم و خائنین و 
نفوذی ها به شدت دچار وحشت شده اند. مراقب بازی های خطرناک 

مافیاها باشید و فریب نخورید و در بازی آن ها شرکت نکنید.

خانه و خانواده

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:
 مشکلی برای صدور 

کارت های سربازی وجود ندارد
 ایسنا   رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم 
کرد که هیچ مشــکلی در صدور کارت های پایان 

خدمت و معافیت سربازی وجود ندارد.
سردار تقی مهری افزود: در صورتی که مدارک و 
پرونده افراد کامل باشد حداکثر در مدت ۱۵ روز 

کارت برایشان صادر خواهد شد.
 مهری اضافه کرد: البتــه می دانید که ما دو نوع 
کارت ســربازی داریــم، یکــی کارت معافیت و 
دیگری کارت پایان خدمت که در مورد کارت های 
معافیت ســربازی، متقاضیان باید به این موضوع 
توجه کنند که ایــن کارت پس از طی مراحل و 
گذراندن جلسات کمیسیون ها و اخذ مدارک صادر 
خواهد شد و منظور از ۱۵ روز، ۱۵ روز پس از ثبت 
درخواست نیست. وی گفت: در مورد کارت هایی 
که روند صدورشــان طوالنی شده، در اکثر موارد 
نواقــص در مدارک وجود داشــته و صدور کارت 
طوالنی شده است، از این رو ممکن است تا زمان 

رفع نواقص و مدارک این فرایند زمان ببرد.

حوادث

پیشکسوت هواشناسی بیان کرد
پیش بینی وقوع طوفانی با مقیاس 

»دوریان« در نواحی خلیج فارس
 فارس   حسین اردکانی، پیشکسوت هواشناسی 
پیش بینی کرد: حــدود ۵۰ تا ۶۰ ســال آینده 
برخورد یک طوفان شــدید دریایی خانمان سوز 
مانند »دوریان« در نواحی خلیج فارس امکان پذیر 
اســت. این استاد هواشناســی خاطرنشان کرد: 
دغدغه من این است که بر اساس تحقیقات اخیری 
که در یکی از دانشگاه های معتبر جهان در این باره 
انجام گرفته در ســال های آینده یعنی حدود ۵۰ 
تا ۶۰ ســال دیگر یکی از این طوفان ها که تا به 
حال در سه منطقه جهان اثر داشته اند قرار است 
در منطقه ما رخ دهد. این سه منطقه عبارتند از 
قسمت شمال خلیج مکزیک، منطقه ای در استرالیا 

و همچنین خلیج فارس.
وی پیشنهاد کرد: دولت به عنوان یک طرح ملی 
به سرپرستی ســازمان هواشناسی کشور بودجه 
کافی که از طرف وزارتخانه های ذی ربطی همانند 
وزارت نفــت و دیگر ســازمان های مربوط برای 

مدلسازی های عددی و قیاسی انجام دهد.

محیط زیست

رئیس مرکز ملی خشکسالی خبر داد
۸۵ درصد از جمعیت ایران 

تحت تأثیر خشکسالی انباشته
 ایسنا   رئیس مرکز ملی خشکسالی مساحت 
و جمعیــت تحت تأثیر خشکســالی را در یک 
دهه و یک ســال گذشته اعالم و تأکید کرد که 
بیــش از ۸۵درصد جمعیت ایــران تحت تأثیر 

خشکسالی بلندمدت و انباشته است.
صادق ضیائیان گفت: با توجه به شــاخص ۱۰ 
ساله )SPEI( منتهی به مرداد ۹۸، ۱۱.۱درصد 
از جمعیت ایران تحت تأثیر خشکسالی خفیف، 
۲۱.۵درصد خشکســالی متوسط، ۳۲.۵ درصد 
خشکســالی شــدید و ۲۰.۷درصد خشکسالی 
بســیار شــدید هســتند و تنها ۰/۳درصد از 
جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، 
۰/۳درصد ترسالی شــدید، ۰/۲درصد ترسالی 
متوسط و ۰/۷درصد ترسالی ضعیف قرار دارند.

در ۱۰ ســال گذشــته تــا پایان مــرداد ۹۸، 
۰/۴درصد از مساحت ایران در شرایط ترسالی 
بسیار شدید و ۰/۴درصد نیز در شرایط ترسالی 

شدید قرار دارند.

آموزش

معاون وزارت آموزش  و پرورش:
 ۹۰۰ میلیارد تومان 

به معلمان بدهکاریم!
 تســنیم   علی الهیار ترکمن، معــاون وزارت 
آموزش  و پرورش با اشــاره به اینکه ۶۵۰ میلیارد 
تومان بابت مطالبات حق التدریس و ۲۵۰ میلیارد 
تومان برای حقوق معلمان خرید خدمات بدهکار 
هستیم، گفت: هنوز برای پرداخت این مطالبات 

اعتباری تأمین نشده است.
وی افــزود:  از مهم تریــن و فوری ترین مطالبات 
آموزش  و پرورش، مطالبات منتقل شــده از سال 
۹۷ به ۹۸ است که ما جدول آن را با سازمان برنامه 
و بودجه نهایی کردیم و آن ها هم حجم مطالباتی 
که از سال ۹۷ به ۹۸ منتقل شده را تأیید کردند 
و هم اکنون در حال برنامه ریــزی برای پرداخت 
هستند. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش گفت: وقتی اعتباری به دستگاه 
اجرایی ابالغ می شــود دقیقاً باید در همان مورد 
ابالغ، مصرف شود و ذی حساب و نهادهای نظارتی 
مانند دیوان محاسبات روی این قضیه نظارت دارند 

و این پول را جای دیگر نمی توان هزینه کرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

پاسخ قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی
بیکاران چند ماه می توانند 

مقرری »بیمه بیکاری« بگیرند؟
 ایسنا   قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی 
شــرایط بهره منــدی از »بیمه بیــکاری« را 

تشریح کرد.
محمدحســن زدا در صفحه اینستاگرامی خود 
نوشــت: هر شــخصی بدون میل و اراده بیکار 
بشــود و پیش از بیکاری حداقل ۶ ماه ســابقه 
بیمه پردازی داشته باشد می تواند مقرری بیمه 

بیکاری دریافت کند.
وی گفت: اگر فرد بین ۶ تا ۲۴ ماه ســابقه کار 
داشــته و مجرد باشــد از ۶ مــاه و اگر متأهل 
باشــد از ۱۲ ماه مقرری بیمه بیکاری بهره مند 
می شــود. اگر فرد بین ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیش از 
بیکاری، سابقه داشته و مجرد باشد از ۱۲ ماه و 
اگر متأهل باشد از ۱۸ ماه مقرری بیمه بیکاری 

بهره مند می شود.
زدا افزود: اگر فرد بین ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه ســابقه 
داشته و مجرد باشد از ۱۸ ماه و اگر متأهل باشد 
از ۲۶ ماه مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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روزنامه آمریکایی پولیتیکو اسناد جاسوسی رژیم صهیونیستی از ترامپ را منتشر کرد

خنجر از پشت تل آویو به نزدیک ترین متحد
  جهــان  در حالــی کــه هــر از چند گاهــی اخبار 
جاسوســی تل آویو از شهروندان و حتی رهبران سیاسی 
کشورهای مختلف به گوش می رســد، این بار پولیتیکو 
یکی از روزنامه های معتبر آمریکا اســنادی از جاسوسی 
صهیونیست ها از سران کاخ ســفید منتشر کرد؛ اقدامی 
که نشان می دهد رژیم صهیونیستی، این مار خوش خط 
و خال، در راســتای رســیدن به اهداف پلیدش حتی به 
نزدیک ترین متحد خود هم رحم نمی کند.در همین راستا 
پولیتیکو به نقل از سه مقام ارشد پیشین آمریکا اعالم کرد 
که صهیونیســت ها اقدام به نصب دستگاه های جاسوسی 
از گوشــی های همــراه در نزدیکی کاخ ســفید و دیگر 
ســاختمان های مهم دولتی کرده اند. گفته شده است که 
دو سال پیش و در ابتدای آغاز به کار ترامپ، دستگاه های 
جاسوسی کوچکی به نام »استینگ رِی« )لقمه ماهی( در 
نزدیکی کاخ سفید و دیگر ساختمان های دولتی مهم در 
واشنگتن نصب شده بودند که نهاد های امنیتی و اطالعاتی 
در ســال 2018 موفق به کشــف آن ها شــدند. پس از 
تحقیقات فراوان سازمان های امنیتی به این نتیجه رسیدند 
که مأموران رژیم صهیونیســتی این دســتگاه ها را نصب 
کرده اند.با این حال گفته شــده حتی پس از اینکه پلیس 
فدرال و دیگر سازمان های اطالعاتی جمع بندی کردند که 

صهیونیست ها این دستگاه ها را در کاخ سفید نصب کردند، 
اما باز هم ترامپ هیچ اقدامی علیه تل آویو انجام نداده است. 
یک مقام پیشین آمریکایی گفته است که به احتمال زیاد 
این دستگاه ها برای جاسوسی از ترامپ، مشاوران ارشدش 
و دیگر دستیاران نزدیک وی نصب شده بود، هرچند نتایج 

این برنامه جاسوسی هنوز مشخص نیست. 
این نخستین بار نیست که جاسوسی رژیم صهیونیستی 
از آمریکا خبرساز می شود. ســال گذشته نیز همزمان با 
تصمیم گیری جنجالی ترامپ درباره بیت المقدس، برخی 
منابــع غربی اعالم کــرده بودند ممکن اســت »جاناتان 
پوالرد«، جاســوس صهیونیســتی که به اتهــام فروش 
اطالعات محرمانه آمریکا به اســرائیل در سال 1۹8۷  به 
۳0 سال حبس محکوم شده بود، اجازه یابد تا همزمان با 
انتقال سفارت ایاالت متحده به قدس، به فلسطین اشغالی 
مهاجرت کند. این جاسوس جنجالی رژیم صهیونیستی 
ســال ها مشغول جمع آوری اطالعات درباره مراکز نظامی 
آمریکا بود و پس از شناسایی به حبس محکوم شد، هرچند 
به گفته بسیاری از کارشناسان امنیتی جاسوسی تل آویو 
از مقامات آمریکایی تا به امروز نیز در باالترین سطح ادامه 
دارد و بســیاری از مقامات آمریکایی نیز خودشان از این 

موضوع باخبرند.

العربی الجدید: صبح روز گذشته رأی گیری 
انتخابات رئیس جمهوری تونس از شهروندان 

تونسی مقیم خارج آغاز شد.
اسکای نیوز: آمریکا برای بازداشت سه رهبر 
ارشد گروه »حراس الدین« مرتبط با القاعده 
در سوریه جایزه ای 5 میلیون دالری تعیین 

کرده است.
یورونیوز: ارتش ملی لیبی )نیروهای وابسته 
به خلیفه حفتر( دو پهپاد ترکیه را در منطقه 
الجفره در صحرای جنوبی لیبی سرنگون کرد.
رویترز: در جریان انفجــار یک بمب کنار 
جــاده ای در جنوب شــرق ترکیه هفت تن 

کشته و 10 تن دیگر نیز زخمی شده اند.

فرانسه دختر پادشاه عربستان 
را به زندان محکوم کرد

تابناک: دادگاه فرانسه دختر پادشاه عربستان 
را به دلیل بدرفتاری با شــهروند فرانسوی به 
10 ماه حبس تعلیقی محکــوم کرد. گفته 
شده محکومیت »حصه بنت سلمان« به دلیل 
همدستی او در اســتفاده از سالح و با هدف 
ربایش یک کارگر صورت گرفته است. در این 
ارتباط پرونده محکومیت محافظ شــخصی 
دختر پادشاه عربستان نیز به دلیل همدستی 
با او در حال بررسی و صدور رأی است. دختر 
پادشاه سعودی در ســال 201۶ به محافظ 
خود دستور داده بود، یک طراح دکوراسیون 
داخلی به نام »اشــرف عید« را به خاطر فیلم 
گرفتن از ملکی که در پاریس خریداری کرده 
بود، مورد ضرب و شتم قرار دهد.صدور حکم 
زندان برای دختر پادشاه عربستان در شرایطی 
بوده که او خارج از فرانســه است و دادگاه به 

صورت غیابی حکم را صادر کرد. 

یک آمار دیگر از سازمان ملل
  ۳۵۰ هزار یمنی 

در ۲۰۱۹ آواره شده اند
الجزیره: سازمان ملل که به نظر می رسد 
کاری بجــز آمار دادن از اوضاع یمن ندارد، 
خبر داده است: حدود ۳50 هزار یمنی در 
سال 201۹ آواره شده اند. این سازمان افزود: 
محققانی پروسه آوارگی در یمن را با بررسی 
بیش از ۴2 هزار موقعیت جغرافیایی جهت 
کمک به درک نیازها، تعیین تعداد، پایگاه ها 
و شرایط اقامتی یمنی ها از جمله آوارگان، 
مهاجران و آن هایی که به یمن بازگشته اند، 
دنبال می کنند. این ســازمان در ادامه بر 
ضرورت پایبندی به تعهدات درباره نجات 
جان جنــگ زدگان و آوارگان تأکید کرد.

دردسری تازه برای آل سعود 
ترامپ به دنبال دوشیدن دوباره حکام عربستان است 

جهان: وزارت دادگســتري آمریکا در پي فشار خانواده هاي قربانیان حمالت 11 
سپتامبر، فقط با افشــاي نام یک مقام سعودي که در این حمالت دست داشته 
است، موافقت کرد؛ اقدامی که می تواند بیش از پیش عرصه را بر حکام آل سعود 
تنگ کرده و از ســویی راه دیگری برای دوشــیدن ریاض پیش پای ترامپ قرار 
دهد. فرد مورد نظر یکی از افراد مهم ذیل پرونده حادثه یازدهم ســپتامبر است 
کــه به هدایت دو نفر از کمک کنندگان به ربایندگان هواپیما در کالیفرنیا متهم 
بوده و بدین ترتیب قرار اســت نام وی در اختیار خانواده قربانیان و شاکیان قرار 
بگیرد. به نوشته وبگاه شبکه »اِن. بی. سی. نیوز« خانواده های قربانیان حادثه 11 
سپتامبر مدت هاســت که می گویند افشای نام این فرد از سوی دولت واشنگتن 
می تواند شکایت آن ها مبنی بر دست داشتن سعودی در این حمله را تأیید کرده 
و اکنون این تصمیم دســتگاه های قضایی و امنیتی آمریکا را نوعی پیروزی برای 

خود می دانند.
با اینکه اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف. بی. آی(  احتمال داده در آینده اســناد 
بیشــتری از حادثه یازدهم ســپتامبر منتشر شــود، اما دولت آمریکا فعالً اجازه 
غیرمحرمانه شدن دیگر اسناد مورد نظر شاکیان این پرونده را صادر نکرده است. 
مقامات سفارتخانه سعودی در واشنگتن از هرگونه اظهار نظر درباره این تصمیم 
دولت آمریکا امتناع ورزیدند. نام شــخص مورد نظر پیشــتر از خالصه گزارش 
اف.بی.آی درباره حادثه 11 ســپتامبر که در ســال 2012 منتشر گردید، حذف 
شده بود و به همین دلیل خانواده های قربانیان و وکالی شاکیان این گونه برداشت 

کرده اند که وی باید یک مقام ارشد سعودی باشد.
اف.بی.آی با اذعان به اینکه این فرد یکی از مقامات سعودی است، می گوید: افشای 
نام او یکی از اولویت های خانواده های قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر بوده و وکالی 
شاکیان نیز آن را بخش مهمی از اطالعات الزم برای پیشبرد شکایت از عربستان 
می دانند. گزارش چهار صفحه ای که در ســال 2012 از سوی اف.بی.آی منتشر 
شد به نقش ســه نفر در کالیفرنیا اشاره می کرد که به ربایندگان هواپیما کمک 
کرده بودند تا محلی برای اقامت، گواهی نامه رانندگی و دیگر موارد مورد نیاز برای 
زندگی در این شهر را دریافت کنند. خانواده های قربانیان حمالت یازدهم سپتامبر 
در شکوائیه ای سعودی را متهم کرده اند که به هماهنگی آن حمالت کمک کرده 
است. آن ها ماه هاست که دولت آمریکا را تحت فشار قرار داده اند اطالعات موجود 
در این زمینه را منتشر کند، با این حال واشنگتن همچنان از انتشار نقش عربستان 
در این حمالت خودداري مي کند. اکنون این پرســش مطرح است که چرا دولت 
آمریکا همچنان بر پنهان کردن نقش عربستان در حمالت 11 سپتامبر اصرار دارد؟ 
آن هم در حالي که بر اســاس قانون جاستا »عدالت علیه حامیان تروریسم« که 
در سال 201۶ در کنگره تصویب شد، سعودي ها را مي توان تحت پیگرد قرار داد. 
تحلیلگران در پاسخ به این پرسش بیش از همه به انگیزه هاي اقتصادي دولت آمریکا 
و استفاده ابزاري از این پرونده تأکید دارند. به نظر می رسد این پرونده همچنان در 
دست آمریکا به عنوان یک اهرم فشار بر سر سعودي ها باقي خواهد ماند تا مقامات 
کاخ ســفید که پیش از این با علم کردن پروژه ایران هراســی موفق شده بودند 
قراردادهای هنگفت تسلیحاتی با ریاض به امضا برسانند، این بار با استفاده از این 
پرونده و تحت فشار قرار دادن مقامات ریاض بیش از پیش آل سعود را بدوشند.
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عکس نوشت

هالکت عامل ترور برادر عبدالملک الحوثی
وزارت کشــور دولت نجات ملی یمن اعالم کرد کــه عامل ترور برادر رهبر 
جنبش انصاراهلل یمن که ارتباط عمیقی با دستگاه اطالعاتی سعودی ها داشت، 
در عملیات ویژه ای به هالکت رسیده است. در این راستا دستگاه های امنیتی 
در عملیات استخباراتی دقیق و منحصر به فرد در عمق مناطق تحت تسلط 
دولت دســت نشانده سعودی در شهر مآرب در شرق یمن موفق به هالکت 
محمد علی قاید ضاوی پنجاه وچهار ساله عامل ترور ابراهیم بدر الدین الحوثی 
شدند. شایان ذکر است در 18 مرداد گذشته خبر شهادت ابراهیم بدر الدین 
الحوثی منتشر شد.  این عملیات نشان می دهد که نیروهای یمنی می توانند 

به عمق مناطق تحت اشغال نیروهای متجاوز نفوذ کنند. 

   استعفا پیش از اخراجتزارها خسته شده اند؟طالبان بیانیه داد
 مسئولیت ادامه جنگ

 با آمریکایی هاست
 الوروف: جنگ در سوریه

 به پایان رسیده است
 داوود اوغلو

 از عدالت و توسعه رفت
جهان: گروه طالبان در بیانیه ای اعالم کرد 
که باوجود تهاجم و جنگ تحمیل شــده 
آمریکا به افغانستان، امارت اسالمی برای 
مذاکره تالش کــرد اما اقدام اخیر ترامپ 
نشان داد که خواستار پایان جنگ نیست، 
بنابراین ادامه آن به عهده آمریکاست. گروه 
طالبان ادامه داده است: امارت اسالمی با 
اراده درســتی وارد مذاکره شد و در ۹ ماه 
گذشــته آن را ادامه داد اما باوجود نهایی 
شــدن توافق نامه، رئیس جمهور آمریکا 
اعــالم کرد که آن را قبول نــدارد و روند 

مذاکرات را متوقف کرد.

تاس: ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه اعالم کرد جنگ در سوریه تقریباً به 
پایان رسیده و این کشور در حال بازگشت 
به وضعیت صلح است. وی ادلب و منطقه 
شــرقی رودخانه فرات را برخی کانون های 
تنش دانسته و با تأکید بر اهمیت تشکیل 
هرچه ســریع تر کمیته بازنویســی قانون  
اساســی ســوریه، تصریح کرد: آغاز به کار 
کمیته گام مهمی در پیشبرد راهکار سیاسی 
اســت. این گام، کمــک می کند معارضان 
و دولت ســوریه برای نخستین بار به طور 

مستقیم به گفت وگو بنشینند.

آناتولی: نخســت وزیر ســابق ترکیه از 
حزب عدالت و توســعه استعفا داد. داوود 
اوغلو اعالم کرد که بــه همراه تنی چند 
از دوستانش از این حزب استعفا داده اند. 
مدتی پیش شایعه شد که کمیته مرکزی 
حزب عدالت و توسعه در ترکیه در نشستی 
خواســتار اخــراج »احمــد داوود اوغلو« 
نخست وزیر پیشــین ترکیه از این حزب 
شده است. داوود اوغلو در نطق استعفای 
خود گفت: در حزب عدالت امکان محقق 
کردن اهدافمان وجود نداشت. یک حرکت 
جدید سیاسی را پایه گذاری خواهیم کرد. 

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
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اوقات شرعی به افق تهران

12/2713/00

 23/4500/18 4/485/22

18/4119/14

6/136/46

 19/0019/32

      صفحه 8

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای  - ﹡﹢︋️ اول 
اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دسـتى و گردشگرى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹞﹏ و﹡﹆﹏ 
﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡  ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟︋  ــ︣ی و ﹝︀﹝﹢ر️ ﹨︀ی اداری︠  ︣ون︫  ــ︣ی و︋  درون︫ 
 .︡︀﹝﹡ و ﹡﹆﹏ وا﹎︢ار ﹏﹝ ️﹫﹛︀︺﹁ ︡﹋ ︀ر از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  دارای﹋ ️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و دارای ﹎﹢ا ︳︫︣ا

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

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

۴-﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٣٢٧/۵٠٠/٠٠٠ر︀ل 
﹞-۵﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر درج او﹜﹫﹟ آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ︨︀︻️ ١٩:٠٠ دو︫﹠︊﹥  ٢۵/١٣٩٨/٠۶  ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ︡﹫︫ ار﹢﹚︋ ،︪︡﹞ : ا﹐ت﹢︨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ﹏﹞ و  www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹛ا︨﹠︀د : ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو ️﹁︀در ﹏﹞-۶
︮︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ ، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ 

٧-﹝﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د﹨︀ : ︑︀ ︨︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠۴  در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د .
٨-︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ : ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠۶ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.

︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ در ︨ــ︑   htt:iets.mporg.ir ️︀️ ︻﹠﹢ان ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را ︋﹥ 
   . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹢﹞ا

 ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت در︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .
اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن  ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ اول
︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص)در﹡︷︣دارد ︋︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی 

 ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫را︋﹥ ا ﹏ذ ﹤︣ی ︎︣وژه ﹝︪︣وآب و﹁︀︲﹑ب  ︫ــ
︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩﹠﹝ا

ــ︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝ــ︡ت ٢۴﹝ــ︀ه و﹝︊﹙ــ︼  ــ︣داری آب ( ر﹁ــ︹ ا︑﹀︀﹇ــ︀ت آب )︫  ــ︣ه︋  ــ︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹨ــ︀ی ︋  ــ︣ون︨  ١-﹁︺︀﹜﹫ــ️︋ 
١١،٢٢٨،۵۵٩،۵٣۶  ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︀﹡﹊﹩ وار︤و︗﹥ ﹡﹆︡و﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه 

 ۵۶١،۴٢٧،٩٧٧ ︼﹚︊﹞ ﹤︋
١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

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

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/٣٠ ) ︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ︐︺﹑م 
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ٨﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫ــ﹞︀ره 38323370  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
 ️﹁︀ا︨﹠︀د﹝︢﹋﹢ررا درwww.abfakhorasan.ir: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ــ ﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹝﹢ر                       ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨ــ︀ل︋  ﹡﹞︀﹠ــ︡ و︡ا﹋︓︣︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت 1۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/١۴) ﹡︧ــ︊️︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎ آب و﹁︀︲﹑ب
﹫︲﹢︑︣︀︨-۴︀ت:

︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وا﹡︐︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︳ ︨ــ︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و.....) ﹋︐︊︀ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ا︪︀ن 
︠﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ 

Www.abfakhorasan.ir  ︀ر︊﹚﹎ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۷۶
۸۰

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۷
۶۸
۸

آگهى مناقصه (نوبت اول)
.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏︣داری ﹋︀︫﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ︫

(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫︨ ﹩﹚﹍﹠︗ ︡اری و آ︋﹫︀ری ︎︀رک﹍﹡ ،﹟﹫﹞︀︑ -١
٢- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو 

(︡︡︖︑) و و︮﹢ل ︻﹢ارض ﹡﹢︨︀زی ︩﹫﹁ ︹٣- ︑﹢ز
(︡︡︖︑) ﹩﹀﹠︮ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ︩﹫﹁ ︹۴- ︑﹢ز
(︡︡︖︑) ︩﹡۵- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︎︀رک دا

(︡︡︖︑) ﹩﹋و ︨︴﹏ ز︋︀﹜﹥ ︎︀ر ️﹊﹝﹫﹡ ︡︣︠ -۶
(︡︡︖︑) ا︑﹫﹙﹠﹩ ︋︀زی ﹋﹢د﹋︀ن ﹩﹚︎ ︹﹝︐︖﹞ ︡︣︠ -٧

٨- ﹡﹍︡اری و ﹡︷︀﹁️ ︨︣و︧︀ی ︋︡ا︫︐﹩
٩- ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︐﹢﹁﹫︀ت

١٠- ﹡﹍︡اری، ﹡︷︀﹁️ و و︮﹢ل ︻﹢ار︲︀ت ﹋︪︐︀ر﹎︀ه ﹡﹫﹞﹥ ︮﹠︺︐﹩ دام
︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥:١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن

٩٨/٧/٨ ️︀︽﹛ ٩٨/۶/ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٣٠ ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢
٣- ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️.

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.

۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/١٠
٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ 

︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن ︾﹫﹢ر﹡︭︣︗︀م آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
﹝︣﹙﹥ دوم- ﹡﹢︋️ اول ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٢٣/۶/١٣٩٨

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ﹎︣وه ﹨︀ی ﹁︣︻﹩ ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪ــ﹫﹠︀ن ︾﹫﹢ر ﹡︭︣︗︀م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ در روز 
﹢د، در ﹝﹢︻︡  ︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ﹎︣وه ﹨︀ی ﹁︣︻﹩ ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩︫  ︊ در ﹝﹏ ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ رو︨︐︀ی ﹝﹢﹝﹟ آ︋︀د،︋  ــ︀︻️ ٨:٣٠︮  ﹊︪ــ﹠︊﹥ ١٣٩٨/٧/١۴ راس︨ 

︀ً ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.  ︭︫ ،﹤﹞︀﹠︑﹢︻ر ︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ د ّ︣ ﹆﹞
د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن  ٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧   ٣- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ١٣٩٨

 ﹟﹫﹫︺︑ -۴﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏، ︎︀داش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه، ︋︀زر︨︀ن و ︎︨︣﹠﹏    ۵- ﹝︖﹢ز ا︨︐﹀︀ده از ا﹡︡و︠︐﹥ ا︗ ﹩︵︀﹫︐️ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا﹝﹢ر ︠﹫︣﹥ و ︻︀م ا﹜﹞﹠﹀︺﹥
۶- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︵︣ح ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︎﹫︪﹠︀دی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ٧- ا﹡︐︀ب ︨﹥ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹉ ﹡﹀︣ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩

︡﹝️ ﹡︷︀م و︸﹫﹀﹥  ︀︀ن︠  ﹠︀︨﹠︀﹝﹥، ︑︭﹢︣ ﹋︀رت ﹝﹙﹩، ︑︭﹢︣ ﹎﹢ا﹨﹩︎   ︫︣﹢︭︑ ﹏﹞︀ ﹢د︫  ︀︧️ ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩، ﹝︡ارک︠  ︀زر︨﹩، ﹝﹩︋   ︋️﹝ ︀ً ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︨  ﹠﹝︲
︋︣ای ﹝︪﹞﹢﹜﹫﹟، ︑︭﹢︣ ﹝︡ارک ︑︭﹫﹙﹩ و ︋︣گ ︻︡م ︨﹢ء ︎﹫︪﹫﹠﹥ را ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ︫︣ ﹡︭︣آ︋︀د، ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ر︲︀(ع)، ﹡︊︩ ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ٢٨، ︑﹢﹏ د﹨﹠︡.

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن ︾﹫﹢ر ﹡︭︣ ︗︀م

/ع
۹۸
۰۷
۷۰
۸

 آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای ︋﹥ روش ارز︀︋﹩ ︨︀ده (﹡﹢︋️ اول)
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥  ٨٨٩٨٠٠٠۶  ︋︀ ﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ٣/٢١٢/٩۴٧

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︊︵ ،﹤﹫،  ︑ـ﹢ز︹ ،︨︣و و ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︾ـ︢ای ﹋ـ︀ر﹋﹠︀ن  ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻ـ﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐ـ﹆︀ل ﹎ـ︀ز در ︑︃︨﹫︧︀ت ︑﹆﹢️ ﹁︪︀ر  
و ﹝︣﹋︤ ︋︣ه ︋︣داری از ︠︴﹢ط ﹜﹢﹜﹥ ︨︣د︫️  در ﹝︡وده  ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻ـ﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐ـ﹆︀ل ﹎ـ︀ز

 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ︣ز ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︣ان در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︢﹋﹢ر را  ︋︀ ﹝︪ــ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز- ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا
: ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︨︀ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︡ ︫︣ا ﹩︋︀ای و ︎︦ از ارز ﹤﹚︣﹞

١-﹡﹢ع ﹁︣ا︠﹢ان: آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
 ︡﹫︫ ︧ــ︺﹙﹩ د﹜﹢اری -︠﹫︀︋︀ن﹫ار ر﹢﹚︋- ︫︣﹢︋ -︫︣﹢︋ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨ــ︐︀ن ﹏﹢︑ و ️﹁︀در ﹏﹞ ٢-﹡︀م و﹡︪ــ︀﹡﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار و 
                                         - ︀﹡︀﹝﹫ ــ﹢م - ا﹝ــ﹢ر︎  ــ︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز- ︵︊﹆﹥︨  ــ︐︀د ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت︫  ︧ــ︐﹩ ٣۵۵۵-︨  ﹠︡وق︎  ︻︀︫ــ﹢ری - رو︋ــ︣وی در﹝︀﹡ــ﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن -︮ 

︑﹙﹀﹊︦ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀: ٣٣٣٣۴۵٧٩-٠٧٧  و﹡﹞︀︋︣ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ٣٣٣٣۴۵٧٣ -٠٧٧و ︑﹙﹀﹟  د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ٣٣٣٣١٣٢٢-٠٧٧ 
 ️︋﹢﹡ ﹩﹎ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان از د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار : از روز   ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٣ (روز ا﹡︐︪︀ر آ ️﹁︀در ️﹚﹞ ٣-ز﹝︀ن و

اول) ︑︀ ︨︀︻️ ١٣  روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/١٣٩٨/٠۶
۴-︋︣آورد ︑﹆︣︊﹩  او﹜﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ٩/٧٩٨/٩۶١/٩١٧ ر︀ل

۵- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ( ﹇﹫﹞️ )﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار :  ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣  روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٩

۶-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات: ٣ ﹝︀ه و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︋︣ای ﹉ دوره ٣ ﹝︀﹨﹥ د﹍︣ از ︵︣ف د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار.
٧-︎﹫︩ ︎︣دا︠️ : ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع  ︠︡﹝︀ت  ا﹟ ︎﹫﹞︀ن  و﹁﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

︣د︫️ ز︡ون- ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹢️ ﹁︪︀ر ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز و   ︨︩ ︊︀ن -︋  ︨︣ــ︐︀ن︋  ﹢ز︨︐︀ن-︫  ﹞︧ــ﹩ - ا︨︐︀ن︠  ــ︀ل︫   ︨﹉  : ا︗︣ا ﹋︀ر ﹏﹞ ٨-﹝︡ت و
﹝︣﹋︤ ︋︣ه ︋︣داری ︨︣د︫️  در ﹝︡وده ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز

٩- ﹡﹢ع و ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:  ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر   ︋﹥ ︮﹢رت ︔︀︋️ ﹝︴︀︋﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ 
 ︀ ﹈ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︋︭﹢رت ﹤︋ ﹤ارا ️︗  ︣ان︀ل ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز -  ︫︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز او ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴٨٩/٩۴٨/٠٩۶ ر

︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ︋﹠︡﹨︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ)، (ح) ﹝︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹑﹫️ در ر︫︐﹥ ا﹝﹢ر آ︫︍︤︠︀﹡﹥ و ر︨︐﹢ران از اداره ﹋﹏  ︀︧︐﹩ دارای ﹎﹢ا﹨﹩︮  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:   ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣  ﹝﹩︋  ﹑﹫️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︫      ١٠- ﹎﹢ا﹨﹩︮ 

﹫﹞︀﹡﹊︀ر  ︎﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ︡﹫︃︑ ︣︋ ﹩﹠︊﹞ ﹩︻︀﹝︐︗از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا ︣︊︐︺﹞ ﹤︡﹫︃︑ / ﹩﹨ا﹢﹎ ﹤︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ارا︺︑
︀﹜﹟ ︗﹙︧ــ︀ت ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز - وا﹇︹  در  ︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨ــ︀︻️ ١٠ روز  ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٠ در︨   ︎︩︀︪ــ﹎ ﹏﹞ ١١-ز﹝︀ن و

︋﹢︫︣ - ︋﹙﹢ار ر﹫︧︺﹙﹩ د﹜﹢اری  - ︠﹫︀︋︀ن ︻︀︫﹢ری- رو︋︣وی در﹝︀﹡﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز 
 ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︨ــ︀️  ir.www.nigc-dist١٠ و www.shana.ir و www.iets.mporg.ir ︀﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︀﹡︀﹝﹫︎ ر﹢﹞٣٣٣٣۴۵٧٩- ٠٧٧ ا﹟﹀﹚︑
آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول :  ١٣٩٨/٠۶/٢٣   آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم :  ١٣٩٨/٠۶/٢۴     ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز : ١٣٩٨٫٣۶٨٣

 روابط عمومى منطقه ده عمليات انتقال گاز

/ع
۹۸
۰۷
۶۱
۶

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹡︀و﹎︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
١٢ - ٧۴٢ ع ۴٣ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹋︀رت ۴١١۶٢١۴ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۷
۷۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۷۱
۲

 ﹤ ﹫﹊︀ن ︋  ــ﹢دروی︎  ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹁︀︵﹞﹥ ا﹁︪ــ﹢ن  ﹝︀﹜﹉︠ 
︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ۵٢ ا︣ان ۵٩٩ ج ٧۶ ︫﹞︀ره ︋︡﹡﹥ 
١٠٠١۵۴٨٨ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١١٢٨۴٠١٨٠٧۵ ︋︺﹙ــ️ 
﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁ــ︣وش ︑﹆︀︲ــ︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ 
 ︦﹋︣﹨  ﹤︙﹡︀﹠ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا
﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد  ︸︣ف ﹝︡ت  اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد︠ 
١٠روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫︣﹋️ ا︣ان 
︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︀ــ︡ . ︡︋﹩ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︭ــ︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر 

︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︗︀﹡ــ﹊︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ - ٩٨۴ ق ٣۶ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر
︫︀︨ــ﹩ و︫ــ﹞︀ره   JL478QEE*JC9ACO47813
NAS921200J5715203 ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗﹥ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۷
۷۰
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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