
 

منظور از سبک زندگی دینی بُعد فردی نیست
 معارف  آغاز ســال تحصیلی جدیــد در حوزه   های حجت االسالم مؤمنی می گوید برای سخنان رهبری اتاق فکر باید تشکیل شود

علمیه آن هم در گام دوم انقالب که هدف غایی آن از 
سوی رهبر معظم انقالب درک خورشید والیت عظما 

 ............ صفحه 4)ارواحنا فداه( ترسیم...

یارانه طبقات متوسط و پایین جامعه 
قطع نمی شود

هدف از اقدامات حفاظتی 
زیارت بدون دغدغه است

6 7 3
سخنگوی دولت: وزیر بهداشت در گفت وگو با قدس وعده داد فرمانده یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس:   

 : j امام حسين
گريستن چشم ها 

و ترسيدن 
قلب ها، رحمتى از 

جانب خداست. 
مستدرك 

الوسائل، ج ۱۱ 
ص ۲۴۵ ح۳۵
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مناقصه عمومی خرید لوله فوالدی و اتصاالت
معاون��ت عمران��ی آس��تان قدس رض��وی در نظ��ر دارد لوله ه��ای فوالدی و 
اتصاالت مورد نیاز پروژه  در دس��ت احداث خود را به ش��رح شرایط مندرج 

در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 ل��ذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند جهت مش��اهده و دریافت اس��ناد 
مناقص��ه حداکث��ر ت��ا تاری��خ 1398/07/04 ب��ه دبیرخانه معاون��ت عمرانی 
آس��تان قدس به نش��انی مشهد، چهارراه ش��هدا، س��ازمان مرکزی آستان 
ق��دس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن  051-32001126 

تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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آگهی فراخوان مناقصه)نوبت دوم(
 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 الزهرا 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

 سیاست/ سجاد علیزاده  با وجود گذشت چند روز 
از حمله پهپادی و موشــکی انصاراهلل یمن به مجتمع 
پاالیشــگاهی البقیق و الخریص واقع در شمال شرق 
عربستان، این حمله کماکان در صدر تحلیل های روز 
قرار داشته و از منظرهای مختلف و گوناگونی قابلیت 
بررســی دقیق تر دارد که در این یادداشت به برخی از 

مهم ترین وجوه آن خواهیم پرداخت.
1. شــهر البقیق در نزدیکی شهر ظهران، مرکز استان 
الشرقیه عربســتان اســت و این منطقه، بزرگ ترین 
مجموعه پاالیشــگاهی جهان را در خود جای داده و 
بیشــترین صادرات نفت این کشور از این ناحیه انجام 
می شود. در البقیق، بزرگ ترین تأسیسات پاالیش نفت 
خام دنیا قرار گرفته و وظیفه آن، تبدیل نفت خام ترش 
به نفت خام شیرین با ظرفیت روزانه 7 میلیون بشکه 
نفت، معادل 7درصد تولید روزانه جهانی نفت است. هر 
گونه اختالل در این واحد منتج به عواقبی جدی در بازار 

جهانی نفت می شود.
2. پهپادهای قاصف و موشــک کــروز قدس جنبش 
انصــاراهلل یمن، فاصلــه ای حدود یک هــزار و 450 
کیلومتری را به دور از چشــمان رادارهای پیشــرفته 
سعودی و آمریکایی طی کرده و با موفقیت، اهداف خود 
را مورد اصابت قــرار داده اند. موفقیت این حمله از دو 
جهت بسیار مایه مباهات است: یک. آنکه منطقه شمال 
شرق عربســتان که در محدوده آن، کشورهای قطر، 
امارات و بحرین و به تبع آن، پایگاه های آمریکایی حضور 
دارند، دارای پوشش راداری در هم تنیده و مستحکمی 
از سوی ائتالف غربی عربی است. عبور بیش از 10 پهپاد 
و موشک از این منطقه، نشان دهنده آن است که محور 
مقاومت، اکنون به سطحی از توانمندی هوایی رسیده 
که می تواند با موفقیت، عملیاتــی را در دل تار و پود 
راداری دشمن انجام دهد. دو. موفقیت این عملیات آن 
هم در زمانی که ارتش عربستان از تداوم حمالت دفاعی 

انصاراهلل اطالع دقیق دارد، پیروزی چشمگیری است.
3. با توجه به ضعف جدی و آســیب پذیری شــدید 
اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با حمالت انصاراهلل 
و در مقابل، توانایی غیر قابل چشمپوشی یمن در تولید 

حمالت مهلک، این حمالت تا رسیدن به هدف اصلی 
آن- یعنــی برقراری آتش بس و رفــع محاصره- ادامه 

خواهد یافت. 
4. با توجه به فاصله منطقه البقیق از نخستین مناطق 
تحت تسلط انصاراهلل در یمن، دیگر نقطه ای از عربستان 

نیست که در تیررس نیروهای مجاهد یمنی نباشد.
5. به اســتناد آخرین داده ها، پاالیش نفت در البقیق و 
الخریص با اختالل جدی مواجه شده و دولت عربستان، 
عرضه نفت را فعالً با استفاده از ذخایر راهبردی خود و 
دولت آمریکا حفظ کرده است. بازسازی این تأسیسات 
حداقل دو هفته زمان می برد و فصل سرما نیز پیش رو 
است. هر گونه افزایش قیمت نفت به نفع فروشندگان 

نفت-از جمله ایران- است.
6. حملــه به البقیــق، مانعی جدی در مقابــل اراده 
ســرمایه گذاران خارجی در این شرکت است. نکته ای 
که یحیی ســریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز 
بدان اشاره مستقیم داشته است. گویا یکی از اهداف این 
عملیات، ناامن کردن تأسیسات نفتی سعودی با هدف 
اخالل در روند جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

7. 5 میلیون و 700 هزار بشــکه، رقمی اســت که در 
حمله انصاراهلل به البقیق از تولید نفت کاســته شــده 
اســت. این رقم، بیش از هر حادثــه دیگری در تاریخ 
مانند انقالب اسالمی، تحریم نفتی رژیم صهیونیستی، 
جنگ اعراب و اسرائیل و... میزان تولید نفت را در یک 
روز کاهش داده است. این امر، به خودی خود نشان از 
»قدرت اثرگذاری« محور مقاومت در جهت ضربه زدن به 

منافع دشمنان دارد.
8. توماس فریدمن، تحلیلگر آمریکایی نزدیک به ریاض 
در سال 2014 و در اوج مذاکرات هسته ای در یادداشتی 
در نیویورک تایمز با عنوان جنگ پمپ ها نوشت: »آمریکا 
و عربستان با هدف ورشکســت کردن ایران و روسیه، 
در حال تکرار همان بالیی هســتند که بر ســر اتحاد 
جماهیر شوروی آوردند؛ آن ها آن قدر نفت به بازار پمپاژ 
می کنند که قیمت آن شکسته شده و چنان پایین بیاید 
که تهران و مسکو از تأمین بودجه عاجز شوند«. حال با 
گذشت پنج سال، ظاهراً محور ضدآمریکایی این سالح 

را علیه خود ایاالت متحده و عربستان سعودی به کار 
گرفته و می توان آن را De-Pump War نامید. بدین 
گونه که آن قدر نفت از چرخه تولید رقبا خارج می شود 
تا قیمت ها به صورت نجومی افزایش یابد، تا طرف مقابل 

از موضع تهاجمی خود عقب نشینی کند.
9. ماجرا زمانی جالب تر می شود که به برنامه آمریکایی 
ســعودی علیه منافع ملی جمهوری اسالمی مروری 
دوباره داشــته باشــیم. پس از خروج یکجانبه ایاالت 
متحده از برجام، این کشور نتوانست فشار »تأثیرگذار« 
بر تصمیمات تصمیم سازان در تهران تولید کند. بنابراین 
با چراغ سبز آل سعود، به دنبال عدم تمدید معافیت های 
مشتریان نفت ایران و پس از آن، رو به رو کردن جمهوری 
اسالمی با انواع ناآرامی های داخلی به واسطه بودجه صفر 
رفتند. با تالش های مجدانه در داخل، فروش نفت حفظ 
و کانال های گوناگونی برای بازگشــت ارز حاصل از آن 
ایجاد شــد. اما در سمت مقابل، عربستان با تهدیداتی 
جــدی در روند صــادرات نفت خود رو به رو شــده و 
موشک های امنیت زدا علیه ســتون های امنیت ملی 
از آســمانش عبور می کنند. این هنر عقالنیت و جلوه 
استقامت جمهوری اسالمی بود که توانست یک جبهه 
از تهدیدات جدی را به طور کامل و به ســمت حریف، 

معکوس کند.
10. در پنج سال جنگ ناجوانمردانه علیه ملت یمن، 
تمامی بانک اهــداف ارتش ســعودی از پادگان ها تا 
مجالس عروســی مردم مورد اصابت قرار گرفته است 
و دیگر هدفی وجود ندارد که منهدم نشــده باشد. اما 
در مقابل، انصاراهلل با انواع مختلفی از اهداف گوناگون 
که هر کدام، ظرفیت اختالل جدی در قسمتی از نظام 
سعودی را دارد، رو  به روست. معنای راهبردی این جمله 
چنین است: انصاراهلل قدرت تعیین کنندگی در آینده را 

در اختیار دارد.
11. اســتیون کوک، کارشناس شورای روابط خارجی 
ایاالت متحده در یادداشــتی در فارین پالیسی نوشت: 
اکنون، لحظه تعیین آینده خاورمیانه است. اگر آمریکا 
برای نفت عربســتان نجنگد، دیگر هیچ گاه برای این 

منطقه نخواهد جنگید.

جنگ پمپ ها چگونه به سوی محور ضدایران کمانه کرد؟

دوران ناآرام آرامکو
گزارش

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد علی مهتدی

هنوز مدت زمان زیادی از اعالم بازداشــت »محمد الخضری« از رهبران حماس 
نمی گذرد که روز گذشته نیز برخی منابع فلسطینی از دستگیری »ابوعبیده اآلغا« 
دیگر عضو این جنبش در عربســتان و توسط حکام سعودی خبر دادند. اآلغا که 
تابعیت عربستان را نیز داراست، ریاست کمیته مالی حماس در سعودی را بر عهده 

دارد. آل سعود حدود 60 فلسطینی را بدون تفهیم اتهام...

پشت پرده دستگیری اعضای حماس 
در عربستان چیست؟

نتایج دور دوم انتخابات 
مجلس رژیم صهیونیستی 

اعالم شد

نتانیاهو 
باز هم 

شکست خورد

حسن بن علی، موکب دار عراقی:

خانه هایمان 
در اختیار زائران 

 jامام حسین
است

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

جودو ایران 
سرشاخ با البی های صهیونیستی

 فدراسیون جهانی با بهانه ای سیاسی ایران را تعلیق کرد 

 ............ صفحه 11

اربعین  جهانی تر می شود 
  این خون حسین بن علی است که بعد از  هزارو400سال روزبه روز زنده تر می شود

 هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد
  پیام امام حسین)ع( پیام نجات دنیاست 

 تولیت آستان قدس رضوی: موکب داران ،مشعل دار باشکوه ترین اجتماع بشری هستند

 سیاســت  جمعی از موکــب داران عراقی که در ایام اربعین حســینی پذیــرای زائران 
اباعبداهلل الحســین)ع( هستند، دیروز در هجدهمین روز از ماه محرم الحرام در حسینیه امام 
خمینی)ره( با رهبر انقالب دیدار کردند.  آیت اهلل خامنه ای در این دیدار بیان کردند: »از صمیم 
قلب خودم و ملت ایران تشکر می کنیم؛ هم از شما موکب داران که در ایام اربعین، کرامت و 

موّدت را به منتها درجه می رسانید، هم از ملت بزرگ عراق و هم از مسئوالن عراق که امنیت 
و زمینه را فراهم کردند و به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع بزرگ عراق که فضای زیارت 
و بــرادری را بین آحاد مردم و دو ملت فراهم کردند«. رهبر معظم انقالب ادامه دادند: »آنچه 

برای ما نقل می شود از رفتار شما برادران عزیز در مواکب...

رهبر معظم انقالب در دیدار موکب داران اربعین ابعاد مختلف این حرکت عظیم را تبیین کردند

 ............ صفحه 2

استفاده از کمک خیران 
برای تأسیس همراه سرای بیماران
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روزنامـه صبـح ایـران

امیرعبداللهیان: حمله انصاراهلل به آرامکو با اخطار قبلی انجام شد
خانه ملت: امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با تاکید بر هشدار انصاراهلل در پی تجاوزات مکرر عربستان گفت: انصاراهلل به عنوان یک گروه که امروز معادالت را در یمن رقم می زند، 

چند هفته قبل اعالم می کند اگر سعودی ها دست از تجاوز برندارند، اهداف بعدی ما مراکز نفتی و استراتژیک عربستان سعودی است و بعد اقدام می کنند.

 سیاســت  جمعی از موکب داران عراقی 
که در ایام اربعین حســینی پذیرای زائران 
اباعبداهلل الحســین)ع( هســتند، دیروز در 
هجدهمین روز از ماه محرم الحرام در حسینیه 
امام خمینی)ره( با رهبر انقالب دیدار کردند. 
آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار بیان کردند: 
»از صمیــم قلب خودم و ملت ایران تشــکر 
می کنیم؛ هم از شما موکب داران که در ایام 
اربعین، کرامت و موّدت را به 
منتها درجه می رســانید، هم 
از ملت بزرگ عــراق و هم از 
مســئوالن عراق که امنیت و 
زمینه را فراهــم کردند و به 
خصــوص از علمای بزرگوار و 
مراجع بزرگ عراق که فضای 
زیــارت و برادری را بین آحاد 
مردم و دو ملت فراهم کردند«.
رهبــر معظم انقــالب ادامه 
دادند: »آنچه برای ما نقل می شــود از رفتار 
شما برادران عزیز در مواکب میان راه و رفتار 
کریمانه  شــما با زائران حسینی است که در 
دنیــا نظیر ندارد؛ همچنــان که راهپیمایی 
اربعیــن در تاریخ نظیر ندارد. شــما کرامت 
اسالمی و عربی را در رفتار خود نشان دادید؛ 
به عشــق سیدالشهدا پای زائر را شست وشو 
می دهید و بدن او را در خستگی شدید مالش 

می دهید و به او جای خواب می دهید«.
ایشــان با تأکید بــر اینکه این عشــق به 
حسین بن علی یک امر استثنایی است و شبیه 
این را سراغ نداریم، ادامه دادند: »راهپیمایی 

اربعین حقیقتاً یک حادثه  بی نظیری است؛ نه 
فقط در دوران خودمــان بلکه در تاریخ هم 
سراغ نداریم یک چنین اجتماع و حرکتی که 
هر سال گرم تر از سال قبل اتفاق بیفتد. این 
حرکت در گسترش معرفت به امام حسین 
نقش دارد. چشــم های مردم دنیــا به این 

حرکت دوخته شده است«.

 اربعین روز به روز باید تقویت بشود
رهبر معظم انقــالب افزودند: »امروز احتیاج 
داریم که حسین بن علی را به دنیا بشناسانیم. 
منطق حســین )ع( منطق دفــاع از حق، 
ایســتادگی در برابر ظلم و طغیان در مقابل 
گمراهی و استکبار است. پیام امام حسین)ع(، 
پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین، 

دارد این پیام را منتشــر می کند و روزبه روز 
این حرکت باید تقویت شود«.

ایشــان تصریح کردند: »اربعین جهانی شد 
و جهانی تــر هــم خواهد شــد و این خون 
حسین بن علی است که بعد از  هزارو400سال 
دارد می جوشد و روزبه روز زنده تر می شود«. 
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه »مراسم 
اربعیــن را باید هرچه می توانیــم پُربارتر و 
معنوی تر برگزار کنیم«، گفتند: »اهل فکر و 
فرهنگ برای عظمت این مراسم برنامه ریزی 
کنند. هدف هر مســلمان باید امروز ایجاد 
تمدن نوین اسالمی باشد. ملت های اسالمی 
ظرفیت عظیمی دارند که اگر از آن استفاده 
شود، امت اسالمی به اوج خواهد رسید. ایجاد 

تمدن اسالمی هدف نهایی ماست«.

 راهپیمایی اربعین، عراق را به اوج 
عزت می رساند

ایشــان تصریح کردند: »ملت بــزرگ عراق 
می تواند کشــور خود را به اوج عزت برساند. 
این ظرفیت ها بایستی به منصه  عمل برسد. 
اگر ظرفیت کشورهای اسالمی مجتمع بشود، 
اگر ایران و عراق و دیگر کشورهای غرب آسیا 
و شمال آفریقا به هم برسند و این دست ها 
در هم گره شود، آن وقت امت اسالمی نشان 
خواهد داد که عزت اسالمی یعنی چه و تمدن 
اســالمی را به جوامع دنیا نشان خواهد داد. 
راهپیمایی اربعین می تواند یک وسیله برای 
تحقق این هدف باشد. پیوندهای مستحکم 

بین برادران مسلمان را بیشتر کنیم«.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از موکب داران عراقی:

اربعین جهانی تر می شود

 رسم و رسوم گوشه کنار دنیا چنین ایجاب می کند که اگر یک فرد در اداره 
یا سازمان و تشــکیالت خالف مقررات و بدون اجازه سرپرست کاری کند که 
ضرر و زیان و آســیب به تشــکیالت و افراد آن وارد بشود ، قاعده بر این است 
که او را از ســمتش برکنار و احیاناً جریمه و مجازات در خور خطا و خالف اش 
می نمایند تا عبرتی برای ســایر کارکنان شده و آسیب و ضررهای جدی برای 

تشکیالت و افراد سازمان وارد نگردد. 09360001740
 رژیم ســرطانی اســرائیل و شرکت های صهیونیســتی اش در کشور آمریکا 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت ســرطانزا )تراریخته( و تغییر ژنتیکی شده 
اســت، اما موردعجیب واردات همین محصوالت در قالب خوراک دام و سویای 
طیور از مبدأ آمریکا است. با توجه به اینکه آمریکا عالمت اخطار )این محصول 
تراریخته اســت( را روی محصوالتش درج نمی کند، وزارت جهاد کشاورزی از 
کجا می فهمد که محصول مربوط تراریخته و ســرطانزا نیست؟ چرا باید دولت 
جان میلیون ها دام و طیور و شیالت و در مرحله دوم میلیون ها ایرانی را با این 
ســهل انگاری به خطر بیندازد؟چرا باید حتماً از بزرگ ترین کشور تولیدکننده 
این مولدهای ســرطان اقالم خوراکی و حیاتی را بخریم؟ آیا وزارت بهداشــت 
و کشــاورزی همچنــان تراریخته را با وجود این همه ســند و مدرک بی خطر 
می دانند؟ آیا هند بزرگ ترین قربانی تراریخته را نمی بینند؟ 09360006158

 احســنت بر آقای ترکان، مهره دولت بــود حاال گفته دولت و مجلس مانند 
آقای رئیسی می خواهد. 09150001136

 تو رو به خدا قسم به داد ما برسید. چطور بعضی ها یک شبه ثروتمند شدند 
و ما هنوز بعد از 55 ســال زندگی به ســختی توانستیم منزلی برای خودمان 
بســازیم. باور کنید مانده ام که از کجا خرج 10 نفر اعضای خانواده ام را بدهم. 
10 نفر نان خور در منزل دارم واقعاً کم آوردم. به قرآن قسم دعا می کنم زودتر 
از دنیــا بروم تا راحت شــوم از این زندگی. برای دخترم وام ازدواج خواســتم 
بگیرم گفتند باید ضامن بیاوری. آخر این دوره زمانه کســی ضامن می شــود؟ 

09150006359
 با توجه به کمبود معلم و عدم اســتقبال از مدارس ایثارگران، خواهشــمند 
اســت این مدارس کاًل تعطیل شود و هزاران نفر از کادر اداری و آموزشی آن 
به مدارس دیگر منتقل شــوند تا ساالنه از هدر رفت میلیاردها  تومان ممانعت 

به عمل آید. 09150007109
 آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان این عرصه را گرامی می داریم 
همان رادمردانی که قلم از نگارش صفاتشــان و زبان از توصیف مقامشــان و 
عقل از تصور قربشــان عاجز است، همان هایی که به عهد حویش وفا کردند و 
تا آخرین لحطه اســتوار بر آرمان های خویش ماندند، شهیدان برای همیشه 

زنده اند و نزد خدای خویش روزی می خورند.  09150000609

 نخســت وزیر اســترالیا بامداد چهارشنبه خواســتار اجتناب از هر گونه درگیری 
نظامــی با ایــران به بهانه حمله به آرامکو شــد. »اســکات موریســون«، همچنین 
فضاســازی ها در خصوص احتمال اقدام نظامی آمریــکا علیه ایران به بهانه حمالت 
اخیر به تأسیســات نفتی عربســتان ســعودی را رد کرد. وزیر دفــاع جدید ژاپن 
نیــزدر مصاحبه بــا خبرنگاران تأکید کرد که توکیو هیچ اطالعاتی که نشــان دهد 
 ایران در حمله به تأسیســات نفتی عربســتان سعودی دست داشــته است ندیده 

است.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که واکنش او پس از ســرنگونی 
پهپاد آمریکا توســط ایران نشــانه قدرت این کشــور بوده که البته از سوی عده ای 
درک نشــده است. او این ادعا را در توییتر در پاســخ به »لیندسی گراهام«، سناتور 
تندرو جمهوری خواه نوشــت که گفته بود جمهوری اســالمی ایــران رفتار آمریکا 
پس از ســرنگونی پهپاد گلوبال هاوک را نشــانه ضعف آمریکا دیده است. لیندسی 
گراهام نوشــت: »حکومت ایران به وضوح پاسخ ســنجیده رئیس جمهور ترامپ در 
ماجرای ســرنگونی پهپاد آمریکا را نشــانه ضعف دید«. ترامپ در پاسخ به این پیام 
گراهام نوشــت: »نه لیندسی، ]واکنش من[ نشانه قدرت بود، اما عده ای آن را درک 

نمی کنند«.

 سفیر پاکستان در تهران مشکل کنونی بر سر راه اجرایی شدن خط لوله صلح را نبود 
سرمایه گذار برای لوله گذاری در بخش پاکستانی این پروژه برشمرد و گفت نخست وزیر این 

کشور مصمم به عملیاتی کردن خط لوله صلح است.

 در پی اتهامات اخیر مقامات آمریکایی در خصوص دســت داشتن ایران در حمله 
پهپادی یمنی ها به تأسیســات نفتی عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران در 
یک یادداشــت رسمی از طریق سفارت ســوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، به 
دولت ایاالت متحده نســبت به هرگونه اقدامی علیه ایران هشــدار داده و هرگونه 
دخالت ایران در این قضیه را نیز رد کرده اســت. در این یادداشــت ضمن محکوم 
کردن ادعاها، اعالم شده که اگر حمله ای علیه ایران صورت بگیرد واکنش جمهوری 
اســالمی فوری و شدید خواهد بود و ممکن است دامنه وسیع تری از منشأ حمله را 

نیز در بر بگیرد.

هژمونی آمریکا در حال فروپاشی
آنچه ما امروز در آمریکا شــاهدیم و هر روز 
کشتاری جدید و تیراندازی تازه ای در اخبار و 
رسانه ها خودنمایی می کند و قربانیان بسیاری 
هم برجای می گذارد، نتیجه سیاست هایی 
است که به بحران خشــونت در این کشور 
انجامیده است. بحران خشونت در آمریکا هم 
نتیجه سرریز تسلیحاتی است که به منظور 
اهدافی چون ایجاد خشونت در اقصی نقاط 

دنیا توسط این کشور تولید می شود.
در میــان کارشناســان روابــط بین الملل 
مفهومی وجود دارد در ارتباط با بحران که 
بحران ماهیت سرریز شونده ای دارد؛ درواقع 
شما وقتی یک منطقه بحرانی را ایجاد کنید 
یا نســبت به یک منطقه بحرانی بی تفاوت 
باشــید و آن را به حال خود رها کنید، در 
هر دو صورت دامنه بحران گســترش پیدا 
می کند؛ یعنــی حتی اگر خــود را خیلی 
هم مبــرا از بحــران بدانیــد، نمی توانید 
امیدوار باشــید کــه بحران رویتــان تأثیر 
نگذارد، به خصوص اینکه بحران در عرصه 
بین الملل باشــد؛ چرا که عرصه بین الملل 
ماهیت شــبکه ای دارد و کشورهای جامعه 
بین المللی به هم پیوسته بوده و از یکدیگر 

مجزا نیستند.
آمریــکا تالش می کند در همه جهان بازیگر 
اصلی باشد و با توجه به سطح باالی تولیدات 
تسلیحاتی در این کشور، سرریز تسلیحات در 
ایاالت متحده آمریکا یا سرریز خشونتی که 
خود آمریکا منشــا آن است، در سطح ملی 
هم این کشور را درگیر کرده است و در واقع 
سبب سرایت بحران در سطح ملی شده است.
آمریــکا امروز در واقع دامنگیر خشــونت و 
تســلیحاتی اســت که قرار بود کار ویژه آن 
برای منافع این کشــور و بیرون از مرزهایش 

کار کند.
امروز مــا می بینیم در منطقه غرب آســیا 
تحوالت به گونــه ای دارد رقم می خورد که 
بحران هایی که آمریکا رقم زده است  را پیش 
ببرد، اما مسئله شکلی دیگر به خود گرفته و 
آن اینکه نوک پیکان این بحران ها معطوف 
به متحدان ایاالت متحده و خود آمریکا شده 
است؛ در واقع زمین هایی که ازاین بحران برای 
شخم زدن آن ها ایجاد شده بود، حاصلخیز و 
بارور شــده، نه به کام ایاالت متحده، بلکه به 

ضرر این کشور.
جمهوری اسالمی ایران امروز در منطقه غرب 
آسیا قرار بود دستخوش و تحت تأثیر تحوالت 
و خشونت هایی که آمریکا موجب آن ها بود، 
ضعیف شود، اما نقش منطقه ای و بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران بیشتر گسترش پیدا 
کرده؛ از سوی دیگر به خوبی این را می دانید 
که گروه هایی مثل تروریســت های القاعده 
مبتنی بر تئوری جنگ کم شــدت هستند 
و توســط خود ایاالت متحــده برای کنترل 
دشمنانشان در زمان جنگ سرد در جماهیر 
شوروی ایجاد شدند، اما امروز ازکنترل  خارج 
شــده و بعضاً در اوضاع و کشتار خود آمریکا 

تأثیرگذار هستند.
نتیجــه ای که می توان گرفت این اســت؛ 
بحران ســرریز شــونده بر هژمونی ایاالت 
متحده تأثیر گذاشــته و در حالی که قرار 
بــود این بحران ها به ایــن هژمونی کمک 
کند، سبب تضعیف آن شده است، چنانچه 
اندیشــکده های خــود آمریــکا گــزارش 
می دهند دنیای تک قطبی که فرانســیس 
فوکویاما از آن خبــر می داد و آرزویش را 
داشــت نه تنها محقق نشــده، بلکه نظام 
تک قطبــی، دوقطبی یا چنــد تک قطبی 
از بیــن رفته و ما بــا بی نهایت قطب های 
بازیگر در عرصه بین الملل روبه رو هستیم 
که حتی این هژمون کاغذی را هم نشــانه 
گرفتــه و تحت تأثیر قرار داده اند؛ بنابراین 
باید عنوان کرد که هژمونی آمریکا در حال 

فروپاشی است.
این فروپاشــی در حالی رقــم می خورد که 
ایاالت متحده از بدو انقالب اسالمی ایران به 
عنوان بازیگری که به دنبال تغییر حاکمیت 
در جمهوری اسالمی ایران بوده، شناخته شده 
است و از این کشور همان سیاستی را شاهد 
بودیم که در قبال ایجاد گروه های تروریستی 
در دنیا شــاهد هستیم که به آن ابزار گرایی 
منفعت طلب می گوینــد. آمریکایی ها دارند 
از ابزارهــای گوناگون به نفع خود اســتفاده 
می کنند و به خیال خود می خواهند هژمون 
باشــند! وقایع تلخ ســال 88 نیز در همین 
قالب می گنجد؛ رژیمی که همواره به دنبال 
تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران بوده، 
وقایع سال 88 و دیگر وقایع را در ایران رقم 
زده و حمایــت کرده و پول داده اســت و از 
اپوزیســیون ها به گونه ای بهــره برده که در 
جمهوری اســالمی ایران عدم همبستگی و 
عدم وحــدت ملی را رقم بزند، اما همان طور 
که شاهدش هستید در به پاشنه ای نگشت 
که آمریکا می خواهد و تمام این وقایع در واقع 
ایران را قوی تر و متحدترکرد. بعضی وقت ها 
خداوند از حربه دشــمنان بهره می برد برای 
اینکه حق را مستحکم تر کند و می بینیم که 
همبستگی و وحدت ملی در برابر یک دشمن 
بیرونی تقویت شد و جمهوری اسالمی ایران 
امروز در عرصه بین الملل قوی تر ومستحکم تر 

شده است.
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اروپاییهاتوافقاتشانراباآمریکاچکمیکنندسفررئیسجمهوربهنیویورکلغومیشود؟
سیاست: هر ساله حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور، در بازه زمانی 5 شــهریور الی 5 
مهر در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک حضور می یابد و وقت سخنرانی دارد. 
در 6 ســال اخیر، رئیس جمهــور به همراه یک 
هیئت سیاســی عازم نیویورک شده است که 
در این سفرها همواره ظریف وزیر امور خارجه 
نیز حضور داشته است. اما دولت ایاالت متحده 
در اقدام جدید ضدایرانی خود دست به تحریم 

ظریف وزیر امور خارجه زد.  
به گزارش تسنیم، امسال نه تنها ویزای ظریف، 
بلکه ویزای رئیس جمهور و هیئت همراه او هم 
تاکنون )عصر دیروز( صادر نشــده و امکان لغو 
ســفر روحانی به نیویورک وجود دارد. محمد 
جــواد ظریف نیز در حاشــیه جلســه دیروز 
هیئــت دولت در گفت وگویی کوتاه با خبرنگار 
حوزه دولت تســنیم گفت: سفرم به نیویورک 

قطعی نشده اســت. وی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا شــما همراه رئیس جمهور 
به نیویــورک خواهید رفت؟ گفت: ببینیم چه 
می شود، فعالً قطعی نشده است و ویزا نداریم. 
فارس نیز مدعی شده است که باتوجه به عدم 
صدور ویزا، به احتمال زیاد سفر رئیس جمهور و 
وزیر امورخارجه لغو خواهد شد، حتی اگر امروز 
این روادید صادر شود هم عمالً امکان این سفر 

وجود نخواهد داشت. 

مینا افرازه: حشــمت اهلل فالحت پیشــه در 
گفت وگو با قدس آنالین گفت: گام ســوم یک 
پیام جدی به آمریــکا و حتی اروپایی ها درباره 
ایستادگی ایران بر سر منافع ملی خود به همراه 
دارد، البته این در شرایطی است که آمریکایی ها 
موضوع برجام را انتخاباتی نکنند. اگر رسیدگی 
به موضوع برجام انتخاباتی شود و ترامپ اقداماتی 
را در این رابطه برای پیروزی در انتخابات انجام 
دهد، می توان گفت چنین شرایطی تنها به سود 

ترامپ و تیم سیاست خارجی وی است.
وی افزود: از سوی دیگر، در چنین وضعیتی 
هرگونه اقدامی از ســوی مقامات ایران برای 
مذاکره با آمریکا اقدامی اشــتباه و خیانت به 
کشور است. سفرهای اخیر مقامات کشورمان 
از جمله ســفر آقای عراقچی  و مذاکراتشان 
با اروپایی ها بیشــتر نوعی تالش دیپلماتیک 
بود. گرچه رایزنی های آقای عراقچی از لحاظ 

کارشناسی می توانســت قابل دفاع باشد، اما 
به نظرم ارزش آن راهبردی نیســت؛ زیرا این 
اقدام اثر راهبردی بــر مواضع طرف اروپایی 

نداشت.
وی تصریح کرد: طــرف اروپایی به هر توافقی 
با کشورمان دســت یابد، درنهایت باید آن را با 
آمریکایی ها چک کند، به طوری که این موضوع را 
در فرهنگ شکل گیری اینستکس و وقت کشی 

آنان دیدیم. 

 سیاست/علیرضا فقیهی راد  اروپا پس از یک سال وعده های 
توخالی و معطل و منفعل نگه داشــتن ایــران در برجام، نه تنها به 
تعهدات خود عمل نکرد، بلکه خرید نفت از ایران را به صفر رسانید و 
همسو با تحریم های آمریکا عمل نمود. درنهایت در 11 بهمن ماه 97 
سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه ای سازوکاری 
مالی موسوم به INSTEX را اعالم کردند. سازوکاری شبیه یک 
دفتر حســابداری مبتنی بر عدم رابطه بانکی بیــن ایران و اروپا و 
صرفاً محدود به واردات غذا و دارو که چیزی نازل تر از نفت در برابر 
غذاست که در دهه 90 میالدی بر عراق تحمیل کردند. اروپا فراتر 
از این، اجرایی شدن همین سازوکار تقریباً هیچ اینستکس را هم 
منوط به تصویب و اجرایی شدن کامل برنامه اقدام FATF توسط 

ایران کرده است.
اینستکس چیزی جز اعمال تحریم های آمریکا و کانالیزه شدن پول 
حاصل از فروش نفت ایران توســط اروپا نیست؛ بنابراین اروپا در 
نقش تکمیل کننده سیاست فشار حداکثری آمریکا عمل می نماید.

 تغییر راهبرد ایران 
از استراتژی صبر به راهبرد اقدام متقابل

اما ســرانجام ایران با مصوبه شــورای عالی امنیــت ملی در 18 
اردیبهشت 98، یعنی سالگرد خروج آمریکا از برجام، 60 روز به اروپا 
مهلت داد تا تعهدات خود را اجرایی کند، وگرنه ایران ذیل برجام به 

سمت کاهش تعهدات خواهد رفت.
باگذشت مهلت 60 روزه ایران به اروپا و عدم انجام تعهدات توسط 

اروپا، سرانجام ایران از راهبرد صبر و انتظار خارج شد و وارد فاز اقدام 
متقابل شد، تا بیش از این آمریکا و اروپا از انفعال و بی عملی ایران 

برای تحمیل شروط خود سوءاستفاده نکنند.

 تعلل مجمع تشخیص در رّد لوایح FATF، عامل فشار اروپا
اما به راستی چرا اتحادیه اروپا کماکان به تعهدات خود عمل نمی کند 
و همچنان به تهدید و شرط  گذاری که بیشتر شبیه باجگیری است، 
ادامه می دهد؟ یکی از مهم ترین ریشه های تداوم رفتار خصمانه اروپا 
در همراهی با آمریکا در سیاســت فشار حداکثری و فشار به ایران 
جهت مذاکرات موشکی و مسائل منطقه ای و عدم اجرای تعهدات 
اروپا را می توان در دادن پالس های ضعیف ایران در ماجرای رّد کامل 
لوایح باقیمانده FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یافت.

تعلل بیش ازاندازه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در رّد قاطع 
لوایح مرتبط با برنامه اقدام FATF که شامل دو کنوانسیون پالرمو 
و CFT می شــود، این پالس را بــه اروپا منتقل می کند که ایران 
کماکان به برجام، FATF و به صورت کلی غرب امیدوار اســت و 
همین امر موجب می شود تا اروپا از این تعلل و عدم قاطعیت ایران 
نهایت بهره را ببرد که این امر یعنی تأخیر و تعلل مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام در رد قاطع لوایح FATF در تناقض با سیاســت 

تعدیل تعهدات برجامی ایران است.
از طرفــی اتحادیه اروپا تصور می کند ســرانجام ایران به پای میز 
مذاکره خواهد رفت که این تعلل و انشقاق میان مسئوالن و عدم 
قاطعیت در تصمیم گیری موجب خواهد شــد که قدرت چانه زنی 

مذاکره کنندگان کاهش پیدا کند و اروپا از این عدم اجماع داخلی 
در ایران برای فشار بیشتر و امتیاز گیری استفاده کند.

در نهایت با توجه به بدعهدی های مکرر آمریکا و اروپا در ســالیان 
گذشــته و بی حاصل بودن روند اعتماد به غرب و در شرایطی که 
حتی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به صراحت می گوید که 
غرب اعتبارش را ازدست داده است، ضروری به نظر می رسد حتی 
اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش ازاین تردید داشت، بعد 
از اقدامات خصمانه آمریکا در تحریم های گسترده سپاه، مقام معظم 
رهبری و رفتارهای مزورانه اروپا در همراهی با آمریکا، بیش از این 
کشور را معطل و چشــم انتظار غرب نگه ندارد و با رّد قاطع لوایح 

پالرمو و CFT به نوبه خود سیاست نگاه به غرب را کنار بگذارد.
در نهایت اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با رّد قاطع 
این لوایح اوالً این اهرم فشار را از طرف مقابل بگیرد و خلع سالح 
کند و درثانی با دادن پالس اقتدار، یکپارچگی داخلی و اقدام متقابل، 
اتحادیه اروپا را مجبور به انجام تعهدات خود کند و ثالثاً این اقدام 
می تواند نشانه ای از جدیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان 
جنگ اقتصادی برای حل مشــکالت کشور با نگاه به درون و قطع 

کامل امید از غرب باشد.

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

خبر

سیاست داخلی

رد قاطع لوایح پالرمو و CFT اروپا را وادار به انجام تعهدات خواهد کرد

پیامقاطعیتایرانبهاروپاییها

گفت و گوسیاست خارجی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با قدس آنالین:سنگ اندازی جدید آمریکا 

تولیتآستانقدسرضویعنوانکرد
صاحبان موکب ،مشعل داران باشکوه ترین اجتماع بشری

پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، 
تولیت  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
آستان قدس رضوی در سخنانی، صاحبان 
موکب های اربعین حسینی را مشعل داران 
باشــکوه ترین اجتماع بشــری خواند و 
افزود: مراسم شکوهمند اربعین حسینی 
تجلی گاه مرزبندی اسالم ناب محمدی با 

اسالِم بدلِی اموی و آمریکایی است. تولیت 
آســتان قدس رضوی با اشاره به برگزاری 
همایــش موکب داران عراقی در مشــهد 
مقــدس، گفت: در ایــن همایش، عالوه 
بر موکب داران و فعــاالن فرهنگی عراق، 
موکب داران اهل سنت، مسیحی، صوفی و 

ُکرد حضور داشتند.

سیاست خارجی
وزیر دفاع سابق انگلیس: 

 برجام مرده 
و لندن هم باید از آن خارج شود

فارس: »لیام فاکــس«، وزیر دفاع 
پیشین انگلیس گفته کشورش باید 
بپذیرد که »برجام« مرده و همانند 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهور 
آمریکا از آن خارج شود. رسانه های 
انگلیس گــزارش داده انــد آقای 

فاکس این اظهارات را در جریان یک سخنرانی که قرار است 
در یک اندیشکده آمریکایی انجام دهد، مطرح کند، اما رسانه ها 
به بخشــی از متن سخنان آماده شده او برای این سخنرانی 

دست پیدا کرده اند. 

دفاعی-امنیتی
وزیر دفاع: 

 حمله به تأسیسات آرامکو 
درگیری بین یمن و عربستان است

 امیــر حاتمی در مورد 
حمالت نیروهای یمنی 
به تأسیسات نفتی آرامکو ضمن 
رد اظهارات برخی در مورد نقش 
ایــران در این عملیــات گفت: 
موضوع بسیار روشن است و یک 

درگیری بین دو کشور اتفاق افتاده است. 
وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: یک طرف 
درگیری یمنی ها هستند که به صراحت اعالم کردند این 

کار را انجام داده اند. 

دولت
رئیس جمهور در هیئت دولت:

روابط بانکی با برخی کشورها بدون 
استفاده از سوئیفت انجام می شود

سیاست: رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت گفت: امروز خوشحالیم 
روابط بانکی ایران با برخی کشورها 
بدون اســتفاده از ســوئیفت انجام 
می شــود؛ زمانــی غربی هــا تصور 
می کردند اگر کشوری را از سوئیفت 

محروم کنند، روابط و تسهیالت بانکی برای آن ها از بین خواهد 
رفت، اما امروز جایگزین سوئیفت پیدا شده و ما با روسیه و ترکیه 
و در آینده با کشورهای اوراسیا و دیگر کشورها می توانیم از این 

طریق، همکاری ها را تقویت کنیم.

نقویحسینی:
 مسئوالنی که خانواده آن ها خارج از کشور هستند

 باید عزل شوند
مهر: سیدحســین نقوی حسینی با اشاره 
به آخرین وضعیت بررسی طرح دوفوریتی 
الزام بازگشــت خانواده مدیران و مسئوالن 
از خارج از کشــور، اظهار داشــت: تاکنون 
جمعــی از نمایندگان این طــرح را امضا 
کرده اند و همچنان امضاهای این طرح در 
حال افزایش اســت. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: حرف ما این نیست که خانواده 
و فرزندان مسئوالن به خارج از کشور نروند بلکه می گوییم که در صورت زندگی و 
تحصیل خانواده هایشان در خارج از کشور، آن ها دیگر نمی توانند مسئولیتی در نظام 
جمهوری اسالمی داشته باشند. نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به اینکه 
برخی از مســئوالن همه اعضای خانواده خود را به خارج از کشــور فرستاده اند که 
زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست، خاطرنشان کرد: بدون تردید در کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس احکام قوی به این طرح اضافه می شــود تا در صورتی که 

این مسئوالن از سمت خود استعفا ندهند، دستگاه ها موظف به عزل آن ها شوند.

شمخانی:
 سیاست راهبردی ایران، گفت وگو است 

اما پاسخ تعرض را می دهیم
ایرنا: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی در یادداشتی، 
به تحوالت اخیر در منطقه واکنش نشــان داد. به گزارش دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی، در یادداشت »دریابان علی شمخانی« آمده است: بحران یمن که بیش 
از 50 ماه از شــکل گیری آن به دلیل تداوم تجاوز نظامی عربستان سعودی به این 
کشــور سپری شده اســت، هیچ گونه راه حل نظامی نداشته و تنها در چارچوب 
گفت وگوهای یمنی- یمنی و بدون دخالت طرف های ثالث قابل اتمام اســت. وی 
ادامه داد: هزینه های مادی، سیاسی و انسانی عربستان سعودی در بحران به صورت 
تصاعدی رو به افزایش بوده و در صورت تداوم این وضعیت می تواند این کشور را با 

چالش های جدی تری مواجه سازد.
وی با بیان اینکه الزم اســت طرف های اثرگذار شامل سازمان ملل، اروپا و آمریکا 
با زیر فشــار گذاردن عربستان سعودی برای حل ریشه ای بحران یمن از مجموعه 
ظرفیت هــای خود برای جلوگیری از تداوم تجاوز این کشــور به یمن و کشــتار 
بی رحمانه مردم بی دفاع استفاده کنند، تصریح کرد: سیاست راهبردی ایران، کاهش 
تنــش، اجتناب از هر گونه درگیری و رفع بحران های منطقه ای از طریق گفت وگو 
اســت ولی با آمادگی کامل هر گونه قصد و اقدامی برای تعرض به کشور یا منافع 
جمهوری اسالمی را زیر نظر داشته و به شدیدترین وجه که می تواند موجب شگفتی 

متجاوزان باشد به شرارت های احتمالی پاسخ قاطع و همه جانبه خواهد داد.



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

راه اندازی پویش »همکالسی مهربان« به همت مرکز رأفت رضوی  آستان: مدیرعامل مرکز رأفت رضوی وابسته به بنیاد فرهنگی رضوی از راه اندازی پویش تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان 
بی بضاعت و محروم شهر مشهد با عنوان »همکالسی مهربان« خبر داد.  آرش هادوی گفت: هزینه خرید هر بسته کامل یک میلیون ریال و شامل کوله پشتی، دفتر، مدادرنگی، تراش، پاک کن، خودکار و... است. خیران 

و نیکوکارانی که تمایل دارند در انجام این کار خیر مشارکت داشته باشند می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت 6037997950047135 به نام مرکز نیکوکاری رأفت رضوی واریز کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
پاسخی به یک پرسش پرتکرار 

چطور می توانیم از غذای حضرتی بهره مند شویم؟ 
مهمانســرای  از  بهره منــدی  قدس: 
حضرت و غذای متبــرک آن، یکی از 
بارگاه  زائران  همیشــگی  پرسش های 
منور حضرت رضا)ع( اســت. دامنه آن 
پرسش ها خود مهمانسرای حضرت را 
هم در بر می گیرد. پرسش هایی از این 
دست، در پیامک های رسیده به ستون 
»صدای مردم« هم بسیار تکرار می شود. 

آنچه در ادامه می خوانید پاسخی است به همین پرسش ها. این پاسخ برگرفته از 
توضیحات مقام های مسئول در حرم مطهر رضوی است. 

 همه می توانند دعوت نامه مهمانسرا را دریافت کنند؟
همه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی می توانند با اســتفاده از سامانه »نعیم 
رضوان« دعوت نامه مهمانسرای بارگاه منور حضرت رضا)ع( را دریافت کنند. در 
این طرح هر شخص با کد ملی خود می تواند حداقل یک بار در یک دوره زمانی از 
غذای متبرک بهره مند شود. زائرانی هم که از این غذا بهره مند شده اند پس از سه 

سال دوباره می توانند برای دریافت دعوت نامه اقدام کنند.
سامانه »نعیم رضوان«، تیرماه سال 97 زیر نظارت معاونت اماکن متبرکه و امور 
زائرین راه اندازی شد. با اجرایی شدن آن دایره وسیع تری از زائران از خوان پربرکت 
امام رضا)ع( متنعم می شوند. سامانه نعیم رضوان با ساماندهی توزیع دعوت نامه 
مهمانســرای حضرت در بین زائران این شــرایط را فراهم کرده است تا هر زائر 

حداقل یک بار از غذای مهمانسرای حضرت بهره مند شود.
زائران خارجی نیز می توانند با ارائه گذرنامه خود از غذای متبرک بهره مند شوند.

بد نیست این را هم بدانید که غذای گرم یا اقالم غذایی تهیه شده توزیعی میان 
محرومانی که توســط آســتان قدس رضوی در حاشیه شهر و معاونت امداد در 

شهرهای دیگر شناسایی می شوند، در طرح »نعیم رضوان« قرار ندارد.

 چطور از سامانه نعیم رضوان استفاده کنیم؟ 
زائران با مراجعه به ســایت mehmansara.razavi.ir این نرم افزار را نصب و 
شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و در فهرست انتظار قرعه کشی روزانه حرم 

مطهر قرار می گیرند.
در این شیوه زائران هنگامی که وارد حرم مطهر می شوند، موقعیت مکانی گوشی 
همراه خود و اجازه دسترسی به نرم افزار رضوان را فعال کرده و در صورت انتخاب 
شــدن، امکان بهره مندی از سفره اطعام رضوی برای خود و همراهانشان فراهم 

می شود.
زائران گرامی پس از دریافت پیامک مربوط، به صفحه »غذای متبرک حضرتی« 
در نرم افزار رضوان مراجعه کرده و ضمن وارد کردن کدملی و تاریخ تولد خود و 

حداکثر چهار نفر از همراهان، تاریخ مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
در صورتی که ظرفیت تمامی تاریخ ها تکمیل شده باشد، زائران گرامی می توانند 

در سفرهای بعدی برای حضور در مهمانسرا مراجعه فرمایند.

 چرا مهمانسرا جابه جا شد؟
چند ماهی است که مهمانسرای بارگاه منور رضوی از محل سابق خود در بست 
شیخ حر عاملی به صحن غدیر حرم مطهر انتقال یافته است. دلیل این جابه جایی 
محل پذیرایی زائران در حرم مطهر امام رضا)ع( ارائه خدمت بیشتر و مطلوب تر 

به آن هاست. 
واقعیت آنکه انتشار بوی غذا در اطراف مهمانسرا که در بافت مرکزی حرم مطهر 
 رضوی قرار داشــت، در بســیاری از مواقع موجب آزرده شــدن خاطر زائران در 
صحن  و ســرای بارگاه مقدس حضرت ثامن االئمه)ع( می شــد، عالوه بر این با 
جابه جایی مکان پذیرایی زائران از مهمانسرای بست شیخ حرعاملی به مهمانسرای 
واقــع در صحن غدیر حرم مطهر امام رضا)ع( امکان پخت غذا در یک مکان که 
دارای تجهیزات جدید و صنعتی است تجمیع شده که نتیجه آن باال رفتن کیفیت 

پخت غذا خواهد بود.
بد نیســت این را هم بدانید که تعداد صندلی های موجود در مهمانسرای صحن 
غدیر حدود 600 عدد بیشتر از مهمانسرای بست شیخ حر عاملی است. هم اکنون 
در ایام معمول در وعده صبحانه حدود یک هزار و 600 نفر، در وعده ناهار حدود 

6هزار و 500 نفر و در وعده شام حدود 6هزار نفر از زائران پذیرایی می شود.
در مجموع هر روز در ایام معمول در سه وعده صبحانه، ناهار و شام حدود 14هزار 
نفر از زائران در مهمانسرای صحن غدیر حرم مطهر امام رضا)ع( پذیرایی می شوند. 

 خدام و کارکنان کجا غذا می خورند؟ 
وعده های غذایی)ناهار و شام( مربوط به خدمه بارگاه مطهر امام رضا)ع( )شامل: 
خدام، کفشــداران، فراشــان، دربانان و حفاظ( و خادمیاران رضوی هم در محل 
مهمانسرای صحن غدیر پخت می شود و غذای خدمه حرم مطهر رضوی پس از 
پخت توسط خودرو ویژه حمل غذا به مهمانسرای واقع در بست شیخ حر عاملی 
منتقل و پذیرایی از خدمه در ســالن ویژه آنان در این مهمانسرا انجام می شود. 

خادمیاران رضوی هم در محل مهمانسرای غدیر پذیرایی می شوند.
مطابق برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده، برای تهیه غذای کارکنان حقوق بگیر 
شاغل در مجموعه های مختلف واقع در حرم مطهر رضوی از ظرفیت و توانمندی 
بخش خصوصی اســتفاده شده اســت و غذای تهیه شده هم با رعایت شرایط و 
ضوابط بهداشتی مناسب طبخ و توسط خودرو ویژه حمل غذا به مهمانسرای واقع 
در بست شیخ حر عاملی حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( منتقل و پذیرایی در 

آن مهمانسرا ویژه کارکنان انجام می شود.

 انعقاد قرارداد شرکت فراورده های غذایی رضوی
 با تعاونی زندانیان کل کشور
آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های 
غذایی رضــوی از انعقاد قــرارداد این 
شــرکت با تعاونی زندانیان کل کشور 
برای تأمین محصوالت غذایی مورد نیاز 

این تعاونی خبر داد.
حمیدرضا اصیلی گفــت: در قالب این 
قــرارداد، شــرکت فراورده های غذایی 

رضوی متعهد است بر اساس میزان درخواست خریدار، تمامی محصوالت تولیدی 
این کارخانه شــامل رب گوجه فرنگی، انواع کمپوت و کنسروجات، آبمیوه های 

قوطی و پاکتی را با تاریخ روز به نقاط مختلف کشور ارسال کند.
مدیر عامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی دربــاره زمان اجرای این قرارداد 
گفت: بر مبنای صحبت های صورت گرفته، در حال حاضر قرارداد منعقد شــده 
و با توجه به تأمین زیرســاخت های اولیه از اواخر تابستان امسال به مرحله اجرا 
درخواهد آمد. وی با اشاره به کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت گفت: تالش 
شــرکت فراورده های غذایی بر این اســت که در راستای شعار امسال مبنی بر 
رونق اقتصادی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه از تأمین کنندگان داخلی و با بهترین 

کیفیت تهیه شود.
اصیلی ادامه داد: مواداولیه پس از تأیید واحد کنترل کیفیت و داشتن استانداردهای 
الزم توسط واحد تدارکات خریداری شده و در خطوط تولید استفاده می شوند تا 
بهترین و باکیفیت ترین محصول تولید شده و در اختیار تعاونی زندانیان قرار گیرد.

وی کیفیــت باالی محصوالت غذایی رضوی که شایســته برند ممتاز رضوی و 
رضوی است را از جمله دالیل انتخاب این شرکت از سوی تعاونی زندانیان عنوان 
کرد و افزود: شرکت فراورده های غذایی از سابقه طوالنی و نزدیک به نیم قرن در 

تولید محصوالت رب گوجه فرنگی، کنسروجات و... برخوردار است.
اصیلی تأکید کرد: ضمن اینکه شرکت، محصوالت مورد درخواست مشتریان را در 
اسرع وقت تأمین و به موقع ارسال می کند که یکی از ویژگی های مهم در صنایع 

و حوزه کسب و کار به شمار می رود.
وی با اشاره به تنوع محصوالت تولیدی این شرکت خاطرنشان کرد: محصوالت 

غذایی رضوی در 10 گروه تولید و به بازار عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی ادامه داد: این محصوالت شامل انواع 
رب گوجه فرنگی، انواع کنسرو و کمپوت، انواع سس مایونز و سس کچاپ، انواع 
کنسانتره میوه، آب آشــامیدنی و آب معدنی، انواع آبمیوه پاکتی و قوطی، انواع 

مرباجات و عرقیجات و ترشیجات است.
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 با سالم. چند روز پیش راجع به موقوفات 
میرزامحمد مؤمن بــه عنوان قدیمی ترین 
وقف نامــه در عزای حضــرت اباعبداهلل)ع( 
مطلبی نگاشته بودید خوب است گزارشی 
از زندگی نامه وی که در گنبد سبز همسایه 

حرم مطهر است تهیه شود.
09150004457

 اقدام هــای خوبــی در زمینــه زیارت و 
خدمت به زائران در حرم امام رضا)ع( صورت 

گرفته؛ از مدیران حرم، سپاسگزاریم.
  09130003892

 چنــد باری که به زیــارت امام رضا )علیه 
السالم( در دو سال اخیر آمده ام شاهد انجام 
برخی حرکات از زائران هســتم که به نظرم 
همسو با حقیقت دین نباشــد. مثالً سجده 
کردن مقابل ضریح آقا ... خواهشــمندم کار 
فرهنگی بیشتری در این خصوص انجام دهید. 

09120001898

 مهرهای نماز حرم مطهر در شــأن بارگاه 
امام رئوف علیه السالم نیست. چرا باید همه 
مهرهای حرم مطهر ســابیده شده باشند! در 
حالی که االن کوچک ترین مســاجد هم از 
مهرهای تمیز و به ویژه مهر کربال استفاده می 

کنند. لطفا مسئوالن امر رسیدگی بفرمایند. 
09150003447

 کفشــداری های حرم مطهر کم شــده. 
خیلی از زائران به خاطر نبود کفشــداری 
مجبور می شوند، کفش هایشان را با خودشان 

توی رواق ببرند. 
09150009956

خادمیاران رضوی در هرمزگان 
به پویش نذر اشتغال پیوستند

آستان: مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان هرمزگان از پیوستن خادمیاران 
این دفتر نمایندگی به طرح نذر اشتغال خبر داد 
و گفت: با کاهش بیکاری، روحیه نشاط و امید 
در جامعه و به خصوص قشر تحصیلکرده افزایش 
خواهد یافت.اسماعیل تذرو در جمع خبرنگاران 
با اشاره به گستردگی پویش نذر اشتغال اظهار 
کرد: خادمیاران دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در هرمزگان به طــرح و پویش بزرگ 
نذر اشتغال پیوسته اند.مسئول دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی در هرمــزگان یکی از 
شعارهای این طرح را رفع نیاز نیازمندان با توان 
توانمندان عنوان کرد و گفت: در واقع شناسایی 
نیازمندان حوزه اشــتغال اعم از زنان و مردان 
سرپرست خانوار و جوانان بیکار در سراسر استان 
به واسطه کانون های محله ای خادمیاری آستان 

قدس رضوی انجام می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

خبر

با انعقاد تفاهم نامه مشترک 
دانشگاه امام رضا)ع( با پارک علم و فناوری 

خراسان همکاری می کند
آستان: دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( و پــارک علم و فناوری استان 

خراسان با هدف همکاری، تفاهم نامه مشترک امضا کردند. 
رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری اســتان خراسان با هیئت همراه 
در دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( حضور یافت و ضمن دیدار با مرتضی 
رجوعی، رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، تفاهم نامه مشترکی بین 

این دو نهاد علمی به امضا رسید.
مرتضی رجوعی، رئیس دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( در ابتدای این 
مراســم ضمن تبیین ظرفیت های حوزه پژوهش و کاربردهای آن در این 
دانشگاه گفت: دانشــگاه امام رضا)ع( سعی کرده در بحث دانش بنیان و 
مراکز رشــد و نوآوری، پایگاهی برای پژوهش کاربردی در آستان قدس 
رضوی باشــد.وی ابراز کرد: این دانشــگاه با دارا بودن رشته های مختلف 
می تواند بازوی علمی آستان قدس رضوی باشد و این مهم از چشم اندازهای 
ماست. از این رو امسال در مقایسه با سال گذشته قراردادهای پژوهشی و 
حجم ریالی آن ها افزایش یافته است و پیش بینی می کنیم امسال نیز در 

مقایسه با سال آینده این قراردادها دوبرابر شود.
این مقام مسئول به افتتاح دفتر توسعه محله تسهیلگری محالت انصار و 
اروند اشاره کرد و ادامه داد: این دفتر به تازگی با هدف بهسازی و نوسازی 
بافت های نابسامان شهر مشهد در شهرک شهید رجایی افتتاح شده است 

و یکی از دستاوردهای اخیر این دانشگاه به شمار می رود.
وی با بیان اینکه دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( دانشــگاهی جوان با 
زیرساخت های قوی است، گفت: یکی از دغدغه های آستان قدس رضوی 
مسئله سوغات زیارت است از این رو دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( مهرماه 
سال گذشته اقدام به افتتاح مرکز نوآوري کرد که یکی از کارگروه های آن 
مرکز نوآوری سوغات است؛ با افتتاح این مرکز بارقه هایی از امید در حوزه 

سوغات زیارت دیده شد.
رجوعی افزود: این مرکز در راستای تبدیل ایده ها و طرح ها به محصوالت 
افتتاح شده است و برخالف سایر مراکز پژوهشي و تحقیقاتي فقط به مقوله 

پژوهش و تحقیقات علمي نمي پردازد.
رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری اســتان خراسان نیز در ادامه این 
نشســت با بیان اینکه ما باید تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم، گفت: 
تغییر الگو مســئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد و به جای 

ارائه مقاالت، باید در شرکت های دانش بنیان حضور فعالی داشته باشیم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

گزارش

رونق تولید

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
فرمانده یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر 
تدابیر  تصمیم گیری ها،  از  هدف  رضوی 
بارگاه  در  حفاظتی  اقدامات  و  امنیتی 
آوردن  فراهم  را  ملکوتی حضرت رضا)ع( 
محیطی امن و آرام برای انجام زیارت بدون 
دغدغه توسط زائران و مجاوران عنوان کرد.
سرهنگ پاســدار »حســن رمضان زاده« 
در گفت وگو با خبرنگار قدس و در پاســخ 
به پرســش های مردمی دربــاره اقدامات 
حفاظتی در حرم مطهر رضوی افزود: اقتدار 
نظام جمهوری اســالمی ایران در برقراری 
امنیت و آرامش در سراسر کشور و به ویژه 
در بارگاه ملکوتی امام هشــتم)ع( زبانزد 
تمام جهان بوده و این موضوع، خوشایند 
بیگانگان و دشــمنان ایــن نظام مقدس 

نیست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دشمنان 
به هر شکل خواستار ایجاد ناامنی در بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( هســتند، افزود: این 
یگان در تاریخ اول مرداد ســال 1395 در 
بــارگاه ملکوتی حضــرت ثامن االئمه)ع( 
تشکیل شد، به گونه ای که مطابق تصمیم 
و ابالغ فرماندهی سپاه امام رضا)ع( استان 
خراسان رضوی مهم ترین هدف از تشکیل 
آن، افزایش و تقویــت اقدامات امنیتی و 
حفاظتی در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 

به شمار می رود.
ســرهنگ رمضان زاده با اشــاره به تغییر 
رویکرد دشــمنان انقالب اسالمی به ویژه 
در زمینه اماکن مذهبی در سال های اخیر 
افزود: بر این اســاس، در سال های گذشته 
تغییر برخی از تاکتیک های امنیتی در حرم 

مطهر رضوی ضروری تشخیص داده شد.
وی تأکیــد کرد: به همین منظور با هدف 
خنثی سازی توطئه ها و جلوگیری از بروز 
حوادث و اتفاقات ناخوشــایند نیاز بود که 
حلقه هــای امنیتی و حفاظتــی با فاصله 
دورتری از حریم مطهر رضوی ایجاد شود.

این مقام مســئول بیان داشــت: یکی از 
طرح هــا و اقدامات حفاظتی در راســتای 
تأمین امنیت زائران، بستن دوربرگردان های 
حرم مقدس امام هشتم)ع( در بست های 
شیخ طبرسی، نواب صفوی و شیخ طوسی 
بود که با این اقــدام تهدیدهای احتمالی 
از منطقه نزدیک به حــرم مطهر رضوی 
به نقاط دورتر منتقل شــد و این اقدامات 
متناسب با شرایط خاص خود در سال های 

گذشته صورت گرفت.

 تعامل آستان قدس رضوی 
با نهادهای امنیتی و حفاظتی

ســرهنگ رمضان زاده در ارتباط با انجام 
اقدامــات حفاظتی در حــرم مطهر امام 
هشــتم)ع( تصریح کرد: انجــام و اجرای 
تصمیمات و تدابیر امنیتی و حفاظتی در 
اماکــن متبرکه حرم مطهــر امام رضا)ع( 
حاصل اجماع دستگاه ها و نهادهای امنیتی 

و اطالعاتی است.
وی افــزود: با این توصیــف و بنا بر تدابیر 
تولیت معزز آستان قدس رضوی و سردار 
فرماندهی سپاه امام رضا)ع( استان خراسان 

رضوی، مبنی بر ارائه خدمات مطلوب تر در 
جهت رفاه حال زائران، تصمیم بر این شد 
نسبت به بازگشایی دوربرگردان های مسدود 
شده در سال های اخیر با مالحظات و تدابیر 
امنیتی و حفاظتی بازنگری شود.این مقام 
مســئول ادامه داد: این تدابیر و همکاری 
متقابل، منجر به بازگشــایی مســیرهای 
ورودی خودروهــای حمل و نقل عمومی 
یعنی اتوبوس های شــهری خــط واحد و 
تاکسی های زیر نظر ســازمان تاکسیرانی 
مشــهد به دوربرگردان هــای اطراف حرم 
مطهر در سه بســت شیخ طبرسی، شیخ 
طوسی و نواب صفوی از تیرماه سال جاری 

و در ایام دهه کرامت شد.
فرمانده این یگان تصریح کرد: بازگشــایی 
این مســیرها که از چندین سال پیش به 
منظور تأمین امور امنیتی مسدود شده بود 
با رعایت تمامی حساسیت های امنیتی و 
حفاظتی و در راســتای رفاه حال زائران و 
مجاوران بازگشایی شــد .وی تأکید کرد: 
بــا این اقدام، زائران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی می توانند با استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومــی خود را بــه نزدیک ترین 
مــکان به مبــادی ورودی حــرم مقدس 
امام هشــتم)ع( برسانند و از زیارتی آسان 

بهره مند شوند. 
ســرهنگ رمضان زاده درباره آمادگی این 
یگان برای مقابله با تهدیدات دشمن گفت: 
در همین راستا حتی در جهت مقابله با پرواز 

ریزپرنده ها و... این یگان مجهز شده است. 
فرمانده این یگان یادآور شد: این یگان به 
همراه نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر 
با فراگیری آخرین روش ها و آموزش های 
نوین در زمینه مقابله با تهدیدها و آسیب ها 
به طور شبانه روزی در حرم مطهر رضوی 
برای برقراری امنیت، آماده ارائه خدمات به 

زائران است.

 هدف، حفظ کرامت و رفاه زائران است
وی در ارتباط با هدف اقدامات انجام شده 
در این یگان گفــت: برابر تأکیدات تولیت 

معزز آســتان قدس رضوی و نیز ســردار 
فرماندهی سپاه امام رضا)ع( استان خراسان 
رضوی، اجرای طرح ها و برنامه های امنیتی 
و حفاظتــی همواره باید با حفظ کرامت و 
حرمت زائــران این بــارگاه مقدس انجام 
شود.ســرهنگ رمضان زاده اظهار داشت: 
خواهران و برادران بسیجی که زیر نظر این 
یگان در حرم مطهر رضوی مشغول انجام 
وظیفه هســتند، آموزش هــای الزم برای 
حفظ کرامت زائران و احترام به میهمانان 
حضرت رضــا)ع( را فراگرفته اند.وی افزود: 
آن هــا وظیفــه دارند در مبــادی ورودی 
حرم مطهر امام رضا)ع( و در بازرسی های 
محسوس و غیرمحسوس، تالش کنند تا 
حرمــت و کرامت میهمانان بارگاه مقدس 
امام هشتم)ع( به بهترین وجه ممکن حفظ 
شــود.فرمانده این یگان خاطرنشان کرد: 
یکــی از اقدامات این یــگان برای افزایش 
رفاه حال زائران، افزودن تعداد بیشتری از 
گیت های بازرسی بدنی در مبادی ورودی 
حرم مطهر امام رضــا)ع( به خصوص در 
ایام زیارتی و مناســبت های ویژه و خاص 
ماننــد ماه های محرم و صفــر و روزهای 
تاسوعا و عاشورا و دهه آخر ماه صفر است.

این مقام مسئول یادآور شد: این اقدام در 
جهت تسهیل و تســریع در ورود زائران و 
هیئت هــای مذهبی بوده که با پیش بینی 
تأمین نیروی انســانی زیر نظر این یگان، 
خدمات الزم برای ورود هر چه راحت تر و 
سریع تر و صرفه جویی در وقت و زمان آنان 
برای زودتر رســیدن به داخل حرم مطهر 
و بــه اصطالح کمتر معطل شــدن، ارائه 
می شود.بازگشایی گیت های ورودی برای 
تــردد معلوالن و جانبازان از دیگر مواردی 

است که سرهنگ رمضان زاده به آن ها اشاره 
و خاطرنشــان کرد: این گیت ها ویژه تردد 
این عزیزان با توجه به شرایط جسمانی آنان 
پیش بینی شده تا راحت تر با رعایت مسائل 
امنیتی و حفاظتی بــرای زیارت به حرم 
مطهر رضوی مشرف شوند که در تمامی 
ورودی های حرم مطهر راه اندازی شــده و 
از اول مــاه محرم الحرام ارائه این خدمات 

عملیاتی شده است.

 چگونه در این یگان، خادم شویم؟
فرمانده این یگان متذکر شد: همراه نداشتن 
اقالم ممنوعه از مبدأ ســفر می تواند نقش 
مهمی در ایجاد رفاه بیشــتر برای زائران 
و همکاری بهتر آنان بــا خادمان امنیتی 
در هنگام تشــرف به بارگاه مطهر حضرت 

ثامن الحجج)ع( به همراه داشته باشد. 
سرهنگ رمضان زاده یادآور 
شــد: زائران و مجاوران در 
برخــورد با این مــوارد با 
خادمان امنیتی حرم مطهر 
نمایند  همــکاری  رضوی 
و در اســرع وقت با شماره 
 05132002778 تلفــن 
تماس حاصــل نموده و یا 
با مراجعه ســریع به مراکز 
استقرار خادمان امنیتی در 
مبادی ورودی حرم مطهر 
را  موارد  این گونه  رضوی، 
به مسئوالن مربوط اطالع 

دهند.فرمانــده یــگان حفاظت و امنیت 
حرم مطهر رضــوی در زمینه چگونگی 
برقراری ارتباط عالقه مندان و متقاضیان 
همــکاری افتخاری با ایــن یگان گفت: 
همه بسیجیان فعال در سراسر کشور که 
مشتاق خدمتگزاری در این یگان هستند، 
می تواننــد با مراجعه به حوزه ها و نواحی 
مقاومت بســیج محل ســکونت خود در 
استان ها و شهرستان های سراسر کشور از 
ضوابط و شرایط همکاری افتخاری با این 

یگان اطالع حاصل نمایند.

همراه نداشتن اقالم 
ممنوعه از مبدأ 

سفر می تواند نقش 
مهمی در ایجاد رفاه 
بیشتر برای زائران و 

همکاری بهتر آنان 
با خادمان امنیتی به 

همراه داشته باشد

بــــــــرش

فرمانده یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس:   

هدف از اقدامات حفاظتی، زیارت بدون دغدغه است 

      صفحه 3

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹁︣﹎﹢︨﹟ ٣٩٩))
﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد ﹉ د︨︐﹍︀ه ︑︣ا﹋︐﹢ر ٣٩٩ ︗﹀️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از  ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت 
︋ــ﹥ ︻﹞﹏  ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس  ﹝︪ــ︡- ︠﹫︀︋︀ن 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀ــ﹩) ︎﹑ک ۴ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٠٢ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ﹝︡ارک و 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١-وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . ︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی﹡

٢-ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️. 
٣-﹋︍﹩ ﹝︡ارک و ﹝︪︭︀ت . 

•﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
•﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

س
/ ۹
۸۰
۸۰
۳۷

آ﹎ـ﹩ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥
                                     ﹩ــ︣ی ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣﹋︀﹡ــ︦ ﹝︀﹨ــ﹢اره ا﹢︭︑ ︨︧ــ﹥ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨ــ︀ی ︮﹢︑ــ﹩ و﹣﹞
︋︣ روی ﹡︀﹏ ︨ــ️ ٨ در︗﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ︋︀ ا﹝﹊︀ن ︎︩ ز﹡︡ه، ﹜﹫﹠ــ﹈ آ︎﹙﹢د ا﹠︐︣﹡︐﹩ و 

  .︡︀﹝﹡ ا︗︀ره ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ ︀︨ــ️ ﹝﹠︀︨ــ︉  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از﹨
︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ︀︤ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ٥ روز از ︑︀ر درج ا﹟ آ﹎﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︠﹢د 
را ︋﹥ آدرس: ﹝︪ــ︡، ︋﹙﹢ار ︨ــ︖︀د ، ︑﹆︀︵︹ ︗︀﹡︊︀ز ، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︮﹢︑﹩ و  ︑︭﹢︣ی ر︲﹢ی 

ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀﹠︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س  :  ٣٧۶٨٩۶٧٧-٠۵١
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥  ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹠﹝︲

س
/ ۹
۸۰
۸۰
۳۸



حجت االسالم مرتضی جوادی آملی:
کسانی با چماق تکفیر می خواهند 
فضای علوم عقلی را محدودکنند

حوزه: باوجود وســعت و عمق جهان هســتی، 
هیــچ تضاد و تزاحمــی در آن وجود نــدارد و با 
همه اختالفات موجود در آن، تخالف و مخالفتی 
در بعضی از اجزای هستی با اجزای دیگر نیست. 
ملکوت هستی با ملک هستی در تضاد نیستند؛ 
ملک در سایه ملکوت زیست می کند و بنیان های 
عالم شهادت در عالم غیب شکل می گیرد؛ نه به 
لحاظ اختالف ظاهر و باطن و نه به لحاظ گستره 
هســتی این اختالف و تزاحم وجود ندارد. تمام 
منظومه های نظام هســتی در کنار هم و مکمل 
یکدیگر هستند؛ این توافق و تعاهدی که در بین 
اجزای عالم وجود دارد، نشان دهنده همبستگی و 
انسجام عالم بوده که می توان آن را در بخش نظام 

احسن هستی طرح کرد.
اگر عالمی با عالم دیگر در ستیز باشد، این ستیز 
به خود آن عالم برمی گــردد، نه به علم و معلوم. 
کســانی که به کارایی برخی علوم شک می کنند 
علم را نشناخته اند؛ در این زمینه نیازی به مناظره 
نیست؛ در دانش فلســفه از مباحث مقدماتی تا 
احکام خاص آن، دریای وســیعی داریم که پیش 
روی ماست. مناظره علمی برای رفع ابهام مناسب 
است، اما با تعابیر علمی اگر بخواهیم رجزخوانی 
کنیم، نه فایده ای دارد و نه می تواند به حال طالب 
مفید باشد. اینکه ما علم را مقدس و منزه از هر نوع 
جهل و غفلت بدانیم، امر ناصوابی اســت که جلو 
پیشرفت و توسعه علم را می گیرد؛ ما باید ضمن 
احتــرام نهادن به علم و عالم، رنگ قداســت را از 
علوم برداریم، بلکه باید حریت و آزادی علم و عالم 

محفوظ بماند.
کســانی با چماق تجهیــل و تکفیر می خواهند 
فضای علوم عقلی و فلســفی را محدود کنند؛ ما 
امروز مبتال به جریان تجهیل فلسفه هستیم؛ علم 
با کسی دعوایی ندارد، بلکه موضوع و مبنایی دارد 
و اگر کســی نظری دارد، باید رجزخوانی را کنار 
گذاشته و با استفاده از اصول علمی حرف خود را 
بزند. باید تالش کنیم هرجا مالصدرا قلم را زمین 
گذاشته، آن قلم را برداریم و آن راه را دنبال کنیم. 
امروز در حوزه با دو جریان تقدس گرایی در علوم 
و تجهیل و تکفیر فلسفه مواجه هستیم که این 
امر شایسته حوزه ای نیست که در راستای اهداف 

نظام اسالمی کار می کند.

حوزه علمیه

مهدویت پژوهی:  مسئله شناسی 
معرفت شناسی  و مبانی شناسی 

فلســفه  معــارف: 
هی  و یـــت پژ و مهـد
به عنــوان یــک حوزه 
رویکرد  بــا  مطالعاتی 
درجــه 2 و بیرونــی 
ناظــر بــه مباحــث 

 کلــی مهدویت پژوهی اســت؛ مباحثی که 
رو در روی کل این حــوزه قرار دارد و کلیت 
آن را بحــث و بررســی می کند؛ مســائلی 
تطور  مهدویت پژوهی،  روش شناســی  چون 
و تحول آن، آسیب شناســی، مبانی شناسی، 
و  معـرفت شناســـی  شـــناسی،  مسـئله 
موضوع شناسی مهدویت پژوهی در دستور کار 
فلسفه مهدویت پژوهی قرار دارد. هرچند این 
حوزه تازه در مجامع علمی مطرح شده است و 
به اصطالح نوپاست اما یکی از حوزه های مهم 
و مورد بحث در کشور است. آنچه در سال های  
اخیر  بسیار مورد بحث بوده، مسائل ظهور و 
عالئم و نشانه های آن است و مهدویت پژوهی 
توانایی آن را دارد که به درستی بخش زیادی 
از پرســش ها را بــه صورت کامــالً علمی و 
آکادمیک پاسخ دهد؛ به همین دلیل، مطالعه 
آثار اینچنینی نه تنهــا می تواند برای فهم و 
بینش خوانندگان آن مفید باشد بلکه این اثر 
را هم داراست که خواننده کتاب بتواند درک 
درستی  از مســئله مهدویت و جایگاه آن در 

نظام فکری و علمی کشور داشته باشد.
بخش هــای اصلــی این کتاب که توســط 
حســین الهی نژاد نوشته شــده و از سوی 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر 
شــده اســت، عبارتند از: مسئله شناســی 
و  مهدویـت پـــژوهی  مهدویـت پـــژوهی، 
مبانی شناسی مهدویت . خواننده در هر سه 
بخش کتــاب هم می تواند به مباحث کالن 
این حوزه پی ببرد و هم به صورت مصداقی 
با مــواردی مثل عوامل زمینه ســاز ظهور، 
زمان ظهــور و همچنین مــکان ظهور به 
صورتی عمیق تر آشــنا شود؛ چرا  که وقتی 
بحث از حالت ذوقی و شــعاری خارج شده 
و به سطح مباحث علمی و عقلی می رسد، 
به مراتب تأثیر بیشــتری بر مخاطب خود 

خواهد داشت.

 معارف /آمنه مســتقیمی  آغاز ســال تحصیلی جدید در 
حوزه   هــای علمیه آن هــم در گام دوم انقالب که هدف غایی 
آن از ســوی رهبر معظم انقالب درک خورشــید والیت عظما 
)ارواحنا فداه( ترسیم شده است، بار دیگر ضرورت ها و بایدهای 
ورود این مراکز علمی دینی به مهدویت به عنوان افق روشــن 
تاریــخ را یادآور می شــود؛ ضرورتی کــه در عصر جنگ نرم و 
آخرالزمانی مدعیان دروغین نجات بشــریت، بیش از هر زمان 
دیگــر خود را نشــان می دهد. از این رو و در بررســی بایدها و 
کیفیت پرداخت حوزه های علمیه به مهدویت و ترویج فرهنگ 
انتظار با حجت االســالم سیدحســین مؤمنی، اســتاد حوزه و 
کارشــناس مذهبی گفت وگویی ترتیب داده ایم که مشروح آن 

در ادامه تقدیم حضورتان می شود:

 پرداخت به مهدویــت و ترویج فرهنگ انتظار پویا و 
زمینه ســاز در حوزه های علمیه به عنوان مراکز اصلی 
تعمیق و ترویج فرهنگ دینــی مذهبی در جامعه، چه 

ضرورتی دارد؟
با توجه به اینکه فلســفه وجودی حوزه های علمیه تبیین مبانی 
اهل بیت)ع( و تشــریح و بیان آموزه های آن حضرات است، باید 
سنت و سیره ائمه)ع( را احیا کنند و الزمه این مهم، آن است که 
طالب در گام نخست بدانند در زمره سربازان حضرت حجت)عج( 
قرار گرفته اند. باید شــرح وظایف و تکالیف سرباز توسط مافوق، 
مشــخص و از ما خواسته شــود مردم را به سمت سیره و سنت 
اهل بیت)ع( ســوق دهیم، چراکه با اتکا به قرآن و سیره کالمی 
و مشی عملی ائمه)ع( )به عنوان مواریث پیامبر( است که مسیر 
حرکت مردم به سوی جامعه آرمانی مهدوی هموار می شود. قرآن 
کریم به ما می فرمایــد با عملتان مردم را به دین دعوت کنید؛ 
این یعنی طالب زمانی می توانند برای امام زمان)عج( مشــتری 
جمع کنند که خود مشتری حضرت)عج( باشند. به عبارت دیگر، 
برای آنکه طالب و روحانیون بتوانند مردم را به مهدویت و وجود 
مقدس امام عصر)عج( جلب کننــد، باید انتظار و اعتقاد به این 

آموزه اصیل در آن ها متجلی باشد.

  تحقــق این امر و تجلی باور به مهدویت و حرکت در 
مسیر زمینه سازی برای ظهور نیازمند ایجاد چه فضایی 
در حوزه های علمیه اســت و اکنــون حوزه ها چقدر با 

فضای مطلوب مهدوی فاصله دارند؟
این مســیر از قدیم االیام توســط بزرگان و علما تبیین شــده 
تــا بدانیم همــه ثانیه ها و لحظــات زندگی ما تحت اشــراف 
امام زمان)عج( اســت و همه عالم مشــمول عنایات عام ایشان 

قــرار دارند، اما طالب برای قدم برداشــتن در مســیر تبلیغ و 
ترویج مهدویت و فضاســازی منتظرانــه در جامعه، باید مورد 
عنایت خاص ایشان قرار گیرند. از این رو، توجه متصل و توسل 
به آن وجود مقدس و نیز توکل به خدا برای حرکت در مســیر 
آرمان های امام زمان)عج( باید رویکرد حوزویان باشــد. چنانکه 
این موضوع دائم از سوی علمای اخالق مورد تأکید بوده و است 
و در اردوهای پیــش از ورود طالب به حوزه با عنوان »میثاق« 
دربــاره انس بــا امام زمان)عــج( و بایدهــا و نبایدهای تبلیغ 

مهدویت به طور کامل برای آن ها توضیحاتی داده می شود.

  در بیانیه گام دوم انقالب بر مســئله اخالق و سبک 
زندگی برای حرکت در مســیر تمدن ســازی و درک 
خورشــید والیت عظما)ارواحنا فداه( تأکید شده است، 
چطور این دو مؤلفه مسیر ما به ســوی ظهور را هموار 
نوع اصیل  می کند و چگونه حوزه های علمیه می توانند 

از آن ها را تبیین و نهادینه کنند؟
در مواجهه با ســخنان رهبر معظم انقالب، متأسفانه عجوالنه 
ســخن گفته شــده و عمل و اجرا می شــود، در حالی که باید 
برای درک و فهم و عملی کردن آن، اتاق فکر تشــکیل شود. 
در موضوع »ســبک زندگی« در بیانیه گام دوم انقالب که قباًل 
هم ایشــان بارها به آن اشــاره داشــته اند، منظور بُعد فردی 
مثل چگونه خوردن، نوشــیدن، نشست و برخاستن، تحصیل 
و... نیســت، چراکه از قدیم در این باره کتاب هایی نگاشــته 
و حرف های بســیار زده شده است. نگاه ایشــان ناظر به بعد 
اجتماعی یعنی آسیب شناســی اجتماعی و روان شناســی نیز 
نیست، با این قرینه که ایشان تأکید دارند با اضمحالل تمدن 
غرب باید به دنیا بگوییم که تمدن اســالمی حرف برای دنیا 
دارد و ما دنبال جامعه متکامل هســتیم؛ بنابراین باید بایدها 
و نبایدهــا و عوامل و موانع رشــد آن را بشناســیم. این مهم 
مربوط به عصر و نســل خاصی نیســت بلکه برای رسیدن به 

جامعه متکامل باید به سنت و سیره و قرآن رجوع کرد، چون 
این ها قوانینی هســتند که هیچ رّدیــه و مثال نقضی بر آن ها 
وارد نمی شود. از این رو، جامعه آرمانی متکامل باید در موضوع 
سبک زندگی رصد شود، اما متأسفانه در مقیاس فرد و جامعه، 
بیانات رهبری به صورت جزئی نگریســته می شود؛ در حالی که 
افق نگاه ایشان در گام دوم انقالب ناظر به ویژگی های جامعه 
متکامل اســت که باید بر این اســاس خود، نواقص، بایدها و 
نبایدها و نقاط ضعف و قوت را رصد و مســیر حرکت به سوی 

جامعه آرمانی مهدوی را ایجاد و هموار کنیم.

  در جامعه منتظر و مدعی زمینه سازی ظهور، این اخالق 
و سبک زندگی چقدر در مهندسی انتظار مؤثر است؟

این بحث کارشناســانه و دقیق است؛ جامعه متکامل آرمانی 
هــم فرد و هم جامعه و هم جامعــه متکامل را مد نظر دارد؛ 

ابتدا بــه خانه و خانواده می پــردازد و تک بعدی 
عمــل نمی کند، در جامعه نیز به ابعاد اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و... توجه می کند. امروز باید 
ملزومات جامعه متکامل احیا شــود، به ویژه در 
حــوزه خانواده که در پی هجمه های ســال های 
اخیر دشــمن، دچار چالش شــده است. اینکه 
جشــن طالق گرفته و ازدواج ســفید و کشــف 
حجاب تبلیغ می شــود به دلیــل نفوذ فرهنگ 
غلط غرب اســت کــه باید در مقابــل آن کلی 
عمــل کرد نه جزئــی. باید مؤلفه هــای رایج با 
مؤلفه های جامعه آرمانی مقایسه شود و نتیجه و 
فاصله های موجود را به عقل مردم ارجاع دهیم، 

آن ها خود تصمیم صحیح را می گیرند.

 حوزه های علمیه در این باره چه نقشــی 
دارند؟

در این باره فقط حوزه های علمیه نقش آفرین 
نیســتند بلکه رســانه ها، آمــوزش و پرورش 
و دانشــگاه ها هــم اثرگذار هســتند و باید با 
یکدیگــر همفکر و هم افزا باشــند تــا نتیجه  
مطلوب حاصل شــود. در جامعــه منتظر باید 
ارزش های اخالقی به صراحت و با شــفافیت و 
بدون استفاده از ُمســکن های مقطعی مطرح 

و مســائل حرکت آفرین و موانع بررسی شود، مسیر تبدیل 
معــروف بــه منکر و منکر به معروف مســدود شــود تا به 

مطلوب دست یابیم.

حجت االسالم مؤمنی می گوید برای سخنان رهبری اتاق فکر باید تشکیل شود

منظور از سبک زندگی دینی بُعد فردی نیست

انقالبیگری هویت طلبگی است      رسا: آیت اهلل علی اکبر رشاد در مراسم آیین افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه استان تهران گفت: طلبه باید هویت معنوی داشته باشد و زمانی که سخن می گوید و جمالتی از او صادر می شود، حس شود که در وجود او قدسیتی وجود دارد و 
این جز با برنامه ریزی عمیق و منظم و اتصال به خداوند و اهل بیت)ع( امکان پذیر نیست. انقالبیگری هویت طلبگی است و طلبه باید انقالبی فکر کند، انقالبی عمل کند و انقالبی سخن بگوید. طالب امروز در شرایط جنگی به سر می برند نه در شرایط صلح؛ در شرایط جنگ باید هر لحظه مراقب 

بوده و در عرصه نبرد حضور داشته باشیم و در یک محور خاص مسئولیت بپذیریم و دست از ماشه برنداریم. امروز برای حوزه، شرایط جنگ است؛ چرا که همه عالم و تمام کفر در برابر دین و مکتب اهل بیت)ع( و انقالب قامت راست کردند تا بتوانند اسالم را نابود کنند.

یک موکب دار عراقی گفت: موکب و خانه هایمان در اختیار زائران امام حسین)ع( است. حسن بن علی، موکب دار درباره میزبانی از زائران امام حسین)ع( در اربعین به قدس آنالین گفت: خدمتگزاری و پذیرایی از زائران   موکب و خانه هایمان در اختیار زائران امام حسینj است      
امام حسین)ع( برای ما یک فرصت و توفیق است. وی افزود: منزل و همه امکانات ما عراقی ها در مراسم اربعین در خدمت زائران و به ویژه مردم ایران است و منزل شخصی من در کربال در ایام اربعین پذیرای همه زائران است. وی با بیان اینکه میزبانی از زائران امام حسین)ع( به صورت کامالً مردمی و 

بدون پشتوانه دولتی است، افزود: هر ساله از هفتم صفر مصادف با شهادت امام حسن)ع( تا اربعین از زائران پذیرایی می کنیم و سال به سال این اشتیاق به خدمتگزاری به میهمانان امام حسین)ع( در بین مردم عراق افزایش پیدا می کند.  

کتابخانه

افق نگاه رهبری در 
گام دوم انقالب ناظر 
به ویژگی های جامعه 

متکامل است که 
باید بر این اساس 

خود، نواقص، بایدها و 
نبایدها و نقاط ضعف 

و قوت را رصد و 
مسیر حرکت به سوی 
جامعه آرمانی مهدوی 
را ایجاد و هموار کنیم

بــــــرش

  معیشت مؤمنانه / بخش ششم

 دعوت به »تولید ثروت«
با تشویق به »انفاق« و »ساده زیستی«

 معارف: تالش برای معیشت مؤمنانه برآمده از این بخش زیارت 
ٍد«  ٍد َو آِل ُمَحَمّ عاشوراســت که »اَللُّهَمّ اْجَعْل َمْحیاَی َمْحیا ُمَحَمّ
یعنی خداوندا زندگی ام را همچــون زندگی محمد و اهل بیت او 
قرار بده. وقتی از زندگی ائمه معصومین)ع( حرف می زنیم  نباید 
نگاهمان فقط بحث های مناسکی و عبادی باشد، بلکه باید با این 
دید به آن ها نگاه کنیم که ائمه مظهر جامعیت اســالم هستند. 
اســالم به این خاطر کــه کمتر به وجه تولید ثــروت حالل در 
بحث های اقتصادی و معیشتی آن نگاه شده، مظلوم است. خداوند 
می فرماید »َجَعَل الَنّهاَر نُُشــوراً« یعنی روز برای برانگیختن مردم 
به کســب روزی حالل اســت. در آیه دیگری ذکر شده: »َجَعلَْنا 
الَنّهاَر َمعاشــاً« یعنی روز بستر کسب روزی است. حتی در آیاتی 
دیگر از انســان خواسته شده به آباد کردن زمین بپردازد. روایاتی 
داریم که اشاره می کند وقتی حضرت امیرالمؤمنین)ع( از اولویت 
مبارزه فارغ می شدند، معلمی می کردند و وقتی دیگر را به قضاوت 
می پرداختنــد و پس از فراغت از آن ها، باغی داشــتند که به آباد 
کــردن آن می پرداختند و در همان حــال که بیل می زدند، ذکر 
می گفتند. اقتصاد عزتمندانه حســینی این است که آن هایی که 
یار ویژه اباعبداهلل)ع( هســتند بیشترین خدمت و تولید را دارند، 
ولی وقت نوبت به مصرفشان می رسد، کمترین مصرف را می کنند. 

این مدل در ابتدای انقالب و دوران جنگ انجام شد و نتایج 
حیرت انگیزی داشــت ولی کم کم مصارف، بیشــتر و 

خدمات کاسته شد.
 

  مال صامت، بدترین نوع مال است
افــراد مذهبی باید طبــق روایات، 

اطرافیان و فامیــل را دور خود 
جمع کرده و به کار آن ها 

رســیدگی کننــد؛ 
چرا کــه این کار از 
بروز و شــیوع فساد 

جلوگیــری می کنــد. باید پول 
وســیله صله رحم و از انباشت 
ثروت جلوگیری شود. صله رحم 
یکــی از راه های انســجام دینی 
اســت. با ایــن تعریــف ایجاد 
نسبت های جدیدی که با ازدواج 
حاصل می شود فرصت جدیدی 
بــرای نیروســازی و یارگیری 

محســوب می شــود که نباید از آن غافل شــد. فردی از اصحاب 
امام صادق)ع( از ایشان پرسید: اینکه گفته می شود »ُحُبّ الدنیا راس 
ُکِلّ َخطیَئٍه«؛ آیا بدست آوردن پول برای صدقه دادن و حج گزاردن 
و دســتگیری از ارحام و بستگان و صله رحم با آن ها نیز مصداق 
آن است؟ امام صادق)ع( فرمودند: این طلب دنیا نیست بلکه طلب 
آخرت است. نتیجه این حرف یعنی آن حب دنیایی که مذموم است 
حب و دوست داشتن بالواسطه دنیاست، وگرنه حب دنیا با واسطه، 
خوب و درست اســت. این حرف برای بسیاری از موضوعات دیگر 
مثل حکومت و شهرت نیز مصداق پیدا می کند؛ یعنی اگر هدف را 
گم نکنیم و از زمینه های شــهرت و زمامداری برای کمک به مردم 
اســتفاده کنیم، خوب است. به نظر من حتی محبت به دنیا اگر با 
این نگاه باشد، خوِد عنصر محبت ایرادی ندارد و ممدوح نیز هست 
و اگر مؤمنی بگوید مطلقاً عالقه ای ندارد مشخص می شود که عیب 
و ایرادی دارد. پس ما اگر هدف را گم نکنیم و اهداف عالیه داشته و 
واقع بین باشیم، می توانیم از خدا پول و ثروت بخواهیم. تربیت بچه 
نیز باید طوری باشد که او به این منظور تالش کند و در عین حال 
اهل انفاق باشد و راه و رسم خرج کردن را نیز یاد بگیرد. اشکالی که 
در دوران پس از جنگ و به اصطالح سازندگی اتفاق افتاد، این بود 
که عده ای در خطبه های نمازجمعه مردم را به تولید ثروت تشویق 
کردند، ولــی حرفی از انفاق و ساده زیســتی نزدند. پیگیری 
صحیح این حــرف باید منجر به شــکل گیری مؤمنان 
ثروتمند ولی در عین حال اهل انفاق و ساده زیســت 
باشد. رویکرد نیز این باشد که مؤمنان خرج های 
خــود را کم کــرده و ثروتشــان را در راه 
آرمان ها خرج کننــد و این کار را به 
آینده حواله نکنند؛ یعنی نگویند 
که فعاًل زنده ایم و ان شــاءاهلل 
در این راه خرج خواهیم 
کرد. تعبیر »صدقه دادن 
ناداری خوب است«  در 
که در روایات آمده، مؤید 
همین نگاه اســت؛ یعنی صدقه در 
ناداری و ساده زیستی در پولداری 
خوب اســت. ائمه)ع( مال صامت 
را بدترین نوع مال می دانند، یعنی 
ثروتــی که در چرخــه تولید قرار 
ندارد و مثل طال و دالر امروزی در 

خانه ها انباشت شده است.
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  سیدجواد نقوی   حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی

  مدیر مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

فقیرترین حوزه در بخش پژوهشی »زیارت و وقف« است

معارف / فاطمی نسب: یکی از کم کارترین حوزه های پژوهشی کشور 
در بخش موضوعات دینی، موضوعات زیارت و وقف است؛ درحالی که 
کشور ما به لحاظ زیارتی دارای دومین شهر زیارتی جهان اسالم، یعنی 
مشهد مقدس و چندین و چند مقبره پیامبر و امامزادگان فراوانی است 

که هر کدامشان ظرفیت منحصر به فرد خود را دارند. 
همین موضوع بهانه ای شد تا به سراغ حجت االسالم دکتر عبدالرضا 
اصغری، مدیر مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی برویم و توضیحات وی را درباره وضعیت تولید محتوای زیارتی 

و اقدامات این مرکز تخصصی بشنویم. 
حجت االســالم اصغری در این خصوص گفت: زیــارت و وقف جزو 
حوزه هایی است که متأسفانه از نظر غنای پژوهشی محتوای به روز و 
قابل توجهی ندارد و جزو فقیرترین حوزه های بخش پژوهشی کشور 
اســت و کتاب و مقاالت بسیار اندکی در این باره نوشته شده است، 
بنابراین دانشگاه علوم اسالمی رضوی با همین دغدغه اقدام به تأسیس 
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت کرد که خوشــبختانه با توجهات 

تولیت سابق و حال، همراه بود. 

  وقف و زیارت، فقیرترین حوزه در بخش پژوهشی کشور
این اســتاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی در خصوص وضعیت تولید 
محتوا در حوزه وقف و زیارت در بنگاه های پژوهشی کشور گفت: ما در 
ابتدا در کل کشور موضوعات وقف و نذر را بررسی کردیم و شاید بتوان 
گفت فقیرترین حوزه در بخش پژوهشی کشور همین بخش زیارت و 
وقف است، این درحالی است که زیارت دارای ابعاد مختلفی است و 
می توان از زوایای متنوع فقه زیارت، حقوق زیارت، روان شناسی زیارت، 
جامعه شناسی زیارت، اقتصاد زیارت، هنر و زیارت و... به آن پرداخت. 
دکتر اصغری در پاســخ به این پرســش کــه علت حجم کم 
تولید در این حوزه چیســت، افزود: حقیقت این است که شاید 
احســاس نیازی از طرف نهادها و ســازمان های مرتبط با این 
موضوع نمی شــده است و به تبع آن پژوهشــگران کمتر وارد 
این عرصه شده اند. البته خوشبختانه امروز دغدغه این موضوع 
در کشــور ایجاد شده است، به خصوص باتوجه به گردشگری و 

اقتصاد زیارت که به تازگی بیش از پیش فعال شده است. 
مدیر مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
نگاه مدیران به زیارت را در سیاست گذاری های کالن این حوزه مهم 
دانست و عنوان کرد: نگاه ما به مقوله زیارت مهم است. برخی زیارت را 
تنها مسئله ای فردی می بینند و از ابعاد اجتماعی آن غفلت می ورزند، 
در حالی کــه زیارت را باید کالن تر از این امر دید. یک طرف زیارت 
زائر اســت، یک طرف مزور و یک طرف هم خود زیارتگاه اســت. ما 
در بررسی هایمان متوجه شــدیم زیارت را به هیچ عنوان نمی توان 
تنها یک مســئله فردی دانست. حتی از منظر حقوق بین الملل هم 
می توان زیارت را بررسی کرد. یعنی می توان با کشورهای اسالمی که 
زائرپذیر هستند نشست و مسائل حقوقی را بررسی کرد. همچنین در 
پیاده روی اربعین هم ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زیارت 
متجلی می شود. باید زیارت را از زوایای مختلف بررسی کرد؛ بنابراین 

محدود کردن آن به یک مسئله فردی کوتاه بینی است. 
 

  فقه زیارت را جدی بگیریم
حجت االسالم اصغری با تأکید بر اهمیت فقه زیارت افزود: فقه زیارت 
را باید جدی بگیریم، به عنوان مثال مسئله جدیدی به نام زیارت پیاده 
امام رضا)ع( شکل گرفته که باید از منظر فقهی بررسی شود؛ آیا این 
کار مباح اســت؟ مستحب است؟ چیست؟ باید ها و نباید های حوزه 
زیارت، بایدها و نبایدهای فردی، اجتماعی و حکومتی است که همین 

مسئله، زیارت را به شبکه ای به هم پیوسته تبدیل می کند. 
مدیر مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در پاســخ به این پرســش که چرا ابعاد اجتماعی زیارت در مشهد 
نتوانســته مانند زیارت پیاده اربعین ظهور و بروز یابد، خاطرنشــان 
کرد: باید ابتدا در مبانی فقهی زیارت نگاه کنیم که آیا اساساً مسئله 
پیاده روی اربعین قابل تسری به مشهد هست یا نه؟ چون زیارت پیاده 
امام حسین)ع( مأثور است اما زیارت پیاده حضرت رضا)ع( در روایات 
دیده نشده است؛ شاید بیشتر نوعی جنبش مردمی خودجوش است. 
یکی از مباحثی که در مرکز تخصصی وقف و زیارت در حال بررسی 
است، همین است که آیا پیاده روی اربعین قابل تسری به زیارت امام 

رضا)ع( هست یا خیر؟
وی در پایان افزود: من معتقدم یکی از ارکان اساسی تمدن اسالمی، 
زیارت اســت که از طریق وحدت و هم افزایی فرهنگ های اسالمی 
مختلف به احیای تمدن اسالمی کمک می کند. ما هرچقدر بتوانیم 
زیارت را توســعه بدهیم و ملل مسلمان را به یکدیگر نزدیک کنیم 
و اندیشمندان آن ها با یکدیگر تضارب آرا داشته باشند و همدیگر را 
ببینند، خروجی این اقدامات در حوزه فرهنگ و پیشرفت جهان اسالم 

احیای تمدن اسالمی خواهد بود؛ ان شاءاهلل.

زیارت

آگهی مزایده عمومی 
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان در نظر دارد مقدار 100تن محصول خرمای 
سللال 98موجود در سللرد خانه مجتمع کشللاورزی و باغداری امام رضا علیه السللام واقع درجهاد 
آبللاد  عنبللر آباد جیرفللت را از طریللق مزایده عمومی بلله فروش رسللاند از کلیلله متقاضیان 
دعوت بعمل می آید با واریز 10درصد مبلغ پیشللنهادی به عنوان سللپرده شللرکت در مزایده به 
حسللاب2217078000 به نام سللازمان موقوفللات یزدوکرمان نزد بانک تجارت طالقانی رفسللنجان 
پیشنهاد خود را کتبًا تا تاریخ 98/7/3به همراه فیش واریزی به دفتر مرکزی  این سازمان واقع 
در رفسللنجان میدان قدس یا به دفتر مجتمع کشللاورزی امام رضا )ع( واقع در کیلومتر 42 جاده 

جیرفت – کهنوج  تحویل نمایند. 
به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
 مختا ر است .

ضمنا جهت مشللاهده محصللول واطاعات کیفی می توانید با شللماره 09131480642آقای مهندس 
کمال الدینی هماهنگ فرمایید.

 سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزدوکرمان

/ع
98
07
97
4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت صنعتی معدنی 
همدی توس )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 16661 
فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
مورخه    که  شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی 
قانونی  محل  در   17 ساعت  در    1398/07/09
پاک   , بلوار فردوسی   , شرکت واقع در مشهد 

129   برگزار خواهد گردید حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-تعیین اعضای هیئت مدیره
2-تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره
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آگهی تأسیس شرکت شایوردسازه )سهامی خاص(
خاصه اظهارنامه و اساسللنامه شللرکت فوق که در تاریخ 83/4/7 تحت شماره 21382 در این اداره به ثبت رسیده 

برای اطاع عموم آگهی می شود:
1- موضوع شللرکت: انجام کلیه امور ساختمانی، سدسللازی، راه و باند، پل سازی، انتقال آب، اجرای کلیه شبکه های 
برق و آب و گاز، اجرای کلیه پروژه های زیسللت محیطی، پروژه های تأسیسللاتی، تعمیر و نگهداری تأسیسات، خرید و 
فروش بازاریابی، صادرات و واردات کلیه مصالح و لوازم مربوط به موضوع شللرکت.  2- مؤسسللین شللرکت: حسین 
رجبی راد و جواد رجبی راد و فرهاد رجبی راد     3- مدت شللرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.      4- مرکز اصلی 
شللرکت: مشللهد- بلوار سللجاد- خیابان بنفشه- بنفشه 11- پاک 62       5- سرمایه شللرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی با نام که تمامی آن طی گواهی شماره 2668/208 مورخه 83/3/26 بانک صادرات 
شللعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده اسللت.    6- اولین مدیران شللرکت: آقایان حسللین و جواد و فرهاد شللهرت 
همگی رجبی راد به سللمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سللال انتخاب گردیدند که آقای حسین رجبی راد 
به سللمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رجبی راد به سللمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رجبی راد به 
سللمت مدیرعامل شرکت انتخاب شللدند.    7- دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و 
بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.    8- اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به 
تصویب رسللیده اسللت.     9- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شللرکت تعیین گردید.      10- انحال شرکت مطابق 
قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد.   11- بازرس اصلی و علی البدل خانم انسیه مومن هروی به سمت بازرس 

اصلی و خانم نفیسه مجد ثابتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد
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آگهی تغییرات شرکت آرام کیمیای کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 717 و شناسه ملی 10861476855
به اسللتناد صورتجلسلله مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقایان مهدی ابتهاج به 
شماره ملی 4323296241 - ماهیار صدیقی به شماره ملی 5179203082 و حسین معینی به شماره ملی4322772961 - احمد 
ابراهیمی به شللماره ملی 0532209974 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سللال انتخاب گردیدند. -2 آقای مرتضی 
رجبی به شللماره ملی 4324356270 به سللمت بازرس اصلی آقای علی افشللار قهرمان خانی به شماره ملی 0035193891 به 
سللمت بازرس علی البدل برای مدت یک سللال مالی انتخاب گردیدند. -3 ترازنامه و حسللاب سللود و زیان شرکت منتهی به 

سال97 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )602716(
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آگهی تغییرات شرکت آرام کیمیای کاسپین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 717 و شناسه ملی 10861476855

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت ازمبلغ 50,000,000,000ریال 
بلله مبلللغ 130,000,000,000 ریال منقسللم بلله 130,000,000 سللهم 1,000 ریالی بانام عادی افزایللش یافت. مبلغ افزایش سللرمایه از محل 
تبدیل مطالبات حال شللده سللهامداران تامین وپرداخت شده است وماده 5 اساسنامه به شللرح ذیل اصاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 

130,000,000,000 ریال منقسم به 130,000,000 سهم 1,000 ریالی بانام عادی میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )602713(
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آگهی تغییرات شرکت آرام کیمیای کاسپین )سهامی خاص( به شماره ثبت 717 و شناسه ملی 10861476855
به اسللتناد صورتجلسلله هیئت مدیره مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شللد : آقای مهدی ابتهاج به شماره ملی 4323296241 به 
سللمت رئیس هیئت مدیره آقای ماهیار صدیقی به شللماره ملی 5179203082 به سللمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای حسللین 
معینی به شللماره ملی 4322772961 به سللمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد ابراهیمی به شللماره ملی 0532209974 به سللمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسللناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سللفته، و بروات با امضا آقای ماهیار صدیقی 
)مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( و آقای مهدی ابتهاج )رئیس هیئت مدیره( و آقای حسین معینی )نایب رئیس هیئت مدیره( به صورت 
دو امضا از سلله امضا هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شللرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شللرکت 

معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )602712(
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»عمل اشتباه رانندگان دیگر را تافی نکنید«
فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه به شرح 
ذیل را از طریق سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مناقصه از 
دریافت و تحویل اسللناد مناقصه از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سللتاد( انجام 
خواهللد شللد و الزم اسللت مناقصه گران در صورت عدم عضویللت قبلی مراحل ثبت نام در سللایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/6/28 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

98/31/83
واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری 
کلیه تأسیسات مکانیکی و برقی و مخابراتی 
ساختمان ها و محوطه پایانه مرزی لطف آباد

5/443/954/825272/197/741

- نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14/00 روز پنجشنبه تاریخ 98/07/04

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 14/00 روز یکشنبه تاریخ 98/7/14
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98/7/15

- اطاعللات تمللاس دسللتگاه مناقصه گللذار: مشللهد- انتهللای خیابان فدائیللان اسللام- کدپسللتی 9173695636                              
تلفن تماس:  8-33412024- 051 و نمابر: 33435888- 051

- اطاعات تکمیلی در اسناد می باشد.
- اطاعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 41934- 021
- جهت کسب اطاعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

شناسه آگهی600753/ م الف 4793

شماره پرونده: 139704006220000063/1
شماره بايگانى پرونده: 9700262

شماره ابالغيه: 139805106220000384
تاريخ صدور: 1398/06/26

اخطاريه ماده 101- مورد وثيقه
ــليمانيان  ــه 139704006220000063 له رفاه كارگران عليه براتعلى س در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــمى  ــناس رس ــى 5749591123 طبق گزارش مورخ 1398/05/01 كارش ــماره مل ــرد فرزند محمد ش ف
دادگسترى، پالك ثبتى فرعى: 3712 از پالك اصلى 93 در بخش: 6 ناحيه:- واقع در: طرقبه شانديز مورد 
ــند رهنى شماره 42668 تنظيمى به مبلغ 4/200/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به  وثيقه س
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ اين  مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا 
تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807926
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى  نژاد

اصالحيه 
آگهى مزايده شماره 141 تحت كالسه هاى 944606- 9404604- 9404608 در سطر 36 حدود اجمالى 
ــانتى متر صحيح مى باشد كه (سه متر و سانتى متر چاپ شده است). آ- 9807932 م.الف  ــه متر و نود س س

9807405 -709
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139704006091001024/1
شماره بايگانى پرونده: 9706807

شماره ابالغيه: 139805106091005117
تاريخ صدور: 1398/06/12

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9706830- 9706807
ــيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1369/08/20 شماره ملى:  ــيدمحمد خادم اله نام پدر: س ــما س ــيله به ش بدينوس

0921078811 شماره شناسنامه: 0921078811 و متعهد (ورثه وام گيرنده):
ــماره ملى: 4591539271  ــترى) نام پدر: ذبيح اله تاريخ تولد: 1327/01/06 ش - صغرى امرى (ورثه مش

شماره شناسنامه: 1
ــماره  ــر تاريخ تولد: 1346/11/18 ش ــيدعلى اكب ــترى) نام پدر: س ــر خادم اهللا (ورثه مش ــيدعلى اصغ - س
ــدر: جعفر تاريخ  ــترى) نام پ ــنامه: 805- حكيمه ارچين (ورثه مش ــماره شناس ــى: 0939553481 ش مل
ــنامه: 1506- سيدمسعود خادم اله (ورثه  ــماره ملى: 5228938079 شماره شناس تولد: 1346/03/10 ش
ــترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1365/12/06 شماره ملى: 0946098123 شماره شناسنامه:  مش
ــيدمهدى خادم آله (ورثه مشترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1361/03/13 شماره ملى:  9583- س
0941547728 شماره شناسنامه: 764- سيدحسين خادم اله (ورثه مشترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ 
ــنامه: 4533- سيدرسول خادم آمه (ورثه  ــماره ملى: 0940068990 شماره شناس تولد: 1363/06/28 ش
ــترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1352/10/08 شماره ملى: 0943279976 شماره شناسنامه:  مش
ــيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1357/01/23 شماره  ــترى) نام پدر: س 1283- بى بى محبوبه خادم آمه (ورثه مش
ــدانگ پالك هزار و نهصد و هفتاد و  ــنامه: 206 ابالغ ميگردد كه شش ــماره شناس ملى: 0939746190 ش
ــت كه  ــهد مبلغ 2/000/000/0000 ريال ارزيابى گرديده اس پنج فرعى از هفتاد و پنج اصلى بخش نه مش
ــهد له بانك ملت عليه شما ميباشد. چنانچه به  ــند رهنى 9690- 9689 دفترخانه 226 مش مورد وثيقه س
ــار  ــد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش ــغ فوق الذكر اعتراضى داري مبل
آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى به صورت 
ــعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه  ــاب به اين ش على الحس

كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807895 م.الف 720
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139404006093000125/1
شماره بايگانى پرونده: 9400974

شماره ابالغيه: 139805106091005470
تاريخ صدور: 1398/06/24

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 پرونده كالسه: 9400974
ــبت به ارزيابى پالك 1- فرعى: باقى مانده  ــه اجرايى 9400974 نس چون از طرف مديونين پرونده كالس
ــهد واقع در: مشهد انتهاى هفت تير  ــهد ناحيه: دو مش 715 از 519 از پالك اصلى 183 در بخش: 10 مش
ــت متعلق به مجيد گل محمد اعتراض گرديده لذا طبق ماده 102  13 پيروزى 51/4 انتهاى كوچه بن بس
آئين نامه اجرائى به قيد قرعه 1- حسين زارعى 2- محمدرضا عرفانى شانه ساز- 3- مهدى حسن زاده بعنوان 
كارشناس انتخاب گرديده لذا مراتب بدين وسيله به شما اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور 

نسبت به ارزيابى اقدام خواهند نمود. آ- 9807897 م.الف 721
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002731/1
شماره بايگانى پرونده: 9804324

شماره ابالغيه: 139805106092010199
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1347/02/01 ش ــدر: صالح تاريخ تول ــور بقمچى نام پ ــاى رضا سلحش ــيله به آق ــن وس بدي
ــور بقمچ نام پدر: غالمعلى  ــنامه: 4262 ابالغ مى شود كه خانم زهرا سلحش ــماره شناس 5228697802 ش
ــماره شناسنامه: 4877 جهت وصول مهريه به  ــماره ملى: 5228703942 ش تاريخ تولد: 1354/04/20 ش
ــند  ــتناد س ــال 97 به مبلغ 238/940/199 ريال) به اس ــك ميليون و پانصد هزار ريال (مقوم به نرخ س ي
ــند: 1368/08/06 دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80  ــماره سند: 19412، تاريخ س ازدواج: ش

شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804324 در 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/12 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته  اين اداره تش
ــه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائي ــذا بنا به تقاضاى بس ــده، ل نش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9807898 م.الف 722
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001357/1
شماره بايگانى پرونده: 9802117

شماره ابالغيه: 139805106092010149
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 34 و طالق شماره 26 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1343/09/27 ش ــادق تاريخ تول ــى نام پدر: محمدص ــاى مهدى رضوان ــيله به آق بدين وس
ــمى نام پدر: ماشااله تاريخ  ــنامه: 1367 ابالغ مى شود كه خانم مريم ابريش ــماره شناس 0938631349 ش
ــنامه: 1843 جهت وصول 70 عدد سكه  ــماره شناس ــماره ملى: 0942347765 ش تولد: 1352/06/20 ش
ــماره 8483- 1372/05/14 دفتر 34 مشهد عليه  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س بهار آزادى به اس
ــه 9802117 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ش
مورخ 1398/05/30 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807899 م.الف 723
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002435/1
شماره بايگانى پرونده: 9803868

شماره ابالغيه: 139805106092008941
تاريخ صدور: 1398/06/04

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9803868

ــدر: رضا تاريخ  ــوروززاده رحيمى نام پ ــوروز زاده رحيمى (مهدى ن ــه ورثه مرحوم رضا و ن ــيله ب بدين وس
ــنامه: 1945 و طاهره نوروززاده رحيمى  ــماره شناس ــماره ملى: 0938535196 ش تولد: 1338/11/15 ش
ــنامه: 1473 و مهرى  ــماره شناس ــماره ملى: 0938475312 ش نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1335/07/01 ش
ــماره ملى: 0938605801 شماره شناسنامه:  نوروززاده رحيمى نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1342/05/01 ش
ــماره ملى: 0938724347  ــدر: رضا تاريخ تولد: 1351/12/23 ش ــرين نوروززاده رحيمى نام پ 670 و نس
ــترن نوروززاده رحيمى نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1355/06/04 شماره ملى:  ــنامه: 937 و نس ــماره شناس ش
0933221479 شماره شناسنامه: 85756 و نيره نوروززاده رحيمى نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1333/03/22 
ــماره ملى: 0938431757 شماره شناسنامه: 401 و محبوبه نوروززاده رحيمى نام پدر: رضا تاريخ تولد:  ش
ــماره ملى: 0938697846 شماره شناسنامه: 127 و منير نوروززاده رحيمى نام پدر: رضا  1349/03/18 ش
ــنامه: 153 ابالغ مى شود كه خانم  ــماره شناس ــماره ملى: 0938653199 ش تاريخ تولد: 1345/03/01 ش
ــماره ملى: 0931920884 جهت وصول  ــه ولى زاده حجار نام پدر: على تاريخ تولد: 1331/05/09 ش فاطم
تعداد 15 عدد سكه طال يك بهار آزادى به استناد سند ازدواج شماره: 36800، تاريخ سند: 1377/08/11، 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــهر مشهد عليه مورث ش ــماره 97 ش دفترخانه ازدواج ش
ــده و طبق گزارش هاى مورخ 98/5/28 مأمور، در محل اقامت شما به  ــكيل ش 9803868 در اين اداره تش
شرح متن سند شناخته نشده ايد، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9807900 م.الف 724
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000193/1
شماره بايگانى پرونده: 9800260

شماره ابالغيه: 139805106092008766
تاريخ صدور: 1398/06/02

آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9800260
ــيله به آقاى محمد ساعديان چناران فرزند محمد حسن ك.م 0934348871 ابالغ مى گردد كه:  بدين وس
ــن  ــهد متعلق به مرحوم محمدحس ــما از پالك ثبتى 168 فرعى از 28 اصلى بخش ده مش ــهم االرث ش س
ــاعديان چناران شما در قبال طلب خانم زهرا نورپورجوزى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه  س
ــما نسبت بمورد بازداشت ممنوع  ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9808004 م.الف 725
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000397/1
شماره بايگانى پرونده: 9800549

شماره ابالغيه: 139805106092010076
تاريخ صدور: 1398/06/24

آگهى ابالغ ممنوعيت خروج از كشور پرونده شماره: 9800549
ــيله به آقاى امير قليزاده كدملى 0941012719 اعالم مى گردد. در خصوص پرونده اجرائى كالسه  بدينوس
ــما اخطار مى گردد كه مورخ 1398/06/11 بابت بدهى به خانم  9800549 و به موجب اين اخطاريه به ش

آذر تقى خواه ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد. آ- 9807901 م.الف 726
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002811/1
شماره بايگانى پرونده: 9804436

شماره ابالغيه: 139805106092010121
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج 11 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804436

بدينوسيله به آقاى كلوخ رضا باغبان نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1337/01/03 شماره ملى: 5239840644 
ــه 9804436 كه برابر گزارش مأمور اجرا به آدرس متن سند  ــنامه: 8 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
ــماره 4938- 1368/02/13 بين شما و خانم  ــند ازدواج ش ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ش
ــانديز تعداد 50 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه  ــادات ش فاطمه س
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء 
مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف  ــوب اس اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مدت ده روز نس

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9807903 م.الف 727
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002711/1
شماره بايگانى پرونده: 9804297

شماره ابالغيه: 139805106092010114
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 71 و طالق شماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804297

ــماره ملى:  ــد: 1342/01/14 ش ــا تاريخ تول ــاد نام پدر: رض ــواد دهقانى محمدآب ــه آقاى ج ــيله ب بدينوس
0934414440 شماره شناسنامه: 1317 بدهكار پرونده كالسه 9804297 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به 
ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 14926- 1360/12/14  ــند ش آدرس متن س
ــغ 491/767/521 ريال به  ــتاقى باعفت مبلغ 800/000 ريال مقوم به مبل ــما و خانم معصومه مش بين ش
انضمام حقوق دولتى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
ــد لذا طبق ماده 18/19  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس پس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــناد رسمى بش آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  ــت فقط يك نوبت منتش ــوب اس محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  در غير اين صورت بدون انتش

آ- 9807904 م.الف 728
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان پرونده ثبتى»
ــت و  ــهد مفقود گرديده اس ــالك ثبتى 528 و 529 و 6103- اصلى بخش 1 مش ــه اينكه پرونده پ ــر ب نظ
ــريفات تشكيل پرونده المثنى برابر دستور 102/98/17926- 1398/6/11 اداره كل محترم ثبت اسناد  تش
ــت متذكر مى گردد هر شخصى نسبت به پالك مذكور ادعايى  ــان رضوى در حال انجام اس و امالك خراس
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به اين اداره تسليم نمايد.  ــت ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتش دارد مى بايس
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت نسبت به تشكيل پرونده المثنى تشكيل خواهد شد. 

آ- 9807907 م.الف 729
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006091000523/1
شماره بايگانى پرونده: 9705358

شماره ابالغيه: 139805106091002336
تاريخ صدور: 1398/03/22

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9705358
ــماره  ــدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1342/10/02 ش ــى هادى آباد نام پ ــيله خانم صديقه جهان بدينوس
ــماره شناسنامه: 463 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 71671  ملى: 0848820851 ش
تنظيمى دفترخانه 83 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالسه 9705358 عليه شما 
صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، 
لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 
ــت و سيزده  ــى و هفت هزار و دويس ــصد و پانزده ميليون و هفتصد و س 615/737/213 ريال (شش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن  ــارت تأخير و س ــد و خس ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش
اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع 
ــما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده  ش
34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد 
ــدانگ پالك ثبتى ششصد و نود و چهار فرعى از دويست و  ــت از: شش يافت و مورد رهن عبارت اس
بيست و نه اصلى بخش نه مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز 

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9807893 م.الف 718
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091001024/1
شماره بايگانى پرونده: 9706807

شماره آگهى ابالغيه: 139805106091000221
تاريخ صدور: 1398/06/13

دفترخانه اسناد رسمى شماره 226 شهر مشهد استان خراسان رضوى
ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9706830- 9706807

بدينوسيله به شما سيدمحمد خادم اله نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1369/08/20 شماره ملى: 
0921078811 شماره شناسنامه: 0921078811 و متعهد (ورثه وام گيرنده):

ــماره ملى:  ــد: 1327/01/06 ش ــه تاريخ تول ــدر: ذبيح ال ــترى) نام پ ــرى (ورثه مش ــرى امي - صغ
4591539271 شماره شناسنامه: 1

ــيدعلى اصغر خادم اهللا (ورثه مشترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1346/11/18 شماره  - س
ــماره شناسنامه: 805- حكيمه ارچين (ورثه مشترى) نام پدر: جعفر تاريخ  ملى: 0939553481 ش
ــماره ملى: 5228938079 شماره شناسنامه: 1506- سيدمسعود خادم اله  تولد: 1346/03/10 ش
ــى: 0946098123  ــماره مل ــيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1365/12/06 ش ــترى) نام پدر: س (ورثه مش
ــترى) نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد:  ــماره شناسنامه: 9583- سيدمهدى خادم آله (ورثه مش ش
ــنامه: 764- سيدحسين خادم اله (ورثه  ــماره ملى: 0941547728 شماره شناس 1361/03/13 ش
ــماره ملى: 0940068990 شماره  ــيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1363/06/28 ش ــترى) نام پدر: س مش
ــر تاريخ تولد:  ــيدعلى اكب ــترى) نام پدر: س ــادم آمه (ورثه مش ــول خ ــنامه: 4533- سيدرس شناس
ــنامه: 1283- بى بى محبوبه خادم آمه  ــماره شناس ــماره ملى: 0943279976 ش 1352/10/08 ش
ــماره ملى: 0939746190  ــخ تولد: 1357/01/23 ش ــيدعلى اكبر تاري ــترى) نام پدر: س (ورثه مش
شماره شناسنامه: 206 ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك هزار و نهصد و هفتاد و پنج فرعى از هفتاد 
ــت كه مورد وثيقه  ــهد مبلغ 2/000/000/0000 ريال ارزيابى گرديده اس و پنج اصلى بخش نه مش
ــند رهنى 9690- 9689 دفترخانه 226 مشهد له بانك ملت عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ  س
ــار  ــر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش فوق الذك
ــى  ــه ميليون ريال بابت هزينه كارشناس آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س
ــعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون  ــاب به اين ش به صورت على الحس

پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807894 م.الف 719
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره شناسنامه 927به استناد دوبرگ  ــجاعى مقدم فرزند خداوردى بش نظريه اينكه خانم پروين ش
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به  ــهاديه گواهى ش استش
ــدانگ پالك 162 فرعى از5اصلى  واقع  ــند مالكيت شش اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
ــه شيروان بخش 5قوچان به آدرس خانلق كوچه عشايرى  كه متعلق به ايشان مى باشد  در قطعه س
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره  بعلت نامعلومى مفقود ش
چاپى 252322ذيل دفتر199صفحه25 بشماره ثبت45207بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است 
ــاورزى قرارگرفته است    ــماره 84321-92/04/27دررهن بانك كش ــپس به موجب سندرهنى ش س
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون  ــر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس دفت
ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده 
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض  ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايس يا مدعى وجود س
ــليم نمائيدبديهى است  ــندمعامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س خود را به همراه اصل س
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله 

رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9807985
تاريخ انتشار:98/06/28

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى مزايده مال غير منقول كالسه 9600251
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600251 شعبه اجرا له: له محمد پور حاجى عليه صولت شيخى 
ــصت و نه فرعى از بيست و دو اصلى بخش 7 قوچان كه سند آن  ــدانگ پالك هزار و نهصد و ش شش
ــماره ثبت 10621 بنام مرحوم عزيز اله شيخى ثبت و سند صادر و  ذيل صفحه 167 دفتر 68 به ش
برابر تقاضاى بستانكار در كالسه مذكور توقيف گرديده است. پالك فوق الذكر واقع در آدرس درگز 
بلوار صياد شيرازى بعد از تقاطع رازى سمت راست پالكهاى 418 و 420بوده و برابر نظر كارشناس 
ششدانگ پالك مذكوربصورت يك باب مغازه و سوئيت مسكونى به مساحت عرصه و اعيان 72 متر 
ــوئيت  ــه حدود 20 متر مربع آن در حال حاضر مغازه و حدود 52 متر مربع آن يك باب س ــع ك مرب
مسكونى در پشت مغازه از نوع ديوار آجرى و سقف طاق ضربى با قدمت حدود 20 سال به انضمام 
ــهم االرث مديون در پالك  ــغ 2/500/000/000 ريال و مضافاس ــرق و گاز به مبل ــازات آب و ب امتي
ــدانگ پالك فوق الذكر به مبلغ 364/583/333 ريال  ــرح يك سهم از شش سهم شش مذكور به ش
ارزيابى گرديدو برابر گزارش مامور اجرا مغازه در تصرف صولت شيخى(مديون پرونده) كه به صورت 
ــه ميليون ريال پرداخت مى نمايد و سوئيت احداثى  ــاير ورثه مى باشد و ماهانه مبلغ س اجاره از س
ــيخى برادر مديون بوده كه هيچ گونه اجاره اى  ــالك مزبور در محل در تصرف آقاى رحمان ش در پ
پرداخت نمى نمايد، مى باشد.لذا مزايده يك سهم از شش سهم ششدانگ پالك  فوق الذكر در قبال 
ــصت و چهارميليون و پانصد و هشتاد و سه هزار و سيصد و  ــيصد و ش مبلغ 364/583/333 ريال(س
سى و سه ريال)از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 در شعبه اجراى ثبت اداره ثبت 
ــد. مزايده  ــناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش مى رس اس
ــدانگ پالك مذكور از مبلغ 364/583/333 ريال( سيصد و شصت و  ــش سهم شش ــهم از ش يك س
ــى و سه ريال) شروع و به باالترين قيمت  ــه هزار و سيصد و س ــتاد و س چهار ميليون و پانصد و هش
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم  ــنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكراس پيش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى  ــعاب و يا حق اش از حق انش
ــده يا  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش هاى مالياتى و عوارض ش
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد 
ــاعت و  ــمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ضمناًچنانچه روز مزايده تعطيل رس

مكان مقرر برگزار خواهد شد.9807984
رئيس اداره ثبت اسناد درگز

ناصر حسن زاده
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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
واقعی شدن مالیات اصناف با شفافیت اطالعات مالی

فارس: نادر جنتی، معــاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص 
الزام پزشــکان به نصب کارتخوان تصریح 
کرد: به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
و تبصره ۲ مــاده ۱۶۹ قانون مالیات های 
مســتقیم، همــه صاحبــان حرفه ها و 
مشاغل پزشــکی، پیراپزشکی، داروسازی 
و دامپزشــکی، مکلف هستند برای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از 
ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. وی ادامه داد: سازمان های نظام پزشکی و امور مالیاتی 
باید به تکلیف خود در این خصوص عمل کنند. جنتی گفت: همه صاحبان درآمد و 
فعاالن اقتصادی بر این باورند مالیات حق دولت است، اما از این نکته شاکی هستند 
که مالیات ها عادالنه نیست. ما می خواهیم مالیات، عادالنه و واقعی باشد و بر اساس 
درآمد های واقعی مردم مالیات وصول شود. معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: 
مالیات پزشکان باید دقیق، واقعی و شفاف حساب شود و تنها راه این است که از طریق 
این کارتخوان ها ریز درآمد مشخص شود. گله مندی پزشکان این است که پرداختن 
مالیات از طرف آن ها به میزانی که در نظر گرفته شده،عادالنه نیست. ما می خواهیم 
با سازمان نظام پزشکی تفاهم کنیم که فرایندی طراحی شود تا مالیات آن ها عادالنه 
تعیین شود.این مقام مسئول ادامه داد: افرادی که کارتخوان دارند، اطالعات درآمدی 
آن ها در نظام مالیاتی ثبت و ضبط و بعد با اظهارنامه مالیاتی آن ها سنجیده می شود و 

اگر مطابق هم بودند دیگر بررسی نمی شود.
جنتی تأکید کرد: همکاری خوبی از سوی دستگاه های اجرایی می بینیم و در سال های 
آینده مالیات ها واقعی می شود. کشور به دنبال این است که از هیچ کس مالیات اضافی 
گرفته نشود. با اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می دهد، در آینده 
روند مالیات ستانی شفاف و سبب می شود اعتراضات مردم در این زمینه نیز به حداقل 
برسد. وی ادامه داد: اطالعات خریداران ارز و سکه هم در سامانه مالیات بارگذاری و از 
این افراد مالیات دریافت می شود. با جمع آوری دقیق اطالعات، در آینده تمکین مردم 

در پرداخت مالیات چند برابر خواهد شد.

صدای اعتراض کارگران را باید شنید
تابناک: معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اینکه جواب اعتراض 
کارگــران برخــورد تند نیســت، گفت: 
صدای اعتراض کارگران را باید شــنید و 
پای حرف هایشان نشست. حمد کبیری 
با انتشــار پیامی در صفحه شخصی خود 
در فضــای مجازی با اشــاره به مطالبات 
کارگران شرکت هپکو نوشت: جواب اعتراض کارگران برخورد تند نیست! باید صدای 
اعتراضشــان را شنید و پای حرف هایشان نشســت. وی همچنین نوشت: روزهای 

اقتصادی سختی است، مرهم نیستیم زخم روی زخم نشویم.

قیمت دالر به 11 هزار و 400 تومان رسید
اقتصاد نیوز: قیمت هر دالر آمریکا )اســکناس( دیروز چهارشــنبه ۲۷ شهریور در 
صرافی های بانکی به ۱۱ هزار و 400 تومان رســید. همچنین قیمت خرید هر دالر 
)اســکناس( نیز ۱۱ هزار و ۳00 تومان است.در عین حال قیمت هر یورو )اسکناس( 
بــرای خرید در صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۶00 تومــان و برای فروش ۱۲ هزار و 

۷00 تومان است.

قیمت گوشت قرمز تابع قیمت دام زنده
ایرنا: معاون سازمان حمایت گفت: قیمت 
گوشت قرمز همواره تابع قیمت دام زنده 
بوده و بررسی روند تغییرات نرخ دام زنده 
و گوشــت مؤید همین مطلب است. داود 
موسوی با اشاره به اینکه میزان استحصال 
الشــه در دام ســنگین حدود ۵0 درصد 
وزن دام اســت، گفت: میانگین قیمت هر 
کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله در سامانه سازمان صمت معادل ۸۵هزار و ۵00 تومان 

ثبت شده که با توجه به قیمت دام زنده دارای تناسب منطقی است.

کاهش قیمت 2/5 میلیون تومانی زعفران به دلیل رکود
شفقنا: نایب رئیس شــورای ملی زعفران از کاهــش ۲0 تا ۲۵ درصدی قیمت هر 
کیلوگرم طالی ســرخ به دلیل نبود تقاضا در بــازار خبر داد. غالمرضا میری با بیان 
اینکه عرضه زعفران در حال حاضر بیش از تقاضاست، ادامه داد: هر کیلو زعفران ۲.۵ 
میلیون تومان کاهش قیمت داشته است، یک ماه قبل زعفران را از کشاورزان کیلویی 
۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تومان می خریدیم اما اکنون ۹ میلیون تومان می خریم، اما باز هم 

مشتری وجود ندارد.

قدس در گفت و گو با تولیدکنندگان، چالش های صنعت سیمان را بررسی می کند

ارزان فروشی برای بقا
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  پیشکســوتان صنعت 
سیمان، روزگار این صنعت را باوجود ظرفیت باالی 
تولیدی و صادراتی، تیــره و تار توصیف می کنند و 
عالوه بر تحریم، خلف وعده دولت را در رونق بخشی 
به بازار مسکن برای جذب مازاد تولید، مؤثر می دانند.

در حال حاضــر حدود ۶0 درصــد تولیدکنندگان 
ســیمان، دولتی هســتند که به طبع بــا تغییرات 
مدیریتی در کشــور، مدیریت این واحدها هم تغییر 
می کند؛ اما آنچه در تمام این ســال ها پا برجا مانده، 
مشکالت خاص این صنعت هزار تو و مزیتدار است 
و البته انتقاد های بخش خصوصی فعال در این حوزه 
به چنین وضعیت دردناکی که ظاهراً مدیران دولتی 

انگیزه ای برای رفع آن ندارند.
بر اســاس اظهارات دو پیشکسوت صنعت سیمان، 
ایــن صنعت هم اکنون بیــن ۲0 تا ۳۵ میلیون تن 
مازاد تولید دارد که در جنگ قیمتی بازار و با توجه 
به افزایش شــدید قیمت تمام شــده، چاره ای جز 

ارزان فروشی آن به دیگر کشورها ندارند. 

مدیریت دولتی
زمینه ساز ارزان فروشی سیمان

محمدرضا حیدری مالیر که 
به گفته خودش به اندازه ۳0 
میلیون تن سیمان، کارخانه 
در کشــور راه انداخته اما به 
فراوان  دلیل وجود مشکالت 

در کسب و کار، چند سال پیش از این فعالیت دست 
کشــیده، به خبرنگار ما می گوید: مشکل بزرگ این 
اســت که دولت یک تنه هم سیمان ســاز است، هم 
مسکن ساز و البته این دخالت در حوزه های دیگر هم 
زیاد است، حال آنکه مدیران منصوب نه تخصص الزم 
را دارند و نه مجرب هستند و تنها از طریق رابطه بر 

سر کار آمده اند. 
به گفتــه وی، وجود ۳۵ میلیون تــن مازاد تولید و 
عــدم جذب این تولیدات در داخل به دلیل رکود در 
ساخت و ساز، صادرات هر چند ارزان را به تنها گزینه 
تولیدکننــدگان تبدیل کرده اســت. حیدری ادامه 
می دهد: امروز هر تن ســیمان ۱۸0 تــا ۱۹0 هزار 
تومان در داخل قیمت دارد، اما برخی تولیدکنندگان 
با تخفیف هایی عجیب مثالً نرخ ۶0 هزار تومان را ارائه 
می دهند. در این تخفیف ها حتماً منافع عده ای نهفته 

است چرا که سیمان در بازار جهانی، حداقل تنی ۷00 
هزار تومان است.

وی به مصرف باالی انرژی در صنعت سیمان به سود 
رانت خواران اشــاره و اضافه می کند: در حال حاضر 
قیمت هر متر مربع مسکن در کشور ۳ میلیون تومان 
است و برای ساخت هر متر مربع، دو پاکت سیمان 
و درنهایت ۲0 هزار تومان هزینه می شود. آقایان اگر 
تدبیر داشتند این قیمت را تا ۱۵ هزار تومان ) تنی 
۳00 هزار تومان که کمتــر از نصف قیمت جهانی 
اســت( باال می بردند، چون این رقم، نقش زیادی در 
افزایش قیمت مسکن ندارد، اما فساد، اجازه آزادسازی 
نرخ سیمان و حاکم شدن سازوکار عرضه و تقاضا را با 

وجود مازاد ۵0 درصدی تولید ندارد.

حیدری با بیان اینکه کارخانه ها چاره ای جز صادرات 
ارزان ندارند، می گوید: قیمت تمام شــده به شدت 
افزایش یافته است و نمی توان انتظار داشت به دلیل 
باال بودن حجم مازاد تولید، قیمت سیمان کاهش یابد. 
واقعیت این اســت که هر کوره سیمان به اندازه یک 
شهر، مصرف برق دارد و با این مصرف سرسام آور برق 
و گاز، بهتر اســت واحدها حدود هشت ماه در سال 
کار کنند تا به منابع انرژی کشور صدمات بیشتری 
وارد نشود؛ اما رانت خواری این اجازه را نمی دهد که 
اگر این گونه می شد با همان میزان کار در سال هم 
ســود شرکت ها و شاخص بورس رشد می کرد و هم 
هزینه های تولید تأمین می شــد. متأسفانه تا امروز 
شجاعت برخورد با این حماقت ها وجود نداشته، اما 

خیلی امیدواریم با رفــع تحریم، به مزیت صادراتی 
خود بیش از پیش توجه کنیم، در این صورت حتی 
با صادرات تنی 400 هزار تومانی منافع بسیاری برای 

کشور کسب خواهد شد.
این کارشــناس حوزه ســیمان به دخالت گسترده 
نماینــدگان مجلس در ایجــاد کارخانه های متعدد 
سیمان نزدیک به هم در نقاط بدون مزیت و همکاری 
وزرای وقت با آنان به دلیل ترس از استیضاح شدن، 

اشاره می کند.
وی ســیمان را در کنار برق و راه یکی از زیربناهای 
توسعه می داند و معتقد است، در حال حاضر که مردم 
قدرت خرید مسکن را از دســت داده اند دولت قادر 
نیست بازار مسکن و بعد سیمان را رونق دهد، اما اگر 

مدیران بله قربان گو به دولت از انجمن سیمان حذف 
شــوند و دولت از قیمت گذاری خارج شود، با حجم 
باالی اضافه تولید، رقابتی اصولی در صنعت سیمان 
شکل می گیرد و گرنه واحدهای ورشکسته تولیدی 
که توان پرداخت تســهیالت بانکــی را هم ندارند، 

شاهرگ توسعه را کامالً قطع خواهند کرد.

 افزایش ارزان فروشی به چین و هند
علی محمد بُد هم به خبرنگار 
مــا می گویــد: از تولید ۶۳ 
میلیون تنی کشور، حدود 4۵ 
میلیون تن در داخل مصرف 
و تقریباً ۱0 میلیون تن صادر 

می شود، اما چاره ای برای این تولید اضافه اندیشیده 
نشده اســت و کاهش تولید و یا ارزان فروشی پیش 

روی تولیدکننده قرار می گیرد.
وی از اینکه دولت، سرمایه گذاری در مسکن و رونق 
آن را اجرایی نکرده، انتقاد می کند و ادامه می دهد: با 
باال رفتن تورم، دستمزد ۳۵ درصد رشد کرد. قطعات 
یدکی، مواد اولیه )خاک، ســنگ و...( افزایش شدید 
قیمت داشــت. به دلیل نداشتن ترمینال صادراتی، 
کشتی به جای دو روز در ۱0 روز بارگیری می شود. 
این موارد قیمت حمــل را باال برده، همچنین نبود 
امکان گشــایش ال ســی و انتقال پول، هزینه های 
صــادرات را در هر تــن به۲0 تــا ۳0 دالر افزایش 
داده است. این پیشکسوت حوزه سیمان به افزایش 
صادرات به چین و هند در سال جاری اشاره می کند و 
معتقد است: با سرمایه گذاری های عراق و وجود برخی 
مسائل سیاسی، صادرات به این کشور، چنگی به دل 
نزده است. این کارشناس صنعت سیمان همچنین 
در گفت و گو با تسنیم می گوید: ظرفیت تولید سیمان 
در کشور ۸۵ میلیون تن و تولید واحدهای سیمانی 
کشور ۶۳ میلیون تن اســت. واحدهای تولیدی به 
دلیل رکود بازار با مازاد ۲0 میلیون تنی سیمان مواجه 

هستند که برای صادرات آن ها هم مشکل دارند.
وی اضافه می کند: وزارت صنعت قول داده بود مصرف 
سیمان در کشور را رونق دهد تا واحدها با حجم باالی 
مازاد تولید روبه رو نباشــند، اما متأسفانه تحرکی در 
بازار اتفاق نیفتاده و تولیدکننده مجبور است محصول 
خود را ارزان تر در بازارهای صادراتی فروخته و حتی 

حجم تولید خود را کاهش دهد.

 موافقت بانک مرکزی 
با وام ساخت مسکن زلزله زدگان 

1۳ هزار میلیارد تومان مطالبات 
گندم کاران پرداخت شد 

چرا برنج 1۷ هزار تومانی باید 
۳0 هزار تومان فروخته شود؟ 

 ایجاد 165 هزار شغل
با طرح مشاغل خانگی

آماده سازی پایانه های دوغارون 
و میرجاوه برای زائران اربعین 

تسنیم: یک مقام مسئول 
در بنیاد مسکن از موافقت 
بانک مرکزی با تســهیالت 
تکمیلی ســاخت مســکن 

زلزله زدگان کرمانشاهی خبر داد و گفت: بنیاد 
مسکن به مســتأجران زلزله زده ۱۵ میلیون 
تومان کمــک بالعوض کرده اســت. مجید 
جودی اظهار کرد: واحدهای آســیب پذیری 
که در حادثه صدمه ندیده اما احتمال تخریب 
آن ها می رود نیز وارد چرخه بازسازی شد و در 
کرمانشــاه از حدود ۵ هزار واحد به ۱0 هزار 

واحد افزایش یافت. 

ایسنا: رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه گفــت: ۱۳ هزار 
و ۳۲۵ میلیــارد تومــان از 
تاکنون  کشاورزان  مطالبات 

پرداخت شده است. محمدباقر نوبخت با اشاره 
به مباحث مطرح شــده درباره خرید تضمینی 
گندم  گفت: تا تاریخ بیســت و هفتم شهریور 
امســال، ۷ میلیــون و ۷0۵ هزار تــن گندم 
بــه ارزش ۱۳ هــزار و ۳4۶ میلیــارد تومان از 
کشاورزان خریداری شده و با پیگیری ها، مبلغ 
۱۳ هــزار و ۳۲۵ میلیارد تومــان از مطالبات 

کشاورزان پرداخت شده است.

نسیم آنالین: محمد جواد 
خاکــزاد، رئیس نظام صنفی 
گفت:  مازندران  کشــاورزی 
بهتریــن برنــج کیفــی در 

مازنــدران ۱۷ هزار تومان نیز خریدار ندارد، اما 
در تهران ۲4 تا ۳0 هزار تومان فروخته می شود. 
وی گفت: در این شرایط واسطه ها با جمع آوری 
محصول، آن را پس از فصل برداشــت در بازار 
می فروشــند. وزارت جهاد به تولید توجه دارد 
ولــی به بخش پس از تولید و زیرســاخت های 
نگهــداری محصولی مانند برنج توســط خود 

کشاورزان توجه نداشته است.

ســتاد  دبیــر  فــارس: 
ســاماندهی و حمایــت از 
مشــاغل خانگی وزارت کار 
از  و رفاه اجتماعــی گفت:  

محل اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی 
در سه سال گذشته ۱۶۵ هزار نفر مشغول کار 
شده اند. مهناز امامدادی گفت: در سه سال تا 
آخر ۹۷ حدود ۱۱۳ هزار نفر متقاضی مشاغل 
خانگی تســهیالت دریافت کرده و ۱۶۵ هزار 
نفر هم مشــغول به کار شــده اند. وی گفت: 
میزان وام برای مشــاغل خانگی تا سقف ۵0 

میلیون تومان شده است.

دانشجو: معاون برنامه ریزی 
و  راهـــداری  سـازمـــان 
حمل ونقل جــاده ای با بیان 
اینکه پایانــه دوغارون برای 

ورود زائران افغانســتانی در ایــام اربعین آماده 
شــد، گفت: در حال تجهیز زیرســاخت ها در 
پایانه مرزی میرجاوه برای ورود زائران پاکستانی 
هستیم. خداداد مقبلی  اظهار کرد: مهم ترین مرز 
ما در ایام سفرهای اربعین، مرز مهران است که 
استقبال زیادی دارد، امسال 40 چشمه سرویس 
بهداشــتی در پایانه مهران و ۱00 چشــمه در 

پایانه برکت در مرز مهران ساخته شد .

چهره خبر
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری:دبیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی:رئیس نظام صنفی کشاورزی مازندران:رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتیک مقام بانکی خبرداد

یارانه طبقات متوسط و پایین جامعه قطع نمی شود       مهر: سخنگوی دولت با بیان اینکه قطع یارانه ها بی تردید شامل طبقات متوسط و پایین نمی شود و عدد 30 میلیون نفر مدنظر ما نیست، گفت: 
زمینه برای قطع یارانه سه دهک فراهم نیست. علی ربیعی در خصوص قطع یارانه دهک های باالی جامعه اظهار کرد: یارانه حدود ۷00 تا 800 هزار نفر که درآمد باالی میلیاردی در سال دارند قطع می شود. وی 

گفت: برای شناسایی این افراد کار دقیقی انجام شده است و مجموعه  هزینه هایی که دارند و شاخص هایی همچون خودرو، مسکن و هزینه های خانوار مدنظر قرار گرفته است.

خـــبر

    صفحه 6

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︑︀د︐﹋︫︣ ﹤︀ی ︑︺︀و﹡﹩ آ︋︨︣︀﹡︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴١٠٧٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٩٣۵٨

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٣ و﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢,۶٠٠٢٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۴ ﹝﹢رخ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رو 
ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩۶ و ٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . ا︨﹞︀︻﹫﹏ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹡﹫︀ 

﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٠٣٨٩٨۴٩   ︫﹤  ︋﹩﹞︀﹫ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٢٩٩١٧٢ ︗﹢اد︮   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۵١٩٩٣٣٠٧۴ و ︧﹫﹟ ︻︊︡ا﹜﹥ زاده︋   ︫﹤ ﹁﹫︰ آ︋︀دی︋ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︺﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٩٣٧٢٠٣۶٢︋   ︫﹤ ︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙﹩ ︧ــ﹟ ﹫﹩ آ︋︀دی︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︋︺﹠﹢ان︋ 

ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ . 
(۶٠١۵٧٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۹۴
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی دا﹝︡اران ﹝︀م آرو﹟ ︨︊︤وار
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۴۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۵۴٣١٩

 ﹩︀︐︨︀ره ۵١۶,٩,٢,١٠,٢١٨۵ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢۴ اداره ︑︺︀ون رو﹝ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٣٠ و﹡︀﹝﹥︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩۶ ︑︭﹢︉ ﹎︣د︡. - ﹝﹞︡ ر﹫﹞﹩ ﹡﹢ر ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٩٠۶٩٢٩٠٢ 
 ︩ا﹁︤ا - .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ و︻﹙﹫︣︲︀ ﹁︀︲﹙﹩ ︎﹢ر ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٩٠٣١٩۵۵١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زر︨ــ﹫﹟ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت

︨︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٠٧٧٣٧٠٠٠٠ ر︀ل در︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︨︊︤وار (۶٠١۵٧١)

/ع
۹۸
۰۷
۹۴
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ﹨︐﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇︭︣ ﹝︪︡ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۴٨۵۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٠٧٢٩۶
﹞︀ره ٢,۶٧٩۴۵ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٣ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢۶ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹫︡ه   ︨٠٩٣٣۶٩٢٩٧٨ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︤اوار︋   ︨︀︲︣﹫﹚︻ :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ︡ : - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ﹤ ﹫︡﹝﹞︡︗﹢اد﹝﹙﹉ ︗︺﹀︣︀ن︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و︨   ︋٠٩۴٣٣۶٠٠٠۵ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︀ره ﹇︀︨﹞﹩ ︵﹢︨﹩︋   ︋٢۵٩۴٣٣٠۶٣٩ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ﹝︨︣︡ه ︀︨︣ی︋ 

﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٩٧۵٨۴١ و ﹝﹢﹡︀ ︎﹢ر﹟ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٠٨۶٠٩٣ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل ا﹡﹠︀ب ︫︡﹡︡. 
︀زرس   ︋️﹝  ︨﹤  ︋٠٩٢٠٩٢٧٧٠١ ٣١ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩﹠﹝  ︋﹤︡﹨ ︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٠٩٣٨٩٠٩︋   ︫﹤ ــ﹫︡ ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝﹢︨ــ﹢ی︋  - آ﹇︀ی︨ 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩۶ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
(۶٠١۵٧٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۹۴
۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︑︀د︐﹋︫︣ ﹤︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡ رو︨︐︀﹩ ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١١٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١۶٧٨۵٧
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ١,١٢٩ ,ا﹜︿ ,٩٨ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,١٠ و︫﹞︀ره ١٠٧ 

﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٨ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵٠۶,١٩,٧٢۵ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١١اداره ︑︺︀ون رو︨︐︀﹩ ﹡﹫︪︀︋﹢ر︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 
 ️﹫﹨ ا﹜︊︡ل ﹩﹚︻ ﹢︱︻ ️﹝ ﹙﹞︀﹡﹫︀ن از︨  ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و﹝﹞﹢د︨  ﹙﹢﹩ از︨  ﹥ ا︨︐︺﹀︀ی آ﹇︀︀ن ا︧︀ن︋   ︋️︀﹠︻ ︀︋- ١
﹝︡︣ه ﹝︣اد︻﹙﹩ ︮﹞١٠۶٣۶۶۵۶٠۴ ﹤︡ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︵﹑ی ︨ــ﹀﹫︡ ︗﹙﹍﹥ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︻﹙﹩ ا︮︽︣ ︀︗﹩ آ︋︀دی 
︀﹝﹡ ﹤︋ ۵٧۴٩٠٨٢٠١۶﹠︡﹎﹩ ︨ــ﹫﹞︣غ٢︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭ــ︡ی ﹝︡︣ان ︑︀ ١۴٠٠,٠٢,٠۵ 

ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۶٠١۵٧۴)

/ع
۹۸
۰۷
۹۴
۵

︑﹫ــ︌   .وی.ام   ام  ︨﹫︧ــ︐﹛  ︨ــ﹢اری  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
٣١۵﹝ــ︡ل ١٣٩١︋ــ﹥  ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  MVM477FJAA008560 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ و
NATFBAKD6C1001010 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۶۴ – 
٨٣۴س۴۶  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۰۷
۹۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی  ﹠︡ ﹝︱︣ی و ﹋︀رت︠   ︨،﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠  ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ــ﹀﹫︡︋  ︀رس ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌︨  ︎︥و︎ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12690001519 و  ۴٩٩ق۵٩ ا︣ان ٣٢︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAN41DCBE608855 ﹩︀ره ︫︀︨ــ﹝︫
︾﹑﹝︧ــ﹫﹟ ︑﹫︽﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۹۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︊︤ و ﹝︀︊︺﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️  ︣گ︨  ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︋ 
︑ــ﹉ ︑︀ز١٢۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨٧ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
920099 و  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٣٨١۵/٧۶٣ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 8703628 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︾﹑﹝︤اده 

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

/ع
۹۸
۰۷
۹۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٨٩٠۵۶٢  ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ را﹡﹠︡ه ﹋︀︸﹛ ﹫ـ︡ری اول ﹁︣ز﹡︡ ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ 
︩ ار︨ــ﹉  ﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٨۵٩٨۴٨۶١٢︨ــ︀﹋﹟︋ 
︫︨︣ــ︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ . 

/ع
۹۸
۰۷
۹۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ﹋︀رت ︠﹢دروی ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︡ل 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٢٩﹨ـ۴۵ ا︣ان   ︫﹤  ︋︡﹫﹀ ١٣٩٢ ر﹡﹌︨ 
٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 147h0044206 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAACj1jc0df143263 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︭︴﹀﹩ ر﹁﹫︺﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۷
۹۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۹۷
۹

 ︡︣ا ﹢اری︎  ﹢درو︨   ︠︤︊ ︣گ︨  ﹠︡ و︋  ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د ،︨ 
GTXi  ﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1412287514241 ﹩2560035 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨۵۶ ط ٨١ اــ︣ان ٧٣ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ ﹝﹫ــ︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣﹎ــ﹥ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹨﹢﹡ــ︡ا ﹝︪ــ﹊﹩ ﹝︡ل 
١٣٨٣︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر FM 145021596 و ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︑﹠﹥  SA 83007446 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ٧۵٣٩۵٢٨٧ ︋﹥ 
ــ︀﹇︳  ﹡︀م ︧ــ﹟ ﹋︀﹝︣ا﹡ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۷
۹۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و ۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای  ــ﹢دروی︎  ﹋︀رت︠ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٩٩س۵٩ اــ︣ان ٧۴ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   12486025661 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
40202530 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︊︀︨ــ︺﹙﹩ ﹝﹞ــ︡ی ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۹۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀دره  ﹥ ش ش ٢٨︮  دا﹡︪﹠︀﹝﹥ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ دادور︋ 
﹏﹫︭︐﹛︀رغ  ا﹁  ︡﹝۶١/١/١  ﹁︣ز﹡︡  ا  ﹟از ا︨﹀︣ا

١/ ٨٣/١٠ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و﹁︀﹇︡ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡﹜︴﹀︀ 
︀︋﹠︡ه آن را ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ 

.︡﹠︀﹝﹡ ز︫﹩ ا︑︀ق ٢٠٢ ار︨︀ل﹢﹞آ ️︣︡﹞

/ع
۹۸
۰۷
۸۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۰۰
۵

︋ــ︀  ﹝︀﹨﹢﹡ــ︡  ︫ــ︣﹋️  ️ ﹨︀ی  ︨ــ︀︠ ︎︣وا﹡ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره  ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.
١- ﹝︣︋︀ ﹨﹢︕ ︋︀ ︫﹞︀ره ︎︣وا﹡﹥ ۵٠/١۴٣۶٨
٢- ﹝︣︋︀ ﹨﹢︕ ︋︀ ︫﹞︀ره ︎︣وا﹡﹥ ۵٠/١٩۶٣۶

٣- ﹝︣︋︀ آ﹜︊︀﹜﹢ ︋︀ ︫﹞︀ره ︎︣وا﹡﹥ ۵٠/١۴٣۶٩
۴- ﹋﹠︧︣و ︨ــ︦ ﹝︀﹋︀رو﹡﹩ ︋︀ ︨ــ﹢︀ ︋︀ ︫﹞︀ره 

︎︣وا﹡﹥ ۵٠/١٧۶٢٩
۵- ﹋﹞︍ــ﹢ت ﹝﹫ــ﹢ه ﹝﹙ــ﹢ط (﹎﹫ــ﹑س، ا﹡︖﹫ــ︣، 

زردآ﹜﹢) ︋︀ ︫﹞︀ره ︎︣وا﹡﹥ ۵٠/١٨٨٨٠

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

/ع
۹۸
۰۸
۰۳
۵

دبيرخانه كميسيون مناقصات مجتمع- آگهى مناقصه عمومى(مرحله دوم)
 ︹و ︑﹢ز ﹤﹫︑ ﹤︋ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︹﹝︐︖﹞

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ﹟︡︗وا ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د را از﹢︠ ﹩﹢︖︪﹡︢ای آ﹝︀ده دا︾
١-︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ﹡︀م ﹝︖︐﹞︹ 

آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م
٢-ز﹝︀ن ︋︀زد︡ ﹝﹢︲﹢ع ︎﹫﹞︀ن: از ︑︀ر ٢٨/١٣٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٠۶ ︫﹞︀ره ︑﹞︀س 

٠٩١۵٩٢٩۶۴٧٠ ︀ ،۴ – ۵٢۵۴٧٠۴١  دا︠﹙﹩ ١٨﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ️︗
٣-آ﹢︑  ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︨﹠︀د:   ١٣٩٨/٠٧/٠۶ ︨︀︻️ ١٢

۵٢۵۴٧٠۴١ -۴ :﹩﹢﹍︨︀︎ ﹟﹀﹚︑ www.tjamcaas.ac.ir ️︀︨ : ا︨﹠︀د ️﹁︀۴-در
︣ای  ﹙︉ ا︠︐﹫︀ر︋   ︨︀ ︀د ︑﹊﹙﹫︿ و︖︡ه، ا﹠﹠﹋ ️﹋︣ ︣ای︫   ︋﹅ ︀د︖︀د، ا﹠︪ــ﹫  ︎﹤۵-︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا
دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹡﹞﹩ ﹡﹞︀︡ و دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹝︖︀ز ا︨️ در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر، ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات  را ﹇︊﹢ل ︀ رد 

.︡︀﹝﹡
۶-︨ــ︀︣ ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︨ــ﹠︀د ︎﹫﹞︀ن ﹝﹠︡رج ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹨ ﹤﹠︤ــ︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹩ــ︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
٧-ز﹝︀ن ︋︣﹎︪️ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥، ﹉ ﹝︀ه ︋︺︡ از ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︻﹑م ︋︣﹡︡ه

وزارت ︻﹙﹢م, ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری
﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی

 و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م

س
,۹
۸۰
۷۱
۵۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ار︑︊︀︵︀ت و ﹁﹟ آوری 
︵﹙﹫︺﹥ ︫︣ق  ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٨٨١ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢٢٨٩١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ راس ︨︀︻️ ١۴ روز 
︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٠ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫︣﹋️ آذر︩︠ ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹫︣و ︎︀ژ ︋﹥ آدرس ︋︤ر﹎︣اه ︫﹫︡ ﹋﹑﹡︐︣ی 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︣دد﹎ ﹩﹞ ری ا︨﹑﹝﹩ ︋︣﹎︤ار﹢﹝︗ ︀د و︗ ︡ان﹫﹞ ﹏︮︀﹁︡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ ︗﹫﹨ ︡︡️ ﹝︡︣ه                     ٢-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
١٣٩٧/١١/٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑ ︧︀︋︣س و ٣-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

۴-ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س و ︋︀زر︨﹫﹟ ︨︀ل ١٣٩٨و ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩
.︫︡︀︋ ︹﹝︖﹞ ﹟ا ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨-۵

    ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ار︑︊︀︵︀ت و ﹁﹟ آوری ︵﹙﹫︺﹥ ︫︣ق 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی در جیب وزارت بهداشت مهر: اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت نشدن سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.
وی گفت: هر سال نمایندگان مجلس برای 43میلیون نفر زیر پوشش تأمین اجتماعی سرانه درمان در نظر می گیرند و از سال 69 که قانون الزام به تصویب رسیده تاکنون وزارت بهداشت حتی یک ریال به تأمین 

اجتماعی پرداخت نکرده و در مجموع حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود و سؤال اینجاست که سرانه درمان 43 میلیون بیمه شده کجاست؟

سه سال تشنگی درختان چیتگر
جامعه: محسن هاشمی، رئیس شورای 
شهر تهران صبح دیروز به پارک چیتگر 
رفت تا به چشــم خود خشــک شــدن 
درختان این پــارک را از نزدیک ببیند. 
پارکی که گفته می شــود سه سال است 
که تشنه است و پس از گذشت این مدت 
حاال هاشــمی می گوید اخباری مبنی بر 

وضعیت نامناسب درختان پارک چیتگر دریافت کرده و حاال انتشار عکس های هوایی 
موجب شده که برای بررسی این موضوع به چیتگر برود.

آن طور که دیروز علی نوذرپور،  شهردار منطقه ۲۲ تهران در گفت وگو با تسنیم ادعا 
کــرده بود اداره آب منطقه ای چیتگر؛ آب این منطقه را قطع کرده و مدعی اســت 
تا مبلغ 1۲0 میلیارد تومان بدهی شــهرداری در سال های گذشته پرداخت نشود، 
خبری از آب نیست.دیروز رئیس شورای شهر تهران پس از اینکه به هزینه نگهداشت 
7میلیاردی و یا 10 میلیارد تومانی )با احتساب هزینه های پنهانی( چیتگر اشاره کرد، 
گفت: عدم پرداخت ۳00 تا ۴00 میلیون تومان برای آب این پارک کجی مدیریتی 
است؛ چرا که همه کارکنان این پارک تالش می کنند که آب به پای درختان برسد 
پس اولویت اصلی این بوستان باید تأمین هزینه های آب باشد و حتی با وجود حس 
لجبازی، این هزینه ها تجمیع شده و حتی به فراموشی سپرده شده است و حاال با رقم 
زیادی مواجه هستیم.هاشمی دیروز قول داد و گفت: همین امروز به رئیس سازمان 
آبفا تلفن خواهم زد که آب این بوستان را برقرار کنند؛ چرا که درختان تشنه هستند 
و الزم است که آب فوری به آن ها برسد. حداقل علف ها و زمین ها را نمدار کنند تا از 
بروز آتش جلوگیری شود.رئیس شورای شهر تهران در جای دیگری از اظهاراتش به 
نکته جالبی هم اشاره کرد و آن اینکه تجربه ای در خصوص آبیاری تحت فشار دارد 
که با یک استخر کوچک و با آب کم می توان زمین های چندهکتاری را آبیاری کرد 

و آب را به پای درخت برد و از آب دزدی ها نیز جلوگیری شود.
البته هاشمی تأکید داشت که این مسئله یعنی آبیاری تحت فشار باید در شورا در 

قالب طرح یا الیحه ای بررسی شود.
رئیس شورای شهر پایتخت البته هیچ گونه اشاره ای به این موضوع نکرد که چرا او 
و یا همکارانش اگر میانبرهای اینچنینی را به خوبی می دانند چرا پس از گذشت سه 

سال برای ارائه و بررسی آن در شورا تالشی نکرده اند.

هشدار: زمین تا سال 2100 گرم تر می شود
فارس: دانشــمندان فرانسوی نسبت به 
گرم شدن شــدید جهان تا سال ۲100 
هشــدار می دهند.به گزارش شــینهوا، 
دانشــمندان فرانسوی نســبت به گرم 
شدن شدید جهان تا سال ۲100 هشدار 

می دهند.
دانشــمندان فرانســوی روز سه شــنبه 

هشــدار دادند که گرمایش جهانی شدیدتر از آنچه انتظار می رود تا سال ۲100 رخ 
می دهد، مگر اینکه دولت ها اقدامات کاملی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
انجام دهند. کارشناسان مرکز ملی تحقیقات علمی، انرژی های جایگزین و کمیسیون 
انرژی هســته ای )CEA( و آژانس هواشناسی Meteo France هشدار دادند که 
سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی در گرم شدن هوا نقش دارند.کارشناسان 
تأکید می کنند، تنها یکی از سناریوهای اقتصادی مشخص شده توسط همکاری های 
بین المللی و اولویت توسعه پایدار موجب می شود درجه حرارت ۲درجه سانتیگراد 
کاهش یابد.سازمان های مختلفی در تالش هستند که تا سال ۲060 به خنثی سازی 
کربن در سراسر جهان برسند.در فرانسه، دو موج گرمای جداگانه در تابستان امسال 

در ژوئن و ژوئیه منجر به گرم شدن بیش از حد هوا شد.
بر اســاس داده های رســمی، هوای داغ سبب مرگ بیش از یک هزار و 500 نفر در 

فرانسه شده است.

وزیر بهداشت در گفت وگو با قدس وعده داد
استفاده از کمک خیران برای تأسیس همراه سرای بیماران

ســعید  خانه:  خلیل  آرش 
نمکی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در گفت وگو با خبرنگار قدس در 
آزمون  واگــذاری  امــکان  خصــوص 
دســتیاری پزشــکی به وزارت علوم و 
ســازمان ســنجش گفت: اکنون هم 

سازمان سنجش در کنار ماست، اما این ظرفیت در وزارت علوم دیده نمی شود و 
امروزه با ســازوکار بسیار خوبی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
فراهم شــده، تمام مراحل آزمون در حال الکترونیکی شدن است و همچنین با 
تجربه بسیار خوبی که وزارت بهداشت چه با تیم تخصصی پزشکی- هیئت علمی- 
و چه با دیرینه ای که در پذیرش دستیار و تخصص پزشکی داشته به نظر می رسد 

تنها مرجع برگزاری این آزمون وزارت بهداشت است. 
وی در پاســخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص ارائه خدمات به همراهان 
بیمار در بیمارستان های دولتی نیز با مهم و جدی خواندن این موضوع گفت: ما 
در گام نخســت تالش می کنیم بتوانیم برای همراهان بیماران به ویژه بیمارانی 
که از شهرستان ها به کالنشهرهایی نظیر تهران می آیند، در مراکز شهرستان ها و 
مراکز استان ها امکانات تخصصی بیشتری فراهم کنیم تا مردم نیازمند مراجعه به 
کالنشهرها نشوند و در گام بعدی با کمک خیران سالمت می کوشیم محل هایی 
را برای همراهان بیماران شهرستانی با عنوان همراه سرای بیماران ایجاد کنیم تا 

دغدغه همراهان بیمار در زمینه اسکان برطرف شود. 
دکتر نمکی با اشاره به اینکه بودجه ای برای تأسیس همراه سرای بیماران در وزارت 
بهداشت پیش بینی نشده است، ادامه می دهد: در سال های اخیر وزارت بهداشت 
به شدت در مضیقه مالی بوده است اما تالش می کنیم با کمک خیران سالمت و 
استفاده محدود از اعتبارات سایر بخش ها این امکانات را فراهم کنیم تا بخشی از 

دغدغه بیماران و همراهان آن ها کاهش یابد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  امسال هم مثل 
چند سال گذشته باز هم دختران سهم بیشتری 
از کنکور سراسری را به خود اختصاص دادند؛ به 
از  نفر  و ۲15  از مجموع 191 هزار  طوری که 
پذیرفته شدگان آزمون امسال ، ۸7 هزار و 9۲ نفر 
پسران و 10۴ هزار و 1۲۳ نفر دختران هستند. 

این رقم یعنی قبولی 5۴.۴5 درصدی آن ها.
حال پرســش اینجاست که قبولی و ورود بیشتر 
دختران به دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی را 
باید در چه عواملی جست وجو کرد و آثار مثبت و 

منفی آن چیست؟ 

 آثار مثبت و منفی دارد
نسرین نورشــاهی، رئیس 
و  پژوهــش  مؤسســه 
برنامه ریــزی آموزش عالی 
وزارت علوم و تحقیقات در 
پاسخ به قدس می گوید: این 
موضوع می تواند ریشه های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی داشته باشد برای مثال بیشتر بودن تعداد 
شرکت کنندگان خانم در آزمون به نسبت آقایان 
موجب سهم بردن بیشــتر آن ها از کنکور بوده 

است.
او می گوید: آقایان هزینه فایده می کنند و حاضر 
نیستند در هر رشته ای وارد شوند چون در آینده 
باید شــغل داشته باشند و پاســخگوی مخارج 

زندگی باشند. 
وی با بیان اینکه زنان به نسبت مردان در مقطع 
دبیرستان بیشــتر درس می خوانند و توانمندی 
علمی دارند، می افزاید: این موضوع سبب شده تا 

آنان از آقایان در رقابت کنکور پیشی بگیرند. 
ضمن اینکه بیکاری دانش آموختگان در سال های 
اخیر سبب شــده تا آقایان تمایل چندانی برای 
ورود به دانشگاه نداشته باشند چون نیازمند شغل 
هستند و باید پاسخگوی هزینه های زندگی باشند. 
نورشاهی سپس به آثار پدیده مذکور می پردازد 
و می گوید: این موضوع آثار و پیامدهای احتمالی 

مختلفی خواهد داشت که افزایش انتظارات بانوان 
از زندگی آینده، زنانه شــدن بــازار کار و بهبود 

کیفیت زندگی زنان تنها بخشی از آن هاست.
وی کمک به توسعه کشــور و افزایش مشارکت 
در بخش هــای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 
از دیگر آثار پدیده یاد شده می خواند و می گوید: 
البته این اتفاق زمانی خواهد بود که بازار کار برای 
بانوان دانشگاهی فراهم باشد در غیر این صورت 

منجر به سرخوردگیشان می شود. 
نورشاهی ادامه می دهد: البته این پدیده افزایش 
انتظارات دختران از شریک زندگی آینده شان را 
به دنبال دارد که عدم تعادل تحصیلی بین آن ها 

ممکن است منجر به مشکالتی شود.

  ضرورت ایجاد موازنه در پذیرش دانشجو
محمد مهدی نــژاد نوری، 
آموزشــی  ســابق  معاون 
وزارت علوم هم در این باره 
به قــدس می گوید: مدت 
زیــادی بــود که ســهم 
دانشــجویان دختر در رشــته های علوم انسانی 
نسبت به پسرها بیشتر بود یعنی 60درصد خانم ها 
بودند و ۴0درصد آقایان اما در رشته های فنی و 
مهندسی عکس این موضوع را شاهد بودیم؛ یعنی 
آقایان باالی 60درصد و خانم ها کمتر از ۴0درصد 
پذیرش می شــدند و این گونه در مجموع به یک 
موازنه رســیده بودیم اما چند سالی می شود که 
توازن به هم خورده و ســهم خانم ها بیشتر شده 
اســت.وی کاهش عالقه پســران برای ورود به 
دانشگاه به دلیل کم تأثیری دانشگاه در اشتغال زایی 
را مهم ترین عامل به هم خوردن موازنه و پیشتازی 
دختــران در رقابت کنکور در چند ســال اخیر 
می داند و می گوید: به همین دلیل آقایان برخالف 
خانم هــا برای ورود به دانشــگاه وقــت و انرژی 
چندانی صرف نمی کننــد و چون نظام پذیرش 
دانشجو در کشور به ویژه در رشته های اساسی و 
جذاب نیز آزمون و نمره است در نتیجه دختران 

سهم بیشتری در رقابت کنکور 
می برند. 

وی تداوم پیشــتازی بانوان در 
رقابت کنکور را مثبت نمی داند 
و می گویــد: چون این موضوع 
در آینده تــوازن بازار کار را به 
هم می ریزد و آن وقت ســبک 
مســئولیت های  و  زندگــی 
اجتماعی هم به هم می خورد. 

در واقــع اگــر می خواهیــم 
دانشجویان پس از اخذ مدرک 

کارشناســی، راهی منزل شوند 
و کار خاصــی انجام ندهند در این صورت فرقی 
ندارد که پذیرش شدگان خانم یا آقا باشند. اما اگر 
واقعاً می خواهیم آمایش آموزش عالی را به نحوی 
ســازماندهی کنیم که از آن طرف ظرفیت های 
جذب ایجاد شود و از سوی دیگر تربیت، تربیت 
کارآمد باشد و مهارت هایشان افزایش یابد حتماً 
باید این توازن در پذیرش متناســب با بازار کار 
آینده برقرار شــود در غیر این صــورت تعادل 

اجتماعــی به هــم می خورد و 
خیلی از وظایفی که در حیطه 
بانوان است محقق نخواهد شد 
و از آن طرف هــم آقایانی که 
عالقه مند هستند در عرصه های 
مختلــف کار کننــد از دانش، 
مهارت و تجربه الزم برخوردار 
بنابراین حتماً  نخواهند شــد. 
باید به نحوی عمل کرد که این 

توازن و تناسب را ایجاد کنیم. 
وی با اشــاره به ضرورت اتخاذ 
تدابیری از سوی سیاست گذاران 
آموزشــی برای ایجاد توازن در پذیرش دانشجو 
می گوید: یکی از این سیاســت ها سهمیه بندی 
رشته هاست- روشی که در گذشته پیاده می شد- 
عالوه بر این ارتقای ســطح آموزش های مهارتی 
است و مهم تر از همه باید نظام پذیرش دانشجو 

متفاوت شود. 
یعنی فقط بر اســاس کنکور تستی نباشد تا هر 
کســی که بیشتر در خانه می نشیند و در جامعه 

نیســت موفقیت ظاهری اش بیشــتر باشد. این 
گونه توازن دوباره ایجاد می شود و از یک ساختار 

مناسبی در آموزش عالی برخوردار می شویم. 
وی می گوید: متأســفانه پس از قبولی در کنکور 
حتی آن هایی که در دانشگاه های مناطق محروم و 
کم برخوردار قبول می شوند به محض اینکه دارای 
تجربه می شوند و موفقیت هایی کسب می کنند 
برای درآمدزایی و رفاه بیشتر و همچنین کسب 

شهرت منطقه خود را ترک می کنند. 
البته پیشتر وزارت بهداشت برای مناطق محروم 
سهمیه اختصاص داده بود با این فرض که پس از 
دانش آموختگی در محل سکونتشان می مانند و 
به مردم خدمت می کنند اما بسیاری از این افراد 
پس از مدتی از مراکز استان ها به ویژه تهران سر 

در می آورند.

 در عرصه علمی خط کشی نداریم
علیرضــا  حجت االســالم 
ســلیمی، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس 
نگاه مثبتی بــه پدیده یاد 
شــده دارد و معتقد است: 
زنان به اندازه مردان جامعه ما بااستعداد هستند و 
چون فرصت و انگیزه بیشتری برای مطالعه دارند 

در کنکور پیشتاز شده اند.
وی بــا طرح این پرســش که چرا کســانی که 
کشــور را به تفکیک جنســیتی متهم می کنند 
این گونه موارد و مباحث را نمی بینند، می گوید: 
نظام جمهوری اسالمی نشان داده که در عرصه 
علمی مثل سایر عرصه ها خط کشی نکرده است 
و تفکیک جنســیتی ندارد. سندش هم همین 

پیشتازی بانوان در کنکور است. 
یعنی هر کسی که توانایی داشته باشد می تواند به 
مدارج باال دست پیدا کند به طوری که ما در حال 
حاضر قاضی زن داریم و ۳0درصد مســئولیت ها 
در ادارات دولتی در دســت بانوان اســت. این ها 

آمارهایی قابل تأمل است. 

پسرها امسال هم در آزمون سراسری عقب ماندند

پیشتازی دختران در کنکور؛ افزایش انتظارات در زندگی

حتماً باید این 
توازن در پذیرش 

متناسب با بازار کار 
آینده برقرار شود 

در غیر این صورت 
تعادل اجتماعی به 

هم می خورد

بــــــرش
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یک مسئول وزارت بهداشت مطرح کرد
 میانگین باالی سالمت 

آب شرب کشور
ایسنا: رئیس گروه بهداشــت آب و فاضالب 
وزارت بهداشت گفت: میانگین شاخص سالمت 

آب کشور باالی 9۸درصد گزارش شده است.
مهندس غالمرضا شقاقی افزود: در بیشتر مناطق 
کشــور به ویژه در مناطق شهری،  آب شرب در 
شرایط مطلوبی قرار دارد و پس از نمونه گیری از 
آب مناطق مختلف، شاخص میانگین کشوری 
باالی 9۸درصد گزارش شده که این نشان دهنده 
اوضاع مســاعد در حوزه سالمت آب است. البته 
نمی تــوان این وضعیت را شــامل حــال تمام 

استان های کشور دانست.
شــقاقی در خصــوص مناطــق روســتایی 
هــم گفت: به علت کوچــک بودن محیط و 
پراکندگی روستاها از یکدیگر، همه روستاها 
از سیســتم تصفیه آب برخوردار نیســتند 
و همین ســبب می شود شــاخص میانگین 
ســالمت آب در این نقاط نســبت به نقاط 
شهری کمتر باشد. البته انتظار این است که 
شاخص ســالمت میکروبی آب با وجود این 

شرایط، باالی 90درصد باشد.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
ساعات تدریس در مقطع 

ابتدایی تغییر نمی کند
ایســنا: رضوان حکیم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال 
افزایش یا کاهش ســاعات تدریس در مدارس 
ابتدایی با توجه بــه بحران کمبود نیرو گفت: 
در حال حاضر برنامه ای برای تغییر ســاعات 

تدریس نداریم.
وی با اشاره به برنامه های سال تحصیلی جدید 
در دوره ابتدایی افزود: به دنبال آن هستیم که 
تعداد بیشتری از مدارس را مشمول طرح بازی 
و یادگیری کرده و اتاق بازی و یادگیری را در 

مدارس دیگر نیز راه اندازی کنیم.
معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش گفــت: البته یک طــرح جدید نیز 
داریم و امســال برنامه جامع خشونت زدایی 
در مــدارس ابتدایی اجرا می شــود. هدف از 
این طرح توانمندسازی کادر مدارس از مدیر 
و معلمــان گرفته تا دانش آمــوزان و اولیای 
آن هاســت تا با آموزش هــای الزم، محیطی 
امن تر و سرشــار از آرامش، شادابی و نشاط 

فراهم کنیم.

زیارت

از سوی سازمان راهداری
نرخ بلیت اتوبوس های اربعین 

اعالم شد
مهر: معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جــاده ای، نرخ بلیت اتوبوس های 
اربعین را اعالم کرد.مهران قربانی گفت: قیمت 
بلیــت اتوبوس های اربعین نســبت به ســال 
گذشــته تغییری نکرده و اتوبوس ها با همان 
نرخی که به مقاصد مهران، خسروی، شلمچه یا 
چذابه سفر می کنند، مبالغ را از زائران دریافت 

خواهند کرد.
وی درباره بازگشــت نیز گفــت: زائرانی که از 
عراق به مهران برمی گردند، باید صرفاً به یکی 
از سه پایانه کرمانشــاه، همدان یا اندیمشک 
منتقل شده و ســپس از آنجا به استان محل 

زندگی خود بر گردند.
بــه گفته قربانی، قرار اســت ۸ هــزار و ۲00 
دستگاه اتوبوس به زائران اربعین خدمت رسانی 
کنند؛ ضمن اینکه امســال امکان استفاده از 
اتوبوس ها به عنوان ســرویس دربستی وجود 
ندارد و تنها اقشــار دارای شرایط خاص مانند 
جانبازان و معلوالن می توانند از سرویس های 

دربستی دوسره استفاده کنند.

شهر

رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد
 گواهی نامه موتورسیکلت 

ارزان می شود
مهر: رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 1۳6 مرکز 
آموزشگاهی در کشور گواهینامه موتورسیکلت 
صادر می کنند که این آمار در حالی اســت که 
ما در کشور 6 میلیون موتورسوار فاقد گواهینامه 
داریم و این دو عدد اصاًل با هم همخوانی ندارند و 
باید تعداد این آموزشگاه ها را بیشتر کنیم.سردار 
هادیانفر خاطرنشان کرد: قرار است مرکز صدور 
پلیس راهنمایی و رانندگی طرح آمایش جدیدی 
ارائه کند که آموزشگاه هایی که گواهی نامه موتور 
صادر می کنند، توسعه یابند؛ همچنین شرایط 
جدیدی را برای دریافت گواهی نامه موتورسیکلت 
اتخاذ کنیم. یکی از شرایط جدیدی که می توانیم 
برای اخذ گواهی نامه موتورسیکلت ارائه دهیم، 
کاهش قیمت گواهی نامه موتورســیکلت است. 
اگر بتوانیم به یک شــرایطی با آموزشگاه هایی 
که گواهی نامه موتورسیکلت می دهند به توافق 
برسیم، سعی می کنیم هزینه دریافت گواهی نامه 
موتورســیکلت را کاهش دهیم تــا عالقه  برای 
موتورسیکلت ســواران جهت اخــذ گواهی نامه 

بیشتر شود.

حوادث

یک کار خوب
 »پلیس« 400 میلیارد 

چک حامل را به صاحبش رساند
فارس: رئیس پلیس پایتخــت از بازگرداندن 
19 فقره چک حامل بــه ارزش ۴00 میلیارد 
ریال به صاحبش توسط یکی از کارکنان ستاد 
ترخیص پلیس راهور تهــران خبر داد.یکی از 
کارکنان ستاد ترخیص پلیس راهور پایتخت 
به نام ستوان یکم محمدرضا حمیدیان، متوجه 
جا ماندن کیف دستی یکی از مراجعه کنندگان 
به ســتاد ترخیص می شود .این افسر باوجدان، 
رئیس قســمت مربــوط را از کیف حاوی 19 
فقره چــک حامل به ارزش ۴0 میلیارد تومان 
و یک فقره چک سفید امضا به همراه مدارک 
موجود مطلع کرده و با هماهنگی های به عمل 
آمده با بانک و دریافت دســتور مقام قضایی، 
بالفاصله صاحب مدارک و چک ها شناســایی 
و تمامی اســناد به وی بازگردانده شد.سردار 
حســین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت با 
اعالم خبر فــوق و قدردانی مالباخته از یابنده 
چک اعالم کرد: از صحت عمل ســتوان یکم 
محمدرضا حمیدیان در مراسمی ویژه قدردانی 

خواهد شد.

فراسو

پس از خبر
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بانوی سرزمین پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
389964 و شناسه ملی 10320402090

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,10,09 و نامه شماره 961,126,12513 مورخ 1396,07,02 اداره کل 
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران و نامه شماره 53246 مورخ 1396,10,09 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : خانم نوشان سادات حس��ینی به کد ملی 0421962631 به سمت مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای عمادالدین 
رام��هء ب��ه کد ملی 0081578202 به س��مت رئیس هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. که کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و               
تعهد آور ش��رکت از قبیل چک س��فته بروات و قرارداد ها و عقود اس��امی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )600826(

پیون�د                      ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
بین المللی با مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 28032 و شناسه ملی 

10100734960
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1396,12,16 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
مرکز اصلی ش��رکت به:استان تهران - شهرستان 
ته��ران - بخ��ش مرک��زی - ش��هر تهران-وی��ا-

نج��ات  اس��تاد  ش��هید  ش��یرین-خیابان  خیاب��ان 
جنوب��ی                                                           دوم-واح��د  54-طبق��ه  پ��اک   - اله��ی 
ک��د پس��تی1599685719 انتق��ال یاف��ت و م��اده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )600827(
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آگهی اصالحی شرکت آسایش سازان 
بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
49674 و شناسه ملی 10380661395

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره 
م��ورخ 1397,07,30 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : پی��رو آگه��ی تغیی��رات ش��رکت به 
ش��ماره مکانی��زه 139730406185010891 
س��مت آقای س��ید محمدعلی حس��ینی پور 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره می باش��د، 
ک��ه اش��تباها فقط عضو هیئ��ت مدیره درج 

گشته، بدینوسیله اصاح گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )601573(
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اینجان��ب صادق صفائ��ی راد مالک خ��ودروی پیکان 
وان��ت به ش��ماره ش��هربانی 163 د 95 ای��ران 74 و 
ش��ماره بدن��ه NAAA46AA79G061853 و ش��ماره 
موتور 11487098542 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگه�ی تغییرات ش�رکت مهندس�ین 
مشاور مقاوم سنجش جاوید )سهامی 
خاص( ب�ه ش�ماره ثب�ت 5684 و 

شناسه ملی 10861441901
عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1398,05,12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : نشانی شرکت از قزوین جای سابق 
به نشانی جدید ش��هر قزوین خیابان حیدری 
خیابان فیاض بخش روبروی بانک مهر ایران 
پ��اک 8 با کد پس��تی 3413935168 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح 

مذکور اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )602715(
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پیش�گامان  ش�رکت  تغییرات  آگهی 
درم�ان مینودر )س�هامی خاص( به 
ش�ماره ثب�ت 5290 و شناس�ه ملی 

10861438221
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,17 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : -1 خانم فاطم��ه فرجی س��لیمانی به 
ش��ماره مل��ی 4322895492ب��ه س��مت ب��ازرس 
اصل��ی و آق��ای مجی��د فرج��ی پوربه ش��ماره ملی 
4322777465 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 2- ترازنامه و حس��اب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )602714(
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مسکن 
کارکنان مخابرات خراسان

 ) درحال تصفیه ( به شماره ثبت 906 
و شناسه ملی 10380104291 )نوبت دوم(

و پیرو آگهی انحال منتشره در روزنامه رسمی شماره 
21601 م��ورخ 98/02/23 صفح��ه 92 و در اجرای ماده 
225 قانون تجارت بدینوس��یله از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی ) حقیقی و حقوقی ( ش��رکت دعوت می ش��ود 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی با در دس��ت داشتن اس��ناد و مدارک مثبته به 
نش��انی محل تصفیه : مش��هد – خیابان عدل خمینی – 
بلوک سیزده طبقه همکف ) مخابرات خراسان رضوی( 
مراجع��ه و درخواس��ت خ��ود را کتبًا تس��لیم نمایند . 
بدیهی اس��ت ک��ه بع��د از انقضای م��دت قانونی هیچ 

گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .
هیئت تصفیه شرکت مسکن کارکنان مخابرات خراسان
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س��ند مالکیت خودروی س��واری نیس��ان به ش��ماره 
 A انتظام��ی 66 ای��ران 177 و 25 و ش��ماره موت��ور
  NAPBBUJ321000022 564489 و ش��ماره شاسی
متعلق به خانم س��یده زهرا اولیایی مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند کمپانی س��ند محض��ری و برگ س��بز خودروی 
131SE م��دل 1393 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   36 ای��ران  492س68  انتظام��ی 
 NAS412100E3634287 5244595 و شماره شاسی
به مالکی��ت محمود کریمدادی مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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 س��ند موت��ور س��یکلت ایران��ا  م��دل 1389 رن��گ 
ش��ماره  NFA*1042080و  موت��ور*  ش��ماره  قرم��ز 
شاس��ی NAF***125A8953417 به ش��ماره انتظامی                   
55875ای��ران 762  ب��ه مالکیت مصطف��ی اطمینان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پای��ان  کارت  و  مل��ی  )کارت  شناس��ایی  م��دارک 
خدم��ت و کارت های بانکی( اینجانب س��ید روح ا...                         
مظل��وم زاده فرزن��د س��ید حس��ین به ش��ماره ملی 
0920172261 در مورخه 22 مرداد 98 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده تقاضا میشود اصل 

مدارک را در صندوق های پست بیاندازد. /ع
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  RTR160 برگ سبز و سند موتور سیکلت آپاچی تیپ
 0E4AG2888453 مدل 1395 رنگ سبز  شماره موتور
و ش��ماره شاس��ی N2G***160V9510642 به شماره 
انتظامی 48114 ایران 774 به مالکیت حسین منده 
گار طرق��ی مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص��ل برگ س��بز خ��ودروی س��واری پژو پ��ارس به 
ش��ماره انتظام��ی 52 ای��ران 453 ج 26 و ش��ماره 
شاس��ی  NAAN01CA4CH854705  و شماره موتور 
124K0020784   متعل��ق ب��ه آقای علی دس��تگردی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل سند تک برگ سه دانگ آپارتمان پاک 29432 
فرعی از182-اصلی بخش10 مش��هد به انضمام اصل 
شناس��نامه بنام پویا دلیلی به کد ملی0939998106 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره تماس 09154179007
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

نتایج دور دوم انتخابات مجلس رژیم صهیونیستی اعالم شد

نتانیاهو باز هم شکست خورد
  جهان  با وجود همه به در و دیوار زدن ها، نتانیاهو باز هم 
نتوانست پیروز انتخابات رژیم صهیونیستی شود. او برای اینکه 
بتواند در انتخابات پیروز شود، با حمایت ترامپ بیت المقدس 
را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد، اما کشورها 
حاضر نشــدند سفارت هایشــان را به آنجا ببرند. او با پهپاد 
انتحاری به جنوب لبنان حمله کرد تا یکی از سران مقاومت 
را ترور کند، اما موفق نشد و جوانان زاهیه با سنگ پهپادهای 
او را پایین آوردند. او حتی به نوار غزه حمله کرد، اما با پاسخ 
موشکی گروه های مقاومت روبه رو شد و در عوض صدای آژیر 
وضعیت قرمز مناطق صهیونیست نشین را درآورد. او باالی 
بلندی های جوالن دهکده ای توریستی به نام ترامپ افتتاح 
کرد، اما کسی در این دهکده ساکن نشد. بی بی، باز هم دست 
برنداشت و سرانجام یک هفته پیش از انتخابات قول داد اگر 
رأی بیاورد، دره اردن را به اراضی اشغالی ملحق می کند که با 
واکنش تند همه کشورها حتی عربستان سعودی و اتحادیه 
اروپا و دیگر دوستان سنتی اش روبه رو شد. نتانیاهو همه این 
کارهــا را کرد تا رأی بیاورد اما رأی نیاورد و با دو کرســی 
اختالف، دوم شد. بنی گانتز، نظامی سابق صهیونیستی با 
32 کرسی نفر اول شد. البته ممکن است گانتز که تاکنون 
به کمک دیگر احزاب این رژیم 56 کرسی کسب کرده هم 

نتواند اکثریت کرسی های کنست را تصاحب کند و انتخابات 
به دور سوم کشیده شود. کنست 120 کرسی دارد.

عرب ها هم در پایان رأي گیری موفق به کســب 13 کرسی 
شــده اند، اما به طــور معمول هیچ حزبی بــا آن ها ائتالف 

نمی کند.
در این میان کلید حل اختالف و تشــکیل دولت در اختیار 
لیبرمن است که 9 کرسی را تصاحب کرده است. لیبرمن، 
وزیر جنگ سابق صهیونیســت ها هم در سخنانی خواهان 
تشــکیل دولت فراگیر با حضور دو حزب لیکود به رهبری 
نتانیاهو و آبی-سفید به رهبری بنی گانتز شده و قول داده 

است این را عملی کند.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیســتی و 
رئیس حزب »اســرائیل خانه ما« در گفت وگوی تلویزیونی 
گفت: موضع ما همان موضع پیش از انتخابات است؛ تشکیل 

دولت فراگیر بهتر از یک دولت بی ثبات و موقت است.
لیبرمن گفت: حتی اگر من به دولت فراگیر نپیوندم باز هم 

چنین دولتی بهتر از دولت های بی ثبات است.
اگرچه لیبرمن از تشکیل دولت فراگیر سخن به میان آورده 
است اما باید صبر کنیم و ببینیم آیا معضل سیاسی در رژیم 

صهیونیستی در روزهای آینده به پایان می رسد یا خیر.

فلسطین الیوم: نظامیان رژیم صهیونیستی 
از فاصله بسیار کم به سمت یک زن فلسطینی 
بــه شــهادت رســاندند.  را  شــلیک و وی 
صهیونیست ها مدعی شده اند این زن قصد انجام 
عملیات مقاومتی با استفاده از سالح سرد داشته 

است.
فرانس 24: وزارت کشــور مصر از هالکت 9 
تروریست در تبادل آتش با نیروهای امنیتی در 

شهر العبور در شرق قاهره خبر داد.
ان بی سی نیوز: برخورد یک خودرو به ورودی 
برج رئیس جمهور آمریکا در حومه شمالی شهر 
نیویورک، ســه زخمی بر جا گذاشــت. پلیس 

تروریستی بودن این حادثه را رد کرده است.
یورونیوز: بر اثر آتش ســوزی در یک مدرسه 

قرآنی در لیبریا 30 دانش آموز کشته شدند.
رویترز: سازمان ملل متحد به ابتکار ترکمنستان 
سال 2021 میالدی را به عنوان سال بین المللی 

»صلح و اعتماد« اعالم کرد.

شیخ نعیم قاسم، معاون 
حــزب  اهلل اعــالم کــرد، 
عــده ای که بــه عملیات 
علیه  یمن  ارتش  پهپادی 

می کنند،  اعتراض  ســعودی  پاالیشگاه های 
باید از خود بپرسند چرا یمنی ها اقدام به این 
کار کرده اند؛ این تجاوز به یمن است که باید 

محکوم شود نه دفاع از یمن.

رئیس  یونکر،  کلود  ژان 
کمیسیون اروپا در سخنانی 
پیش از آغاز نشست رسمی 
پارلمان اروپا درباره برگزیت 

اظهار داشت: دستیابی به توافق نهایی بر سر 
برگزیت امری نامعلوم است.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
 روابط هندی - آمریکایی 

زیر سایه ترامپ
مطرح  تحلیلگــر  مکســول،  مگان  خالدی: 
اندیشــکده کارنگی در یادداشتی تحت عنوان 
»روسیه را به خاطر مشکالت موجود در روابط 
ایاالت متحده و هند مقصر ندانید« به تنش های 
پیش آمده در روابط واشنگتن و دهلی نو پس از 
روی کار آمدن دونالد ترامپ پرداخته و نوشت: 
اگرچــه توافق های اخیر صــورت گرفته میان 
روســیه و هند نشــان دهنده روابط خاص اما 
محدود آن هاست، با این حال این گرمی روابط 
پیش از نیاز دو کشور به یکدیگر به چالش های 

دیپلماتیک واشنگتن با دهلی نو برمی گردد.
در ادامه آمده است: اوایل سپتامبر 2019، نارندرا 
مودی، نخســت وزیر هند و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه در بندر والدی وستوک 
روسیه مالقات و تفاهم نامه هایی را امضا کردند. 
15 سند به طور عمومی منتشر نشده است، اما 
بنابر اخبار رسیده این توافق ها در حوزه انرژی، 

دفاعی - امنیتی و تجارت دو جانبه هستند. 
در جبهه انرژی، هند به دالیل مختلف واردات 
گاز طبیعی از روسیه را ادامه خواهد داد. دهلی نو 
سومین واردکننده بزرگ انرژی جهان است و به 
انرژی بیشتری احتیاج دارد و این در حالی است 
که روسیه می تواند به راحتی این نیاز را تأمین 
کند. در همین حال، فروش تسلیحات از مدت ها 
 پیش یکــی از مهم ترین ویژگی هــای روابط 
هندی - روســی بوده است. جدیدترین فروش 
تسلیحات روســیه به هند که ایاالت متحده با 
آن روبه رو اســت فروش سامانه دفاع موشکی 
پیشرفته اس-400 اســت. در حوزه اقتصادی 
نیز اگرچه تجارت هند و روسیه اندک بوده، اما 
همین حجم کم در بخش های راهبردی اقتصاد 

دهلی نو یعنی انرژی و دفاعی متمرکز است.
اکنون و با توجه به روابط ســرد و یخ زده حاکم 
میان واشنگتن و مســکو به نظر می رسد این 
نزدیکی دو قدرت آسیایی مهم بوده و می تواند 
تبعاتی برای آمریکا به همراه داشــته باشد. این 
در حالی است که ایاالت متحده برای مقابله با 
قدرت روزافزون چین به کشوری مثل هند نیاز 
دارد. به نظر می رســد با روی کار آمدن ترامپ 
همه چیز بین دو کشور متحول شده و در روابط 
ایاالت متحده و هند فشارهای نگران کننده ای 
وجود دارد. با شروع سال جدید میالدی رئیس 
جمهور آمریکا ســعی کرده است ضمن پایان 
دادن بــه امتیازات تجاری ویــژه، هند را برای 
واردات کاالهای آمریکایی تحت فشار قرار دهد. 
این نمونه دیگــری از برنامه دولت ترامپ برای 
ایجاد تعرفه بر کاالهای وارداتی با هدف توسعه 
صادرات آمریکاســت. این یــک تهدید بزرگ 
بــرای روابط هندی-آمریکایی اســت.  دومین 
مورد مناقشــه میان دو طرف بــه نگرانی های 
امنیتی آمریکا مربوط می شود. هند بی توجه به 
تحریم های آمریکایی همچنان به واردات نفت 
از ایران ادامه می دهد. دهلی همچنین قرارداد 
خرید سامانه دفاع موشکی پیشرفته اس 400 از 
روسیه را منعقد کرده. این دو عامل می تواند هند 
را در تیررس تحریم های دولت ترامپ قرار داده 
و روابط فیمابین را بیش از پیش مخدوش کند. 

    انفجار انتحاری در ننگرهار  افغانستان
حمله طالبان به یک مرکز 

دولتی توزیع شناسنامه
یورونیوز: نیروهــای طالبان در عملیاتی 
انتحاری به یــک ســاختمان دولتی در 
جالل آبــاد مرکز والیــت ننگرهار حمله 
کردند. این حمله روز گذشــته در داخل 
مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی در ناحیه 
سوم شهر جالل آباد روی داد. پس از انفجار 
نیز تا ســاعت ها صدای تیراندازی از محل 

حادثه شنیده شد. 
گزارش های اولیه حاکی از آن اســت که 
دســت کم 12 نفر در ایــن حادثه زخمی 
شده اند. برخی از حاضران در این ساختمان، 
برای فرار از درگیری ها، خود را از پنجره ها 

به پایین انداخته اند. 

 پشت پرده   دستگیری اعضای حماس 
در عربستان چیست؟

هنــوز مدت زمان زیادی از اعالم بازداشــت »محمد الخضری« از رهبران حماس 
نمی گذرد که روز گذشته نیز برخی منابع فلسطینی از دستگیری »ابوعبیده اآلغا« 
دیگر عضو این جنبش در عربســتان و توسط حکام سعودی خبر دادند. اآلغا که 
تابعیت عربستان را نیز داراست، ریاست کمیته مالی حماس در سعودی را بر عهده 
دارد. آل سعود حدود 60 فلسطینی را بدون تفهیم اتهام مشخصی بازداشت کرده 

و گزارش ها حاکی از اعمال فشارهای بدنی و روانی علیه آن ها در زندان است.
اگرچه برخی تحلیلگران این اقدام سعودی را در راستای اجرایی شدن طرح شوم 
»معامله قرن« و وادار ساختن حماس به همکاری در این زمینه می دانند، اما به نظر 
این گونه نتیجه گیری چندان درســت به نظر نمی رسد. واقعیت آن است که این 
طرح آمریکایی که از ســوی دولت ترامپ برای حل اختالفات رژیم صهیونیستی 
با فلســطینی ها مطرح شده، از همان ابتدا مانند جنین ناقص بوده و امروز به طور 
کامل مرده است. استعفای جیسون گرینبالت نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
در خاورمیانه و مهندس معامله قرن و اذعان علنی جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد 
ترامپ که مسئولیت مذاکره برای صلح در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی را 
بر عهده دارد به شکست این طرح، همگی حاکی از آن است که معامله قرن کاماًل 

مرده و هیچ امیدی به احیای آن نیست. 
بنابراین باید اقدام آل ســعود در بازداشت رهبران حماس را در راستای سیاست 
این کشــور برای همپیمانی و نزدیکی هر چه بیشتر به رژیم صهیونیستی تعبیر 
کرد. رژیم صهیونیســتی در چند ماه اخیر به شــدت از ناحیــه نوار غزه تحت 
فشــار قرار داشــته و موشــک های مقاومت که از این ناحیه بر ســر اشغالگران 
می ریزد، خطری بزرگ برای صهیونیســت ها محسوب می شود. همین چند روز 
پیش بود که شــلیک موشک توسط حماس کمپین انتخاباتی بنیامین نتانیاهو 
را بــه هم ریختــه و وی را روانه پناهگاه کرد. اکنون به نظر می رســد ریاض که 
در چند ســال اخیر روندی مخفیانه را برای نزدیکــی به تل آویو دنبال می کند 
با دســتگیری اعضای حماس تالش دارد خود را در دل مقامات صهیونیست جا 
 کــرده و این جنبش را برای خودداری از اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیســتی 

تحت فشار قرار دهد.
موضوع دیگر که ریاض در پیگیری این سیاست دنبال می کند، نوع ارتباط حماس 
با ایران و قطر است. روابط این جنبش مقاومت فلسطینی در چند ماه اخیر و به 
ویــژه پس از حضور رهبران حماس در تهران و دیدار آن ها با آیت اهلل خامنه ای و 
دیگر مقامات ایران بهبود زیادی پیدا کرده است. به نظر می رسد عربستان که در 
این مدت روابط پرتنشی را با ایران و قطر تجربه می کند در صدد است با دستگیری 
اعضای حماس، رهبران این جنبش را تحت فشار قرار داده و از این دو کشور دور 
کند. همچنین اقدام اخیر ریاض را می توان در چارچوب پازل کلی سعودی برای 
مقابله با اخوان المسلمین نیز تعبیر کرد. اکنون منازعه میان دو محور اخوانی به 
رهبری ترکیه و قطر و محور سلفی - عربی به رهبری عربستان و امارات در منطقه 
به اوج خود رسیده، به طوری که دو طرف به جنگ نیابتی علیه یکدیگر در لیبی 
و حتی سودان روی آورده اند. بنابراین دستگیری اعضای حماس را می توان گام 

ریاض برای مقابله هر چه بیشتر با اعضای اخوان نیز قلمداد کرد.
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عکس نوشت

عربستان کنسولگری اش را مخفیانه 
فروخته است

روزنامه دیلی صباح ترکیه نوشــت عربســتان در پی قتل جمال خاشــقچی، 
کنسولگری خود در استانبول را فروخته است. ضبط صداها در جریان جنایت قتل 
خاشقچی در کنسولگری با تمامی جزئیاتش، مقامات عربستان را بر آن داشت 
که یک تیم فنی به ترکیه بفرســتند تا دســتگاه های شنودی که در ساختمان 
کنسولگری کار گذاشته شده بود را از بین ببرند. این تیم پس از بازگشت از ترکیه 
به مقامات ریاض توصیه کرد این ساختمان را تخلیه کنند، همین امر موجب شد 

که وزارت خارجه عربستان تصمیم به تغییر ساختمان کنسولگری بگیرد.

  امید در اردوگاه قیس سعید نخستین برآورد از خسارت عربستانآمریکاتهدید  انصاراهلل   را جدی گرفت
هشدار  واشنگتن به اتباع 

خود درباره سفر به عربستان
 آرامکو در یک شب

 500 میلیارد دالر از دست داد
اعالم حمایت سه نامزد بازنده 

از نامزد  مستقل تونس
با هشــدار  آمریکا  وزارت خارجه  رویترز: 
به اتباع این کشــور درباره سفر به عربستان 
سعودی از آن ها خواسته در صورت سفر به 
این کشور، »احتیاط زیادی به خرج دهند«. در 
بخشی از این هشدار امنیتی، وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرده استفاده پرسنل نهادهای 
آمریکایی از فرودگاه »ابها« بدون اجازه مسئول 
آن نهاد دیپلماتیک ممنوع است. نیروهای 
انصاراهلل و ارتش یمن در پاســخ به محاصره 
ادامه دار این کشور توسط عربستان سعودی، 
فرودگاه »ابها« عربســتان ســعودی واقع در 
نزدیکی مرز یمن را بارها هدف حمالت قرار 

داده اند.

ایسنا: حمله بــه تأسیسات شرکت ملی 
نفت عربســتان لطمات وســیعی بر جا 
گذاشته، در حالی که قرار است این شرکت 
تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شــود. 
تحلیلگران تخمین می زنند که ارزش این 
شرکت با این حمله »500 میلیارد دالر افت 
کرده باشد«. قرار بود ورود آرامکو به بورس 
بزرگ تریــن ورود یک شــرکت به بازار از 
نظر حجم سرمایه باشد. این سقوط ارزش 
سهام جدای از میزان خسارت این شرکت 
در حمله مســتقیم انصاراهلل است. این در 
حالی اســت که هر لحظه امکان حمله ای 

دوباره از سوی انصاراهلل وجود دارد.

آناتولی: اگرچه قیس ســعید اعالم کرده 
وامــدار هیچ حزبی نیســت و مســتقل به 
عرصه انتخابات تونس آمده اســت، اما سه 
تن از نامزدهای بازنده در انتخابات ریاســت 
جمهــوری تونس حمایت خــود را از  این 
سیاستمدار تونســی در دور دوم انتخابات 
ریاســت جمهــوری اعالم کردنــد. لطفی 
المرایحی، در فیلمی در صفحه کاربری خود 
در فیســبوک، المنصــف المرزوقی، رئیس 
جمهوری اسبق تونس و سیف الدین مخلوف، 
نامزد ائتالف الکرامه سه نامزدی هستند که از 
سعید حمایت خواهند کرد و البته امیدوارند 

در دولت او جایی داشته باشند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 خبرنگاران جوان  یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن، در مصاحبه با روزنامه 
رأی الیوم گفته است: 10 پهپادی که به بقیق 
و خریص حمله کردند ســاخت یمن بوده و از 
خاک این کشور برخاسته اند. این پهپادها مجهز 
به موتورهایی بین موتور جت و موتور معمولی 
هستند و از موادی ساخته شده اند که رادارهای 
سعودی هرچقدر هم پیشرفته باشند، قادر به 
رصد آن ها نیستند. دســتگاه های کنترل این 

پهپادها نیز در مکانی در یمن قرار دارد.
او افزود: ما دروغ نمی گوییم و شــجاعت الزم را 
برای بیان کامل حقیقت بدون روتوش داریم. ما 
قصد داریم در آینده عملیات بزرگ نظامی انجام 

دهیم کــه در آن 500 کیلومتر مربع از خاک 
عربســتان را تحت کنترل و هزاران نفر را اسیر 

خواهیم گرفت.
این ســخنگو اضافه کرد: وقتی در بیانیه های 
خود می گوییم عده ای در داخل عربستان با ما 
همکاری می کنند، منظورمان فقط برادران شیعه 
در آن کشور نیست. ما متحدان شریفی داریم که 
از داخل عربستان و در برخی موارد داخل خود 

رژیم سعودی با ما همکاری می کنند.
ســریع همچنین گفت کارخانه های کشورش 
روزانه 6 پهپاد تولید می کنند که به جدیدترین 
فناوری های پیشرفته روز مجهزند. او گفت: در 
پاسخ به کسانی که درباره چرایی حمله نکردن 
ما به امارات می پرسند، باید بگوییم که این کشور 
مشارکت در حمالت در چارچوب ائتالف و نیز 
حضور خود در خاک یمن را کاهش داده است، 
اما در صورت اقدام به هرگونه تنش زایی، پاسخ ما 
به این کشور نیز مشابه پاسخ به عربستان خواهد 
بود که آماج حمالت ما قرار گرفته است، به این 

علت که ائتالف جنگ را رهبری می کند.

چهره

به زودی هزاران اسیر سعودی خواهیم گرفت
حقایقی جدید از زبان سخنگوی نیروهای مسلح یمن

 سانا   رئیس جمهــور ســوریه هفته گذشته 
میزبــان 150 هیئــت خارجی متشــکل از 
سندیکاهای کارگری بود. اسد در این دیدار که 
نایب رئیس سندیکای کارگری لبنان بخشی از 
آن را به تاز گی منتشر کرده است، تأکید کرد: 
این کشور همچنان حامی محور مقاومت است. 
اســد در این نشســت اعالم کرد: »جنگ علیه 
سوریه، در چارچوب حمله اقتصادی به ثروت ، 

گذرگاه ها و نفت منطقه است«.
وی درباره ماهیــت جنگ ها، خطاب به حضار 
گفت: »چیز دیگر را باور نکنید. ماهیت بیشتر 
جنگ ها اقتصادی اســت و آنچه برای ما اتفاق 

افتاد، خارج از این چارچوب نیست«.
رئیس جمهور سوریه با اشــاره به تحریم های 
شدید اعمال شده علیه این کشور، اما خاطرنشان 
کرد: »ما تالش می کنیم با آن ســازگار شویم و 

حتی االمکان، از شدت آن بکاهیم«.

اسد با بیان اینکه »هر پیروزی میدانی که بدست 
می آوریــم، تحریم اقتصادی علیه ما تشــدید 
می شــود«، اظهار داشــت: » با تالش حکومت، 
مردم و همکاری همپیمانان و دوستان، می توان 
از این مرحله دشوار عبور کرد و بحران کنونی را 

پشت سر گذاشت«.
وی وضعیت اقتصادی سوریه را »دشوار« توصیف، 
اما تأکید کرد: »ایستادگی خواهیم کرد. ملت ما 
صبور است. تصمیمش نیز این است که پیروز 

شود«.
رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اینکه موضع 
 ســوریه تغییر نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: 
» این کشور همچنان حامی گزینه مقاومت باقی 

خواهد ماند«.
اســد پایان جنگ علیه ســوریه را مسئله روز 
دانســت و با اشــاره به اینکه از ابتدای بحران 
تالش بر این بود که ســوریه متحد و یکپارچه 
باقــی بماند، افزود: »از یــک وجب از خاک آن 
کوتاه نخواهیم آمد؛ حال توهمات ترکیه یا سایر 
]کشورها[ هر چه می خواهد، باشد«. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: »یکی از عوامل حمله به سوریه، 
پایبندی آن به اصول ثابتش بود؛ به ویژه از منظر 
قرار گرفتن در کنار ]محور[ مقاومت و مسئله 

نخست عرب ها یعنی مسئله فلسطین«.

چهره

حامی محور مقاومت باقی می مانیم
بشار اسد: 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد علی مهتدی/ تحلیلگر مسائل بین الملل
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اصالحیه آگهی مزایده الف _ ب – 115 – 98
مزایده عمومی اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیالن

 شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی خود را واقع در رشت – میدان نیروی 
دریایی – ابتدای خیابان امام علی )ع( تا پایان س��ال 1400 بر مبنای قیمت پایه کارشناس��ی اخذ شده از کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 5098001076000002  در 

قالب فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستادیران( به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد . الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت ش��رکت در مزایده محقق س��ازند . به پیشنهادهای واصله خارج از سازمان تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که 

بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نام و نشانی دستگاه مزایده گذار : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن – رشت بلوار امام خمینی ، تلفن  013-33669021

شرایط کلی مزایده : 
موضوع مزایده : اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن واقع در رشت _ میدان نیروی دریایی – ابتدای خیابان 

امام علی )ع( تا پایان 1400 بر مبنای قیمت پایه کارشناسی اخذ شده از کانون کارشناس رسمی دادگستری بشرح جدول ذیل : 

قیمت پایه ماهیانه سال مورد اجاره 
1398)به ریال( 

قیمت پایه ماهیانه سال 
1399  )به ریال(

قیمت پایه ماهیانه سال 1400 
) به ریال(

تضمین شرکت در مزایده 
)به ریال(

مجموعه فرهنگی 
ورزشی آب منطقه ای 

گیالن

709/995/000 ریال432/575/000 ریال393/250/000 ریال357/500/000 ریال

مالک تعیین برنده باالترین قیمت پیشنهادی می باشد.
به پیشنهادهای پایین تر از قیمت های پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تضمی��ن ش��رکت در مزایده ب��ه مبلغ 709/995/000  ریال منحصرا بص��ورت ضمانتنامه بانکی بوده و حداقل م��دت اعتبار از زمان برگزاری 
مزایده می بایست به مدت سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

** مطاب��ق قوانی��ن و مقررات موضوعه مبل��غ مالیات برارزش افزوده نیز بر عهده برنده مزایده بوده و می بایس��ت به حس��اب مربوط واریز 
گردد.

** هزینه های کارشناسی و هزینه آگهی های مربوط به این مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .
روش دریافت وجه : بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده 

زمان بازدید : متقاضیان می توانند از تاریخ 98/6/26  لغایت 98/7/4  همه روزه به اس��تثناء روزهای جمعه و تعطیالت رس��می در ساعات 
اداری از ساعت 8 صبح لغایت 15 با هماهنگی امور تدارکات و خدمات پشتیبانی نسبت به بازدید اقدام نمایند 

شرایط کلی شرکت کنندگان : شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند .
تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه : متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 98/6/26  لغایت 
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 98/7/4 با واریز مبلغ 400/000 ریال به حساب شماره  IR 510100004001109304019854   بنام تمرکز 
وج��وه نزد بانک مرکزی با شناس��ه واری��ز 361109352218500631000037226316  و همزمان از طریق مراجعه به س��امانه س��تاد ایران به 

آدرس  www.setadiran.ir برای دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند .
تاریخ مهلت ، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : مزایده گران می بایست اسناد مزایده را تکمیل و ضمن بارگذاری کلیه اسناد 
مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 98/7/15  اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات الک 
و مهر ش��ده الف ) اصل تضمین ش��رکت در مزایده ( و پاکت ب ) اس��ناد مزایده ( نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه مرکزی شرکت 
سهامی آب منطقه ای گیالن واقع در رشت – بلوار امام خمینی )ره( اقدام و رسید دریافت دارند پیشنهاد های واصله راس ساعت 10 صبح 

روز سه شنبه مورخه 98/7/16 در کمیسیون مزایده بازگشایی می گردد. 
حضوریک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت ج  پیشنهاد ها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد .

مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است .

- شرکت افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 01333660913  تماس حاصل نموده و یا به سایت های ذیل مراجعه نمایند. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 41934-021  می باشد.
WWW.GLRW.IR  آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

شناسه آگهی:600148
                                                                                              iets.mporg.ir  : آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی
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