
 

آمادگی کامل آستان قدس برای ارائه خدمات به زائران اربعین  
 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگوی ویژه خبری تأکید کرد

رضوی با هماهنگی سایر دستگاه های خدمت رسان و نهادهای مردمی 
برای ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران اربعین حسینی آمادگی 

 ............ صفحه 3کامل دارد.مصطفی خاکسار قهرودی...

گلم مزد سختی هایی بود 
که تحمل کردم

رنگ سیاه 
و نسبت آن با تشیع

روزی می رسد که ترامپ را 
محاکمه می کنیم
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کنعانی زادگان در گفت و گو با قدس: یادداشتی از دکتر رجب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سرلشکر رضایی: 

:jامام علی
 همان گونه که 
خداوند به شما 

دستور داده است، 
با مردم به زبان 

خوش سخن 
بگویید. 
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«︻﹞﹏ ا︫︐︊︀ه را﹡﹠︡﹎︀ن د﹍︣ را ︑﹑﹁﹩ ﹡﹊﹠﹫︡»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح 
ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ و 
︡ و ﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م︠  ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞

را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٢٨/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

98/31/83
واگذارى حجمى خدمات تعمير و نگهدارى 
كليه تأسيسات مكانيكى و برقى و مخابراتى 
ساختمان ها و محوطه پايانه مرزى لطف آباد

5/443/954/825272/197/741

.︫︡︀ ︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏︋   ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹢رت ︲﹞︀﹡  ︮﹤  ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣ - ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
٩٨/٠٧/٠۴ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٧/١۴ ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۴/٠٠ روز ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٧/١۵

- ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار: ﹝︪ــ︡- ا﹡︐ــ︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫ــ︀ن ا︨ــ﹑م- ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶                              
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ٨-٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

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

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

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶٠٠٧۵٣/ م ا﹜︿ ۴٧٩٣

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاشمر 
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فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت دوم-طبخ و توزيع 

  غذاى دانشكده پرستارى كاشمر 
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 سیاست/ مســعود بصیری  در طول یک سال 
گذشــته، مذاکره با آمریکا موضوع کلیدی و محوری 
مناســبات این کشور با ایران بود. ترامپ که در آستانه 
انتخابــات آمریــکا نیازمند به یک کارنامــه موفق در 
سیاست خارجی است، تاکنون، وقیحانه و بی توجه به 
خروج یکجانبه اش از برجام و وضع تحریم های ظالمانه، 

به هر شکلی از این موضوع سخن گفته است.
همزمان نیز برخی داخلی های ذوق زده پالس های مثبت 
برای او فرستادند؛ گویی که کلید حل مشکالت فعلی 

کشور در خارج از مرزهاست.
این موضوع با نزدیک شدن به اجالس ساالنه سازمان 
ملل بیشــتر از هر روزی داغ تر شده است و بسیاری به 
دنبال پاســخ به این پرسش هستند که آیا روحانی در 
سازمان ملل با ترامپ دیدار خواهد کرد یا خیر؟ صبح 
روز گذشته رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج 
فقه خودشان بار دیگر به صراحت پاسخ این پرسش را 

دادند و مذاکره با آمریکا را در هر سطحی رد کردند.
رهبر معظم انقالب دیروز از زاویه عزت  مؤمنانه تبیین 
کردند که چرا مذاکره نمی کنیم و این موضوع را با رفتار 
آمریکا با برخی رژیم های مستبد منطقه مقایسه کردند.

تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی نشان می دهد با تمام 
فراز و نشیب ها، ایران جمهوری عزت است.

بســیاری از کسانی که در ســال های ابتدایی انقالب 
اسالمی در برابر آن ایســتادند، در حلقه های دوستان 
خــود مدعی بودند این نظام ظــرف چندماه به پایان 
خواهد رســید و اساساً کشــوری که بخواهد در برابر 
تمام استکبارگران شــرق و غرب بایستد، توانش زود 
تحلیل خواهد رفت و عمری بیش از چندماه یا حداکثر 

چندسال نخواهد داشت.
اما اکنون بسیاری از آن افراد و مدعیان در خاک دفن 
شــده اند و حاال اربابانشان هم به دست وپا افتاده اند که 
حتی با رئیس جمهــور ما یک عکس بگیرند یا اینکه 
مبادا نیروهایشان در هیچ کجای دنیا با ایران درگیری 

نظامی پیدا کنند.  رهبر معظم انقالب در ابتدای جلسه 
درس خارج فقه خود در آغاز سال تحصیلی حوزه های 
علمیه این شرایط را نشانه سربلندی جمهوری اسالمی 
ایران دانسته و به صراحت گفتند: »اینجا کشور مؤمنین 

و جمهوری عزت است، نه حکومت گاوهای شیرده«. 
این جمله در فضــای مجازی به شــدت مورد توجه 
کاربران داخلی و حتی غیرفارسی زبانان قرار گرفت و 

با تهدیدهای توخالی این روزهای آمریکا مقایسه شد.
این همان آمریکایی اســت که روزگاری با یک کودتا 
مصــدق را برکنار کرد و نفت ایران را به ســلطه خود 
درآورد و شــاه مخلوع را به کشور بازگرداند. اما پس از 
انقالب سال57 همه چیز برای شرق و غرب تغییر کرد 
و معادالت تازه ای شــکل گرفــت که عزت را به ایران 

بازگرداند.

 ناکامی های آمریکا
 و پیروزی های عزتمندانه ایران

اقدامات آمریکا علیه کشــورمان پس از انقالب را اگر 
بخواهیم به صــورت خالصه بیان کنیــم، می توانیم 
به موارد زیر اشــاره کنیم که در همه آن ها جمهوری 
اســالمی ایران عزتمندانه موفق شده است. حمله به 
طبس، کودتای نوژه، ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
ایــران روی آب های خلیج فارس، حمایت همه جانبه 
از عــراق، درگیری نظامی مســتقیم در خلیج فارس، 
تحریم و حصر شدید اقتصادی، سازماندهی نیروهای 
ضد انقالب و حمایت از تروریست ها در مقاطع مختلف، 
پناه دادن به سازمان منافقین و قاتالن بیش از 17 هزار 
زن و مرد ایرانی، توقیف امــوال، دارایی ها و تجهیزات 
پیشــرفته نظامی که پیش از انقالب خریداری شده و 
در زمان جنگ به شــدت مورد نیاز جمهوری اسالمی 
ایران بودند، مخالفــت و ممانعت از عبور خطوط لوله 
نفت و گاز آســیای میانه از خاک ایران، اعمال فشار بر 
ترکیه برای لغو قرارداد 20 میلیارد دالری خرید گاز از 

ایران، تحریک همسایگان، به خصوص امارات متحده 
عربی، برای طرح ادعاهــای ارضی در خصوص جزایر 
سه گانه ایرانی در خلیج فارس، بازسازی طرح فروپاشی 
شوروی برای فروپاشی نظام جمهوری اسالمی، تحریک 
آشــوبگران و حمایت علنی و رســمی از شورش های 
خیابانی 18 تیر 1378 و خرداد 1382 و دی ماه 1396.

به این فهرست می توان موارد بسیار دیگر را هم اضافه 
کــرد که ازجمله آن ها باید به موضوع برجام و نقشــه 
آن ها برای مذاکره با ایران به قصد بازکردن راهی برای 
فشار بیشتر بر کشورمان را اشاره کرد. البته آن ها بارها 
از این ترفندها اســتفاده کرده اند؛ از جمله در ماجرای 
مک فارلین که با کیک، انجیل و موشک آمدند تا بلکه 
ایران را به ســمت خود کشیده و مانند برجام ناگهان 
پشــتش را خالی کننــد، اما در همه ایــن موارد این 
جمهوری اســالمی ایران بوده که پیروز بیرون آمده و 
تأکید کرده اســت که نقش گاوهای شیرده ای مانند 

عربستان را برای غرب و شرق بازی نخواهد کرد.
آمریکا با تصــور اینکه ایران هم مانند لیبی یا عراق یا 
حتی شوروی سابق است، کوشیده تا ترفندهای تکراری 
خود را در ایران هم پیاده کند و بارها تصور کرده است 
که با این حجم تخریب و توطئه حتماً پیروز خواهد بود، 
اما اکنون دعوا در آمریکا هم باال گرفته و دو طرف اصلی 
انتخابات آمریکا یکدیگر را متهم به شکســت در برابر 

ایران، ناتوانی و بالتکلیفی می کنند.
آن ها هربار تمام توانشان را به کار گرفته اند و با راه اندازی 
شبکه های گسترده تبلیغاتی کوشیده اند راه تازه ای برای 
تسلط بر ایران باز کنند، اما امروز مرزهای نفوذ ایران تا 
پای دیوارهای رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا رسیده 
است و نه تنها شرایط ما بدتر نشده که عزت ایران هم 
روز به روز افزایش یافته اســت. به همین دلیل است 
که رهبر معظم انقالب دیروز محکم تأکید کردند ایران 
کشور مؤمنین و جمهوری عزت است و راه کشورهایی 

چون عربستان را نخواهد رفت.

تأکید رهبر معظم انقالب بر توجه به نمونه های عزت  در سیاست خارجی

چرا نباید مذاکره کرد؟
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ترمزی برای تاکسی های اینترنتی
 محدودیت های جدید برای 2 میلیون مسافربرآنالین دردسرساز می شود؟ 

چرا نباید مذاکره کرد؟
تأکید رهبر معظم انقالب بر توجه به عزتمندی در سیاست خارجی

تکلیف اعزام به عمره تا 
پایان محرم تعیین می شود

رئیس سازمان حج و زیارت:

 جامعه  رئیس ســازمان حج و زیارت با اشــاره به اینکه تکلیف آغاز مجدد اعزام 
زائران به عمره تا پایان ماه محرم مشــخص می شــود، گفــت: در صورت پذیرفتن 
شــروط توسط عربســتان، 100هزار زائر به عمره اعزام می شوند. علیرضا رشیدیان 
گفت: آخرین مذاکراتی که با عربســتان در مورد برگزاری عمره مفرده انجام دادیم 
در ماه محرم بود و آن ها نیز تا پایان ماه محرم پاسخ نهایی را به ما اعالم می کنند. 
رشــیدیان گفت: به طور حتم تعداد زائران نسبت به قبل که حدود 700 هزار نفر 
بود بسیار کمتر خواهد بود. در شــرایط امروزی که تأمین ارز مورد نیاز این تعداد 
می تواند شوکی در بازار ارزی کشور باشد بنابراین ما دنبال این هستیم که مشکلی 
در بازار ارز ایجاد نشــود به همین دلیل در ابتدا حــدود 100هزار زائر را به عمره 

 ............ صفحه 7اعزام خواهیم کرد...

مرگ پسرک سرخ 
در استادیوم برق از سر 

کدام مسئوالن می پراند؟

تابوت 
استانداردسازی 

بر دوش فوتبالی ها

2 انفجارمرگبار در افغانستان 
بیش از120کشته و زخمی

برجا گذاشت

میتینگ  انتخاباتی 
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روزنامـه صبـح ايـران

روحانى: مردم يمن ناچار به نشان دادن واكنش هستند   ايسنا: رئيس جمهورى ايران شامگاه دوشنبه در پايان پنجمين اجالس رؤساى جمهور ايران، روسيه و تركيه كه در آنكارا برگزار شد، در نشست 
خبرى مشترك در واكنش به حمالت اخير به تأسيسات نفتى عربستان با تأكيد بر اينكه مردم يمن نمى توانند برابر ويرانى كشورشان دفاع مشروع نداشته باشند، اظهار كرد: مردم يمن ناچارند در برابر اين همه تجاوز 

و سيل اسلحه از آمريكا و اروپا به سمت عربستان و امارات، پاسخ دهند.

 khamenei.ir  حضرت آيت  اهللا خامنه اى 
صبح ديروز در ابتداى جلسه درس خارج فقه 
در آغاز ســال تحصيلى حوزه هاى علميه با 
اشاره به برخى مسائل مهم روز، گفتند: ملت 
ايران در مواجهه با موج تبليغاتى گســترده، 
عظيم و عميق دشمن عليه كشور و مقدسات 
در حال تصميم گيرى است، البته در مقابل 
اين امواج غالباً پنهان و زيرزمينى كه گاهى در 
گوشه اى از كشور نيز خود را نشان مى دهد، 
دستگاه هاى مختلف هوشيار هستند، اما مهم، 

نقش مردم است.
ايشــان با تأكيد بر اينكه عالج مشــكالت 
گوناگون در دســت مردم است، افزودند: به 
بيگانه نبايد نگاه كرد، به فالن دولت و فالن 
دولت نبايد اميد بست، به نشست وبرخاست 
بــا ديگران نبايد اتكا كــرد. البته اين حرف 
به معناى بســتن باب مــراوده با دولت هاى 
عالم نيســت، ما اهل مــراوده و گفت وگو و 
هستيم،  نشست وبرخاســت 
اما نبايد كارهاى كشــور را به 
نشست وبرخاســت با ديگران 
موكول كرد. هر چه مى توانيد 
از امكانات دنيا استفاده كنيد، 
اما عالج در داخل كشور و حل 
مشكالت به دست مردم است.
ايشان با اشاره به حرف نو و راه 
جديدى كه جمهورى اسالمى 
ايران در دنيا پيش گرفته است، 
اســتقبال بيگانگان و عوامل 
ســرمايه دارى  پوسيده  نظام 
غربى از ايــن راه پرافتخار را 
ناممكن دانســتند و افزودند: 
آن ها هر چه بتوانند دشمنى 
كــرده و مى كنند اما به حول 
و قوه الهى اين كارها به جايى 
نرسيده و نخواهد رسيد و ملت بر دشمنان 

خود به ويژه آمريكا پيروز خواهند شد.
حضرت آيت  اهللا خامنه اى در خصوص هدف 
آمريكايى هــا از مطرح كردن مجدد موضوع 
مذاكره با ايران گفتند: همه بايد بدانند و توجه 

كنند كه اين يك ترفند است. رهبر انقالب 
اسالمى با اشاره به مواضع متفاوت مقام هاى 
آمريكايــى در خصــوص مذاكــره افزودند: 
گاهى مى گويند مذاكره بدون پيش شــرط، 
گاهــى نيز مى گويند مذاكره با 12 شــرط. 
اين گونه سخنان يا ناشى از سياست آشفته 
آن هاست و يا ترفندى براى سردرگم كردن 
طرف مقابل. البته جمهورى اسالمى سردرگم 
نمى شود؛ چراكه راه ما روشن است و مى دانيم 

چه مى كنيم.

 آمريكا سراغ گاوهاى شيرده اش برود
ايشان هدف آمريكايى ها از مذاكره را نه يافتن 
راه حل عادالنه، بلكه تحميل خواســته هاى 
گستاخانه دانســتند و گفتند: اين حرف را 
كه هدف آمريكا از مذاكره، تحميل اســت 
قبالً بنده مى گفتم، اما آن ها اين قدر گستاخ 
شــده اند كه امروز اين واقعيت را خودشان 
هم به زبان مى آورند. رهبر انقالب اســالمى 
با اشاره به سخنان اخير يك مقام آمريكايى 
كــه گفته بود بايد با ايران ســر ميز مذاكره 
بنشينيم و ما فالن چيزها را بگوييم و ايران 
قبول كند، خاطرنشان كردند: براى اين نوع 
مذاكره بايد به سراغ همان كسانى بروند كه 
به عنوان گاو شــيرده آن ها عمل مى كنند. 
مؤمنين،  اســالمى، جمهــورِى  جمهورى 

جمهورى مسلمين هللا و جمهورى عزت است. 
حضرت آيت  اهللا خامنه اى در ادامه به تبيين 
اهداف آمريكا از سياســت فشار حداكثرى و 
درعين حال، تالش براى كشاندن ايران پاى 
ميز مذاكره پرداختند و گفتند: سياست دولت 
آمريكا، فشــار حداكثرى به ايــران در قالب 
تحريم هاى گوناگون، تهديد و ياوه گويى هاى 
مختلف اســت؛ چراكه دولت كنونى آمريكا 
معتقد است با رودربايستى و تعارف نمى توان 
جمهورى اسالمى را به زانو درآورد و وادار به 
تواضع و قبول كــرد. رژيم اياالت متحده به 
دنبال آن اســت كه هم براى رقباى داخلى 
خود و هم براى اروپايى ها اين را به عنوان يك 
سياست قطعى جا بيندازد كه تنها راه مواجهه 

با ايران، فشار حداكثرى است.
ايشان با اشاره به اذعان آمريكايى ها و متحدان 
آن ها به ناكام ماندن سياست فشار حداكثرى 
در به زانو درآوردن ايران، گفتند: هدف آن ها از 
مذاكره اين است كه به همه ثابت كنند فشار 
حداكثرى جواب داد و مســئوالن جمهورى 
اســالمى برخالف آنكــه مى گفتند مذاكره 
نمى كنيم مجبور شــدند پــاى ميز مذاكره 
بياينــد، بنابراين تنها راه مواجهــه با ايران، 
فشار حداكثرى اســت. اگر دشمن توانست 
اثبات كند كه فشــار حداكثــرى عالج كار 
ايران و مؤثر روى ايران اســت، ايران و ملت 

عزيز ما ديگر روى آسايش را نخواهند ديد، 
چون پشت سر همه سياست هاى مستكبرانه 
آمريكا اين سياست قرار خواهد گرفت و از اين 
به بعد، هر چيزى را كه قلدرانه از جمهورى 
اسالمى مطالبه كنند، اگر به آن ها «َچشم» 
گفتيم، مسئله تمام است اما اگر «نه» گفتيم 
دوباره فشار حداكثرى آغاز خواهد شد. ايشان، 
علت اصرار آمريكايى ها و واسطه كردن برخى 
اروپايى هــا براى مذاكره و ديدار را در همين 
چارچوب دانستند و افزودند: البته من راجع 
به اروپايى ها در يك وقت ديگر صحبت خواهم 
كرد، امــا علت اصرار آن ها بــه اينكه اگر با 
رئيس جمهور آمريكا يك جلسه بگذاريد همه 
مشكالت شــما حل خواهد شد، اين است 
كه اثبات كنند فشــار حداكثرى در مقابل 
ايران يك سياست موفق است و بايد همين 
سياست را به كار بست. ما در مقابل بايد ثابت 
كنيم كه سياست فشار حداكثرى در مقابل 

ملت ايران پشيزى ارزش ندارد.

 معناى مذاكره با آمريكا چيست؟
حضرت آيت  اهللا خامنه اى ســخنان خود در 
خصوص مذاكــره با آمريــكا را در دو نكته 
جمع بندى كردند: 1)مذاكره با آمريكا يعنى 
تحميل خواســته هاى آنان بــر جمهورى 
اســالمى، 2) مذاكره يعنى نمايش موفقيت 

سياست فشار حداكثرى آمريكا.
ايشان افزودند: براى همين است كه مسئوالن 
كشــور از رئيس جمهور و وزير امور خارجه 
و ديگــران، يكصدا اعالم كردند كه با آمريكا 
مذاكره نخواهيم كرد؛ نه مذاكره دوجانبه نه 
چندجانبه. چنانچه آمريكا حرف خود را پس 
گرفت و توبه كرد و به معاهده هسته اى كه 
آن را نقض كرده است، بازگشت، آن وقت در 
جمع كشورهاى عضو معاهده كه شركت و 
با ايران صحبت مى كنند، آمريكا هم مى تواند 
شــركت كند، اما در غيــر اين صورت هيچ 
مذاكره اى در هيچ ســطحى بين مسئوالن 
جمهورى اسالمى و آمريكايى ها اتفاق نخواهد 

افتاد نه در نيويورك و نه غير آن.

رهبر انقالب معناى مذاكره با آمريكا را موفقيت فشار حداكثرى عنوان كردند

در هيچ سطحى مذاكره نخواهد شد

گفته مى شود علت اصلى بركنارى جان بولتون  دريافت مبلغ 350ميليون رشوه از 
عربستان سعودى و امارات و سازمان منافقين است كه ترامپ را در جريان نگذاشته 
و اكنون ترامپ بى ســرو صدا از او خواســته 200ميليون را برگرداند چون بولتون 
نپذيرفتــه او را بركنار نمود. احتمال تحقيقات كنگره از بولتون در اين مورد وجود 

دارد. 09380002461
 الســالم عليك يا ابا عبداهللا الحســين (ع ). سالم و خسته نباشيد به تالشگران 
روزنامه قدس، ديديم و ديدند همه جهانيان از عشــق و دلدادگيمان به ســرور و 
مواليمان امام حسين (ع) كه چگونه به پيشواى دين وائمه اطهارمان عشق مى ورزيم. 
ديديم و ديدند كه جهت ابراز عالقه، كوچك و بزرگ، پير و جوان، زن و مرد، فقير و 
غنى در كنار هم قرار گرفتيم. چه خوب است اين شور حسينى هميشه و همه وقت 
در ابعاد زندگيمان موج بزند تا شاهد نارسايى هايى در جامعه اسالمى مان نباشيم، 
آن وقت است كه متوجه مى شويم كه اين عبادت ها مورد قبول خداوند متعال قرار 

گرفته است. التماس دعا و تشكر. 09350006659
 هرچــه فكر مى كنم كه زنگنه گفت جريان 15 ميليارد 3 قســطى وام اســت، 

تضمينش چيست؟ 09150009278
  از رياست محترم و انقالبى قوه قضائيه تقاضامندم با اشخاصى كه به خاطر پست 
رياســت و دريافت حقوق نجومى مدرك جعلى براى استخدام در سازمان ها ارائه 
دادند اوالً تمامى دريافتى آن ها از سازمان مربوط را بايد پس بگيرند، ثانياً براى آن ها 
حبس بلندمدت در نظر بگيرند كه حق امثال من تحصيلكرده را با دزدى صاحب 

نشوند.09150007864
  اربعين امســال مهم ترين روز تاريخ بشريت است! فريب سكوت دنيا را نخوريد 

مردم. 09150007302
 حضرت امام در صحيفه ج 21 ص107 و 108 مى فرمايند: مسئوالن جمهورى 
اسالمى اگر به فكر ايجاد حكومت حضرت حجت (عج) نباشند؛ خائن و خطر سازند 
حتى اگر به مردم خدمت كنند. چند نفر در مجموعه نظام به اين امر فكر مى كنند؟ 

09150001136
 ما حاضريم براى هر قبض هزار تومان مازاد بر مصرفى پرداخت كنيم ولى برامون 

قبض بياد. 09150004721
 تو رو به خدا قسم به داد ما برسيد. چطور بعضى ها يك شبه ثروتمند شدند 
و ما هنوز بعد از 55 ســال زندگى به ســختى توانستيم منزلى براى خودمان 
بســازيم. باور كنيد مانده ام كه از كجا خرج 10 نفر اعضاى خانواده ام را بدهم. 
10 نفر نان خور در منزل دارم واقعاً كم آوردم. به قرآن قسم دعا مى كنم زودتر 
از دنيــا بروم تا راحت شــوم از اين زندگى. براى دخترم وام ازدواج خواســتم 
بگيرم گفتند بايد ضامن بياورى. آخر اين دوره زمانه كســى ضامن مى شــود؟ 

09150006359
 سالم، با توجه به اتمام كار سازمان نهضت سواد آموزى و عدم استقبال پيرمردان 
و پيرزنان بى سواد از اين سازمان، با انحالل آن و انتقال بودجه براى حذف مدارس 

خشتى و گلى از افزايش بى سوادان در آينده جلوگيرى كنيم. 09150007109

 در پايان پنجمين نشست سه جانبه سران ايران، روسيه و تركيه كه در آنكارا برگزار 
شد، با دعوت حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، رئيس جمهورى از همتايان 
روس و ترك خود، قرار شد كه نشست بعدى سران سه جانبه، به ميزبانى ايران برگزار 

شود.

 شينزو آبه، نخست وزير ژاپن روز سه شنبه گفت: در پايان ماه جارى ميالدى با حسن 
روحانى، رئيس جمهور ايران ديدار خواهد كرد. آبه در نشست حزب ليبرال دموكرات 
ژاپن تمايلش براى مذاكره با روحانى را در حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل 

در نيويورك دوباره ابراز كرد.

 عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با اعالم اينكه هفتمين اجالسيه مجلس 
خبرگان رهبرى از دوم مهرماه آغاز مى شــود، از سخنرانى رئيس قوه قضائيه و معاون 
حفاظت اطالعات سپاه در اين اجالسيه خبرداد. به گفته وى برنامه روز چهارم مهرماه 
و در آخريــن روز اجالس، ديدار با رهبر معظم انقالب و زيارت مرقد مطهر امام راحل 

خواهد بود.

 سردار سرتيپ «بهمن كارگر» رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
در نشســت خبرى تبيين سرفصل برنامه هاى ويژه كه ديروز به مناسبت بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس در ستاد مركزى راهيان نور برگزار شد، از برگزارى رژه سپاه پاسداران 
در مجاورت حرم امام راحل خبر داد و بيان كرد: اين مراسم با حضور رئيس جمهورى 
و سخنرانى وى برگزار خواهد شد. وى افزود: برگزارى رژه نيروهاى مسلح در 31 استان 

كشور  در تهران و بندرعباس به صورت ويژه برگزار مى شود.

 سردار كوثرى، جانشين فرماندهى قرارگاه ثاراهللا تهران به باشگاه خبرنگاران درباره 
اظهارنظر يكى از فعاالن سياسى درباره جلوگيرى دولت از جنگ با آمريكا، گفت: اين 
گونه حرف ها كارشناســى نيست و ارزشى ندارد. اين افراد نمى دانند جنگ چيست و 

فقط مى خواهند اظهارنظر كنند و به لحاظ محتوايى توخالى هستند.

 معاون اول رئيس جمهور در حكمى حسين سيمايى صراف را به عنوان دبير هيئت 
دولت منصوب و اظهار اميدوارى كرد با اتخاذ تدابير الزم خدمات غنى تر و مؤثرترى، 

همسو با برنامه ها و سياست هاى رياست جمهورى در اختيار هيئت دولت قرار گيرد.

 حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهورى با اشاره به دستاوردهاى اجالس سه جانبه 
آنكارا در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: « مواضع همسو و قاطع رؤساى جمهور 
ايران، تركيه و روســيه درباره حمله به آرامكو و حمايــت جدى آنان از مردم يمن و 
محكوم كردن طرف مقابل يكى از مهم ترين دســتاوردهاى اجالس سه جانبه آنكارا 
بود. نقش بى بديل اين همگرايى سياسى در بازدارندگى امنيتى در آن لحظه تاريخى 

به ياد خواهد ماند».

سرلشكر رضايى: 
روزى مى رسد كه ترامپ را محاكمه مى كنيم

در  رضايى  محسن  خبرنگاران:  باشگاه 
گردهمايى شبكه مردمى – سايبرى انقالب 
اسالمى در شهرســتان آبعلى گفت: ما به 
كنار رفتن آقاى بولتن قانع نيستيم، روزى 
خواهد رسيد كه ما ترامپ را محاكمه كنيم. 
اگر فضاى كشور ضد آمريكايى و ضدليبرالى 
شود، مجلس انقالبى تشكيل خواهد شد و 
اين پيام مخابره خواهد شد كه ملت ايران، يك بار ديگر، آمريكا را شكست داده است، 

براى اين كار در لشكر سايبرى، اتاق فكر متمركز نياز است.
وى همچنين گفت: خيلى ها به دنبال اين هســتند كه صحنه  مبارزه را منحرف 
كننــد و جبهه را طــور ديگرى تعريف كنند. نيرو هاى انقالب بايد ســالح ها را 
به ســمت دشــمن اصلى نشــانه بگيرند. امــروز هرچه فرياد داريم بايد ســر 
آمريكا بكشــيم. برخى مى خواهند تــا روز 13 آبان يا 22 بهمــن يا انتخابات 
مجلس كار هايى انجام دهند وافكار عمومى را ازدشــمن اصلى به جا هاى ديگر 

بكشانند.

بعيدى نژاد خبر داد
دست رد دادگاه انگليس به آمريكا براى محكوميت ايران 
ايرنا: حميد بعيدى نژاد، ســفير ايــران در انگليس در صفحه شــخصى خود 
در توييتر نوشــت: دادگاه عالى بريتانيا پس از هفت ســال، درخواست وكالى 
آمريكايى براى محكوميت ايران به پرداخت حداقل 512 ميليون دالر خسارت 
بابت تلفات نظاميان آمريكا در پايگاه ُخبر عربستان (Heiser Case) را مردود 
دانسته، و  اعالم كرد رأى محاكم آمريكايى عليه ديگر كشورها، در نظام قضايى 
انگليس قابل پيگيرى نيست. رأى دادگاه عالى بريتانيا بدين وسيله امكان طرح 
دعــاوى جديد وكالى آمريكايى عليه ايران را مانع مى شــود. اين رأى با توجه 
به تصميم اخيــر كانادا براى فروش اموال دولت ايران در اين كشــور، اهميت 
بيشترى مى يابد و  نشان مى دهد كه چگونه آمريكا و كانادا اصولى ترين مقررات 

بين المللى را نقض مى كنند.

ناتوانى  آمريكا 
در تهديد نظامى عليه ايران

در خصوص جدى بودن تهديدهاى 
اخيــر آمريكا بايد بــه نوع واكنش 
آمريكايى ها در قبال هدف قرارگرفته شــدن 
نفتكش هاى امارات در فجيره نگاه كنيم. در آن 
زمان نيز با اينكــه مقامات اماراتى به صورت 
مستقيم جمهورى اســالمى ايران را متهم 
نكردند، اما تهديدهاى جديد را مطرح كردند.

با اين حال هم اماراتى ها و هم آمريكايى ها به 
خوبى مى دانستند كه اگر بخواهند جنگى را 
شروع كنند، بزرگ ترين خسارات را آن دسته 
از كشورهايى در منطقه متحمل خواهند شد 
كه سرمايه گذارى هاى ميليارد دالرى كرده اند 
و با هر تحول و مناقشه اى اين سرمايه گذارى ها 
تحت  تأثير قرار خواهد گرفت، همين مسئله 
منجر به تغييــر رويكرد امارات در قبال ايران 

شد.
اكنون نيز به نظر نمى رسد كه ترامپ و دولت 
عربستان در شرايطى باشند كه بخواهند به 
اين بهانه جنگ و درگيرى را در منطقه آغاز 

كنند.
از ســوى ديگر بحران يمن به نقطه بســيار 
حساسى رسيده است، به طور نمونه اختالف 
ميان عربستان و امارات جدى تر از هرزمانى 
شده است؛ بنابراين به نظر نمى رسد كه اين 

تهديدها به مرحله عمل برسد.
 ضمن اينكه هرگونــه اقدام تنش زا مى تواند 
منطقه خليج فارس را با بحرانى مواجه سازد 
كه پيش از همه، دامن ايجادكنندگان آن را 

خواهد گرفت.
براى آمريكايى ها و كاخ ســفيد جنگ زمانى 
مى تواند يك دســتاورد مهم تلقى شود كه 
بتوانند در مدت زمان كوتاه از آن بهره بردارى 
كنند، آن هم به اين شرط كه تمام سناريوها 
و پيش بينى هاى الزم را برايش طراحى كرده 
باشــند، اما منطقه خليج فارس و به خصوص 
ايران به گونه اى نيست كه آمريكايى ها بتوانند 
بدون تنش كه مى تواند كل منطقه و حتى كل 
جهان را تحت تأثير قرار دهد، اقدام نظامى را 

در دستور كار قرار دهند.
زمانى كه پهپاد گلوبال هاوك سرنگون شد، در 
رسانه ها اعالم شد كه ترامپ تصميم به حمله 
به ايران داشته، اما بعداً گفته شد كه 10 دقيقه 
قبل از حمله ترامپ دســتور لغو آن را داده 
است. آن ها با توجه به اراده و جديتى كه براى 
واكنش در قبال هرگونه اقدام نظامى آمريكا 
ســراغ دارند، بايد هم نگران تبعات هرگونه 
حمله احتمالى هرچند محدود به ايران باشند.
با توجه به رايزنى هاى سياســى كه امانوئل 
مكــرون دارد بــا طرفين انجــام مى دهد تا 
به نوعى بتواند برجام را از فروپاشى نجات دهد 
و طبق گمانه زنى هايى كــه در مورد تعديل 
سياست هاى ترامپ در قبال ايران و احتمال 
معافيت هاى نفتى در قبال خريد نفت ايران 
مطرح شــده، به نظر نمى رسد مجموعه اين 
اظهارنظرها و فضاى سياســى كه بر جامعه 
آمريكا حاكم اســت و در سال آخرى كه به 
دوره نخست رياســت جمهورى مانده و در 
شــرايطى كه ترامپ خود را آماده انتخاب در 
دور دوم رياست جمهورى مى كند، جنگ با 
ايران بتواند براى او دســتاوردى داشته باشد، 
اگر بخواهد دست به چنين اقدامى نيز بزند، 
شكاف سياسى عميقى در داخل آمريكا ايجاد 

خواهد شد.
به نظر مى رســد با توجه بــه مجموعه اين 
تحليل هــا هرگونــه اقدام نظامى از ســوى 
عربستان يا آمريكا در قبال ايران بعيد و دور 

از انتظار است. 
عالوه بر اين برخالف رويكرد يكجانبه گرايانه 
ترامپ بســيار بعيد به نظر مى رســد كه او 
بخواهد بدون داشتن تأييد و حمايت شركاى 
اروپايى خود دست به چنين اقدامى بزند. در 
ســال 2003 جورج بوش با وجود مخالفت 
اروپايى ها به عراق حمله كرد اما اكنون آمريكا 
در شــرايطى نيســت كه بخواهد دست به 
اقدام نظامى يكجانبه بزند؛ در آن زمان بوش 
محبوبيت بااليى داشــت و يك اجماعى بين 
افكار عمومى متأثر از حمالت 11 ســپتامبر 
براى حمله به عراق وجود داشت، اما در حال 
حاضر جامعه داخلى آمريكا و افكار عمومى اين 

كشور نيز آمادگى چنين اقدامى را ندارد.
اما علت اين اتهام زنى هــا و تهديدها، ايران 
هراسى است. جبهه اى كه آمريكا و عربستان 
و رژيم صهيونيستى در منطقه ايجاد كرده اند، 

باهدف مهار ايران صورت گرفته است.
درست است كه آمريكا پس از خروج از برجام 
نتوانست شركاى اروپايى خود را با خود همراه 
ســازد، اما واقعيت اين است كه آن ها تالش 
كرده اند تا به نوعى در رابطه با بحث منطقه اى 
و يا توان موشكى ايران به اجماعى عليه ايران 
دســت يابند؛ هرچند نوع برخورد اروپايى ها 
بــا آمريكا در اين مورد نيز متفاوت اســت و 
اروپايى هــا برخالف آمريكايى هــا كه دنبال 
جنگ افروزى و زبان زور هستند- بر اين باور 
هســتند كه بايد با اين مسائل نيز از موضع 
ديپلماسى نگاه كرد. درواقع اينكه آمريكايى ها 
تــالش مى كنند ايــران را عامل حمالت به 
تأسيسات نفتى آرامكو عربستان قلمداد كنند 
را مى تــوان در قالب همين سياســت ايران 
هراسى براى تحكيم اجماع عليه ايران و ايجاد 

فشار هرچه بيشتر به ايران بررسى كرد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 دكتر مرتضى مكى 
كارشناس مسائل بين الملل

صداى مردم   

بدون تيتر

شماره پيامك: 30004567

چنانچه آمريكا 
حرف خود را 
پس گرفت و توبه 
كرد و به معاهده 
هسته اى كه آن را 
نقض كرده است، 
بازگشت، آن وقت 
در جمع كشورهاى 
عضو معاهده كه 
شركت و با ايران 
صحبت مى كنند، 
آمريكا هم مى تواند 
شركت كند

بــــــــرش

رايزنى فراگير با همه طرف هاى افغان ارائه فهرست اموال آيت اهللا رئيسى و خانواده اش به رهبرى
غالمحسين اسماعيلى، سخنگوى قوه 
قضائيه در دهمين نشســت خبرى 
خود در خصوص اعالم اموال رئيس قوه قضائيه 
گفت: ايشان براساس قانون بايد فهرست اموال 
خود و خانواده اش را به دفتر رهبر انقالب اعالم 

كنند كه اين اقدام انجام شده است.
اسماعيلى همچنين در رابطه با اقدام دولت كانادا 
در تصرف اموال كشورمان و اقدامات مقابله اى 
گفت: اين اقدام خالف حقوق بين الملل است و 
ما مى توانيم ادعا كنيم اين كار تروريسم دولتى 
اقتصادى است. به محض اطالع ما پيگيرى ها 
را آغاز كرديم و در وهله نخســت تالشمان اين 
است كه تصميم عملياتى نشــود و اگر موفق 
نشديم، قطعاً در تعامل مشترك قوه قضائيه و 
وزارت امور خارجه مقابله به مثل را در دســتور 
كار قرار خواهيم داد. ســخنگوى دستگاه قضا 
در پاســخ به پرســش ديگرى درباره بازداشت 
سه تبعه استراليايى، اين موضوع را تأييد كرد 
و گفت: بازداشــت اين افراد در دو پرونده مجزا 
رخ داده و منتهى به صدور كيفرخواست براى 
آن ها نيز شده اســت. وى افزود: دو نفر از اين 

بازداشت شــدگان اقــدام به عكس بــردارى و 
فيلم بردارى از مراكز نظامى كشور كرده بودند كه 
عكس ها و فيلم هايى كه گرفته بودند در همان 

زمان وقوع جرم از آن ها به دست آمده است.
ســخنگوى قوه قضائيه در بخش ديگرى از 
نشســت خبرى خود در پاســخ به پرسشى 
درباره پرونده عراقچى و سيف، گفت: من در 
جلســه پيش هم به اين موضوع اشاره كردم 
با توجه به توضيحات متهمان پرونده، دادگاه 
از دولت خواسته در ارتباط با ادعاى آن ها و 
مطالبى كه دولت مطرح كرده، مستندات را 
به مرجع قضايى ارائه كنند. دولت هم اعالم 

آمادگى كرده است.

سياست: اعضاى دفتــر سياسى طالبان در 
قطر پس از ســفر به مسكو عازم تهران شده 
تا با مقامات كشورمان درباره مذاكرات صلح 
افغانستان به گفت وگو بنشينند. اين دومين 
ســفر خارجى اعضاى دفتر سياسى طالبان 
پس از لغو مذاكرات اين گروه با آمريكا توسط 
دونالد ترامپ اســت. اعضاى دفتر سياســى 
طالبان در تهران با برخى مقامات وزارت امور 
خارجه و همچنين مقامات سياسى جمهورى 
اسالمى ايران ديدار و گفت وگو كرده اند. روند 
صلح، مذاكرات بين االفغانى و توقف مذاكرات 
صلح ميان طالبان و آمريكا از جمله موضوعات 
مورد بحث ميان اعضاى دفتر سياسى طالبان 
و مقامات جمهورى اسالمى ايران بوده است. 
مذاكــرات طالبان و آمريــكا در حالى كه به 
توافق نهايى نزديك شده بود، توسط دونالد 
ترامپ و به بهانه كشــته شــدن يك سرباز 
آمريكايى توسط طالبان لغو شد. گروه طالبان 
تصميم گرفته اســت پس از لغو مذاكراتش 
با طرف آمريكايى به ديپلماسى خود جهت 

رسيدن به صلح در افغانستان ادامه دهد.

سخنگوى وزارت امور خارجه نيز سفر هيئتى 
از گروه طالبان افغانســتان به ايران را تأييد 

كرد. 
به گزارش ايســنا، ســيد عباس موســوى، 
ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران در خصوص سفر هيئتى از 
گروه طالبان افغانستان به ايران، ضمن تأييد 
اين خبر اظهار داشت: به تازگى و در چارچوب 
رايزنى هاى فراگير جمهورى اسالمى ايران با 
همه طرف ها در افغانستان هيئتى سياسى از 
گروه طالبان با سفر به كشورمان در خصوص 
آخرين تحوالت جارى در افغانستان با مقامات 

ذى ربط ايرانى گفت وگو و تبادل نظر كردند.

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

خبر

 سياســت  دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در روز حمله به 
پااليشگاه بقيق عربســتان، در توييترش مدعى شد ايران به دروغ 
مى گويد كه در اين حمله ها دست نداشته است. اما بعدازظهر روز 
دوشنبه به وقت محلى در ديدار با وليعهد بحرين در كاخ سفيد براى 
چندمين بار در ماه هاى اخير تأكيد كرد كه دولت متبوعش به دنبال 

جنگ با ايران نيست.
ترامپ در واكنش اوليه گفته بود: «به تأسيسات عرضه نفت عربستان 
ســعودى حمله شده  است. داليلى وجود دارد كه باور كنيم مقصر 
را مى شناسيم، بسته به تأييد [اينكه عامل حمالت كيست] آماده 

اقدام شليك هستيم».
«مارك اسپر» وزير دفاع آمريكا  نيز پس از پايان نشست مقامات 
ارشد دولت آمريكا در مورد نحوه واكنش به حمله اخير به تأسيسات 
نفتى شركت سعودى آرامكو، نوشت: «ارتش آمريكا و تيم رابط ما 
در حال همكارى با شركايمان است تا به اين حمله بى سابقه پاسخ 
دهيم و از نظم بين المللى قاعده مندى كه ايران در حال تضعيف آن 

است، دفاع كنيم».
اين اظهارات  سبب شد برخى آن را نشانه اراده آمريكا براى استفاده 
از ابزارهاى نظامى عليه عامــل اين حمالت بدانند، اما به گزارش 
تســنيم دونالد ترامپ در خصوص احتمال درگيرى با ايران بر سر 
ـ كه واشنگتن ادعا  ماجراى حمله به تأسيســات نفتى عربستانـ 
مى كند كار ايران بوده است ــ اظهار داشت: «ما به دنبال جنگ با 
ايران نيستيم و قطعاً مى خواهيم از جنگ با ايران اجتناب كنيم. اما 
آمريكا براى جنگ از هر كشور ديگرى آماده تر است». وى با اعالم 
اينكه به زودى «مايك پمپئو» وزير امور خارجه آمريكا و تنى چند از 
ديگر مقامات اين كشور عازم عربستان خواهند شد تا در خصوص 
حمله اخير به تأسيســات نفتى شركت سعودى آرامكو با مقامات 

عربستان ديدار و گفت وگو كنند، افزود: «واشنگتن مى خواهد بداند 
كه چه كسى پشت حمله به تأسيسات نفتى عربستان بوده است. 

البته به نظر مى رسد كه ايران مسئول اين حمالت است».

 ترامپ به دنبال دوشيدن عربستان
وى افزود: «وزيرامورخارجه ما به رياض مى  رود تا ببينيم چه كارى 
مى توان كرد و عربستان بايد براى تضمين امنيت، كار بيشترى بكند، 

از جمله پول خرج كند!».
ترامپ همچنين گفت: «اگرچه آمريكا بهترين ارتش دنيا را دارد، 
اما به دنبال جنگ با كسى نيستم و آمريكا مى كوشد جلوى جنگ 
با ايران را بگيرد... اين را ســعودى ها مى دانند. هدف حمله اخير، 
عربســتان بوده، نه  آمريكا البته بــه آن ها كمك مى كنيم ولى به 

سعودى  ها قولى نداده  ايم».
از ســوى ديگر به گزارش شبكه خبرى سى ان ان، «مارك شورت» 
رئيس دفتر معاون رئيس جمهور آمريكا در گفت وگو با خبرنگاران 
تلويحاً تهديد نظامى دولت متبوعش عليه ايران را پس گرفت. اين 
مقام آمريكايى در خصوص اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ مبنى 
بر اينكه آمريكا آماده شليك (اقدام) است،  تصريح كرد: «من فكر 
مى كنم آماده شليك بودن يك معناى گسترده دارد و به اين واقعيت 
اشاره مى كند كه ما از لحاظ استقالل در حوزه انرژى بسيار باالتر و 

امن تر [از ساير كشورها] هستيم.»
پيش از اين ســه منبــع آگاه در دولت آمريكا به شــبكه خبرى 
اى بى سى (ABC News) گفته  بودند در نشستى كه روز دوشنبه 
بين دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا و تنى چند از اعضاى دولت 
وى بــراى تصميم گيرى در مورد نحــوه واكنش به حمله اخير به 
تأسيسات نفتى شركت سعودى آرامكو برگزار شد، مقامات وزارت 

دفاع آمريكا با هرگونه اقدام تنش زا عليه ايران مخالفت كرده اند.
«ايلهان عمر» نماينده مسلمان كنگره ضمن انتقاد از توييت هاى 
تند و تهاجمى «دونالــد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا عليه ايران 
در روزهاى اخيــر در پى عمليات حمله پهپادى انصاراهللا يمن به 
تأسيسات نفتى عربستان سعودى تأكيد كرد دولت ترامپ مقصر 

تنش ها در غرب آسياست.
ايلهان عمر در شبكه سى  ان ان با تمسخر پيام اوليه توييترى ترامپ 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا منظور ترامپ از اين توييت را فهميده 
اســت، گفت: «نفهميدم، خيلى از افراد منظورش را نمى فهمند و 
حتى فكر نمى كنم ايران اهميت زيادى به آن بدهد و فكر نمى كنم 
خيلى ها در جهان اهميتى به آن بدهند». وى ادامه داد: «من فكر 
مى كنم كارى كه اين رئيس جمهور و دولت وى انجام مى دهد اين 
اســت كه خيلى حرف مى زنند و واقعــاً پيامدهاى آن را بر عرصه 

بين المللى درك نمى كنند».
هرچند ادعاهاى آمريكا خريدارى ندارد و بيشــتر براى بازارگرمى 
است، اما در اين ميان نخست وزير رژيم صهيونيستى مثل هميشه 
به دنبال ماهيگيرى خود است، نتانياهو در واكنش به حمالت به 
تأسيسات نفتى سعودى گفت: «اســرائيل براى كشيده شدن به 
هرگونه درگيــرى احتمالى ميان ايران و آمريكا به دليل حمله به 

تأسيسات نفت سعودى آماده است». 

سياست خارجى

ترامپ به صراحت از عربستان خواست براى امنيتش پول خرج كند 

اتهام به ايران براى دوشيدن گاو شيرده

دولتقوه قضائيه
موسوى علت سفر هيئتى از طالبان به ايران را اعالم كردسخنگوى قوه قضائيه خبر داد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری مجلس یادبود علی محمد برادران رفيعی در حرم رضوی     آستان: مجلس یادبود زنده یاد دكتر علی محمد برادران رفيعی، رئيس اسبق سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 
رضوی روز گذشته از سوی توليت آستان قدس رضوی در بارگاه منور حضرت رضا)ع( برگزار شد.در این مراسم كه از ساعت 9 آغاز و تا 11 ادامه داشت حجت االسالم والمسلمين احمد مروی؛ توليت آستان قدس 

رضوی، مصطفی خاكسار قهرودی؛ قائم مقام توليت، خانواده مرحوم دكتر برادران رفيعی، مدیران، كارمندان و خادمان حرم مطهر رضوی حضور داشتند. سخنران این مراسم حجت االسالم والمسلمين اسالمی فر بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولد دوباره جوان پرتغالی در حرم مطهر رضوی 

آســتان: یک جوان پرتغالــی به دین 
اسالم مشرف شد.جوزف مانوئل آیس روز 
گذشــته با حضور در دفتر مدیریت امور 
زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی به 
دین مبین اسالم مشرف شد. این جوان 
پرتغالی با اشاره به چگونگی اسالم آوردن 
خود اظهــار کرد: در یک خانواده یهودی 

به دنیا آمده ام که پدرم زمینه آشــنایی من با دین اســالم را فراهم آورد؛ او انسان 
عاقل و فهیمی اســت که برای آشنایی با سایر ادیان تحقیقات بسیاری انجام داده 
تا بیشــتر نسبت به دین و خدا آشنا شــود.وی افزود: از آنجایی که دین مسیحیت 
نتوانست پاسخگوی پرسش های بنیادی من باشد، همچنین به تبعیت از پدرم راجع 
به ادیان مختلف مطالعه بســیار انجام دادم و تالش کردم تا نسبت به سایر ادیان و 
انتخاب بهترین دین شناخت پیدا کنم.مانوئل آیس با بیان اینکه تنها اسالم پاسخ های 
قانع کننده و روشــن برایش داشته اســت، ادامه داد: باید اعتراف کنم که ابتدای راه 
هســتم و در این مسیر قرار گرفتم تا حقایق این دین را با مطالعه و شناخت کشف 
کنم و از همســر آینده ام که یک مسلمان است وظایف و تکالیف شرعی را بیاموزم.

وی افزود: نخســتین باری است که به حرم مطهر امام هشتم)ع( مشرف می شوم و 
تنها توصیفی که می توانم از این مکان مقدس داشته باشم محیط گرم و صمیمی و 

سرشار از معنویت آن است.

با سخنرانی استاد دانشگاه فردوسی
نسخه تاریخی ترکیب بند محتشم کاشانی رونمایی شد 

 قدس/حسین کاشانی  قدیمی ترین 
کاشانی  محتشم  کلیات  خطی  نسخه 

موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد.
ایــن نســخه شــامل غزلیات، رســاله 
جاللیــه، رســاله نقل عشــاق، قصاید، 
ترکیب بندها)مراثی و مناقب( و قطعات 
محتشم کاشانی است که به خط نستعلیق 

11 و 12 ســطری در اواخر سده 11 هجری قمری کتابت شده و کاتب آن نامعلوم 
است.رونمایی از این نسخه تاریخی در قالب بیست و ششمین سه شنبه فرهنگی در 
محل گنجینه قرآن و نفایس و هدایای مقام معظم رهبری در صحن کوثر حرم مطهر 
رضوی انجام شد. سخنران این مراسم دکتر علیرضا قیامتی، استاد برجسته دانشکده 

ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و قائم مقام خردسرای فردوسی بود.

 شعر عاشورایی عمری به قدمت شعر فارسی دارد
دکتر قیامتی در این مراسم با اشاره به اینکه نخستین آثار شعر فارسی از اواسط قرن 
سوم هجری قمری )حدود سال 251 هجری قمری( پدیدار شده، بیان داشت: پس 
از گذشت حدود 50 سال از پدیدار شدن شعر فارسی، پرداختن به حماسه عاشورا و 

مراثی مربوط به امام حسین)ع( در شعر ایرانی مشاهده می شود.
وی عنوان کرد: موج عاشورایی جای خود را در شعر فارسی باز کرد و کسائی مروزی 
نخستین شعر عاشورایی در ارتباط با قیام کربال و شهادت امام حسین)ع( را در تاریخ 
شعر فارسی سروده است.قائم مقام خردسرای فردوسی اضافه کرد: سرودن مرثیه در 
میان شاعران زبان و ادب فارسی از سابقه دیرینه ای برخوردار است و در طول قرون 
و سالیان متمادی، بیان حماسه عاشورا و مراثی امام حسین)ع( و قیام جاودانه کربال، 
مهم ترین و برجسته ترین مرثیه های ادبی را در شعر و ادب فارسی پدید آورده است.

دکتر قیامتی در زمینه مرثیه های عاشورایی در ادب فارسی خاطرنشان کرد: وجود این 
مراثی همچون گنجینه های بی نظیر و ارزشمندی است که بیان کننده ایمان، اخالص، 
مظلومیت، شجاعت، ادب، تواضع و سایر خصوصیات ارزشمند اسالمی و انسانی در 
ارتباط با قیام عاشوراست و شاعران مرثیه سرای ایرانی در اعصار و قرون مختلف با خلق 

آثار ارزشمند محبت و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت)ع( بیان داشته اند.

   37 شاعر مطرح از ترکیب بند محتشم تقلید کرده اند
دکتر قیامتی در بیان تأثیرگذاری ترکیب بند معروف محتشم کاشانی در مورد عاشورا 
و شهادت امام حســین)ع( اظهار داشت: تاکنون حدود 37 شاعر مطرح شناسایی 
شــده اند که از ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی تقلید کرده اند اما هیچ یک از 
سروده های آنان اثرگذاری، شــیوایی و شهرت سروده محتشم کاشانی را ندارد.وی 
معتقد است: محتشم کاشانی با استعانت از روح و ساحت پاک ساالر شهیدان حضرت 
امام حسین)ع( و کشف و شهودی که برای او اتفاق افتاد این ترکیب بند را سرود که 
در شمار اشعار معروف زبان فارسی است.قائم مقام خردسرای فردوسی تصریح کرد: 
اگر بگوییم که هیچ اثر منظوم عاشورایی در زبان و ادبیات فارسی به اندازه دوازده بند 
محتشم کاشانی مورد اقبال و توجه عمومی قرار نگرفته است، سخن گزافی نگفته ایم 

و محتشم کاشانی همچنان در این عرصه یکه تاز است.

  درآمیختگی حماسه، عرفان و عشق در ترکیب بند محتشم
دکتر قیامتی در این مراسم گفت: اینکه ترکیب بند محتشم کاشانی در مورد محرم و 
عاشورا پس از گذشت حدود 500 سال هنوز زنده و پویاست، به دلیل این است که او 

در سرودن این مرثیه، حماسه، عرفان و عشق را درهم آمیخته است.
استاد دانشگاه فردوســی افزود: به نظر من یک مکاشفه و معاشقه عاشورایی برای 
محتشــم کاشــانی صورت گرفته تا او توانسته اســت با آمیختن حماسه، عشق و 
عرفان چنین مرثیه ای را بســراید که گویی واژگان از آسمان آمده اند و همین رمز 
ماندگاری این شعر است.این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از مهم ترین خصوصیات 
این ترکیب بند محتشم کاشانی دامنه شمول آن است که در بین خواص و عوام، پیر و 
جوان، زن و مرد، تحصیلکرده، مردم عادی، دانشگاهی، بازاری و... همه عاشق این شعر 
هستند.وی با اشاره به خصوصیات سروده محتشم کاشانی در ترکیب بند معروف آن 
گفت: رعایت اعتدال و پرهیز از اغراق و گزاف گویی بی مورد از دیگر خصوصیات این 
شاعر نام آور ایرانی است و او ضمن رعایت این مهم، سروده ای بسیار متین، سوزناک، 

پرمغز و اثرگذار را خلق کرد.

رکابزنان مازندرانی به حرم مطهر مشرف شدند 
آستان: در آســتانه هفتــه دفاع 
مقدس گــروه دوچرخه ســواری 
بسیجیان استان مازندران به حرم 
مطهر رضوی مشــرف شدند.این 
گروه ورزشکار ظهر دیروز با حضور 
در حرم مطهر رضوی ضمن ادای 
احترام به ساحت ملکوتی حضرت 

رضا)ع( به زیارت ایشــان مشرف شدند. تور دوچرخه ســواری بسیجیان استان 
مازندران به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یادواره 10 هزار 
و ۴00 شــهید این استان با شعار »پای رکاب والیت« برگزار شد. در این تور 19 
دوچرخه سوار که از این تعداد پنج نفر از جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس 
و دو نفــر از جانبازان مدافع حرم بودند با رکابزنی 120 کیلومتر در روز مســیر 
ســاری تا مشــهد را به مدت پنج روز طی کرده و با تشرف به بارگاه نورانی امام 
مهربانی ها تجدید پیمان دوباره با والیت کردند.امسال نوزدهمین سالی است که 

گروه دوچرخه سواری استان مازندران به مشهد مقدس اعزام می شوند. 

 اصالح نژاد دام سبک توسط کشت  و صنعت  انابد 
روی 200 رأس دام مولد 

آستان: مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از اصالح نژاد 
دام سبک توسط این مجموعه روی 200 رأس دام مولد خبر داد.

احمد هراتی با اشاره به برنامه های این مجموعه در زمینه اصالح نژاد در واحد داشتی 
بیان کرد: فاز آزمایشــی اصالح نژاد در این واحد با رویکرد به نژادی، ازدیاد نســل و 
افزایش راندمان تولید آغاز شده است.وی ادامه داد: در این راستا حدود 200 رأس از 
بهترین مولدها انتخاب شده و در جایگاه خاصی با تغذیه مناسب تفکیک شده اند تا 
بتوانیم با اعمال تغییرات الزم به نتیجه دلخواه و مورد نظر دست یابیم.مدیر کشت و 
صنعت انابد درباره سایر برنامه های واحد دام سبک این مجموعه بیان کرد: همچنین 
در حال حاضر به دنبال تولید بیشتر و افزایش راندمان غذایی در راستای ارتقای وزن 
روزانه برای دوره پرواری گوسفندان با هدف نگهداری مولدهایی هستیم که از صفات 

مطلوب تری برخوردار هستند.

 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس 
با  رضوی  قدس  آستان  گفت:  رضوی 
هماهنگی سایر دستگاه های خدمت رسان 
خدمات  ارائه  برای  مردمی  نهادهای  و 
رفاهی و فرهنگی به زائران اربعین حسینی 

آمادگی کامل دارد.
مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگوی 
موضوع  با  که  دو  شبکه  خبری  ویژه 
از  تکریم  بین المللی  همایش  برگزاری 
حسینی  اربعین  موکب داران  و  خادمان 
قدس  آستان  گفت:  رفت،  آنتن  روی 
رضوی به روال سال های گذشته بر اساس 
داخل  مرزی  نقاط  در  وظیفه  احساس 
کشور از جمله مرز مهران، محور ورودی 
مرز شلمچه و امسال نیز در ایالم خدماتی 

را به زائران اربعین حسینی ارائه می کند.
وی افزود: خادمان بارگاه رضوی از زائران 
این اجتماع باشکوه پذیرایی می کنند و به 
خصوص هنگام برگشــت به سمت ایران 
که مأموریت موکب های عراقی تقریباً به 
اتمام رســیده، چند روزی را موکب  های 
منتســب به بــارگاه ملکوتــی حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( به ارائه خدمت 

به زائران می پردازند.

  حضور آستان قدس در راهپیمایی 
اربعین، حضور حمایتی است

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با 
اشــاره به میزبانی ایران به عنوان کشــور 
واســط برای بعضی از زائــران خارجی، 
تصریح کرد: آســتان قدس رضوی برای 
زائران خارجی در محورهــای ورودی به 
ایران نظیر مرز میرجاوه و در مســیر ورود 
به کشور عراق در چند نقطه مرزی غرب 
کشــور موکب هایی را در نظر گرفته که با 
اســتفاده از ظرفیت های این مجموعه و 
کمک هــای مردمی در آن مناطق به ارائه 

خدمت می پردازد.
وی در ادامــه تأکید کرد: آســتان قدس 
رضوی در بحــث ارائه خدمات درمانی در 
قالب اعزام پزشــکانی که با این مجموعه 
همکاری می کنند بــا در نظر گرفتن دو 

نقطه در مسیر کربال و نجف درمانگاه های 
مجهز احداث می کند که به ارائه خدمات 
می پردازنــد، همچنین در قالب گروه  های 
جهادی درمانی با ســازماندهی و حمایت 
آســتان قدس رضوی نزدیک به 20 گروه 
درمانــی به عــراق اعزام خواهند شــد و 
خدمات درمانی که در طول مسیر زائران 

به آن احتیاج دارند را ارائه خواهند کرد.
خاکســار با قدردانی از خدمــات مردم و 
دولت عــراق در اربعین حســینی گفت: 
حضــور مــا در آنجا در حــوزه درمانی و 
غیردرمانی، حضــور حمایتی و همکاری 
با موکب داران عراقی و دولت عراق اســت 
که بار اصلی این خدمت رســانی به دوش 
این عزیزان است و حقاً و انصافاً تا امروز به 

بهترین نحو انجام شده است.

  دسیسه ها نمی تواند به اتحاد میان 
مردم ایران و عراق آسیب برساند 

قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی 
با اشــاره به برگزاری همایــش تکریم از 
موکب داران عراقی در حرم مطهر رضوی 

تصریح کرد: نخســتین پیام این حمایت 
پربرکــت که بــرای اولین بــار به دعوت 
آســتان قدس رضوی صورت گرفت، این 
اســت که نشان دهیم بخش های مختلف 
ایران اسالمی برای ارائه خدمات یک جسم 
واحد و کاماًل هماهنگ هستند و نکته دوم 
اینکــه ما وظیفه خودمان می دانیم که در 
کنار اســتفاده از خدمات ایــن عزیزان و 
پذیرایــی بی نظیر آنان از جمعیتی 2 تا 3 
میلیونی در راهپیمایی اربعین حســینی، 
از ایــن عزیــزان تکریم کنیــم، پس از 
عراقی  این همایش موکب داران  برگزاری 
احســاس کردند که در این مســیر تنها 
نیستند و مردم ایران قدرشناس زحمات 
چندین ســاله آن هــا در مســیر زیارت 

اباعبداهلل الحسین)ع( هستند.
وی با بیان اینکه هیچ دسیسه و توطئه ای 
نمی تواند بــه اتحاد میان مــردم ایران و 
عراق آسیب برساند، گفت: دیگر تأثیر این 
همایش که برای دنبال کنندگان این حرکت 
جهانی به وضوح قابل احســاس اســت، 
وحدت همه جانبه و پیوند ناگسستنی بین 

مردم ایران و عراق اســت و 
هیچ دسیســه و توطئه ای 
سر ســوزنی تأثیری بر این 
اتحاد نــدارد و مردم ما، هم 
در این راهپیمایی شــرکت 
می کنند و هم در پذیرایی 
از زائران اربعین حســینی 
در صحنه حاضر هستند و 
دوشــادوش برادران عراقی 
در ارائه خدمــات به زائران 
اباعبــداهلل)ع( حضور جدی 
دارند.در این گفت وگو که با 
هدف تبیین اهداف برگزاری 
همایش بین المللی تکریم از 

خادمان و موکب داران اربعین حســینی و 
دعوت از یک هزار و 200 خادم و موکب دار 
عراقی در حرم مطهر رضوی انجام شــد، 
حجت االسالم ســید حمید الحسینی از 
موکب داران عراق و حســن پالرک رئیس 
کمیته مشــارکت های مردمی موکب های 
اربعین حسینی حضور داشــته و به ارائه 

نظرات خود پرداختند.

آستان قدس 
رضوی در 

محورهای ورودی 
به ایران نظیر مرز 

میرجاوه و در مسیر 
ورود به کشور 

عراق در چند نقطه 
مرزی غرب کشور 
موکب هایی را در 

نظر گرفته است

بــــــــرش

مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگوی ویژه خبری تأکید کرد

 آمادگی کامل آستان قدس برای ارائه خدمات به زائران اربعین  
 لطفاً فضــای صحن های مطهر را با بوی 
خوش عطرآگین کرده)گالب، عود، اسپند 
و...( و بــا پخــش کردن صــدای مناجات 

روح بخش نمایید.
09150008718

قدس: موقوفاتــی برای تعطیر حرم مطهر 
وجود دارد و بخشــی از درآمد آن ها صرف 

عودسوزی در صحن ها می شود. 
 لطفاً از اتوبوسرانی بخواهید برای خطوط 
اطراف حرم از اتوبوس های باکیفیت و تعداد 

بیشتر استفاده کند.
09150008718

 امام جماعت های محترم، نماز را طوالنی 
نکنند. به فکر پیرمردها و پیرزن ها هم باشند.  

09150000166
 لطفاً ورود سیگار و سیگار کشیدن داخل 
حرم را ممنوع کنید؛ این عمل ناشایست فضای 
معنوی و فرهنگی حرم را خدشه دار می کند.

09300008107
 ورودی طبرســی با آمدن تاکســی ها و 
اتوبوس ها بسیار شلوغ و بی نظم شده است! 

لطفاً رسیدگی کنید. 
 09360007422

 قرار بود مصرف پالستیک در حرم مطهر 
کم بشود. به کجا رسید؟

09150000166
 فرایند دریافت صندلــی چرخدار برای 
تشــرف به حرم بسیار وقتگیر است و بعضاً 
برای تأییــد کد ملی، اختالل و ســرعت 
کم در شــبکه دیتا صف تشکیل می شود. 
صندلی های چرخدار خاص با یک شــکل 
و فــرم و رنگ خاص که فقــط در انحصار 
حرم باشد می تواند مشکل را حل و فرایند 

واگذاری را راحت تر کند.
09150009138

 اردوی خادمیاران سالمت 
در شهرستان خدافرین

آستان: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 
و به همت کانون خادمیاری ســالمت دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
آذربایجان شرقی اردوی درمانی ویژه مناطق 

محروم شهرستان خدافرین برگزار می شود.
در این طرح که قرار است روز جمعه هفته 
جاری و با مشــارکت بسیج جامعه پزشکی 
اجرا شــود، اکیپ های پزشــکی تخصصی 
در بخش هــای کــودکان، قلــب، داخلی، 
مامایی، روان پزشــکی، طب سنتی، آلرژی، 
و  ارتوپدی  چشم پزشــکی،  فیزیوتراپــی، 
خدمات سرپایی اورژانسی به طبابت خواهند 

پرداخت.
شایان ذکر است، خادمیاران سالمت آستان 
قدس رضوی در راســتای امدادرســانی به 
اقشار محروم، با تشکیل اکیپ های درمانی 
اقدام به ویزیت و مداوای رایگان هموطنان 
می کنند  کشــورمان  کم برخوردار  مناطق 
کــه تاکنون ده ها هزار نفــر از این خدمات 

عام المنفعه بهره مند شدند.

خدمت رسانی خادمیاران 
اصفهان به کاروان پیاده 

jانصارالحسین
آســتان: همزمان بــا ورود کاروان پیاده 
انصارالحســین)ع( به شهرســتان شهرضا 
اصفهان، خادمیاران تبلیغی آســتان قدس 
رضوی بــه اســتقبال ایــن کاروان پیاده 
شتافتند. حجت االســالم موسوی، مسئول 
کانون خادمیاران تبلیغی سازمان فرهنگی 
آستان قدس در استان اصفهان در این باره 
به خبرنگار ما گفت: همه ساله مردم استان 
اصفهان چشــم انتظار قدوم مبارک کاروان 
پیاده انصارالحسین)ع( هستند تا بتوانند حظ 
و بهره معنوی از حضور در کنار این کاروان 
حرم حســینی را ببرند.وی افزود: مراســم 
امسال با حضور خادمیاران تبلیغی آستان 
قدس رضوی حــال و هوای امام رضایی به 

خود گرفته است.
حجت االسالم موســوی ادامه داد: بر اساس 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، مــردم و 
مسئوالن محلی شــهرضا در محل سه راه 
قتلگاه امامزاده سیدعلی اکبر در مسیر کاروان 

پیاده برای استقبال گرد هم آمدند.
وی افزود: ارتباط مؤثر بــا اعضای کاروان، 
پاسخگویی به مسائل شرعی و خدمت رسانی 
به اعضای کاروان بخشــی دیگر از اقدامات 
خادمیاران تبلیغی شهرضا در جریان حضور 

کاروان پیاده اربعین حسینی بود.
پیــاده  کاروان  اســت،  ذکــر  شــایان 
انصارالحسین)ع( همه ساله با پای پیاده از 
مشهد مقدس عازم کربالی معال می شود و 

در مسیر خود از اصفهان عبور می کند. 

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پيشــنهادهای شــما 
 هســتيم. پيامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

تشرف با پوشش مناسب، حفظ قداست بارگاه منور رضوی است
  قدس/ حسین مروج کاشانی  رئیس اداره 
انتظامات خواهران حرم مطهر رضوی تأکید کرد: 
در دفاتــر امانات حرم مطهر رضوی، چادرهایی 
در بســته بندی های مناسب برای ارائه به زائران 
غیرایرانــی کــه احیاناً چادر به همــراه ندارند، 

پیش بینی شده است. 
زهرا قاســمی در گفت وگو بــا خبرنگار قدس 
اضافه کرد: بانوان زائر غیرایرانی که در فرهنگ، 
ســنن، آداب و رسوم مربوط به قومیت یا محل 
زندگی شان)مانند بانوان ترکمنستانی، پاکستانی ، 
هنــدی، برخی زائران از کشــورهای عربی و...( 
پوشــیدن و همراه داشتن چادر مرسوم نیست، 
می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر، به دفاتر 
امانات مســتقر در مبــادی ورودی حرم مطهر 
امام رضا)ع( مراجعه کرده و چادر دریافت کنند. 
وی که در راســتای پاســخگویی به مطالبات 
مردمی مطرح شــده در ستون »صدای مردم« 
صفحه آســتان روزنامه قدس سخن می گفت، 
از اجــرای طرحی خبر داد که مطابق آن همراه 
داشتن حجاب برتر، چادر، در هنگام تشرف به 
حرم مطهر رضوی، عــالوه بر بانوان زائر ایرانی، 

برای بانوان زائر غیرایرانی الزامی خواهد بود.

 طرحی برای حفظ حرمت و قداست 
بارگاه منور رضوی 

رئیس اداره انتظامات خواهران حرم مطهر رضوی 
گفت: یکی از مواردی که در سال های اخیر با آن 
روبه رو بوده ایم و در بســیاری از موارد از سوی 
زائران و هموطنان ایرانــی و به ویژه خواهران، 

مورد پرسش قرار می گرفت، چرایی وروِد بدون 
داشتن چادر بعضی بانوان زائر غیرایرانی به بارگاه 

مطهر رضوی و تردد در رواق ها و صحن ها بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: در همین راستا و 
پس از موافقت حجت االسالم والمسلمین مروی، 
تولیت معزز آستان قدس رضوی از ششم شهریور 
ماه 1398 با هماهنگی فرماندهی یگان حفاظت 
حرم مطهر رضوی، خواهران بسیجی مستقر در 
گیت های بازرسی بدنی خواهران، موظف شده اند 
همراســتا با خواهران خادمیار بخش انتظامات 
حریم رضوی)مستقر در قبل از مبادی ورودی( 
از ورود بانوان زائر غیرایرانی و ایرانی بدون داشتن 
چادر، جوراب و حجاب اسالمی مناسب به داخل 

مبادی ورودی، ممانعت به عمل آورند. 
وی اظهار داشــت: این اقدام در راستای حفظ 
حرمت بــارگاه ملکوتی حضرت رضــا)ع( و در 

جهت تعظیم شعائر اسالمی و عمل به واجبات 
دینی و فریضه رعایت حجاب اســالمی صورت 

گرفته است.
قاســمی یادآور شــد: البته از پیش از اجرای 
این طــرح نیــز خواهران بخــش انتظامات 
حریم رضوی با اســتقرار در قبــل از مبادی 
ورودی حــرم مطهــر رضوی بانــوان زائری 
که از لباس و ظاهر مناســب برای تشــرف 
به حــرم مطهــر حضــرت ثامن الحجج)ع( 
برخوردار نبوده اند را در جهت رعایت حرمت 
و قداســت بــارگاه مطهر امام هشــتم)ع( و 
تعظیم شعائر اسالمی با تقدیم اقالم مناسب 
مربوط به حجــاب، راهنمایــی می کرده اند.

رئیــس اداره انتظامات خواهــران حرم مطهر 
رضــوی گفت: مطابــق این طرح کــه اجرای 
آن از اوایل شــهریور ماه ســال جاری در بارگاه 

مطهر امام هشتم)ع( آغاز شده است، بانوان زائر 
غیرایرانی هم باید بــرای ورود به حرم مقدس 
حضرت رضا)ع( از داشتن چادر و رعایت حجاب 

اسالمی مناسب، برخوردار باشند.
قاســمی در مورد انجام پیگیری های الزم برای 
اجرای این طرح افزود: به همین دلیل و مطابق 
درخواست این اداره از مسئوالن مربوط و به ویژه 
از خدمت تولیت معزز آســتان قدس رضوی و 
پس از انجام سلســله مراتب اداری و سازمانی، 
اجرای این طرح مــورد موافقت و تصویب قرار 

گرفت.

  5هزار خادمیار رضوی 
در اداره انتظامات خواهران

مطابق گفته های این مقام مسئول، هم اکنون 
5هزار و 327 خواهــر خادمیار رضوی در اداره 
انتظامــات خواهران حرم مطهــر رضوی و در 
21 کشــیک هشــت ســاعته در طول هفته، 
مشــغول خدمت بوده که از این تعداد، حدود 
۴ هــزار و 500 نفر در داخــل رواق های بارگاه 
منور امام هشتم)ع( و بقیه در بخش خواهران 
انتظامــات حریم رضــوی و در محل صحن ها 
و دوربرگردان هــا و قبل از گیت های بازرســی 
بدنی خواهران در مبــادی ورودی حرم مطهر 

امام رضا)ع( خدمت می کنند.
گفتنی است، در راستای حفظ حرمت بارگاه 
منــور رضــوی از ورود آقایانی که پوشــش 
نامناسب، غیرمتعارف و مغایر با قداست بارگاه 

منور دارند هم جلوگیری می شود.

خبر
تأکید رئیس اداره انتظامات خواهران حرم مطهر رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

راه اندازی واحد دیالیز صفاقی این بار در آبادانرونق تولید
به همت شرکت داروسازی ثامن انجام  شد 

خبر

آســتان: واحد دیالیز صفاقی به همت شــرکت داروسازی 
ثامن وابســته به ســازمان اقتصادی رضوی در بیمارســتان  

آیت اهلل طالقانی آبادان امروز چهارشنبه افتتاح می شود.
بــا افتتاح این واحد در بیمارســتان آیت اهلل طالقانی، بیماران 
دیالیزی شهرهای شــادگان، خرمشهر، اروندکنار و آبادان زیر 

پوشش خدمات دیالیز صفاقی قرار خواهند گرفت. 
 همچنین به همت شرکت داروسازی ثامن برای نخستین بار 
واحد دیالیز صفاقی در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور 
نمایندگان این شرکت و گروهی از پزشکان و مسئوالن یاسوج 
اواسط شهریور ماه سال جاری در بیمارستان شهید دکتر جلیل 

این شهرستان افتتاح شد.
شرکت داروسازی ثامن به عنوان نخستین و تنها تولیدکننده 
انحصــاری محلول های دیالیز صفاقــی و ارائه دهنده خدمات 
مراقبت های ویژه این فراورده به بیماران کلیوی در ایران فعالیت 

می کند.بیماران مبتال به نارسایی کلیوی پس از انجام آزمایشات 
مربوط و به تشخیص پزشک فوق تخصص کلیه)نفرولوژیست( 
می توانند تحت درمان دیالیز صفاقی قــرار گیرند. این روش 
درمانی در ســه دهه اخیر در کشــورهای پیشرفته دنیا مورد 

استفاده عموم بیماران قرار گرفته است.
در روش دیالیز صفاقی، پس از نصب یک مجرای ارتباطی در 
محل صفاق بیمار، او می تواند در منزل، محل کار و یا هر مکان 
مناسب دیگری اقدام به دیالیز کند. به عبارتی استقالل، قابلیت 
انعطاف و راحتی، کنترل بیشتر بیمار بر زندگی شخصی، قابلیت 
دیالیز در مکان های مختلف به دلیل قابل حمل بودن تجهیزات، 
عدم نیاز به ســوزن برای دیالیز و عدم نیاز به بیمارستان برای 

دیالیز، از مهم ترین مزایای دیالیز صفاقی است.
امکان انجام دو نوع دیالیز صفاقی شــامل دیالیز صفاقی مداوم 
سرپایی)CAPD( و دیالیز صفاقی خودکار)APD( برای بیماران 

وجود دارد که نوع آن توســط پزشک تعیین می شود.شرکت 
داروسازی ثامن با توجه به مشکالت بیماران همودیالیز کشور، 
مزایای مختلف روش دیالیز صفاقی و رایج بودن آن در دنیا، در 
ســال 137۴ بر آن شد تا در پرتو بارگاه مطهر امام رضا)ع( و با 
هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به 
تولید محلول های استریل دیالیز صفاقی و ارائه خدمات آن بپردازد.

وی
ض

س ر
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 آیت اهلل محمدعلی جاودان 
در حسینیه شیخ زاهد تهران:

 هدف قیام عاشورا
نجات مردم از جهل است

شبستان: نماز ســتون دین است؛ بنابراین باید 
مسائل مربوط به نماز همچون وضو و قرائت نماز 
درست انجام شود. نماز اول وقت دلیل رضوان خدا 
و نماز آخر وقت دلیل غفران الهی اســت؛ جاذبه 
خاص آســمانی و الهی مربوط به نماز اول وقت 
است. نماز حداقل ســرمایه ما برای عالم آخرت 
اســت؛ دو رکعت نماز کامــل و با دقت که مورد 
پذیرش الهی قرار گیرد، دعای مســتجاب دارد. 
امیرمؤمنان امام علی)ع( هنگام نماز چنان غرق 
یــاد خدا بودند که متوجه هیچ چیزی در اطراف 
خود نمی شــدند؛ نماز اول وقت انسان را عاقبت 
به خیر کــرده و از گناهان حفظ می کند و اجازه 
نمی دهد که او به گناهان بزرگ دســت بزند. هر 
کس نماز اول وقت خود را به درستی انجام داده و 
آن را حفظ کند ملک الموت او را تلقین می دهد؛ 
سکرات مرگ بسیار سخت است؛ بنابراین انسان 

باید با عقاید صحیح و درست از دنیا برود.
هدف نهایــی قیام عاشــورا در زیــارت اربعین 
تبیین شــده است؛ در این زیارت آمده است امام 
حسین)ع( خون قلب خود را در راه خدا بذل کرده 
است؛ مردم گرفتار جهل و ضاللت بودند، امام)ع( 
با شهادت خود می خواستند آن ها را نجات دهند. 
پس از پیامبــر)ص(، خلفا تنها قدرت حکومتی 
ایشان را می خواستند و به انحرافات جامعه توجه 
نداشتند، اما اگر امام بر مسند خالفت می نشست، 
نمی گذاشــت انحرافات در جامعه اسالمی ایجاد 
شود. امام حسین)ع( ۷۲ یار داشتند اما همه آن ها 
به اندازه حضــرت ابوالفضل)ع( به جایگاه امامت 
ایشان معرفت نداشتند، برخی از اصحاب در کربال 
امام حسین)ع( را یاری می کردند به این علت که 

حضرت، پسر پیامبر)ص( بودند.
امام معصــوم)ع( واجب االطاعه اســت؛ حضرت 
ابوالفضل)ع( به این مسئله آگاهی و معرفت کامل 
داشتند. دشمنان اســالم کاری کرده بودند که 
کســی نتواند اهل بیت)ع( را بشناسد؛ به دستور 
معاویه ۸۰ سال تمام امیرمؤمنان امام علی)ع( را بر 
منبرهای نمازجمعه لعن و سب می کردند، خداوند 
به منظور معرفت به ائمه معصومین)ع( به ویژه امام 
حســین)ع( برای گریه بر مصائب ایشان اجری 

عظیم قرار داده است.

حسینیه

 »عاشوراشناسی« 
اثر محمد اسفندیاری 

حاضر،  کتاب  معارف: 
هدف شناسی  عهده دار 
قیام امام حســین)ع( 
بوده و در پی  پاســخ 
است  پرســش  بدین 
که هــدف آن حضرت 

در هجرت از مدینــه به مکه و از آنجا به کوفه 
چه بود؟ پرهیز از بیعت یا تشــکیل حکومت؟ 

استقبال از شهادت و یا اموری دیگر؟
بخش نخست کتاب »عاشوراشناسی: پژوهشی 
درباره هدف امام حسین)ع(« به هدف شناسی 

آن حضرت اختصاص یافته است.
بخــش دوم این کتاب با عنوان »کوفه، انتخاب 
درست امام حسین)ع(« اشاره به سفر ایشان به 
کوفه دارد و بخش پایانی به »دیدگاه گذشتگان« 
اختصاص یافته است. در این بخش از کتاب به 
هدف امام حســین)ع( از دیدگاه بزرگان شیعه 
پرداخته شده و در آن متن و ترجمه گفتار پنج 
تن از اعالم مذهب تشیع از قرن چهارم تا ششم 
آمده است. اثر حاضر اهداف امام حسین)ع( را 
در دو درجه تفســیر کرده است؛ اهداف درجه 
اول قیام که امر به معروف و نهی از منکر، احیای 
سنت جدش رســول اهلل)ص( و برپایی حق و 
عدالت خواهی معرفی شده است و اهداف درجه 
دوم که بحث اصلی کتاب را شامل می شود، به 
این نکته پرداخته است که »آیا امام حسین)ع( 
برای برپایی حکومت به کوفه رفتند یا واقف به 
شهادتشان بودند و برای شــهادت در راه خدا 
همراه با خانواده رهسپار کوفه شدند؟« محمد 
اسفندیاری در این اثر که توسط نشر نی منتشر 
شده، به خوبی توانسته این دوگانه را پاسخ دهد 
و عقالنیت را در هدف امام حسین)ع( به خوبی 
تصویر کند. این کتاب ابتدا هفت نظریه را درباره 
قیام با توصیف دقیق بررسی می کند و در ادامه 
به صــورت مصداقی به چالش های بنیادین در 
واقعه عاشورا می پردازد و سعی می کند همراه با 
یک دسته بندی ساده و به زبانی شیوا پاسخگوی 

تک تک این چالش ها باشد. 
خواننــدگان این کتاب می تواننــد با خواندن 
ایــن کتــاب به خوبی بــا اهداف درجــه دوم 
سیدالشهدا)ع( و همچنین نظریات گذشتگان 

و بزرگان شیعه درباره قیام کربال آشنا شوند .

 معارف/ مریم احمدی شیروان  عزاداری برای درگذشتگان از 
آیین هایی اســت که به اشکال گوناگون در فرهنگ ها و سنت های 
مختلف وجود دارد و همراه با حزن و اندوه بازماندگان است؛ همان گونه 
که در تاریخ ایران و اســالم نیز نمونه ها و تجلی های مختلفی از آن 
ثبت شده است؛ از آیین سوگ سیاوش )سیاوشان یا سووشون( در 
ایران پیش از اسالم تا عزاداری در سالروز شهادت بزرگان دین اسالم 
که برگرفته از سیره خود معصومین است و همچنین سوگواری برای 
درگذشتگان با آداب و رسوم خاص هر منطقه. این در حالی است که 
به ویژه در سال های اخیر افراط و تفریط ها، بدعت ها و رسوم غلط در 
آیین های عزاداری برای درگذشتگان نه تنها سبب شده بر مشکالت 
خانواده صاحب عزا افزوده شــود بلکه حتی انحرافات و شــبهاتی 
را نیز در این زمینه به همراه داشــته اســت. در گفت وگویی که با 
حجت االسالم حمیدرضا مظاهري سیف، عضو گروه سالمت معنوي 
فرهنگستان علوم پزشــکی و نیز عضو شورای عالی ادیان معاونت 
بین الملل مرکز مدیریت حوزه علمیه داشتیم به چرایی و چگونگی 

سوگواری مطلوب از نظر اسالم پرداختیم؛ با ما همراه باشید.

  یاد مرگ دلیل اصلی شرکت در مراسم عزاداری است
حجت االسالم حمیدرضا مظاهري سیف در ابتدا و در پاسخ به این 
پرسش که چرا باید برای فردی که زندگی او به پایان رسیده سوگوار 
باشــیم، می گوید: عزاداری برای درگذشــتگان به هدف از این کار 
برمی گردد. در این راستا سه هدف وجود دارد که اگر به آنها پایبند 
باشیم، به این معناســت که کار درستی انجام می شود و خروج از 
چارچــوب این اهداف، کار را احمقانه و پوچ کرده و آن را تبدیل به 
بازی و سرگرمی می کند که معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا خواهد 
کرد. او در توضیح این سه هدف می گوید: نخستین هدف از برگزاری 
مراسم سوگواری، تکریم و گرامیداشت شخص است. متوفی فردی 
بوده که ســال ها در بین ما  زندگی می کرده و حتماً خدماتی را نیز 
برای ما انجام داده و نبودش برای ما فقدان است و باید او را تکریم 
و با احترام و تجلیل برای ادامه زندگی در جهان ابدیت بدرقه کنیم.

عضــو هیئت مدیره انجمن علمی اخالق اســالمی اضافه می کند: 
دومین هدف تســلی دادن و همدردی کردن با خانواده و نزدیکان 
فرد فوت شده است. آیین عزاداری و سوگواری برای مرگ می تواند 
به تسالی خاطر اطرافیان و نزدیکان او کمک کند که این هم کاری 
انسانی است و جنبه همدلی دارد. حجت االسالم مظاهری سیف به 
سومین هدف نیز اشاره کرده و بیان می کند: سومین هدف معقول تر 
بوده و جنبه دینی و معنوی پیدا می کند. ما در سوگواری های دیگران 
شرکت می کنیم زیرا در آیات و روایات به آن توصیه شده است. حتی 
در روایات توصیه شده که اگر دیدید جنازه ای در حال تشییع است 
حداقل هفت قدم آن را همراهی کنید. دلیل این توصیه این است 

که به مرگ فکر کنیم و بدانیم که اتفاقی قطعی و واقعی در زندگی 
ماست و با اینکه سرگرم زندگی روزمره خود هستیم، به این رویداد 

واقعی که در زندگی همه ما رخ می دهد نیز بیندیشیم.

  شادی در مراسم عزاداری با هدف آن همخوانی ندارد
رئیس مؤسســه بهداشــت معنوی عنــوان می کند: یــاد مرگ و 
مرگ اندیشــی در زندگی انسان مزایای اخالقی خوبی دارد و سبب 
می شــود حرص ها، طمع ها، کینه ها و دشمنی ها، وابستگی به دنیا 
و بســیاری دیگر از مشکالت از بین برود. دقیقاً زمانی که فراموش 
می کنیــم روزی خواهیم ُمرد، قلب ما تبدیل به محلی برای رویش 
رذایل اخالقی می شود. یاد مرگ و فکر کردن به آن دوای بسیاری 
از معضالت و مشــکالت اخالقی فرد اســت. او در ادامه می گوید: 
مرگ اندیشــی هدفی معنوی و دینی است اما دو هدف دیگر یعنی 
سوگواری و همدردی، اهدافی انساندوستانه دارند. ارزش های دینی 
جنبه آیینی و مراســم عزاداری را تأیید می کنــد و بر روابط بین 

مســلمین و همدردی با دیگران تأکید بسیاری دارد. رابطه اخوت و 
برادری باید در جامعه ایمانی وجود داشته باشد؛ اینکه در غم و شادی 
دیگران شریک باشیم رفتاری انسانی و مورد تأیید دین اسالم است.

عضو شــورای عالی ادیان معاونت بین الملــل مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم با اشــاره به فیلمی که چندی پیش در فضای مجازی از 
مراسم خاکسپاری همراه با شادی و پایکوبی منتشر شده بود، توضیح 
می دهد: اینکه فرد فوت شده را می شناختیم و او انسان خوبی بوده 
و در آن دنیــا جایگاه خوبی خواهد داشــت پس می توانیم به بهانه 
مردن و عاقبت به خیر شدن او به جشن، پایکوبی، کف، سوت زدن 
و شادی بپردازیم، با هدف همدردی که هدفی انسانی است، مغایرت 
دارد. شادی کردن در مراسم ختم با هدف تکریم نیز همخوانی ندارد؛ 
زیرا بی شک با ادب، احترام و وقار بیشتر می توانیم به تکریم متوفی 

بپردازیم.
مظاهری سیف یادآور می شــود: بازماندگان فرد درگذشته نیاز به 
همدردی ما دارند. عالوه بر آن جنبه اندیشه ورزی و یاد مرگ با شادی 

و سرور سازگار نیست، به همین دلیل در تمام فرهنگ ها می بینیم 
آیین وداع با مردگان آیین وزین، با متانت و محترمانه ای است نه یک 
فضای شــوخ، شاد، پرهیجان و دورهمی. توجه به اهداف، چارچوب 
الگــوی کار را تا حدودی برای ما مشــخص می کند که آیین های 

سوگواری و خاکسپاری باید به چه صورت باشند.

  مایل به رقابت کردن هستیم، حتی در عزاداری!
استاد حوزه علمیه قم به افراط و تفریط های موجود در آیین عزاداری 
برای درگذشتگان اشــاره کرده و بیان می کند: باید در حد معقول 
هزینه هایی را برای گرامیداشت فرد فوت شده انجام داد، اما مشکل 
از آنجا به وجود می آید که ما در همه موارد مایل به رقابت هستیم؛ 
حتی در تالشیم با تاج گل های بیشتر، پذیرایی مفصل تر و مجالس 

بزرگ تر در مرگ هم برتری خود را به همه نشان دهیم.
او با اشاره به ســوره تکاثر توضیح می دهد: این آسیب ها از مواردی 
اســت که قرآن هم به آن اشاره کرده اســت. در سوره تکاثر داریم 
»أَلْهاُکُم الَتّکاثُُر؛ َحَتّی ُزْرتُُم الَْمقابَِر«؛ یعنی افزون طلبی و تفاخر شما را 
به خود مشغول داشته و از خدا غافل نموده است؛ تا آنجا که به دیدار 

قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن 
افتخار کردید. این سوره درباره قبایلی نازل شد که بر 
یکدیگر تفاخر می کردند و با کثرت نفرات و جمعیت 
یــا اموال و ثروت خود بر آن ها مباهات می نمودند؛ تا 
آنجا که برای باال بردن آمار نفرات قبیله به گورستان 

می رفتند و قبرهای مردگان هر قبیله را می شمردند.
عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشکی 
تأکید می کند: قرآن بــا این آیه اوج حماقت برخی 
انسان ها را نشــان می دهد. فردی فوت می کند بعد 
خانواده او به تعداد تــاج گل ها و هزینه های اضافی 
مراسم و... فخرفروشی می کنند که نشان از آن دارد 
این مراسم از هدف اصلی خود فاصله گرفته و اهداف 
دنیوی موهوم مانند رقابت و چشم و همچشمی به 
میان می آید. در این شرایط دیگر حواس به همدلی و 
تکریم نیست و با این افراط و تفریط ها و بدعت ها بر 

فشار روانی افراد اضافه می کنیم.
مظاهری ســیف در پایــان خاطرنشــان می کند: 
دعــای خیــر و طلــب آمــرزش و عفــو از درگاه 
خداوند برای مــرده ثواب دارد؛ بنابراین احســان، 

انفــاق، هدیه مادی و معنوی فرســتادن در حق فرد فوت شــده 
برای شــادی روح او بسیار مؤثر اســت، اما تا حدی که در این راه 
 گرفتــار افراطی گری نشــده و در چارچوب دســتورات اســالم و 

توصیه اولیای دین عمل کنیم.

  خوشی های انسان لحظه ای است  رسا: آیت اهلل علیرضا اعرافی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید جامعه الزهرا)س( گفت: اخالق در نهج البالغه، اخالق آمیخته با سیاست، حکومت، اجتماع و مسائلی است که موال امیرالمؤمنین)ع( با آن دست و پنجه نرم می  کند. در نهج البالغه یک دنیاشناسی در قالب 
تمثیالت و تشبیهات آمده است که همگی کوچکی، ضعف ها و نقص های این عالم را نشان می دهند. کوچکی دنیا در مقیاس فردی این است که خوشی های انسان لحظه ای است و عمر یک فرد نیز در برابر جهان بی پایان اصالً به حساب نمی آید و اگر از مقیاس فردی عبور کنیم، تمام این عالم با وجود این گسترش 

بزرگ از جمله کشف کهکشان ها و سیارات و عالم های مختلف، براساس روایات در برابر عالم آخرت و جهان دیگر هیچ است. امیرالمؤمنین)ع( می  فرمایند: زیبایی ها و نیکی های این عالم هم منکر و نازیبا هستند، چون خالص نبوده و محدود هستند و به سرعت به انسان پشت می  کنند.

حوزه ای انقالبی است که در مراحل تمدن سازی نقش ایفا کند    شبستان: حجت االسالم دکتر علیرضا پیروزمند معتقد است: اتفاقی که باید در حوزه های علمیه بیفتد این است که مأموریت  آن ها عالوه بر شناخت و ابالغ دین باید به سطح اقامه دین ارتقا یابد. وقتی صحبت از اقامه دین می کنیم 
یعنی علم فرد علم اقامه دین باشد؛ اقامه دین به هیچ وجه نمی تواند از جامعه سازی و تمدن سازی گسسته باشد؛ در نتیجه دانشی که یک حوزوی پیدا می کند باید بتواند امتداد معارف دین در سطح سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و ساختارسازی ها را دنبال کند؛ یعنی حوزه های علمیه باید اسالمیت نظام 

را در همه سطوح مراقبت، هدایت و نظارت کنند. حوزه انقالبی حوزه ای نیست که تنها حضور سیاسی در صحنه های سیاسی حرکِت انقالب داشته باشد؛ بلکه باید بتواند در مراحل پیشبرد انقالب که اکنون مرحله دولت سازی و پس از آن کشورسازی اسالمی است، نقش خود را ایفا کند. 

کتابخانه

یکی از اهداف 
سوگواری برای 

درگذشتگان، 
یاد مرگ و 

مرگ اندیشی است 
تا بدانیم مرگ 

رویدادی واقعی 
است که برای همه 

ما رخ می دهد

بــــــرش

»تو رفتی و دنیا سیه پوش ماند«

رنگ سیاه و نسبت آن با تشیع 

به تازگــی در روزنامه »همدلی« مقالــه ای به قلم فردی به نام 
»بهروز مرادی« نگاشته شده است که به شکلی غیرکارشناسی 
به عزاداران حضرت سیدالشــهدا )ع( و پوشیدن رنگ مشکی 
تاخته و آن را بدعتی مخرب در دین دانســته اســت! از این 
رو در این نوشــته سعی می شــود ضمن پاسخ به این نوشتار، 

نسبِت رنگ مشکی با تشیع بررسی شود. 
اوالً؛ آنچه نویســنده مدعی شده که در آیات و روایات و علم 
روان شناسی رنگ مشکی نشان حزن و اندوه و خشونت است 
و به صورت مطلق مورد نهی قرار گرفته، ســخنی نادرست و 
باطل اســت؛ زیرا در قرآن از رنگ خاصی برای پوشش سخن 
گفته نشــده و در روایات نیز اگر به رنگ های ســفید، سبز و 
زرد در پوشش اشاره شــده و آن را انتخاب برتر دانسته و به 
آن ســفارش کرده اســت، منافاتی با روایات دیگر ندارد که 
بیانگر پوشــیدن رنگ ســیاه صرفاً در عزا و مصیبت اســت و 
علم روان شناسی نیز تأیید می کند پوشیدن رنگ سیاه بر فرد 
عزادار و مصیبت زده تأثیر مثبت داشــته و آالم او را تسکین 

می دهد. 
ثانیاً؛ بررســی تاریخی و فرهنگی اسالم و ملل دیگر نشان از 
کاربردهای متعدد پوشــش رنگ ســیاه دارد. اگرچه یکی از 
کاربردهای اصلی این رنگ در عزاداری ها و مصیبت هاســت، 
ولی یکی دیگر از کاربردهای این رنگ عظمت، هیبت و شکوه 
اســت و سبب اعتماد به نفس فرد می شــود. پوشیدن عمامه 
ســیاه توسط پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و استفاده از 
پرچم ســیاه در جنگ ها بیانگر این کاربرد اســت، همچنین 
دلیل سفارش به استفاده از این رنگ در حجاب بانوان، همین 

نکته است. 
شــاید بتوان گفت دلیل گرایش بنی عباس به انتخاب رنگ و 
نماد سیاه در پوشــش، همین وجود هیبت و شکوه در چشم 
بیننده اســت. پس رنگ مشــکی خواص و ویژگی هایی دارد؛ 
اما آنچه ســبب شــده با وجود چنین کاربردهایی، در روایات 
از پوشــیدن آن نهی شود، مخالفت با نماد فرعونیان آن دوره، 

یعنی بنی عباس اســت که امام صادق )ع( مردم را از همرنگ 
شدن با آنان پرهیز می دهد. 

ثالثاً؛ نویســنده بر اســاس یک روایت، عــزاداری را تنها در 
ســه روز جایز دانســته و عزاداری مؤثــر را مربوط به دوران 
حکومــت اســتبدادی می داند و عزاداری هــای فعلی را فاقد 
کارکرد می شــمرد. در این نوشــته فرصت پاسخگویی مفصل 
به نویســنده نیســت، اما حق این نیســت، گرچــه یکی از 
کارکردهای عزاداری بعد سیاســی آن اســت که می توان به 
تقلید از امام حســین )ع( در برابر حکومت مســتبد ایستاد، 

ولی عزاداری شیعه که فقط سیاسی نیست. 
جامعه ایران یک جامعه شــیعی اســت و شیعه مکتب عشق 
به اهل بیت )ع( اســت. »یفرحون لفرحنــا و یحزنون لحزننا؛ 
شــیعیان گروهی هستند که در شــادی ما شادند و در حزن 
و اندوه ما اندوهنــاک« )بحاراالنوار، ۲۸/44(. مگر می شــود 
خبر شــهادت عزیزترین انســان های عالم و اسارت اهل بیت 
و فرزندان آن ها را شــنید و اندوهگین نشــد. گریه بر حسین 
)ع( شــرکت در حماســه او و حرکت در موج اوست که زمان 

نمی شناسد. 
اینکه مراســم عزاداری به عنــوان یکی از شــعائر الهی باید 
تعظیم شــود و حق آن به درستی ادا و پیام مکتب عاشورا در 
تمام عالم فراگیر شود، ســخن درست و بحقی است که قبل 
از همگان بر عهده علما، اندیشمندان، صاحبان قلم، استادان، 
شعرا، مداحان و خطباست و انتظار از نویسنده مقاله فوق هم 
همین اســت. اما آنچه از عهده عموم برمی آید حداقل اظهار 
همدردی و همدلی با خاندان عصمت و طهارت )ع( است که 
در پوشــیدن لباس سیاه و ســیاه پوش کردن اماکن، ظهور و 

بروز پیدا می کند. 
آنچه نویســنده مقاله را واداشــته تا به جای ترویج پیام های 
عاشــورا اینچنین به ســیاه پوش شــدن بتازد و آن را بدعت 
بداند، هر چه بوده دغدغه های دینی و دفاع از عاشــورا نبوده 
اســت؛ چرا که برگزارکنندگان مراســم عزاداری سیدالشهدا 
)ع( در ایــران مردم اند، نه حکومــت. مردم در قالب هیئات و 
تشــکل های مذهبی خود را خادم امام حسین )ع( می دانند و 
برخالف زعم نویســنده، نه مقاصــد دینوی مبتذل دارند و نه 
دنبال سوءاستفاده از این مراســم اند. آنان که مقاصد دنیوی 
دارند و دنبال سوءاســتفاده اند، سیاســت بازانی هستند که نه 

دغدغه دین دارند و نه دغدغه آسایش مردم. 
آری تشــیع مکتب عشق به والیت اهل بیت )ع( است و رنگ 
ســیاه رنگ تشــیع نیســت بلکه محدود به عزاداری ها و ایام 
خاصی اســت که عده ای مدعیان دروغیــن آن را برنمی تابند 

و بدعت می شمارند. 

یادداشت

   معیشت مؤمنانه / بخش پنجم

 »گناه کمتر، زندگی بهتر« را 
جایگزین »فرزند کمتر، زندگی بهتر« کنیم

معارف: توسل به ائمه باید پشتوانه حرکت ما باشد ولی این به آن معنا 
نیست که ائمه قرار است قواعد عالم را به هم بزنند. میرزا جواد آقای 
تهرانی این روایت امام باقر)ع( را روی دیوار اتاقشان نصب کرده بودند 
بُر َعلی النائَِبة َو الَتقدیِر  ُه في الّدین َو الَصّ که »الَکماُل ُکُلّ الَکماِل اَلَتَفَقّ
الَمعیَشة« یعنی کمال حقیقی انسان این است که در درجه اول، دینش 
یک دین ارثی بدون فهم نباشــد، بلکه از آگاهی عمیق حاصل شود؛ 
دوم اینکه در ســختی ها صبور باشد و آخر اینکه برای معیشت خود 

طرح داشته باشد.
داســتانی است که شخصی پیش پیامبر آمد تا گدایی کند، حضرت 
رسول)ص( فرمودند: اگر کسی چیزی از ما اهل بیت بخواهد ما او را رد 
نمی کنیم ولی اگر کسی از ما اهل بیت بی نیازی بجوید، خدا او را بی نیاز 
می کند. هنوز که هنوز است بسیاری معنای این روایت را نمی فهمند 
در حالی که اینجا به صراحت گفته می شــود از ما اهل بیت نیز گدایی 
نکــرده و با توکل به خدا، خودتان کار کنید و با عنایت اهل بیت، خدا 
به کارتان برکت می دهد. اهل بیــت)ع( گداپرور نبودند و نباید آن را 
 با معنای توسل اشــتباه گرفت. این گفته اهل بیت)ع( که می گویند

 نمکتــان را از ما بخواهید، یعنی مــردم بدانید ما همه کاره این عالم 
هستیم و شما نیز مستقل نیســتید و باید از خدا بخواهید. اقتصاد، 
معیشــت، اخالق و معنویت با همدیگر کالف هســتند و نمی شود 

آن ها را از یکدیگر جدا کرد. در روایت است، اگر کسی پنج چیز 
داشــته باشد، عذری برای ترک عمل اخروی ندارد: همسر 

شایسته ای که مؤمن را در امر دنیا و آخرت یاری کند؛ 
فرزندان شایسته ای که جمعیت آن ها سبب عزت 

انسان می شود؛ فراهم بودن اسباب معیشت 
در شهر و دیار خود؛ اخالق خوبی که با 

آن با مردم مدارا کند و دست آخر 
اینکه اهل بیت)ع( را دوست 

داشته باشد.
اقتصاد  معیشــت، 
معنوی است، یعنی 

تولیــد ثروت خــودش یک 
در  می شــود.  محسوب  عبادت 
روایات آمده که گناه، معیشــت 
را خــراب می کنــد  و حضرت 
امیرالمومنین)ع( در همین مورد 
می فرمایند: وقتی انسان مرتکب 
گناه می شــود، خدا می خواهد 
گوش انسان ها را بپیچاند و آن ها 
را مجازات کند. اگر گناه این قدر 

زیاد نبود، باید تأثیر عزاداری های این ایام صدچندان می شد. عزاداری ها 
باید موجب شــوند انسان نسبت به ولی، احساس بدهکاری کند ولی 
ما بیشتر طلبکاریم. بزرگ ترین گناه ما نیز بی دغدغه بودن نسبت به 
ولی  و مسائل اجتماعی است. بی توجهی به مسئله امر به معروف خود 
مصداق کامل این گناه است، تأثیرگذار نبودن آن نیز به این دلیل است 
که مقدمات آن در جامعه فراهم نشده است. تنگ شدن معیشت نیز 
مصداق همان سخن امیرالمؤمنین)ع( است، چرا که خدا می خواهد به 
انســان گوشمالی بدهد تا نسبت به اعمال بد و گناهانش توبه کند و 

عبرت و پند بگیرد.

  استغفار عامل فراوانی رزق است
در کالم امیرالمؤمنیــن)ع(، خداوند اســتغفار را عامــل فراوانی رزق 
 قرار داده اســت و حضــرت به ایــن آیه ها اســتدالل می کنند که 
ماَء َعلَْیُکْم ِمْدراراً؛  اراً؛ یُْرِســِل الَسّ »َفُقلُْت اْســَتْغِفُروا َربَُّکْم إِنَُّه کاَن َغَفّ
اٍت َو یَْجَعْل لَُکْم أَنْهاراً« و  َو یُْمِدْدُکْم بِأَْمــواٍل َو بَِنیَن َو یَْجَعْل لَُکْم َجَنّ
می گویند: اســتغفار کنید تا ببینید که خداوند چگونه برکاتش را از 
آســمان بر شما می فرستند و با اموال و فرزندان یاریتان می کند. پس 
تأثیر گناه را در معیشــت جدی بگیرید و گناه را از زندگی تان حذف 
کنید. خدا نیامرزد کســانی را که به جای اینکه بگویند »گناه کمتر، 
زندگی بهتر« شعار دادند »فرزند کمتر، زندگی بهتر«. این رویکرد، 
فرزنــدان را کمتر کرد ولی زندگی هــا را بهتر نکرد؛ چرا که 
گناه روز به روز بیشــتر شد. در حالی که در روایات گفته 
شده، اگر کسی عشیره ندارد و می خواهد عزیز باشد 
باید از ذلت گناه دور شــود. پس در درجه اول 
ما باید درباره مسئله معیشت در آیات و 
روایات درست فکر کنیم تا به نتیجه 
برســیم. در تعقیبــات نماز نیز 
به ما رســیده که تحصیل 
رزق، اســباب می خواهد؛ 
پس انســان وظیفه دارد 
طلــب روزی کند؛ چرا که 
حضرت علــی)ع( می فرمایند: »رزق 
دو گونه است: رزقی که تو به دنبالش 
هستی و رزقی که او به دنبال توست«. 
در ۲5 ســال خانه نشینی حضرت، 
بازوی حکومتی را از ایشــان گرفتند 
ولی بــازو و فکر اقتصــادی را که از 
 ایشــان نگرفتند و ایشان سراغ تولید 

ثروت رفتند. 

منبر
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   سید جواد نقوی

︎︦ از ا︑﹞︀م ︨︀︻︀ت ﹋︀ر اداری و ︡﹠﹡︀﹞) ﹩﹇︣︋ ﹏︀︨︣اغ ﹨︀ ،را︣︎، ﹤﹡︀﹠︐︣،﹁﹟ ﹨︀ و ...︠︀﹝﹢ش ︫﹢د.

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹝︣﹙﹥ ای
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨١١٠٠٨ (﹡﹢︋️ دوم )

︳ ر︫️  ﹫﹛ ﹝﹢︗﹢د︠   ︨﹩﹠︤﹍︀︗ ️︗ رد ﹡﹫︀ز﹢﹞ AAAC ﹜﹫ــ  ︨︡︣ شـركت برق منطقه اى گيالن در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︠ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︀د ٢٠٩٨٠٠١٠٩٧٠٠٠٠١۵ و از︐ ﹞︀ره ︔︊️︨   ︫﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︫ــ︩ را از﹢ ︫ــ﹞︀﹜﹩ -︎ 

.︡︀﹝﹡ ای ︋︣﹎︤ار ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ،ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ﹎︪ــ︀︩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 

︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس  www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡.︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢د ،︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ︫﹢د :

١- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ر︫ــ️ - ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ - ︀ر راه ﹇︡س - ا﹝﹢ر 
︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :AAAC ﹜﹫︨ ︡︣︠ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗︤﹍︀︗ ️﹠﹩ ︨﹫﹛ ﹝﹢︗﹢د ︠︳ ر︫️ ︫﹞︀﹜﹩ - ︎﹢︫︩
ــ︀︻️ ١۶ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ   ︨︀︑ ﹩﹎درج آ ا︨ــ﹠︀د :﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ️﹁︀در ﹏﹞ و ︼﹚︊﹞،️﹚﹞، ٣- ز﹝︀ن
٩٨/٠٧/٠٣ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و ︋︀ ︎︣دا︠ــ️ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل 
﹝︺︀دل ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر︀ل از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︎︣دا︠️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ در و︗﹥ ︧ــ︀ب ﹡︧ــ﹫﹛ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠۶١٠۶٠٢۵٢٢٠ ︋﹥ ﹡︀م ︋︣ق 

. ︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ︡︣︠ ای ﹎﹫﹑ن ،︋︣ای ﹤﹆︴﹠﹞
۴- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر :ارا﹥ ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری از وزارت ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

۵- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر:٣ ﹝︀ه
۶- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :﹝︊﹙︼ ۴٠۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝︺︀دل ︀ر︮︡ و ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ 
︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ و ︀ وار︤ و︗﹥ ︋﹥ ︧ــ︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠۶١٠٧٣٧۶۵٨٠ (︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨ــ︍︣ده -︋﹢د︗﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ IR ۵٨٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠۶١٠٧٣٧۶۵دو﹜︐﹩)︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥ ︫︊︀ ٨٠
٧- ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹏﹞︀︻ ️︣︡﹞ ︣︐﹁روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵ در د ︊ ﹫︪﹠︀د﹨︀ :︨︀︻️ ١٠︮   ︎︩︀︪﹎ ٨- ︑︀ر
︑︢﹋︣ ﹝﹛: ︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ︎︀﹋︐︀ی (ا﹜︿ ،ب ،ج)در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︀﹋️ ا﹜︿)،در ︎︀﹋️ ﹐ک و ﹝︣ ︫ــ︡ه ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥  دو﹜️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر،﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک (﹁﹆︳︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ای ﹎﹫﹑ن ا﹇︡ام ﹤﹆︴﹠﹞ رخ ٩٨/٠٧/١۵ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︋︣ق﹢﹞
٩- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .

١٠- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ۴١٩٣۴-٠٢١ 
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر﹡﹢︋️ اول ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۶ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر﹡﹢︋️ دوم ︀ر︫﹠︊﹥ ٢٧/۶/٩٨

 دفتر روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى گيالن 

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۵

۶٠٠١۴۶ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

ا︵﹑︻﹫﹥ ﹝﹛ ︨︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر
﹁︣ا︠﹢ان ︀︮︊︀ن ﹝︐︣م ︣ف و ﹝︪︀︾﹏ ﹝︪﹞﹢ل ﹡︭︉، راه ا﹡︡ازی 

و ا︨︐﹀︀ده از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︮﹠︡وق ﹁︣وش
       در ا︗︣ای ﹝︀ده (٣) آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︑︊︭︣ه (٢) ﹝︀ده ١۶٩ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑ ︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︮﹑﹫﹥ ﹝︭﹢ب ٣١/٠۴/١٣٩۴  
﹠︡وق   ︮﹤﹡︀﹞︀ ︣ای ﹡︭︉، راه ا﹡︡ازی و ا︨︐﹀︀ده از︨  ︭﹢ص ︑︺﹫﹫﹟ او﹜﹢️ ﹝﹢د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩︋  و ︑︊︭︣ه (١) ﹝︀ده ﹝︢﹋﹢ر در︠ 

:︣ز (﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا)﹏︾︀︪﹞ ︣ف و ︊︀ن︀︮ ﹩﹞︀﹝︑ ،ر﹢︋︤﹞ ︣وش ︋︣ ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن﹁
صاحبان حرف و  مشاغل (اشخاص حقيقى)رديف

وكال1

مشاوران حقوقى و مشاوران خانواده2

دفاتر اسناد رسمى3

مشاورين امالك4

5
تاالر پذيرايى، رستوران ها، چلوكبابي ها،كبابى ها، اغذيه فروشي ها و فست فودي  ها، سفره خانه هاى سنتى و كافى شاپ ها، كترينگ ها و تهيه غذاها، قهوه خانه ها 

، سالن هاى غذاخورى و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخى ها، آش و حليم پزى ها، جگركى ها، كته كبابى ها، بريانى فروشى ها و مشاغل مشابه
مراكز اقامتى از قبيل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذيرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها،  باغ ويالها، اقامتگاه هاى بين راهى و متل ها6

نمايشگاه  ها و فروشگاه هاى وسايط نقليه موتورى (به استثناء ماشين آالت راه سازى، ساختمانى و كشاورزى)7

آرايشگاه هاى مردانه و زنانه8

آجيل و خشكبار فروشى ها (به استثناء مشمولين ماده (81) قانون ماليات هاى مستقيم و واردكنندگان)9

قنادى ها و شيرينى فروشى ها، آب ميوه فروشى ها، بستنى و فالوده فروشى ها10

ميوه و تره بار فروشى هاى مستقر در ميادين ميوه و تره بار، بارفروشى هاى ميوه و تره بار، ميوه فروشى ها11

مجموعه هاى فرهنگى و ورزشى12

لوازم تحرير و نوشت افزار فروشى ها (به استثناء توليدكنندگان و واردكنندگان)13

بازى هاى رايانه اى (گيم نت ها) و كافى نت ها14

دفاتر خدمات ارتباطى (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستى)، دفاتر خدمات الكترونيكى (از جمله دفاتر پليس +10، 15
دفاتر خدمات الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات الكترونيك قضايى)

از ا︋︐︡ای ︨ــ︀ل١٣٩٩ ﹝﹙︤م ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︮﹠︡وق ﹁︣وش (︀︎︀﹡﹥ ︎︣دا︠️ ﹝︐︭﹏ ︋﹥ ︫ــ︊﹊﹥ ︎︣دا︠️ ︋︀﹡﹊﹩) و 
︮︡ور ︮﹢ر︑︧︀ب ﹁︣وش (﹁︀﹋︐﹢ر) ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹆︣رات ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︀︮︊︀ن ﹝︪︀︾﹏ و ︣ف ﹝︢﹋﹢ر د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩  آ︡ ﹋﹥ از ا︋︐︡ای ﹝︣﹝︀ه ︨ــ︀ل ︗︀ری ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ در﹎︀ه ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
www.tax.gov.ir  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︔︊️ ︨ــ︣︀ل ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀︎/﹤﹡︀︀︎︀﹡﹥  ﹨︀ی ︎︣دا︠️ ﹝︐︭﹏ ︋﹥ ︫︊﹊﹥ ︎︣دا︠️ ︋︀﹡﹊﹩ ︠﹢د 

(﹋︀ر︑﹢ا﹡ ︀ی ︋︀﹡﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡                                                                                           ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٩۵۶٠۶/ م ا﹜︿ ٢٠۴۶
٣۵٠١٩-٠٢١ ︨︐︀د ︠︊︣ی د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︣ا︨️    روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر   ١۵٢۶ ﹝︣﹋︤ ار︑︊︀ط ﹝︣د﹝﹩
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س
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۸۰
۷۹
۱۶

︀ص  ︠﹩﹞︀ ﹫﹞﹥ ای آ︨﹢ده ا﹡︪︡︀ن︨  ︡﹝︀ت︋   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١٧٠۵۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢۵٨۴١٠۶

ــ﹞︀ره  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٢٠ و ا︗︀زه ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠٨,١۶ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
٩٧,۶٨٠۶۴١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٨,٢١ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︋﹫﹞﹥ ا︣ان ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︨︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 
︀﹝︡اران ︑︀﹝﹫﹟  ︡ه︨  ︀ً از ﹝﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل︫  ﹞︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩﹛︀︀م ۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر﹡︀  ︋﹜  ︨٢۶٠ ﹤ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛︋ 
﹎︣د︡ه ا﹁︤ا ︩︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡ و ذ﹏ ︔︊️ از ﹜︀ظ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ در ︑︀ر ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ 

︑﹊﹞﹫﹏ ا﹝︱︀ ﹎︣د︡ه ا︨️.
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢٨)

س
,۹
۸۰
۷۹
۱۳

١٠١٠٢۵٨۴١٠۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢١٧٠۵۶ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ ﹫﹞﹥ ای آ︨﹢ده ا﹡︪︡︀ن︨  ︡﹝︀ت︋   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠٨,١۶ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٧,۶٨٠۶۴١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٨,٢١ ﹤︋
︋﹫﹞ــ﹥ اــ︣ان ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︻﹙ــ﹩ ا﹋︊︣ ﹇﹙﹩ زاده ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩ ٢١٨٠٢٧٢٢٧٨ ︋︧ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و 
︠︀﹡﹛ ︨ــ﹫︡ه ﹝︺︭﹢﹝﹥ ﹝﹢︨ــ﹢ی ︫ــ﹫︣ازی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٢١٨١١٩٠٢٢۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ا﹝﹫﹠﹩ ﹇ــ︣ه زاغ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٢٩٣٠٠٢٧۴٧٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡ آ﹇︀ی ︗ ︡﹝﹞︀﹡﹍﹫︣ی ز﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٢١٨٠٢٧۵٣۴١ 
 ︡﹡︡ ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝︧ ﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٢١٧٠٢٢٠١۶١︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹝︣﹛ ﹝﹞﹢دی︋  ︀زرس ا︮﹙﹩ و︠   ︋️﹝︧︋
ا﹝︱︀ء ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ از﹇︊﹫﹏ ﹉ ︨ــ﹀︐﹥ ︋︣وات و ﹇︣ارداد ﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣                 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ و اوراق ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹇﹙﹩ زاده ︋﹥ ﹨﹞︣اه ️﹋︫︣ ︣﹞ زاده ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹩﹚﹇
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢۵)

شركت سهامى برق منطقه اى گيالن
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آگهى تجديد مناقصه
نوبت اول

︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨ــ︀ی ︫ــ︣ی 
︫︣داری ︨︊︤وار ︋﹥ ا︨︐﹠︀د رد︿ ٣٢٠١٠٢ ︋﹢د︗﹥ 
︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︎ــ︣وژه ︑﹊﹞﹫﹏ ︗︡اره 
ــ﹞︀﹜﹩ را   ︫︡﹠︋︣﹝﹋ ﹏  ︎︰︣︺︑ ︨ــ︀زی ﹋︀ل ︻﹫︡﹎︀ه و
︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۶/٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋ــ﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︡ 
️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥  ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︫ــ︣﹋
ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ 
 ️︗ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︊︤وار  ︣داری︨   ︫️︀  ︨﹤  ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.sabzevar.ir آدرس ﹤︋
︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ۵٠٠/٠٠٠/٣١٢ 
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ ︀ل ︋﹥ ︮﹢رتر
﹫︪﹠︀د﹨︀  ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎   ︨ ً︀ ﹠﹝︲
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ﹝︐ــ︀ر ا︨ــ️. آ﹞ ﹟︣︠﹙ــ️︫ 
️ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن  ﹋︀︎ ﹏﹢︑
︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٣ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨︀︻️ ١٢ 
︀ز﹝︀ن   ︨﹏﹞ ︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١۴ در﹊ روز ︣︸

︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. ︻﹞︣ان︋ 
︀ز﹝︀ن  ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 

د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران(﹡﹢︋️ ︨﹢م)
 ︣﹨ ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫از ﹋﹙﹫﹥ ا ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹎﹢﹡﹥ اد︻︀﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ 
و   ٣٩٨٢  ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋  ( ︠︀ص   ﹩﹞︀︨  ) رخ   ﹟﹫︀︎
 ﹤﹫﹀︭︑ ︀ل  در   ﹤﹋  ١٠٣٨٠١٩٨٧٨٨  ﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫
 ﹩︐﹝︧﹇ ﹩﹑︮ا ﹤﹐ ︀ده ٢٢٥﹞ در ا︗︣ای ︫︡︀︋ ﹩﹞
از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ارا﹥ ا︮﹏ ا︨﹠︀د 
و ﹝︡ارک ، ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٦ ﹝︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر 
او﹜﹫﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ﹝︪︡ ، ︠﹫︀︋︀ن 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ح ، ︎﹑ک٢︐﹁ ﹤﹢﹋ ، ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ١٦
 ﹩︀︻اد  ﹤﹡﹢﹎  ︣﹨  ﹏︋︀﹆﹞ در   ️﹋︫︣ ا︨️   ﹩︡︋
﹎︣دد    ︦﹊︺﹠﹞  ️﹋︫︣  ﹤︋ ﹁﹢ق   ️﹚﹞ از  ︠︀رج   ﹤﹋

﹝﹡ ﹩︐﹫﹛﹢︧﹢ا﹨︡ دا︫️. 
️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

﹝︖︐﹞︹ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︀︎﹫﹟ رخ
﹩﹡︀︊︺︫ ﹩﹚︻ ︡﹝﹞

/ع
۹۸
۰۵
۰۷
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝﹢︨︧﹥ ︠﹫︣﹥ ا︧︀ن و ﹡﹫﹊﹢﹋︀ری ︻﹙﹩ (ع) 

﹝︪︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٨١٠
 ﹤︣﹫︠  ﹤︧︨﹢﹞ ا﹝﹠︀ء   ️﹫﹨  ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
 ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋   ︪︡﹞ (ع)   ﹩﹚︻ ﹡﹫﹊﹢﹋︀ری  و  ا︧︀ن 
                                     ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در  ﹎︣دد   ﹩﹞ د︻﹢ت   ٣٨١٠
  ١٣٩٨/٠٧/٠٨ ﹝﹢ر︠﹥  دو︫﹠︊﹥  روز   ﹤﹋ ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق 
 :﹩﹡︀︪﹡  ﹤︋  ️﹋︫︣  ﹩﹡﹢﹡︀﹇  ﹏﹞ در   ︊︮  ١٠  ️︻︀︨
 ﹤﹚﹞ - ︪︡﹞ ︫︣ -︤ی﹋︣﹞ ︩︋  -︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣
 ٦ ر︲﹢ی   ︡﹫︫ ︠﹫︀︋︀ن  آ︠︣   ﹏︊﹇︀﹞  ︣︊︺﹞   -︫︣︀︲ر

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ا︮﹑ح ﹝︀ده ١ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ( ︑︽﹫﹫︣﹡︀م )
٢-ا︮﹑ح ︑︊︭︣ه ٣ و ٤ ﹝︀ده ١٤ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

٣-︀︨︣ ﹝﹢ارد ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۷
۹۲
۸

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹝︣﹙﹥ دوم(﹡﹢︋️ دوم)
 ،︦︊︵ ︣ ﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫  ﹞︀ره ٣۶٣٠/۵︫  ︣ا︋︣ ﹝︖﹢ز︫  ︫ــ︣داری ︵︊︦ در ﹡︷︣ دارد︋ 
︣﹋️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏  ︣ای ﹊﹩ از︫   ︋(﹜﹫  ︨﹩  ︋﹤﹊︊  ︫) ﹩﹢راد ﹤﹊︊ ︣داری از︎︣وا﹡﹥︫  ︣ه︋   ︋﹅
 ︳︫︣ا ﹟︡︗︢ا وا﹛ :︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ را از ، ︦︊︵ ︫︣ ︣﹁︀︧﹞ ︣ی︫ درون
﹥ ﹝︡ت ١٠  ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ︣︠﹟ ﹡﹢︋️ آ﹎﹩ ( آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم)︋ 
 ︀و www. Tabas.ir  آدرس ﹤ ︣داری ︵︊︦︋   ︫️︀  ︨﹤ ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه︋  ︣گ︫   ︋️﹁︀در ️︗ روز
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵۶٣٢٨٢۵٠٠١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

︀ر︨︐︀﹡﹩ ︤دی-︫︣دار ︵︊︦   ︋︡﹫︖﹞ 

/ع
۹۸
۰۷
۵۳
۶

ــ﹢دروی رــ﹢ ﹝ــ︡ل  ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی︠  ــ︊︤ و︨  ︋ــ︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٣۶ص۶۵   ︫﹤ ــ﹀﹫︡︋  ١٣٨۶ ر﹡ــ﹌︨ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1030754 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS61002271132161 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹀️ ︋︣و﹝﹠︡ 

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

/ع
۹۸
۰۷
۹۲
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀رس  ︥و︎  ﹢دروی︎  ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋︀رت︠  ــ︊︤،︨  ︋︣گ︨ 
﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۴٨د٣٣ 
ا︣ان ٩۵ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12490255742 و ︫ــ﹞︀ره 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ﹁︀روق ﹨︀︫ــ﹛   ︋CE277270 ﹩︫︀︨ــ
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ز﹨﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣ا︡ ︑﹫︌ دی ام (﹨︀چ 
︋ــ﹉ ) ا﹡︥﹋︐ــ﹢ری ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠ــ﹩ ﹝︡ل 
١٣٨٣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠٩٩٠۵٠۶و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩   
S١۴۴٢٢٨٣١٧٢٣٧٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ – ۵۶۴ ب 

۴۶﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۷
۹۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤  ︋︡﹫﹀ ︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٧٩ ر﹡﹌︨  ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴۵٣ص١۴ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1412279675613 ﹩00202917 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹜﹫ــ﹑ ا...︀ری ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۹۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︡رک ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ا﹞︡ ﹝﹞﹢دی 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ٢١٧ ︮︀دره 
از ﹝︪ــ︡ در﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ر︫︐﹥ 
︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ (﹡︣م ا﹁︤ار)︮ 
ــ﹞︀ره ٣۴۴٩٩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨️ و   ︫︀  ︋︪︡ــ﹞
﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹤  ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا ﹤ ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ -  ﹇︀︨﹛ آ︋︀د – ︋﹙﹢ار ا﹝︀﹝﹫﹥ – ﹡︊︩ 
︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی  ا﹝︀﹝﹫﹥ ۴٢ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ن ار︨︀ل﹑﹫︭︐﹛︀ره (٢) اداره ﹁︀رغ ا﹝︫

/ع
۹۸
۰۷
۲۹
۰

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

/ع
۹۸
۰۷
۹۳
۸

آگهى مناقصه شماره 98/24
︫ــ︣﹋️ ﹝︀︋ــ︣ات اــ︣ان ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁ــ︀رس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ 
︋ــ﹥ ا︗ــ︣ای ﹁﹢﹡︡ا︨ــ﹫﹢ن اوت دور ﹁﹠︦ ﹋︪ــ﹩ و ا︗ــ︣ای ﹎︣ا﹡︡، ﹡︭︉ 
︣ ا︨ــ︀س ﹝︪ــ︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د و  د﹋﹏ و  TI در ٣ ﹝﹢ر ا︨ــ︐︀ن︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ا︗︣ا
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥    ︫️︗، ︳︣ا  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡ 
ــ﹢د ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت   ︫﹩﹞ ︀︲︀﹆︑ .︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ د︻ــ﹢ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ fars.tci.ir  آدرس و ﹤  ︋﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︀ل ا︑︣  ︎﹤︋ ︣︐︪﹫︋
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس

س
,۹
۸۰
۷۹
۱۷

١٠٣٢٠٧۴٩١۴٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٣٧٨٢ و︫   ︫﹤ ︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود︋  ︀﹜﹛ ا︣ا﹡﹫︀ن︋  ︣﹋️ ﹎︧︐︣ش︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ﹋︀﹝︣ان ︠﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ ک.م ٠٠۴٠٨٠٧٩٠٨ ︋︀ 
︎︣دا︠️ ۵٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫ــ︣﹋️ ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ︠﹢د را از ۵٠٨۵٠٠٠٠٠ ︋﹥ ۵۵٠٨۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ا﹁︤ا︩ داد. ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ از 
     ︫︣︣ح ز ﹤︋ ﹤︀﹞︨︣ ︩از ا﹁︤ا ︦︎ ﹉ ︣﹨ ﹤﹋︪︣﹛ا ﹜︨ ︀ء و ﹝﹫︤ان﹋︫︣ ️︧﹫﹛ .️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا︀ل ︋﹥ ۵۵١٨۵٠٠٠٠٠ ر۵١٨۵٠٠٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞
﹥ ک.م ٠٠٢۵١۵٠٨۶٣ دارای ٢٠٠٠٠٠٠   ︋﹩﹚﹫﹚  ︠﹤﹫﹡︀-﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ٢ ﹥ ک.م ٠٠۴٠٨٠٧٩٠٨ دارای ۵۵٠٨۵٠٠٠٠٠ ر︀ل︨   ︋﹩﹚﹫﹚ ︀︫︡: ١-﹋︀﹝︣ان︠   ︋﹩﹞
ر︀ل ︨ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ٣-﹝﹞︡︻﹙﹩ ︠﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ ک.م ٠٠٢۵۶٣۵١٢٣ دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ۴-︻﹙﹫︣︲︀ ︠﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ ک.م ٠۴۴١۶٧٨۵٩٩ 
﹢ر  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ۶-︨ــ﹫︡ ︵﹥︎  ﹥ ک.م ٠٠٧٩٣۴١۵۴٣ دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر︀ل︨  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ -۵︧ــ︀م ا﹜︡﹟ آ﹇︀ ﹨︀دی︋  دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر︀ل︨ 
 ﹜︀ل ︨ــر﹡﹌ ﹡﹫︀ ︋﹥ ک.م ٠٠۴۶٢٣٣١۶۴ دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر﹢︎ ︡﹝﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ٧-ا︀ل ︨ــــ﹩ ︋﹥ ک.م ٠٣٧١٧١٩٧۵۵ دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر︀︊︵︀︊︵

 :︡︀ق ﹎︣د﹛ع ︫︣﹋️ ا﹢︲﹢﹞ ﹤︋︣﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹝﹢ارد ز︨ ︀لک.م ٠٧٩٣٣٣١۶۴ دارای ٢٠٠٠٠٠٠ ر ﹤︋ ﹩﹡︀︔ ﹩﹡︀︫︀﹋ ︡﹝﹞ ︡﹫︨-ا﹜︪︣﹋﹥ ٨
︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡ــ﹩ –︋︀زر﹎︀﹡﹩ دا︠﹙﹩ و  ︀درات︠  ــ﹥ واردات و︮  ــ﹞﹫﹠︀ر﹨︀ و ﹨﹞︀︪ــ︀-︵︣ا﹩-﹡︷︀رت ﹁﹠﹩-ا﹡︖ــ︀م ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋  ︣﹎ــ︤اری︨   ︋» 
︠︀ر︗﹩- ︵︣ا﹩ و ﹝︣︡️ ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︫ــ︣﹋️- ︨ــ︀︠️ ︵︣︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ︾﹫︣ ︮﹠︺︐﹩-﹝﹠︨︡﹩ و ا︗︣ای ا﹡﹢اع ︑︀︨﹫︧︀ت 
︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟-︑︖︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉- ︊﹊﹥ ای و ︾﹫︣ ﹨︣﹝﹩ ﹝﹠︴︊﹅︋   ︫︣﹫︾ ﹩︋︀︣ا﹡﹩-︨︨︡︀زی-را﹨︧︀زی-︋︀زار﹝︻-﹩﹡︀﹝︐︠︀ ︣وژه ﹨︀ی︨  –﹝︪︀ر﹋️ در︎ 

ار︨︀ل ﹝︭﹢﹐ت و ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︫︣﹋️ ︋﹥ ︨﹀︀رش ﹝︪︐︣︀ن دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩-︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح»  
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢٩)

س
,۹
۸۰
۷۹
۱۱

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود ︣داز ︗︀ن آ︨﹫︀︋  ︣﹋️ ﹡﹢ر︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧۴٧٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣٠٩٢١٢١

﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶٧٨۵٠۴٨٢۴   ︫﹤ ﹢ر︫︉︋  ︤اد︎   ︋: ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠ ر︀ل︋   ︫﹤︀﹞︣ــ ــ︣﹋︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. در ﹡︐﹫︖﹥︨   ︫︿ــ︣﹋️ در رد ﹠︡وق︫   ︮﹤ ︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل︋   ︎︀︋
 :﹤︀﹞︨︣ ︩از ا﹁︤ا ︡︺︋ ﹉︣﹨ ﹤﹋︣﹛  ا﹜︪ــ︨ ︧ــ️ ︫ــ︣﹋︀ و﹫﹛ .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا١۵٠٠٠٠٠ر
︻︊︀س روش ﹡﹫﹊﹢ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۴۶۴٢٢٩۶١ دار﹡︡ه ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛  ا﹜︪︣﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ﹡︀دری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶۴٩۶١٢٩٨٣ دار﹡︡ه 

﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛  ا﹜︪︣﹋﹥ ︋︤اد ︎﹢ر︫︉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶٧٨۵٠۴٨٢۴ دار﹡︡ه ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛  ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢٣)

س
,۹
۸۰
۷۹
۱۰

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود ︣داز ︗︀ن آ︨﹫︀︋  ︣﹋️ ﹡﹢ر︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧۴٧٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣٠٩٢١٢١

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹁︀︵﹞﹥ ﹡︀دری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶۴٩۶١٢٩٨٣ 
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١۵٠٠٠٠٠ ر︀ل︋   ︫﹤︀﹞︣ ︀رج ﹎︣د︡ در ﹡︐﹫︖﹥︨  ــ︣﹋️︠  ــ︣﹋️ از︫  ﹠︡وق︫  ﹢د از︮  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥︠   ︨﹤﹫﹚﹋ ️﹁︀در ︀︋
︣﹝︀﹥: ︻︊︀س  ︺︡ از ﹋︀﹨︩︨   ︋﹉︣﹨ ﹤﹋︪︣﹛ا ﹜ ︣﹋︀ و︨  ١٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡. ﹜﹫︧ــ️︫ 
روش ﹡﹫﹊﹢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۴۶۴٢٢٩۶١ دار﹡︡ه ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨ــ﹛  ا﹜︪︣﹋﹥ ︋︤اد ︎﹢ر︫ــ︉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶٧٨۵٠۴٨٢۴ دار﹡︡ه 

﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛  ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢٢)

︣داز  ـ︣﹋️ ﹡ـ﹢ر︎  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︗︀ن آ︨﹫︀ ︋︀ ﹝︧ـ﹞ ️﹫﹛﹢︡ود ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧۴٧٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠١٠٣٠٩٢١٢١
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︋︴ــ﹢ر                    
 : ︡ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ﹢︱︻ ️﹝︧ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۶٧٨۵٠۴٨٢۴︋   ︫﹤ ﹢ر︫︉︋  ︋︤اد︎ 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︻︊︀س روش ﹡﹫﹊﹢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ٠٠۴۶۴٢٢٩۶١ ︋︧ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه ا﹡︐︀ب 
﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دارو︑︺︡آور ︫︣﹋️ 
︣وات ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ و  ــ﹀︐﹥︋   ︨﹉ ﹏﹫︊﹇ از
 ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ اوراق ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٠٨٢۴)

س
,۹
۸۰
۷۹
۱۲

ع ۹
۸۰
۷۸
۸۰

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣،﹡﹍ــ︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
در﹝ــ︀ن  و  ︋︡ا︫ــ️  ︫ــ︊﹊﹥  ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۵، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۷۸
۸۲

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز ــ﹥ ، ︵︊ــ﹫︑ ــ︣دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

︾︢ای دا﹡︪ــ﹊︡ه ︎︨︣ــ︐︀ری ﹋︀︫ــ﹞︣ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۴، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋︣ ﹝︫︀﹋ ﹤﹊︊ ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

   دکتر حسین رجب زاده، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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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
جزئیات فراخوان ۱۵ صنف و ۵۰ شغل برای نصب کارتخوان 
دانشجو: ســازمان مالیاتی به ۱۵ صنف 
جدید شــامل ۵۰ شــغل بــرای نصب 
کارتخوان فراخوان صادر کرد. بر اســاس 
اطالعیه ســازمان امــور مالیاتی، تمامی 
صاحبان حرفه های وکال، مشاوران حقوق، 
مشــاوران امــالک، تاالرهــای پذیرایی، 
رستوران ها، اغذیه فروشی ها، مراکز اقامتی 
اعم از هتل و مسافرخانه ها، نمایشگاه های وسایل نقلیه، آرایشگاه ها، آجیل و خشکبار، 
قنادی، میوه و تره بار، مجموعه های فرهنگی ورزشی، لوازم التحریر، بازی های رایانه ای 

و دفاتر خدمات ارتباطی باید تحت نظارت امور مالیاتی قرار بگیرند.

اقتصاد دنیا بدون نفت خلیج فارس چقدر دوام می آورد؟ 
فارس: کل ذخایر استراتژیک نفت در جهان ۱.4 میلیارد بشکه برآورد شده است. 
چنانچه تنش ها در منطقه خلیج فارس باال بگیرد و صادرات نفت این منطقه متوقف 
شود - که بیش از ۱7 میلیون بشکه در روز است- ذخایر نفت دنیا تنها تا 82 روز 
می تواند توقف صادرات نفت این منطقه را پوشش دهد. ذخایر ۱.4میلیارد بشکه ای 
نفت جهان برای پوشش نفت ازدست رفته عربستان، یعنی ۵.7 میلیون بشکه در روز 

نیز تا 24۵ روز دوام خواهد آورد که معادل حدود هشت ماه است.

ترخیص موبایل های پستی از گمرک کلید خورد
ایرنا: معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران گفت: مشکل ترخیص موبایل هایی 
کــه به صورت پســتی به گمــرک امام 
خمینی)ره( ارسال شده بود، برطرف شده 
و صاحبان کاال می توانند برای تحویل، اقدام 
کنند. مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: 
مقرر شــد گمرکات با اســتفاده از بستر 
سامانه جامع گمرکی نسبت به ترخیص کاالهایی که از طریق پست وارد می شوند، 

اقدام کنند، بنابراین برای ترخیص اقالم یاد شده مشکل خاصی وجود ندارد.

از هر چهار ایرانی، یک نفر بیکار است
نود اقتصادی: بر اساس اطالعات مرکز آمار، حدود 2۳ میلیون نفر در جامعه بیکار 
هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر چهار نفر در جامعه است. چنین 
آماری از میزان بیکاری، وضعیت معیشت سرپرستان خانوار را با چالش های بسیاری 

همراه کرده است.

عربستان نمی تواند نفت مورد نیاز جهان را تأمین کند
مشرق نیوز: ابوالفضل حسن بیگی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: با 
بمباران مجتمع نفتی آرامکو، عربســتان 
نمی تواند نفــت مورد نیاز جهان را تأمین 
کند. بخشی از پاالیشگاه به کلی ذوب شده 
و تا ســال ها قابل بازسازی نیست و عالوه 
بر این، روحیه کارکنان این شرکت کاماًل 
از بین رفته است و مستشاران خارجی از ترس حمله مجدد یمنی ها در حال ترک 
عربستان هستند. آمریکا نگران افزایش قیمت نفت است و به اروپایی ها دستور داده 

از ذخایر استراتژیک خود استفاده کنند.

فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل می رسد
ایرنا: رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: به دلیل ثبات 
نرخ ارز، نبود خریدار در بازار و وجود تعداد زیاد فروشندگان، پیش بینی می شود تا دو 
ماه آینده شاهد به حداقل رسیدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو باشیم. به گفته 
سعید مؤتمنی، قیمت خودرو در روزهای گذشته و پیش از تعطیالت ماه محرم تا 
حدودی با شیب مالیم کاهش داشته و این رویه را می توان در همه انواع خودروهای 

داخلی، مونتاژی و وارداتی مشاهده کرد.

مبل سازان با کمبود نقدینگی روبه رو هستند
اقتصاد نیوز: علیرضا عباسی، رئیس 
اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران 
گفت: به دلیل گران شدن بیش از 2.۵ 
برابری مواد اولیه، واحدهای صنفی به 
شــدت با کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش مواجه اند و متأســفانه هر 
روز شاهد تعدیل نیروهای انسانی در 
کارگاه های مختلف هستیم. متأسفانه شــاهدیم اعطای تسهیالت کم بهره به 

تولید به شدت کاهش پیدا کرده است.

صادرات سیمان به چین و بنگالدش افزایش یافت 
فارس: یک کارشــناس صنعت سیمان از افزایش صادرات سیمان به چین و 
بنگالدش در پنج ماهه اول امســال خبــر داد و گفت: در حال حاضر یکی دو 

کارخانه سیمان محصولشان را زیر قیمت مصوب عرضه می کنند.
علی محمــد بُد بــا بیان اینکه صادرات کلینکر ایران به چین در ســال جاری 
افزایش داشــته است، اظهار داشت: صادرات ســیمان ایران به عراق در سال 
جاری کاهش داشته است، ســاخت کارخانه های سیمان در این کشور دلیل 

اصلی کاهش خرید عراقی ها از ایران است. 

کشاورزان به هیچ عنوان گندم را با خاک قاطی نمی کنند 
تابناک: عطااهلل هاشمی، رئیس بنیاد ملی 
گندم کاران ایران معتقد است: کشاورزان 
همواره به گندم به عنوان برکت خدا نگاه 
می کنند و قاطی کردن شن و ماسه و یا هر 
چیز دیگری را با گندم، بی حرمتی به نعمت 
خداوند می دانند. وی گفت: آنچه به تازگی 
در رســانه ها مطرح شد، شــن و ماسه و 
فضوالت حیوانی با گندم قاطی شده و تحویل مراکز خرید داده اند، این کار از سوی 

دالالن و قاچاقچیان بوده که همواره دنبال سود خودشان هستند.

درآمد آبخیزداری ۶ برابر هزینه اش است 
شفقنا: علی شهبازی، کارشــناس حوزه آبخیــزداری معتقد است، بر اساس 
مطالعات، ارزش اقتصادی حاصل از آبخیزداری ۶ برابر بیشــتر از هزینه  های 
آن اســت. شــهبازی گفت: ارزش اقتصــادی حاصل از آبخیــزداری به ازای 
هــر مترمکعب برای فقط ســه کارکرد ذخیره آب، کنترل رســوب و ذخیره 
دی اکســید کربن برابر یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان محاســبه شده است. 
طبق بررســی ها خسارت های ناشی از وقوع ســیالب در اواخر سال ۱۳97 و 
اوایل ۱۳98 حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با آبخیزداری 

می توان در آن صرفه جویی کرد.

قیمت دفتر دانش آموزی اعالم شد
و  کارشــناس  حســینی،  فــرارو: 
بازرس نوشــت افزار ســازمان حمایت 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
گفت: طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
کشــور، قیمت دفاتر دانــش آموزی به 
ترتیب دفترچــه 4۰ برگ، هزارو 7۰۰ 
تومان، ۶۰ برگ، 2هزار و ۵۰۰ تومان، 
8۰ بــرگ، ۳هزار و 4۰۰ تومان و دفترچه ۱۰۰ بــرگ، 4هزار و 2۰۰ تومان 
تعیین شده اســت و اگر نرخ خریداری بیشتر از این رقم باشد، تخلف صنفی 

واحد محرز است.

محدودیت های جدید برای 2 میلیون مسافربرآنالین دردسرساز می شود؟

ترمزی برای تاکسی های اینترنتی
 اقتصاد/فرزانه غالمی  بر اســاس اعالم 
پلیس راهور ناجا و شهرداری تهران، فعالیت 
تاکســی های اینترنتی تا کمتر از یک هفته 
دیگر با محدودیت هایی همراه خواهد شــد؛ 
محدودیت هایی که اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی آن را غیرقانونــی و حاصلش را نه 
ساماندهی این فعالیت استارتاپی، بلکه فشار 

اقتصادی بر مصرف کنندگان نهایی می داند.
پلیس راهور ناجا به تازگی اعالم کرده از این 
پس گذشت دو ســال از صدور گواهی نامه 
و ســن بــاالی 2۳ ســال بــرای رانندگان 
تاکسی های اینترنتی الزامی است و بر اساس 
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری، اگر خودرویی 
در اختیار شخصی باشد که شخص حقیقی 
و حقوقــی برای وی مجوز صــادر کرده، در 
صورت بروز تصادف، بخشی از مسئولیت بر 
عهده شرکت و ســازمان صادرکننده مجوز 
خواهد بود. در همین حال محسن پورسید 
آقایی، معاون شهردار تهران گفته از ابتدای 
پاییز همه تاکسی های اینترنتی تحت نظارت 

شهرداری قرار می گیرند. 
با اعالم آغاز این محدودیت ها 
از ابتدای مهر ماه این گونه به 
نظر می رســد که دســت کم 
خود  هــدف  به  شــهرداری 
مبنی بر تحت نظــارت قرار 
دادن فعالیــت تاکســی های 
اینترنتی دست یافته و بحث 
و جدل های پیشــین اتحادیه 
کشــوری کســب و کارهای 
مجازی با شهرداری برای دریافت عوارض از 
این فعالیت به نفع شهرداری به پایان رسیده 
است، اما بر اســاس اظهارات افراد مطلع در 
اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی هنوز 
هیچ حکم قانونی برای نظارت شــهرداری و 
حتی اعمــال محدودیت های ناجا که منجر 
به افزایش قیمت خدمات این تاکســی ها و 
کاهش تعداد رانندگان خواهد شــد، صادر 
نشــده است و بر همین اســاس، اتحادیه و 
شــرکت های اینترنتی تاکســی زیر بار این 

محدودیت ها نخواهند رفت. 

 شهرداری، آرزوی غیرقانونی خود 
را رسانه ای کرد

به گفته عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی، هنوز هیچ حکم و یا 
ابالغیه ای برای اعمال محدودیت های اعالمی 
به ایــن اتحادیه کــه صدور مجــوز به این 
تاکسی ها را بر عهده دارد، صادر نشده است 

و شــهرداری، تنها آرزوی غیرقانونی خود را 
رسانه ای کرده است!

رضا الفت نســب به خبرنگار ما گفت: مجوز 
فعالیت 9۵ درصد شــرکت های جابه جایی 
هوشــمند را اتحادیه صادر کرده و کاش ناجا 
و شهرداری برای بررسی ابعاد محدودیت ها و 
زمان شروع آن اندک تعاملی با اتحادیه داشتند 
نه اینکه به صورت غیرقانونی و بدون اطالع ما 
از ابتدای مهر که پیک کاری تاکسی هاست، 
چنین محدویت هایی را اعمال کنند و مردم را 

به دردسر بیندازند. 
به گفتــه وی، تعــداد زیــادی از رانندگان 
تاکسی های اینترنتی، دانشجو و جوان هستند 
و حتی برای تأمین هزینه ها در چند شرکت 
کار می کنند کــه با اعمال این محدودیت ها، 
شغلشان را از دست می دهند. این محدودیت 
به ناوگان هم فشار وارد می کند و در اوج نیاز 
مردم به تاکسی در ابتدای مهر، تعداد رانندگان 
را کاهش خواهد داد با این تفاصیل به صورت 
خودکار، قیمت ها افزایش می یابد که این به 

ضرر مردم است.
الفت نسب با بیان اینکه هنوز آیین نامه وزارت 
صمت و وزارت کشور در این خصوص نهایی 
نشده، ادامه داد: حتی شهرداری گفت این پول 
را دریافت می کنیم و اگر الزم شد عنوانش را از 

عوارض به چیز دیگری تغییر می دهیم!
به گفته ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در چند روز گذشــته در اقدامی بدعت گونه 

پیش نویــس آیین نامــه کمیته ملی شــهر 
هوشــمند را منتشر و استارتاپ های فعال در 
حوزه شــهری را ملزم به پرداخت هزینه به 
شهرداری کرده، فشــارهای اخیر شهرداری 
هم با حمایت این وزارتخانه بوده است، حال 
آنکه وزارت ارتباطات قرار بود کمکی برای رفع 

موانع باشد.
وی این فشارها را موانعی جدید برای کسب و 
کار استارتاپ های شهری دانست و گفت: این 
همه قانون دست و پا گیر، فاقد فلسفه است. 
مشکل ما نبود قانون نیست بلکه مشکل این 
است که سازمان ها خود را با قوانین منطبق 
نمی کنند. با ورود غیرقانونی و بدون تعامل ناجا 
و شــهرداری، هیچ بعید نیست سازمان های 
دیگری هم با بهانه های جدید، کسب و کارهای 
مجازی را زیر فشار قرار دهند و دنبال دریافت 
هزینــه باشــند و درنهایت مــردم را از نظر 

اقتصادی، در فشار بیشتری قرار دهند.
الفت نسب با بیان اینکه بخش خصوصی در 
شــرکت های اینترنتی سرمایه گذاری کرده، 
تأکید کرد: ایــن رفتارها با هدف رفاه مردم 
و یا ســاماندهی نیســت و بخش خصوصی 
را با چالش روبــه رو می کند. در حال حاضر 
2میلیــون راننــده به صورت تمــام وقت و 
نیمه وقت در شــرکت های مجازی تاکسی 
فعال هســتند و ورود شــهرداری به حوزه 
استارتاپ ها به ویژه وقتی نتوانسته با 8۰ هزار 
تاکسی خود، به درستی خدمات رسانی کند، 

اقدامی نادرست است. 

 دریافت همزمان عوارض 
و ارزش افزوده غیرقانونی است 

وکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم 
به خبرنگار مــا گفت: همواره برای اعمال 
محدودیت بر فعالیت شرکت ها می گویند 
در حال تهیه دســتورعمل هســتیم و ما 
درحقیقت نمی دانیم آخرین مدل مدنظر 

این دوستان چیست!
محمــد رحمانــی ادامه داد: شــهرداری 
بــر دریافت عــوارض یا هزینــه خدمات 
شــهری تأکید دارد اما ما همیشــه این 
خواســته را وقتی مالیات بر ارزش افزوده 
می پردازیــم، غیرقانونــی می دانیم. البته 
در خصــوص مــواردی ماننــد داده های 
محرمانه شرکت ها، رسیدگی به تخلفات، 
شرایط کاربران و وســایل نقلیه، شرایط 
ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جایی 
هوشمند و... هم اختالف نظرهایی وجود 
دارد که هنــوز هیچ یک برطرف و نهایی 

نشده است.
جلســه  در  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
دادگاهی که برای بررســی اختالف بین 
اتحادیه و شــهرداری برگزار شــده بود، 
قاضی شــکایت شهرداری را فاقد ساختار 
درست تشخیص داد و جلسه بعدی برای 
بررســی این اختالف، 8 مهــر ماه برگزار 
می شود، اما قطعاً اتحادیه و وزارت صمت، 
شــهرداری  غیرقانونی  خواســته های  از 

تبعیت نخواهند کرد.

موافقت رهبری با برداشت 
۳۰۰میلیون دالر از صندوق 

توسعه ملی برای راه آهن زاهدان 

اول  معــاون  جهانگیری،  اســحاق  اقتصاد: 
رئیس جمهــور از موافقت رهبر معظم انقالب 
با برداشت ۳۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه 
ملی برای راه انــدازی راه آهن چابهارـ  زاهدان 
خبر داد و تأکید کرد وزارت راه و شهرســازی 

باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند. 
وی همچنین با تأکید بر اینکه به دنبال اجرا و 
تکمیل پروژه های زیربنایی در مناطق ساحلی 
مکران هســتیم، از دبیرخانه شــورا خواست 
طرح جامع توسعه سواحل مکران را در اختیار 
دستگاه های اجرایی مرتبط قرار دهد تا هر یک 
از دستگاه ها در جریان وظایف و مأموریت های 
خود قرار گیرد و بر اســاس برنامه زمان بندی 

تعیین شده، اقدامات الزم را انجام دهد.

 عبور 9 درصد از مبادالت دنیا از مکران
دکتر عبدالرحیم کــردی، مدیرعامل منطقه 
آزاد چابهــار در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
ضرورت و اهمیت توجه به چابهار و ســواحل 
مکران گفــت: 9 درصد از کل مبادالت دنیا از 
این منطقه می گذرد که حجمی بیش از ۱۵۰ 

میلیون تن کاال در سال را شامل می شود. 
کردی افزود: اگر زیرســاخت های جذب این 
حجم بار را از طریق ســواحل مکران فراهم 
کنیم، بخش عمده ای از اشتغال و توسعه ای 
که شــرق کشــور برای توســعه متوازن در 
مقایســه با غرب کشــور به آن نیــاز دارد، 

به راحتی جبران می شود.
بــه گفتــه وی، در حال حاضــر این منطقه 
 زیرســاخت های الزم بــرای ورود و خــروج
8/۵میلیون تن بــار را دارد، که در فاز دوم که 
پیشــرفت خوبی نیز دارد بــه 2۰ میلیون تن 
و در فــاز نهایی به 8۰ میلیون تن هم خواهد 
رسید. حال اگر ما برنامه را برای گرفتن سهم 
۳۰ درصدی از این بازار تدارک ببینیم، تحول 

عظیمی در شرق کشور ایجاد خواهد شد.

 سریع ترین و به صرفه ترین مسیر اتصال 
وی با اشــاره به اینکه کشورهای آسیانه میانه 
و افغانســتان که در ســال های گذشته رشد 
اقتصادی خوبی را تجربه کردند، نیاز شــدید 
به ارتباط با دنیا به خصوص آســیای شرقی، 
هند، چین و آفریقا دارند، چابهار را سریع ترین 
و به صرفه ترین مســیر اتصال این کشورها به 
آب های آزاد دانســت و افزود: در شرایطی که 
در این مقیاس در عرصه بین المللی به منطقه 
آزاد چابهار و ســواحل مکران توجه می شود، 
خوشــبختانه با توجه ویژه رهبری در زمینه 
ضرورت توسعه منطقه مکران، دولت روی این 
منطقه مطالعاتی انجام داد و به تمام وزارتخانه ها 
تکلیف کرد پروژه هایی هم که از پیش شروع 

شده با سرعت بیشتری تکمیل شوند. 
وی با اشاره به فعال شدن ستاد توسعه سواحل 
و تصویب تشکیل »ســازمان توسعه سواحل 
مکران« در برنامه ششم گفت: حال اینکه چه 
اتفاقاتی با این همه تأکید در منطقه افتاده است 
باید اول به پروژه های زیرســاختی اشاره کرد، 
مثل بندر چابهار که دسترسی های بی نظیری 
را بــرای کاهش هزینه های حمل و نقل ایجاد 
می کند؛ در ادامه ایــن کار، نیازمند اتصاالت 
زمینی هستیم که در این بخش دو بحث جاده 
و ریل اهمیت ویژه ای دارند؛ جاده از قبل وجود 
دارد ولی نیازمند توســعه و تکمیل است، ولی 
در زمینه راه آهن هنــوز جای کار وجود دارد 
و انتظار داریم با تخصیص اعتبار مســیرهای 
دسترسی به چابهار سریع تر تکمیل و چرخش 
کاالیی از آن طریق برقرار شــود.در این حالت 
چابهار به مثابه شریانی خواهد شد که می تواند 
بســیاری از مبادالت و مناسبات منطقه ای را 

تغییر دهد.

 ابزار ملی برای تغییر معادالت منطقه ای
وی چابهار و ســواحل مکران را ابزار ملی برای 
حضور بین المللــی و تأثیرگذاری در معادالت 
منطقــه توصیف کرد و افزود: اگر به بازار ۳۵۰ 
میلیون نفری آسیای میانه و افغانستان، قفقاز و 
روسیه و شرق اروپا را اضافه کنید، بازاری حدود 
8۰۰ میلیون نفری پشت توسعه چابهار وجود 
دارد. امروز یک کانتینر بار اگر از شــانگهای به 
روسیه برود، یک مســیر ۳8 روزه را باید طی 
کنــد، اما از طریق چابهــار ۱۵ روزه به مقصد 

می رسد. 
کردی با اشــاره به مستثنا شــدن چابهار از 
تحریم ها این نکته را متذکر می شــود که اگر 
مــا وارد توافق های بین المللــی در مرزهای 
خود شــویم و منافع برخی از کشــورها را در 
اقتصادمان درگیر کنیم، طبیعتاً قدرت چانه زنی 
خود را افزایش داده ایم. وی ادامه می دهد: اگر 
ما چند نقطه دیگر مثل چابهار داشتیم به همان 
نسبت فرصت های بیشتری برای توسعه اقتصاد 

زدن تحریم ها ایجاد می شد.  و دور

 در حال حاضر
2 میلیون راننده 
به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت در 
شرکت های مجازی 
تاکسی فعال هستند

بــــــــرش

ارتباط بانکی ایران و روسیه با سپام برقرار شده است      تسنیم: همتی، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد، ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به 
سوئیفت برقرار شده است. وی با یادآوری عضویت اخیر ایران در اتحادیه اوراسیا، گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادالت تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می تواند به توسعه مبادالت 

تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی کند. وی گفت: در جریان دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دو کشور از موضوعات مهم دیدار بود.

7۰ درصد شاغالن جدید 
روستایی سال ۹7 بیمه نیستند 

 رسانه ها منبع خبر قرارداد
 4۰۰ میلیارد دالری ایران و چین 

برنامه راهبردی حمایت از صنعت 
موتورسیکلت تدوین می شود 

ممنوعیت ساخت و ساز در 
برخی مناطق تهران ابالغ شد

 تسنیم  عیسی منصوری، معاون وزیر کار 
اذعان کرد: 7۰ درصد اشــتغال ایجاد شده 
در مناطق روســتایی در سال گذشته بدون 

پوشش بیمه ای است. 
منصــوری گفت: براســاس توافقــی که با 
صندوق بیمه روستاییان و عشایر شد، ۱۰۰ 
هزار نفر از شاغالن مناطق روستایی و عشایر 
در قالب این صندوق زیرپوشــش بیمه قرار 

می گیرند.
معاون وزیر کار بیان کرد: براساس اطالعات 
احصا شــده در وزارت کار، در سال گذشته 
47۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است که 
حدود ۱8۰ هزار مورد آن از پوشش بیمه ای 
محروم هستند. منصوری افزود: از میان 47۱ 
هزار اشــتغال ایجاد شده بیش از ۱4۳ هزار 
مورد در مناطق روســتایی و عشایری بوده 
که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای 
برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این 
ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر 
درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به 

حدود 2۵  درصد رسیده است. 

 جــوان آنالین  شــکرچی، رئیــس مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی گفت: 
شــورای عالی شهرســازی مصــوب کرده تا 
در برخــی مناطــق تهران ســاخت و ســاز 

ساختمان های مهم ممنوع باشد. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیتی 
برای ساخت و ساز در محوطه ها و گسل های 
زلزله در تهران ابالغ شده است، گفت: حریم 
گســل های پنج کالنشــهر تهیه شــده و به 
تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است 
و در تهران نیز مناطقی که نباید ساخت و ساز 
ســاختمان های با اهمیت باال و بیمارستان ها 

انجام شود به شهرداری ابالغ شده است. 
شــکرچی  افزود: در حال حاضر 8۱ کیلومتر 
مربع از شهر تهران در پهنه گسل های اصلی 
قرار دارند، بنابراین ســاختمان های با اهمیت 
باال مثل بیمارســتان ها یا باید از این مکان ها  
جابه جا شــوند و یا پس از گذشــت زمان و 

استهالک ساختمان ها فکری برای آن ها کرد.
به گفته وی، بازنگــری مبحث مقررات ملی 
ســاختمان تکمیل شده و ۶ مبحث دیگر در 

حال ویرایش نهایی است.

 فارس  فریال مســتوفی، رئیس کمیسیون 
بازار ســرمایه اتاق بازرگانی اظهار کرد: منبع 
خبر امضای قــرارداد 4۰۰ میلیــارد دالری 
چین و ایران، غیررســمی و دو رسانه ایرانی و 

انگلیسی هستند. 
عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران 
گفت: وقتی شــرکت های چینی خبر دادند 
قرارداد 4۰۰ میلیارد دالری بین ایران و چین 
به امضا رســیده ادعای آن هــا را باور نکردم، 
بنابراین  از آن ها مســتنداتی خواستم؛ آن ها 
نیز مطالب منتشر شده در این دو رسانه شرق 
و پلتویوم کونومیســت را ارائه دادند که اخبار 
منتشر شده از دو رسانه هم نمی  تواند سندیت 

داشته باشد. 
وی بیان داشت: در جلسه هیئت نمایندگان 
از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستم پیگیری 

کند آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر. 
وی گفــت: از شــرکت های چینی شــنیده 
اســت ایران و چین یک قرارداد 4۰۰ میلیارد 
دالری امضا کرده اند که براساس این قرارداد، 
شــرکت های چینی بدون ورود در مناقصات 

می توانند کار را برعهده بگیرند.

 ایسنا  سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت 
صنعت گفت: برنامه راهبردی  و عملیاتی حمایت 
از صنعت موتورسیکلت با همکاری انجمن های 

تخصصی تدوین می شود. 
مهدی صادقی نیارکی با تأکید بر ضرورت تدوین 
برنامه نظام مند از ســوی انجمن ها برای توسعه 
عمق ســاخت داخل در این صنعت خاطرنشان 
کرد: توسعه ساخت داخل در حوزه موتورسیکلت 
با توجه به سابقه این صنعت در کشورمان باید 
بیش از گذشــته مورد پیگیری قرار گیرد و این 
سیاست از سوی انجمن های تخصصی به صورت 
راهبرد مشــخص در افق پنج ســاله با جدیت 

اجرایی شود.
وی افزود: با توســعه ســاخت داخل در کشور، 
نیروهای متخصص در طراحی صنعتی، فنی و 
مهندسی به کار گرفته خواهند شد و برای کشور 
ارزش افزوده و اشــتغال مولد به همراه خواهد 
داشت. وی رعایت مسائل زیست محیطی را از 
دیگر دغدغه های این بخش برشمرد. مشکالت 
گمرکی و فرایند طوالنی ترخیص کاال نیز از دیگر 
دغدغه های این صنعت بود که تدابیری برای رفع 

آن ها با همکاری گمرک در نظر گرفته شد.

چهره خبر

 رئیس مرکز تحقیقات مسکن:سرپرست معاونت وزارت صنعت:عضو اتاق بازرگانی:معاون وزیر کار:

خـــبر

خبر

خبر

اقتصاد: صادق الحســینی، تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از تصویب 
عجوالنه الیحه تجارت گفت: فرایند تصویب قانون تجارت به شدت 
عجیب بود، به طوري که قانون در دو دقیقه در کمیســیون مطرح 
و وارد صحــن علنی مجلس و در عرض چنــد روز ۳۳2 ماده آن 

تصویب شده است. 
به گفته این کارشــناس اقتصادی، این قانون 9۰ کلمه متعارف و 
عرف و عرفا دارد، عرف نظر قاضی است و در نتیجه قاضی محوری 
به حد زیادی در این قانون گسترش پیدا می کند. در حالی که نهاد 

قضایی ما ظرفیت الزم برای افزایش این اختیارات را ندارد. 
وی ادامه داد: این قانون نقش قاضی و وکیل محوری را گســترش 

می دهد و همچنین منجر به تأسیس نهادهای حقوقی جدید بدون 
سازوکارهای جامع می شود.

صادق الحسینی افزود: در ماده ۵ این قانون ذکر شده، اثبات انعقاد 
قرارداد بدون نیاز به تشریفات و صرف شهادت شهود امکان پذیر 
است؛ یعنی بدون داشتن قرارداد، یک شخص با داشتن سه شاهد 
می تواند ادعای جاری شدن قرارداد را کرده و قاضی هم حکم دهد.

ایــن تحلیلگر اقتصادی افزود: در این قانــون حتی تلقی افراد در 
قراردادها می تواند مبنا قرار گیرد؛ یعنی به جای اسناد مثبته، تلقی 
افراد مبنای قاضی قرار می گیرد و با این شرایط امکان قراردادهایی 
که مبنای قراردادی نداشــته اند فراهم می شود و مردم می توانند 

ادعاهای عجیبی کنند.
اقتصاددانــان،  افــزود:  وی 

اتــاق و ذی نفعان  نمایندگان 
در تصویــب این قانون 

نداشته اند  حضور 
و این یکی دیگر 
ایراد هــای  از 

اساسی است.

نقدهای جدی به قانون تجارت جدید
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ستاد اجرایی فرمان امام هفته ای 2هزار شغل ایجاد می کند      ایرنا: رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان اینکه 7هزار روستا را تبدیل به کارگاه کردیم، گفت: اولویت اصلی ستاد را رونق 
تولید و اشتغال قرار دادیم و این ستاد هفته ای 2هزار شغل ایجاد می کند. محمد مخبر ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 120 مدرسه برکت را از طریق بنیاد برکت، در راستای نهضت مدرسه سازی به 

منظور توسعه فضاهای آموزشی و توزیع عادالنه امکانات تحصیلی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته احداث کرده است.

پیش بینی زودهنگام بیماری قلبی با هوش مصنوعی 
آنا: محققان دانشگاه MIT موفق شدند 
با کمک هوش مصنوعــی احتمال بروز 
بیمــاری قلبی را پیش بینــی کنند. این 
هوش مصنوعی تنها با ۱۵ دقیقه نوار قلب 
گرفتن، می تواند احتمال سکته قلبی تا ۳۰ 

روز بعد را اطالع دهد.
محققان این دانشــگاه بــه کمک هوش 

مصنوعی، سیستم یادگیری ماشینی را توسعه داده اند که به کمک آزمون ۱۵دقیقه ای 
نوار قلب یا همان ECG می تواند مشــکالت عروقی را تشــخیص دهد و به کمک 
محاســبات فشارخون، احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی را تا ۳۰ روز یا حتی یک 

سال آینده پیش بینی کند.
این ســامانه هوشمند ریســک کاردیو )RiskCardio( نام گذاری شده و بر اساس 
داده های واقعی بیماران پیشــین توسعه یافته است. به این شکل که اگر بیمار زنده 
بماند، ضربان قلب او طبیعی قلمداد شده و اگر از دنیا برود، فعالیت قلبش خطرناک در 
نظر گرفته می شود. نتیجه نهایی گزارش  شده به کاربرانی که در این تحقیق شرکت 

کرده اند نیز از میانگین سری ضربان قلب متوالی گزارش می شود.
همچنین منطق پشت این هوش مصنوعی بر اساس نوسان بیشتر ضربان قلب، احتمال 
بیشتر مرگ بر اثر نارسایی قلبی عنوان  شده است. به تازگی هوش مصنوعی کاربرد های 
پزشکی زیادی پیدا کرده  است که استفاده از آن به عنوان پیش بینی کننده خطر سکته 

یکی از آخرین روش های کاربردی این فناوری به شمار می رود.

کشف روغن سرطان زا در مایعات سیگار برقی
ادعاهای ســازندگان  فارس: با وجــود 
سیگارهای برقی در مورد خطرهای کمتر 
این نوع سیگار نســبت به سیگار عادی، 
محققان از شناســایی یک نــوع روغن 
سرطان زا در مایعات مورد استفاده در آن 

خبر می دهند.
به گــزارش نیواطلس، پژوهشــگران از 

شناســایی نوعی روغن ســرطان زا در مایعات به کار رفته در سیگارهای برقی خبر 
می دهند که Pulegone نام دارد. اســتفاده از این روغن به عنوان افزونه غذایی در 

بسیاری از نقاط جهان به همین علت ممنوع شده است.
اگرچه دانشمندان در مورد سمی بودن یا نبودن این روغن هنوز با یکدیگر اختالف 
نظر دارند، اما پژوهش جدید نشان می دهد که قرار گرفتن انسان ها در معرض مصرف 
چنین روغنی برای ســالمت آن ها مضر است. روغن مذکور به علت بوی خاصی که 
دارد به راحتی قابل تشخیص بوده و گاهی برای تولید عطرهایی با خواص درمانی نیز 
به کار گرفته می شود. پژوهشگران آمریکایی می گویند ترکیب این روغن با دیگر مواد 
تشکیل دهنده سیگارهای برقی بر میزان سمی بودن آن می افزاید و باید توجه داشت 
میزان اســتفاده از Pulegone در سیگارهای برقی معموالً بیش از میزان ادعا شده 

توسط شرکت های سازنده است.
در سال های اخیر افزایش تعداد افراد بستری شده در بیمارستان های آمریکا به دلیل 
استفاده از سیگار برقی موجب تحقیقات علمی گسترده در مورد خطرهای استفاده از 

این نوع سیگارها شده است.

ضرورت پوشش بیمه ای خدمات روان شناسی
با پیچیده تر شدن زندگی و روند سریع تغییرات در جامعه، اغلب افراد در هر سطحی 
که باشند حداقل برای سر و سامان دادن به امور زندگی و مقابله با تنش ها و افزایش 
کارایی در روابط اجتماعی،  خانوادگی و شغلی خود در مقاطعی نیازمند مشاور هستند. 
زیرا حداکثر 2۰درصد سالمت انســان به بعد جسمانی اش برمی گردد و 8۰درصد 
آن مربوط به سه بعد روان شــناختی، اجتماعی و معنوی است. بر همین اساس در 
کشورهای توسعه یافته، فقط ۱۵ تا 2۰درصد بودجه سالمت صرف سالمت جسم و 
حداقل 8۰درصد صرف ســالمت روانی، اجتماعی و معنوی افراد جامعه می شود، در 
حالی که در کشور ما کمتر از ۳درصد بودجه ها به سالمت روان اختصاص پیدا کرده 
و این در حالی اســت که بر اساس آمار های اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ۵ تا 
۱۰ درصد شــیوع بیماری های روانی در کشورمان را افسردگی تشکیل می دهد و با 
وجود اینکه فرهنگ مشاوره و مراجعه به روان شناسان در بسیاری از مردم جامعه ایجاد 
شده اما پرداخت هزینه های خدمات مشاوره و روان شناسی، از توان مالی بسیاری از 
خانواده ها خارج است و بیمه نبودن این خدمات، رغبت آن ها را برای مراجعه به مشاور 

و روان شناس کاهش می دهد. 
نکته قابل توجه در این زمینه این است که بسیاری از بیماری های جسمی که با یکی 
دو نسخه و در فاصله چند روز بهبود می یابد مشمول بیمه می شوند، اما افراد جامعه 
زمانی که در تنگناها و سردرگمی هایشان برای غلبه بر افسردگی و اضطراب، بهبود 
مهارت های رفتاری ارتباطی و... نیازمند کمک، آموزش و مشاوره روان شناختی هستند، 

بدون حمایت های بیمه ای به حال خود رها می شوند.
بنابراین با توجه به تأثیر مداخالت روان شــناختی در کاهش آسیب های اجتماعی 
و کاهــش بار هزینه های اقتصادی بــر دوش خانواده ها و جامعه، با کمک مداخالت 
روان شناسی به موقع می توان از بروز بسیاری از طالق ها، اختالالت خلقی متعدد در 
کودکی و بزرگسالی- که ابتال به آن ها- می تواند منجر به افسردگی، افت تحصیلی، 

نارضایتی از زندگی، بزهکاری و یا جامعه ستیزی شود، پیشگیری کرد. 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه های مشــاوره و خدمات روان شناختی خارج از توان 
عموم مردم اســت، اگر بیمه های درمانی این هزینه ها را زیر پوشــش قرار دهند، با 
ســرمایه گذاری در این حوزه از پرداخت هزینه های سنگین و جبران ناپذیر در سایر 
حوزه ها، از نظام ســالمت گرفته تا حوزه خانواده، مدرسه و جامعه پیشگیری خواهد 
شــد. در حالی که برخی مواقع یک مشــکل عاطفی کوچک می تواند منجر به بروز 
مشکالت فراوانی به لحاظ جسمی و خلقی در فرد شود در حالی که می توان با مراجعه 
به روان شناس مشکل مورد نظر را ریشه یابی و برطرف کرد و عالوه بر بهبود بهداشت 
روانی مراجعه کننده از بروز مشــکالت روان تنی و آسیب های اجتماعی احتمالی که 
ممکن اســت او، خانواده اش و حتی افراد جامعه را تهدید کند و از صرف هزینه های 
متعدد برای درمان و یا جبران بخشی از آسیب ها- صرف نظر از آن دسته از آسیب هایی 

که جبران ناپذیر است- نیز پیشگیری کرد. 
خدمات مشــاوره ای روان شناختی نه تنها در کاهش هزینه های درمان های روان تنی 
بلکه در کاهش جرایم متعدد و آسیب های اجتماعی، کاهش هزینه های قضایی، کاهش 
زندانیان، کاهش ناکارآمدی افراد جامعه و از سوی دیگر افزایش موفقیت تحصیلی، 

شغلی و تثبیت ازدواج های موفق تأثیرگذار است. 
تعرفه خدمات مشاوره روان شناختی مانند تعرفه های نظام پزشکی تعریف شده و اگر 
زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرد عالوه بر اینکه از حالت خدمات لوکس خارج 
می شود و امکان بهره مندی عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه از این خدمات 
فراهم خواهد شد، کنترل و نظارت بیشتر بر تعرفه های خدمات روان شناسی نیز فراهم 
می شــود.  مهم  ترین دشمن ســالمت روان فقر است که شامل فقر فرهنگی، مادی 
و آموزشــی می شود. مســئله مهم در مورد افراد مبتال به اختالالت روانی و یا افراد 
دارای مشــکالت فردی و یا خانوادگی این اســت که بکوشیم با حمایت از آن ها در 
حوزه های ذکر شــده مانع از تشدید بیماری روانی و یا مشکالت آن ها شویم که این 
موضوع مستلزم داشتن شبکه بهداشتی درمانی کارآمد و حمایت بیمه ها از خدمات 
روان شناختی است تا بتوانیم با ارائه به موقع این خدمات افرادی را که دچار اختالالت 
روحی، روانی، خلقی و یا رفتاری هســتند را به ســالمت روانی برگردانیم و از بروز 

آسیب ها و بیماری های ناشی از آن پیشگیری کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی  سالمت روان عبارت 
و  زندگی  اتفاقات  با  بهتر سازش کردن  از  است 
عواملی که در بروز اختالالت روانی مؤثر هستند، اما 
به  طور کلی زمینه  های ژنتیکی، برخی استرس  ها 
و مشکالت زندگی، بیماری  های جسمی، حوادث 
می توانند  غیرطبیعی  یا  و  طبیعی  بالیای  و 
بیشتر  برای  اما  کنند.  ایجاد  روانی  بیماری  های 
صرفه  ای  به  مقرون  درمان  های  روانی  اختالالت 
وجود دارد که اگر به  طور صحیح و به موقع استفاده 
شوند، می توانند سالمت روان را به فرد بازگردانند.

درمان های روان شناختی به لحاظ سبب شناسی 
و سیر درمان تفاوت چندانی با سایر درمان های 
پزشــکی ندارد اما در این مهم که نقش مؤثری 
در پیشگیری از بســیاری از بیماری های روان 
تنی و خلقی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار 
اســت اما متأســفانه در نظام درمانی کشور ما 
مورد بی توجهی قرار گرفته، غافل از اینکه منشأ 
بیش از 7۰ درصد بیماری های روان تنی، ذهنی 
اســت و می توان با مداخالت روان شناســی به 

موقع از آن ها پیشگیری کرد. 

 خدماتروانشناختیتحتپوششبیمه
غالمعلــی افــروز، رئیس 
سازمان  مرکزی  شــورای 
نظام روان شناسی و مشاوره 
کشــور می گوید: خدمات 
در  بایــد  روان شــناختی 

نخستین فرصت زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار 
گیرد؛ چراکه خدمات بیمه ای برای اقشار مختلف 
به ویژه اقشار متوســط ضروری است زیرا ارزش 
خدمات روان شناســی در بهداشت روانی جامعه 

کمتر از خدمات پزشکی در نظام سالمت نیست.
وی با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته تالش های 
فراوانی از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
کشور برای زیر پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات 
مشــاوره روان شناسی انجام شــده که تاکنون به 
سرانجام نرســیده است، ادامه می دهد: استفاده از 
خدمات مشاوره روان شناسی برای همه خانواده ها 
و در گروه های ســنی مختلف ضروری محسوب 
می شــود کــه دوران کودکی، بلوغ شــخصیت، 
نوجوانی، تحصیل، اشتغال، آمادگی برای ازدواج، 
انتخاب همسر مطلوب و تشکیل خانواده ماندگار، 

فرزندآوری و حتی اختالالتی که ممکن است فرد 
در دوران های مختلف زندگی به آن مبتال شــود 
نظیر ناخن جویدن، انگشــت مکیدن و یا تثبیت 
شــدن و یا نشدن در هر یک از مراحل رشد روانی 
و جنســی که هر یک تبعات خاص خــود را بر 
شــکل گیری شخصیت دارد شامل می شود که بر 

همه ابعاد زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. 

بهشرطپذیرشتعرفههایروانشناسی
به گفته دکتر افــروز از جمله حقوق مراجعان به 
روان شناسان این است که پروانه خدمات روانی به 
کسانی داده شود که از سالمت، صالبت، شخصیت، 
دانش و تجربه الزم علمی در این حوزه برخوردار 
باشــند و بیش از تعرفه هایی که از سوی شورای 
مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور 
تعیین می شود دریافت نکرده و به نوعی کم فروشی 
نکنند؛ چراکه زمان هر جلسه مشاوره برای کودکان 
۳۰ دقیقه و برای بزرگساالن 4۵ دقیقه تعیین شده 
است که تعرفه تعیین شده برای کارشناسی ارشد 
گرایش های روان شناسی حداکثر تا 9۰ هزارتومان 

و برای دکترا حداکثر تا ۱۳۰ هزارتومان است. 
وی می افزاید: تاکنون از ســوی شــورای مرکزی 
ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره کشور 

تالش هــای فراوانی برای زیر پوشــش بیمه قرار 
گرفتن خدمات مشــاوره روان شناسی انجام شده 
اســت، اما برای تحقق این مهم الزم است بیمه ها 
تعرفه مورد تأیید دولت را داشته باشند که متأسفانه 
تاکنون تعرفه تعیین شــده از سوی سازمان نظام 
روان شناســی و مشاوره کشــور به تصویب دولت 
نرسیده است و در ۱۵ جلســه ای که با دولت در 

این خصوص داشته ایم تفاوت پیشنهاد 
شــده از ســوی دولت به ویژه وزارت 
بهداشت با تعرفه های تعیین شده از 
سوی سازمان نظام روان شناسی برای 
۳۰ تا 4۵ دقیقه مشــاوره تخصصی 
روان شناســی فاصله زیــادی دارد به 
همین دلیل تاکنون به نتیجه نرسیده 

است.
وی بــا ابراز امیــدواری از به نتیجه 
رســیدن تالش های شورای مرکزی 

ســازمان بــرای حمایــت بیمه هــا از خدمات 
روان شــناختی تصریح می کند: مقرر شــده به 
زودی کمیسیون تعیین نرخ تعرفه های دولتی که 
با ریاســت معاون اول ریاست جمهوری تشکیل 
می شود، پیشنهاد شورای مرکزی بیمه را بپذیرد 

که در این صورت این مهم تحقق خواهد یافت. 

استفادهازدستگاههایپوز
دکتر افروز با اشــاره به اینکه ممکن است در 
صورت پوشش بیمه ای خدمات روان شناختی، 
بعضــی از روان شناســان تمایلــی به پذیرش 
مراجعان زیر پوشش بیمه های درمانی نداشته 
باشــند،  می گوید: این گروه از روان شناســان 
تبعیت  بــه  مکلــف  نیــز 
تعییــن  تعرفه هــای  از 
شــورای  سوی  از  شــده 
نظام  ســازمان  مرکــزی 
روان شناســی و مشــاوره 
کشور و همچنین استفاده 
از دســتگاه های پــوز در 
روان شناسی  کلینیک های 

هستند. 
وی می افزاید: امید می رود 
در مدت دو یا سه ماه آینده با تأیید تعرفه های 
روان شناسی از ســوی دولت خدمات مشاوره 
روان شناســی نیز زیر پوشش بیمه درمانی- با 
تعیین ســقف مشــخص برای مراجعات- قرار 
گیــرد تا همه مــردم از هر طبقــه اقتصادی 
و اجتماعــی که باشــند بتواننــد از خدمات 

روان شناختی بهره مند شوند. 

درمانلوکسضروری!
محمدحســین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس شــورای اســالمی نیز می گوید: با وجود 
اهمیت خدمات روان شناســی در تأمین بهداشت 
روانی جامعه، متأسفانه به دلیل نبود حمایت های 
بیمه ای، خدمات روان شناختی در زمره درمان های 
لوکس قرار گرفته اســت که امکان استفاده از آن 
برای طبقه های اقتصــادی پایین جامعه ممکن 

نیست. 
وی با اشــاره به ضــرورت اســتفاده از خدمات 
روان شــناختی در زمینه درمان اختالالت خلقی 
و همچنین پیشــگیری از اختالالت رفتاری ادامه 
می دهد: حمایت بیمه از خدمات روان شــناختی 
در برنامه ششم توسعه مورد توجه دولت و مجلس 
قرار گرفته است اما با توجه به اینکه سازمان تأمین 
اجتماعی در حــال حاضر یکی از ســازمان های 
بیمه ای اســت که نیمی از جمعیت کشور را زیر 
پوشــش قــرار داده و در زمینه هــای مختلف به 
هموطنان خدمــات بیمه ای ارائــه می دهد باید 
تمهیدات الزم برای اجرای این قانون را بیندیشد. 
دکتر قربانی می افزاید: در حال حاضر سازمان تأمین 
اجتماعی فقط خدمات بیمه ای را در زمینه خدمات 
روان پزشکی ارائه می دهد و ارائه خدمات بیمه ای در 
زمینه روان شناسی و مشاوره در دستور کار سازمان 

تأمین اجتماعی نیست.
به گفته این عضو کمیســیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی، اکنون فرهنگ مشاوره و مراجعه 
به روان شناسان در بســیاری از مردم ایجاد شده، 
اما به دلیل بیمه نبودن خدمات ســالمت روانی، 
شــرایط اقتصادی آن ها امکان استفاده از خدمات 

روان شناسی را کاهش می دهد. 

 خدماتروانشناختیوکاهشآسیبها
قربانــی می افزاید:  دکتــر 
اکنون ۱۰درصد تخت های 
بیمارســتانی کشــور بــه 
اختالالت  دارای  بیمــاران 
خلقی اختصاص داده شده 

اســت، اما با توجه به اینکه پیشــگیری اهمیت 
بییشــتری از درمان دارد، ضروری اســت شورای 
عالی بیمه تمهیداتی بیندیشد تا خدمات مشاوره 
روان شناختی زیر پوشش حمایت های بیمه ای قرار 
گیرد و سیاســت گذاران باید توجه داشته باشند 
ضرورت استفاده از خدمات روان شناسی کمتر از 
اهمیت استفاده از خدمات پزشکی در نظام سالمت 
نیست و حمایت بیمه ای از خدمات روان شناسی 
موجب کاهش آســیب های متعدد در حوزه های 

مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهد شد.

خبر خوش مسئوالن این حوزه

مشاورهروانشناسیزیرچتربیمهمیرود

حمایت بیمه از 
خدمات روان شناختی 

در برنامه ششم 
توسعه مورد توجه 

دولت و مجلس قرار 
گرفته است

بــــــرش
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سامانه پیامکی

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

ارسال فرمایید      

دستچین

2۵هزارمدرسهدرسالتحصیلی۹۸هنوزبخارینفتیدارند
میزان: مهراهلل رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشــور درباره میزان مدارسی که با بخاری نفتی 
اداره می شوند و هنوز امکان برخورداری از بخاری گازی و سیستم 
گرمایشی مناسب را ندارند، گفت: در کشور 2۵هزار مدرسه وجود 
دارد که با بخاری نفتی اداره می شــوند و هنوز علمک گاز به این 

مدارس نرسیده است.

چراقاچاقچوبافزایشیافتهاست
خانه ملت: شمس اهلل شریعت نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
کشاورزی مجلس می گوید: با توجه به توقف بهره برداری از جنگل ها 
در قالــب طرح تنفــس جنگل ها، احتمال افزایــش قاچاق چوب 
قابل پیش بینی اســت، پس باید تالش کنیم مردم مجبور به قطع 
غیرقانونی درختان و قاچاق چوب نشوند، ما نمی توانیم افراد گرسنه 

را برای همیشه در کنار سفره های رنگی نگه  داریم.

تأسیسبانککمکیبهفرهنگیاننمیکند
خانه ملت: هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس می گوید: متأسفانه فرهنگیان خاطره خوشی از 
صندوق ذخیره فرهنگیان ندارند و توقع این اســت هر تصمیمی 
در این حوزه، منجر به کمک و مســاعدت به آنان شود که با توجه 
به شــرایط امروز بعید است تأســیس یک بانک بتواند به وضعیت 

فرهنگیان کمک کند.

نیمیازتاالبهاخشکشدهاند
خانه ملت: به گفته محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
کشــاورزی مجلس حــدود ۵۰درصد تاالب های کشــور به دلیل 
خشکسالی، عدم تخصیص حقابه از طرف وزارت  نیرو و سهل انگاری 
سازمان محیط زیست خشک شده اند اگر این روند ادامه پیدا کند 
تاالب های کشــور که مهم ترین زیســتگاه حیاتی موجودات زنده 

هستند کامالً خشک می شوند.

تابآوریپایتختزیر۵0درصداست
ایلنا: رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران 
درباره خارج شدن تهران از فهرست ۶۰ شهر امن جهان می گوید: در 
مبحث تاب آوری ضعیف هستیم. تاب آوری شهر تهران زیر ۵۰درصد 
است. از نظر زیرســاخت وضع تهران بهتر از تاب آوری است، اما از 
آنجایی که زیرساخت ممکن است در شرایط بحران از دست برود، 

 به تاب آوری وابسته است.

سازمانمحیطزیستبرایمحیطبانهاچهمیکند؟
تسنیم: عباس میرزاکریمی، از طراحان نخستین الیحه حمایت از 
محیط  بانان می گوید: محیط  بان در روز می رود، مأموریت خودش را 
انجام می دهد و جلو قاچاق بزرگی را می گیرد؛ شب می آیند خانه اش 
را آتش می زنند یا به فرزندش در راه مدرســه آســیب می رسانند؛ 
سازمان حفاظت محیط زیست در قبال تبعات این انجام وظیفه، چه 

کاری می تواند برای او بکند؟

دستکاریتدوینکنندگان2030دراسنادباالدستی
آنا: کبری خزعلی، نماینده شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به دستکاری تدوین کنندگان سند 2۰۳۰ در اسناد باالدستی نظام 
می گوید: بســیار غیراخالقی و غیرصادقانه اسناد باالدستی با سند 
2۰۳۰ و مالک ســکوالریزم حاکم بر آن، غربال و اکثر راهبردهای 
ارزشی آن حذف شد و در حدی از آن استفاده ابزاری شده است که 

بتواند قابل تطبیق با اسناد بین المللی باشد.

شایعهداروهایتاریخگذشتهبرایبیمارانایدز
فارس: مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقــات ایدز گفت: برخی در 
رســانه های خارجی اعالم کردند داروهای تاریخ مصرف گذشته در 
اختیار بیماران HIV قرار گرفته اســت تا از این طریق نگرانی این 
بیماران را فراهم کنند اما این موضوع صحت ندارد؛ نه تنها کمبود 
دارو نداریم بلکه داروهای این بیماران تا یک سال پس از پایان تاریخ 

انقضا قابل مصرف هستند. 

پیوندقرنیهمصداقتخلفوشیادیاست
میزان: مهدی شــادنوش، رئیس مرکــز مدیریت پیوند و امور 
بیماری های وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به آگهی های بسیار در خصوص پیوند قرنیه آیا چنین پیوندی 
در کشــور انجام می شود، گفت: پیوند قرنیه زنده در هیچ جای 
دنیا دیده نشــده و در کشــور ما هم ســابقه ای ندارد این هم 

مصداق تخلف و شیادی است.

خانه و خانواده

یک مسئول سازمان وظیفه عمومی:
ضوابط خروج از کشور سربازان 

حین خدمت تشریح شد
 مهر   معاون مشــموالن و امــور معافیت های 
سازمان وظیفه عمومی، ضوابط و مقررات خروج از 

کشور سربازان حین خدمت را تشریح کرد.
سردار رحمان علیدوست گفت: صدور مجوز خروج 
از کشور برای ســربازان حین خدمت در صورت 
تأیید رده های نظارتی در اختیار فرماندهان آنان 
است.آن دســته از کارکنان وظیفه که تمایل به 
حضور در پیاده روی معنوی اربعین را دارند، باید 
برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی 

انسانی رده خدمتی خود اقدام کنند.
علیدوست افزود: با توجه به اینکه حضور سربازان 
در مأموریت هــای دفاعی، امنیتــی، انتظامی و 
خدماتی به ویژه در خصوص حفظ امنیت زائران 
اربعین حسینی اهمیت دارد بنابراین صدور مجوز 
خروج از کشور برای این عزیزان در این ایام محدود 
است. وی گفت: میزان وثیقه این دسته از عزیزان، 
براســاس مدرک تحصیلی و مدت خدمت آنان 

تعیین می شود.

 بهداشت و درمان

وزیر بهداشت مطرح کرد
 واکنش به موضوع 

»فرار مالیاتی« پزشکان
 ایسنا   دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت درباره 
مباحثی که با عنوان فرار مالیاتی پزشکان مطرح 
می شــود، گفت: بارها اعالم کرده ام که باید از 
قانون تمکین کنیم. من همواره همکارانم را به 
تمکین از قانون تشویق کرده ام. از طرفی بارها 
عرض کرده ام که جامعه پزشکی را به بهانه های 

مختلف نکوبیم.
وی ادامــه داد: تردید ندارم همان طور که فرار 
مالیاتی ممکن است در بسیاری از اقشار وجود 
داشته باشــد، درصدی هم در جامعه پزشکی 
وجــود دارد. در عین حــال باید توجه کرد که 
درصــد عمده فعالیت پزشــکی مان در بخش 
دولتی است که در پایان هر ماه ما کل مالیات 
را از پزشکان کسر می کنیم و به حساب دولت 
می ریزیم. در بخش خصوصی هم واقعاً آن ارقام 
نجومی که برخی اعالم می کنند، وجود ندارد، 
اما این طور هم نیست که بگوییم هیچ گونه فرار 

مالیاتی وجود ندارد.

حج و زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت:
تکلیف اعزام به عمره تا پایان 

ماه محرم تعیین می شود
 مهر  رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به 
اینکه تکلیف آغاز مجدد اعزام زائران به عمره 
تا پایان ماه محرم مشــخص می شود، گفت: 
در صورت پذیرفتن شروط توسط عربستان، 

۱۰۰هزار زائر به عمره اعزام می شوند.
علیرضا رشیدیان گفت: آخرین مذاکراتی که 
با عربســتان در مورد برگزاری عمره مفرده 
انجــام دادیم در ماه محرم بود و آن ها نیز تا 
پایان ماه محرم پاســخ نهایی را به ما اعالم 

می کنند.
رشــیدیان گفت: به طور حتم تعداد زائران 
نســبت به قبل که حدود 7۰۰ هزار نفر بود 
بســیار کمتر خواهد بود. در شرایط امروزی 
که تأمین ارز مــورد نیاز این تعداد می تواند 
شوکی در بازار ارزی کشور باشد بنابراین ما 
دنبال این هستیم که مشــکلی در بازار ارز 
ایجاد نشــود به همین دلیل در ابتدا حدود 
۱۰۰هزار زائر را به عمره اعزام خواهیم کرد.

 آموزش

رئیس این دانشگاه بیان کرد
 آخرین مهلت واگذاری 

مراکز علمی کاربردی
 ایسنا   رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تأکید 
بر اینکه مهلت واگــذاری مراکز علمی کاربردی 
دســتگاه های دولتی به بخــش خصوصی پایان 
شهریور به اتمام می رسد، گفت: مراکزی که تعلل 

کنند، تعطیل می شوند.
دکتر محمدحســین امید افزود: بخشی از این 
مراکز به بخش خصوصی واگذار شدند، برخی نیز 
تمایلی به واگذاری نداشتند، در نتیجه این مراکز 
در شرف تعطیلی هستند. به گفته دکتر امید، بر 
اساس تبصره جدید سازمان اداری و استخدامی 
برخی از مراکــز فوق اجازه فعالیت با شــرایط 
وابسته به دستگاه ها را دریافت کردند، مثاًل مراکز 
وابسته به سازمان هالل احمر تعطیل نمی شوند، 
اما حدود ۳۰ مرکــز به مراکز خصوصی منتقل 
شــدند و بقیه مراکز نیز تا پایان شهریور فرصت 
انتقال دارند، در غیر این صورت تعطیل خواهند 
شد. مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های 

دولتی از مهر سال 9۶ پذیرش نداشتند. 

 رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل بنیاد احسان خبر داد
هدیه رهبر معظم انقالب به4 هزار 

نفر از فرزندان مدافعان حرم
 فارس  مدیرعامل بنیاد احســان گفت: از سوی 
رهبر معظم انقالب 4هزار بســته نوشت افزار به 

فرزندان مدافعان حرم هدیه می شود.
امیرحســین مدنی درباره ارســال نوشت افزار به 
مناطق محروم گفت: امسال 2۵۰ هزار بسته کامل 
نوشت افزار ایرانی- اسالمی که از تولیدکنندگان 
داخلی خریداری شده اســت به مناطق محروم 
ارسال می شود. این بسته های نوشت افزار از ۱۰۰ 
تولیدکننده داخلی خریداری شده و 2۱۰ شغل 
جدید را ایجاد کرده است. مدنی با اشاره به اینکه 
این بسته های نوشــت افزار برای مناطق محروم 
کل کشور است، گفت: شــهروندان می توانند از 
طریق سامانه دنیای احسان نام نویسی کنند و در 
جمع آوری و توزیع بسته ها مشارکت  کنند و تنها 
الزم است قید شود که این بسته های نوشت افزار 
کجا توزیع می شــود. وی بیان داشــت: از سوی 
رهبر معظم انقالب نیز 4 هزار بســته نوشت افزار 

به فرزندان شهدای مدافعان حرم هدیه می شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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2 انفجارمرگبار در افغانستان بیش از120کشته و زخمی برجا گذاشت

میتینگ  انتخابا تی »غنی«هدف حمله طالبان
  جهان  وقوع دو انفجار پیاپی در ایالت پروان و شــهر کابل 
بیش از 48 کشته و80 زخمی  بر جای گذاشت. وقوع انفجار 
ظهر سه شــنبه در نزدیکی گردهمایی انتخاباتی حامیان تیم 
»دولت ساز« وابسته به اشرف غنی در شهر »چاریکار« واقع در 
والیت پروان 26 کشته و دست کم 42 زخمی بر جای گذاشت.

این انفجار در ایســت بازرسی ورودی محل سخنرانی اشرف 
غنی، رئیس جمهوری افغانستان در میان هوادارانش رخ داد. 
به گفته وزارت داخله افغانستان عامل این حمله یک موتورسوار 
بوده و همچنین وحیده شــهکار، سخنگوی والی پروان گفته 
است که این انفجار ناشی از یک مین مغناطیسی بوده است. 

گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
در همین حــال، نصرت رحیمی، ســخنگوی وزارت داخله 
افغانســتان اعالم کرده که انفجــار رخ داده به اعضای کارزار 

انتخاباتی تیم دولت ساز آسیبی وارد نکرده است.
 همچنین به اشرف غنی نیز آسیبی وارد نشده و او در سالمت 
به سر می برد.انفجار دوم نیز در شهر کابل رخ داد و حداقل 22 

کشته و 38 زخمی  بر جای گذاشت. 
محل وقوع این انفجار، نزدیکی چهارراه احمدشــاه مسعود و 
در مقابل دروازه ورودی وزارت دفاع ملی افغانستان و نزدیک 
سفارت آمریکا گزارش شده است.گروه طالبان رسماً مسئولیت 

این حمله را هم بر عهده گرفت. پس از شکســت مذاکرات 
صلح آمریکا با طالبان، این گروه حمالت خود در افغانســتان 

را افزایش داده است. 
در نتیجه این حمالت اشرف غنی، ضمن محکوم کردن شدید 
آن ها گفت: تشدید حمله های تروریستی و تأکید طالبان بر 
کشتار مردم افغانستان، سبب ناکامی گفت وگوهای طالبان 
با آمریکا شــد. طالبان با ادامه جنایاتشان، یک بار دیگر ثابت 
کردند که به برقراری صلح و ثبات در افغانستان اراده و دلگرمی 
ندارند و تمامی حرکاتشان، جز فریب و نیرنگ، چیز دیگری 

نبوده است.
غنی ادامه داد: »طالبان دشــمن اصلی نظام جمهوری ماست 
که با انجام چنین اعمال بزدالنه شــان، هرگز به هدف خویش 
نمی رســند. انتخابات ریاســت جمهوری برگزار می شود و 
نیروهای امنیتی کشور متعهد هستند که زمینه را برای تأمین 
امنیت مردم فراهم ســازند تا در فضای آزاد با رفتن به پشت 
صندوق های رأی دهی، سرنوشــت سیاســی خویش را رقم 
بزنند«. پیــش از این نیز طالبان تهدید کرده بود تمام تالش 
خــود را معطوف به جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهــوری خواهد کــرد. چهارمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری افغانســتان روز ششــم مهر ماه برگزار خواهد شد. 

رویترز: ابوبکر البغدادی در پیام صوتی که به 
تازگی منتشر شــده نابودی داعش و خالفت 
خودخوانــده اش را رد کرد و گفــت این گروه 
تروریســتی تکفیری همچنان وجود دارد و به 
تالش های خود برای تحقق اهدافش ادامه می دهد.

الخلیج آنالین: شاهزاده »خالد بن فرحان آل 
سعود« معارض دولت سعودی که در آلمان 
به سر می برد، با انتشار ویدئویی ضمن اعالم 
تأســیس جنبش »آزادی برای فرزندان شبه 
جزیره عربی« علیه بن سلمان خواستار تدوین 

قانون اساسی برای پادشاهی سعودی شد.

بیانیه مهم انصاراهلل درمورد حمله به آرامکو
 نفت عربستان ارزشمندتر
 از خون مردم یمن نیست

ســخنگوی  عبدالســالم«  »محمد  جهان: 
جنبش انصاراهلل در واکنش به محکومیت های 
بین المللی علیه یمن بــه دلیل انجام حمالت 
پهپادی اخیر به شرکت آرامکو، بیانیه  ای مهم 
صادر و در آن اعالم کرد: جامعه جهانی باید به 
جای محکوم کردن یمنی ها، جنایت و کشتار 
چند ســاله سعودی ها را محکوم کنند. در این 
بیانیه آمده است: »جامعه جهانی با چه منطقی 
به خود اجازه می دهد که به نفع متجاوز بیانیه 
محکومیت آمیز صادر کند، اما در برابر جنایت 
)عربستان و ائتالف آن( در حق ملت یمن اعم 
از کشتار، محاصره، قحطی و گرسنگی، ویرانی و 

فاجعه انسانی ساکت است«.
عبدالسالم تأکید کرد: محکوم کنندگان عملیات 
یمن در 14 سپتامبر)حمله 10 پهپاد یمن به دو 
پاالیشگاه بقیق و خریص شرکت نفتی آرامکو( 
با صدور بیانیه های خود در حمایت از عربستان، 
در واقع خودشــان را محکوم کردند و طرفداری 
ذلت بار خود از یک کشور متجاوز را نشان دادند. 
این بیانیه های محکومیت آمیز به منزله تشویق 
جنایتکار به ادامــه جنایت هایش در حق ملت 
یمن است. به گزارش المسیره، در ادامه این بیانیه 
مهم با بیان اینکه اگر تجاوز ائتالف متوقف نشود، 
عملیات بعدی علیه متجاوزان دردناک تر خواهد 
بود، آمده است: »کاالی نفت گران تر و ارزشمندتر 
از خون مردم یمن نیســت و هرکســی که به 
خون ملت یمن بی احترامی کند، باید تبعات و 
پیامدهــای آن را به جان بخرد«. ســخنگوی 
جنبش انصاراهلل افزود: »کسانی که دنبال ثبات 
بازار نفت هستند، باید از ائتالف سعودی بخواهند 
که تجاوزات و محاصره خود علیه یمن را متوقف 
کند«. عبدالسالم در این بیانیه خود تأکید کرد 
که ائتالف متجاوز به یمن به خصوص سعودی ها 
باید بدانند که غرورشان آن ها را به ورطه نابودی 
کشانده و اکنون زمان آن فرا رسیده که بفهمند 
نبایــد روی آمریــکا و حمایت  آن حســاب باز 
کنند که در این صورت دچار خسران می شوند. 

 سعودی رودر روی  فلسطینی ها 
افشای بازداشت دومین عضو 

مهم حماس در عربستان

فارس: منابع فلسطینی از بازداشت دومین 
عضــو مهم جنبش حماس در ســعودی 
پرده برداشــتند. بر این اساس عربستان 
»ابوعبیــده اآلغا« از رهبــران حماس را 
بازداشــت و در زندان سیاسی »ذهبان« 
نگهداری می کند. مقامات سعودی بیشتر 
از یک سال و نیم است که اآلغا را بازداشت 
کرده اند و اطالعات مشخصی درباره دلیل 
این موضوع وجود ندارد. سعودی حدود 60 
فلسطینی را بدون تفهیم اتهام مشخصی 
بازداشــت کــرده و گزارش هــا حاکی از 
اعمال فشارهای بدنی و روانی علیه آن ها 
در زندان اســت. حماس هفته گذشته در 
خصوص بازداشــت »محمد الخضری« از 
مسئوالن ارشد این جنبش فلسطینی که 
چند ماهی در عربســتان بازداشت است، 
بیانیه ای منتشر کرد و خواستار آزادی وی 
شد.  از جمله شــروط ریاض برای آزادی 
بازداشت شده ها، نرم شدن موضع حماس 
در قبال طرح موسوم به »معامله قرن« و 
نیز تغییر در نوع روابط با ایران و قطر است.

توافق نامه »آدانا« پله نخست حل بحرانی هشت ساله 
روز دوشنبه بود که رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه به عنوان سه کشور ضامن 
روند صلح آســتانه، برای پنجمین مرتبه، این بار در آنکارا گرد هم جمع شدند تا 
راهی برای پایان دادن به بحران هشت ساله سوریه و به ویژه حل تنش ها در ادلب 

و مناطق شمالی هم مرز با ترکیه بیابند.
 اگرچه سران سه کشور در نشست مذکور بر حل و فصل اختالفات داخلی سوریه 
از راه گفت و گو، خروج اشغالگران آمریکایی از شرق این کشور و همچنین تدوین 
هر چه سریع تر قانون اساسی سوریه تاکید داشتند، اما نکته حائز اهمیت در این 
دور گفت و گو پیشنهاد ایران در مورد فعال شدن دوباره توافق نامه آدانا میان ترکیه 
و سوریه بود. روحانی در این نشست تأکید کرد که فعال کردن دوباره این پیمان 
می تواند الگوی مناسبی برای برطرف شــدن نگرانی های میان آنکارا و دمشق و 

آغازی بر پایان یک دوره تلخ باشد.
پیشینه توافق آدانا به سلسله اختالفاتی بر می گردد که سوریه و ترکیه را در اواخر 
قرن بیستم به سمت جنگ پیش برد. فعالیت های سیاسی ُکردها در قالب گروهک 
پ.ک.ک، چگونگی تقسیم آب رود فرات و استان هاتای )اسکندرون( عمده مسائل 
اختالفــی میان دو طرف بود. ایــن حوزه های اختالف تا حدی پیش رفت که دو 
کشور را به ســوی رودررویی نظامی کشانده و هر لحظه امکان آغاز جنگ میان 
دو کشــور قابل تصور بود، اما سرانجام با وساطت ایران، مصر و اتحادیه عرب، دو 
کشور برای حل اختالفات در شهر »آدانا« رو در روی یکدیگر نشستند. بر پایه این 
توافق که در 20 اکتبر 1۹۹8 امضا شد، طرفین متعهد شدند که از ورود گروه های 
تروریستی به خاک یکدیگر جلوگیری کرده و ارتش ترکیه نیز اجازه یافت تا برای 
ســرکوب گروه های تروریستی در مواقع ضرور فقط تا عمق پنج کیلومتری وارد 
خاک ســوریه شود. نکته قابل توجه اینکه بر پایه پیش فرض توافق آدانا، سوریه 
برای اجرای تعهدات خود جهت ممانعت از نفوذ تروریست ها به خاک ترکیه لزوماً 
باید ارتش خود را در مرز با این کشور مستقر کند؛ توافق یاد شده در اینجا برای 
شرایط حال حاضر دچار ابهام است. اینکه در صورت حضور ارتش سوریه در مرزها 

دیگر نیازی به ورود ارتش ترکیه نیست. 
دمشق در چند سال گذشته از بحران این کشور همواره ترکیه را به سوء استفاده 
از این توافق نامه و مداخله در اوضاع داخلی اش متهم کرده است. به نظر می رسد 
توافق نامه آدانا پس از اقدام ترکیه در تجهیز تروریست ها به سالح و اشغال خاک 
سوریه از طریق گروه هاي تروریستي از سال 2011 عمالً متوقف شده است. این 
توافق در صورتی اجرایی می شود که اوضاع مرزهای دو کشور به روال قبل بازگردد 
و نظام ترکیه به توافق پایبند باشد. همچنین حمایت از تروریست ها را متوقف کرده 
و نیروهای خود را از خاک سوریه خارج کند. با این کار سوریه و ترکیه می توانند 

این توافق را که ضامن امنیت مرزهای دو کشور است، اجرا کنند. 
جمهوری اســالمی ایران همان گونه که از ابتدای بحران بر راه حل مسالمت آمیز 
و گفت و گو تأکید داشته اکنون نیز بازگشت به توافق نامه آدانا را به عنوان گامی 
مؤثر و در واقع نقطه آغازی دیگر برای پایان تنش ها در شــمال سوریه پیشنهاد 

داده است.
 این پیشنهاد بسیار مهم است؛ چرا که در صورت اجرایی شدن آن آنکارا و دمشق 
می توانند سر میز مذاکره نشسته و اختالفات در مرزهای مشترک را حل و به غائله 
ادلب پایان دهند. البته پذیرش این مسئله از سوی ترکیه با وجود اظهارات ظاهری 
آن ها در تمایل به بازگشت به این توافق نامه مسئله ای مبهم به نظر می رسد؛ چراکه 
این کشــور در چند سال اخیر روی تروریست های حاضر در ادلب سرمایه گذاری 
زیادی کرده و حاضر نیست به راحتی از این قمار دست بکشد. پیشنهاد ایران در 
مقطع کنونی گامی ابتدایی اما مهم است، به شرط آنکه دولت های درگیر در بحران 
سوریه در عمل به سمت پذیرش آن گام برداشته و از تنش های فیمابین بکاهند.

اجرای توافق نامه آدانا یعنی از بین بردن تمام نگرانی های امنیتی ترکیه و سوریه، 
مقابله مشــترک با تمامی گروه های مندرج در فهرست تروریسم- خواه ُکردی یا 
عربی یا ترکمانی و یا فرامرزی- پشــت سر گذاشتن هشــت سال هرج ومرج و 
مداخالت نظامی خارجی و به ویژه آمریکایی و بازگشــت بیش از 6 میلیون آواره 
سوری به وطنشان است که بیشتر از نیمی از آن ها در ترکیه اقامت دارند. بازگشت 
به این توافق همچنین به معنای دفن منطقه امنی است که دونالد ترامپ خواستار 
ایجاد آن در عمق 20 کیلومتری امتداد مرزهای شمالی سوریه و نیز ایجاد »نظام 

فدرال « در کرانه شرقی رود فرات است.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- ۹1735  
  تلفن:                           )۹ خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66۹37۹1۹ )021(
 نمابر:                                     66۹38013  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

»صد سال هنر در اسرائیل« زیر پای نتانیاهو!
یک گزارشــگر صهیونیســتی عکســی را از گفت وگوی خود با بنیامین 
نتانیاهو منتشــر کرد که در این عکس نتانیاهو کتاب »صد سال هنر در 
اســرائیل« را زیرپایش گذاشــته اســت. بگذریم که این کشوراصال 100 
ســال قدمت ندارد امــا به هر حال  این اقدام عجیب تعجب بســیاری از 
خبرنگاران را برانگیخته اســت.  برخی نوشــته اند: »به جای این سؤال که 
چه کتابی می خوانی باید از نتانیاهو پرسید چه کتابی را زیرپا می اندازی؟« 

با هدف تسریع روند توسعه پایدار تداوم  بن بست سیاسی  رسانه های آمریکایی مدعی شدند
 نفوذ گسترده روسیه به

 نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده
 انتخابات پارلمانی 

رژیم صهیونیستی  برگزار شد
هفتاد و چهارمین مجمع 

عمومی سازمان ملل آغاز شد

ایسنا: رســانه های آمریکایی ادعا کردند، 
روسیه در سال 2010 توانسته سیستم های 
ارتباطی رمزنگاری شــده دفتر تحقیقات 
فــدرال آمریکا )اف.بــی.آی( را هک کرده 
و به این ترتیب جاســوس های این کشور 
توانسته بودند به محتواهای بسیار حساس 
مربــوط به ارتباطات نهادهــای اطالعاتی 
آمریکا دسترسی پیدا کنند. پایگاه آمریکایی 
یاهونیوز گزارش کرد این رخنه امنیتی بر 
تصمیمی که بــاراک اوباما رئیس جمهور 
سابق آمریکا برای اخراج کردن 35 دیپلمات 
روس از کشــورش چند هفته پیش از آغاز 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ اتخاذ کرد، 
تأثیرگذار بوده  است. یک مقام ارشد سابق 
سازمان سیا نیز به یاهونیوز گفت: این یک 
تالش بسیار وسیع برای نفوذ به عملیات های 
بسیارحساس ما بوده است. بر اساس گزارش 
دیلی میل، تأثیر این رخنه امنیتی نه فقط 
در اف.بی.آی احساس شد بلکه سازمان سیا 
را نیز مجبور کرد یک سری از ارتباطاتش 
را بــا منابعــش در خارج متوقف ســازد.

پارلمانی  انتخابات  بیســت ودومین  مهر: 
رژیم صهیونیستی )کنست( در میان تدابیر 
شدید امنیتی روز گذشــته در فلسطین 
اشغالی برگزار شــد. در این انتخابات 11 
حزب برای بدســت آوردن 120 کرســی 
پارلمان با هم به رقابت می پردازند. انتخابات 
پیشین، فقط 6 ماه پیش در تاریخ بیستم 
فروردین ماه برگزار شــد و حزب نتانیاهو 
توانست با 38 کرسی، حائز اکثریت کنست 
شود. ائتالف گانتز نیز 35 کرسی را بدست 
آورد. با این حال ناتوانی نتانیاهو در تشکیل 
ائتالف ســی وپنجمین کابینه رژیم جعلی 
صهیونیســتی در یک فرصت 6 هفته ای، 
سبب شد تا کابینه منحل و برنامه انتخابات 
جدید چیده شــود. دالیلی که در آن زمان 
منجر به برگزاری زودهنگام انتخابات شد، 
در سایه وجود نشانه هایی درباره عدم توانایی 
نتانیاهو یــا رقیبش بنی گانتز، رهبر حزب 
»آبی و سفید« بر تشکیل دولت، همچنان 
پا بر جا هستند که این مسئله از تداوم بن 

بست سیاسی در این رژیم حکایت دارد.

تابناک: هفتاد و چهارمین نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل روز گذشته با هدف 
تقویت اقداماتی در راستای تغییرات جوی و 
تسریع روند توسعه پایدار آغاز شد. در جلسه 
امسال مجمع عمومی سازمان ملل عالوه بر 
مناظره عمومی، رهبران جهان نیز در پنج 
نشست یا نشست های عالی به منظور ارتقای 
اقدامات در راستای تغییرات جوی و تسریع 
پیشــرفت در توسعه پایدار با هدف زندگی 
شــکوهمند، صلح آمیز و سالم برای همه 
شــرکت می کنند. دبیرکل سازمان ملل با 
شعار »رقابتی که ما می توانیم پیروز شویم« 
مراسم را آغاز می کند و هدف از این شعار، 
بسیج تمامی نیروهای اقتصادی و سیاسی 
در باالترین ســطح ممکن به منظور انجام 
اقدامات برای مقابله با تغییرات جوی است. 
نشست 24 و 25 ســپتامبر درباره اهداف 
توسعه پایدار اســت که به رهبران جهان 
این فرصت را می دهد تا تمایل خود را برای 
تسریع اقدامات در دگرگون کردن جوامع و 

اقتصاد خود ارائه کنند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل منطقه
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آگهی فراخوان مناقصه)نوبت اول(
 آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه هایی به شرح ذیل را طبق 

قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:

 حداقل پایه ومبلغ تضمینمبلغ برآوردعنوانردیف
رشته پیمانکار

1
اجرای کف بند تثبیت بستر و دیوار حفاظتی رودخانه 

5 آب15867793تاالر مقابل مدرسه االزهرا و کوچه اینه زیراب

2
اجرای کف بند تثبیت بستر و دیوار حفاظتی رودخانه 

"12565628تاالر جنب شهرداری زیراب

19372968اجرای عملیات آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری3
5 ابنیه یا راه

مبالغ بصورت میلیون ریال می باشند
نوع تضمین:   براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی

مدت اعتبار پیشنهاد : 3ماه این مدت یکبار و بمدت3 ماه قابل تمدید می باشد.
تامین اعتبار پروژه: از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان و مهلت دریافت اسناد: )از تاریخ 98/06/27 الی 98/06/31(

مهلت تحویل اسناد: )از تاریخ 98/06/31 الی 98/07/13(
آدرس کارفرما: مازندران، ساری، کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر

 کد پستی 98643-48158
کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گردد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

س��ند کارخانه خودرومینی بوس ایویکو رنک سفید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 27ع523-ایران 32وش��ماره 
شاس��ی NAZA512S4GH000345  وش��ماره موتور 
08K0909 بن��ام ش��هرداری گناب��اد مفق��ود ش��ده 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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98
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آ FRW 103 آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان مازندران- س�اری در نظر دارد نس��بت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل و 
رانش واقع در مس��یر خط راه آهن ش��مال حدفاصل شیرگاه تا پل س��فید در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه 

شمالی به حجم 60/735 مترمکعب نماید.
عالقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 98/6/30 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس��ناد مزایده را 

دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 98/7/2 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 می باشد.

2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 26/000/000 ریال به شماره حساب IR 460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW 105/0 تهیه و ارایه گردد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها )سه( 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

5- محل دریافت، تحویل اس��ناد، و گش��ایش پیش��نهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار 
پاسداران با کدپستی 95369-48158 می باشد.

شرح آگهی FRW 103                                                              :2 آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان مازندران- س��اری در نظر دارد نس��بت به فروش درختان ریشه کن و سیل آورده رودخانه اوکرکا واقع در 

محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا به حجم صنعتی 88/327 مترمکعب اقدام نماید. 
عالقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 98/6/30 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس��ناد مزایده را 

دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها، تا س��اعت 13 روز سه شنبه مورخ 98/7/2 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 

می باشد.
2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 40/000/000 ریال به شماره حساب IR 460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW 105/0 تهیه و ارایه گردد.
3- مدت اعتبار پیشنهادها )سه( 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت، تحویل اس��ناد، و گش��ایش پیش��نهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار 

پاسداران با کدپستی 95369-48158 می باشد.
شرح آگهی FRW 103                                             :3 آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان جنگلی ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سیل و رانش 
مسیر جاده ازدارک- شرکت نفت واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم 61/978 مترمکعب اقدام نماید.

عالقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 98/6/30 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس��ناد مزایده را 
دریافت نمایند.

1- آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها، تا س��اعت 13 روز سه شنبه مورخ 98/7/2 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 
می باشد.

2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 26/000/000 ریال به شماره حساب IR 460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW 105/0 تهیه و ارایه گردد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها )سه( 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

5- محل دریافت، تحویل اس��ناد، و گش��ایش پیش��نهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار 
پاسداران با کدپستی 95369-48158 می باشد.

آبخیزداری- مدیریت پایدار سرزمین 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری
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شناسه آگهی : 600769

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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