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یـــادداشــت  روز
دکتر اصغر بالسینی

همان طور که رهبر معظم انقالب فرموند آمریکا رو به افول است و این وضعیتی 
که آمریکایی ها دچارش شدند، عامل بلندمدت دارد. به گفته ایشان این ها در طول 
تاریخ وضعیتی را به وجود آوردند که نتیجه اش همین اســت و به این آسانی ها 
عالج شدنی نیست. پس از جنگ جهانی دوم آمریکا در سازمان ملل به عنوان یک 

کشور اثرگذار شروع به نقش آفرینی می کند...

 روند افول آمریکا 
پس از جنگ جهانی دوم

ذی نفعان کار بدون دخالت دولت نمی توانند به تفاهم درباره دستمزد برسند

کارفرمایانکاردستکارگرانمیدهند!

  جهان   در نخســتین ساعات بامداد 
روز گذشــته ســاکنان شــهر بقیق در 
عربستان سعودی، ناگهان متوجه حجم 
عظیمی از آتش در تأسیســات شرکت 
نفت آرامکو شدند. آتش گسترده، خیلی 
سریع موبایل ها را به کار انداخت تا پیش 
از طلوع آفتاب، فضای مجازی پر شــود 
از کلیپ هــای کوتاهی کــه این حادثه 
بزرگ و خاکستر شدن تأسیسات شرکت 
نفت ملی عربســتان را در میان صدای 
انفجارات مهیب روایــت کند. اما درباره 
علت این حادثه، هیــچ کس هیچ چیز 

نمی دانست تا اینکه در نخستین ساعات 
کاری، سرلشکر یحیی سریع، سخنگوی 
ارتش یمن، جهــان را درباره آن توجیه 
کرد.»المصیره«یمن نوشت: »مقاومت در 
یمن با 10پهپاد مسلح، تأسیسات نفتی 
آرامکو را هدف قرار داده اســت.« تقریباً 
تمامی کلیپ های منتشــر شده، توسط 
مردم ضبط شــده و نشــان از نزدیکی 
پاالیشگاه ها به مراکز مسکونی دارد و این 
خود شاهدی بر دقیق بودن عملیات بوده 
است. با وجود این در نخستین واکنش ها، 
رئیــس هیئت موســوم بــه »تفریح و 

ســرگرمی« کل ماجرا را منکر شــد و 
نوشت: »خبرها در این مورد، گزارش های 
مغرضانه، دروغ و شــایعه بوده اســت.« 
اگرچه این اظهار نظر خود موجب تفریح 
و سرگرمی مردم شد، اما سریع در ادامه 
سخنانش مختصات دقیق تری از حمله 
ذکر کــرد و گفت: »یگان پهپادی ارتش 
پاالیشگا ه های »بقیق« و »خریص« را با 10 
پهپاد هدف قرار داده و افراد شریف و آزاده 
در عربستان در زمینه اطالعاتی به ارتش 
یمن کمک کرده اند.« این نخســتین بار 
است که کمک افرادی از درون عربستان 

به مقاومت یمنی ها رسانه ای می شود. 
چاه بقیق در حاشــیه خلیــج فارس و 
نزدیکــی مرز بحرین بــا ظرفیت روزانه 
7میلیون بشکه، بزرگ ترین ظرفیت ثبت 
شده در نقشه نفتی عربستان را داراست. 
فاصله هوایی این مرکز از صنعا بیش از 
هزارو300کیلومتر است.به گفته سریع، 
ارتش یمــن این عملیــات را عملیات 
»تــوازن بازدارنده شــماره 2« نام گذاری 
کرده است. نخستین عملیات بازدارنده 
در ماه گذشــته و با حمله به تأسیسات 

الشیبه در نزدیکی...

 ............ صفحه 6

گزارش فروش فصل 
تابستان چه می گوید؟

فصل فراموشی 
سینما 

در راه است

همکاری ایران و روسیه 
به عنوان جایگزین سوئیفت

اتحاد اقتصادی 
شرق 

در برابر غرب

 با کمک نیروهای داخلی شبه جزیره، دو پاالیشگاه توسط پهپادهای یمنی منهدم شد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 12 ............ صفحه 2

 

اخالص درمناسک دینی، دغدغه مندی اجتماعی را در پی دارد
 معارف  چند سالی است که با فرا رسیدن برخی روزهای حجت االسالم ملکی در گفت وگو با قدس به یک شبهه نه چندان جدید پاسخ داد

خاص که زمان انجام مناسک دینی هستند، مثل ایام حج، 
سوگواری سیدالشهدا و... موجی در فضای مجازی به راه 

 ............ صفحه های4و5می افتد که همچون دایگان...

جانشینان مجیدی 
در حال گرم کردن

قدس خراسان/اختیارات استاندار 
بیشتر می شود

یکپارچگی آموزش عالی با موضوع 
ادغام حوزه پزشکی و غیرپزشکی

10 1 7
استیلی، نمازی، حسین فرکی و محمد تقوی   وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: یادداشتی از مجتبی شریعتی نیاسر

:a رسول اكرم 
 شفاعت من 

شامل آن كسی 
از امتم می شود 

كه اهل بیت مرا 
دوست داشته 

باشد.
»كنز العّمال، ح 57«
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﹝︤ا︡ه ﹝︭﹢﹐ت ︨︣در︠︐﹩
﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا..ر︲﹢ی

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۷
۷۴
۰

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ دوم
︫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

﹡﹢︋️ دوم

فراخوان مناقصه نوبت دوم
خدمات اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان امام رضا(ع) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۸

فراخوان مناقصه نوبت دوم
اياب و ذهاب پرسنل

بيمارستان شهيد هاشمى نژاد
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۳

فراخوان مناقصه نوبت دوم
خدمات نگهبانى بيمارستان 

امام رضا(ع) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۶۹
۵

فراخوان مناقصه نوبت دوم
امور تهيه و طبخ و توزيع غذاى 

بيمارستان دكتر شريعتى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۷۰
۰

/ع
۹۸
۰۷
۷۱
۰

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای  - ﹡﹢︋️ دوم 
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﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- ﹡﹢︋️ اول
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏ذ ︳︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹪ در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا

: ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى
/ع
۹۸
۰۷
۷۶
۴

٩٨/٨۵١ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥
︀رس ︗﹠﹢︋﹩ ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز︎  ︌ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩︫  ︡﹝︀ت ﹝︧︐︽﹑ت ﹋﹞ ا﹡︖︀م︠  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥

۴/۶٨٩/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
﹞︀ره   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ آ ﹩﹊ رت﹢︭ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر︋   ︫﹟﹫﹝︱︑

.︫︡︀ ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان ﹝﹩︋  ︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 

١٣۶/٠٠۵/۴٩٨/۴٣٢ ر︀ل ︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︋︼﹚︊﹞

٩٨/٠٧/٢٩ ︳︣ا  ︫﹟︡︗وا ﹤ ︑︀ر﹢︑ ﹏ ا︨﹠︀د︋  ٩٨/٠٧/١٠
︀ر﹎︢اری و  ار︨︀ل   ︋️﹚﹞ ﹟︣︠آ
﹝︧︐﹠︡ات ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩(رزو﹝﹥)

٩٨/٠٨/١۴ ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩ ︀﹋︀ت︎   ︎︩︀︪﹎ ︀ر︑ ٩٨/٠٨/١۴ ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︀﹡︀﹝﹫ ︐︀د-ا﹝﹢ر︎  ︀رس ︗﹠﹢︋﹩-︨︀︠︐﹞︀ن اداری ﹝︣﹋︤ی︨  ﹢︫-︫︨︣︣︐︀ن ︻︧﹙﹢﹥-︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز︎  ا︨︐︀ن︋  آدرس ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار

  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی٢٧۵۶-٠٧٧٣١٣١٢٧۶١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀︣ا︗︺﹥ و﹞ WWW.SPGC.IR ️︀  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٣٧٢٢

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

 ️﹢﹆︑ ︨ــ︣و و ︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︾ـ︢ای ﹋ـ︀ر﹋﹠︀ن  ﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻ـ﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐ـ﹆︀ل ﹎ـ︀ز در ︑︃︨﹫︧︀ت، ︹ـ﹢ز︑  ،︊︵ ،﹤﹫︑ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ع﹢︲﹢﹞
﹁︪︀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

 ﹤︊﹠  ︫﹤ ــ︀︻️ ١٣  روز︨  ﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :  ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ﹫︪ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ( ﹇﹫﹞️ )﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋  ۵- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︎ 
﹝﹢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 
ــ﹞︀ره   ︫︀  ︋︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞www.iets.mporg.ir ︀ و www.shana.ir و  www.nigc-dist10.ir  ️︀ــ  ︨﹤ ﹫︪ــ︐︣﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀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

︫︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا︣ان
﹝﹠︴﹆﹥ ده ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز

 ............ صفحه 8

چرا رهبری جوانان را مخاطب اصلی بیانیه قرار داده اند؟

میزگردی دانشجویی درباره 
نقش جوان در بیانیه گام دوم

اگر جوان نتواند
هیچ کس 
نمی تواند!

یادداشت شفاهی دکترمحمد 
مهدی سیار درباره شعر هیئت

تقلیل 
سیاست زدایانه 
»امام و مأموم« 

به »ارباب و نوکر«
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روزنامـه صبـح ايـران

واكنش كدخدايى به اقدام خصمانه كانادا عليه ايران   ميزان: سخنگوى شوراى نگهبان قانون اساسى گفت: ضبط اموال دولتى ايران توسط كانادا مصداق بارز تروريسم اقتصادى دولتى است. عباسعلى 
كدخدايى پيرو ضبط اموال دولتى ايران توسط كانادا گفت: تروريسم اقتصادى شيوه اى است كه دولت هاى غربى با سوءاستفاده از ابزار هاى قانونى، منافع و منابع اقتصادى ديگر ملت ها را توقيف و يا مصادره مى نمايند، 

آن هم بدون طى مراحل رسيدگى حقوقى منصفانه. ضبط اموال دولتى ايران توسط كانادا مصداق بارز تروريسم اقتصادى دولتى است.

 سياست  در حالــى كه آمريكا با همراهى 
اروپا تالش دارند راهبرد فشار حداكثرى به 
كشورمان با هدف به ميز مذاكره كشاندن را 
ادامه بدهند، استفاده از فرصت هاى منطقه اى 
راهكارى براى كاســتن از اين فشــار و دور 
زدن تحريم هاســت. در اين ميان استفاده از 
فرصت هاى كشورهاى شمالى مثل روسيه 
هم به لحاظ اقتصادى و هم به لحاظ سياسى 

قابل توجه است.
در اين راســتا روز گذشته دو 
خبر در زمينــه روابط ايران و 
روسيه منتشر شــد. «يورى 
والديمير  دستيار  اوشاكوف» 
پوتيــن در امــور سياســت 
خارجى در يك نشست خبرى 
اعالم كــرد ايران و روســيه 
اقداماتى را در راستاى راه اندازى يك سامانه 
پيام رسان بين  بانكى به عنوان جايگزينى براى 
ســوئيفت در مبادالت مالى دو كشور انجام 

داده اند.
اين مقام بلندپايه روس به خبرنگاران گفت: 
«به منظور حفظ روابط تجارى و اقتصادى دو 
كشور در برابر تحريم هاى كشورهاى ثالث، ما 
در حال انجام اقداماتى براى تسويه مستقيم 
مبادالت تجارى از طريق پول هاى ملى خود 
و ايجاد ارتباط بين ســامانه پيام رسان ملى 
روسيه و ســامانه ايرانى سپام [سامانه پيام 
رســانى الكترونيكى مالى] هستيم تا از اين 
سامانه [مشــترك] به جاى ســوئيفت در 

مبادالت خود استفاده كنيم».

 سوئيفت چيست؟
ســامانه پيام رســان بين بانكى ســوئيفت 
كه مقر آن در بروكســل بلژيك اســت، در 
آبان ماه گذشته تحت فشار آمريكا دسترسى 
بانك هاى ايرانى بــه خدماتش را قطع كرد. 
از آنجــا كه اين نهاد اروپايى پيش از اين نيز 
در جريان دور گذشــته تحريم ها عليه ايران 
چنين اقدامى را انجام داده بود، مقامات ايران 
و روســيه در نهايت به اين نتيجه رسيده اند 
كه نمى توانند روى اين سامانه پيام رسان براى 
تسويه مبادالت خود حساب كنند و بايد به 

دنبال راه اندازى جايگزينى براى آن باشند.
بر اساس اعالم گمرك روسيه، در هفت ماهه 
نخســت امســال، ايران و روسيه با يكديگر 
1/33 ميليارد دالر مراوده تجارى داشته اند 
كه از اين بين، سهم صادرات روسيه به ايران 
حدود يك ميليــارد دالر و صادرات ايران به 

روسيه 333 ميليون دالر بوده است. مبادالت 
دوجانبه ايران و روســيه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل بيش از 24 درصد افزايش 

داشته است.

 ديدار پوتين و روحانى 
با محوريت برجام

از سوى ديگر روز گذشته تاس نوشت يورى 
اوشاكوف مشاور رئيس جمهورى روسيه در 
مسائل سياست خارجى در جمع خبرنگاران 
اعــالم كرد كه والديمير پوتين در تاريخ 16 
سپتامبر (25 شهريور ماه) در آنكارا، پيش از 
ـ  ـ ايرانـ  آغاز نشست سران سه جانبه روسيهـ 
تركيه درباره سوريه، به طور جداگانه با «حسن 
روحانى» رئيس جمهــورى ايران و «رجب 
طيب اردوغان» رئيس جمهورى تركيه ديدار 

و گفت وگو خواهد كرد.

اين مقــام كرملين گفــت: «همان طور كه 
هميشــه در جريــان چنين نشســت هاى 
اســت، ديدارهاى  ســه جانبه اى مرســوم 
دوجانبه اى نيز بين رهبران سه كشور انجام 
خواهد شد. اين ديدارها پيش از آغاز پنجمين 
دور نشست هاى سه جانبه رهبران كشورهاى 
ضامن صلح در سوريه در چارچوب مذاكرات 
آستانه انجام خواهد شد». وى افزود: «درباره 
موضوع مذاكرات رؤســاى جمهورى روسيه 
و ايران، بايــد بگويم كه عالوه بر هماهنگى 
مواضع دو كشور درباره سوريه، برخى مسائل 
مربوط به همكارى هاى دوجانبه و مســلماً 
روند اوضاع كنونى درباره برنامه جامع اقدام 
مشترك (برجام) و برنامه هسته اى ايران نيز 

مورد بررسى دو طرف قرار خواهد گرفت».
مشاور پوتين تأكيد كرد كه با توجه به خروج 
يكجانبه آمريكا از توافق هسته اى و بازگشت 
بــه رژيم تحريم ها عليه تهران، در شــرايط 
كنونــى اصلى ترين وظيفه حفــظ توافقات 

صورت گرفته در چارچوب برجام است.
اوشــاكوف بــا يــادآورى اينكه روســيه از 
تماس هــاى فعال با تمام طرفين شــركت 
كننده در توافق هسته اى، از جمله با مقامات 
تهران، حمايت مى كند، اضافه كرد: «به تازگى 
در اين رابطه تماس ها با فرانسه نيز فعال شده 
و رايزنى هايى با هدف حفظ كامل پايبندى 
همه طرفين به برجام آغاز شــده اســت و 
در همين راســتا در اوايل ماه سپتامبر هم 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در 

مسكو مذاكراتى را با مقامات روس داشت».

دستيار پوتين از همكارى ايران و روسيه به عنوان جايگزين سوئيفت خبر داد

اتحاد اقتصادى شرق در برابر غرب

 بعــد از اينكه هياهوىFATF پايان يافت و ظاهراً صحبتى نمى شــد، اچند 
روز پيش وزيراســبق وســخنگوى فعلى به دفاع ازFATFتمام قدپا به ميدان 
گذاشــت؛ آن هم بــا واژه، (نپذيرفتنFATFخودتحريمى اســت) بعد هم به 
مسائل غير مرتبط از نوع كارت سوخت پرداخت، ولى كوچك ترين اشاره اى به 
حذف كارت ســوخت نكردكه دولت تدبير و اميد سبب حذفش شد. در نتيجه 
ارقام نجومى به كشور خســارت وارد كرد. دولتمردان لطفاً آزمون و خطا بس 
اســت مملكت در تحريم است، در رســتاخيز بايد به اين ندانم كارى ها پاسخ 

دهيد آن هم به 80ميليون نفر (خود دانيد) 09390002323
 در پاســخ دوســت محترمى كه گفته بود «مرباى بالنگ براى دعاى ندبه»؛ 
برداشــت اشــتباه نشــود. منظور براى صبحانه بعد از دعاست. قديم ها مرباى 

بالنگ را براى صبحانه بعد دعا خيلى استفاده مى كردند. 09150001600
 ماجراى دختر آبى يك بار ديگر عرصه تاخت و تاز عليه جمهورى اسالمى 
و افشــاى ماهيت واقعى تعدادى از سلبريتى هاى دوتابعيتى را نشان داد آن  
هم در ماجرايى كه از اساس دروغ بود. همين سلبريتى ها درباره كشتار زنان 
و كودكان مهاجــر در مرز آمريكا و اروپا خفقان گرفتند و حتى يكبار درباره 
مرگ زنان بيگناه يمنى هشــتگ نزدند و پيراهن ندريدند!؟ اما بر اساس يك 
دروغ هر آنچه شــبكه هاى ضدايرانى و صهيونيستى نتوانستند بگويند را بدتر 
گفتند و در اين روزگار يورش دشــمن خنجر از پشــت زدند، رســانه ها اين 
ســلبريتى ها را زير ذره بين بگيرند چه بســا از موقعيت خود براى خدمت به 
دشمن استفاده مالى مى كنند؟ در اين ميان واكنش مسعود شجاعى كاپيتان 
تيــم ملى فوتبال كــه افتخار بازى با تيم هاى صهيونيســتى را دارد! از همه 

بدتربود. 09360006158
 برخى افراد از سيد مقاومت ياد بگيرند. سيدى كه در جهان عرب شخصيت 

بزرگى است و خودش را رهرو مى داند. 09150001136
 ما براى ديگران قاضى هاى دقيق و براى عيب هاى خودمان وكيل مدافعانى 

چشمپوش هستيم. 09150007819
 وزيــر محتــرم آمــوزش و پــرورش حــال كه تصميــم گرفتيــد حقوق 
بازنشســتگان را افزايــش دهيــد مرحمــت كنيــد يــك فرقى هــم بين 
كســانى كه ســال ها زحمت كشــيدند درس خواندند و به مدارج باالى علمى 
رســيده اند باشد تا حاصل زحماتشــان را لمس كنند، حقشــان ضايع نشود 

با تشكر. 09350007054
 زنده باد استاد پناهيان با مطالبه دقيقى كه از مجلس داشت. 09150006302

 ايران دومين كشــور جهان از لحاظ تعداد كشورهاى همسايه است. با وجود 
اين موقعيت عالى و بى نظير ســهم صادرات بايد 2 درصد باشــد؟! چه كسانى 
مســئول اين خســارت ها هســتند؟ چرا جلو واردات كاالها و محصوالتى كه 
در داخل توليد مى شــود يا مشــابه دارد را نمى گيرند؟ جوانان براى شادى و 
نشــاط احتياج به ايجاد اشتغال، مسكن و ازدواج دارند نه كنسرت و موسيقى. 

09150009890

 بيلينگزلى، معاون وزير خزانه دارى آمريكا در امور مبارزه با تروريسم روز جمعه گفت 
فشــارهاى آمريكا تأثير بزرگى بر اقتصاد ايران داشته است. او تصريح كرد كه دولت 
ترامپ تاكنون بيش از هزار شــخصيت حقيقى و حقوقى را در ارتباط با ايران تحريم 
كرده است. بيلينگزلى كه تا چند ماه پيش رئيس كارگروه اقدام مالى (FATF) بود، در 
اين سخنرانى كه در انديشكده شوراى آتالنتيك انجام شد، از جامعه جهانى خواست تا 
خريد نفت از ايران را متوقف كنند و مدعى شد تهران به كمك درآمدهاى نفتى خود 

از گروه هاى تروريستى حمايت مى كند.

 سخنگوى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و سخنگويان دولت هاى انگليس،  
فرانسه و آلمان با صدور يك بيانيه مشترك از ايران خواستند كه به تعهدات هسته اى 

خود ذيل برجام بازگردد.

 حزب مؤتلفه اسالمى در پى درگذشت اسداهللا عسگراوالدى اطالعيه اى صادر و در 
آن اعالم كرد مراسم تشييع آن مرحوم صبح يكشنبه - 24 شهريور - برگزار مى شود.

 روابط عمومى رياســت جمهورى در خصوص مطالب مطرح شــده در برنامه 
«بدون توقف» شــبكه 3 ســيما توضيحاتى را منتشــر كرد. در بخشــى از اين 
توضيحات آمده اســت: گفته شــد كه «شــوراى عالى هماهنگــى اقتصادى» با 
پيشــنهاد رئيس جمهور به رهبرى تشــكيل شــده كه صحت ندارد. پيشنهاد از 
طرف رئيس جمهور يا دولت نبوده، بلكه رهبرى معظم انقالب شــخصاً در مورد 

ايجاد چنين تشكيالت جديدى تصميم گيرى نمودند.

 «مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه تركيه در صفحه توييترش با انتشــار تصويرى 
از ديدارش با منوچهر متكى وزير خارجه پيشين جمهورى اسالمى ايران و مدير امور 
هماهنگى «كميته مساعى حميده» و اعضاى اين كميته نوشت: «مشكالت پيچيده در 
منطقه فقط از طريق همبستگى، همكارى و گفت وگوى قوى بين كشورهاى مسلمان 

مى تواند حل شود.»

 مرتضى باصريان دادســتان عمومى و انقالب نطنز با اشاره به حكم غيرقطعى 
زنى كه اقدام به هنجارشــكنى در ابيانه كرده بود، گفت: با توجه به متوارى بودن 
اين خانم، حكم به وكيل نامبرده ابالغ شد كه در صورت عدم اعتراض و يا تأييد 
حبس، حكــم اجرايى و در صورت متوارى بودن متهم وثيقه سپرده شــده طبق 

قانون ضبط خواهد شد.

 رئيس كميته هســته اى مجلس از تدوين گزارش اين كميســيون از روند كاهش 
تعهدات برجامى خبر داد. محمد ابراهيم رضايــى گفت: در آينده اى نزديك اعضاى 
كميته هسته اى از تأسيسات اراك، فردو و همچنين نطنز بازديد و گزارش اين بازديد 

را نيز تهيه و در اختيار اعضاى كميسيون قرار مى دهند.

وبگاه روس:
سوريه از ايران «باور 373» مى خرد

فارس: يك رســانه روس گــزارش داد، 
ســوريه به دليل كارايى كم «اس 300» 
روســيه، در نظر دارد كه از ايران سامانه 
پدافندى «باور 373» را خريدارى كند. 
اخبار  وبگاه «Avia.Pro» روســيه كه 
هوانوردى را دنبال مى كند، گزارش داد: 
ســوريه تصميم گرفته است كه به جاى 

اس 300 روسيه، سامانه «باور 373» ايران را خريدارى كند. 
اين رســانه روس در گزارش خود نوشت: «با اينكه بيش از يك سال از تحويل 
اس 300 به ســوريه مى گذرد، اما اين ســامانه پدافند هوايى كارايى و راندمان 
پايينى از خود نشان داده است و به همين دليل، سوريه در نظر دارد كه سامانه 
باور 373 ايران را بخرد». وبگاه «Avia.Pro» اين خبر را به نقل از خبرنگاران 
سورى منتشر كرده اســت؛ خبرنگارانى كه منبع اصلى خبرشان را «يك منبع 

ارتش سوريه» اعالم كرده اند.

رسانه هاى صهيونيستى مطرح كردند
نگرانى رژيم صهيونيستى از قدرت موشكى ايران

خبرآنالين: ســايت خبرى «ان .آر.جى» رژيم صهيونيستى نوشت: اين پرسش 
كه موشــك ذوالفقار مى تواند به لبنان برســد، اســرائيل را نگران كرده است. 
موشــك بالستيك «ذوالفقار» يكى از موشك هاى تمام ايرانى بود كه در جريان 
رژه 31 شــهريور 1395 در تهران از مقابل جايگاه ويژه عبور كرد و رســانه ها 

تصوير آن را منتشر كردند. 
يوزى رابين مدير اســبق دفاع موشكى رژيم صهيونيســتى مى گويد: ايرانى ها 
بــه خوبى در جريان تحوالت در بحث دفاع موشــكى، بــه خصوص اكنون كه 
اين ســامانه ها در منطقه خليج فارس مستقر شده اند، هستند. آن ها، فاتح 110 
را براى شكســت دادن سامانه هاى دفاع موشكى ســاخته اند. همچنين سايت 
تخصصى امــور نظامى و امنيتى «اســرائيل ديفنس» به امكان رســيدن اين 

موشك ها به لبنان اشاره كرد.

روند افول آمريكا 
پس از جنگ جهانى دوم

همــان طور كه رهبر معظــم انقالب فرمودند 
آمريــكا رو به افول اســت و اين وضعيتى كه 
آمريكايى ها دچارش شدند، عامل بلندمدت دارد. 
به گفته ايشان اين ها در طول تاريخ وضعيتى را 
به وجود آوردند كه نتيجه اش همين است و به 

اين آسانى ها عالج شدنى نيست.
پس از جنگ جهانى دوم آمريكا در ســازمان 
ملل به عنوان يك كشــور اثرگذار شــروع به 
نقش آفرينى مى كنــد  و از همه مهم تر اينكه 
دالر را به عنوان يك پول رايج كه جهان شمولى 
دارد و مورد اقبال كشــورهاى جهان است، جا 
مى اندازد. مى توان تأكيد داشت كه اين استيال 
يــا هژمونى دالر اســت كه نقــش جدى در 
سياست گذارى هاى آمريكايى ها در چند دهه 

اخير بازى مى كند.
اگر بخواهيم دقيق تر اقتصاد آمريكا را تحليل 
كنيم بايد به كسرى هاى دوقلو بسيار عمده و 
جدى آن ها اشاره كنيم كه آن را همواره به زيان 
كشورهاى ديگر و به نفع خودشان در طول اين 

چند دهه  جبران كرده اند.
نخستين كسرى آمريكايى ها كسرى تراز تجارى 
است؛ هميشــه در طول اين چند دهه، ميزان 
صادرات آمريكايى ها كمتر از ميزان وارداتشان 
بوده است؛ به عبارتى چون مردم آمريكا و دولت 
آمريكا مصرف كننده بســيار بزرگى هستند، 
همواره حجــم واردات كاالهايشــان  باالتر از 
صادراتى بوده كه داشتند، الجرم به كسرى تراز 

تجارى رسيدند. 
حال پرسشى كه مطرح مى شود اين است كه 
اين كسرى تراز تجارى ساالنه چطور در اقتصاد 
آمريكا جبران شده است؟! واقعيت اين است كه 
انتشــار و چاپ دالر اين كسرى را جبران كرده 

است.
هر اقتصادى كه كســرى تراز تجارى طوالنى 
مدت داشته باشد و اين كسرى را با چاپ پول 
جبران كند، قطعاً با تورم هاى باال و سرسام آورى 
دست به گريبان مى شود، ولى در اقتصاد آمريكا 
اين اتفاق نمى افتد. آمريكا كسرى  تراز تجارى 
بســيار بااليى دارد و آن را با چاپ دالر جبران 
مى كند و از آن طرف تورم بااليى هم ندارد! اين 
تناقض از اين حيث جبران مى شود كه انتشار 
دالر در خارج از مرزهاى آمريكا متقاضى دارد. 
اين زمينه سازى آمريكايى ها براى دالر به عنوان 
يك پول رايج جهانى اينجا به كارشان مى آيد. 
بنابراين با چاپ دالر كســرى تجارى را به نفع 
خود و به زيان كشورهاى ديگر جبران مى كنند.
دومين كسرى بزرگ آمريكا، كسرى بودجه 
اســت؛ يعنى همان طور كه مــردم آمريكا 
مصرف كننده هاى بســيار بااليى هســتند و 
حــدود 70 درصد توليد داخلــى آمريكا را 
تشــكيل مى دهد،  مصرف بخش خصوصى 
دولت آمريكا هم دولــت بزرگ و پرخرجى 
است كه كسرى بودجه اش را با انتشار اوراق 

بهادار جبران مى كند. 
آمريكايى ها با انتشــار اوراق قرضه و بهادار و با 
فروش به كشورهاى ديگر مانند چين و ژاپن و 
عربستان منابع الزم را براى كسرى بودجه خود 
فراهم مى كنند. قانونى به نام قانون والراس در 
اقتصاد داريم كه مى گويد مجموعه مازاد تقاضاها 
در ســطح جهانى بايد صفر شود؛ يعنى اگر در 
آمريكا مازاد عرضه پولى در قالب  كسرى بودجه 
وجــود دارد، در مقابل آن مازاد تقاضاى كاال و 

اوراق بهادار آمريكايى وجود دارد. 
در اين مــورد خاص چينى هــا اوراق بهادار را 
خريدند و اكنون سرمايه گذارى چين در خريد 
اوراق بهادار آمريكايى ها بيش از 4 هزار ميليارد 
دالر اســت و اين عدد براى كشورهاى ديگر به 

تناسب وجود دارد. 
كامًال مشخص اســت كه آمريكايى ها با يك 
سلســله برنامه ريزى هايى كه از پايان جنگ 
جهانى دوم شروع مى شــود و تاكنون ادامه 
دارد، ناكارآمدى هاى اقتصادى خود را كه در 
شكل كسرى هاى دوقلو نمايان شده با چاپ 
و انتشــار دالر و چاپ و انتشــار اوراق قرضه 
جبران كردند. اين دقيقاً همان چيزى اســت 
كه مى گوييم سوء استفاده از شرايط اقتصادى 
در ســطح جهانى براى اينكه اقتصاد آمريكا 
بتواند به پويايى هاى خاص خودش برســد. 
از ســال 1980 به اين سمت كه آزاد سازى 
بازارهاى مالى در جهان با هدايت آمريكايى ها 
اتفاق افتاد، چاپ و انتشار انواع و اقسام اوراق 
انواع مختلف ســرمايه گذارى هاى  و  مشتقه 

مالى هم  شروع شد.
وقتى قرار است يك ســرمايه گذارى اتفاق 
بيفتــد بايد يك مابه ازاى خارجى داشــته 
باشــد، ولى وقتى كه به سمت اوراق بهادار 
مى رويد اتفاقى كه مى افتد اين اســت كه 
حجم اوراق مشــتقه و اوراق مالى بســيار 
بســيار زيادتر از آنچه بايد باشد مى شود و 
الجرم در اين دهه ها يعنى از ســال 1980 
به اين ســمت كــه آزاد ســازى بازارهاى 
مالى اتفاق افتاده اســت، به همان نســبت 
هم بحران هــاى مالى در اقتصــاد جهانى  
شــكل گرفته است . در دهه 1990 بحران 
جنوب شــرق آســيا و بحران دات كام در 
اوايــل 2001 در آمريكا را داريم و بعد هم 
بزرگ تريــن بحران همان بحران 2007 در 
آمريكا اســت كه بعداً به جاهاى ديگر دنيا 
هم ســرايت مى كند. بخش عمــده اين ها 
ناشــى از بر هم زدن تعادل هايى است كه 

بايد در اقتصاد وجود داشته باشد. 
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مسئوالن مراقب سوء استفاده فرزندان و اطرافيانشان باشندپيام  روشن حضور صدر در كنار رهبر ايران به صهيونيست ها
االســدى» سخنگوى  «احمد  سياســت: 
پيشين سازمان «الحشــد الشعبى» (بسيج 
مردمــى) عــراق و از فرماندهان برجســته 
اين ســازمان در گفت وگو با شــبكه خبرى 
«المياديــن» بــه حضور «مقتــدى صدر» 
رهبر جريان الصدر عراق در حســينيه امام 
خمينى(ره) تهران و قرار گرفتن وى در كنار 
رهبر معظم انقالب اســالمى ايران، پرداخت 
و اعــالم كــرد: «گاهى مواضــع وى با نظر 
جمهورى اسالمى در خصوص مسائل داخلى 
عراق، همخوانى ندارد. ولى يقيناً روابط وى 
با ســران جمهورى اســالمى، جديد و تازه 
نيست، بلكه روابط برجسته اى با بسيارى از 
سران جمهورى اســالمى دارد». االسدى با 
اشــاره به اينكه روابط صدر با رهبر انقالب 
مشخص است، خاطرنشــان كرد: «همه ما 
مى دانيم كه هر گاه اين مناســبت ها علنى 
مى شود، ترتيب نشستن ميهمان ها، يك امر 
عادى يا تصادفى نيست، بلكه مسئله مربوط 

به اهميت ميهمان و روابط و نزديكى وى با 
حضرت آيت اهللا خامنه اى اســت. همه اين 
پيام ها، در اين عكس و ويدئويى كه منتشــر 

شد، مشخص است». 
وى با بيان اينكه «ما از اين ظاهر شدن، بسيار 
خرسنديم»، اعالم كرد: «يقيناً زمانى كه شاهد 
اين نزديكى مادى و معنوى بين مقتدى صدر 
و حضرت آيت اهللا خامنــه اى، با حضور حاج 
قاسم سليمانى هستيم، بسيار خوشحاليم. و 
اين پيام روشنى اســت. به ويژه با [توجه به] 
تنش مســتقيمى كه با رژيم صهيونيستى به 

مرز درگيرى مستقيم رسيده است».

آيت  اهللا ســيد احمد  رضا طلبى: 
مردم  نماينده  خراســانى،  حسينى 
خراسان رضوى در مجلس خبرگان رهبرى در 
گفت وگو با ما اظهار داشــت: طهارت اقتصادى 
پيش زمينه مشــروعيت مسئوليت پذيرى در 
نظام اسالمى اســت. بنابراين اقتضاى ديانت، 
سياســت ، مليت و شعور انسانى اين است كه 
همه مسئوالن در هرسطحى كه هستند مواظب 
و مراقب خودشان و فرزندان و اطرافيان باشند و 
اجــازه ندهند كه فرد يا افــرادى از موقعيت و 
مسئوليت آن ها سوء استفاده كنند. وى افزود: 
زيرا مسئولى كه در جريان فعاليت ها و اقدامات 
فرزند و يا نزديكانش نباشد، چگونه قادر است در 
جريان مسائل كالن حوزه مسئوليتش باشد و بر 
مبناى مصلحت نظام، انقالب و اسالم عمل كند. 
از طرفى اگرمسئولى هم به اين موضوع آگاهى 
پيدا كرد كه فرزندان يا اطرافيان او به دنبال سوء 
اســتفاده از موقعيت وى و گرفتــن امتيازات 
هســتند، بايد ابتدا به آن ها تذكــر بدهد و در 

صورت عدم اطاعت، از آن ها دورى و برائت كند 
و حتى اين موضوع را به صورت علنى در جامعه 
بيان نمايد، كه اگر مسئوالن به اين موضوع به 
درستى عمل كنند مقابله واقعى با اشرافيگرى 
رخ خواهد داد. وى با بيان اينكه شرايط به وجود 
آمده در برخى افشاگرى ها وسوء استفاده برخى 
آقازاده ها ســبب جريحه دارشــدن احساسات 
انقالبى ملت و مخدوش شــدن سرمايه عظيم 
اعتماد ملى خواهد شد، تصريح كرد: از طرفى 
بايد آقازادگى به معنى اينكه فرد به دنبال سوء 
استفاده از موقعيت نزديكان خود است، در كشور 

به عنوان يك ضد ارزش تلقى  شود.

 سياست  وزير ارشد دولت محلى جبل الطارق، بامداد شنبه 
ادعاها مبنــى بر اينكه ايران با تحويل محموله نفت كشــتى 
«آدريان دريا» به سوريه به تعهدات خود عمل نكرده را رد كرد. 
پيشتر رسانه ها مدعى شده بودند ايران هنگام آزادى ابرنفتكش 
«آدريان  دريا» به ديوان عالى جبل الطارق تعهد داده 2 ميليون 

بشكه نفت خام اين كشتى را تحويل سوريه نخواهد داد.

 جبل الطارق ادعاهاى انگليس را رد كرد
با وجود اين، روزنامه انگليســى «ديلى تلگراف» به نقل از وزير 
ارشــد دولت محلى جبل الطارق اين ادعاها را رد كرده است. 
«فابيان پيكاردو» گفت: «تصاوير نشــان مى دهند كه اين نفت 
سرانجام به ســوريه رسيده، ولى معنايش اين نيست كه ايران 
تعهداتش را نقض كرده است». پيكاردو اضافه كرد: «ما تعهدى 
مبنى بر اينكه اين نفت به سوريه نرود از ايران نگرفتيم. دولت 
ايران متعهد شــد كه آن محموله نفت را به شركت هاى تحت 
تحريم اتحاديه اروپا نمى فروشد».پيشتر يك وزير دولت جبل 
الطارق به خبرگزارى رويترز گفته بود كه ايران برخالف تعهد 
خود نفت اين نفتكش را به ســوريه فروخته است و اين نقض 

حسن ظن جبل الطارق در آزاد كردن اين نفتكش است.

 توضيحات سفير ايران در لندن درباره ادعاى غربى ها
حميد بعيدى نژاد، ســفير جمهورى اسالمى ايران در لندن در 
صفحه توييترش در واكنش نوشت: «آقاى فابيان پيكاردو رئيس 
دولت جبل الطارق تأكيد كرده اســت ايران اعالم كرده بود كه 
نفت ايران به مقصد كشــور تحت تحريم اتحاديه اروپا نخواهد 
رفت، اما تعهدى به ما نداده بود كه نفت ايران از سوريه سر در 
نياورد. بنابراين با فروش نفت به شركت خصوصى حتى اگر نفت 
از ســوريه سر دربياورد نمى توان ايران را متهم به نقض موضع 
رسمى خود كرد». وى افزود: «الزم مى دانم اين توضيح را اضافه 
كنم كه اظهارات آقاى پيكاردو مؤيد همان مواضع و توضيحات 
اعالم شده از سوى كشــورمان است. وقتى مقامات انگليس و 
جبل الطارق پــس از تصميم به رفع توقيف نفتكش، به تعهد 
ايران اشــاره كردند، برخى از معاندين كه نمى توانستند آزادى 
نفتكش در سايه اقتدار سياسى و ديپلماتيك ايران را باور كنند، 
اين تعهد را، به دروغ، به سپردن ضمانت هاى سنگين ايران نزد 

دولت انگليس و زد و بند سياسى تفسير كردند».
 بعيدى نژاد خاطرنشان كرد: «ولى امروز خوشحاليم كه براى همه 
كامالً مشخص شد كه منظور طرف انگليسى از تعهد ايران همان 
اظهارات رسمى و متن يادداشت رسمى سفارت ايران بوده است 

و مشــخص شد كه ايران نفت خود را به يك شركت خصوصى 
در دريا فروخته كه اين هم نقض اظهارات رسمى مقامات كشور 

مورد اشاره در يادداشت سفارت نيست».
كماندوهاى انگليســى در خوش رقصى براى آمريكا بيشتر 
از دو مــاه پيش با ورود به ايــن ابرنفتكش كه در آن زمان 
نامش «گريس يك» بــود، آن را توقيف كردند. آمريكايى ها 
حتى پس از آزادى اين كشــتى، جنگ روانى خود را ادامه 
دادند و به كشــورهاى منطقه اعــالم كردند كه در صورت 
همــكارى با اين نفتكش آن ها را تحريم خواهند كرد، حتى 
مقامات آمريكايى شــخصاً به ناخداى كشتى پيشنهاد رشوه 
دادند تا از اين طريق بتوانند مانع از صدور نفت ايران شوند، 
ولى بازهم ناكام ماندند و حال بار ديگر با اعالم دولت جبل 
الطارق، دچار ناكامى ديگرى در عرصه بين المللى و رسانه اى 

شدند.

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

بازتاب

سياست خارجى

جبل الطارق ادعاى روباه پير درباره مقصد نفتكش ايرانى را رد كرد

آزادى آدريان دريا بدون تعهد

گفت وگوسياست خارجى
عضو خبرگان رهبرى در گفت وگو با قدس:سخنگوى پيشين سازمان «الحشد الشعبى» مطرح كرد

سياست خارجى
آل اسحاق مطرح كرد

پشت پرده گله چين از ايران
و قطع ارتباط بانك كونلون

بازرگانى  اتاق  رئيس  تســنيم: 
مشترك ايران و عراق گفت: امروز 
چرا گفته مى شــود كه چينى ها 
از مــا گله مندند؟ چون مى گويند 
«قبله شــما غرب اســت؛ وقتى 
به ما محتاج هســتيد ســمت ما 

مى آييد، ولى باز نگاهتان به غرب است». شما ببينيد رئيس 
جمهور چين به ايران آمد ولى در ســفر او به ايران، رفتار ما 
به گونه اى بود كه ســبب شــد بعد از بازگشت وى به چين، 
بانك كونلون چين رابطه اش را با ما قطع كرد؛ چراكه آن ها از 
رفتار ما چنين برداشتى كردند كه ما قصد داشتيم به آن ها 

بى احترامى كنيم.

دولت
واعظى در همايش فصلى مبارزه با مواد مخدر كشور: 

نمى توان با راه حل هاى سنتى
به جنگ شرايط امروز رفت

ايســنا: محمــود واعظــى در 
شوراهاى  دبيران  فصلى  همايش 
هماهنگى مبارزه بــا مواد مخدر 
استان هاى كشــور  با بيان اينكه 
برنامه ريزى هايمان بر اساس  بايد 
شرايطى باشــد كه با آن مواجه 

هســتيم، اظهار كرد: امروز بايد با توجه به شرايط پيچيده 
راه حل هايمان نيز به همان پيچيدگى باشــد، نمى توان با 
راه حل هاى سنتى به جنگ شرايط پيچيده امروز رفت. ايران 
به دليل پافشارى روى استقالل خود و به دليل اينكه به دنبال 
تبعيت از قدرت هاى بزرگ نيست، يك كشور معمولى نيست 

و دشمنان فراوانى دارد.

مجلس
يك نماينده مجلس مطرح كرد

ادامه پرداخت حقوق هاى نجومى
در دستگاه هاى اجرايى

گــودرزى،  عباس  سياســت: 
اصالح  مشترك  كميسيون  عضو 
قانون مديريت خدمات كشــورى 
مجلس شــوراى اسالمى، با اشاره 
بــه آخرين وضعيــت اصالح اين 
قانون گفت: متأسفانه حقوق هاى 

چنــد ده ميليونى خارج از ضابطه، خارج از عرف شــرعى و 
انقالبى در دســتگاه ها وجود دارد كه از هر حيث مخدوش 
بوده، اما متأسفانه سبقه قانونى به آن داده شده است. يعنى 
يك اختياراتى به مقام ارشد دستگاه داده شده كه او مى تواند 
فوق العاده هاى متعدد و بى حد و حصر را پرداخت كند كه 
منجر به تبعيض در پرداخت، شكاف طبقاتى و فساد مى شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 شعار »هر پژوهشگر با یک کتابخانه رضوی« را محقق می کنیم     قدس: رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: تالش می کنیم تا شعار »هر پژوهشگر با یک کتابخانه 
رضوی« در این مجموعه محقق شود. حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی افزود: یکی از سیاست های این سازمان، دسترسی محققان، پژوهشگران، دانشمندان، استادان و... به مجموعه منابع اطالعاتی کتابخانه های 
آستان قدس رضوی است و در این راستا تالش می کنیم از طریق فضای مجازی و دیجیتال سازی منابع و در اختیار گذاشتن آی پی مربوط، دسترسی به این منابع و آثار فرهنگی برای افراد اشاره شده، میسر و مقدور شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r نگاهی به پیشینه متولیان آستان حضرت رضا )علیه السالم( 
کلیددار ارض اقدس 

سابقه نخستین متولی آستان حضرت رضا )علیه السالم( به دوره صفویه می رسد اما 
پیش از آن طبق منابع و اسناد تاریخی، از دوره سامانیان، یعنی قرن چهار قمری به 
بعد، بقعه ای روی مضجع شریف رضوی بنا شده بود و کلیددارهم داشته است بنابراین 
گســترش مضجع شــریف و حرم مطهر رضوی به تدریج تا دوره تیموری انجام شد. 
در دوره تیموری جهش فراوانی برای توســعه تدریجی بارگاه مطهر رضوی صورت 
گرفت. از قرن پنجم قمری یعنی دوره سلجوقی، ابتدا سادات حسینی و سپس از قرن 
ششم تا قرن نهم سادات موســوی و از اواخر دوره تیموری، سادات رضوی به همراه 
سادات موسوی به طور مشترک عهده دار نقابت و کلیدداری اداره امور مضجع شریف 
حضرت رضا)ع( بوده اند.پس از ساخت مسجد گوهرشاد در سال 821 قمری توسط 
بانو گوهرشاد، مسئله گســترش حرم مطهر رضوی سرعت بیشتری گرفت و توجه 
شاهان تیموری مانند شاهرخ)همسر گوهرشاد( و سلطان حسین بایقرا موجب شد که 
مجموعه آستان ملکوتی حضرت امام رضا)ع( و همچنین شهر مشهد مورد توجه ویژه 
قرار گیرد و اقداماتی مانند ایجاد مدارس دینی)مانند مدرسه پریزاد، مدرسه باالسر، 
مدرسه دودر و...( و ساخت چهارباغ)هم اکنون به عنوان محله چهارباغ معروف است( 
که تختگاه و محل استراحت شــاهان تیموری بوده سبب شد که بیش از پیش در 

توسعه شهر مشهد مؤثر واقع شود.

 آستان مقدس رضوی به عنوان مرکز نماد جهان تشیع 
نخستین متولیان رسمی آستان حضرت رضا )علیه السالم(  در دوره صفویه و همزمان 
با رســمیت یافتن مذهب شیعه اثنا عشری و اهمیت این آستان به عنوان مرکز نماد 
جهان تشیع توسط شاهان صفویه انتخاب شدند، به گونه ای که از سال 907 تا 1148 
هجری قمری تعداد 30 نفر به عنوان متولی آستان حضرت رضا )علیه السالم( برگزیده 
شدند. نخستین متولی رسمی مطابق منابع و اسناد موجود، شخصی به نام »غیاث الدین 
عزیز رضوی« در ســال 907 قمری بوده و پس از آن در ســال 931 هجری قمری 
شخصی به نام »عتیق علی منشــی« که در زمره بزرگ ترین واقفان آستان حضرت 
رضا )علیه السالم( هم به شمار می رود و فرزندانش هم افتخار خدمت موروثی خادمی 
حرم مطهر رضوی را داشته اند، متولی رسمی آستان حضرت رضا )علیه السالم( بوده 
است؛ ضمن اینکه از مهم ترین ویژگی های متولیان آستان حضرت رضا )علیه السالم( 
در دوره صفویه می توان به بومی بودن)اهل مشهد و خراسان( و جزو سادات و به ویژه 
سادات رضوی بودن اشاره کرد. دلیل آن هم به انتساب سادات رضوی از نظر نسبی 
به وجود مقدس حضرت رضا)ع( و همچنین در زمره علما و دانشمندان مذهبی قرار 
داشتن این خاندان و ارتباط برخی از آنان با تشکیالت اداری و... برمی گردد. به عنوان 
مثال »محمدمحسن رضوی« متولی وقت آستان قدس، داماد شاه عباس صفوی بوده 
که برای دو دوره در سال های 1026 تا 1030 قمری و 1038 تا 1055 قمری متولی 

این آستان ملکوتی بوده است. 
مجموعه 70 هزار صفحه اســناد دوره صفویه که ثبت جهانی شــده است، حاکی از 
اهمیت سیاسی و مذهبی آستان حضرت در این دوره است، به طوری که در برخی 
مقاطع زمانی در این دوره، آستان حضرت رضا )علیه السالم( بعضی امور مانند پرداخت 

حقوق تفنگچیان و لشکریان را انجام می داده است.

 طومار علیشاهی؛ تجلی نظام دیوانی آستان  حضرت رضا )علیه السالم(
در دوره افشــاریه با روی کار آمدن افشاریان در مشهد نوعی درون گرایی سیاسی در 
خراسان ایجاد شد. در این میان نقش آستان حضرت رضا )علیه السالم( به عنوان مرکزیت 
 سیاسی و مذهبی پررنگ تر شد. در مقاطعی از سیستم اداری این آستان ملکوتی برای
حل و فصل امور دیوانی دربار پادشاهان افشاریه استفاده می شده است. مجموعه 32 
هزار برگ اسناد افشــاریه موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی که ثبت ملی 
شده بیانگر صحت و اثبات این مدعاست. در دوره افشاریه هم متولیان آستان حضرت 
رضا )علیه الســالم( بومی بوده و توسط سالطین این دوره انتخاب می شدند. طومار 
علیشاهی هم که در سال 1160 قمری توسط علیشاه افشار)برادرزاده نادرشاه افشار( 
تهیه شــد حاکی از نظم اداری و تشکیالت مدون آستان حضرت رضا )علیه السالم( 
و وظایف متولیان بوده اســت. در دوره قاجاریه و از سال 1218 تا 1344 قمری 42 
تن به عنوان متولی آســتان حضرت رضا )علیه الســالم( انتخاب شدند. در این دوره 
روش انتخاب متولیان و پایگاه اجتماعی آنان نسبت به دوره صفویه و افشاریه تغییر 
اساسی یافت به این معنی که تعداد زیادی از رجال سیاسی مانند میرزا محمدحسین 
خان سپهســاالر و مؤتمن الملک انصاری که وزیر خارجه دوره قاجار بود و برخی از 
شــاهزادگان قاجاری مانند رکن الدوله و آصف الدوله، به عنوان متولی آستان حضرت 
رضا )علیه السالم( انتخاب شدند. عمده متولیان دوره قاجار غیربومی بوده و بر اساس 
روابط و بعضاً پرداخت رشوه و پیشکش، به عنوان متولی در این آستان مقدس انتخاب 
می شــدند. طول مدت زمان تولیت متولیان در دوره قاجاریه نسبت به همه دوره ها 
کمتر بوده و بعضاً برخی افراد چندین مرتبه به عنوان متولی در آستان حضرت انتخاب 
می شدند. مثالً مرتضی قلی خان طباطبایی نایینی در بین سال های 1329 تا 1344 
قمری، چهار مرتبه به عنوان متولی آستان حضرت رضا )علیه السالم( انتخاب شد و 
انتخاب این افراد سیاسی و تغییر مکرر آن ها موجب هرج و مرج و بی نظمی در اداره 

امور آستان حضرت رضا )علیه السالم( در اواخر دوره قاجار گردید.

 ظهور عنوان نایب التولیه 
در دوره پهلوی اول )بین ســال های 1305 تا سال 1320 شمسی( سه نفر به تولیت 
آستان حضرت رضا )علیه السالم( رسیدند که در میان آن ها »محمدولی خان اسدی« 
مهم ترین متولی آســتان قدس رضوی است که تشکیالت جدید اداری در دوره وی 
تغییرات اساسی یافت. این شخص در سال 1304 به تولیت رسید و در مدت 10 سال 
خدمات زیادی به آســتان حضرت رضا )علیه السالم( و شهر مشهد انجام داد. مطابق 
اسناد موجود ساخت بسیاری از خیابان ها و ساخت و سازها )مانند خیابان کوهسنگی، 
خیابان فعلی بین چهارراه خسروی تا چهارراه شهدا، معروف به خیابان شاه رضا و...( و 
تشکیالت جدید اداری آستان حضرت، مدیون خدمات وی است. اسدی که از مخالفان 
موضوع کشف حجاب در مشهد و خراسان بود در سال 1314 و پس از واقعه مسجد 
گوهرشــاد مشهد به دستور رضاخان اعدام شد.از مهم ترین ویژگی های در این دوره، 
وجود اشــخاص نظامی و سیاسی در این آستان ملکوتی بوده است. نکته مهم دیگر 
که باید به آن اشاره شود این است که از دوره پهلوی اول بود که همه متولیان آستان 
حضرت رضا )علیه السالم( به عنوان نایب التولیه این آستان ملکوتی انتخاب می شدند و 
تولیت این آستان مقدس هم با شخص شاه بوده است. در دوره پهلوی دوم که مربوط 
به ســال 1320 تا 1357 است، 16 نفر به تولیت آستان حضرت رضا )علیه السالم( 
رسیدند که از مهم ترین آنان می توان به سیدجالل الدین طهرانی که دو بار به تولیت 

رسید، باقر پیریا، سپهبد امیر عزیزی و... اشاره کرد.

 شــکل گیری مؤسسه آفرینش های 
هنری در مجموعه تشکیالت یک نهاد 
مذهبی مانند آستان قدس رضوی با چه 

هدفی بوده است؟
هدف از تشکیل مؤسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی بهره گیری از انواع هنرها 
در تبیین و انعکاس معارف اهل بیت)ع( و به 
خصوص ترویج فرهنــگ و معارف رضوی و 
معرفی گنجینه های هنری موجود در بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( و مجموعه آستان قدس 
رضوی بوده اســت و اهمیــت این مطلب تا 
جایی است که رهبر معظم انقالب اسالمی در 
احکام انتصاب تولیت سابق و فعلی این آستان 
ملکوتی بــه وضوح به حفاظت و معرفی این 

گنجینه های هنری اشاره و تأکید داشته اند.
از طرفی، شناســایی و اشــاعه ابعاد هنر و 
معمــاری ایرانی- اســالمی اماکن متبرکه، 
حفظ و ارتقای جلوه های هنری نفیس و آثار 
متعلق به آستان قدس رضوی، تأمین نیازهای 
کاربردی هنر همچون فیلم های مســتند و 
مجموعه های ارزشــمند تصویــر و عکس و 
امور گرافیکی و تصویرســازی و در مجموع 
پاسداشت و ترویج هنر مقدس و واالی دینی 
و رضوی از دیگر اهداف مورد نظر در تشکیل 

این مؤسسه بوده است.

 شما برای رسیدن به این اهداف چه 
اقداماتی انجام داده اید؟

در عرصه معرفی گنجینه های هنری، هشت 
مجلد در مورد شــاهکارهای هنری آستان 
قــدس رضــوی در زمینه هــای گوناگون و 
در مدت هفت ســال اخیر )از ســال 1391 
تاکنون( تولید و منتشر کرده ایم که البته در 
حوزه های معماری، خوشنویسی، آثار نفیس 
قرآنی، آرایه ها، نمادها، معرفی مسجد جامع 
گوهرشاد، معرفی صحن عتیق، آثار موزه ای 
و آثار موجود در خزانه آستان قدس رضوی 
و... نیز فعالیت های انجام شــده را باید به آن 
اضافه کرد. در زمینه ترویج معارف و فرهنگ 
رضوی با استفاده از ابزارهای هنری مختلف 
مانند خوشنویسی، نقاشی، تئاتر، گرافیک، 
موسیقی، فیلم، ساخت المان ها و نمادهای 
مختلف، انیمیشن، مستند، سرود، کلیپ های 
صوتی و تصویری و... ســعی شــده است در 
معرفی این معارف و اثرگذاری بر مخاطبان و 
زائران اقداماتی صورت گیرد. مثالً برای تولید 
ســرود پس از سفارش شعر و تنظیم آهنگ 
و ملودی )آهنگ سازی( این کار برای عرضه 
جهت گروه های سرود انجام می شود ولی در 
جهت ارزش افزوده آن، کلیپ مناســب هم 
برای تلویزیون تولید می شود. در همین راستا 
برای معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر در 
سال گذشــته حدود 7 تا 10 اثر تولید شده 
است. حتی برخی از این سرودها که در حرم 
مطهر خوانده شــده در مراســم نماز جمعه 
مشــهد و 13 مرکز استان هم پخش شده و 
برخی هم تبدیل بــه کلیپ برای پخش در 
صدا و سیمای مرکز استان و پخش کشوری 

شده است.
یکی دیگر از مواردی را که می توانیم نام ببریم، 
تولید کلیپ های تصویری و صوتی برای مراکز 
و مجموعه های خارج از آستان قدس رضوی 
است که عالوه بر داخل این مجموعه صورت 
می گیرد. مثالً ســتاد نماز جمعه کشور در 
تهران ســرودی را برای اجرا در تاریخ پنجم 
مردادماه که مصادف اســت با سالگرد اقامه 
نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ســفارش داد که این سرود تولید و 
در تمام مراســم نماز جمعه کشور اجرا شد 
)البتــه در حد توان و امکانــات موجود( و یا 
هم اکنون مذاکره ای انجام شده با مجموعه 
آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده 
)99-1398( جهت تولید ســرود مشترک 

برای مدارس، یا از مجموعه ســپاه پاسداران 
پیشنهادی داشته ایم برای تولید آلبوم سرود 
برای مهد های کودک  سپاه و بسیج که همه 

این موارد در دست بررسی و انجام است.
می خواهــم بگویم که هــم در داخل و هم 
در خارج از مجموعه آســتان قدس رضوی 
متناســب با ظرفیت ها و امکاناتی که داریم 
اقدامــات خوبی را انجــام داده ایــم که در 
زمینه های برگزاری جشــنواره ها، کارگاه ها، 
انجمن های هنری و ادبی، ارتباط با هنرمندان 
در عرصه هــای مختلــف، تولید محصوالت 
هنری، صوتی، تصویــری و... در زمینه های 
گوناگون، همگی در جهت استفاده از ابزارهای 
خوشنویسی،  شــعر،  مختلف)مانند  هنری 
گرافیک، ســرود و...( به منظور هدف اصلی 
یعنی ترویــج معــارف رضــوی و معرفی 
گنجینه های هنری این آستان مقدس انجام 
شده است. در همین زمینه در سال گذشته 
حــدود 30 کلیپ صوتی و تصویری و حدود 
67 سرود توســط این مؤسسه تولید و اجرا 

شده است.
عالوه بر ایــن، هم اکنــون تفاهم نامه ای با 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی در دســت بررسی و 
اقدام داریم تا نســبت بــه معرفی آثار فاخر 
هنری این سازمان و بازنشر آن ها اقدام کنیم 
که امیدواریم با همکاری سازمان مربوط این 
همکاری هر چه زودتر به مرحله اجرایی مورد 
نظر برســد. همچنین در حال انجام مراحل 
مقدماتی برای تهیه و تألیف کتابی در مورد 
معرفی جواهــرات موجــود در حرم مطهر 
امام رضا)ع( و آستان قدس رضوی هستیم که 
امیدواریم ماکــت و طرح اولیه این کتاب در 

سال 98 آماده شود. 

 ارتباط این مؤسسه با هنرمندان در 
عرصه های مختلف هنری چگونه است؟

به طور کلی از طریق برگزاری جشــنواره ها، 
کارگاه ها، مسابقات، سفارش آثار، انجمن های 
ادبی و هنری، کانون های خادمیاری و... ارتباط 
دوســویه با هنرمندان رشــته های مختلف 
هنری داریم.نگارخانه رضوان که زیرمجموعه 

این مؤسســه است در زمینه خوشنویسان و 
هنرهای تجسمی و برگزاری 40 نمایشگاه در 
هر سال در موضوعات نقاشی، خوشنویسی، 
تذهیب، عکاسی و گرافیک از سراسر کشور 
فعال است به گونه ای که هنرمندان با توجه 
به کیفیــت آثار هنری به صــورت انفرادی 
یا گروهی، نمایشــگاه های مربوط را در این 

نگارخانه برگزار می کنند.
گاهی اوقات هم این مؤسسه در بعضی موارد 
سفارشــات خود را در حوزه های مرتبط به 
هنرمندان این عرصه ارائــه می کند تا آنان 

نسبت به طراحی و اجرای آن اقدام نمایند.
برگزاری جشنواره ها در حوزه های گوناگون 
یکی دیگر از راه هــای ارتباطی با هنرمندان 
اســت. مثالً برگزاری جشــنواره عکس هر 
سال با چندین هزار عکاس از سراسر کشور 
و توســط این مؤسسه پس از اعالم فراخوان 
و انتخاب آثار برگزیده )پس از انجام داوری( 
انجام می شــود که معموالً فراخوان پیش از 
دهه کرامــت و اختتامیه در بهمن ماه انجام 
می شود و با وجود مناسبت های مختلف مانند: 
برنامه های زیر سایه خورشید، دهه آخر صفر، 
دهه کرامت و... عکاســان آثــار خود را برای 
شرکت در این جشنواره به این مؤسسه ارسال 
می کنند. جشــنواره مستند بهشت از دیگر 
جشنواره های مرتبط با موضوع مستندسازی 
اســت که از ســال 1397 در این مؤسسه 
طراحی شده که به منظور ارتباط با هنرمندان 
مستندســاز در زمینه موضوعاتی مانند امام 

رضا)ع( و زیارت، معارف رضوی و... است.
در حوزه تذهیب قرآنی، جشــنواره دوساالنه 
تذهیب های قرآنی از مهم ترین و معتبرترین 
جشــنواره مربوط به این موضوع است که از 
سوی این مؤسسه تاکنون 6 دوره آن با سابقه 
12 ساله برگزار شده است که تقریباً 300 تا 
500 اثر از تذهیب کاران از سراسر کشور به 
این جشنواره ارسال می شود که سال گذشته 
برای نخستین مرتبه از کشور افغانستان هم 

شرکت کننده داشته ایم. 
انجمن های شــعر رضوی از دیگــر راه های 
ارتباطی ما با مخاطبان مربوط یعنی شاعران 
است. حدود بیش از 35 انجمن شعر رضوی 

در سراســر کشور ایجاد شــده و در دو سال 
اخیر هم هفت انجمن ویژه بانوان فعال شده 
و مابقی انجمن ها هم با حضور همه شــعرا 
به فعالیت مشغول هستند. در شهر مقدس 
مشهد انجمن ادبی رضوی با سابقه و قدمت 
30 ســاله از قدیمی تریــن این انجمن ها به 
شمار می رود. یک انجمن هم در زمینه شعر 
گوهرشاد ویژه بانوان از حدود یک سال پیش 
در این مؤسسه پیش بینی شده که هر هفته 
حدود 15 نفر از بانوان شاعر در جلسات این 

انجمن حضور فعال دارند.
یکی دیگر از کارهای این مؤسسه برای ارتباط 
با هنرمندان در زمینه هنر تئاتر، اجرای تئاتر 

باغ خونی برای نخســتین بار 
در کشــور برای واقعه مسجد 
گوهرشــاد مشــهد است که 
این مؤسســه بــه نوبه خود 
حمایت های الزم از اجرای این 
تئاتــر را به عمل آورد. همین 
جا مناسب اســت به عرصه 
سینما هم اشــاره کنم و آن 
اینکه در ســال گذشته یکی 
از فیلم های سینمایی تولیدی 
یکی از هنرمندان مشــهدی 
این مؤسســه  از کمک های 
بهره مند شد که فیلم تولیدی 
در زمینــه شــهدای مدافع 
حرم بود. اکران انیمیشن در 
مسیر باران در سال گذشته 
در ســینماهای کشــور که 
تولیدی این مؤسســه بود و 

در ســال 1395 در جشنواره فیلم فجر حائز 
رتبه و مقام شــد از نمونه های دیگر در این 
زمینه اســت.  یکی دیگر از راه های ارتباطی 
با هنرمندان و فعــاالن عرصه های مختلف 
هنری راه انــدازی کانون های خادمیاری هنر 
است به گونه ای که هم اکنون در 31 استان 
کشــور حدود 505 نفر خادمیار شعر و ادب 
و 783 نفر هــم در زمینه خادمیاران هنری 
در رشته های مختلف خوشنویسی، پویانمایی، 
نقاشی، سرود و... با این کانون های خادمیاری 

مرتبط و فعال هستند.

بیش از 35 انجمن 
شعر رضوی در 
سراسر کشور 

ایجاد شده و در دو 
سال اخیر هم هفت 

انجمن ویژه بانوان 
فعال شده است

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس: 

 بــا ســالم و احترام و تســلیت ایــام ماه رسالت ما، استفاده از هنر در ترویج معارف رضوی است 
محرم الحرام، از برگزاری گردهمایی تجلیل از 
فعــاالن امر به معروف و نهی از منکر در حرم 
مطهر و سخنرانی بجای تولیت محترم آستان 
قدس و تجلیــل از خانواده معظم شــهدای 
گرانقدر که حق این بزرگواران است بی نهایت 
سپاسگزارم، اما چه خوب بود حاال که در ایام 
عاشورای حسینی قرار داریم به نمایندگی از 
خانواده شــهدای عاشورای حرم رضوی هم از 

یک خانواده شهید، تجلیل به عمل می آمد.
09150003763

 لطفاً مسئوالن آســتان قدس افرادی را به 
عنــوان آمران به معروف بــه کار گیرند تا به 
زائرانی که حرمت حرم مطهر را به هر نحوی 
چه با حجاب نامناسب چه با خنده های بلند یا... 

رعایت نمی کنند تذکر دهند.
09150003660

 بــا ســالم نظافت داخــل بقعــه آرامگاه 
خواجه ربیع با وجود زائران ایرانی، پاکستانی، 
عرب و... به هیچ وجه مطلوب نیســت. لطفاً 

رسیدگی و نظارت شود.
09150004457

 قبالً خادمین خانم بیشتری برای نظم دهی 
به صفوف نمازگزاران شرکت داشتند ولی به 
تازگی این طور نیســت و متأســفانه صفوف 
خانم ها غیــر از  چند صف اول بقیه بســیار 
بی نظم و نامرتب می شود و خادمی هم نیست 

که تذکر دهد؛ به خصوص در دارالحجه.
09150004818

 معاون تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی تأکید کرد

 تبیین فرهنگ عاشورا
محور برنامه ها در دهه دوم محرم

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی، ویــژه برنامه های تبلیغــی- مذهبی 
 دهــه دوم محرم الحرام در حرم مطهر حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( را تشریح کرد.
حجت االسالم  والمسلمین حسین شریعتی نژاد 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه دهه دوم محرم 
با روزهای پایانی شــهریورماه مصادف شده و 
در ایــن بازه زمانی زائران زیادی به حرم مطهر 
رضوی مشرف می شوند، برای بهرمندی هر چه 
بیشتر زائران برنامه های متعددی تدارک دیده 

شده است.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با 
اشاره به اینکه هر روز پس از نماز صبح، پیش 
از نماز ظهر و پیش و پس از نماز مغرب و عشا 
در رواق امام خمینی)ره( مراســم سخنرانی 
و عزاداری دایر اســت، عنوان کرد: شرحی بر 
رساله حقوق امام ســجاد)ع(، نقش اسرا در 
احیای عاشــورا، آثار و دستاوردهای عاشورا، 
سیره و زندگانی امام سجاد)ع(، اخالق زندگی 
از منظر قرآن و حدیث و خیرخواهی خداوند 
موضوعاتی اســت که در سخنرانی های دهه 

دوم محرم در حرم رضوی تبیین می شود.
وی تصریح کرد: حجج اســالم والمســلمین 
محمدرضا رجایی پور، محمدعلی فیض آبادی، 
عبدالحمید واعظ  شــهیدی، عباس فرازی نیا، 
سیدمحمد سیدی نســب و جعفر اسالمی فر 
پیرامون موضوعات فوق در رواق امام خمینی)ره( 

به ایراد سخنرانی می پردازند.
حجت االســالم والمسلمین شــریعتی نژاد با 
اشــاره به برنامه های بیان معارف اهل بیت)ع( 
 در مسجد گوهرشاد، بیان کرد: امر به معروف و 
نهی از منکر از نگاه امام حســین)ع(، شــرح 
فرازهایی از صحیفه سجادیه، فرهنگ عاشورا و 
معارف حسینی موضوعاتی است که در دهه دوم 
محرم در شبستان های مسجد گوهرشاد تبیین 

می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
اضافه کــرد: در رواق حضــرت زهرا)س( و 
حضرت معصومه)س( نیز هر روز پیش از نماز 
ظهر، عصر، مغرب و عشــا مراسم سخنرانی، 
عــزاداری و قرائت ادعیه ویــژه بانوان برگزار 
می شــود. وی در ادامه از برگزاری حلقه های 
معرفت و پرسمان دینی در صحن جمهوری 
خبــر داد و گفــت: قرائت ادعیــه، زیارت و 
مرثیه ســرایی و عزاداری از ســوی مداحان 
 و ذاکــران اهل بیــت)ع( و تبییــن احکام
 امر به معروف و نهی از منکر، احکام عزاداری و 
احکام زائر از دیگر برنامه های حرم رضوی ویژه 
عموم زائران و مجــاوران در دهه دوم محرم 
است که در عموم اماکن متبرکه حرم مطهر 

رضوی برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
یادآور شد: مراسم عزاداری، سخنرانی و بیان 
احکام، پاسخگویی به ســؤاالت شرعی ویژه 
زائران غیرایرانی نیز در رواق های غدیر، کوثر 

و شیخ حر عاملی برگزار می شود.

امام حسینj در کربال به بشریت درس عزت آموخت 
آستان: کارشناس مسائل مذهبــی گفت: امام حسین)ع( در ماجرای کربال به همه 

بشریت درس عزت و آزادگی در سایه عبودیت خداوند متعال را آموخت.
حجت االسالم مهدی شریعتی تبار در ویژه برنامه های عزاداری حرم مطهر رضوی که 
در رواق امام خمینی)ره( برگزار شــد، اظهار کرد: امام علی بن الحسین)ع( ملقب به 
»سجاد«، »زین العابدین« و »سیدالســاجدین«، در کربال حدود 22 سال سن داشت و 
خداوند به وسیله بیماری، او را حفظ کرد، درباره تاریخ شهادت آن امام اختالف روایت 
وجود دارد، برخی مورخان 12 محرم را به عنوان سالروز شهادت امام سجاد)ع( معرفی 
کرده اند. کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه عبودیت و بندگی تمام عیار از فضائل 
برجسته و معروف امام سجاد)ع( است، عنوان کرد: در بررسی صفات، فضائل و سیره 
زندگی امام سجاد)ع( به مواردی چون ترک دنیا، کثرت عبادت، زهد نسبت به مال دنیا 

می رسیم که از این موارد به »تعبد« و روی گردانی از دنیا تعبیر می شود.
وی با اشاره به اینکه امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( با موقعیت شناسی دقیق در 
محافل مختلف به تبیین اهداف واقعه کربال و قیام سیدالشهدا)ع( پرداختند، اظهار کرد: 
ایشان پیام امام حسین)ع( را به گونه ای منتقل کردند که تاکنون ماندگار و جهانی شده 
است. حجت االسالم شریعتی تبار افزود: واقعه کربال با همه ابعاد و عظمت بی بدیلش به 
ظاهر در عصر عاشورا با شهادت سیدالشهدا)ع( به پایان رسید، اما از آن زمان مأموریت 

حضرت سجاد)ع( و زینب کبری)س( آغاز شد.
کارشناس مسائل مذهبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امام حسین)ع( 
در ماجرای کربال به همه بشریت درس عزت و آزادگی آموخت، اظهار کرد: تبعیت از 
این درس سیدالشهدا)ع( در سایه عبودیت و بندگی خداوند متعال صورت می گیرد 
چون به فرموده امام حسین)ع( همه عزت ها از آِن خداوند متعال است و اولیای الهی به 
عزت خدای متعال عزیز می شوند. وی در ادامه قناعت را یکی از صفات مهم و ارزشمند 
اهل بیت)ع( برشمرد و عنوان کرد: امام علی)ع( در روایتی می فرمایند که »الَْقَناَعُة َماٌل 
اَل یَْنَفُد« یعنی قناعت دارایی است که نابود نمی شود زیرا قناعت و خرسند بودن به آنچه 

داریم، نیازمندی را دور می سازد.

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 

 قدس/ حسین کاشانی  قدیمی ترین نسخه های خطی کلیات 
محتشم کاشــانی موجود در گنجینه رضوی رونمایی می شود. 
مراســم رونمایی این نسخه خطی نفیس سه شنبه این هفته در 
دومین دهه از ماه محرم الحرام و در قالب بیست و ششمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی« در محل موزه قرآن 

و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار می شود.

 مرثیه سرایی، سنت کهن ادبی
مرثیــه در اصطــالح ادبی به شــعری اطالق می شــود که در 
ماتم و عزای درگذشــتگان، ذکر مصائب، مناقب و ســوگواری 
ائمه اطهار)ع( به  ویژه امام حســین)ع( و دیگر شــهدای کربال 
سروده شده است. ســرودن مرثیه در بین شاعران زبان و ادب 
فارسی از ســابقه ای کهن برخوردار است. بیان حماسه عاشورا 
و مرثیه ســرایی درباره امام حســین)ع( و قیام جاودانه ایشان 
مهم ترین و برجســته ترین مراثی ادبی ما را تشکیل می دهند. 
عناصر ایمــان، اخالص، مظلومیت، تنهایی، غربت، تشــنگی، 
عشــق، ایثار، وفاداری، ادب، عبودیت و شجاعت در جای جای 
حادثه عاشــورا مشهود و ملموس است. شــاعران زبان و ادب 
فارسی همواره کوشــیده اند تا زوایای گوناگون این قیام بزرگ 
را به تصویر کشــیده و با خلق آثاری ارزشمند، محبت و ارادت 

خویش را به خاندان رسالت بیان نمایند. 
برخی از شاعران مرثیه ســرای زبان فارسی عبارتند از: کسایی 

مروزی، سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، سیف فرغانی، سلمان 
ســاوجی، اهلی شــیرازی، بابافغانی شــیرازی، وحشی بافقی، 
محتشم کاشــانی، صائب تبریزی، واعظ قزوینی، بیدل دهلوی 

و صباحی بیدگلی.
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به عنوان یکی از غنی ترین 
کتابخانه های جهان اســالم دارای نســخه های خطی بســیار 
ارزشمندی به لحاظ قدمت و آرایه های هنری است. نسخه های 
خطی آستان قدس رضوی با موضوعاتی همچون اخبار، ادعیه، 
ادبیات، تفسیر، تجوید، حکمت، کالم، تاریخ، جغرافیا منطق، فقه 
و اخالق است.  در حال حاضر در گنجینه آستان مقدس رضوی 
حدود 8 هزار و 200 نسخه در موضوع ادبیات به زبان های فارسی 

و عربی نگهداری می شود.

    44 نسخه خطی از محتشم کاشانی 
در گنجینه آستان قدس رضوی

یکــی از آثار نفیــس ادبی گنجینــه رضوی که شــامل مراثی 
امام حســین)ع( و واقعه کربالســت نسخه خطی کلیات محتشم 

کاشانی، مرثیه سرای پرآوازه  شیعی در قرن دهم هجری است. 
کمال الدین علی بن میراحمد مشهور به محتشم کاشانی ترکیب بند 
معروف خود را در دوازده بند در رثای امام حسین)ع( و یاران ایشان 
ســروده و در این راه به چنان موفقیتی دست یافت که مرثیه وی 
در شــمار اشعار معروف زبان فارسی قرار گرفت. بدون تردید هیچ 
اثر منظوم عاشــورایی در زبان فارسی به اندازه دوازده بند محتشم 
کاشانی مورد اقبال فراگیر قرار نگرفته است. ترکیب بندهای فاخری 
که به اقتفای دوازده بند محتشم سروده شده، نمایانگر این واقعیت 
است که او به عنوان قافله ساالر شعر عاشورا در زبان فارسی شناخته 

شده است. 
در گنجینه نسخ خطی آستان قدس رضوی 44 نسخه خطی از آثار 
محتشم کاشانی وجود دارد که حاال در بیست و ششمین سه شنبه 
فرهنگی آستان قدس رضوی؛ یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی 
محتشم کاشانی به شماره 15605 که مشتمل بر مراثی ماه محرم، 
واقعه عاشورا و امام حسین)ع( و شامل غزلیات، رساله جاللیه، رساله 
نقل عشاق، قصاید، ترکیب بندها )مراثی و مناقب( و قطعات است 

رونمایی خواهد شد. 
 در ایــن برنامــه آقای دکتر علیرضا قیامتی؛ اســتاد دانشــگاه و 
قائم مقام ِخردسرای فردوسی، با موضوع »مرثیه های عاشورایی در 

ادب فارسی« سخنرانی خواهد داشت.

گزارش
در دومین دهه از ماه محرم الحرام انجام می شود

 قدس/ محمد حســین مروج کاشانی  هنر در حکم یک 
زبان اســت، زبانی که بیان کننده عواطــف، هیجان ها و 
منعکس کننده عمیق ترین احساســات انسانی است. در 
تعریف دقیق تر، هنر مجموعه ای از آثار یا فرایندهای ساخت 
انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و 
هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق 
می شوند و از همین منظر است که هنر با انسان و انسانیت 
گره خورده و هر موقع از هنر و زیبایی گفت وگو می شــود 

تمامی انسان ها به آن توجه و دقت نشان می دهند.

در ســال 1369 بود کــه مرکز آفرینش هــای هنری در 
تشکیالت آستان قدس رضوی شکل گرفت و با گسترش 
دایره عملکرد و ارتقای سازمانی آن به مؤسسه آفرینش های 

هنری در سال 1376 تبدیل شد.
اینک بیش از دو دهه از فعالیت این مؤسســه می گذرد 
و به همین بهانه در گفت وگو با مدیرعامل این مؤسســه 
به موضوعاتی از جمله فعالیت هــا، ارتباط با هنرمندان 
و... پرداخته ایم. محمدعلی چمی گو در یک گفت وگوی 

صمیمی با حوصله پاسخگوی پرسش های ما بود. 

صدای مردم 

خبر

خـــبر

یادداشت روز
 دکتر ابوالفضل حسن آبادی
  مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

رونمایی از قدیمی ترین نسخه خطی کلیات محتشم کاشانی



 آیت اهلل محمدباقر تحریری
در جلسه هفتگی درس اخالق:

 کربال میدان امتحان 
در مسیر نصیحت بود

شبستان: انســان در ارتباطات اجتماعی با 
سایر مردم مسیر ســعادت یا شقاوت را طی 
می کند. شخصیت انسان در زندگی اجتماعی 
شــکل می گیرد؛ به همین منظور اسالم به 
وجود یک جامعه سالم و صالح بسیار تأکید 
دارد و این امر ممکن نیست مگر اینکه همه 
مردم صالح شوند. برای رسیدن به جامعه سالم 
و صالح، پیامبران و اولیای الهی به ترویج دین 
الهی می پردازند؛ زیرا بر اساس عقل، خداوند 
به عنوان خالق انسان بهترین کسی است که 
صالح و سعادت زندگی او را می داند. خداوند 
خود نخستین ناصح و فرستادگان او نیز ناصح 

بشریت هستند.
فطرت انسان، طالب نصیحت است که اگر این 
امر با عقالنیت همراه باشد به نصیحت کسانی 
گــوش فرا خواهد داد که خیــر و صالح او را 
می خواهند نه کسانی که در ظاهر نصیحت 
می کنند، اما در باطن خیانتکار یا اهل غش و 
پنهانکاری هستند. ابلیس از جمله کسانی است 
که نصیحت او دارای غش و پنهانکاری است؛ 
انسان به صورت فطری عالقه دارد که خوب 
باشد، اما ابلیس با وعده های فریبنده سعی در 
گمراه کردن او دارد که نمونه آن فریب آدم و 
خروج از بهشت است. ابلیس اگرچه خود را در 
صف مالئکه قرار داده بود، اما در باطن ربوبیت 
خداوند را باور نداشت که در امتحان سجده بر 
آدم، چهره نفاق و نافرمانی او بر همگان آشکار 
شد؛ کسانی که غش دارند همچون ابلیس به 
ظاهر ناصح دیگران اند، اما در واقع خواســتار 
فســاد و تباهی مردم هستند. شیطان درباره 
بندگی الهی به غش و فریب پرداخت. از جمله 
نقص های انسان عدم شناخت یا غفلت نسبت 
به ناصح امین اســت؛ ناصحان امین بهترین 
صفتی است که خداوند به پیامبران و اولیای 
خود عطا کرده است، بر همین اساس در قرآن 
کریم بارها به این صفت اشــاره شــده است.  
کربال میدان امتحان بود که مســیر شقاوت 
 و سعادت در مســیر نصیحت را رقم می زد؛ 
عمر سعد نصیحت امام حسین)ع( را مسخره 
کرد، شیطان هم مسیر شــقاوت او را هموار 

کرد.

اخالق

 حجت االسالم علوی در چارچوب 
جلسات با خادمان خورشید مطرح کرد

 نگاه غیرمسئوالنه
دلیل افزایش سن ازدواج

معارف: یکی از مشکالتی که امروز در جامعه 
فراگیر شــده، باال رفتن ســن ازدواج است؛ 
نکتــه ای که هم برای خــود ازدواج و هم در 
بحث فرزندآوری، زوج ها را با مشکالت فراوانی 
روبه رو کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی 
که حقیقتاً باید در آن مداقه کرد نداشــتن 
اعتماد به خداوند در مورد مشکالت اقتصادی 
ازدواج و زندگی مشترک است. عجیب است 
ما حرف خدا را باور نمی کنیم که می فرماید 
کســانی را که ازدواج کنند از فضلش بی نیاز 
خواهد کرد؛ البته افزایش رفاه عمومی پس 
از انقالب و موج شهرنشــینی سبب شد پدر 
و مادرها در تربیت فرزندان و مسئولیت دادن 
به آن ها و آماده کردنشان برای کار در جامعه 

کوتاهی کنند. 
مســئولیت ندادن به بچه ها موجب تنبلی و 
وابســتگی آن ها می شود و به طورقطع آماده 
نبودن برای قبول مســئولیت، یکی از دالیل 
افزایش سن ازدواج است. باید قبول کنیم که 
تعریفمان از ازدواج نیز مسئوالنه نبوده و تنها 

با یک دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کرده ایم. 
وقتی فرزند دختری بــه دنیا می آید فامیل 
و دوســتان به کنایه به پدر و مادر می گویند 
از اآلن باید به فکر جهیزیه باشند که همین 
حرف های ساده نشــان می دهد چقدر دید 
ما به ازدواج غیرمســئوالنه اســت. به جای 
اینکــه فرزندانمان را با تربیت صحیح مجهز 
کنیم، همه کمی و کاستی ها را می خواهیم 
در جهیزیه جبران کنیــم. خانم دکتری در 
تهران به دفتر مشــاوره بنــده مراجعه کرد 
و از تقاضای شــوهرش بــرای طالق گالیه 
و گریــه فراوان کرد. علت را که جویا شــدم 
فهمیدم پس از هشت سال زندگی مشترک 
تاکنون در منزل برای شوهرش غذا درست 
نکرده بود؛ البتــه عده زیادی از زوج ها نیز از 
مشــکالت اقتصادی گالیه مند هستند ولی 
باید فرزندان را در عین همین مشکالت برای 
پذیرش مســئولیت ها آماده کرد، چرا که در 
 اصل مسئولیت بخشــی برای غلبه بر همین 

مشکالت است.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  چند سالی است که با 
فرا رسیدن برخی روزهای خاص که زمان انجام مناسک دینی 
هستند، مثل ایام حج، سوگواری سیدالشهدا و... موجی در فضای 
مجازی به راه می افتد که همچون دایگان دلسوزتر از مادر، این 
مسئله را ترویج می کنند که به جای هزینه کردن برای برگزاری 
مناســک دینی، به داد فقرا برســید و بیچارگان را دریابید و... 
گذشته از خاستگاه این جریان سازی ها، طبقه اجتماعی مروجان 
و ســابقه آن که خود بحثی جداگانــه می طلبد، در گفت وگو با 
حجت االسالم محسن ملکی، اســتاد حوزه علمیه خراسان، به 
بررسی این شبهه و همچنین جایگاه دینی برگزاری مناسک و 

رسیدگی به محرومان پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

  مقایسه انجام مناسک دینی 
و کمک به نیازمندان مغلطه است

حجت االســالم محســن ملکی در ابتدا و با بیان اینکه کمک 
کردن به ایتام و فقرا از وظایف مهم و بنیادین در مذهب تشیع 
 اســت، می گوید: در چارچوب اعتقادات بــه قرآن، پیامبر)ص(، 
اهل بیت)ع(، دیانت و شریعت مناسکی وجود دارد که مسلمانان 
بایــد به آن ها عمل کنند؛ از طرف دیگر کارهای عرفی که رنگ 
انســانی دارند مانند ساختن مدرســه یا بیمارستان در مناطق 

محروم و بسیاری کارهای نیک دیگر نیز وجود دارند.
او اضافــه می کند: هر کار نیکو و خیری در جای خودش خوب 
و حتی الزم است. رســیدگی به فقرا، نیازمندان و مستضعفان 
به خصوص اگر در بین اقوام یا همســایگان باشند نه تنها کاری 
خوب که حتی الزم است و برای اهمال در آن باید پاسخگو بود. 
عالوه بر آن برپایی شعائر اسالمی، حفظ و تبلیغ آن ها و... به ویژه 
در مباحث و مسائلی که در آگاهی و بیداری مردم و جهت دادن 
به اذهان عمومی نقش آفرین است نیز امری بسیار نیکو و البته 

الزم و ضروری است.
اســتاد حوزه علمیه خراسان در ادامه توضیح می دهد: حتی در 
روایتی از پیامبر اکرم)ص( داریم، آن که سیر بخوابد و همسایه او 
گرسنه باشد، مسلمان نیست. اما مقایسه کردن انجام مناسک و 
مراسم دینی با کمک به نیازمندان یک مغلطه است؛ زیرا برپایی 
مراسم دینی مانند حج یا عزاداری و حضور در اربعین حسینی 
و... ســبب پابرجا ماندن ارزش های اعتقادی و دینی در جامعه 

می شود.

  برپایی مراسم دینی تعظیم شعائر الهی است
حجت االســالم ملکی اضافه می کند: اگر بــا انصاف به کارکرد 
هیئت های مذهبی یا سایر مراسم دینی نگاه کنیم، نمی توانیم 

منکر این حقیقت شویم که این مراسم سبب سعادت دنیوی و 
اخروی انسان ها می شود و نمی توان با بهانه کمک به مستمندان 
که آن هم وظیفه شرعی و اخالقی همه مسلمانان است، شعائر 

اسالمی را کمرنگ کرد.
وی با اشــاره به آیه 32 ســوره حج یادآور می شود: در این آیه 
ْم َشعائَِر الَلِ َفإِنَّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب«؛  آمده است »ذلَِک َو َمْن یَُعِظّ
یعنی این است مناسک حج و هر که شعائر الهی را بزرگ دارد، 
این کار نشانه تقوای دل هاست. منظور از شعائر الهی در این آیه 
شریفه انجام مناســک حج و قربانی در آن است. یکی دیگر از 
مصادیق بزرگداشــت شعائر الهی برپایی مجالس عزاداری برای 

امام حسین)ع( است.
این پژوهشگر دینی به بخش مهم دیگری اشاره کرده و توضیح 
می دهد: تمام کارهای خوبی که بنده خدا انجام می دهد اگر ناشی 
از شعائر دینی باشد و ســبب تقویت پایه های اعتقادی دین و 
فرمول های دقیق توحیدی شــود، کاری پربرکت است؛ به طور 

مثال مدرسه ســازی یا کمک به ضعفایی که با اعتقادات دینی 
انجام می شود برکت بیشــتری از کارهای خیری دارد که بدون 

اعتقاد انجام می گیرد.

  دلیل بیان شبهات غفلت یا دشمنی با دستورات خداست
او یادآور می شود: ایام عزاداری در محرم، صفر، اعیاد مذهبی و... 
در مســائل ارزشــی از مصادیق بارز بزرگداشت شعائر الل است. 
فردی که به شکل واقعی برای امام حسین)ع( سیاه می پوشد یا 
با اخالص مخارج خاصی انجام می دهد که جلوه  های عزا، ماتم، 
تعظیم و ماندگار شدن پایه های اعتقادی عاشورایی و دین است، 
سبب می شود هم خود و هم آنان که از آن ها استفاده می کنند به 
انجام کارهای خیر تحریک شوند. بسیاری از کارهای خیر مهمی 
که انجام می شود مانند ساخت مدرسه، بیمارستان و... همه نتیجه 
کار افرادی اســت که مقداری از سرمایه خود را به مناسک دین 

اختصاص داده اند.

ملکی به آســیب های این حوزه نیز اشاره کرده و بیان می کند: 
ممکن اســت فردی از این موارد سوءاستفاده کند که البته این 
سوءاستفاده از هر چیزی ممکن است انجام شود؛ از قرآن، چهره 
حزب اللهی، بســیاری از مظاهر دینی و... . شاید افرادی که این 
شــبهات را وارد می کنند اشخاصی را دیده اند که به ظاهر در راه 
اسالم هزینه و ســپس از این سفره ها سوءاستفاده می کنند. اما 
اگر واقعیت کار دیده شــود مشاهده می شود این ها شبهه افکنی 
واضحی است که منشأ آن غفلت یا دشمنی با دستورات خداوند 

است.
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه می کند: اگر بنیادین فکر کرده 
و اصول گرای حقیقی، اعتقادی و قرآنی و نه سیاســی باشیم، به 
این نتیجه می رســیم که باید برای مناسک واجب و مستحبات 

صحیح، درست و با اخالص و اعتقاد سرمایه گذاری 
شود؛ زیرا عرفیاتی که شریعت آن ها را امضا می  کند 
مانند همین برنامه هایی که در کشور داریم؛ سیاه 
پوشــیدن ها، خرج دادن هــا، عزاداری ها، اطعام ها 
و... مبنایی برای کارهای اجتماعی بزرگ می شود 
که طبق آثار وضعی، جامعه را به ســمت نیکی ها، 

خیرات و برکات تحریک می کند.

  تضعیف تعصب دینی مردم 
برای آسایش دنیاپرستان

او تأکیــد می کند: اینکه تمــام کارهای دینی را 
تعطیل کــرده و مثالً بــه ازدواج جوان ها و رفع 
مشــکالت مردم بپردازیم یک نوع مغالطه است. 
گاهــی در اوضاع سیاســی و اجتماعی موجود، 
افرادی در تالش هســتند قدرت، عزت و تعصب 
معقــول مردم و جوان ترهــا را تضعیف کنند که 
مزاحم دنیاپرستان نباشند. شاخصه های تأثیرگذار 
در حیات دینی مردم همین مراسم دینی است که 

بین مردم با جدیت دنبال می شود.
حجت االسالم ملکی در پایان می گوید: اگر کسی 

دین را بر اساس اعتقادات مخلصانه و صحیح خود برپا کرده و با 
اعتقــادات صحیح و دقیق مجلس گرفته و عزاداری برگزار کند، 
به این معناست که زندگی خود را شخصی ندیده و هر چه برای 
خود می پسندد برای دیگران هم می پسندد. دغدغه مندی از آثار 
انجام شــدن مخلصانه این اعمال و کارهای خیر است. با همان 
ایده، خدمت به خلق زیباتر و دقیق تر در جامعه تحقق پیدا کرده 

و پشتوانه کارهای خیر می شود.

  ما در دانش تبلیغ ضعیف هستیم   رسا: حجت االسالم علیرضا پناهیان در دانشگاه هنر گفت: مبلغان و رسانه ها نباید در انتقال معارف دین و حقایق سیاسی و اجتماعی ضعیف عمل کنند؛ انتقال دین باید به درستی انجام شود. علما امروز دغدغه تبلیغ ندارند بلکه مهم ترین دغدغه 
آنان توجه به صحت کالم است؛ متأسفانه امروز در حوزه های علمیه به دانش تبلیغ دین کمتر توجه می شود و یا بهتر است بگویم اصالً توجه نمی شود؛ برای همین ما در دانش تبلیغ ضعیف هستیم. اگر امروز از حوزه علمیه بپرسند برای معرفی خداوند در سال اول ابتدایی باید چه گفت و 

در سال دوم چگونه باید خداوند را معرفی کرد، محتوایی برای ارائه ندارند. دشمن با عملیات روانی و استهزای دینداران قصد نابود کردن اعتقادات آنان را دارند؛ از این رو شناخت فنون دشمن و چگونگی مقابله با آن ضروری است.

الزامات هویت طلبگی   رسا: آیت اهلل عباس کعبی به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه گفت: توجه به هویت طلبگی و ویژگی های آن می تواند طالب را در مسیر رسیدن به کمال و تعالی یاری کند و طالب باید در این مسائل به شناخت کامل برسند. نشاط علمی یکی از 
موضوعاتی است که باید در حوزه و بین طالب وجود داشته باشد و از الزامات هویت طلبگی محسوب می شود. توجه و رشد معنوی، اخالقی و تهذیبی دیگر موضوعی است که آنان باید سرلوحه کارهای خود قرار دهند و در این بعد نیز رشد کنند. مسئولیت شناسی، زمان شناسی و حضور 

شاداب در صحنه های دیگر موضوعی است که باید به عنوان یکی از الزامات هویت طلبگی مورد اشاره قرار گیرد؛ چرا که حضور در صحنه های مختلف می تواند موجب نقش آفرینی طالب و روحانیان در عرصه های گوناگون جامعه شود.

حسینیه

گاهی در اوضاع 
سیاسی و اجتماعی 

موجود، افرادی 
در تالش هستند 

قدرت، عزت و 
تعصب معقول دینی 

مردم و جوان ترها 
را تضعیف کنند تا 

مزاحم دنیاپرستان 
نباشند

بــــــرش

    سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه از امروز آغاز می شود

وظیفه طالب؛ تعمیق علمی، تهذیب اخالقی، عمل انقالبی

معارف: مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه 
صبح دیروز در مدرســه فیضیه برگزار شــد. در این مراســم، 
آیت الل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، با اشاره به اینکه 
روحانیت باید مردم را با عمل خویش به سوی دین دعوت کند، 
گفت: نخســتین شــرط طلبگی اخالص در راه خداوند است؛ 
بنابراین طالب باید در مسیر طلبگی خود علوم حوزوی را تنها 
برای خداوند فرا بگیرند تا بتوانند اثرگذار باشــند. وی با بیان 
اینکه همه ما باید باور کنیم انســان هر چقدر تالش داشــته 
باشد به ســعادت و کامیابی دســت پیدا می کند، اظهار کرد: 
سحرخیزی، تهجد و معنویت از دیگر لوازم و ضروریات طلبگی 
است؛ به همین دلیل طالب باید اهل نماز شب باشند تا خداوند 
به آن ها عنایت کرده و مبانی دینی را در قلبشان جای دهد؛ در 
سیره علمای قدیم مشاهده می کنیم برای طالبی که اهل نماز 

شب نبودند، تدریس نمی کردند.

  روحانیون خود را  از مسائل سیاسی و اجتماعی جدا  ندانند
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با 
بیان اینکه مدیران حوزه به راه اندازی دروس 
اخالق در حوزه های علمیــه اهتمام جدی 
داشــته باشــند، خاطرنشــان کرد: علما و 
روحانیون باید از اشــرافیگری پرهیز کنند؛ 
طبق روایات، آن دسته از عالمانی که از زندگی اشرافی برخوردارند 
راهزنان دین مردم هستند؛ همه ما باید مردمی بوده، زندگی خود را 
با آن ها هماهنگ ســاخته و همواره به آن هــا خدمت کنیم. وی 
همچنین بر ضرورت تمرکززدایــی از قم تأکید و بیان کرد: امروز 
طالب باید به سایر مناطق مهاجرت کرده و مردم را با منش دین 

آشنا سازند.
 آیــت الل نــوری همدانی با بیــان اینکه نباید عــده ای دین را از 
سیاســت جدا بدانند، تأکید کرد: طالب و روحانیون باید در کنار 
درس، در حد توان خود در زمینه های سیاســی و اجتماعی فعال 

باشند و خود را از مسائل سیاســی و اجتماعی جدا ندانند؛ امروز 
حوزه های علمیه نباید در برابر ظلم و ســتمی که به مســلمانان 
مظلوم در مناطقی همچون کشــمیر و بحرین روا داشته می شود، 
بی اعتنا باشند. این مرجع تقلید با بیان اینکه بسیاری از آسیب های 
اجتماعی در جامعه به واســطه حضور نداشتن روحانیت در متن 
اجتماع اتفاق می افتد، بیان کرد: امروز بیشــتر کسانی که مرتکب 
جرم می شوند، همان افرادی هستند که از علما و روحانیون فاصله 
 گرفته اند، بنابراین اعتقاد به عدم حضور اجتماعی روحانیت نوعی

جهل و تجاهل است.

  تحول و پیشرفت حوزه در عین حفظ اصالت
همچنیــن در این مراســم، آیت الل علیرضا 
اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور 
گفت: حوزه آنگاه می تواند به رسالت های خود 
عمل کند که حوزه ای جامع و ناظر به همه 
ساحات رسالت های خود باشد؛ حوزه زمانی 
می تواند نقش خود را ایفا کند که به تحصیل عمیق بپردازد و هیچ 
چیزی از این موضوع مانع نشــود. وی با بیان اینکه حوزویان باید 
تحصیل و تعمیق علمی را وظیفه خود به شمار آورده و تهذیب را 
نیز در کنار آن مورد توجه ویژه قرار دهند، افزود: انقالبی عمل کردن 
و مردمی بودن نیز در کنار ســایر رسالت های حوزویان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما معتقد به تحول و 
پیشرفت و نوزایی هستیم، اما نه به قیمت آنکه حوزه از رسالت های 
اصلی خود غافل شــده و نقش اساسی خود را از دست بدهد. وی 
عنوان کرد: در عرصه مسائل اخالقی هم اهتمام فراوان الزم است؛ 
طــالب باید از مریدبازی ها و اقدامات ناصواب دوری کنند؛ مرید و 
مرادبازی و دعوت به خویش از آسیب هایی است که نمی توان آن را 
انکار کرد؛ بنابراین ما نباید در دام عرفان های کاذب و مسلک های 

دروغین قرار گیریم.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشــور، حضور حوزه های علمیه و 
روحانیت در مســائل اجتماعی و فضای مجازی را الزم دانست و 
تأکید کرد: باید در همه عرصه ها شئون حوزوی رعایت شود؛ حفظ 
جایگاه های واالی رهبری، مرجعیت و نهادهای بزرگ و مهم حوزه 

نیز یک ضرورت است.
وی ضمن اعالم آمادگی حوزه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه 
و نظام، گفت: همبســتگی حوزه و توجه به آرمان های امام راحل 

و حضور سیاسی و اجتماعی باید در میان حوزویان تقویت شود.
گفتنی است؛ حوزه های علمیه سراسر کشور، سال تحصیلی جدید 

خود را از امروز یکشنبه 24 شهریور آغاز می کنند.

حوزه علمیه

تولید ثروت، عبادت بزرگی است
معارف: در مســئله معیشــت یکی از موانع جدی پیش رو، نگاه 
مذهبی ها به تولید ثروت اســت؛ ما باید نگاهمان به تولید ثروت 
را عوض کنیم. اگر کســی تولید ثروت کنــد و پول دربیاورد به 
او نمی گوییم تقبل الل! اما به محض اینکه کســی حرم یا هیئت 
برود، می گوییم تقبــل الل! روایات این را نمی گوید. کار کردن و 
تولید ثروت عبادت بزرگی است؛ اما جهتش باید الهی باشد. قرآن 
به جای اینکه از واژه ثروت اســتفاده کند، در آیه ای می فرماید: 
»إْن تََرک َخیراً الَْوِصیــُة لِلْوالَِدیِن َو الْْقَربِیَن«؛ یعنی پول قابلیت 
خیر بودن را داراســت؛ به ویژه اگر به دست مؤمن باشد. حضرت 
موســی وقتی که در شهر مدین غریب بود و به دختران شعیب 
کمک می کرد، در ســایه ایستاد و گفت: »َرِبّ إِنِّی لِما أَنَْزلَْت إِلََیّ 
ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر«؛ خدایا محتاج خیری هســتم که برایم بفرستی؛ 
امیرالمؤمنین فرمود منظور حضرت موســی)ع( در این آیه نان 
است. نگفت خدایا محتاج نان هستم؛ گفت محتاج خیر هستم تا 
خدا نه تنها نان، که هم مســکن و هم شغل و همه چیز را یکجا 
برایش درســت کند. پیغمبر)ص( و ائمه معصومین)ع( هم بشر 
هســتند. اصاًل اگر نان نباشد خداوند توقع عبادت ندارد؛ پس در 

دیدگاه اسالم، دنیا و آخرت با یکدیگر عجین هستند. 
از نظر اســالم ثروت مایه قوام است؛ خداوند در قرآن می فرماید: 
»أَْمَوالَُکُم الَِّتي َجَعَل اللُ لَُکْم قَِیاًما«؛ بعد در همین آیه می فرماید: 
ــَفهاَء أَْموالَُکُم«؛ این ثروت برای جامعه اســالمی  »َو ال تُْؤتُوا الُسّ
ارزشمند است؛ آن را دست افراد نادان و کم خرد ندهید. عزیزان! 
به فکر تولید ثروت باشــید. بعضی ها می گویند ما فقط از طریق 

سینه زنی یاری می کنیم؛ زحمت می کشید! 
ثروت بــا امنیت هم ارتباط جدانشــدنی دارد. در آیه 

وا لَُهْم َما اْســَتَطْعُتْم  معروفی که می فرماید: »َوأَِعُدّ
ة«، می گوید امکانــات نظامی را آماده  ِمــْن ُقَوّ

کنید. خب، امکانات نظامی چطور آماده 
می شــود؟ بــدون پول می شــود؟ 

این موشــک هایی کــه امروز 
خرج  پول  برایش  داریم، 

جالب  اســت.  شــده 
اینجاســت که در آیه 

»َوَما  می فرمایــد:  بعــد 
تُْنِفُقوا ِمْن َشــْيءٍ فِي َســِبیِل اللِ 
یَُوَفّ إِلَْیُکــْم« یعنی هرچقدر پول 
بــرای تقویت بنیــه نظامی خرج 
کنید هدر نمی شود و به خودتان 
برمی گــردد. قرآن برای مســئله 
امنیــت به صراحت می گوید باید 
پول خرج کنید؛ البته در قسمت 

ــلِْم َفاْجَنْح لَها« پس  دیگــر آیه هم می فرماید: »َو إِْن َجَنُحوا لِلَسّ
از آنکه آن ها موشک های شــما را دیدند و از شما ترسیدند، اگر 
خواهان صلح شــدند و عقب کشیدند، صلح در سایه نشان دادن 
موشک خوب است. امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود: نیروهای 
نظامــی دژ رعیت، زینت والیان و زینت دین و مایه امنیت راه ها 
هســتند. ســپس فرمود: »اَل قَِواَم لِلُْجُنوِد إاِلَّ بَِما یُْخِرُج اللُ لَُهْم 
ِمَن الَْخَراِج«؛ یعنی ســهمی از مالیات را باید به نیروهای نظامی 
اختصــاص داد تا زندگی مالی آن ها ســامان پیدا کند؛ در جای 

دیگری امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: قدرت نیاز به ثروت دارد.
اما نکته ثروت این است که هیچ چیزی جز خدا و آخرت اصالت 
نــدارد، نه قدرت و ریاســت اصالت دارد و نه ثــروت. ابن عباس 
می گوید: روزی نزد حضرت علی )ع( رفتم و دیدم حضرت مشغول 
وصله زدن کفش هایشــان هســتند. حضرت رو به من کردند و 
گفتنــد: کفش من چقدر می ارزد؟ من گفتــم: قرانی هم ارزش 
ندارد؛ حضرت فرمودند: به خدا قسم حکومت بر شما از این کفش 
هم در نزد من بی ارزش تر اســت، مگر اینکــه حقی را ادا کنم و 
یا باطلی را دفع کنم. پس اصالت، به بندگی و اقامه حق اســت. 
ثروت، قدرت و شهرت خوب است به شرط اینکه در مسیر بندگی 
خدا باشــد. در زیارت امین الل می گوییــم »َمحبوبًَة فی اَرِضک َو 
َســمائِک«. بدن قوی داشته باشم خوب است به شرط اینکه »َقِوّ 

علی ِخْدَمِتَک َجوارِحی« باشد. 
بنابراین اقتصاد اسالمی، اقتصادی معنوی است؛ اگر یادتان باشد 
یک سال رهبر معظم انقالب فرمودند: »جهاد اقتصادی«؛ جهاد 
یک واژه مقدس و معنوی است. امیرالمؤمنین می فرماید: 
با نماز تنها کسی به قرب خدا نمی رسد؛ نماز و زکات 
توأمان موجب تقرب به خداوند اســت. در روایت 
دیگری داریم، چه کمک خوبی اســت پول 
برای باتقوا بودن! فرمود: خیر نیســت 
در کســی که دوســت ندارد پول 
جمــع کنــد از راه حالل! بعد 
در ادامــه می گوید: »یَُکُفّ 
بِِه َوْجَهــُه َو یَْقِضي بِِه 
و  آبروی خود  تا  َدیَْنُه« 
خانــواده اش را حفظ و 
قرضش را ادا کند و عزیز باشــد؛ 
یعنی جهت معنوی دارد. وضعیت 
اقتصــادی جامعه امــروز تقصیر 
میدان  از  چون  مذهبی هاســت؛ 
کنار کشــیدند و فقط سینه زنی 
کردنــد؛ مقصر ایــن وضعیت ما 

هستیم.
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   معیشت مؤمنانه / بخش دوم
   حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی

حجت االسالم ملکی در گفت وگو با قدس به یک شبهه نه چندان جدید پاسخ داد

اخالص درمناسک دینی، دغدغه مندی اجتماعی را در پی دارد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹜﹫﹁ و ﹝︣ا﹇︊︐﹩ ﹨﹞﹫︀ران ﹩︐︸︀﹀ ︀ت﹞︡︠ ﹤︧︨﹢﹞

︑﹢س ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٢٦
︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢︨︧﹥ 
︑﹢س   ﹜﹫﹁ ﹨﹞﹫︀ران  ﹝︣ا﹇︊︐﹩  و   ﹩︐︸︀﹀ ︠︡﹝︀ت 
 ﹏﹞ در   ٩٨/٠٧/٠٩  ﹤︊﹠︫ روز︨﹥   ︊︮  ١٠  ️︻︀︨
 ﹤﹫﹚﹋ از  ﹜︢ا   ︡︣د﹎ ︠﹢ا﹨︡   ﹏﹫﹊︪︑  ﹤︧︨﹢﹞ د﹁︐︣ 
در  ﹝﹆︣ر   ️︻︀︨ در   ︡︀﹝﹡  ﹩﹞ د︻﹢ت  ﹝︐︣م  ︫︣﹋︀ء 

﹝﹏ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١-ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٣-︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︎﹫︪﹠︀د ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د 
︨︀م ︨︀ل ١٣٩٧

 ︣﹀﹡  ٢ و  ﹝︡︣ه   ️﹫﹨ ا︮﹙﹩   ﹢︱︻  ︣﹀﹡  ٥ ٤-ا﹡︐︀ب 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل 

﹊︧︀ل  ︋︣ای   ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︣س  و  ︋︀زرس  ٥-ا﹡︐︀ب 
 ٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞

︀﹝︡اران ﹝︐︣م و ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ (دارای  از︨ 
﹝︖﹢ز ر︨﹞﹩ ︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ( ﹩︨︣︋︀︧︡ا ︫︡ن در 
︨﹞️ ﹨︀ی رد︿ ٤و٥ را دار﹡︡ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞ ︡︀︡ا﹋︓︣ 
︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧ ︎﹫︪﹠︀د را 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ارا ﹤︋
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢︨︧﹥ 

/ع
۹۸
۰۷
۷۵
۸

 ﹤ ﹢دروی ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪﹠︡ه دا﹡﹌ ﹁﹠﹌︋   ︠︤︊ ︣گ︨  ا︮﹏︋ 
 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٩ ا︣ان ٣۶٩ ع ٢٢ و︫ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر۶٩٩٠٨۴٩٧  LGAGLMYM673015752  و︫ 
﹫︡ ادر︦ ﹝﹢︨﹢ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و  ﹥ آ﹇︀ی ︨   ︋﹅﹚︺︐﹞

 . ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۷۶
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن د﹨︧︐︀ن 
﹨︤ار ﹝︧︖︡ ﹋﹑ت ﹡︀در ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٠۶٩۴۵
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹝ــ﹢رخ   ٩٧٠٢٢١ ︫ــ﹞︀ره  و﹡︀﹝ــ﹥   ١٣٩٧,٠۴,٢٢ ﹝ــ﹢رخ 
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩  ر﹁ــ︀ه  ﹋︀رو  ︑︺ــ︀ون  اداره   ١٣٩٧,٠۵,١۴
﹢ر︑︀ی   ︮- : ︡ ︫︨︣︐︀ن ﹋﹑ت ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ ︑︭﹢︉ ﹎︣د︡. - ︻﹫︧ــ﹩ ا︣ا﹡︍﹢ر ﹋︡﹝﹙﹩ 
٠٧٧٨۶۵۴٣٨٩ و ﹇︣︋︀ن ︡﹝﹞︀ن ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٧٨۶٩٩٠٠ 
و ﹝ــ︡ی ︮︡ا﹇︐﹫ــ︀ن ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٧٨۶٧٠١١٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
︋︀زر︨ــ﹫﹟ ا︮﹙﹩ و ر︲︀ ︨︍︀﹨﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٧٨٧۴۶۶١۵ 
︋︧﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل 

 . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹩﹛︀﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹋﹑ت 
(۵٩۵٢٧٨)

/ع
۹۸
۰۷
۶۷
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︑﹢︋﹢︨︣ا﹡﹩ ︫︀د︀خ ﹡﹫︪︀︋﹢ر 
و﹢﹝﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ 

١٠٣٨٠١٨٢۶٧۶ ﹩﹚﹞
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,١٢,١٢ و﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢١٧۶٢ ﹝﹢رخ 
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩  ﹋︀رور﹁ــ︀ه  ︑︺ــ︀ون  اداره   ١٣٩۶,١٢,١۴
﹡﹫︪︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ 
ا︮﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ از ﹝ــ﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن 
 ︩︋ - ︨︣ــ︐︀ن ﹡﹫︪︀︋﹢ر︫ - ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی
︣ ﹡﹫︪︀︋﹢ر-︫︣ک ا﹡︪︡﹥-︠﹫︀︋︀ن  ﹝︣﹋︤ی -︫ 
ا﹡︪︡ــ﹥-︠﹫︀︋︀ن ا﹡︪︡ــ﹥ ١١-︎ــ﹑ک  ٠ - ︵︊﹆﹥ 
﹨﹞﹊︿ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

 .︫︡︣ح ﹝︤︋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر 

(۵٩۵٢٨٠)

︑﹢﹜﹫ـ︡ی  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
﹠︺ـ️ ﹢ب د﹇️  ﹋︀ر︠︀﹡︖ـ︀ت ﹝︊﹏ و︮ 
︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ 

٩۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٠٧٨۶۴
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹩﹚︊﹇ ﹏﹞ از ️﹋︣ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩︫ 
 ︩︋ ، ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ، ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
﹫︀︋ــ︀ن  ــ﹠︀︋︀د ،︠  ــ︣ ﹝︪ــ﹞ ،︡﹙ــ﹥︨  ﹝︣﹋ــ︤ی ،︫ 
ا︋﹢︨ــ︺﹫︡ا︋﹢ا﹜﹫︣ ، ︠﹫︀︋︀ن آ﹁︣﹟ (︨ــ﹠︀︋︀د۵٣) 
، ︎ــ﹑ک ۵٣ ، ︵︊﹆ــ﹥ ︨ــ﹢م ، واــ︡ ۵ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ 
٩١٨٣٩١۵٧٧٨ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در 

.︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 
(۵٩۵٣۵۴) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۷۷
۲۸

س
,۹
۸۰
۷۷
۱۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ رو︨︐︀ی ︠︀﹡﹙﹅ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠۴۴٢٩٨٣
︨︣︐︀ن ﹁﹫︣وزه ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ︫﹩︀︐︨︀ون رو︺︑ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ١٣٩٨,٠۶,رخ ٠٩﹢﹞ ︀ره ١١١,١,۴,٢٨,۶٢٩﹝ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢٢ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: ـ آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ︠︀﹡﹙﹆﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩٨١١٢٩٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ـ آ﹇︀ی 
ــ﹞️ ︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی   ︨﹤  ︋۶۴۴٩٨۶۴٩۴١ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹩︾︀ ــ﹞️ ﹡︀ــ︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣هـ  آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︀ر︋   ︨﹤ ا﹞ــ︡ دا﹝﹠︖︀﹡ــ﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۶٣٢١١٩︋ 
︻﹙﹫︣︲︀ ︎﹫︣ا﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۵١٢٧٩٢ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ـ آ﹇︀ی ︨﹫︡  ﹟︧︧﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩٧٨٩٠٣۴︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ 
 ، ﹤︐﹀  ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡آور︫  ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︑︀ ︑︀ر ١۴٠٠۶,٢٢ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋   ︨﹤ ﹇﹠︡﹨︀ری ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩١۵۵٢۶۴︋ 
 ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ﹇﹠︡﹨︀ری) ﹨﹞︣اه) ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و ( ﹩﹆﹚﹡︀︠ ﹟﹫︧ آ﹇︀ی) ️﹋︫︣ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ر
 ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ی ︀︋ ︀﹠︑ ️﹋︫︣ و اوراق ︻︀دی ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ( ﹩﹡︀︖﹠﹞دا ︡﹝آ﹇︀ی ا ) ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︣ه ︋︀ ا﹝︱︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و در︾﹫︀ب ر

ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۵٩۵٢٨١)

/ع
۹۸
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۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ رو︨︐︀﹩ ﹎︣﹝︀ب ︵︀︾﹠﹊﹢ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٧۴۵۵٧
 ︡ ــ﹞︀ره ١١١,١,۴,٢٨,۴٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢٧ اداره ︑︺︀ون رو︨ــ︐︀﹩ ﹁﹫︣وزه ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠۶ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
: ١ - آ﹇ــ︀ی ︻﹙ــ﹩ ﹎︣﹝︀︋ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡ ر︗︊︺﹙﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۶٩۶۴٨۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢- آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ﹎︣﹝︀︋﹩ ﹁︣ز﹡︡ ر﹝︱︀﹡︺﹙﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۶۴۴٩۴٢١٧٠٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣- آ﹇︀ی ا︋︀︮﹙️ ﹎︣﹝︀︋﹩ ﹁︣ز﹡︡  ︡﹝﹞︧ــ﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۴١٩۶۵٢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ۶۴۴٩۴٢۶۶۴٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀︋ ﹏﹫︻︀﹝︨ا ︡﹝﹞ ︡﹡︣ز﹁ ﹩︋︀﹞︣﹎ ﹟︧ ۴- آ﹇︀ی ︾﹑م ﹎︣﹝︀︋﹩ ﹁︣ز﹡︡ ر﹝︱︀﹡︺﹙﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۴٢١٢١۵ و آ﹇︀ی
﹝︡︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ۵- آ﹇︀ی و﹫︡ ر︲︀ داودی ﹁︣ز﹡︡ ︧ــ﹫﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶۴٠٣۴٣٠۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︗ ﹏﹞︀︻ ︣︡︡ ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. ب ) ﹋﹙﹫﹥ 
 ︡﹫و)﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︣ه(︻﹙﹩ ﹎︣﹝︀︋﹩) و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ر ،﹤︐﹀︨ ،﹉ ﹏﹫︊﹇ آور ︫︣﹋️ از ︡︺︑ ︀دار و︋ ا︨﹠︀د و اوراق
ر︲︀ داودی)﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ و در ︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝︺︐︊︣ ﹝﹫︊︀︫︡ و اوراق ︻︀دی ︑﹠︀ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ا︻︐︊︀ر 

︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۵٩۵٢٨٢)
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︣وش ﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن (﹡﹢︋️ اول)
﹫︀︋︀ن ﹁︫︣︐﹥  ︑ ︣︣ان ،︠  ﹢د وا﹇︹ در︫   شركت شهاب يار در ﹡︷︣ دارد ﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن︠ 
، ︠﹫︀︋︀ن ︋﹫︡ار ︋︀ ︫ــ︣ا︳ و ﹝︪ــ︭︀ت ذ﹋︣ ︫︡ه در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه را ︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و 
﹆﹢﹇﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ آدرس ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٩ ︗︀ده 
﹝︭﹢ص ﹋︣ج ︗﹠︉ ︫ــ︣﹋️ ︫ــ︀ب ︠﹢درو از ︑︀ر٢۴ /۶/٩٨ ﹜︽︀ــ️ ٩٨/۶/٢٧ ︋﹥ د﹁︐︣ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︡ه را در︤ا﹞ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ️︣︡﹞
 ٩٨/۶/٢٩  از ︑︀ر ( ︡ه︫ــ︀﹝﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا) ︿﹛ا ️﹋︀︎ ﹏﹢︑ ﹏﹞ و ١ - ︑︀ر
﹜︽︀️ ٩٨/٧/١ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣︡️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس ذ﹋︣ 

︫︡ه در ﹁﹢ق ﹝﹩ ︋︀︫︡
﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ )  ︀﹋️ ب (︫ــ︀﹝﹏ ا︨ــ﹠︀د و ﹝ــ︡ارک ﹝︤ا︡ه و︎   ︎﹏﹢︑ ﹏ــ﹞ و ــ٢ - ︑︀ر
از ︑︀رــ ٢٩/۶/٩٨ ﹜︽︀ــ️ ٩٨/٧/١ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ د﹁︐ــ︣ ﹝︣︡️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 

︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ﹁﹢ق ﹝﹩ ︋︀︫︡
٣ - ︑︀ر ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٧/٣ راس ︨ــ︀︻️ ١١ ︊︮ در 

︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹋︫︣ ﹏﹞
۴ - ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ۵ در︮︡ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ 
︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹡﹆︡ا ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ︫ــ﹞︀ره 
١٠۴٠٣۵۵۵٨ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ︫︣ک ︾︣ب (﹇︡س) ﹋︡ ١٠۴٠ وار︤ و ر︨﹫︡ وار︤ی 

︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ﹏﹢︑ را ︋︪︣ح ︋﹠︡ ١
︋ - ۵︀ی ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ دو︧️ ﹨︤ار ر︀ل ( ٢٠٠،٠٠٠ ر︀ل ) ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
 ️﹋︫︣ ﹟︀ره ٢١۴٨۵٠٢١٧٨۴٩٠٠١ ا﹝︧︀ب ︫ــ ﹤︋ ر را﹢﹋︢﹞ ︼﹚︊﹞ ﹩︐︧ــ︀︋ ﹩﹞ ︡هدر ﹝︤ا
﹠︺︐﹍ــ︣ان ﹋︡ ٢١۴ وارــ︤ و ﹁﹫︩ وارــ︤ی را در ﹨﹠﹍︀م  ــ︺︊﹥︮   ︫﹟﹢﹡ ــ﹉ ا﹇︐︭︀د﹡︀ ﹡ــ︤د︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ﹩﹡︀﹎︋︀زر ️︣︡﹞ ︣︐﹁د ﹏﹢︑ ︡ها︨﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︤ا ️﹁︀در
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﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︋︣ه ︋︣داری 
در ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ و ﹝︣︡️ ︎︧﹞︀﹡︡ ﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡ــ️ ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ا︮﹀ــ︀ن در ﹡︷ــ︣ دارد در را︨ــ︐︀ی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از                         
آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨︀ی ز︧ــ️ ﹝﹫︴﹩، ا﹇︡ام ︋﹥ ︋︊﹢د ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ︎︧ــ﹞︀﹡︡﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋︀ ﹋﹞﹉ 

و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩ ﹡﹞︀ــ︡. ﹜︢ا ︡︋﹟ و︨ــ﹙﹫﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆ــ﹩ و ﹆﹢﹇ــ﹩ دارای دا﹡︩،                                 
 ﹟︪ــ︣ ا﹡ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد از ︑︀ر ،︩︋ ﹟︢اری در ا﹎ ﹤︀﹞︣ــ﹟ آوری، ︑︖︣︋ــ﹥ ﹋︀ری و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ︨ــ﹁
ــ︣داری ا︮﹀︀ن وا﹇︹ در ا︮﹀︀ن  ︧ــ﹞︀﹡︫︡   ︎️︣︡﹞ ــ︀ز﹝︀ن  ︨﹤ آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ٢٠ روز﹋︀ری ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
﹝︪ــ︐︀ق ︨ــ﹢م، ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ار︾﹢ا﹡﹫﹥، ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ر︲﹢ان، ︗️ رو﹫️ ﹝ــ﹊︀ن ︎︣وژه و در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت 
︑﹊﹞﹫﹙﹩، ︎﹫︪ــ﹠︀د﹥ ︠﹢د را ارا︀﹝﹡ ﹤︡.  ︎﹫︪ــ﹠︀د﹥ ﹨︀ی ار︨ــ︀﹜﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝﹏ و ︫﹀︀ف و 

﹝﹠︴︊﹅ ︋︣ ﹝﹢︲﹢ع آ﹎﹩ و ︋﹥ ﹨﹞︣اه رزو﹝﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩، ︋﹥ ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ارا﹥ ︫﹢د.
︎﹫︪ــ﹠︀د﹥ ﹨︀ی ارا﹥ ︫︡ه و ︤︗ ︣︀︨﹫︀ت ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋︣ر︨﹩ و ﹝︐︺︀﹇︊︀ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹐زم از 

︵︣ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︗️ ﹨﹞﹊︀ری ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.
︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠︀وری، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︎︥و﹨︩ ︨︀ز﹝︀ن ︫ ︡﹡︀﹝︧︎ ️︣︡﹞︣داری 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ٠٣١٣۵٣١۴٧۵٧ (دا︠﹙﹩١٣٧) ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ︀ن﹀︮ا
﹢د و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ﹢ا﹨︡︋  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹁︣ا﹨﹛︠  ︣ای︎   ︋﹩﹡︀﹝︐︠︀ ﹡ ﹤﹫﹚︑ ️︀︀﹜﹥ ﹨︀ی︨  ︀زد︡ از︨  ا﹝﹊︀ن︋ 

︨︀ز﹝︀ن ︫ ︡﹡︀﹝︧︎ ️︣︡﹞︣داری ا︮﹀︀ن آ﹝︀ده ارا﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 
︨︀ز﹝︀ن ︫ ︡﹡︀﹝︧︎ ️︣︡﹞︣داری ا︮﹀︀ن

آگهی تغییرات شرکت پل راه سازه پیشگامان سازندگی نصر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47558 و شناسه ملی 10380636928

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -محمدرضا اسمعیلی بشماره ملی 3256648568 
به نمایندگی شرکت جهاد نصر خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره مجید صفریان بروجنی بشماره ملی 4650379954 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره علیرضا کهیازی بشماره ملی 0938770373 بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی 
مدیران تاتاریخ 1398,09,18 انتخاب ش��دند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ورس��می و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595293(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی دوام نیرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16265 و شناسه ملی 10380318731
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حس��ین خالقی شماره ملی 1061857093 
به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم هدی خالقی ش��ماره ملی 0944859771 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای آرش علمی 
اول شماره ملی 0938067540 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور و رس��می و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595307(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی کارخانجات مبل و صنعت چوب دقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 953 و شناسه ملی 10380107864
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علی حکیمیان به ش��ماره ملی 
0943299391 بس��مت رئیس هیئت مدیره خانم هدا حکیمیان به ش��ماره ملی 0934540748 بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره آقای احد هرمز زاده به ش��ماره ملی 0941985989 بس��مت عضوهیئت مدیره آقای علیرضا کریمی به ش��ماره ملی 
0939403277 بس��مت مدیرعامل ) خارج از ش��رکاء( برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و               

تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای آقای علی حکیمیان و علیرضا کریمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595323(

/ع
98
07
72
3

س
,9
80
77
24

تاسیس شرکت تعاونی آرمان سازان اندیشه یکتای شرق درتاریخ 1398,06,16
 به شماره ثبت 69439 به شناسه ملی 14008601686

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به اس��تناد نامه ش��ماره 2193 
م��ورخ 1398,06,12 اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان بینالود امور دامپروری ، بازیاف��ت و تبدیل مواد ،طراحی و تایپ و تکثیر ، 
امور سلف سرویس غذا ، اجرای کلیه عملیات مجاز اقتصادی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ،توزیع و پخش مواد غذایی و لوازم خانگی ، 
صادرات و واردات کاالهای مجاز ، ترخیص کاالهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشور و بالعکس و بازاریابی کاالها پس از اخذ مجوزهای الزم 
، س��رمایه گذاری در زمینه پروژه های ش��هری و عمرانی ، انجام فعالیتهای گردش��گری و سرمایه گذاری در این زمینه . تصدی به فعالیت 
خدمات��ی و نظافت��ی مدیریت و برنامه ریزی اجرایی طرح ها و پروژه های ش��هری و عمرانی ،مدیریت عملی��ات نظارت و کنترل طرح ها و پروژه ها 
ش��هری و عمران��ی ،اجرای طرح های عمرانی و اجرایی و ارائه خدمات در زمینه مدیریت ش��هری ، مدیری��ت طرح و مدیریت پروژه ،احداث 
مجتمع های مس��کونی ، تجاری ، تاسیس��ات ،تجهیزات زیر بنایی و فضاهای عمومی شهری ،اجرای طرح ها و پروژه های شهری ،خرید مصالح 
و تجهیزات س��اختمانی مرتبط با اجرای طرح ها و پروژه های ش��هری و عمرانی ، ارائه خدمات در زمینه اجرا و س��اخت طرح ها و پروژه های 
شهری و عمرانی ، ارائه خدمات مطالعات فنی ، طراحی محاسباتی در زمینه ساختمان ، تاسیسات و شهرسازی ، ارائه خدمات مهندسی مجدد 
و مدیریت فرآیند ها و روش ها ، ارائه خدمات مستند سازی مدیریتی و انجام پروژه های تکنولوژی ،اجرای طرح های بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری ، خدمات نظافتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه امور حسابداری ، امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری، 
درخت کاری ، بهسازی و اصالح اراضی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل 
تنظیم مس��افرت گروهی و گش��تهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردش��گری 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرس��تان بینالود ، بخش ش��اندیز ، شهر شاندیز، محله پایین ده ، خیابان شهید محمد پور ، میدان امام خمینی ، پالک 165 ، طبقه همکف 
کدپس��تی 9356138475 سرمایه ش��خصیت حقوقی : 1,500,000 ریال می باشد. اولین مدیران : آقای مهدی نظری شاندیز به شماره ملی 
0943771056 و ب��ه س��مت مدیرعام��ل نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای علیرضا اخوان به ش��ماره ملی 2030656021 و به 
س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای هادی اصغری خادر به ش��ماره ملی 0920226434 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 
3 سال آقای سعید لطفی به شماره ملی 5520033360 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال آقای مجتبی میر شاهی 
به شماره ملی 0942729233 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال آقای علی زواری به شماره ملی 0830027165 به 
سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی آقای علیرضا اباذری به شماره ملی 0921004966 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال 
مالی انتخاب ش��دند روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید دارندگان حق امضا : رئیس،نایب رئیس و 

مدیرعامل اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595345(
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آگهی تغییرات شرکت هدایت جریان نور شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 48580 و شناسه ملی 10380649832

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای محمد علی حس��ین پور با شماره 
ملی 0933657846 به س��مت رئیس هیئت مدیره - آقای ابوذر حمله ور با ش��ماره ملی 0947128565 س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره -آقای محمدحس��ن حسین پور با ش��ماره ملی 0941433005به سمت مدیر عامل شرکت به مدت 2سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595373(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی کارخانجات مبل و صنعت چوب دقت شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 953 و شناسه ملی 10380107864

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علی حکیمیان به شماره 
ملی 0943299391 و خانم هدا حکیمیان به شماره ملی 0934540748 و آقای احد هرمز زاده به شماره ملی 0941985989 به سمت اعضا 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به س��ال 1396 تصویب گردید. آقای محسن متین 
بشماره ملی 0050817868 به سمت بازرس اصلی و مجتبی معمار مسجد بشماره ملی 0939703521 به سمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595372(
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80
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آگهی تغییرات شرکت هدایت جریان نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48580 و شناسه ملی 10380649832
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -خانم 
اله��ام الس��ادات اخوتی به ش��ماره ملی 0920175228 ب��ه عنوان بازرس اصل��ی و خانم ناهید نازلی به ش��ماره ملی 
0922509557 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی حسین پور به کدملی 0933657846 آقای محمد حسن حسین پور به 
کدمل��ی 0941433005 آق��ای ابوذر حمله ور به کدملی 0947128565 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای دو 

سال انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595350(
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
تکلیف همه میادین مشترک روشن خواهد شد

اقتصاد: وزیر نفت گفت: صنعت نفت ایران 
متوقف شدنی نیست و قدرت و خالقیتمان 
با روش های  تا  به کار خواهیم گرفت  را 

جدید راه خود را پیدا کنیم. 
بیژن زنگنه روز شــنبه در مراسم امضای 
قرارداد توســعه میدان گازی بالل افزود: 
همه ســکوهای این میدان تا پایان سال 
نصب می شــوند و به جز پاالیشگاه فاز ۱۴ همه پاالیشگاه ها به بهره برداری خواهند 
رسید. وی با تشریح جزئیات این قرارداد، اضافه کرد: در این قرارداد، بخش شرقی پارس 
جنوبی توسعه پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه تأمین مالی از صندوق توسعه ملی 
انجام خواهد شد، گفت: قرارداد توسعه میدان بالل، ۳۴ ماهه و به ارزش ۴۴۰ میلیون 
دالر خواهد بود. زنگنه تأکید کرد: من تعهد کرده بودم تا پایان دولت دوازدهم، تکلیف 

همه میادین مشترک روشن خواهد شد.
وی افــزود: پس از این میدان، فرزاد B و فاز ۱۱ پارس جنوبی، فعال و میادین غرب 

کارون، آبان و پایدار غرب و سایر میادین مشترک نیز تعیین تکلیف خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحریم ها صنعت نفت را متوقف نکرده است، ادامه داد: اگر صنعت نفت 

حرکت کند، پیمانکاران و سازندگان ایرانی فعال می شوند.

  برای اکتشاف در میدان فرزاد B منتظر هندی ها هستیم
وزیر نفت با اشاره به اینکه قصد داریم اکتشاف توصیفی در میدان فرزاد B را آغاز کنیم، 
گفت: اگر هندی ها در فرصت چند ماهه مایل به حضور بودند، حاضریم با آن ها کار 

کنیم؛ در غیر این صورت خودمان به شکل مستقل ورود می کنیم. 

  قرارداد با کنسرسیوم پرگس از نظر ما لغو شده است
این مقام مسئول همچنین درباره آخرین وضعیت حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس 
اظهار کرد: پرگس در حال حاضر فعال نیست. به عبارت دیگر، برای حل مشکل مالی 
خود، جلو نیامده و از نظر ما این قرارداد کنسل است، البته فعالً جایگزینی برای آن 
نداریم و باید دید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب چه جایگزینی را برای آن در 
نظر دارد؛ به طور کلی در نظر داریم سرمایه مورد نیاز طرح های خود را از طریق بازار 
سرمایه تأمین کنیم. زنگنه همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده با فرانسه گفت: در 
خصوص تحریم ها و بازگشت شرایط عادی صحبتی نمی کنم، اما اگر تحریم ها برداشته 

شوند با حداکثر توان دوباره تولید نفت را از سر خواهیم گرفت.
وی  با اشاره به نشست »اوپک پالس« در ابوظبی گفت: اگر اعضای این نشست قصد 
کاهش تولید دارند، انجام دهند چرا که خود آن ها بازار را خراب کرده و خودشان نیز 
باید آن را درست کنند، البته باید دید با کاهش ۱/8میلیون بشکه در روز چه تأثیری 

در بازار شاهد هستیم.

ذی نفعان کار بدون دخالت دولت نمی توانند به تفاهم درباره دستمزد برسند

کارفرمایان کار دست کارگران می دهند!
مرکــز پژوهش های   اقتصاد/ فرزانه غالمی  
مجلس این روزها و در راستای رونق تولید در حوزه 
اقتصاد کالن، اشتغال زایی از طریق اصالح ساختار 
دستمزد، در نظر گرفتن تفاوت های ساختاری رشته 
فعالیت هــای مناطق مختلف برای تعیین حداقل 
دستمزد به صورت منطقه ای و سنی، مداخله نکردن 
دولت در تعیین این رقم و توافق دو ضلع کارگر و 

کارفرما را پیشنهاد کرده است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش عالوه بر استناد به 
ماده ۴۱ قانون کار، تجربه  کشورهای توسعه یافته را 
هم به میان آورده و اعالم کرده است: در کشورهای 
کمتر توسعه یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و 
کامل و اتحادیه های کارگری قوی، دولت ها به منظور 
حمایــت از نیروی کار )کارگر یــا کارفرما( به طور 
مســتقیم در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع 
می کنند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و 
دستمزد نیروی کار است و هدف از آن به طورعمده 
حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، 
توان چانه زنی و شــرایط رفاهی آنان است. این در 
حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، 
دولت هیچ مداخله ای در این خصوص نداشته و به 
کارفرمایان و کارگران اجازه داده می شود با یکدیگر 

مذاکره کرده و به صورت دوجانبه به توافق برسند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر شورای عالی کار 
سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای 
تمام مناطق و صنایع کشور اعالم می دارد و همین 
امر انعطاف ناپذیــری در روابط کارگر و کارفرمایی 
را تشــدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و 
گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید به این 
دلیل است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و 
روستایی، بنگاه های خرد و بزرگ یکسان نیست و 
لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف 
روابط کارگر و کارفرما را بیشــتر کرده و زمینه ساز 

گسترش اشتغال خواهد بود.

 حذف دولت از فرایند تعیین مزد 
منجر به پایمالی حقوق کارگران می شد

واقعیت این است که دولت و مجلس در این سال ها 
برای افزایش آمار اشتغال و تقویت تولید، منابعی را 
در بودجه ســنواتی لحاظ کرده اند که شاخص ترین 
آن بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه است، اما وجود 
مضیقه های مالی متعــدد، تأمین ایــن منابع را با 

سختی هایی روبه رو ساخته است.
صاحبنظــران بــا اشــاره بــه توفیق نداشــتن 
سیاست های اشتغال زا، افزایش بیش از پیش تورم 
و ناتوانی محرز کارگران و به ویژه حداقلی بگیران 
در تأمین معیشت خانوارهای خود، بر این باورند 
که هر چند پیشنهاد مرکز پژوهش ها در راستای 
حمایت از تولید و اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی 
بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف 
کشــور و یا صنایع مختلف، قابل اعتنا و بررسی 
است، اما حذف دولت -به عنوان پشتیبان و حامی 
جامعــه کارگری و مطالبات معیشــتی آنان- از 
فرایند تعیین حداقل مزد به پایمالی بیش از پیش 

حقوق کارگران منجر می شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور در 
گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: در جلسات ساالنه 
تعیین مزد، عالوه بــر نمایندگان جامعه کارگری، 
دولت هم حضور دارد، اما نتیجه این حضور ســه 
جانبه این شــده که با توجه به لجام گسیختگی 
تورم، حقوق کارگران، امروز تنها پاسخگوی ۱۰ روز 
از هزینه های معیشتی یک خانوار چهار نفره است! 
این بدان معنی است که کرامت کارگران، شعاری 
بیش نیست و شاهد نارضایتی کارگران از وضعیت 

معیشت و دستمزد هستیم.

 حداقل حقوق با تأمین حداقل های معیشتی 
کارگران همخوانی ندارد
اولیاء علی بیگــی با بیان 
مرکز  پیشــنهاد  اینکــه 
برای  پژوهش های مجلس 
بر  تعییــن حداقل مــزد 
اساس منطقه و متناسب با 

نوع صنایع، قانونی اســت، ادامه می دهد: چنین 
پیشنهادی اما با این تصور غلط آقایان پژوهشگر 
همراه شــده کــه حداقل مزد که امســال ۱/5 
میلیون تومان است در برخی استان ها و مناطق 
به حدود یک میلیــون تومان کاهش یابد، حال 
آنکه همیــن ۱/5 میلیون تومان به هیچ وجه با 
تأمین حداقل های معیشتی کارگران همخوانی 
ندارد و در اســتانی مانند تهــران باید حدود 5 

میلیون تومان باشد.
عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی ادامه 
می دهد: دلیل اینکه در 2۰ ســال گذشته، شورای 
عالی کار امکان اجرای ماده ۴۱ قانون مبنی بر تعیین 
حداقل مزد بر اساس نوع منطقه و صنایع را نداشته، 
این است که نگرانی زیادی بابت افزایش مهاجرت به 
کالنشهرها و استان های صنعتی وجود دارد. اجرای 
این ماده قانونی مساوی است با هجوم متقاضیان کار 

به این مناطق و طبعاً تبعات اجتماعی نامطلوب آن.
همچنین به گفته وی اینکــه مرکز پژوهش های 
مجلس، توافق جامعه کارگری و کارفرمایی را برای 
تعیین حداقل مزد پیشنهاد داده به این دلیل است 
که شاید این پژوهشگران از واقعیت های حاکم بر 
روابط کارگری و کارفرمایی و مختصات فرهنگی 

جامعه کارفرمایی کشور بی اطالع هستند.
این فعــال کارگری بــا بیان اینکــه در برخی 
کشورهای توســعه یافته و برای حمایت بیشتر 
از کارگران، دولــت تعیین کننده حداقل مزد و 
ابــالغ کننده آن به جامعه کارگری و کارفرمایی 
است، ادامه می دهد: مقایسه جامعه ما با جوامع 

توسعه یافته و توافق تشکل های 
کارگری و کارفرمایی برای تعیین 
حداقل مزد، بی اساس است، چرا 
که متأســفانه جامعه کارفرمایی 
در ایــران اغلــب بــه دنبــال 
سودجویی و کســب ثروت های 
از  یک شــبه اســت. بســیاری 
کارفرمایــان ما اصــوالً کارفرما 
نیســتند و تاجران، بازرگانان و 
افرادی ناآشــنا به حــوزه تولید 
و اشــتغال در این جامعه رسوخ 
کرده انــد و تجربه نشــان داده 
زیاده خواهی کارفرمایان و قدرت 
بــاالی چانه زنی آن هــا، هر آن 
امکان معاملــه با دولت را فراهم 

می کند و در این بیــن، حقوق کارگران تضییع 
خواهد شد چه رسد به اینکه دولت از مذاکرات 

سه جانبه مزد کنار گذاشته شود.

  زیاده خواهی برخی کارفرمایان سبب شد 
دستمزد کارگران از تورم عقب بماند

به گفته علی بیگی دو ضلع کارگر و کارفرما بدون 
دخالت دولت نمی توانند به تفاهم مزدی برســند 
و به طور مشخص، در دو ســال اخیر در مواردی 
نمایندگان کارفرمایان به دنبال معامله با دولت در 

تعیین مزد بودند!
وی ادامــه می دهــد: باوجود فشــارهای اقتصادی، 
شــورای عالی کار امسال حداقل مزد را ۳6/5 درصد 
افزایش داد، اما متأسفانه تحریم های خارجی از یک 
ســو و تحریم های داخلی یعنی زیاده خواهی برخی 

کارفرمایان سبب شد دستمزد کارگران از تورم عقب 
بماند؛ ضمن اینکه فاصله زیاد مزد و تورم در سال های 
پیش، موفقیت سیاست های حمایتی از کارگران برای 
تعیین منصفانه مزد را به حداقل رساند. رئیس کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور معتقد است: باید 
از امسال و در بازه زمانی پنج ساله، متناسب با تورم 
و سبد معیشــتی کارگران، حداقل مزد را به صورت 
واقعی و منصفانه تعیین کرد که در این میان، حضور 

دولت در جلسات تعیین مزد ضروری است.

  باید دولت حداقل مزد را با لحاظ 
فاکتورهای کیفی اعالم کند
عضــو ســابق کمیســیون 
هــم  مجلــس  اقتصــادی 
مــا می گوید:  به خبرنــگار 
مرکــز  پیـشنـهادهـــای 
پژوهش هــای مجلس، برای 

داشــتن قدرت اجرایی باید در قالب طرح از ســوی 
نمایندگان ارائه شــود که این امر 
با اصل 75 قانون اساســی مبنی 
بر ممنوعیت ارائه طرح های دارای 
بار مالی، تضاد دارد و بی شــک با 
مخالفت شــورای نگهبان روبه رو 
خواهد شــد. در غیر این صورت 
باید توسط دولت به صورت الیحه 
به مجلس ارائه شــود که در این 
صورت هم باید با چکش کاری های 

متعدد همراه شود.
محمدرضا خبــاز ادامه می دهد: 
استناد به تجربه های موفق جهانی 
برای حمایت از رونق تولید و ایجاد 
اشــتغال و بهبود وضعیت مزدی 
کارگران متناسب با تورم، قابل قبول است اما حذف 
دولت از فرایند تعیین مزد و حمایت از تولید نباید به 
قیمت تضییع حقوق کارگران تمام شــود. بر همین 
اساس اگر قرار است روزی پیشنهاد مرکز پژوهش ها 
قانونی شود و تعیین مزد، با توافق دوجانبه کارگران و 
کارفرمایان و بر اساس مختصات صنعتی، منطقه ای، 
سنی و... باشد، باید ابتدا دولت حداقل مزد را با لحاظ 
فاکتورهای کیفی نیــروی کار، تعیین و اعالم کند 
توافق کارگــران و کارفرمایان نباید از آن رقم کمتر 
باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی در این صورت 
اگر کارفرمایی متناسب با میزان رضایت از نیروی کار 
خود، عددی را برای دستمزد وی تعیین کند، عین 
عدالت در روابط کارگری و کارفرمایی اســت، ضمن 
اینکه شــاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و تضییع 
حقــوق کارگران به ویژه کارگــران باانگیزه و جوان 

نخواهیم بود.  

زیاده خواهی 
کارفرمایان و قدرت 
باالی چانه زنی آن ها، 
هر آن امکان معامله 
با دولت را فراهم 
می کند و در این بین، 
حقوق کارگران تضییع 
خواهد شد؛ چه رسد 
به اینکه دولت از 
مذاکرات سه جانبه 
مزد کنار گذاشته شود

بــــــــرش

 رقم مالیات بر اجاره بها مشخص شد    مهر:  نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا کسانی بیش از سه واحد مسکن بسازند، از 
پرداخت مالیات معافند. واحدهای مسکونی زیر 150 مترمربع یا 150 متر در تهران و تا 200 متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره بها معاف هستند. بر اساس ماده 31 قانون، درآمد تا 50 میلیون 

تومان مشمول 15 درصد مالیات،  تا 10 میلیون تومان مشمول  20 درصد و درآمد باالی 100 میلیون تومان مشمول 25 درصد مالیات خواهد شد.
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احتمال کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد وجود دارد
ایلنا: مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت:  اگر روند ۱۰ ماه گذشته ادامه 
یابد، کاهش نرخ تورم ادامه پیدا می کند و حتی به کانال 2۰ درصد هم می رســد و 
حدود 2۰ تا 22 درصد خواهد بود. وی افزود: بخشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی 
به دلیل اشباع تغییر قیمت هاست؛ به این معنا که تقاضا کاهش یافته و شاهد تثبیت 

بازارهای مالی هستیم.

نظارت بر پرداخت حقوق های چند ده میلیونی 
تسنیم: عباس گودرزی، عضو کمیسیون اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری 
مجلس گفت: متأسفانه حقوق های چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاه ها 
وجود دارد که صبغه قانونی به آن داده شده است؛ یعنی اختیاراتی به مقام ارشد 
دستگاه داده شده که او می تواند فوق العاده های متعدد و بی حد و حصر پرداخت کند؛ 

این منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می شود.

شماره پرونده: 139804007141000216/1
شماره بايگانى پرونده: 9800240

شماره ابالغيه: 139805107141002560
تاريخ صدور: 1398/06/13

آگهى اخطاريه ممنوعيت خروج از كشور 
پرونده شماره: 139804007141000216/1

ــعبه  ــيان ش ــماره بايگانى 9800240 له بانك پارس ــه به ش در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــماره  ــك تاريخ تولد 1343/02/01ش ــام پدر : مل ــعيد پور آبادى ن ــه آقاى س ــورد و علي بجن
ملى0681715847 شماره شناسنامه 42 بدين وسيله اعالم مى گردد در تاريخ1398/06/04 
ــتانكار فوق در قبال مبلغ400/000/000ريال و به انضمام حقوق دولتى  ــت بس بنا به درخواس
ــود. در ضمن  ــما اخطار مى ش ــور گرديده ايد. لذا مراتب به ش متعلقه ممنوع الخروج از كش
ــر مى  ــار محلى چاپ و منتش ــى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــك نوبت در يك ــن آگهى در ي اي

گردد.9807750
 حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139804007141000683/1
شماره بايگانى پرونده: 9800773

شماره ابالغيه: 139805107141002676
تاريخ صدور: 1398/06/23

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه
ــنامه و كد  ــماره شناس ــاى ابراهيم جاويدى طراقى فرزند احيا محمد ش ــيله به آق  بدين وس
ملى0670366145 ساكن بجنورد شرق سپاه ك مالحت پ9 و 11 (متن سند) و شرق سپاه 
ــود كه خانم ليال رضائى طراقى  ــانى اظهارى) ابالغ مى ش ــى 5 پالك 11 (نش كوچه مين باش
جهت وصول تعداد دويست و چهارده سكه طالى كامل بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره22323-1392/06/06 دفتر ازدواج شماره 67 و طالق شماره 59 بجنورد 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139804007141000683/1در اين 
ــده و طبق گزارش مورخه1398/06/12 و 1398/06/17 توسط مامور پست  اداره تشكيل ش
ــايى نگرديده به ابالغ واقعى ميسر نگرديده است لذا بنا  ــما به شرح متن سند شناس آدرس ش
به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141007624-1398/06/23طبق 
ــار  ــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــاده 18 آئين نامه اجرا مف م
ــوب  ــود و چنانچه لذا به مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
ــى جريان خواهد  ــد، عمليات اجرائ ــى خود اقدام ننمايي ــبت به پرداخت بده ــى گردد، نس م

يافت.9807751
 حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش7 يزد – طزرجان  و توابع
ــدانگ  زمين محصور  ــن آخوند زاده  طزرجانى شش ــى – خانم پروي ــى از2866 اصل 18 فرع

مشتمل بر
 انبارى  پالك ثبتى برابر به مساحت 430/50 متر مربع بموجب راى

 شماره139860321006001290مورخ 1398/05/31واقع در طزرجان خريدارى عادى  از  
رمضان آخوند زاده  طزرجانى مالك رسمى 

ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد.9807737
تاريخ انتشارنوبت اول: يكشنبه 1398/06/24
تاريخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 1398/07/08

امير حسين جعفرى ندوشن      
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

برابر راى شماره 139860306015003204- 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــنامه  ــنگانى به شناس ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نى گل احرارى س
ــدانگ يكباب  ــماره 981 كد ملى 0748792538 صادره تايباد فرزند صفى الدين در شش ش
ــماره 680/995 فرعى از 250 اصلى واقع در  ــاحت 133,70 متر مربع پالك ش منزل به مس
ــت مالكيت نى گل  ــت ملك تايباد از محل تمام ــهد حوزه ثب ــان رضوى بخش 14 مش خراس
ــنگانى تغيير يافته) و  ــنامه از حمدى ماكو به احرارى س محمدى ماكو (برابر توضيحات شناس
ــمتى از مالكيت كشور احرارى رودى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور  قس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عم اط
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  اس
خواهد شد. 9807729

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/08

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر  ــتناد دو برگ استش آقاى محمدعلى عابدى  باس
اسناد رسمى شماره 10 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت  ششدانگ يك باب منزل 
ــتان شهر زاهدان مورد ثبت 32870   پالك 22414/1219-اصلى  واقع در بخش يك بلوچس
ــند مالكيت  ــت صدور س ــه 235 دفتر 207  بعلت جابجايى مفقود گرديده كه درخواس صفح
ــود تا  ــتناد ماده 120 آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى ش المثنى نموده لذا مراتب باس
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود 
مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت 
ــس از انقضاى مدت مذكور و  ــيد دريافت نمايند واال پ ــند معامله باين اداره اعالم و رس ــا س ي
ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت  نرس

المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .9807726  م الف: 457
تاريخ انتشار:98/6/24

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

راى اصالحى
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  139760330002037430مرب ــماره  ش راى 
ــند  ــوط به تقاضاى آقاى محرم عزيزى  مبنى بر صدور س 1391114430002011837مرب
ــماره 10 فرعى از پالك 2141 اصلى  در بخش دو  ــمتى از پالك ش ــدانگ قس مالكيت شش

قم .
باتوجه به اينكه راى هيئت تاكنون اجرا نشده لذا مفادد راى به شرح زير اصالح مى گردد در 
ــد  راى فوق الذكر خريدارى از محمد توكلى قيد گرديده كه صحيح آن محمد تركى مى باش
و بقيه مندرجات و مفاد راى فوق الذكر  بقوت خود باقى مى باشد راى صادره قبلى با رعايت 

اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.9807754
روزنامه قدس ( م الف 846) 

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم 

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860306010001614-1398,06,04 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــكيبايي اق كاريز فرزند  ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا ش ــت ملك قوچان تصرف ثب
عبدالحسين بشماره شناسنامه 1118 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 
ــمتى از پالك  ــدانگ پالك باقيمانده 2 فرعى از 1860 اصلى و قس 442,26 مترمربع در شش
ــمي آقايمحمد على  ــماره 6 فرعى از 1860 اصلى بخش يك قوچان  خريداري از مالك رس ش
راستگو(پالك 6 فرعى از 1860 اصلى ) و از محل مالكيت متقاضى (پالك باقيمانده دو فرعى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  از 1860 اصلى ) محرز گرديده اس
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس
ــند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1396114406010000227   اعتراض طبق مقررات س

آ-9807036
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/09
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/6/24

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306010001609-1398/06/04 هي برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي نوري فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 262 صادره 
ــالك 4122 فرعى از يك  ــاحت 208 مترمربع تمامت پ ــدانگ يك باب خانه به مس ــان در شش از قوچ
ــاد كانلو  محرز  ــمي خانم مهناز ش ــان اراضى يعقوب آباد  خريداري از مالك رس ــش دو قوچ ــى بخ اصل
ــود در صورتي  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش گرديده اس
ــند مي توانند از تاريخ انتشار  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــخاص نسبت به صدور س كه اش

ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــود را به اين اداره تس ــه مدت دو ماه اعتراض خ ــي ب ــن آگه اولي
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1398114406010000024  آ-9807037
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/09
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/6/24

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306015003924- 1398/05/30 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 723 كد ملى  ــنامه ش ــى به شناس ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهرام درويش تايب
0748647430 صادره از تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب منزل باستثناء ثمن اعيان به مساحت 
116,90 متر مربع پالك شماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رجبعلى رنگيان و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

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

مهدى حسين زاده  
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــمى آنان در هيئت مس رس
ــار و محلى) بشرح ذيل  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 267-97آقاى ابوالفضل جوان فرزند على اكبر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
ــمتى ازپالك شماره 3397  فرعى از13  اصلى باغات و حومه خريدارى  ــاحت 136/22متر مربع قس مس

از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
2-كالسه پرونده 335-97 خانم جهان بى بى آگاه فرزند خيراله  در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
ــمى ورثه هاى  ــع تمامى پالك2671 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رس ــر مرب 209مت

رمضان قربانى و تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــهل آباد فرزند حيدر  در ششدانگ يك باب منزل به  ــه پرونده 156-98 خانم طاهره نجفى س 3-كالس
مساحت 428متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى سه يك آب واقع در بخش 5 قوچان خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت فيض اله فيض بخش 
4-كالسه پرونده 189-98  آقاى فرخ مهدوى فرزند مصطفى در ششدانگ يك باب منزل به مساحت206 
ــه يك آب واقع در بخش 5 قوچان خريدارى از مالك  ــمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى س متر مربع قس

رسمى سهم االرث متقاضى و بقيه ورثه هاى مصطفى مهدوى
5-كالسه پرونده 170-98  آقاى على زيرك سه يك آب فرزند غالمحسين در ششدانگ يك باب منزل 
ــه يك آب واقع در بخش 5 قوچان  ــمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى س ــاحت 302متر مربع قس به مس

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مصطفى مهدوى
6-كالسه پرونده 273-96  آقاى حميد حسن زاده فرزند محمد در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
مساحت 249/18 متر مربع تمامى پالك شماره 9162 فرعى و قسمتى از پالك 115 فرعى از 13 اصلى 

باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از تمامى مالكيت نازلى طاهرى و ورثه هاى على صفدرزاده
ــه پرونده 150-98 آقاى اميد سبحانى فرزند غالمرضا در ششدانگ يك باب منزل به مساحت   7-كالس
67/71متر مربع قسمتى از پالك شماره 2965 فرعى از161 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى 

از مالك رسمى از تمامى مالكيت غالمرضا سبحانى
ــدانگ يك باب دامدارى به  ــين درشش ــه پرونده 002-98آقاى محمد معصوم فرزند غالم حس 8-كالس
ــار دوين  واقع در  ــماره 765 فرعى از 13 اصلى حص ــمتى از پالك ش ــاحت 1833/10مترمربع قس مس

قطعه2 شيروان خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت محمدصادق ابراهيم زاده
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش به اين وس
چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار 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. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ــت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ثب
ــند خواهد نمود .ضمنا  ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س دادخواس

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807034
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/09

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/24
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت موضوع قانون  ــماره 139860318603002091 مورخ 1398/04/19 هيئ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــوم كريم جديد  ــات مالكانه بالمعارض وراث مرح ــت تصرف ــوزه ثبت ملك ناحيه يك  رش ح
ــنامه 1916 صادره از رشت به موجب گواهى  ــليماندارابى فرزند اسماعيل به شماره شناس س
ــوراى حل اختالف  ــماره 9509971325601561 مورخه 95/11/18 ش ــت ش ــار وراث انحص
ــت در قريه سليمانداراب در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر  ــعبه 16 حصر وراثت رش ش
ــاحت 126/50 متر مربع پالك فرعى 30294 از اصلى 14 مفروز مجزى از  ــاختمان به مس س
ــمى آقاى حميد  ــت خريدارى از مالك رس پالك 2999 از اصلى 14 واقع  در بخش چهار رش

نيرى محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ل
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.م الف 2681  آ-9807033
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/9

تاريخ انتشار نوبت دوم : 24 /1398/06
حسين اسالمى كجيد / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 برابر راي شماره139860306010001616-1398,06,04 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ــن بشماره  ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم گل زاده فرزند حس
شناسنامه 229 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 142,40 مترمربع در 
ــن آباد  واز محل  ــماره 103 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى حس ــمتى از پالك ش قس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــادات محرز گرديده اس مالكيت  آقاي ميرزا محمد س
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس اعتراض، دادخواس
ــه  ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س م

1393114406010000285   آ-9807050
تاريخ انتشار نوبت اول:98,6,9

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,6,24
عباس برق شمشير

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اصالحيه 
ــپه مورخه 98/6/14  ــه 9101496 بانك س ــرو چاپ آگهى مزايده اموال غير منقول كالس پي
صفحه 5 سراسرى به شماره روزنامه 9056 خط دوم اجرائيه تحت كالسه 9101496 مورخه 

1391/11/25 صحيح مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد .9807373

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــورخ 1398/04/29 دفترخانه 91  ــماره 92669 م چون آقاى مهدى قلى زاده با وكالتنامه ش
ــهاديه گواهى شده و تقاضاى كتبى  ــخانى با ارائه دو برگ استش ــهد از طرف طاهره ممش مش
جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه و مدعى است تمامت مقدار 
ــاع از يك سوم سهم مشاع از سه سهم و نيم  ــهم مشاع از يك دوم سهم مش ــيزدهم س يك س
ــهم مزرعه منيژان پالك باقيمانده 149 اصلى بخش 7 چناران بعلت سهل  ــت و پنج س از بيس
ــت و تمامت مورد نظر ذيل ثبت 87903 دفتر 620 صفحه 266 به  انگارى مفقود گرديده اس
ــخانى ثبت و سند به شماره 197628 سرى الف/85 صادر گرديده است دفتر  نام طاهره ممش
ــتناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك متذكر  ــالك پيش از اين حكايتى ندارد. به اس ام
ــند  ــه ملك مورد آكهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س ــبت ب مى گردد هركس نس
مالكيت نزد خود مى باشد بايد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تنظيم شده تسليم نمايد. در غير 
اينصورت پس از انقضاى مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالكيت المثنى طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تحويل خواهد شد. 9807756
رئيس ثبت اسناد و امالك چناران 

ابوالقاسم نظام زاده 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تمام معتادان متجاهر را تا پایان امسال ساماندهی می کنیم      ایرنا: سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه ساماندهی بیش از 50درصد معتادان متجاهر صورت 
گرفته است، گفت: بنا داریم با همکاری ظرفیت ها و نهادهای نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سازمان های فعال در این حوزه تمام معتادان متجاهر را تا پایان امسال ساماندهی کنیم. وی افزود: در سال نخست 

ساماندهی بیش از 50درصد صورت گرفت و بنا داریم با همکاری ظرفیت ها و نهادهای نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سازمان های فعال تمام معتادان متجاهر را ساماندهی کنیم.

سیاه ترین ماده جهان تولید شد
مهر: مهندســان دانشــگاه »ام آی تی« 
در تحقیقــات خود به طــور تصادفی 
سیاه ترین ماده موجود در جهان را ابداع 
از  کرده اند که می تواند ۹۹.۹۹۵درصد 

نور را جذب کند.
به گزارش انگجت، مهندسان دانشگاه 
MIT مــاده ای ابداع کرده اند که رنگ 

آن ۱۰ بار از ســیاه ترین ماده تولید شــده در جهان تیره تر اســت. این ماده که 
می تواند ۹۹.۹۹۵درصد از نور را جذب کند، از رشد نانوتیوب های کربنی به طور 

عمودی روی یک فویل آلومینیومی آغشته به کلر تولید می شود. 
جالب آنکه مهندســان این مــاده را به طور تصادفی کشــف کرده اند. در اصل 
دانشمندان مشغول بررســی راه هایی برای رشد نانوتیوب های کربنی روی مواد 
رســانای الکتریسیته )مانند آلومینیوم( بودند تا ویژگی های الکتریکی و گرمایی 
آن ها را بهبود دهند. اما رنگ ماده تولید شــده آن ها را شــگفت زده کرد. البته 
مهندسان پس از اندازه بازتاب نوری آن متوجه اختراع خود شدند. این کشف در 
 »The Redemption of Vanity« حال حاضر به عنوان یک اثر هنری با نام
در بورس نیویورک به نمایش درآمده اســت. در این اثر هنری ماده مذکور روی 
یک الماس ۱۶.۷۸ قیراطی زرد طبیعی را پوشــانده است و به جای یک جواهر 
درخشــان )به قیمت ۲ میلیون دالر( به نظر می رسد یک فضای خالی، سیاه و 

مسطح وجود دارد.
البته به گفته محققان این ماده قابلیت های کاربردی دارد. به گفته برایان واردل 
یکی از استادان این دانشگاه ماده مذکور را می توان در تلسکوپ های فضایی به کار 
برد تا سیاره های خارج از منظومه شمسی را بهتر رصد کند. واردل معتقد است 

این ماده را حتی می توان سیاه تر نیز تولید کرد.

 یکپارچگی آموزش عالی 
با موضوع ادغام حوزه پزشکی و غیرپزشکی

در دهه ۶۰ که کشــور در گیرودار نوسان ها و تغییرات اجتناب ناپذیر دوران انقالب و 
همزمان گرفتار جنگ خانمان سوز و نابرابر رژیم بعث شده بود، خأل آموزش عالی در 
حوزه پزشــکی بیش از هر حوزه دیگری محسوس بود و رفع این خأل یعنی کمبود 
پزشک، ضعف کیفی آموزش، کسری اعتبار، کافی نبودن تجهیزات پزشکی، ضرورت 
نظارت دقیق و دســتیابی به خروجی زودهنگام، آغاز موج شهادت ها و جانبازی های 
حاصل از جنگ تحمیلی و بسیاری موارد دیگر که شرایط و اقتضائات روز را از امروز 
متمایز می نمود، ایجاب می کرد اقدامی سریع در حوزه پزشکی صورت پذیرد. در آن 
ایام تعداد مؤسسه های آموزش عالی، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و تعداد رشته ها 

و مقاطع تحصیلی بسیار محدود و در مواردی تا حد یک بیستم وضعیت امروز بود.  
یکی از اقداماتی که در سال ۶4 با توجیه اینکه می تواند مشکالت را رفع کند، تدوین 
و ارائه طرح الیحه تفکیک آموزش پزشکی از غیرپزشکی، به مجلس بود. این الیحه با 
وجود مخالفت ها و مناقشات قابل توجهی که بین نمایندگان درگرفت، با اختالف رأی 
اندک به تصویب رسید. از آن تاریخ نطفه تفکیک نظام مدیریتی آموزش عالی در حوزه 
پزشکی و غیرپزشکی ریخته شد. به تبع آن وزارتخانه های متولی آموزش عالی دو تکه 
و دانشــگاه ها دو قسمت شدند، دانشگاه های جدید با حداقل امکانات و در عین حال 
مستقل از دانشگاه های موجود در مناطق مختلف از جمله مناطق محروم ایجاد شدند 

و نظام مدیریت آموزش عالی در تمام استان ها دو تکه شد. 
در شرایط امروز که نزدیک به چهار دهه از تفکیک پزشکی از غیرپزشکی می گذرد، 
وضعیت بسیار متفاوت شده است. بیش از ۲هزار مرکز دانشگاهی، افزون بر 4میلیون 
دانشجو، نزدیک به ۸3 هزار هیئت علمی و راه اندازی رشته های بسیار متنوع در همه 
مقاطع در کشور جاری و ساری اســت. در این میان فقط حدود ۲۲۰هزار دانشجو، 
تقریباً ۲4هزار هیئت علمی و تعداد معدودی مراکز آموزش عالی در کل کشــور در 
حوزه پزشکی فعالیت دارند. بعضی شاخص ها در حوزه غیرپزشکی بیش از ۲۰ برابر 
حوزه پزشکی است.پس، در شــرایط امروز چرا باید شاهد جدایی و تفکیک این دو 

حوزه باشیم؟ 
اینکه توجیه ادغام مجدد این دو حوزه چیست باید گفت این ادغام توسعه حوزه های 
بین رشته ای و ارتقای سطح تعامل بین حوزه های مختلف علمی را در عرصه پزشکی 
و غیرپزشکی به همراه خواهد داشت. در دنیای امروز ارتباط بین دپارتمانی و رشته ای 
بسیار ضروری تلقی شده و زمینه رشد و اعتالی آموزش و تحقیق را فراهم می آورد. 

در شرایط کنونی، این گونه تعامالت به صورت پراکنده و بین فردی انجام می شود. 
در دو دهه اخیر، رشته های جدیِد زیادی چون مهندسی پزشکی، روان شناسی بالینی، 
بیومکانیک، بیومتریال، زیست شناســی سلولی تکوینی و... تعریف شده که ضرورت 
همکاری مشترک و نهادینه شدِن ادغام این دو حوزه را بیشتر توجیه می کند و ارتقای 

سطح اعتبار مراکز آموزش عالی را در پی دارد. 
کمک به رشد آموزش عالی در مناطق محروم یکی دیگر از مزایا و توجیه ادغام این دو 
حوزه علمی است. در مناطقی چون خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردســتان و بسیاری دیگر از اســتان های غیربرخوردار و یا 
کم برخوردار؛ می توان با ادغام این دو حوزه و تجمیع دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی، 
یک مرکز جامع دانشــگاهی را معرفی کرد. این رویکــرد نه فقط صرفه جویی های 
اقتصادی را در پی دارد، بلکه اعتبار دانشگاه استان را در سطح ملی و بین المللی ارتقا 
می بخشــد و به تبع آن امکان رقابت را بیشتر از گذشته برای استان فراهم می آورد. 

تجزیه نیروها و ظرفیت ها به نفع استان و در کالن؛ به نفع کشور نیست. 
همچنین این رویکرد تحقق سیاســت های آمایش آموزش عالی که در سال ۹4 به 
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده را در پی خواهد داشت. در این سیاست ها، 
به امر ساماندهی پرداخته که ادغام دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی، یکی از مصادیق 

بارز آن محسوب می شود. 
ایفای نقش بهتر ستاد در اعمال سیاست واحد برای اعتال و اعتبار کل نظام آموزش 
عالی، یکی دیگر از تبعات مثبت این اقدام است. در شرایط کنونی، بعضی از دانشگاه ها 
که به سایر دستگاه ها مرتبط هستند باالترین سطح مدیریتی همان دستگاه، نقش 
ریاســت هیئت امنا را ایفا می کند. در حالی که هیئت امنای تمامی دانشــگاه های 
غیرپزشکی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ریاسِت نظارتی و یکپارچه 
وزیر عتف عمل می کند و تبعاً در آن ها، یک سیاست واحد نیز اعمال می شود. در حالی 
که در سایر دستگاه ها، سیاست گذار و تصمیم گیر، فرد یا شخص دیگری است که در 

رأس همان دستگاه قرار دارد. 
هدایت دســتگاه های اجرایی به ایفای نقش بهتر در مأموریت اصلی خود می تواند از 
جمله ثمرات این ادغام باشد. دلیلی ندارد سایر دستگاه ها اعم از وزارت بهداشت، جهاد 
کشاورزی، نفت، اقتصاد، صنعت و... دانشگاه داری کنند. اگر قرار باشد هر دستگاهی، 
دانشــگاه مربوِط به حوزه خود را تشکیل و مدیریت کند، پس وظیفه آموزش عالی 
چیســت. گاه برای توجیه ضرورت تفکیک پزشکی از غیرپزشکی، گفته می شود که 
حوزه های پزشکی به سالمت انسان مرتبط است و از این رو ایجاب می کند مستقل 
و با نظارت بهتری مدیریت شود. پرسش اینجاست که مگر محصوالت کشاورزی به 
موضوع تغذیه و ســالمت انسان مرتبط نیست؟ مگر حوزه های علوم انسانی به فکر، 
اندیشه و سالمت انسان مرتبط نیست؟ و به همین ترتیب پرسش های مشابهی که 
می توان برای همه حوزه ها نام برد. اگر چنین باشــد پس همه حوزه های علمی، باید 
از وزارت علوم، منتزع و به دستگاه های مربوط به خود ملحق شوند. این روش و نبود 
یکپارچگی، گسستگی و از هم پاشیدگی نظام آموزش عالی را در پی خواهد داشت که 
به هیچ وجه قابل توجیه نیست. بنابراین این وضعیت نیز باید همچون سایر امور، پس 

از چندین دهه تجربه، بازتعریف و به ریل اصلی خود بازگردد. 
اما چه باید کرد؟

با وجود همه مزایایی که برای ادغام شمرده شد، به گمان من ادغام یکجا و یکشبه، 
نه تنها عملی نیست که ممکن است بازخوردهای دور از انتظاری را هم در پی داشته 
باشــد. باید دغدغه و نگرانی جامعه محترم پزشــکی را نیز مورد توجه قرار داد. باید 
سازمان نظام پزشکی نیز نقش نظارتی خود را برای شرایط جدید بهتر و مؤثرتر تعریف 
کند. بر این اساس بهتر آن است که یک برنامه زمان بندی شده ای با جهتگیری ادغام 
و در قالب یک الیحه اصالحِی مصوبه قبلی، تعریف و برای تصویب در مجلس شورای 
اسالمی در مسیر قانونی خود قرار گیرد. در همین راستا و در مرحله اوِل تحقق بخشی 
به این رویکرد، الزم است ابتدا، دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور در یک اقدام درون 
سیستمی، همکاری های بین دانشگاهی حوزه پزشکی و غیرپزشکی را رسمیت داده و 
هم افزایی بین خود را افزایش و ارتقا دهند. همزمان از تأسیس دانشگاه های جدید در 
حوزه پزشکی نیز اجتناب شود. مراحل بعدی متناسب با محتوای الیحه پیگیری شود.  
امیدوارم سیاســت گذاران و تصمیم گیران آموزش عالی در هر دو حوزه پزشکی 
و غیرپزشــکی جدا از فضای پوپولیستی، بتوانند با خرد جمعی و در یک فرایند 
تدریجی، جامعیت دانشــگاه ها را پس از چندین دهه تجربه به ســطح متعارِف 

بین المللی خود بازگردانند. 

 جامعه/محمود مصدق  نه وزارت علوم کوتاه 
خیر  از  است  حاضر  بهداشت  وزارت  نه  می آید 
بخش آموزش پزشکی بگذرد. بخشی که 34 سال 
پیش از وزارت علوم جدا شده و حاال زمزمه های 
بازگرداندن دوباره آن به این وزارت شنیده می شود. 
نخستین بار در دوره تصدی دکتر مصطفی معین 
بر وزارت علوم بود کــه به صورت جدی موضوع 
تفکیک آموزش پزشــکی از وزارت بهداشــت و 
ادغــام آن در وزارت علوم مطرح شــد تا جایی 
که کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس برای 
ایــن منظور طرحــی تهیه کرد امــا با مخالفت 
کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس بدون 
آنکه در صحن علنی به رأی گذاشته شود از دور 

خارج شد. 
پــس از آن، بار دیگر محمــود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشگاه تهران سال ۹۶ و در جریان مراسم 
آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
با تأکید بر اینکه جدایی آموزش های علوم پزشکی 
و غیرپزشکی در کشور دیگر هیچ توجیهی ندارد 
خواستار ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی و 

یا به عبارت بهتر در وزارت علوم شد.
درخواســتی که البته واکنش تلویحی حســن 
روحانی، رئیس جمهور را به دنبال داشــت. وی 
گفت ما دانشــگاه و اداره دانشگاه را قطعه  قطعه 
کرده ایم بنابراین می شود روی آن فکر کرد و اگر 
مصلحت جامعه چیز دیگری اســت، الیحه اش را 
تقدیــم مجلس کنیم؛ اتفاقی کــه البته تاکنون 

نیفتاده است. 
با وجود این و به دنبال عدم تمایل مسئوالن وزارت 
بهداشــت در افزایش ظرفیت پذیرش رشته های 
علوم پزشکی و همچنین حرف و حدیث هایی که 
در خصوص برگزاری آزمون های پزشکی- به ویژه 
آزمون دستیاری- و نتایج آن در سالیان اخیر مطرح 
اســت، این بار حبیب اهلل دهمرده، رئیس کمیته 
آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات پیگیر 
موضوع شده و می خواهد ادغام احتمالی آموزش 

پزشکی را در وزارت علوم به نام خود ثبت کند. 
اما پرســش اینجاســت که چــه ضرورتی برای 
بازگرداندن آموزش عالی به وزارت علوم اســت و 
جداسازی احتمالی آموزش پزشکی از وزارت علوم 

چه تبعاتی به دنبال دارد؟ 

 ادغام آموزش پزشکی 
در وزارت علوم ضروری است

دهمرده در پاسخ به قدس 
می گوید: روزی باید آموزش 
پزشکی از وزارت بهداشت 
جدا و دوباره به وزارت علوم 
ملحق شود. یعنی آموزش 

پزشــکی به یکی از دانشــکده های دانشگاه های 
کشور مثل دانشکده مهندسی، دانشکده ادبیات 

و... تبدیل شود.
وی کمبود پزشــک و کادر درمــان در دهه ۶۰ 
را مهم تریــن دالیــل اتخاذ تصمیــم به جدایی 

آموزش پزشکی از وزارت علوم 
می خواند و می گوید: اما اکنون 
تصمیم یاد شــده کاربردش را 
از دست داده است و به تعداد 
کافی پزشــک و کادر درمانی 

داریم. 
نماینده مــردم زابل، زهک و 
با اشــاره  هیرمند در مجلس 
بــه اینکه وزارت بهداشــت و 
درمان اکنون آن قدر در حوزه 

بهداشــت و درمان مشــکل و 
گرفتاری دارد که نمی تواند به آموزش پزشــکی 
برسد، می افزاید: به همین دلیل بودجه ناچیزی 

را برای آموزش پزشکی اختصاص می دهد. یعنی 
از کل بودجه ای که هر سال دولت و مجلس برای 
این وزارتخانه در نظر می گیرند رقم بسیار کمی به 
قسمت آموزش پزشکی تخصیص می یابد. آن قدر 
که آموزش پزشکی نمیرد و فقط زنده بماند. البته 
حــق هم دارند چون اولویت اصلی این وزارتخانه 
بهداشت و درمان مردم اســت. چون کار وزارت 

علوم، آموزش و تحقیق است نه درمان. 
وی در همین زمینه تصریــح می کند: با بودجه 
ناچیز بخش آموزش پزشــکی، انتظاراتی که از 
آموزش پزشکی است برآورده نمی شود بنابراین 
برای ارتقای این حوزه بر اســاس برنامه توسعه 
آموزش پزشکی  تفکیک  ششــم 
از وزارت بهداشــت و الحاق آن به 
وزارت علوم ضــرورت دارد. یعنی 
برآورده  انتظارات  می خواهیم  اگر 
شــود باید بخش آموزش پزشکی 
مثل اوایل ذیــل وزارت علوم قرار 

بگیرد و مدیریت شود.
دهمرده با اشاره به اینکه آموزش 
پزشکی در بیشتر کشورهای دنیا 
یک دانشکده از مجموعه دانشگاه 
اســت، با رد ادعای مدیران وزارت 
بهداشــت مبنی بــر هزینه بر بودن جداســازی 
آموزش پزشــکی از این وزارتخانه می گوید: این 

موضوع هزینه ای ندارد. اگر کسی بخواهد کاری 
کند هزار بهانه جور می کند تا آن را انجام دهد و 
اگر هم نخواهد هزار بهانه می آورد تا از انجامش 

شانه خالی کند.
وی ادغام دوباره آموزش پزشکی در وزارت علوم 
را موجب کاهش هزینه های حوزه سالمت ارزیابی 
می کند و می گوید: با این اتفاق، وزارت بهداشت 
کوچک شده و بهتر می تواند به وظایف ذاتی اش 
که همان بهداشت، پیشگیری، درمان و سالمت 

جامعه است، بپردازد. 

 مدیریت آموزش عالی باید یکپارچه باشد
ابطحی،  ســیدمحمدجواد 
آموزش  کمیســیون  عضو 
و تحقیقــات مجلس هم از 
یکپارچگی آمــوزش عالی 
دفاع می کنــد و به قدس 

می گوید: واقعیت این اســت که آموزش پزشکی 
چیزی جدا از آموزش عالی نیست؛ بنابراین بر پایه 
اصول علمی و تجارب جهانی مدیریت آموزش عالی 
در همه بخش ها باید به صورت یکپارچه و توسط 

یک دستگاه انجام شود. 
وی می افزایــد: ملحق بودن آموزش پزشــکی در 
وزارت بهداشت سبب افزایش هزینه های آموزش 
عالی در کشور شده اســت بنابراین برای کاهش 

هزینه هــا و افزایش کیفیت آموزش پزشــکی و 
همچنین جلوگیری از شــائبه وقــوع تخلف در 
آزمون های پزشکی از جمله در دستیاری پزشکی 
باید این بخش از وزارت بهداشت جدا شود و دوباره 

ذیل مدیریت وزارت علوم قرار بگیرد. 

  به سالمت مردم آسیب می زنیم
امــا دکتر باقــر الریجانی، 
وزارت  آموزشــی  معــاون 
آموزش  بهداشــت جدایی 
پزشکی از این وزارتخانه را به 
نفع کشور و مردم نمی داند.

وی با اشــاره به اینکه باید کمک کنیم ســالمت 
مردم ارتقــا یابد و چالش هایی که پیش روی این 
هدف اســت برداریم، نه اینکه خودمان مشکالتی 
برای این حوزه ایجاد کنیم، می گوید: بدون شک 
جدایی آموزش علوم پزشــکی از وزارت بهداشت 
پاسخگویی به نیازهای سالمت مردم را با مشکل 

مواجه می کند. 
وی با اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه در حوزه 
آموزش پزشــکی برنامه ریزی دقیقی در تربیت 
نیروی انســانی داشته ایم تا بر مبنای نیاز کشور 
نیــرو تربیت کنیم، می گویــد: دانش آموختگان 
علوم پزشکی چون در عرصه های بالینی تربیت 
می شوند از ابتدا برای ورود به محیط های بالینی 
آمــوزش می بینند و با چالــش کمتری مواجه 
هستند و به سرعت می توانند وارد بازار کار شوند. 
بحــث آموزش های حرفه ای مهارتــی در حوزه 
پزشکی برای اینکه افراد بتوانند وارد عرصه کار 

بشوند سال هاست که اجرا می شود. 
الریجانی با بیان اینکه 3۰درصد تولیدات علمی 
کشــور در حوزه علوم پزشکی تدوین می شود و 
این نشان دهنده اثربخشی فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی وزارت بهداشت است، تصریح می کند: 
بعضی ها تصور می کنند در هیچ یک از کشورهای 
دنیا آموزش علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات مانند 
کشور ما با هم ادغام نشده است. این تصور درستی 
نیست. کشورهای دیگر هم چنین سیستمی دارند 
و این ادغام در دانشــگاه های پزشــکی به اشکال 

مختلف اجرا می شود.
وی با تأکید بر اینکه حوزه علوم پزشــکی حوزه 
پیچیده ای است و با کمک استادان و با بهره برداری 
از شبکه منسجم بهداشت و درمان کشور کارهای 
بسیار مؤثری در دست پیگیری است، می افزاید: 
نباید وقت خودمان را به ســاختار مشغول کنیم. 
ساختار آموزش پزشکی با وزارت بهداشت عجین 
شده که جدا کردن این دو ساختار هزینه سنگینی 

را در بر خواهد داشت.

چرا وزارت بهداشت حاضر نیست آموزش پزشکی را به وزارت علوم بدهد؟

سالمت مردم؛ بهانه دو وزارتخانه برای جدایی یا ادغام 

با بودجه ناچیز 
بخش آموزش 

پزشکی، انتظاراتی 
که از آموزش 
پزشکی است 

برآورده نمی شود

بــــــرش
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دستچین

فعالیت بازنشسته ها در دانشگاه ها ممنوع است
فارس: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: افرادی که به طور کلی در 
مراکز آموزشــی، نهادها و ارگان های مختلف بازنشسته شده اند به 
هیچ وجه نمی توانند به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاه های 
سراسر کشــور فعالیت کنند. غالمی تصریح کرد: بازنشستگان در 
صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم برای فعالیت های آموزشی تنها 

می توانند به عنوان نیروی حق التدریس در دانشگاه ها خدمت کنند.

معنای عدالت در آموزش و پرورش امروز ما
خانه ملت: قاسم احمدی الشکی، عضو کمیسیون آموزش گفت: در 
آموزش و پرورش امروز ما عدالت معنایی ندارد، به لحاظ جغرافیای 
آموزشی مدارسی هستند که اســتانداردهای الزم برای آموزش را 
ندارند؛ حتی در برخی از مدارس دولتی امکانات اولیه آموزشی مانند 
میز، نیمکت و تخته سیاه وجود ندارد. کمبود کالس و معلم، موجب 

شلوغی کالس ها و کاهش کیفیت یاددهی و یادگیری شده است.

نمره »عالی« هم اضافه می شود
ایسنا: رضــوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش می گوید: احتماالً گزینه »عالی« به مقیاس های ارزشــیابی 
مدارس افزوده می شود. این گزینه برای دانش آموزانی است که بدون 
غلط به پرسش ها پاسخ می دهند. قبالً هر دانش آموزی که بدون غلط 
جواب می داد با دانش آموز دیگر که یکی دو غلط داشت برابر بود و 

هر دو »خیلی خوب« می گرفتند.

بیش از ۸۰ درصد وعده هایم عملی شد
ایسنا: ســیدمحمد بطحایی، وزیر ســابق آمــوزش و پرورش 
معتقد اســت: بیش از ۸۰ درصد وعده ها و برنامه هایی که داده 
بوده در مدت ۲۲ ماه مســئولیتش یا به انجام رسیده و یا آغاز 
شــده و در دست اجراست. وی می گوید: با تالش همکارانم در 
اقصی نقاط کشــور توانســتیم یک قدم بیشتر در ارتقا و تعالی 

آموزش و پرورش حرکت کنیم.

تعجب کردم آقای بطحایی هوس مجلس به سرش زد
ایسنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع 
و معارفه وزیران پیشین و فعلی آموزش  و پرورش،  اظهار کرد: آقای 
بطحایی خودش استعفا داد، من وقتی خبردار شدم که با استعفای 
وی موافقت شده بود. این اتفاق در ایام تعطیالت عید فطر بود و من 
خبر را در موبایل دیدم. تعجب کردم که ایشــان هوس مجلس به 

سرش زده است.

به هیچ وجه آزمون وکالت مرکز وکال تعلیق نمی شود
تسنیم: علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکالی قوه  قضائیه گفت: 
برخی ها ایراداتی نســبت به آزمون های مرکز وکالی قوه قضائیه و 
برخی نیز ایراداتی را نسبت به آزمون وکالت کانون های وکال مطرح 
می کنند از جمله اینکه در منابع اعالمی کانون وکال، مفاد آیین نامه 
رعایت نشده است؛ داوطلبان اصالً فکر خود را به این مسائل مشغول 

نکنند. به هیچ وجه آزمون وکالت مرکز وکال تعلیق نمی شود.

به اتباع خارجی پرستار می توان کار داد
ایلنا: محمد شریفی  مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری می گوید: 
اتباع خارجی که بیشتر افاغنه هستند، در کشور ما با مدارج پرستاری 
وجود دارند. ولی بنا به قوانین سازمان نظام پرستاری نمی توانند عضو 
سازمان باشند. با وجود اینکه بیشتر این پرستاران در ایران تحصیل 
کرده اند، بازار کار برایشان محدود است. به نظر ما در بخش دولتی 

هم جذب آن ها هیچ مشکلی نخواهد داشت. 

۵ تا ۱۰ درصد معتادان بهبودیافته پاک می مانند
باشــگاه خبرنگاران جوان: وحید قبادی دانا، رئیس ســازمان 
بهزیســتی می گوید: بر پایه آمار ۵ تا ۱۰درصد معتادان بهبودیافته 
پس از ترخیص از مراکز درمانی پاک می مانند که امیدواریم با ارائه 
طرح های جدید این آمار ها را افزایش دهیم. همچنین این آمادگی 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که در زمینه طرح 

یاریگران در بخش کارگری اقدامات مناسبی انجام شود.

با معلمان ابهام آلود، متناقض و متضاد سخن نگویید
خانه ملت: حمیدرضا حاجی  بابایی، رئیس فراکسیون می گوید: هیچ 
اقدامی در راستای رتبه بندی معلمان صورت نگرفته است و اخباری 
که در شــبکه های اجتماعی کشور منتشر می شود فضای عمومی 
فرهنگیان را ملتهب می کند. نباید با معلمان ابهام آلود، متناقض و 
متضاد سخن گفت، نظام رتبه بندی معلمان قانون است و تفاسیر و 

استفاده های ابزاری دیگر از این قانون ره به جایی نمی برد.

بهداشت و درمان

 یک مدیر وزارت بهداشت اعالم کرد
 افزایش شکایت های دارویی 

در سال جاری
 ایسنا  مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از افزایش 
میزان تماس ها و شکایات مرتبط با دارو در سامانه 

۱۹۰ خبر داد.
دکتر حیدری با بیان اینکه در سال ۱3۹۷ نزدیک 
به 3۶ هزار تماس با سامانه ۱۹۰ برقرار شد، گفت: 
از این تماس ها حدود ۲3هــزار و ۹۷۵ تماس یا 
شــکایت در حوزه درمان بوده است. همچنین 4 
هزار و ۹۸۰ شــکایت مرتبط با اورژانس، 3 هزار 
و ۷3۱ شــکایت مرتبط با دفاتر خدمات سالمت 
شهری و روســتایی و 3 هزار و 4۸۷ شکایت نیز 
مرتبط بــا تعرفه بوده اســت. نارضایتی از نحوه 
برخــورد کارکنان و کادر درمان در ســال ۹۷ در 
رده نخست قرار داشته، اما امسال در رده دوم قرار 

گرفته است.
وی افزود: میزان تماس ها در حوزه دارو با توجه به 
تحریم ها و مشکالت دارویی باالتر رفته است. در 

حوزه بهداشت نیز با افزایش تماس مواجه بودیم.

حوادث

 سخنگوی قوه قضائیه:
دخترآبی اصالً محکومیت کیفری 

نداشته است
 ایسنا  سخنگوی قوه قضائیه به بیان توضیحاتی 
درباره پرونده سحر خدایاری )دختر آبی( پرداخت.
غالمحســین اســماعیلی در برنامــه تلویزیونی 
پرونــده ویژه گفت: باید بار دیگر تصریح کنم که 
ایــن مرحومه در مراجع قضایــی به هیچ عنوان 
محکومیت کیفری نداشته و اصالً دادگاهی برای 
رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است تا بخواهد 

محکومیتی برای او صادر شده باشد.
اسماعیلی افزود: متأسفانه برخی از رسانه ها و افراد 
دارای مسئولیت های اجتماعی و سیاسی، برخالف 
واقــع ادعا کردند که این فــرد دارای محکومیت 
کیفری بوده و این حکم محکومیت، زمینه ســاز 
اقدام مرحومه شــده اســت که به هیج وجه این 
مطلب صحت ندارد. اینکه فرد دیگری به مرحومه 
گفته است که دارای محکومیت هستی و حکمی 
برایت صادر شده نیز صحت ندارد و بر اساس یک 
شایعه سازی این گونه ذهن افراد را مشوش کردند 

و خوراکی برای معاندین انقالب فراهم آوردند.

محیط زیست

 معاون سازمان محیط زیست:
 طرح ممنوعیت حیوان آزاری 

به مجلس رسید
 باشــگاه خبرنگاران جوان  اصغر دانشیان، 
معاون حقوقی ســازمان محیط زیســت در امور 
مجلس شــورای اســالمی، در خصوص تصویب 
ممنوعیت حیوان آزاری در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: ممنوعیت حیــوان آزاری در مجلس 
شورای اسالمی به صورت عادی اعالم وصول شد.

وی افزود: کمیسیون محیط زیست مجلس شورای 
اسالمی به دلیل حمایت از حیوانات و برخورد با 
خاطیان حیــوان آزاری این موضوع را در مجلس 

مطرح می کند و پیگیر می شود.
دانشیان گفت: طرح ممنوعیت حیوان آزاری ربطی 
به الیحه حمایت از حیوانات ندارد، اما می تواند بر 
این الیحه نیز تأثیرگذار باشــد.الیحه حمایت از 
حیوانات در مجلس شورای اسالمی به دلیل برخی 
از ایرادات توسط شورای نگهبان متوقف شده است.
وی گفت: طرح ممنوعیت حیوان آزاری می تواند 
پله ای برای افزایش مجازات و تغییر قانون مجازات 

اسالمی در زمینه تخلفات محیط زیستی باشد.

آموزش

 یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:
 نرخ سرویس مدارس 

از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت
 ایلنا  مدیر کل انجمن اولیــا و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش از افزایش نرخ سرویس مدارس 

از ۱۰ تا ۲۰ درصد در سراسر کشور خبر داد.
نورعلی عباسپور با این حال گفت: البته ذکر این 
نکته ضروری اســت که هزینه سرویس مدارس 

توسط شورای شهر تصویب می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش 
قیمت کتاب های درســی، لباس فــرم مدارس و 
هزینه ثبت نام آیا افزایش ۲۰درصدی ســرویس 
مدارس هزینــه مضاعفی را به خانواده ها تحمیل 
نخواهد کــرد؟ گفت: اینها جزو وظایف آموزش و 
پرورش نیســت. خانواده ای که برای این خدمات 
داوطلب اســت، باید هزینه ها را پرداخت کند و 
تحمیل و اجباری در کار نیست.  عباسپور افزایش 
قیمت سرویس مدارس را منوط به عوامل متعددی 
دانست و گفت: این افزایش ها مربوط به پیمانکار، 
راننده، عوامل اجرایی و... است یعنی مجموع این ها 

موجب افزایش ۲۰درصدی قیمت ها می شود. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
بررسی رایگان وضعیت ژنتیکی 

معلوالن کشور تا سال ۱4۰۰
 ایسنا  معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیســتی از آغاز برنامه فراگیر بررسی وضعیت 
ژنتیک همه معلوالن کشور تا سال ۱4۰۰ خبر داد 
و اظهار امیدواری کرد با تأمین بودجه مورد نیاز 

در سه سال آینده طرح مذکور را به پایان رساند.
مجید رضازاده همچنین در ادامه با بیان اینکه 
این برنامه در خصوص همه معلوالنی است که 
در بهزیستی پرونده دارند، افزود: بر اساس این 
طرح، برای همه این افراد مشاوره ژنتیک انجام 
می شود. در مرحله نخست این طرح غربالگری 
انجام می شود و به این ترتیب معلولیت هایی که 
ژنتیکی نیســتند جدا می شوند. به این ترتیب 
افرادی کــه احتمال معلولیــت ژنتیکی دارند 
برای مشــاوره ارجاع داده شده و پزشک مربوط 
با بررسی شــجره نامه آن ها، آزمایش های الزم 
را تجویز می کند. تمام مراحل مربوط از فرایند 
مشاوره تا غربالگری و آزمایش های ژنتیک برای 

معلوالن نیز رایگان است. 
فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مجتبی شریعتی نیاسر/ استاد دانشگاه تهران
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام
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با کمک نیروهای داخلی شبه جزیره، دو پاالیشگاه توسط پهپادهای یمنی منهدم شد

جوانه مقاومت در عربستان
  جهان/ نیک پندار   در نخســتین ســاعات بامداد روز 
گذشته ساکنان شهر بقیق در عربستان سعودی، ناگهان 
متوجه حجم عظیمی از آتش در تأسیســات شرکت نفت 
آرامکو شــدند. آتش گسترده، خیلی سریع موبایل ها را به 
کار انداخت تا پیش از طلوع آفتاب، فضای مجازی پر شود 
از کلیپ های کوتاهی که این حادثه بزرگ و خاکستر شدن 
تأسیسات شــرکت نفت ملی عربستان را در میان صدای 
انفجارات مهیب روایت کند. اما درباره علت این حادثه، هیچ 
کس هیچ چیز نمی دانســت تا اینکه در نخستین ساعات 
کاری، سرلشکر یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن، جهان 
را درباره آن توجیه کرد.»المصیره«یمن نوشــت: »مقاومت 
در یمن با 10پهپاد مسلح، تأسیسات نفتی آرامکو را هدف 

قرار داده است.«
تقریباً تمامی کلیپ های منتشر شده، توسط مردم ضبط 
شده و نشان از نزدیکی پاالیشگاه ها به مراکز مسکونی دارد 

و این خود شاهدی بر دقیق بودن عملیات بوده است.
با وجود این در نخستین واکنش ها، رئیس هیئت موسوم 
به »تفریح و ســرگرمی« کل ماجرا را منکر شــد و نوشت: 
»خبرها در این مورد، گزارش های مغرضانه، دروغ و شایعه 
بوده اســت.« اگرچه این اظهــار نظر خود موجب تفریح و 
سرگرمی مردم شد، اما سریع در ادامه سخنانش مختصات 

دقیق تری از حمله ذکر کرد و گفت: »یگان پهپادی ارتش 
پاالیشگا ه های »بقیق« و »خریص« را با 10 پهپاد هدف قرار 
داده و افراد شریف و آزاده در عربستان در زمینه اطالعاتی به 
ارتش یمن کمک کرده اند.« این نخستین بار است که کمک 
افرادی از درون عربســتان به مقاومت یمنی ها رسانه ای 
می شــود. چاه بقیق در حاشــیه خلیج فارس و نزدیکی 
مرز بحرین با ظرفیت روزانه 7 میلیون بشکه، بزرگ ترین 
ظرفیت ثبت شده در نقشه نفتی عربستان را داراست. فاصله 
هوایی این مرکز از صنعا بیش از هزارو300کیلومتر است.

به گفته سریع، ارتش یمن این عملیات را عملیات »توازن 
بازدارنده شماره 2« نام گذاری کرده است. نخستین عملیات 
بازدارنده در ماه گذشــته و با حمله به تأسیسات الشیبه 
در نزدیکی مرز امارات انجام شــد.پس از اظهارات سریع، 
سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی نیز تأیید 
کرد آتش سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو ناشی از عملیات 
پهپادی بوده است.منصور الترکی اعالم کرد: در ساعت 4 
صبح روز گذشته تیم های امنیت صنعتی شرکت آرامکو 
)برای خاموش کردن( دو آتش سوزی در دو کارخانه شرکت 
در اســتان »بقیق« و »هجره خریص« وارد عمل شــدند. 
سریع اما در پایان از ادامه حمالت در صورت متوقف نشدن 

حمالت سعودی و ادامه محاصره یمن گفت.

صابر گل عنبری در کانالش نوشت
انتخابات تونس و مشق دموکراسی!

یعنی  تونــس  امــروز 
انقالب هــای  مهــد 
عربی در مسیر توسعه 
آزمون  با  سیاسی خود 
دموکراســی دیگــری 

روبه رو اســت که پیام ها و پیامدهای آن فراتر 
از جغرافیای این ســرزمین عربی در شــمال 
آفریقاســت. در این روز، یازدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری تونس از زمان استقالل آن 
در سال 1956 برگزار می شود. در این انتخابات 
26 نامــزد با هم رقابــت می کنند که نیمی 
نماینده احزاب و نیمی دیگر مستقل هستند.

بیشتر دغدغه های رأی دهندگان اقتصاد، مبارزه 
با فســاد اقتصادی و روابط با فرانســه است و 
واقعاً پیش بینی نتایج این دور انتخابات بسیار 
دشوار است. در این دوره، با وجود اینکه حزب 
النهضه برای نخستین بار در انتخابات ریاست 
جمهوری شــرکت کرده، اما ثنویت ]دوگانه[ 
اسالم گرا و ســکوالر و مسائل هویتی فکری 
پررنگ نیست؛ عمده ترین دلیل کمرنگ شدن 
ثنویت  اسالم گرا و سکوالر حرکت این کشور در 
مسیر توسعه یافتگی سیاسی و موفقیت گفتمان 
و عملکرد النهضه در نوعی اعتمادسازی متقابل 
در طول سالیان گذشته است. در کنار آن نیز 
نامزد این حزب یعنــی عبدالفتاح مورو یک 
چهره میانه رو و غیرایدئولوگ به شمار می رود. 
خود این حزب در طول ســال های گذشــته 
همواره یکی از شرکای حاضر در قدرت حاکمه 
بوده اســت و تقریباً دیگر جریان های چپ و 
سکوالر هم به نوعی پذیرفته اند که مشارکت 

آن در قدرت ضامن امنیت تونس است.
به احتمال خیلی زیــاد انتخابات به دور دوم 
کشیده خواهد شد. احتماالً مورو یکی از دو 
نامزد راه یافته به دور دوم باشــد، اگر چنین 
نباشد، و زبیدی و شاهد به دور دوم راه یابند، 
به احتمال خیلی زیاد النهضه از شاهد حمایت 
می کند. در صورتــی که مورو یکی از دو نفر 
راه یافته به دور دوم باشــد، احتماالً در این 
دور شاهد دو قطبی هویتی شدیدی باشیم؛ 

به ویژه اگر طرف مقابل زبیدی باشد.

  پشیمانی مبتکر برگزیت
خروج انگلیس از اتحادیه به 
همه پرسی دیگری نیاز دارد

 ایرنا: دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین 
و مبتکر برگــزاری همه پرســی خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، با اشاره به بحرانی 
شدن اوضاع سیاسی کشورش در آستانه 
پایان مهلــت برگزیــت، از برگزاری یک 
همه پرسی دوباره حمایت کرد. وی گفت:  
معتقدم نمی توان برگزاری همه پرســی 
دیگر را نادیده گرفت، ما در هچل افتاده ایم.  
کامرون نخستین بار در سال 2013 ایده 
برگزاری همه پرسی برگزیت را مطرح و در 
سال 2016 آن را به اجرا گذاشت. وی که 
امیدوار بود مردم کشورش به ادامه عضویت 
در اتحادیــه رأی دهند، یــک روز پس از 

اعالم نتیجه همه پرسی کناره گیری کرد.

 راه حل مشکالت افغانستان اتحاد مردم است 
نه مذاکرات آمریکایی

درست یک هفته پیش بود )یکشنبه 17 شهریور( در پی تشدید حمالت طالبان و 
کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان دونالد ترامپ مذاکرات با این گروه را 
»مرده« خوانده و از توقف گفت و گو میان دو طرف خبر داد. اما این پایان کار نبود. 
دو روز بعد طالبان با صدور بیانیه ای هشدار داد که به دنبال توقف مذاکرات صلح 
به جنگ خود علیه نیروهای آمریکایی تا خروج تمامی اشغالگران از افغانستان ادامه 
خواهد داد. در حالی که مدت زیادی تا آغاز ماراتن انتخاباتی افغانستان باقی نمانده 
)6 مهرماه( و در میانه نگرانی دولت و به ویژه مردم این کشور نسبت به مذاکرات 
پشــت پرده میان آمریکا و طالبان اکنون این پرسش مطرح است که آینده این 

گفت وگوها به کجا ختم خواهد شد؟
مواضع اخیر آمریکا و طالبان در مورد پایان مذاکرات صلح را نباید چندان جدی 
تلقی کرد، بلکه به نظر می رسد این اقدام در راستای باال بردن قدرت چانه زنی هر 
یک از طرفین برای شرکت در دور بعدی گفت و گوها صورت گرفته باشد. از سوی 
دیگر نکته مهم تر از بحث آغاز دوباره مذاکرات یا عدم اجرایی شــدن این پروسه 
مســئله منافع ملی مردم افغانستان است که در این میان فراموش شده است. 9 
دور گفت و گو میان دو طرف در حالی انجام شــد که دولت و مردم افغانستان از 
آن کامالً کنار گذاشته شده و هیچ نقشی در آن نداشتند. منافع ملت افغانستان 
که بخواهد از طریق گفت و گو میان دو عنصر اخاللگر )آمریکا و طالبان( تأمین 
شود امری بعید و از نظر مردم این کشور مردود خواهد بود. این گونه گفت و گوها 
هیچ ارمغانی نداشته و در نهایت به چیزی باالتر و مشابه توافق نامه امنیتی میان 

واشنگتن و کابل ختم نخواهد داشت. 
از ســوی دیگر موضوع مذاکرات میان مقامات واشنگتن و رهبران طالبان چیزی 
جز شوی انتخاباتی برای ترامپ نیست. اکنون مسئله موجود برای آمریکایی ها آن 
اســت که هزینه های مالی خود را در منطقه به کمترین حد ممکن برسانند، اما 
هرگز حاضر نخواهند شد صحنه افغانستان را به راحتی ترک کنند. آمریکایی ها تا 
پس گردنی به آن ها زده نشود از منطقه خارج نخواهند شد و اینکه گفته می شود 
واشنگتن به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان است، آدرس غلطی بیش نیست. 
ایاالت متحده تنها طرفی است که از بحران در این کشور سود می برد؛ چراکه با 
سوء استفاده از این شرایط می تواند ضمن تداوم حضور خود در منطقه مهم ترین 
دشــمنان بالقوه خود از جمله روسیه، چین، ایران و حتی هند و پاکستان را زیر 
نظر داشته باشد. پس به نظر می رسد مذاکرات صلح پنهانی میان آمریکا و طالبان 
در صورت تداوم و یا پایان یافتن هیچ دســتاوردی برای ملت افغانستان نخواهد 
داشت. راه حل مشکالت این همسایه شــرقی اتحاد و یک دستگی مردم است. 
اکنون که در حال نزدیک شدن به انتخابات افغانستان هستیم این صحنه می تواند 
به بهترین شکل به میدانی برای اتحاد مردم تبدیل شود. در این راستا مردم این 
کشور باید تالش کنند فردی دلسوز و وفادار به منافع ملت را سرکار آورند که فراتر 
از وابستگی های قومی تأمین منافع کشــور را در اولویت خود قرار دهد. از سوی 
دیگر باید مردم این همسایه شرقی به افتخارات گذشته خود یعنی جهاد نیز نظر 
داشته باشند. امروز جهاد مردم افغانستان مقابله با نقشه های شوم آمریکا است و 
تالش برای ایجاد امنیت پایدار و دولتی فراگیر راه حل مقابله با این توطئه هاست.
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عکس نوشت

به مسئوالن فاسد شلیک کنید!
»رودریگو دوترته«، رئیس جمهور فیلیپیــن در فراخوانی عجیب و جنجالی 
از مردم این کشــور خواست در صورت مشــاهده درخواست رشوه از سوی 
مســئوالن، به آن ها تیراندازی کنند. با این حال، رئیس جمهور فیلیپین از 
مردم خواســته، تیراندازی به مسئوالن رشوه بگیر به گونه ای نباشد که آن ها 
را به »جهان دیگر« بفرســتد! دوترته بــرای این فراخوان خود حتی به مردم 
توصیه هایی کرده اســت تا مبادا به دلیل انجام قتل به زندان بیفتند. رئیس 
جمهور فیلیپین گفته مردم می توانند به جای شــلیک مســتقیم به ناحیه 
ســر و سینه مسئوالن رشوه بگیر، به بخش های دیگر بدن مسئوالن فاسد و 
رشوه بگیر شلیک کنند. دوترته پیشترخواستار اتخاذ اقدامات شدید در برابر 

مجرمان، تاجران مواد مخدر و فاسدان در کشورش شده بود.

کرملین اعالم کردرئیس جمهور مصر:   یانکی ها و توطئه تجزیه همسایه شرقی
بایدن: افغانستان کشوری 

سه پاره است 
 آنچه در سوریه رخ داد

 از پیش طراحی شده بود
ادلب، محور اصلی نشست 

سه جانبه آنکارا خواهد بود 
نامزدی  بایدن، داوطلــب  تابناک: جــو 
انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا در 
جریان ســومین مناظره حزب دموکرات 
گفت، از نظر او افغانستان را دیگر نمی توان 
به عنوان یک کشور واحد یکپارچه کرد و 
در افغانستان »سه کشور« وجود دارد و تنها 
پاکستان سه استان در شرق این کشور را 

تحت کنترل خود دارد. 
تمامیت  بایدن  اظهارنظرهای جــو  این 
ارضی افغانســتان را زیر سؤال برده و به 
نوعی ایده فدرالی ســاختن افغانستان را 
در بطن خود دارد. بایدن از شانس باالیی 
برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات 

سال آینده برخوردار است. 

مهر: عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 
مصر در جریان یک مراســم تأکید کرد: 
آنچه که در سوریه صورت گرفت از پیش 
طراحی شده بود و در این راستا دشمنان 
و مخالفــان دولت دمشــق از گروه های 
تروریســتی برای نابود کردن این کشور 
و لیبی اســتفاده کردند. وی تصریح کرد: 
هزینه اســتفاده از تروریســم برای نابود 
کردن کشورها زیاد نیست. السیسی تأکید 
کرد: ســوریه نیز از طریق این نقشه های 
تروریستی با بحران مواجه شده و تخریب 
شد. رئیس جمهور مصر افزود: یک جنگ 
کالسیک نمی توانست یک کشور را نابود 

کند، اما تروریسم این کار را کرد.

ایسنا: یــوری اوشــاکوف، معاون رئیس 
جمهور روسیه اعالم کرد، پوتین و همتایان 
ترکیه  و ایرانی او در نشســت روز دوشنبه 
)25 شهریور( در شــهر آنکارا به صورت 
مفصل وضعیت ادلب و شمال شرق سوریه 
را بررســی خواهند کرد. وضعیت در این 
مناطق که تحت کنترل دمشق قرار ندارند، 
همچنان دچار تنش بوده و تروریست ها در 

آن حضور گسترده ای دارند. 
وی افزود: رؤســای ســه کشــور ضامن 
مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه در 
این نشست موضوعات مربوط به پیشبرد 
رونــد سیاســی از طریــق اقدامات خود 

سوری ها را بررسی خواهند کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق ایران در افغانستان

بازتاب

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

12/2713/00

 23/4400/17 4/495/23

18/4019/12

6/146/47

 18/5819/30

(( ︎︦ از ︀︎︀ن ︨︀︻️ ﹋︀ری ، ︑﹞︀م و︀︨﹏ ︋︣﹇﹩ و﹠︡ را﹨﹩ ﹨︀ی ︋︣ق را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︠︀﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛))

«آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای 
︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده ︋﹥ ︫﹞︀ره ک/  ۵ /٩٨ »

  ︴︨ ︀ی ︨ــ︊︤ ﹝﹢︗﹢د در﹨︀︱﹁ ﹤︵﹢﹞ ️﹁︀︷﹡ ︡اری و﹍﹡ و ︶﹀ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨ــ︀ن در ﹡︷︣دارد "ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت
.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ︤︀ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن " را از ️﹋︫︣

شماره فراخوان 
مبلغ تضمينمحل پروژهموضوع مناقصهدرسامانه ستاد

محل اعتبار ( ريال)

2098001123000011
انجام خدمات حفظ ونگهدارى ونظافت 
محوطه فضاهاى سبز موجود در سطح  

شركت برق منطقه اى خراسان

شركت برق             
منابع داخلى 585,572,095منطقه اى خراسان

(غير عمرانى)

*︫︣ا︳ ورود ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥:
︑︺ــ︀ون،                                                                               از وزارت  ﹋ــ︡ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹡﹍ــ︡اری و ︠︡﹝ــ︀ت ﹁︱ــ︀ی ︨ــ︊︤)  ︑︃﹫ــ︡ ︮﹑﹫ــ️ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ری ﹝︺︐︊︣(︋ــ︀  ︋ــ﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥  ١- دارا 

﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.
 ٢- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ︑︺︀ون،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.

٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی  از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ (︀︨️ ︨︀︗︀ر) و ︸︣﹁﹫️ آزاد .
  ۴- دارا ︋﹢دن ︵︣ح ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝︪︀︾﹏ ︔︊️ ︫︡ه در اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩. 

۵- دارا ︋ــ﹢دن دو ﹁﹆︣ه ﹇︣ارداد ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ︵﹩ ۵ ︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹋ــ﹥ ︗﹞︹ ﹝︊︀﹜︼ آن دو 
﹇︣ارداد ︡ا﹇﹏  ︋︣ا︋︣ ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫︡ .

*︑︀ر ﹁︣وش ا︨﹠︀د از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د): 
 از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠۶/٢٣/ ٩٨  ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٢٨/٩٨/٠۶

*﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️، ︋︡ون وار︤ و︗﹥ ﹁︀﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را  ︦ از ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︀︤ ︫ــ︣ا︳ ﹁﹢ق، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎﹫︣ی
*︑︀ر و ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د: 

ــ︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ (ا﹜ــ︿ ،ب وج )را در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹫︪ــ﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد ؛ ا︋︐ــ︡ا ︑︭﹢ــ︣ ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ات و ﹝︡ارک︎  از︎ 
ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡  ︀ر﹎ــ︢اری  و ا︮ــ﹏ ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝ــ﹥︫  ︊ــ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥  ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠٧/١٠︋  ــ︀︻️ ٨︮  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀︨ 
︊ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ــ︀︻️ ٩︮  ــ︡ه درا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎︀﹋️ ﹐ک و ﹝︫︣ــ︡ه ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ــ︣ا︳ درج︫   ︫︀ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر (︎︀﹋ــ️ ا﹜ــ︿) را ﹝︴︀︋﹅︋ 
﹤ ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د - ﹡︨︣ــ﹫︡ه︋  ﹥ آدرس: ﹝︪ــ︡ - ا﹡︐ــ︀ی︋  ︣ا︨ــ︀ن ︋  ــ︦ از ︔︊ــ️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠    ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠٧/١٠︎ 

دو را﹨﹩ ︫︀﹡︡︤ - ︵︣﹇︊﹥ - ︨﹞️ را︨️ - ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ، ︋﹥ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀  
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ٠۵٣-١ ۶١٠٣۶۶١٠٣۶١٣ ٣- ٠۵١   دور﹡﹍︀ر: ٢٩ :﹟﹀﹚︑ 

*︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز  ︀ر︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١٠
*﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︀︋︡ ︋﹥ د﹁︀︑︣ ︎﹫︪﹢ان دو﹜️ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ﹜﹫︧️ د﹁︀︑︣ ﹝﹠︐︉ در 

︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ( www.setadiran.ir) ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︀︋ ︀  (آ﹇ــ︀ی  ﹁﹫︣وزی) ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ︀ ا﹝﹢ر ﹡︷︀رت ︋︣ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣۶١٠٣۶۴۵-٠۵١﹫︲﹢︑ ﹤︋ در ︮ــ﹢رت ﹡﹫ــ︀ز*

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ا﹝﹢ر︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣۶١٠٣۶١٣-٠۵١︑﹞︀س
*︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط ، ﹝︡وش و︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢د ، ﹝︴﹙﹆︀ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

ــ︍︣ده ،  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡  ︀︫ــ︡ و︎  ــ﹥ اراــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︐︊ــ︣ ﹝︴︀︋﹅ آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹝︺︀﹝ــ﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩︋  *︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠ــ︡ه ﹝﹢︸ــ︿︋ 
︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش ، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و﹡︷︀︣آن ﹝﹢رد︢︎︣ش وا﹇︹  ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

*︀︨︣ا︵﹑︻︀ت و︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .
:︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︀ه ﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ آدرس ذ﹍︀︎ ﹤︋︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ً︀ ﹠﹝︲

http://tender.tavanir.org.ir                                                                                                             پايگاه اطالع رسانى معامالت توانير
http:/iets.mporg.ir                                                                                                                               پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.krec.ir                                                                                                  پايگاه اطالع رسانى مناقصات شركت برق منطقه اى خراسان
www.setadiran.ir                                                                                                                    «سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد

                                                                   روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان                         شناسه آگهى:594349

/ع
۹۸
۰۷
۷۴
۳

︣در︠︐﹩  ﹝︤ا︡ه ﹝︭﹢﹐ت︨ 
︀﹫︤ه، ﹜︊﹠︀﹡﹩  ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا..ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢ل ︨ــ︣در︠︐﹩ ︨﹫︉︎ 
زرد و﹇︣﹝ــ︤ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٢٧/١٣٩٨/٠۶ 
 ︡︋︀زد ️︗ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ︣وش ︋︨︣︀﹡︡.﹝︐﹆︀︲﹫︀ن﹁ ﹤︋ ︊︮ ١٠ ️︻︀︨
و در︀﹁ــ️ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه در، روز﹨ــ︀ی ٢۵/٩٨/٠۶-٢۶/٩٨/٠۶ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏(دو ︫﹠︊﹥ و ︨﹥ ︫﹠︊﹥)︋﹥ آدرس ذ
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

١-﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︋︣ای ︫︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل 
﹥ ︧︀ب ﹝﹢﹇﹢﹁﹥   ︋︤وار ︩﹫﹁ ︀ ﹩﹊﹡︀  ︋﹟﹫  ︋﹉ رت﹢︭  ︋︡︀  ︋﹤︺٢-﹝︊﹙︼ ود

.︫︡︀︋
٣-﹝︤ا︡ه ﹎︢ار در رد و﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

                   ﹜︡﹆︑ ــ︡هــ︣اه ︋︀ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در﹝︤ا﹝﹨ ︡ه︤ا﹞ ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ︳۴-﹁︣م ︫ــ︣ا
﹝﹩ ﹎︣دد. 

﹢ران)︋︀غ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا...ر︲﹢ی  ︀﹡︡︤ ا﹝︀م ر︲︀(ع)١(︗︀ده︨  آدرس:︗︀ده︫ 
٠۵١٣٢۶٧٢۶٣۵﹟﹀﹚︑

/ع
۹۸
۰۷
۷۴
۱

ع ۹
۸۰
۷۷
۰۲

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
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 دوم

 
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 دوم

 
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 دوم

 
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 ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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