
 

3 وظیفه مهم روحانیت در قبال جامعه
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی تولیت آستان قدس رضوی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان تشریح کرد  

امیدآفرینی، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی 
را از وظایف مهم روحانیت در قبال جامعه 
دانست. حجت االسالم والمسلمین احمد 

سال  آغاز  آیین  در  دیروز  صبح  مروی 
در  که  خراسان  علمیه  حوزه  تحصیلی 
مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، با 

بیان اینکه کار طلبه و...

8 12 8
یادداشتی از فداحسین مالکی گفت وگو با نرگس مقصودی نویسنده کتاب »ازدحام بوسه«  پس از بیماری طوالنی در تبعیدگاه خود

 :jامام صادق
خوشبخت 

کسی است که 
برای نفس خود 

فراغتی یابد و به 
اصالح آن پردازد. 
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تاوان »اشتباهی« 
که مردم افغانستان باید بدهند!

یک روایت زنانه
از پیاده روی اربعین

مرگ دیکتاتور سابق تونس
 در عربستان تأیید شد

      صفحه 1
فراخوان تجديد مناقصه 

بيمارستان منتصريه 
(نوبت اول)

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۰۵
۱

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش آ︎︀ر︑﹞︀ن 
︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ︠︀ک ﹇︡س ر︲﹢ی ( وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ) در 
﹡︷︣ دارد ﹉ وا︡ از آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹨︀ی ︨ــ︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︠﹢د ،  ︋︀ ﹝︐︣اژ ١٩١ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ 
را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ۵٠ در︮︡ ﹡﹆︡ و ا﹜︊︀﹇﹩ ا﹇︧︀ط ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .  

٩٨/٧/۵ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر روزه از ︨︀︻️ ١٢ ا﹜﹩ ١٨ ﹤﹝﹨ : ︡︀ن ︋︀زد﹞ز
                      ٢۵ ﹩﹚﹋﹢︑ ︡﹫ــ ﹙ــ﹢ار ︗︀﹡︊︀ز، ︗︀﹡︊︀ز ۶ ، ﹡︊︩︫   ︋،  ︪︡ــ﹞ : ︡︀زد  ︋﹏﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡

ز﹡﹌ ۶  ︑﹙﹀﹟ ٣۶٠٧٣۵٣۵ دا︠﹙﹩ ١٣٠ 

/ع
۹۸
۰۸
۰۵
۵

/ع
۹۸
۰۸
۰۵
۴

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹁﹢﹐دی و ا︑︭︀﹐ت
﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا﹡ــ﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹜﹢﹜﹥ ﹨ــ︀ی ﹁﹢﹐دی و 
ا︑︭︀﹐ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︣وژه  در د︨ــ️ ا︡اث ︠﹢د را ︋﹥ ︫ــ︣ح ︫︣ا︳ ﹝﹠︡رج 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، از
 ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا﹡﹩ 
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ ،︪︡︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن 
﹇ــ︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟  ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥  ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۰۷
۹۵
۶

  صفحه 4    98,03,019

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
 ﹩﹆﹫︋ ﹩︑︡اران ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣م آ﹞︀︨

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١١٢۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١۴٠٠۶۶٨۶۵٢١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣م 
آ︑﹩ ︋﹫﹆﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ۶١١٢۴ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در 
︀م ﹋﹥  ︀︊︀ن︨  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥︮  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏﹞ در ︣︸ ٩٨/٠٣/٣٠ ︨ــ︀︻️ ١٢ ــدر ︑︀ر
︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س ︋﹙﹢ار 
︣﹎︤ار  ︮﹠︺️ ︋﹙﹢ار ︑︺︀ون ︗﹠﹢︋﹩ ︎﹑ک ٧ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︋ 

.︡﹠︋︀ ر﹢︱ د﹢︫ ﹩﹞
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩
 ️﹫﹨ ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ا﹇︡ا﹝︀ت︑ر﹢ ٢-︵ــ︣ح و ︑︭﹢ــ︉︮ 

﹝︡︣ه ︋︣ای ︨︀﹜︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ و ١٣٩٧
٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩

۴-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر
۵-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︫︣﹋️

۶-︋︣ر︨ــ﹩ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︀︨︣ ﹝﹢اردی 
﹋﹥ ︋︣ا︋︣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ و ﹇︀﹡﹢ن ︑︖ــ︀رت ︋︣︻︡ه 

﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹝︡اران ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹩﹆﹫︋ ﹩︑︣ه ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣م آ︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۹۶
۸

︀﹡﹛ د﹋︐︣ ا︻︷﹛ ﹝︣ادی  ︣﹋︀ر︠   ︨
 ﹜︀﹇ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫  ︋﹩︫﹢﹫  ︋︬︭︐﹞
︋ـــ︡﹠ـ﹢︨ــــ﹫﹙﹥ ︋ـــ︀ ︻ـ﹠ـ︀️ ︎ــ︣ود﹎ـ︀ر 

و﹜︴ـ︿ آ﹇ــ︀ ا﹝ــ︀م ر︲ـ︀ (ع) و︑ــ﹑ش 
︋ـــ﹩ در︼ ︫﹞ــ︀ و ﹨﹞ــ﹊ـ︀را﹡ـ︐ــ︀ن 

در︋ــــــ︩ آی ︨ــــ﹩ ﹢  و ﹨﹞ــ︙﹠ـ﹫﹟ 
﹨﹞ــ﹫︀ری ︗ـ﹠ـ︀ب آ﹇ــ︀ی د﹋ـ︐ــ︣ اـــ﹞ــ︡ 

﹨︀︫﹛ زاده ﹋ـ﹥ ﹝ــ﹢︗ـ︉ ︋ـــ︊ـــ﹢دی 
د︠ـــ︐ــ︣م ﹨︡﹥ ︗ـ︀ن ﹎ـ︣د︡ ﹋ـ﹞ــ︀ل 
﹇ــ︡ردا﹡ـ﹩ و ︑ــ︪﹊ــ︣ را︎ــ︢︣ا ︋ـــ︀︫﹫︡. 

︎︡ر و ﹝︀در ﹨︡﹥ ︗ـ︀ن 

/ع
۹۸
۰۲
۹۵
۷

آ﹎﹪ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︫︣﹋️ ︠︀ور ذوب (︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٨٩
د︻﹢ت  ﹁﹢ق   ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹝﹢ر︠﹥  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹪﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در  ﹝﹫︪﹢د 
, ︫︣ک   ︪︡﹞ ﹏﹞ ١٣٩٨/٠٤/٠٩  در ︨︀︻️ ١٧  در
︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س , ﹁︀ز ︨﹥ , ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︩ ١٢ , ﹇︴︺﹥ ٨٢٥ , 

﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٨٥١٨٣٦٦٧ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١. ﹋︀﹨︩ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ا︮﹑ح ﹝︀ده 
﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ﹡﹫︤ در ﹨﹞︀ن ﹝﹊︀ن 
 ︡در ︨︀︻️ ١٨ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د در ﹨﹞︀ن ︑︀ر

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:
١ـ ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

٢- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٣- ا

٤- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩           ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۹۸
۰

آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران
 ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︀︎﹫﹟ ُرخ

 (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)
 ️︺﹠ ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞ــ︹ ﹋︪ــ️ و︮   ︫﹤﹊﹠ــ﹥ ا ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
︀︎﹫﹟ ُرخ ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٨٢ و ︫﹠︀︨﹥ 
﹝﹠ــ﹏   ٩۶/١١/٢٨  ــ︀ر︑ در   ١٠٣٨٠١٩٨٧٨٨ ﹝﹙ــ﹩ 
﹎︣دــ︡ه ا︨ــ️ و ﹢ن در ﹡︷︣ ا︨ــ️ دارا﹩ ︫ــ︣﹋️ 
 ️︀︻︡اران ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹎︣دد، ﹜︢ا ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر﹞︀︨ــ ﹟﹫︋
﹝ــ︀ده ٢٢۵ ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︧ــ﹞︐﹩ از ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖︀رت، 
از ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆ــ﹩ و ــ︀ ﹆﹢﹇﹩ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ر ︫ــ︣﹋️ 
﹝︢﹋ــ﹢ر، د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︸︣ف ﹊﹞︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر 
 ﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹤︋ ــ️ و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ︠﹢د︗ ،﹩﹎آ ﹟ا
︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ١۶ ﹋﹢﹥ ﹁︐︀ح 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ک ٢﹑︎
 ﹟﹫︀︎ ️︺﹠︮ و ️︪﹋ ︹﹝︐︖﹞ ️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

﹩﹡︀︊︺︫ ﹩﹚︻︡﹝﹞ -رخ

/ع
۹۸
۰۲
۸۸
۶

آ﹎﹪ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︫︣﹋️ ︡︎︡ه ︨︀روج ︫︣ق(︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٦٤٤٣
د︻﹢ت  ﹁﹢ق   ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹝﹢ر︠﹥   ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹪﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در  ﹝﹫︪﹢د 
﹝﹫︡ان   ,  ︪︡﹞  ﹏﹞ در    ١٧  ️︻︀︨ در   ١٣٩٨/٠٤/٠١
︨︍︀د , ︣ا︾︙﹩ ٤٤ , ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹫︣وزه ,   ︎﹑ک ٤ , 

︵︊﹆﹥ دو  ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

︑︽﹫﹫︣آدرس
︣﹋️ ﹡﹫︤ در ﹨﹞︀ن ﹝﹊︀ن  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︫ 

 ︡در ︨︀︻️ ١٨ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د در ﹨﹞︀ن ︑︀ر
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٢- ا

٣- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۹۷
۹

﹢دروی وا﹡️  ﹠︡ ﹝︱︣ی︠   ︨﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ــ︊︨︤  ︋︣گ︨ 
︎﹫﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧١۵د۴٨ ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11284087219 و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 12166404 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︻︣﹁︀ن 
ا︤ا﹡﹙ــ﹢ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۸۸
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی ١٣١SE ﹝︡ل ١٣٩۵   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩٧ج٧٨ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 5529506 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS411100G3458107 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ ﹝︭︴﹀﹩ 
﹝﹢︨ــ﹢ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۲
۹۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ﹡︀و﹎︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره  ۴١۴۵۴۴٢ 
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ︋﹠︤ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٩۶١٨۵︑ــ︣ان ١۶︑︺﹢ــ︰ ︎ــ﹑ک ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
اــ︣ان ٨٧ ﹝﹀﹆ــ﹢د ︫ــ︡ه و﹁︀﹇ــ︡  ۴٧۴ع٣٣ 

ا︻︐︊︀ر ا︨️ 

/ع
۹۸
۰۲
۹۶
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹩ ﹙﹢ ﹝︡ل 
١٣٧۵ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹢ر﹝﹥ ای رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 501433 و︫  ٢٣٩ل ٣۵ ا︣ان ٩۵︫ 
︤ی ا﹜﹥  ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︡ا﹜﹥︋   ︋IR75165000346 ﹩︫︀︨ــ
ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۹۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۹۷
۸

﹩ ﹋﹩ ﹝︡ل ١٣٨٥ ر﹡﹌ ﹡﹢ک  ﹢درو ︎   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
︀︨﹩ psv6815070657 و  ــ﹞︀ره︫   ︫﹤ ﹝︡ادی︋ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر m131771934 و ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک 
٦٢٦ س ٤٩ اــ︣ان ٣٦ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۹۸
۰۲
۹۸
۶

︨ــ﹠︡ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︎﹫︪ــ︐︀ز ﹝ــ︡ل ٩١ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 9100335 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 1121482 و ︫﹞︀ره ︎﹑ک ٨٨٤٨٤ ا︣ان 
٧٦٧ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹝﹫︡ آ︫﹀︐﹥ ︫︣آ︋︀د ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎︣وه ︮﹠︺︐﹩ ا︑︣ک 
︫﹫﹞﹩ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ٢۵٨۵٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠١٨٩۵٨٠
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
﹥ ا︨ــ︐︺﹀︀ی آ﹇︀ی  ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋  ــ︡ :︋  ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ︫ 
﹝︧ــ﹟ ﹡︺﹫﹞﹩ ︎﹢ر ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ۴۴٣٢٧١٢١۵۵ 
 ﹜﹡︀ ــ︣﹋️ ،︠  از ︻︱﹢ــ️ ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٣٢٣۴٢۴٠۴   ︫﹤ ︮︀︋︣ه ا︋﹢︵︀﹜︊﹩︋ 
︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︻︱ــ﹢ ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ︋︣ای 
 ــ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ︡ه ﹝ــ︡ت ︑︭︡ی﹡︀﹝﹫﹇︀︋

︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,۵,٢٠ ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٩٠٠٨٠)

/ع
۹۸
۰۲
۹۲
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت دا﹝︍︫︤﹊﹩ 
︀﹁︶ دام ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ٢۴٠۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩۴٨۶۵

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ـ ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه 
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ︻︊︀ر︑﹠ــ︡ از : ﹡﹫﹞︀ دا﹡︪ــ﹢ر ︧ــ﹫﹠﹩︋ 
﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٨۶٧٠٧١٩- ا﹝﹫ــ︣ ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝︪ــ︡ی 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٧۵٨٢٠۶- ﹝﹞︡ ︋︀﹇︣ی ︋﹥ 
 ﹩︀︲︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٠٩٢۴٣٣١ - ا﹝﹫︣ ︻︊︀س ر
 ︡︣﹁ -٠٩۴٣٢٧۴٣۵۴ ﹩﹝﹠ــ︩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ
︨ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٧۶٩٨۴١٨۴٨ ︋︣ای 

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

(۴٩٠٠٨٨)

/ع
۹۸
۰۲
۹۳
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹊︐︀ ︎﹫﹉ ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︫︣ق 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١٠٧۴ و 

١۴٠٠۶۶٧٩٣١٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠١,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١- آ﹇︀ی 
ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢٢۵۴٩۵٢۴-   ︫﹤ ﹝﹞︡ و︗︡ا﹡﹩︋ 
︠︀﹡ــ﹛ ︫ــ︣﹀﹥ ر﹞︐ــ﹩ ﹁︀ر﹝︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٢٢٧٣٠۴١ - آ﹇︀ی ﹝︡ی و︗︡ا﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ــ﹞️ ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫ــ️  ــ﹥︨  ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢٣٢۵٢٠٢٩︋ 
 - ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ــ︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا︡﹞
 ﹩﹎︪ــ︣ آ﹡ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س

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

(۴٩٠٠٩۶)

/ع
۹۸
۰۲
۹۳
۶

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و ︎︀رس 
﹝ــ︡ل ١٣٩٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۶۵۶ق۵۴ ا︣ان ۴٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0335138 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAN01CA0ER698370 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
︨﹫︡ ︨︀﹝︀ن ︮︀﹜﹩ ﹡﹢ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۲
۹۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
 ﹤ارا ️︗ ︡ه  ︋﹥ ﹁︣وش ر︨ــ︀﹡︡.﹜︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د︤اری ﹝︤ا﹎︣︋ ﹅︣︵ را  را از ﹏︀ت ذ︺︀︲ ︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆︡اری﹣﹞
︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ و ︋︀زد︡ از ﹡﹞﹢﹡﹥ ا﹇﹑م ︲︀︺︀︑﹩ ︑︀ ۴ روز ︎︦ از درج آ﹎﹩ در ︨︀︻︀ت اداری ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س وا﹇︹ 
.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣٧۶٨۵٠١١-٠۵١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︣︐︪﹫ ︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ ︗ ︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ︖︀د ١ و ٣ -︨  ــ︖︀د -﹡︊︩︨  ﹙﹢ار︨   ︋-︡در ﹝︪ــ

︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ︑︀ر ﹝﹆︣ر و︮﹢ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 

                                                                                                               ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س

/ع
۹۸
۰۳
۰۳
۰

 حجم تقریبی نوع ضایعات ردیف حجم تقریبی نوع ضایعات یفدر
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آگهی مناقصه
مؤسســه رســانه های صوتی و تصویری رضوی در نظر دارد فركانس ماهواره ایی برروی یاه ست 
به مدت یكســال با امكان پخش زنده، لینك آپلود اینترنتی و هاســت مناســب  مورد نیاز خود را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجاره نماید.  شــركت های حائز شــرایط می توانند ظرف ٥ روز 
از تاریخ درج این آگهی پیشــنهادات خود را به آدرس: مشــهد، بلوار ســجاد ، تقاطع جانباز ، مؤسســه 

رســانه های صوتی و  تصویری رضوی ارســال نمایند. تلفن تماس  :  0٥1-37689677
ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه  بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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دست های خالی آمریکا

با اجرای طرح ملی حذف قبض های کاغذی صورت می گیرد 

آغاز یک صرفه جویی ملی

 سیاست  رئیس جمهور آمریکا دیروز از 
تحریم بانک مرکزی ایران خبر داد و مدعی 
شــد که تحریم های جدید بســیار بزرگ 
هستند، اما چرا بانک مرکزی ایران که قباًل 
تحریم شــده بود، دوباره به فرمان ترامپ 
تحریم شد؟ آیا دســت دولت آمریکا برای 
ادامه بازی های سیاســی اش آن قدر خالی 
شــده که نهادی مانند بانک مرکزی ایران 
را دوبــار تحریم می کند؟ به گزارش قدس 
»دونالد ترامپ« که در کاخ ســفید و پیش 
از دیدار با نخســت وزیر استرالیا صحبت 
می کرد، مدعی شــد که این تحریم ها در 

عالی ترین سطح بوده و بسیار بزرگ هستند. 
ترامپ در ادامه ســخنانش مدعی شد که 
گزینه نظامی علیه ایــران همچنان روی 
میز اســت. وی این ادعا را در حالی مطرح 
می کند که کارشناسان بارها تأکید کرده اند 
که آمریکا در وضعیت ایجاد درگیری جدید 
در خاورمیانــه قرار نــدارد. وی همچنین 
مدعی شــد که مقامات ایران برای نجات 
دادن کشورشان از ورشکستگی باید حمایت 
از تروریسم را متوقف کنند. رئیس جمهور 
آمریکا همچنین تأیید کرد در جلســه ای 
گزینه های مطرح در قبال ایران بررســی 

خواهد شــد. ترامپ همچنیــن در ادامه 
سخنانش با اشاره به تجهیزات نظامی که 
آمریکا در اختیار دارد، گفت در حال حاضر 
آمریکا از لحاظ نظامــی از هر زمان دیگر 
قدرتمندتر اســت. از سوی دیگر »استیون 
منوشــین« وزیر خزانه داری آمریکا دیروز 
مدعی شد که تحریم های جدید علیه ایران 
بسیار بزرگ هستند. وی در ادامه مدعی شد 
بانک مرکزی ایــران که تحت تحریم قرار 
گرفته آخرین منبع تأمین مالی ایران است.

بر اســاس اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، 
بانک مرکزی ایران، صندوق توســعه ملی 

ایران، شرکت اعتماد تجارت پارس، تحت 
تحریم های جدید آمریکا قــرار گرفته اند. 
واشــنگتن در حالی از تحریم های جدید 
علیه ایران خبــر می دهد که بلومبرگ در 
گزارشی اذعان کرده که چنین تحریم هایی 
آثار ناچیزی بر اقتصاد ایران خواهند داشت.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به تحریم مجدد بانک مرکزی در 
گفت و گو با ایرنا گفت: تحریم مجدد بانک 
مرکزی توسط دولت آمریکا نشان می دهد 
دست آن ها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه 

ایران تاچه حدی خالی...
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ایران- استرالیا 
این بار در فینال والیبال 

قهرمانی آسیا 

جام را 
در خانه

نگه دارید

کارشناسان معتقدند 
دولت باید اوراق قرضه 

منتشر کند

کوچ 150 هزار 
میلیاردی 
سپرده ها

 اهرم فشار بر ایران توسط ترامپ تکراری شده است 

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 سعداهلل زارعی

واقعیت تحوالت منطقه حاکی از شکســت آمریکا در فتنه انگیزی و تفرقه بین 
کشورهاست، این ادعا را می توان به سفرهای اخیر برخی مقامات به ایران تفسیر 
کرد، یعنی به طور نمونه سید مقتدی صدر )روحانی شیعه و سیاستمدار عراقی و 
از رهبران شیعه عراق و شناخته شده ترین بازمانده از خاندان صدر( به ایران می آید؛ 

وی که آمریکایی ها و غربی ها و بعضی رژیم های...

تحوالت منطقه 
نشانه شکست فشار حداکثری آمریکا

 ............ صفحه 2

خداحافظی با مدارس کپری
مدارس سیستان و بلوچستان تنها برای 25 میلیارد استثنا شدند

 ............ صفحه4خراسان
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روزنامـه صبـح ايـران

 سرلشكر صفوى: آمريكايى ها سخنان سيدحسن نصراهللا را جدى بگيرند  
سياست: سيديحيى صفوى دستيار و مشاور عالى فرمانده كل قوا در سخنرانى پيش از خطبه هاى ديروز نماز جمعه تهران گفت: آمريكايى ها سخنان دبيركل حزب اهللا لبنان را جدى بگيرند و بدانند كه هر حركت ضد 

ايران، منطقه را دچار دگرگونى خواهد كرد. وى تأكيد كرد: هم طرح خاورميانه بزرگ بوش پسر با شكست مواجه شد و هم طرح معامله قرن دونالد ترامپ رئيس جمهور كنونى آمريكا با شكست مواجه شده است.

 سياست  رئيس جمهــور آمريكا ديروز از 
تحريم بانك مركزى ايران خبر داد و مدعى 
شــد كه تحريم هاى جديد بســيار بزرگ 
هستند، اما چرا بانك مركزى 
ايــران كه قبالً تحريم شــده 
بود، دوباره بــه فرمان ترامپ 
تحريم شــد؟ آيا دست دولت 
آمريكا بــراى ادامه بازى هاى 
سياسى اش آن قدر خالى شده 
كه نهادى مانند بانك مركزى 

ايران را دوبار تحريم مى كند؟

 بانك مركزى ايران براى 
دومين بار تحريم شد

به گزارش قدس «دونالد ترامپ» كه در كاخ 
سفيد و پيش از ديدار با نخست وزير استراليا 
صحبت مى كرد، مدعى شد كه اين تحريم ها 

در عالى ترين ســطح بوده و بســيار بزرگ 
هستند. ترامپ در ادامه سخنانش مدعى شد 
كه گزينه نظامى عليه ايران همچنان روى ميز 
است. وى اين ادعا را در حالى مطرح مى كند 
كه كارشناســان بارها تأكيــد كرده اند كه 
آمريكا در وضعيت ايجاد درگيرى جديد در 
خاورميانه قرار ندارد. وى همچنين مدعى شد 
كه مقامات ايران براى نجات دادن كشورشان 
از ورشكســتگى بايد حمايت از تروريسم را 
متوقف كنند. رئيس جمهور آمريكا همچنين 
تأييد كرد در جلســه اى گزينه هاى مطرح 
در قبال ايران بررســى خواهد شــد. ترامپ 
همچنين در ادامه ســخنانش با اشــاره به 
تجهيزات نظامى كه آمريكا در اختيار دارد، 
گفت در حال حاضر آمريكا از لحاظ نظامى از 
هر زمان ديگر قدرتمندتر است. از سوى ديگر 
«استيون منوشين» وزير خزانه دارى آمريكا 

ديروز مدعى شد كه تحريم هاى جديد عليه 
ايران بسيار بزرگ هستند. وى در ادامه مدعى 
شد بانك مركزى ايران كه تحت تحريم قرار 

گرفته آخرين منبع تأمين مالى ايران است.
بر اســاس اعالم وزارت خزانــه دارى آمريكا، 
بانــك مركزى ايران، صندوق توســعه ملى 
ايران، شــركت اعتماد تجارت پارس، تحت 
تحريم هــاى جديد آمريكا قــرار گرفته اند. 
واشنگتن در حالى از تحريم هاى جديد عليه 
ايران خبر مى دهد كه بلومبرگ در گزارشى 
اذعان كــرده كه چنيــن تحريم هايى آثار 

ناچيزى بر اقتصاد ايران خواهند داشت.

 واكنش رئيس كل بانك مركزى ايران 
به تحريم دوباره بانك مركزى

عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى 
در واكنش به تحريم مجدد بانك مركزى در 
گفت و گو با ايرنا گفت: تحريم مجدد بانك 
مركزى توســط دولت آمريكا نشان مى دهد 
دست آن ها براى پيدا كردن اهرم فشار عليه 
ايران تاچه حدى خالى است. همتى در اين 
باره افزود: اگر اين گونه اقدام ها مى توانست در 
پيشبرد خواسته هاى ظالمانه آن دولت مؤثر 
باشد، وضعيت اقتصادى كشور بسيار متفاوت 
با وضعيت فعلى بود. رئيس كل بانك مركزى 
تأكيد كرد: ناكامى هاى مكرر دولت آمريكا در 
يك سال و اندى گذشته نشان مى دهد اين 
تحريم ها بى اثرتر از هر زمان ديگرى شده اند 
و اقتصــاد ايران، تــاب آورى خود در مقابل 

تحريم ها رابه همگان اثبات كرده است. وى 
افزود: موفقيت هاى اخير بانك مركزى و ثبات 
بازارنشان مى دهد كه خوشبختانه تجارت و 
مبادالت مالى كشور از راه هايى انجام مى شود 
كه از ســوى آمريكا غير قابل تحريم است. 
همتى تصريح كرد: خوشبختانه از دوره دور 
زدن تحريم ها به دوره تحريم ناپذيرى تجارت 
خارجى عبور كرده ايم و وقت آن رسيده است 

كه دولت آمريكا از واقعيت  ها درس بگيرد.

 معمار تحريم هاى آمريكا تحريم هاى 
جديد عليه ايران را مسخره كرد

يكى از كارشناسان مسائل تحريم ها در آمريكا 
كه از او به عنوان معمار شــبكه  تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران ياد مى شــود، تحريم هاى 
جديــد دولت ترامــپ عليه ايــران را مورد 
تمسخر قرار داد. «ريچارد نفيو»، كارشناس 
آمريكايى مسائل تحريم ها اقدام روز گذشته 
دولــت ترامپ در اعــالم تحريم عليه بانك 
مركزى ايران را مورد تمســخر قرار داد.  او 
ابتدا در توييتر، درباره اين تحريم نوشته است: 
«به لحاظ عملى، دارم تالش مى كنم ببينم 
اين تحريم ها چه فشارى به فشارهاى موجود 
فعلى اضافه مى كنند». نفيو كه از او به عنوان 
يكى از معماران شبكه تحريم ها عليه ايران 
ياد مى شود، سپس در جواب كاربرى كه به 
نقل از «استيون منوشين»، وزير خزانه دارى 
آمريكا نوشته با تحريم هاى امروز منابع مالى 
سپاه پاسداران قطع شــده اند، نوشته است: 
«اين يكى ديگر خيلى عجيب است. ما امروز 
سپاه را تحريم كرديم؟ واى پسر، اين خيلى 
گام بزرگى است... البته اگر افزون بر يك دهه 
قبل همين كار را نكرده بوديم. بانك مركزى 
چطــور؟ اى كاش اين يكى هــم در اليحه 
بودجه دفاعى سال 2012 تحريم نشده بود!». 

اهرم فشار بر ايران توسط ترامپ تكرارى شده است

دست هاى خالى آمريكا

حساســيت مطبوعات ومردم براى نصب كارتخوان بايد باالرود نصب كارتخوان 
يعنى گرانى حداقل به ميزان ارزش افزوده خريد! 09390003589   

آغــاز هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شــهيدان اين عرصه را گرامى مى داريم؛ 
همان رادمردانى كه قلم از نگارش صفاتشــان و زبان از توصيف مقامشــان و عقل 
از تصور قربشــان عاجز است، همان هايى كه به عهد خويش وفا كردند و تا آخرين 
لحظه استوار بر آرمان هاى خويش ماندند، شهيدان براى هميشه زنده اند و نزد خداى 

خويش روزى مى خورند.  09150000609
 اعالن ليست اموال مهم هست ولى مهم تر ليست پرداختى ماليات وخمس است. 

09390003369
 با وجود ادارات بازرسى و تلفن هاى متعددى كه وجود دارد، چرا بعضى از والدين 
گرامى دانش آموزان و... مسائل خود را به مطبوعات مى كشانند و زحمات مديران و 

فرهنگيان شريف را زير سؤال مى برند؟ 09150008863
 اگر بصيرت داشته باشــيم به اين كالم حضرت امام خمينى (ره) مى رسيم كه 
آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند. بلكه هر غلطى امروزه مى شود از برخى مسئوالن 
بى كفايت خودمان هســت. آمريكا قبالً از امام راحل تو دهنى نوش جان كرد. االن 
نوبت ملت هســت كه با مشــت هاى گره كرده تو دهن اشخاص بى بصيرت بزنند. 

09150009890
 دولت سه گام در جهت كاهش تعهدات برجامى برداشته اما طرف اروپايى انگار 
نه انگار كوچك ترين توجهى ندارند!؟ سؤال پيش مى آيد كه آيا دولت واقعاً در مورد 

تعهدات برجامى اقدامى كرده يا فقط ادعاى آن  را دارد!؟ 09360006158
 قابل توجه سازمان هاى نظارتى شركت برق به بهانه صرفه جويى در مصرف كاغذ 
قبض هاى پنجاه روزه را يكماهه در تير، مرداد و شهريور بدون ذكر مصرف صادر و 

نمابر كرده است آيا كسى پيگير و جوابگو هست؟ 09150005443
 نماينده مردم خرمشــهر، در روزنامه قدس مى گويد (شفافيت آراى نمايندگان 
بامشى فعلى دولت امكان ندارد) وى اضافه مى كند از آنجايى كه برخى از وزرا قدرت 
انتقادپذيرى ندارند، آقاى روحانى هم در حوزه انتقادپذيرى فرد ضعيفى است، اگر 
رئيس جمهور و وزرا حريف نماينده نشوند، براى تالفى كارهايى مى كنند كه ضربات 
خودشان را به حوزه انتخابيه آن نماينده و مردم آن منطقه وارد كنند، (قابل توجه 
نمايندگانى كه) غيرمؤدبانه با استاد پناهيان تاختند، وضع مجلستان كه اين است، 
آقاى پناهيان هم به عنوان مروج دين به وظيفه عمل كرده، تلخى كالم ايشــان را 

لطفاً به حساب انجام تكليف شرعى بگذاريد. 09390002323
 دولت و قوه قضائيه نبايد اجازه دهند مديران از مهدكودك گرفته تا دبيرستان ها 
براى نام نويســى پول هاى اضافى خارج مصوبــه دريافت كنند!! اين كار آرمان هاى 

آموزش وپرورش را زير سؤال مى برد. و يك خيانت است! 09350002256
 تعــداد 195 نفر از نمايندگان طرح شــفافيت آرا را امضــا كردند و بعد 50 نفر 
رأى دادند! با همين رأى گيرى معلوم شد كه مجلس مشكل دارد و همين موضوع 

مى فهماند كه بايد رأى ها شفاف باشد. 09150009890

 تالش اياالت متحده آمريكا در نشست اخير شوراى امنيت براى صدور بيانيه 
عليه ايران با مخالفت ســاير اعضا ناكام ماند. در نشست عادى شوراى امنيت كه 
به رياست روسيه برگزار شد، گزارش دبير كل در خصوص عمليات يمنى ها عليه 
تأسيســات نفتى آرامكو در عربستان قرائت شــد. در اين نشست كه با موضوع 
بررسى تحوالت يمن برگزار شد، نماينده آمريكا در شوراى امنيت، سعى كرد تا 
جمهورى اسالمى ايران را به عنوان مقصر اين حمله قلمداد كرده و ديگر اعضاى 
شــوراى امنيت را وادار به همراهى در خصوص اين ادعا كند. با اين حال ادعاى 
مخدوش مقامات آمريكايى، از ســوى نماينده روسيه در شوراى امنيت سازمان 

ملل به چالش كشيده شد.

 «ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه فرانســه با تكرار ادعاهاى پيشين درباره 
توافق هســته اى ايران، خواستار بازگشــت تهران به اصول برجام شد. به نوشته 
خبرگزارى «رويترز» لودريان با بيان اينكه مجمع عمومى ســازمان ملل فرصتى 
براى كاهش تنش ها در منطقه اســت، از برنامه «امانوئل مكرون» رئيس جمهور 
فرانســه براى ديدار با «حســن روحانى» همتاى ايرانى خود در حاشيه مجمع 

عمومى سازمان ملل در نيويورك خبر داد.

 امير ســرتيپ خلبان حميد واحدى، جانشــين فرمانده نيروى هوايى ارتش 
جمهورى اســالمى ايران در جمع خبرنگاران و در حاشــيه تمرين رژه جنگنده 
بمب افكن هاى اين نيرو كه براى هنرنمايى به مناســبت هفته دفاع مقدس مهيا 
مى شــوند، گفت: سومين رژه هوايى مشــترك ارتش جمهورى اسالمى ايران و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت هفته دفاع مقدس و به ميزبانى پايگاه 
هوايى شــهيد عبدالكريمى بندرعباس، در تاريخ 31 شــهريور ماه ســال جارى 

برگزار خواهد شد.

 اعالم وضعيت نارنجى در برخى صنايع پتروشيمى در چارچوب رزمايش هاى 
نوبه اى در حــوزه پدافند غيرعامل بوده و ناظر بر احتمال شــكل گيرى تهديد 
محتملى نيســت. پيرو انتشار برخى اخبار غيررسمى در خصوص اعالم وضعيت 
نارنجى در برخى تأسيسات نفتى و پتروشيمى جنوب كشور، خبرنگار نورنيوز از 
يك منبع مطلع در اين خصوص كســب اطالع كرد. براساس اخبار دريافت شده 
توسط نور نيوز، اعالم وضعيت نارنجى در چارچوب رزمايش هاى نوبه اى در حوزه 
پدافند غير عامل بوده و ناظر بر احتمال شــكل گيرى تهديد محتملى نيست. بر 
اســاس اين گزارش، رزمايش فوق صرفاً مربوط به چند واحد نفتى و پتروشيمى 

بوده و عموميت ندارد.

تحوالت منطقه، نشانه شكست 
فشار حداكثرى آمريكا

واقعيت تحوالت منطقه حاكى از شكســت 
آمريــكا در فتنه انگيــزى و تفرقــه بيــن 
كشورهاست، اين ادعا را مى توان به سفرهاى 
اخير برخى مقامات به ايران تفسير كرد، يعنى 
به طور نمونه ســيد مقتدى صدر (روحانى 
شيعه و سياستمدار عراقى و از رهبران شيعه 
عراق و شناخته شده ترين بازمانده از خاندان 
صدر) به ايران مى آيد؛ وى كه آمريكايى ها و 
غربى ها و بعضى رژيم هــاى منطقه او را در 
نقطه مقابل ايران معرفى مى كردند و تالش 
مى كردند بگويند ايران حتى در جامعه شيعه 
هم نتوانسته اســت هوادارانى داشته باشد و 

نتوانسته متحدانى پيدا كند.
وقتى مقتدى صدر به ايران مى آيد و در ديدار 
با رهبر معظم انقالب آن تصوير محبت آميز 
وى با رهبرى را شــاهد هســتيم و يا وقتى 
كه سخنان بليغ و بسيار رسا و معنادار سيد 
حســن نصراهللا را در لبنان مى شــنويم كه 
مى گويد ايران مركز جبهه مقاومت اســت و 
رهبرى، رهبر خيمه مقاومت در منطقه است 
و يا در لســان يمنى ها، عبارت هاى بلندى را 
مشاهده مى كنيم كه عبدالسالم، سخنگوى 
جنبش انصــاراهللا در ديدار با رهبرى معظم، 
ايشــان را به عنوان فرزند رسول خدا (ص) و 
ادامه دهنــده خط اميرالمؤمنين (ع) و يمن 
را به عنوان بخشــى از جبهه پيامبر (ص) و 
اميرالمؤمنين (ع) بــا مركزيت ايران معرفى 

مى كند.
اين هــا عالمت هاى بســيار بســيار بزرگى 
هستند، منتها در پس صحنه اين عالمت ها 
فضاى منطقه اســت كه به ســمت ثبات و 
همگرايى و همدلــى و برادرى پيش مى رود 
و اين فضا در حال گسترش است و در نقطه 
مقابل ايدئولوژى آمريكايى است كه بر مبناى 
نظريه خاورميانه جديد تالش مى كردند كه 

كشورهاى منطقه را تقسيم كنند.
امــا در خصوص تحــوالت جديد كه چه 
تأثيــرى در معــادالت بين المللى و رابطه 
ايران و آمريــكا مى تواند بگذارد، مى توان 
گفت وقتى آمريكايى هــا اين صحنه ها را 
مى بينند در واقع خشــمگين مى شوند و 
در نتيجه وقتى كــه حقيقت و واقعيت به 
آن ها ديكته مى كند كه به سمت تفاهم با 
ايران حركت كنند، اما از آنجايى كه روند 
تحوالت منطقــه را در نقطه مقابل منافع 
خود مى بينند و سر برآوردن مقاومت مردم 
در منطقه را مساوى با محو آثار مداخالت 
غرب در منطقه مى بينند، طبيعى اســت 
به هيچ وجه به ســمت گفت و گوى واقعى 
با ايــران حركت نمى كنند و تا آنجايى كه 
بتوانند اخــالل مى كنند، تحريف مى كنند 
و تحريــم مى كننــد و ادبيــات مبتنى بر 
ناديده گرفتن موقعيــت ايران را در پيش 

مى گيرند.
 اما سؤال مهم اين است كه آيا اين ادبيات 
در عمل هــم مى تواند چيــزى را به نفع 
آمريكا در منطقه تغيير دهد؟ مسلماً خير 
اكنون مشاهده مى كنيد كه به تعبير ترامپ 
دوســال اســت كه در وضعيت حداكثرى 
فشــار هســتيم و اگر ما مقدارى تاريخ را 
ورق بزنيم مى بينيم اين فشــار جديد هم 
نيســت، بلكه ما حداقل در طول 20 سال 
گذشته در وضعيت افزايش فشار از سوى 
آمريكايى ها بوديم و اكنون سؤال اين است 
كه آيا نتيجه افزايش فشــارها سبب شده 
كه ايران ضعيف شود؟! يا اقتصاد ايران فلج 
شده و جامعه ايرانى دچار بحران اقتصادى 
شده كه قطعاً خير؛ بلكه مشاهده مى كنيم 
كه اين فشــارها در عمل به جايى نرسيده 
و ادبيات آمريكايى هــا هم از حد و حدود 
رســانه فراتر نرفته اســت و آمريكا عمًال 

نتوانسته ضربه اساسى به اقتصاد ما بزند.
چنــد وقــت پيش يــك هيئــت تجارى 
آمريكايى وارد ايران شده بودند و وقتى كه 
گشت و گذارى در تهران كردند، برگشتند 
و در مقاله اى كه در نيويورك تايمز منتشر 
شد با صراحت نوشتند كه ما بازار ايران را 
بازار فعال و پر از امكانات و پر از مشــترى 
ديديــم و كمبــودى در بازار اين كشــور 
احســاس نكرديم و بازار ايــران را با بازار 
فرانسه مقايســه كرده و گفته بودند بازار 
ايران حتى پررونق تر از بازار فرانسه است 
و مردم ايران با نشاط تر از فرانسوى ها در 
بازار مشغول گشت و گذار و خريد هستند. 
اين ها نشان دهنده اين است كه فشارهاى 
آمريــكا عمًال نمى تواند ايران را فلج كند و 

وضعيت ايران را به هم بريزد.

مذاكره هند براى لغو تحريم 
خريد نفت از ايران

سياست: مقامات هنــدى تالش هاى خود را 
براى متقاعد كردن دولــت آمريكا جهت لغو 
تحريم نفتى ايران از ســر گرفته اند. به نوشته 
وبگاه شبكه خبرى «پرس تى وى» اين اقدام 
هند در حالى صورت مى پذيرد كه پس از حمله 
نيروهاى يمنى به تأسيسات نفتى سعودى در 
شنبه هفته گذشته، بازارهاى نفتى با اختالل 

مواجه شده است.
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 سعداهللا زارعى
 كارشناس مسائل خاورميانه

صداى مردم   
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شماره پيامك: 30004567

 اگر اين گونه اقدام ها 
مى توانست در پيشبرد 
خواسته هاى ظالمانه 
آن دولت مؤثر باشد، 
وضعيت اقتصادى 
كشور بسيار متفاوت با 
وضعيت فعلى بود

بــــــــرش

ترامپ براى ديدار با رئيس جمهور ايران گدايى مى كند

 سياســت  دبير كل حزب اهللا لبنان در ســخنرانى خود به 
مناسبت درگذشت شيخ حســين كورانى يكى از بنيان گذاران 
شــوراى رهبرى اين حزب، به بررسى تحوالت اخير در منطقه 

پرداخت و توصيه هايى به كشورهاى عربى خليج فارس كرد.

 نفت با ارزش تر از خون است!
سيد حسن نصراهللا به حمالت تالفى جويانه اخير ارتش يمن به 
تأسيسات نفتى سعودى اشاره كرد و گفت اين حمالت بازتاب 
جهانى و پيامدهاى بين المللى داشــته است و محكوميت اين 

حمالت نشان داد كه «نفت با ارزش تر از خون» است.
وى از موضــع برخى كشــورها و ســازمان هاى بين المللى در 

محكوميت اين حمــالت انتقاد كرد و گفت: چرا مشــابه اين 
محكوميت ها در حمله ائتالف ســعودى به مردم يمن، زنان و 

كودكان اين كشور صادر نشده است.
نصراهللا از كســانى كه حمالت پهپادى به تأسيسات سعودى را 
محكوم كردند، خواست با مردم يمن كه در گرسنگى و محاصره 
و كشتار روزمره زندگى مى كنند، ابراز همبستگى كرده و حمله 

به آن ها را متوقف كنند.

 ترامپ دنبال دوشيدن جديد عربستان است
دبير كل حزب اهللا لبنان به عربستان سعودى و مقامات اين كشور 
كه به دنبال تأمين امنيت تأسيسات نفتى و حياتى خود هستند، 
گفــت به آن ها يك توصيه دارد تــا از حمالت يمنى ها در امان 
بمانند. وى ادامــه داد: «من به آن ها نصيحت مى كنم به جاى 
اينكه به خريد ســامانه هاى دفاع موشكى آن  هم در مساحتى 
به وسعت عربســتان بپردازند و ميليون ها دالر بى آنكه فايده اى 
داشته باشــد، خرج كنند، كم هزينه ترين راه را انتخاب كنند و 
آن راه، متوقف كردن جنگ يمن است». سيد حسن گفت: «در 
حمله اخير به تأسيسات نفتى سعودى كسى كشته نشد و اين 
تأسيسات آهنى بود كه هدف قرار گرفتند ولى قيامت بر پا شد. 
چهار سال است كه روزانه ائتالف سعودى، اماراتى و آمريكايى بر 
سر مردم يمن بمب مى ريزد و زنان و كودكان يمنى را مى كشد 

و كسى چيزى نمى گويد».ترامپ پول و انتخابات مى خواهد نه 
جنگ؛ روى او حســاب نكنيد. دبيــر كل حزب اهللا لبنان اظهار 
داشــت: «رئيس جمهور آمريكا به دنبال پول است نه جنگ. او 
به دنبال [پيروزى در انتخابات رياست جمهورى آتى] است. شما 
[ســعودى ها و اماراتى ها] روى دولت شكست خورده او حساب 
باز كرده ايد. اين دولت در سياست هاى خود در قبال كشورهاى 
ونزوئال، كره شــمالى، چين، ســوريه، عراق، فلسطين و به زانو 

درآوردن ايران شكست خورده است».

 ترامپ براى ديدار با رئيس جمهور ايران گدايى مى كند
نصراهللا ادامه داد: «ترامپى كه شــما روى او حساب باز كرده ايد، 
خودش براى اينكه با حسن  روحانى، رئيس جمهور ايران ديدار 

كند، گدايى مى كند».
وى به ســعودى ها و اماراتى ها كه نزديك به پنج سال است به 
يمن حمله كرده اند، توصيه كرد در مورد محاسبات خود بازنگرى 
كنند؛ چرا كه جنگ با ايران شــرط بندى [خوبى ] نيست و اين 

جنگ آن ها را نابود خواهد كرد.
دبيــركل حزب اهللا لبنــان در پايان، ســعودى ها و اماراتى ها و 
دنباله روهاى آن ها در منطقه را خطاب قرار داد و گفت: «كسى كه 
خانه، اقتصاد و زيرساخت هايش از شيشه باشد، نبايد به ديگران 

سنگ پرتاب كرده و به آن ها حمله كند». 

 سياســت   آيت اهللا علم الهدى ظهر روز گذشته در خطبه دوم 
نمازجمعه مشــهد مقــدس در حرم امام رضــا(ع)، با بيان اينكه 
«مقاومت»، جوهره اصلى حركت انقالب اســالمى اســت، افزود: 
عاملى كه ما را از 39 ســال پيش به امروز رســاند و جوهره اصلى 
بود، آن عامل «مقاومت» بود، آزاده هايى كه 10 ســال در اسارت 
دشمن بودند، پاى حرف هاى آنان بنشينيد، بين آنان شخصيت هاى 
برجسته سياســى، شخصيت هاى برجسته علمى و علماى بزرگ 
بودنــد، اگر بنا بود يكى از اين ها زيــر بار اين اهانت ها، تحقيرها و 
برخوردهاى بعثى هاى كافرى كه با منافقين ناپاك همدست شده 
بودند، مقاومت نمى كردند، وضع مــا چيز ديگرى بود. به گزارش 
پايگاه اطالع رسانى آيت اهللا علم الهدى، وى خاطرنشان كرد: جنگ 
در داخل كشور هشت سال طول كشيد، در اين هشت سال روزى 
ما حتى گلوله و لوله توپ نداشتيم، قبضه هاى توپ ما قابل شليك 
نبود و تا آخرى كه در جنگ پيروز شديم و موشك ساز درآمديم، اگر 
مقاومت رزمندگان، فرماندهان و ايستادگى مردم ما زير موشك باران 
دشــمن نبود، اگر در يكى از ايــن موارد مقاومت نبود، نتيجه چه 
مى شد؟ جوانان، شما نسل امروزيد و از آن روز خبر نداريد، ممكن 
است قضاوت هايتان درست نباشد، نظريات و بينشتان نتواند مطالب 
را درست تحليل كند، كسانى كه از ابتدا در عرصه انقالب و حمايت 
از واليت و كنار ســتون خيمه نظام و مقام رهبرى ايستاده بودند، 

مى توانند بگويند قصه چه بوده، يك جوهره داشتيم و آن جوهره 
مقاومت بود.

 ايران محدود به مرزهاى جغرافيايى نيست
امام جمعه مشهد مقدس با بيان اينكه ايران ديگر محدود به مرزهاى 
جغرافيايى نيست، خاطرنشان كرد: اما امروز ايران، تنها محدود به 
اين محدوده جغرافيايى نيست، حشدالشعبى عراق، حزب اهللا لبنان، 
انصاراهللا يمن، جبهه وطنى سوريه، جهاد اسالمى و حماس فلسطين 
ايران است، اين ها همه شده ايران، ايران ديگر ما نيستيم تنها؛ سيد 
مقاومت اعالم كرد مقاومت در منطقه يك امام دارد و آن امام، مقام 
معظم رهبرى انقالب اســالمى ايران است. وى به حمله پهپادى 
انصاراهللا يمن به تأسيســات نفتى عربستان سعودى اشاره و بيان 
كرد: امروز پااليشگاه آرامكو در حقيقت 5 درصد نفت دنيا را تأمين 
مى كند و نابود شد، چاه هاى خريص هم منهدم شدند، اين ضربه 
را انصاراهللا يمن زد، آمريكايى هاى نادان و مزدورشــان عربســتان 
مى گويند كار ايران بود، ما هواى يمن را داشــتيم، اين ها از شمال 
پهپــاد آوردند و منهدم كردند، وقتى اين حرف ها را مى زنند، همه 

مى فهمند مى خواهند سر دنيا را كاله بگذارند.
ايشان نسبت به هرگونه اقدام نظامى عليه جمهورى اسالمى هشدار 
داد و گفت: رادار كه ازيك طرف چك نمى كند، رادار دارد مى چرخد، 

تمام چهار طرف آسمان را تحت كنترل دارد، شمال و جنوب ندارد 
كه، بعد بگويند پهپادها را ايران فرســتاد، حاال شما ايران را متهم 
كنيد، فكر كرديد مرزهاى اين كشور را تهديد مى كنيد، بحث اين 
نيست اگر دخالت نظامى بكنيد فكر كرديد ماييم و اين كشور، امروز 
ايران، مقاومت در منطقه است، شما بخواهيد بياييد و تجاوز كنيد، 

رژيم صهيونيستى نصف روزه خاك شده است.

 هم جنوبتان و هم شمالتان ايران است
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى اظهار كرد: اصالً فهميديد 
ايران كجاست؟ مگر جنوب لبنان ايران نيست؟ مگر حزب اهللا ايران 
نيست؟ مگر پهپادهايى كه يمنى ها فرستادند و اين طور عربستان 
سعودى را به خاك نشاند، مگر آنجا ايران نبود؟ مگر جنوب و شمال 
فرق دارد؟ هم جنوبتان و هم شــمالتان ايران اســت، امروز در هر 
نقطه اى از اين منطقه يك مسلمان بيدار هست، يك جريان مبارز 

وجود دارد، آنجا ايران است و امام او رهبر ايران است.

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

خبر

نماز جمعه

آيت اهللا علم الهدى با اشاره به اتهام زنى ها عليه كشورمان:

دخالت نظامى كنيد، اسرائيل نصف روزه خاك شده است

سياست خارجى
سيدحسن نصراهللا:

نماز جمعه
آيت اهللا موحدى كرمانى:

مردم در انتخابات ها 
گول شعارها را نخورند

مهر: امام جمعه موقت تهران در 
نماز جمعه ديــروز تهران گفت: 
مراقب شــعارهاى زياد و قشنگى 
كه داده مى شــود، باشيد؛ چرا كه 
ممكن اســت يــك عنصر خائن 
و دشــمنان انقالب اين شــعار را 

بدهند تا جذب كنند. در انتخابات مواظب باشــيد، همه به 
ميدان مى آيند و ادعا مى كنند، گول شعارها را نخوريد و خود 
طرف را بشناسيد، اگر مطمئن شديد آدم راستگو، پاكدست و 

درستى است به او رأى دهيد.

احزاب و تشكل ها
نماينده اصالح طلب مجلس: 

به قدرى مشكالت داريم 
كه شفافيت در آن گم است

فارس: سهيال جلودارزاده نماينده 
مردم تهران در مجلس در رابطه با 
موضوع شفافيت آرا اظهار داشت: 
با توجه به اينكه برخى جناح هاى 
ما همه چيز مانند اصحاب رسانه 
و رســانه ملى در دستشان است، 

اين (شفافيت آرا) نمى تواند عادالنه و به نفع ملت باشد. وى 
افزود: به صورت كلى با كمپين شــفافيت آرا مخالفم، چرا 
كه در حال حاضر به قدرى مشــكل داريم كه اين يكى در 

آن گم است.

 دفاعى- امنيتى
سرلشكر سالمى: 
هيچ مشكلى 

در امنيت مرزها نداريم
 فرمانده سپاه در بازديد از 
مناطق و يگان هاى مرزى 
خراسان شــمالى با تركمنستان، 
گفت: خوشبختانه با مجاهدت ها و 
ارزنده  مرزبانان نيروى  تالش هاى 
انتظامى و اشراف و تسلط اطالعاتى 

كه بر مرزها دارند، امنيت در اين مرزها در تراز باال و اطمينان 
بخشــى  است  و هيچ مشــكلى  نداريم. وى فلسفه اساسى 
حضور در مناطق مرزى را توجه ويژه به زندگى مردمان اين 

مناطق و  تالش و هم افزايى براى رفع مشكالت عنوان كرد.

مدير شبكه النعيم عراق:
تكريم خدام امام حسين توسط ايران 

در راستاى وحدت دو ملت بود
فارس: شيخ مازن مالكى، مدير مؤسسه 
رسانه اى امل عراق و مدير شبكه النعيم 
اين كشــور با بر شــمردن نتايج ديدار 
باشكوه موكب داران عراقى با رهبر معظم 
انقــالب گفت: ديــدن اين گونه اقدامات 
از جمهورى اســالمى ايران، در تحكيم 
روابط دو ملت ايران و عراق دور از انتظار 
نيســت، به خصوص بعد از تالش هايى كه دشمن براى ايجاد شكاف در بافت دو 
ملت مثل اتفاق مشــهد يا اهواز كه برخى آن را براى تفرقه ميان دو ملت به كار 
گرفتند، انجام داد. مدير شــبكه النعيم ادامه داد: اقدام ايران براى تكريم خدام 
امام حســين (ع) بسيار بجا و در زمان خودش انجام شد و اثر مثبت اقدام خود 
را در ايام زيارت اربعين نشــان خواهد داد؛ چرا كه همه خدام و هيئت داران آن 

را پذيرفتند. 

سردار دهقان:
بازى ديپلماتيك ترامپ كمپين انتخاباتى است

در  دهقان  ســردار حســين  ايســنا: 
پانزدهمين يادواره 114تن از شــهداى 
بخــش مركزى حــوزه مقاومت بســيج 
ثاراهللا(ع) ســارى با بيان اينكه عربستان 
ميلياردها دالر از آمريكا ســالح مى خرد 
كه امنيت آن ها برقرار باشد، اما مى بينيم 
كه ســالح هاى گران قيمت آمريكا براى 
عربســتان هيچ امنيتى به ارمغان نياورده است، گفت: آمريكا در تشكيل نيروى 
متحد براى امنيت خليج فارس با شكست مواجه شده است؛ امنيت خليج فارس 
و تنگه هرمز بر عهده ايران اسالمى است و اگر ناامنى مى بينيد، به خاطر حضور و 
مداخالت آمريكا است؛ اگر آمريكا در خليج فارس نباشد، امنيت آن برقرار خواهد 
بود. مشاور فرمانده كل قوا در حوزه صنايع دفاعى و پشتيبانى نيروهاى مسلح با 
بيان اينكه كشــورهاى متجاوز عربى منطقه بايد سر عقل آمده باشند كه آمريكا 
قابل اعتماد نيســت؛ آن ها بايد بدانند كه نبايد جنگ افروزى كنند، افزود: بازى 
ديپلماتيك ترامپ در منطقه يك كمپين انتخاباتى براى خود اســت تا از باتالق 

شكست هاى خود خارج شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  آموزش »نمایش عروسکی«  به همت مؤسسه آفرینش های هنری   آستان: دوره تخصصی آموزش »تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی« به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در مشهد برگزار می شود.برپایی این دوره آموزشی در رشته  های مختلف با حضور بزرگساالن عالقه مند به تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی زیر نظر استادان برجسته این حوزه در مشهد صورت می گیرد 

و اهل هنر حداکثر تا 10 مهر سال جاری فرصت نام نویسی در رشته مورد نظر خود را دارند. کالس ها از نیمه دوم مهر ماه در مکتب هنر رضوان و مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی)ره( مشهد برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به میزبانی معاونت محرومیت زدایی و با هدف هم افزایی برگزار شد 

 نشست مشترک مدیران آستان قدس رضوی
 و جمعیت هالل احمرکشور
آستان: نخســتین نشست مقدماتی 
تفاهم نامــه مشــترک میان آســتان 
قــدس رضوی و جمعیــت هالل احمر 
کشــور برگزار شــد.در این نشست که 
صبح روز گذشــته به میزبانی معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی 
برگزار شد؛ حامد صادقی، سرپرست این 

معاونت تأکید کرد: هر جا حادثه ای پیش آمده و آســتان قدس رضوی به کمک 
آســیب دیدگان شتافته است برای جلوگیری از موازی کاری به دنبال متولی امر 

گشته و خدمات خود را در راستای برنامه های او ارائه داده است.
وی افزود: در جمهوری اسالمی ایران نیز متولی امر کمک به حادثه دیدگان بالیای 
طبیعی جمعیت هالل احمر است از این رو ما در امور امدادرسانی به حادثه دیدگان 

این جمعیت را برنامه ریز اصلی می دانیم.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی افزود:  سازمان جمعیت 
هالل احمر باید توســط تمامی نهادها تقویت و یاری شود و آستان قدس رضوی 
نیز در این زمینه یاریگر این ســازمان خواهد بود زیرا تقویت هالل احمر تقویت 
آســتان قدس برای امداد به حادثه دیدگان اســت.صادقی بــا تأکید بر ضرورت 
اقدامات هماهنگ در امدادرســانی به حادثه دیــدگان در بالیای طبیعی افزود: 
آفات موازی کاری برای ما روشن است بنابراین موافق تقویت جمعیت هالل احمر 
هستیم و این سیاست اساسی ماست.سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی با اشاره به طراحی سامانه ای جدید در این معاونت برای جمع آوری 
اطالعات گروه های جهادی افزود: برای جلوگیری از اقدامات خودسر و ناهماهنگ 
و همچنین خدمت رسانی بهتر به آسیب دیدگان در این سامانه گروه های جهادی 
داوطلب؛ ثبت نام و موقعیت خود و نیازهای آســیب دیدگان در آن محل را اعالم 
می کنند.رضا بامداد، مشاور پارلمانی جمعیت هالل احمر کشور در این جلسه با 
اشاره به ضرورت هم افزایی هالل احمر و آستان قدس رضوی در حوادث و بالیای 
طبیعی افزود: به عقیده ما برای نجات آســیب دیدگان؛ آستان قدس رضوی یک 
ظرفیت نیست بلکه تمامی ظرفیت ماست و ما همگی زیر نظر و عنایت علی بن 

موسی الرضا)ع( کار می کنیم.
سیدمجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی نیز در 
این جلسه بیان کرد: ظرفیت های عظیم آستان قدس رضوی و نقاط مشترک هر 

دو نهاد زمینه مناسبی برای تفاهم نامه مشترک است.
وی امداد و نجات و فعالیت های بشردوستانه، تأمین دارو، روابط بین الملل؛ آموزش 
همگانی و تأمین و تجهیز امکانات را از جمله محورهایی خواند که آستان قدس 
رضوی و جمعیت هالل احمر می توانند حول آن با یکدیگر همکاری و هم افزایی 

کنند.
شایان ذکر اســت؛ 5شهریور ماه سال جاری علی اصغر پیوندی؛ رئیس جمعیت 
هالل احمر کشور با مصطفی خاکســار قهرودی؛ قائم مقام آستان قدس رضوی 
دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار مقرر شد تفاهم نامه ای مشترک برای استفاده 
بهینه و مدیریت شــده از ظرفیت های هر دو نهاد برای کمک به آسیب دیدگان 

بالیای طبیعی امضا شود.

در آستانه اربعین حسینی 
j پرچم امام رضا 

پاسگاه های مرزی کشور را متبرک می کند
آستان: در آستانه اربعین حسینی پرچم 
بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( 
یگان ها و پاســگاه های مرزی کشور را 

متبرک می کند.
در مراســمی که ظهر روز گذشــته با 
ســیدعلیرضا  حجت االســالم  حضور 
ادیانی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 

نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران، سردار ســرتیپ دوم پاسدار ماشااهلل 
جان نثار؛ فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی و جمعی از کارکنان مرزبانی 
جمهوری اســالمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، پرچم متبرک امام رضا)ع( 
توســط خدام این آستان مقدس به مرزبانان کشور اهدا شد تا در آستانه اربعین 

حسینی مرزهای کشور متبرک به پرچم مقدس رضوی شود.
در حاشــیه این مراسم فرمانده مرزبانی استان خراســان رضوی در گفت وگو با 
خبرنگار ما، با بیان اینکه این اقدام برای مرزداران بسیار روحیه بخش خواهد بود و 
فضایی معنوی را به پاسگاه ها و یگان های مرزی می بخشد، گفت: نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران همواره موفقیت ها و توفیقات خود را مرهون توسل به اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( به ویژه امام علی بن موسی الرضا)ع( بوده اند و این اقدام 

نیز در این راستا اجرایی می شود.
سردار ماشااهلل جان نثار تصریح کرد: با این اقدام مرزبانانی که در سرزمین خورشید 
و همچنین دورترین نقاط کشور خدمت می کنند، شرایط زیارت از راه دور برای 
آن ها فراهم خواهد شد و دل های آنان روانه صحن و سرای نورانی امام هشتم)ع( 

می شود.
وی بیان کرد: در این طرح که برای نخســتین بار در نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی اتفاق می افتد، قرار است پرچم متبرک رضوی به پاسگاه ها در استان های 
مرزی همچون سیســتان و بلوچستان، مازندران، گیالن و سایر استان ها منتقل 
شود و 24 ساعت پیش از اربعین حسینی نیز تحویل مرزبانان کشور عراق داده 
خواهد شد تا به حرم اباعبداهلل الحســین)ع( منتقل شود.سردار جان نثار افزود: 
متقابالً نیز پرچم امام حسین)ع( تحویل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

داده شده تا به موزه حرم مطهر رضوی اهدا شود.

 راه اندازی خط تولید رب 
در کارخانه فراورده های غذایی رضوی

آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های 
غذایی رضــوی از راه اندازی خط تولید 
رب گوجه فرنگی این کارخانه در ســال 
جاری خبر داد.حمیدرضا اصیلی گفت: 
تولید رب گوجه فرنگی اکنون آغاز شده 
و شــرکت فراورده های غذایی رضوی 
درصدد اســت با توجه به میزان کشت 

گوجه فرنگی و قرارداد صورت گرفته با تعاونی گوجه کاران، تولید این محصول را 
تا پایان مهر ماه ادامه دهد.

وی ادامه داد: رب های تولیدی شرکت در اوزان قوطی 380 گرمی، 800 گرمی، 5 
کیلویی و حلب 18 کیلویی به بازار عرضه می شود.مدیر عامل شرکت فراورده های 
غذایی رضــوی افزود: رب گوجه فرنگی تولیدی این شــرکت با برندهای ممتاز 

رضوی، رضوی و تقدیس رضوی به دست مصرف کنندگان می رسد.
وی درباره گســتره توزیع و فروش ایــن محصول تصریح کرد: رب گوجه فرنگی 
تولیدی این شرکت از طریق نمایندگان فروش در سراسر کشور و همچنین در 

مراکز استان ها عرضه خواهد شد.
اصیلی ادامه داد: عالوه بر این، محصول مذکور در بسته بندی حلب 18 کیلویی 
برای تأمین نیاز مهمانسرای حرم مطهر رضوی ارسال می شود.وی تأکید کرد: با 
توسعه شبکه فروش و توزیع محصول و تبلیغات مناسب، تمام تالش خود را برای 
توسعه گستره بازار فروش به کار گرفته ایم.اصیلی با اشاره به نقاط قوت تولید رب 
گوجه فرنگی در ســال 1398 خاطرنشان کرد: فراوانی گوجه فرنگی یکی از نقاط 
قوت امسال در تولید این محصول است که منجر به کاهش قیمت رب تولیدی 
برای عرضه در بازار و رونق تولید شــده است.وی درباره کیفیت رب تولیدی این 
شــرکت و نحوه نظارت بر مراحل مختلف آن تصریح کرد: رب تولیدی شرکت 
از ابتدای ورود گوجه فرنگی به کارخانه تحت کنترل های الزم و بررســی کیفی 

گوجه فرنگی از قبیل بریکس، نداشتن آلودگی و... قرار می گیرد.
مدیر عامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی ادامه داد: این محصول تا مرحله 
تولید به صورت کامل تحت کنترل بوده تا محصولی درجه یک و با کیفیت عالی 

تولید شود.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان     
امیدآفرینی، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی 
را از وظایف مهم روحانیت در قبال جامعه 

دانست.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
صبح دیروز در آیین آغاز ســال تحصیلی 
حوزه علمیه خراسان که در مدرسه علمیه 
عالی نواب برگزار شــد، با بیان اینکه کار 
طلبه و روحانیت هدایت جامعه اســت و 
هیــچ کاری مهم تر از این نیســت، اظهار 
کرد: اگر کاری مهم تــر از هدایت جامعه 
بــود خداوند متعال آن را وظیفه پیامبران 
و اولیای الهی قرار می داد، روحانیت برای 
بدســت آوردن ابزار هدایت مردم، متوسل 
به علم و دانشــی بوده که متصل به وحی 

الهی است.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: رضاخان 
و امثال او حقیرتر از آن هستند که بتوانند 
با چشمه جوشانی که متصل به آموزه های 

الهی است مقابله و آن را خاموش کنند.

  عالم دینی که از شنیدن شبهه ای 
تعجب کند، عالم به زمان نیست

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت زمان شناسی 
و به روز بودن حوزه های علمیه با توجه به 
نیازهای روز جامعــه، اظهار کرد: در طول 
تاریخ علمــا و حوزه های علمیه ما همواره 
به روز و حتی جلوتر از زمان بودند و به طور 
جدی به مسائل و نیازهای روز جامعه خود 
می پرداختند و پاســخگوی مسائل مطرح 
شده بودند که امروز نیز این راه باید توسط 

طالب ادامه یابد.
حجت االسالم والمســلمین مروی افزود: 
عالم دینی که از شنیدن شبهه ای تعجب 
کند، بداند به روز و عالم به زمان نیســت، 
روحانی عالم به زمان کســی اســت که 
شــبهات و خطرات پیش روی جامعه را از 

پیش دیده و پیش بینی کند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره 
به نقش مؤثــر روحانیت در تحقق انقالب 
اســالمی، ابراز کرد: اگر حضور آگاهانه و 
وحدت آفرین روحانیت نبود، هیچ گاه این 
انقــالب رخ نمــی داد، آن عاملی که موج 
عظیم مردمی را بــه راه انداخت و موجب 
ســرنگونی حکومت 2هزار و 500 ســاله 
شاهنشاهی شد، اعتماد مردم به روحانیت 

بود که باید حفظ شود.

  روحانیت باید امیدآفرینی
 و آگاهی بخشی کند 

حجت االسالم والمسلمین مروی آگاهی و 
بصیرت مردم را دلیل شکست توطئه های 
استکبار علیه ایران اسالمی دانست و بیان 
کــرد: تحریم ها، تهدید ها و تنگناهایی که 
دشمن علیه کشور ایران اعمال کرده است، 
اگر بر هر کشــور دیگری اعمال کرده بود 
پس از چند ماه نتیجــه می گرفت، اما در 
ایران اسالمی هیچ حاصلی نداشته و ندارد، 

زیرا مردم آگاه و بابصیرت هستند.
وی نقــش روحانیت برای آگاهی بخشــی 
و بصیرت آفرینی در جامعه را بســیار حائز 
اهمیت خواند و ابراز کرد: مردمی می توانند 
فتنه ها را خنثی و برای سربلندیشان استوار 
بایستند که نسبت به عزت ها و افتخارات ملی 
و توطئه های دشمنانشان آگاه باشند و این 
امیدآفرینی، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی 
در جامعه از وظایف مهم روحانیت اســت.

تولیت آســتان قدس رضوی افــزود: باید 
برای مردم بیان شود که دیروز کجا بودیم 
و امروز در چه قله ای از عزت و ســربلندی 
ایستاده ایم، روزی سرنوشت ملت ما دست 
بیگانگان بود، محمدرضا پهلوی باید اجازه 
شاه بودنش را از سفیر انگلیس می گرفت، اما 
امروز ما کشتی انگلیسی را توقیف و پهپاد 
متجاوز آمریکایی را سرنگون می کنیم، آن ها 
حتی تصور این ذلــت و خواری را در برابر 
اقتدار و قدرت ملت ایران نمی کردند و این از 
برکات نظام و انقالب مقدس اسالمی است. 

وی گفت: صدها میلیارد دالر در ســوریه 
برای ایجاد داعش و ســرنگونی این کشور 
هزینــه کردند، داعش حتی تا 200 متری 
کاخ ریاســت جمهوری سوریه پیش رفته 
بود، اما رهبر معظم انقالب با تیزبینی توطئه 
دشمنان را که هدفشان از بین بردن جبهه 
مقاومت در سوریه، تصرف عراق و در نهایت 
حمله به ایران بود، شناختند و فرمودند که 

این فتنه باید در نطفه خاموش شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: 
پس از انقالب اسالمی جوانان غیور کشور 
با استفاده از استعدادها و توانایی داخلی و 
اتکال به خدا و اعتماد به نفس، پیشرفت های 
بزرگــی در زمینه های مختلــف علمی و 
صنعتی رقم زدند که از برکات انقالب است.

وی اضافه کرد: سختی و تنگناهایی وجود 
دارد، اما عزت، آبرو، استقالل و خودکفایی 
در دنیایی که مستکبران به دنبال سلطه بر 

جوامع هستند، هزینه  دارد.

  باید اقتدار داشته باشیم تا مستکبران 
با زبان زور سخن نگویند

تولیت آســتان قدس رضــوی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به حمله 
پهپــادی اخیر یمن به تأسیســات نفتی 
عربستان سعودی، عنوان کرد: این حمله 
رعب و وحشت را در دل حکام کشورهای 
مرتجع عرب و مستکبران غربی ایجاد کرد. 
عربستانی که به انواع سالح ها و پایانه های 
موشــکی آمریکایی مســلح است، یکی 

از بزرگ تریــن پایانه هــای 
صادرات نفتــش و از نقاط 
مهــم اقتصــادی اش مورد 
فقیر  کشور  پهپادی  حمله 
یمن قــرار گرفــت و این 
گونه خســارت دید، آن ها 
دانســتند که اگر بــا ایران 
قدرتمند وارد جنگ شوند، 
دیگر در منطقه نفتی برای 
کســی باقی نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه باید اقتدار 
و قدرت داشــته باشیم تا 
این  با  بدانند  مســتکبران 
ملت نباید با زبان زور سخن 
بگویند، بیــان کرد: یکی از 
پس  آمریکایی  تحلیلگران 

از حمله پهپادی یمن به عربســتان گفته 
بود »باید بپذیریم که ایران قدرت بالمنازع 
منطقه است، ایران کشوری کوچک نیست 
و باید بدانیم با یک قدرت روبه رو هستیم و 
ادبیات متناسب با آن را در پیش بگیریم«.

حجت االسالم والمســلمین مروی اظهار 
کرد: نشــانه های عزت، اقتدار و سربلندی 
ایران اســالمی را باید برای مردم بازگو و 
آن ها را به آینده امیــدوار کرد، به حول و 
قوه الهی از ایــن مرحله نیز تحت زعامت 
رهبر بیدار، آگاه و شــجاع انقالب اسالمی 
با ســربلندی و عزت عبور خواهیم کرد و 
پرچم انقالب اســالمی و شیعه روز به روز 

سربلندتر خواهد بود.

 روزی سرنوشت 
ملت ما دست 
بیگانگان بود، 

محمدرضا پهلوی 
باید اجازه شاه 

بودنش را از سفیر 
انگلیس می گرفت، 
اما امروز ما کشتی 
انگلیسی را توقیف 

و پهپاد متجاوز 
آمریکایی را 

سرنگون می کنیم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان تشریح کرد  

 با سالم. استراحتگاه زائران در حر عاملی 3 وظیفه مهم روحانیت در قبال جامعه 
خیلی بی نظم است.

09010007565

 انجام طــرح »هر روز هر نفر یک لیوان« 
که برای صرفه جویی در لیوان یکبار مصرف 
و جلوگیری از اسراف در کتابخانه گوهرشاد 
در حال اجراست شایسته قدردانی و تشکر 

است.
09300008107

 با ســالم. بهتر نیســت کارکنان آگاهی 
حرم با ادبیات بهتری نسبت به حفظ اموال 

هشدار بدهند؟
09010007565

 برای انجام وقف هــای جدید باید مردم 
راهنمایی بشوند. خیلی از مشکالت جامعه 

با وقف و نذر حل خواهد شد.
09150001715

 نورپردازی و روشنایی مسیر زیرگذر حرم 
مطهر نامطلوب است و تهویه هوا به خوبی 

انجام نمی شود. لطفاً به فکر باشید. 
09150005537

 نصب ســیفون اتومات در سرویس های 
بهداشتی حرم مطهر موجب مصرف بیش از 
حد آب است، در حالی که خیلی مواقع نیاز 

به استفاده از سیفون نیست.
09150005537

با اجرای طرح مهر درخشان 
600 زائراولی از خراسان 

جنوبی به حرم مطهر رضوی 
مشرف شدند

 آستان   معاون محرومیت زدایی نمایندگی 
آستان قدس در خراسان جنوبی گفت: از 
در  زائراولی   ۶00 تاکنون  امسال  ابتدای 
قالب طرح »مهر درخشان« به حرم مطهر 
امام رضا)ع( مشرف شدند.صابر یوسفی پور 
با اشاره به اجرای طرح اعزام زائران محروم 
کرد:  اظهار  مقدس،  مشهد  به  زیارت اولی 
خادمیاری  کانون های  برنامه های  از  یکی 
کشور،  مختلف  استان های  در  رضوی 
که  است  جامعه  محروم  اقشار  شناسایی 
تاکنون موفق به زیارت امام رضا)ع( نشدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال 98 تاکنون 
۶00 زائراولی در قالب کاروان های 45 نفره 
از نقاط مختلف استان به حرم مطهر رضوی 
مشرف شدند، گفت: خدمات رایگان اسکان 
در زائرشهر رضوی و 9 وعده غذای متبرک 
از سوی آستان قدس برای این قشر از زائران 

ارائه می شود.
معاون محرومیت زدایی نمایندگی آســتان 
قدس درخراســان جنوبی با اشاره به اینکه 
روز گذشته نیز 40 دانش آموز زیارت اولی از 
شهرستان سربیشه و منطقه ُدرح به آستان 
مقدس امام رضا)ع( اعزام شدند، یادآور شد: 
از ابتدای امسال 240 دانش آموز زائراولی از 
استان به بارگاه منور رضوی مشرف شدند 
که هزینه اسکان آنان به همت خیران تهیه 
می شود اما تأمین وعده های غذایی و اجرای 
برنامه های فرهنگی این زائران برعهده آستان 

قدس است.
وی بــا تأکید بر اینکه محرومان زیارت اولی 
بــا کمک رابطان و کانون هــای خادمیاری 
محله ای شناســایی و به کانون زیارت اولی 
معرفی می شوند، افزود: این زائران در قالب 
کاروان های »مهر درخشان رضوی« با این 
پیش شرط که سن این افراد باالی 40 سال، 
محرومیتشان محرز یا از آخرین سفرشان به 
مشهد ســال های زیادی گذشته باشد، به 

حرم منور رضوی مشرف می شوند.
معاون محرومیت زدایی نمایندگی آســتان 
قدس در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
زائران زیارت اولی به مدت سه روز در مشهد 
مقدس اقامــت دارند، ادامــه داد: تاکنون 
زائرانــی از شهرســتان ســرایان، بیرجند، 
خوسف، نهبندان و سربیشــه اعزام شدند 
و در 7 مهرماه نیز یــک کاروان 45 نفره از 
شهرســتان طبس به مشهد اعزام خواهند 

شد.
یوسفی پور به فعالیت 170 خادمیار افتخاری 
در کانون زیارت اولی های نمایندگی آستان 
قدس در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: 
فعالیــت داوطلبانه خادمیــاران در عرصه 
زیارت اولی شــامل میزبانی و اسکان زائران، 
اعــزام محرومان و نیازمندان بــه زیارت و 
ارائه خدمات اجرایی در محل اسکان زائران 

محروم و نیازمند است.

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 

با همکاری آستان قدس رضوی 

زائرسرای 
 پاکستانی ها 

 در مشهد 
ساخته می شود

تســنیم: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان 
رضوی گفت: زائرسرای پاکســتانی ها با همکاری خیران، آستان قدس 
رضوی و مساعدت شهرداری مشهد به منظور تسهیل سفر زائران محروم 

این کشور به مشهد ساخته می شود.
محمدصادق براتی در دیدار هیئت امنای بنیاد زائران پاکستانی در ایران 
که در محل دفتر معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: انتظار داریم با کمک خیران داخلی 
و پاکستانی در فرصتی کوتاه یک زائرسرای مناسب برای زائران پاکستانی 

ساخته شود.
وی با اشــاره به پذیرش رایگان زائران پاکستانی در این زائرسرا افزود: با 

توجــه به تالش متولیان بنیاد زائر امام رضــا)ع( و اعالم آمادگی خیران 
پاکستانی و ایرانی، نگران تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه نیستیم.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان رضوی در 
این جلسه تأکید کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط بنیاد زائران 
پاکستانی در ایران و حمایت دستگاه های اجرایی و خیران، خدمت رسانی 
به زائران پاکستانی برای زیارت بارگاه منور حضرت رضا)ع( افزایش پیدا 

کرده است.
براتی خاطرنشان کرد: با پیگیری های اعضای هیئت امنای بنیاد زائران 
پاکســتانی و نیز رایزنی با خیران پاکســتانی و ایرانی امیدواریم هر چه 

سریع تر این طرح تکمیل شود.

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
قدس  آستان  ایثارگران  امور  مشاور  توسط   
فرهنگی  و  مذهبی  برنامه های  رضوی 
نهاد  این  در  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت 
با  گفت وگو  در  اربابی  شد.محمدعلی  تشریح 
مقدس  دفاع  داشت:  اظهار  قدس  خبرنگار 
جانفشانی  و  ایثار  سال  هشت  گهربار  تاریخ 
دالورمردانی است که در سایه رهبری داهیانه 
مردم  همدلی  و  وحدت  و  خمینی)ره(  امام 
دشمنان  بر  را  خود  اراده  مسلح،  نیروهای  و 
تحمیل و عزت، فخر، شکوه و سربلندی را برای 
مردم قدرشناس ایران اسالمی به ارمغان آورد. 
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی 
است تا در زمینه نشر، ترویج و تقویت اهداف و 
ارزش های دفاع مقدس بیش از پیش بکوشیم 
و آن ها را به نحو شایسته به نمایش گذاریم.

  »ما پیروزیم« شعار محوری امسال
مشاور امور ایثارگران آستان قدس رضوی درباره 
برنامه های تدارک دیده شده برای بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس گفت: »ما پیروزیم« شعار 
محوری امسال در ویژه برنامه های بزرگداشت 
این هفته در آستان قدس رضوی است و حفظ 
و نشــر آثار و ارزش های دفاع مقدس و ترویج 
فرهنگ اســالمی و انقالبــی، والیت مداری، 
مقاومت، ایمان، ایثار، جهاد، شهادت، بصیرت و 
خودباوری دینی و ملی و... از مهم ترین اهداف 

برگزاری برنامه های پیش بینی شده است.
این مقام مسئول در بیان سیاست های اجرایی 
این برنامه ها بیان داشت: توجه به تأکید رهبر 

معظم انقــالب به موضوع رونق 
تولیــد و اهمیت بــه وحدت، 
همبســتگی ملــی و ترویج و 
تقویت روحیه جهادی و انقالبی 
به منظور مقابلــه با ترفندهای 
دشمن در بخش های فرهنگی، 
هنری، سیاسی، اقتصادی و... از 
اجرایی  سیاست های  مهم ترین 

برنامه های تدارک دیده شده است.
محمدعلــی اربابی با بیان راهبــرد اصلی در 
برنامه های بزرگداشــت هفتــه دفاع مقدس 
در آســتان قدس رضوی عنوان کرد: تبیین 
نقــش ولی فقیــه در احیای هویــت دینی و 
پیشــبرد اهداف انقالب اسالمی و بهره گیری 
از دســتاوردهای آن به خصــوص در دوران 
دفاع مقدس و حصــول پیروزی های عظیم 
از مهم تریــن راهبردهای مــورد نظر در این 

برنامه هاســت.وی تأکید کرد: 
تبیین وحدت بیــن نیروهای 
مردمــی،  بســیج  و  مســلح 
همبســتگی اقــوام، ادیــان و 
مذاهب به عنوان حیات معنوی 
کشور، تبیین نقش بصیرت و 
مقاومت با بهره گیری از فرهنگ 
عاشــورایی در ثبات روزافزون 
جمهوری اســالمی ایران و توجه داشــتن به 
درس ها و عبرت های هشت سال دفاع مقدس 
در مقابله با اســتکبار جهانی و صهیونیســم 
بین الملل و... از دیگر راهبرد های مورد نظر در 

اجرای این برنامه هاست.

  از غبارروبی مزار شهدا 
تا روایتگری راویان

مشاور امور ایثارگران آستان قدس رضوی در 

بیان برخی از برنامه های تدارک دیده شده برای 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آستان قدس 
رضوی اظهار داشت: حضور تعدادی از اعضای 
منتخب)برادران( از گردان بیت المقدس آستان 
قدس رضوی در مراسم رژه یگان های نیروهای 
مســلح در روز 31شهریورماه در مشهد که با 
حضور گردان های نمونه از یگان های مختلف 
بسیج،  سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی 
انجام می شــود، حضور به عنوان خادم الشهدا 
برای عطرافشانی و غبارروبی  قبور و مزار مطهر 
شهدای مدفون در بهشت های ثامن االئمه)ع( 
حرم مطهر امام رضا)ع( در روز پنجشنبه چهارم 
مهرماه، برپایی نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس در محل سازمان مرکزی آستان قدس 
رضــوی واقع در چهارراه شــهدا مشــهد در 
مســاحتی حدود 800 مترمربع و مشتمل بر 
غرفه هایی برای یادمان برخی از عملیات  های 
مهــم دوران دفاع مقدس به صورت نمادین با 
روایتگری راویان دوران جنگ و...، بزرگداشت 
حماسه شکست حصر آبادان و گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهیدان فکوری، نامجو، کالهدوز، 
فالحــی و جهــان آرا در روز یکشــنبه هفتم 
مهرماه، اکران فیلم هایی مانند: تنگه ابوقریب، 
ایستاده در غبار، چ )شهید چمران(، گذرگاه، 
نیم روز، از کرخه تا راین، آژانس شیشــه ای و 
انیمیشــن های دفاع مقدس بــرای کودکان 
و نوجوانــان و... با موضوع دفــاع مقدس در 
نمایشخانه شهید آوینی حرم مطهر رضوی واقع 
در باب الهادی)ع( برخی از برنامه های تدارک 
دیده شــده در بزرگداشــت این هفته است.

»ما پیروزیم« شعار محوری هفته دفاع مقدس در آستان قدس رضوی
مشاورامورایثارگران این نهاد در گفت وگو با قدس خبرداد

گزارش خبری

وی
ض

: ر
س 

عک



یادداشتی شفاهی از محمدمهدی نجاتی

 ظرفیت های مسجد
برای گام دوم انقالب اسالمی

معــارف: در 40 ســالگی انقــاب، بیانیه گام 
دوم از ســوی رهبر معظم انقاب به عنوان سند 
راهبردی 40 ســال دوم انقاب و راه رسیدن به 
یک قرن عمر مفید و مؤثر نظام اســامی صادر 
شد. شاکله کلی برداشتن گام دوم در سه عرصه 
خودســازی، جامعه ســازی و تمدن سازی است؛ 
از منظر کارشناســی تربیت دینی و تشکیاتی، 
انجام دو مهم از این ســه مأموریت اساسی یعنی 
جامعه سازی و تمدن سازی بیشتر از همه بر عهده 
مسجد و مراکز جانبی آن مانند کانون هاست؛ زیرا 
در مســجد موضوع اجتماع همه روزه مسلمین 
وجود دارد که شرط جامعه پروری، همین اجتماع 
و گردآمدن مردم در یک مکان مقدس آموزشی و 
الهام بخش است. از آنجایی که خاستگاه انقاب و 
ایدئولوژی آن مسجد است، پس برای تمدن سازی 
و صدور انقاب هم باید مدل مسجد تراز انقاب 
اســامی در کشور خلق، طراحی و کامل شود تا 
جهان اسام از این مدل موفق درس و الگو بگیرد.

در این میان، کانون های مساجد به دلیل مجاورت 
با مســجد و داشتن مخاطب عام موظف هستند 
ضمن بزرگداشت و برگزاری برنامه های مناسبتی، 
به نیاز های روز جامعه هــم بپردازند. با توجه به 
اینکه دیدارهای رهبر معظم انقاب با متولیان و 
اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
همواره مؤید و مشوق این کانون ها بوده است، پس 
باید با اتخاذ نگاه جذبــی و نه حذفی و به نوعی 
مثبت انگارانه و تحقق منویات معظم له، تعالی این 

مراکز فرهنگی هنری را در پیش بگیریم.
اگر سه طیف سیاه، سفید و خاکستری را به عنوان 
مخاطب جذب مسجد در نظر بگیریم؛ هیئت های 
مذهبی با ظرفیت های باالی موجود در روش های 
تربیتی مثل ذکر، توسل، توبه، وعظ و خطابه و... 
بیشــترین فرصت را برای جذب مخاطب سیاه 
دارند. پایگاه بسیج و دارالقرآن ها هم بسته به نوع 
مأموریتی که دارند بیشتر پذیرای طیف مخاطب 
سفید هســتند؛ مانند افرادی که در خانواده های 
مذهبی بزرگ شده اند همچون مکبرها، مؤذنان، 
قاریــان، حافظان قرآن و... حــال با این توصیف، 
کانون های فرهنگی مســاجد با شأن فرهنگی و 
هنری خود که باید به اهداف مسجد گره بخورد 
و تعالی بخش باشد، بهترین مکان و فرصت برای 

جذب طیف خاکستری به راه خدا هستند.

مسجد

 معرفی سه کتاب 
با موضوع تمدن اسالمی

معارف : اگر بخواهیم در بحث تبیین تمدن 
نوین اســامی موفــق و روبه جلــو حرکت 
کنیم، یکی از حوزه های مهم، مســئله کتاب و 
کتابخوانی است؛ در ادامه به معرفی سه کتاب 

در این باره می پردازیم:
1. »فلســفه تمدن نوین اســامی« مجموعه 
درس گفتارهای رضا غامی اســت که در 10 
جلســه در خانه اندیشمندان علوم انسانی ارائه 
شــده اســت. از جمله موضوعــات این کتاب 
عبارتند از: مفهــوم و مؤلفه های اصلی تمدن، 
ضرورت، تمایزات، تعریف و مراحل تمدن نوین 
اسامی، ادوار تاریخی تمدن اسامی، انساِن در 
تراز تمدن نوین اسامی، هویت و تمدن نوین 
اسامی، فناوری و تمدن نوین اسامی، فلسفه 
اسامی و تمدن نوین اسامی، فقه و تمدن نوین 
اسامی و اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسامی. 
همچنین موضوع »بررسی امکان شکل گیری 
تمدن نوین اسامی با محوریت ایران« به عنوان 

ضمیمه در پایان این کتاب آمده است.
2. »مراتب ظهور فلســفه سیاســت در تمدن 
اسامی« کتابی است از دکتر موسی نجفی که 
دربردارنده نظریــه تکوین و تکون هویت ملی 
است. این کتاب، پژوهشی تاریخی برای کاوش 
اندیشــه های سیاسی و فلسفه عملی در متون 
متنوع حوزه هــای دین، فرهنگ، عرفان، کام، 
فلسفه و... اســت که در سیره و رفتار عملی یا 
آرای متفکران و بزرگان تمدن اسامی در اعصار 

و سده های گذشته تجلی و بروز یافته است.
3. »مهندسی تمدن اســامی« کتاب دیگری 
است که توسط عبدالعلی رضایی نوشته شده 
و تاشی اســت برای بیداری و هدایت جامعه 
دینمدار به ســوی پی ریزی محیط اجتماعی 
خود براســاس آموزه های اسامی. پیشرفت ها 
و تحوالتی کــه در عرصه های مختلف علمی 
به وجود آمده، ســبب شده جامعه اسامی هم 
تاش گسترده ای برای پیشرفت و پاسخگویی 
به خواسته های جامعه و اندیشه های نوین داشته 
باشــد و برای رسیدن به رسالت خود که ایجاد 
جامعه جهانی اسامی است، نیازمند برنامه ریزی 
و تاش فکری و علمی دینی است که به موجب 
آن بتواند تمدن اسامی را پایه ریزی و روز به روز 

برای رشد و بالندگی آن تاش کند.

 معارف/مریم احمدی شــیروان   اگر چه متأســفانه عده ای 
فریضــه امر به معــروف و نهــی از منکر را بــه پایین ترین حد و 
کوچک تریــن مصادیق آن تنــزل داده اند، اما از مهم ترین اقســام 
آن، »امــر به معروف و نهی از منکر عموم مردم نســبت به خواص 
و حکام« است؛ مسئله ای که شــاید عمل به آن در جامعه امروز با 
توجه به ســاختارهای پیچیده حکمرانی و ســبک زندگی برخی 
مسئوالن دشوار به نظر برسد و نیازمند واسطه هایی چون نخبگان 
و رسانه ها باشد. مواجهه محافظه کارانه با انتقادهای سازنده برخی 
نخبگان در روزهای اخیر، بهانه ای شــد تا باب گفت وگو درباره این 
فریضه الهی را با حجت االسام دکتر محمد حاج ابوالقاسم دوالبی، 
عضو هیئت علمی مجتمع حوزوی مشکات و نماینده مردم زنجان 
 در مجلــس خبرگان رهبری بــاز کنیم که در ادامــه می خوانید.

 تضعیف والیت، اصلی ترین منکر است
 حجت االســام محمد حاج ابوالقاســم در ابتدا و با بیان اینکه 

امر به معروف یکی از اصلی ترین فرایض دینی است، می گوید: 
این امر واجب، خود سبب برپایی سایر فرایض می شود و مورد 
تأکید قرآن و روایات اهل بیت)ع( قرار دارد. در آیه 104 سوره 
مبارکه آل عمران خداوند فرموده است: »َولَْتُکن مِّنُکْم أُمٌَّة یَْدُعوَن 
إِلَی الَْخْیِر َویَأُْمــُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َوأُولَِئَک ُهُم 
الُْمْفلُِحوَن«؛ یعنی باید از میان شــما، جمعی دعوت به نیکی و 
امر به معروف و نهی از منکر کنند و آن ها همان رســتگارانند؛ 
به بیانی دیگر، ســعادت ابدی از آن همین افراد است. او اضافه 
می کند: نکته مهم درباره این آیه و دعوت به امر به معروف این 
اســت که آیه پیش از آن از معروف ترین آیاتی اســت که امت 
اسام را به یکپارچگی و وحدت دعوت می کند. در این آیه آمده 
قوا«؛ از این آیه معلوم  است: »َواعَتِصموا بَِحبِل اهللِ َجمیًعا َوال تََفَرّ
می شود بستر اصلی امر به معروف و نهی از منکر بستری است 

که جامعه را به انسجام و اتحاد نزدیک کند.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید می کند: محور اتحاد و انسجام 

در جامعه، امام و ولی جامعه و نیز نقشــه راهی اســت که در 
قرآن کریم ترسیم شده اســت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت 
اصلی تریــن موضوع کــه امر به معروف و نهــی از منکر به آن 
تعلق می گیرد ایجاد انســجام حول محور والیت و قرآن است. 
بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر باید در ساحت نظام 
سیاســی اســام اتفاق بیفتد. آن هایی که به دنبال انزوای ولی 
جامعه و قرآن هستند، اصلی ترین مخاطبان نهی از منکرند؛ زیرا 

بزرگ ترین منکر را مرتکب می شوند.

رسانه ها باید زمینه ساز برطرف شدن عیوب حاکمیت باشند
حاج ابوالقاسم به ساز و کارهای انجام امر به معروف و نهی از منکر 
نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: در جوامع امروزی برای انجام 
این امر واجب و مهم، ساز و کارهای متنوعی وجود دارد که رسانه 
از مهم ترین آن هاست. الزم است صدا و سیما، روزنامه ها و جراید، 
حتی فیلم هایی که در شــبکه های مجازی یا در شــرکت های 

خصوصی ســاخته می شــوند، ابزاری برای نهی از منکر باشند. 
اشخاص باید صدای خود را از طریق رسانه ها به گوش مسئوالن 
برسانند. آن ها باید مطالبه گر باشند و در راستای وظایفشان که 
مهم ترین آن انسجام ملی و انسجام امت اسام است، نهی ازمنکر 
کنند. عاوه بر آن نباید از نقش مهم منبرها غافل شد. منبرها 
و فضاهایی که تریبون هایی در آن وجود دارد، اثرگذاری زیادی 

در جامعه دینی دارند. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان مشــکات این مســیر و 

وابســته بودن رسانه ها عنوان می کند: رسانه ها نباید 
وابسته باشند و البته دولت ها هم موظف هستند که 
به رســانه ها کمک کنند تا آن ها زمینه ساز برطرف 
شــدن عیوب و نقاط ضعف دولت ها باشند. رسانه ها 
باید استقال خود را از نهادهای حاکمیتی حفظ کنند 
و در نظر داشته باشند که بهترین رسانه ها، رسانه های 
مردمی هستند. رسانه هایی که به نهادهای حاکمیتی 
وابسته نیستند، می توانند آزادانه و مستقل، دولت ها 
و جریان های حاکم را در مسیر حفظ و تداوم وحدت 

جامعه نهی از منکر کنند.

مسئوالن قدردان افرادی باشند
 که از آن ها انتقاد می  کنند

حاج ابوالقاسم خاطرنشان می کند: از بهترین زمینه ها 
برای نهی از منکر، مجالس حسینی است؛ مجالسی 
مردمی که وابسته به هیچ نهادی نبوده و به معنای 
واقعی کلمه مردمی هستند. آن ها باید نهی از منکر 
کنند تا صدایشان توسط مســئوالن شنیده شود. 
رئیس پژوهشــگاه فقه نظام با اشــاره به ســخنان 
 چند هفته گذشــته یکی از واعظان مشهور کشور و 
امر بــه معروف کردن نماینــدگان مجلس توضیح 
می دهد: صرف نظر از لحن و ادبیات ایشان که شاید 
بهتر بود قدری محترمانه تر باشد، این اتفاقی خوب 
است. نباید نمایندگان مجلس یا سایر مسئوالن از 

اینکه توسط تریبون های مردمی نقد شوند ابایی داشته باشند. 
این منبرها اصلی ترین ابزار ما برای نهی از منکر است و اگر این 
ابزار را از دســت بدهیم ممکن اســت نظام ما دچار انحطاط یا 

عقب ماندگی شود.
او در پایان تأکید می کند: مسئوالن باید این حدیث امام صادق)ع( 
را که فرمود: »َرِحَم اهللُ اْمَرًء اَْهدی اِلََیّ ُعُیوبی«؛ خدا رحمت کند 
کســی که عیوب مرا به من هدیه کند، مد نظر داشته باشند و 

قدردان افرادی باشند که از آن ها انتقاد می کنند. 

عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با قدس از ضرورت امر به معروف حکمرانان می گوید

منبر، اصلی ترین ابزار نهی از منکر است

والیت شیطان اجازه نمی دهد انسان، مسلمان از دنیا برود     شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در حسینیه شیخ مرتضی زاهد تهران گفت: نخستین قدم از حداقل آدمیت این است که انسان از دروغ، غیبت و تجاوز به اموال دیگران پرهیز کرده و به واجباتی نظیر نماز اول 
وقت بپردازد. اگر انسان از گناه پرهیز و به واجبات الهی عمل کند از صراط مستقیم به راحتی عبور می  کند. امام حسین)ع( می فرمایند: »اگر شما به قیافه آدم در قیامت وارد شوید، ما را می بینید«؛ هر کس چشم ناپاک، زبان تیز و گوش دزد داشته باشد، قیافه آدمی ندارد؛ کسانی که به 

راحتی گناه می کنند تحت والیت شیطان قرار دارند؛ والیت شیطان اجازه نمی دهد انسان، مسلمان و به شکل آدم از دنیا برود. گریه بر مصائب امام حسین)ع( جبران گناهانی است که انسان در اثر نادانی در نوجوانی یا جوانی انجام داده است.

اربعین حسینی ظرفیتی بزرگ برای طرح مسائل معرفتی است       رسا: حجت االسالم دکترحسین سوزنچی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( در نشست تخصصی »اربعین و خانواده« گفت: اربعین و عاشورا ظرفیتی بزرگ برای طرح همه مسائل معرفتی است؛ در دل 
عاشورا مباحثی ناب در زمینه خانواده وجود دارد که ده ها منبر از دل آن خارج می شود. محال است کسی در اربعین حاضر شود و هیچ گونه تغییری در وجود او حاصل نشود؛ این حرکت آن قدر برکت و معنویت به همراه خود می آورد که همه مردم به نوعی تحت تأثیر آن قرار می گیرند؛ 
هرچند شاید ما به چشم خود این تحوالت را نبینیم. شیطان همیشه در کمین انسان های نیک قرار دارد؛ مهم آن است که موانع را با اربعین از پیش رو برداریم و شیطان را نیز از خود دفع کنیم، چراکه روایت داریم شیطان با محبان اهل بیت)ع( بیشتر کلنجار می رود تا آن ها را فریب دهد.

کتابخانه

مسئوالن نباید 
از اینکه توسط 

تریبون های مردمی 
نقد شوند ابایی 
داشته باشند؛ 

باید این حدیث 
امام صادق)ع( را که 

فرمود: »َرِحَم اهللُ اْمَرًء 
اَْهدی اِلََیّ ُعُیوبی« 

مدنظر داشته باشند و 
قدردان افرادی باشند 

که از آن ها انتقاد 
می کنند

بــــــرش

  گفت وگو با حجت االسالم مظاهری درباره آینده انقالب اسالمی در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی

حوزه و دانشگاه باید از مبانی انقالب دفاع کنند
معارف/ سید جواد نقوی: بحث آینده پژوهی از مباحث مهمی است 
که با توجه به ســرعت تغییرات در جهــان و ضرورت نگاه به آینده و 
تحلیل و برنامه ریزی در بســیاری از کشور های جهان، امروزه توانسته 
نجات بخش باشــد. بر این اســاس، یکی از مباحث مهم برای  انقاب 
اسامی هم بحث آینده آن است.  به همین دلیل با حجت االسام دکتر 
ابوذر مظاهری، از استادان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
گفت وگویی صورت دادیم که رویکرد کتاب آخرش آینده پژوهی انقاب 

اسامی و بحث درباره تمدن نوین اسامی است.

  انقالب اســالمی در بستری به وقوع پیوست که هیچ کس 
انتظارش را نداشــت؛ آیا با همین نگاه می توان به گروهی که 

امکان تحقق تمدن اسالمی را زیر سؤال می برند پاسخ داد؟
اگر ما بتوانیم دالیل و خاص بودن به وقوع پیوســتن انقاب اسامی 
را به صورت علمی تبیین کنیم، قطعاً می تواند در تبیین تمدن نوین 
اسامی به ما کمک کند. انقاب را نباید فقط در حد یک شگفتی نشان 
دهیم؛ چرا که سؤال می شود پس احتماالً دیگر تکرار نخواهد شد، چون 
شــکل گیری تمدن نوین اسامی هم با توجه به سیطره تمدن غرب، 
نیازمند معجزه یا کار خاص و ویژه ای است. ما باید بر اساس شاخص ها 
و مؤلفه های علمی روی انقاب اســامی کار کنیم و براساس بررسی 
تاریخی دیــن، آن را تبیین کنیم؛ وقتی این گونه پیش برویم تبیین 

تمدن اسامی هم دور از دسترس نخواهد بود.

  اگر بخواهیم انقالب اسالمی را به صورت علمی تبیین کنیم 
از چه طریقی باید پیش برویم؟

ابتدا باید گفت می خواهیم به چه زبانی این تبیین را انجام دهیم. ما باید 
نسبت خودمان با مخاطب اندیشه ای را پیدا و به همان صورت عرضه 
کنیم. وقتی قرار است تمدن نوین اسامی را برای جهان عرضه کنیم، 
باید با زبان خودش باشــد و ابزارهایی که مورد تفاهم بین ما و جهان 
است؛ از کتاب تا مقاله، کنگره و نشست و... مهم تر از همه این است که 
زبان متناسب و کانال تفاهم بدست بیاید که آن هم معیار علمی است.

  شما در کتاب خودتان به بحث آینده پژوهی انقالب اسالمی 
اشاره کردید؛ ما چه نیازی به آینده پژوهی داریم و این بحث چه 

کمکی به دستیابی به تمدن نوین اسالمی می کند؟
بحث آینده پژوهی یک ضرورت است؛ درست است که انقاب اسامی 
یک پدیده خارق العاده اســت و با بسیاری از مشهورات افکار عمومی 
جهان ســازگار و هماهنگ نیســت اما ما نیازمندیم درباره آینده آن 
مطالعه کنیم؛ اینکه این پدیده در جهان امروز چقدر می تواند ادامه پیدا 
کند؛ مثاً همین تمدن اسامی یک افق است که نیازمند آینده پژوهی 
است تا ظرفیت ها و چالش هایش، ارزیابی و تهدیدها و فرصت های آن 

شناسایی شود.

 شما در کتاب خود هنگام بحث درباره آینده انقالب اسالمی، 
به سه محور اشاره می کنید؛ تداوم و توسعه، مهار و کنترل و 
استحاله؛ آیا  استحاله از طرف مردم صورت می گیرد یا حاکمیت 

یا هر دو با هم تأثیرگذار هستند؟ 
اصوالً در علم آینده پژوهی به ســه نوع آینده توجه می شــود؛ آینده 
ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب. قاعدتاً مبحث از آینده ممکن 
آغاز می شود، ولی ما در بحث آینده انقاب اسامی با چند نگاه روبه رو 
هستیم؛ دســته ای معتقدند انقاب اسامی دست از ایدئولوژی خود 
برمی دارد و دچار به اصطاح »ترمیدور« می شــود که در آثار غربی ها 
موجود اســت. مدل دوم هم که غربی ها به آن پرداختند، این اســت 
که اگر انقاب اسامی هم دســت از آرمان های خود برندارد، غرب و 
نظام سلطه با تحریم و مدل های مختلف فشار، انقاب را از رسیدن به 
اهدافش باز می دارد. در مدل نخست که بازگشت در آن اتفاق می افتد، 
فرهنگ انقابی توسط مردم و مسئوالن استحاله و اهداف و آرمان های 
انقاب کمرنگ می شود؛ موضوعاتی مثل سبک زندگی و فساد، فرهنگ 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد. به طورقطع بصیرت، شناخت، مقاومت و 
خودآگاهی مردم نســبت به حرکتی که آغاز کردند و ادامه می دهند، 

مهم ترین عامل جلوگیری از استحاله شدن است.

 آیا ما نیازمند مدل سازی و تولید نظریه فرهنگی براساس 
تراث و متفکران خودمان هستیم  یا با برطرف کردن بخشی از 

مصداق های فرهنگی هم می توانیم اثرگذار باشیم؟ 
 اگر ما بخواهیم اســتحاله صورت نگیرد یا دچار عادی شــدن و مهار 
نشویم، راه های مختلفی وجود دارد و با ابعاد مختلف روبه رو هستیم. یک 
بعدش این است که نخبگان و اندیشمندان ما باید با این مسائل همراه 
شوند؛ یعنی تا حوزوی ها و دانشگاهیان ما با انقاب همراهی نکنند و 
همزبان و همفکر نشوند، نمی توانند بنیادهای فکری انقاب را تقویت و 
پشتیبانی کنند و طبیعی است که انقاب دچار تنزل می شود. انقاب 
باید بتواند اندیشه های خود را توجیه و تبیین و به صورت معقول از آن ها 
دفاع کند. انقاب در مسیری  قدم برمی دارد که با موانع متعددی روبه رو 
است؛ جریان روشنفکری که مبانی غربی را پذیرفته یکی از آن هاست.

انقالب اسالمی

  معیشت مؤمنانه / بخش هفتم

مؤمن در »تولید ثروت حالل« بازنشستگی ندارد
معارف: موالی به مســلمانان غیرعربی گفته می شــد که پس از 
رحلت پیامبر)ص( که حکومت به دست امیرالمؤمنین)ع( نیفتاد 
و بنی امیه نفوذ کردند، آرام آرام بی عدالتی ها نســبت به آنان آغاز 
شــد و با آن ها مانند غام رفتار می شد. یکی از دالیل محبوبیت 
امیرالمؤمنین)ع( در میان ایرانیان همین موضوع بود که ایشــان 
به غیرعرب ها نیز بی عدالتی نمی کرد و با کرامت با آن ها برخورد 
می کرد. همین موضوع سبب شــد به امیرالمؤمنین)ع( شکایت 
ببرند که دیگر مثل زمان پیامبر)ص( ســهم ما از بیت المال مثل 
سایر مسلمانان نیست. حضرت علی)ع( نزد زمامداران رفت و این 
موضوع را مطرح کرد که با مخالفت آن ها روبه رو شــد، به همین 
منظور به موالی فرمودند، بروید و خودتان تجارت کرده و سرمایه 
تولید کنید. چرا نباید بچه هیئتی ها این حرف را سرلوحه کارشان 
قرار داده و با مشورت در این عرصه ها ورود کنند؛ البته این تجارت 
و کار طبق آیه قرآن که می فرماید: »رَِجاٌل اَلّ تُلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َواَل بَْیٌع 

« نباید مانع از یاد خدا شود. َعن ِذْکِر اهلَلِّ
براســاس آنچه ذکر شــد بخشــی از وظیفه ما بــرای مبارزه با 
بی عدالتی این است که خودمان دست به کار شده و وارد جریان 
تولید ثروت شــویم. روایت داریم انســان باید سه چیز را همواره 
داشــته باشد، نخست، خشوع نســبت به خدای تعالی در پیدا و 
پنهان؛ دوم، عادل بودن در وقت خوشــی و ناراحتی و سوم، پول 
درآوردن در فقر و غناست. اکنون در کشور ما حجم بسیار زیادی 

از بازنشســتگان وجود دارند که به حقوق بازنشستگی اکتفا 
کرده و کار نمی کنند؛ در حالی که مطابق روایات، انسان 

بایــد همواره در حال کار و تجارت باشــد و تا آخر 
عمر به تولید ثروت بپردازد. پس کسب ثروت 

همیشه خوب است. روایاتی داریم که ائمه 
شیعیان  می فرمایند،  معصومین)ع( 

ما گدایی نمی کنند؛ این حرف 
نشــان می دهد نفــرت از 

ذلــت باید خــود را 
نشان  زندگی  در 

بدهد.
کــه  نکتــه ای 

نبایــد آن را فرامــوش کنیم 
این اســت که بدســت آوردن 
مال حال نیز بســیار مشکل 
اســت. داســتانی هســت که 
امام صادق)ع( غامشان را برای 
تجارت به مصر فرســتادند، او 
و همراهانــش وقتی فهمیدند 
جنســی که برده اند در مصر 

یافت نمی شود، با هم پیمان بستند که جز سود 100 درصدی آن 
را به فروش نرســانند. وقتی در بازگشت سود حاصل از تجارت را 
به امام صادق)ع( داد و قضیه را به ایشان گفت، حضرت آن مقدار 
سود متعارف را برداشتند و گفتند بقیه آن را که با چنین پیمانی 

بدست آمده، نمی خواهند. 

 وقتی مدعیان والیت به نظریات رهبر انقالب عمل نمی کنند
یکی از مشکات در کشور ما اســراف است؛ در حالی که گفته 
شده دارایی های شیعه را هدر ندهید. کامی از امیرالمؤمنین)ع( 
است که ایشان دردمندانه فرمودند: »أفسدتم علّي رأیي بالعصیان 
و الخذالن« یعنی شما نظریه های خوب من را فاسد کردید؛ اگر 
ســؤال شد که نظریه چگونه فاسد می شــود، باید گفت با عمل 
نشــدن به آن این اتفاق می افتد. شما کاری کردید که شامیان 
بگویند، علی شــجاع اســت ولی علم نظامی ندارد که شکست 
می خورد. این سخن، یعنی عمل نکردن و مطیع نبودن ما نسبت 
به ائمه، ســبب می شود سوءتفاهم نیز نســبت به ائمه به وجود 
آید. این کام امیرالمؤمنیــن)ع( در مورد نظریات رهبر معظم 
انقاب نیز مصــداق دارد؛ چرا که به  گفته حضرت علی)ع( »ال 
رأی لمن ال یُطاع« یعنی کســی که اطاعت نشود انگار نظریه ای 
ندارد. نظریه هایــی چون »ساده زیســتی« و »اقتصاد مقاومتی« 
توســط رهبری طرح شــده اند، ولی دلیل اینکــه ما را از 
این وضعیت بیرون نمی برند این اســت که توسط ما 
مدعیان والیت، به آن ها عمل نمی شود. در چنین 
وضعیتی شــاید غیبت امام عصر)عج( از یک 
جهت لطف به ما باشــد؛ چــرا که وقتی 
حاضر نیســتیم مثًا 20 کیلو بار را 
به فرموده رهبری جابه جا کنیم 
هزار  می خواهیــم  چگونه 
کیلو را در زمان ظهور 
کنیــم؟  تحمــل 
بیت)ع(  اهــل 
می فرماینــد: 
أَْمَرنَــا  »إَِنّ 
ُمْسَتْصَعٌب«  َصْعٌب 
یعنی اجرای دســتورات ما 
است  سخت  بیت)ع(  اهل 
و کســی توان انجام آن را 
ندارد، مگر اینکه فرشته یا 
نبی مرسل یا مؤمنی باشد 
کــه دل او در کــوران با 

آزمایش شده باشد.
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   حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی
  سیدجواد نقوی

      صفحه 4

«آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه»
استاندارى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد 
﹢دروی  ﹫︧ــ️ و ﹉ (٢١) د︨ــ︐﹍︀ه︠  ︑︺ــ︡اد︋ 
﹝︧ــ︐︺﹞﹏ ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و  ︀﹆﹢﹇﹩ دارای 
︮﹑﹫️ ︵︊﹅ ︫ــ︣ح ︠︡﹝︀ت ﹝︤اــ︡ه وا﹎︢ار 
﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ا︫ــ︀ص وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︋︣﹡︀﹝ــ﹥  ︋︣ا︨ــ︀س   ١٣٩٨/٠۶/٢٧ ــ︀ر︑ از 
ز﹝︀﹡︊﹠ــ︡ی ︑︡وــ﹟ ︫ــ︡ه از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
︋ــ﹥ آدرس  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️  ︑ــ︡ار﹋︀ت 
www.setadiran.ir ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ دا﹡﹙﹢د ا︨﹠︀د 
ــ﹞︀ره ١٠٩٨٠٠٠٢١۵٠٠٠٠٠١ ا﹇︡ام   ︫﹤ ﹝︤ا︡ه︋ 
و ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٠٧ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل 
︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋︣ ا︨ــ︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︡رج در 
︀ً از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د  ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︮︣﹁

 .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام /ع
۹۸
۰۸
۰۴
۵

ع ۹
۸۰
۸۰
۵۲

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول 

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

را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
 ︩︋  ﹤︋  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ﹅︣︵ ــ﹥ را از︭︣︐﹠﹞
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٧، از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
www.setadiran. :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
﹢رت  ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ir ا﹡︖︀م︠ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/١٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
﹫︀︋︀ن   ︠- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹞﹫﹠﹩   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ا﹝︀م︠ 
٩٨/۶/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٠٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٣
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١۵ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹩ ﹙﹢ ﹝︡ل 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩  دودی  ر﹡ــ﹌   ١٣٧٧
677594 و  ٣٣٣س٢٢ اــ︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
 ﹩︱︑︣﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ IR 76165003540 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
︠﹫︣آ︋ــ︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۰۴
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨٧ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٢٢ن٨٧   ︫﹤ ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ر﹡ــ﹌︨ 
ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2586111 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
S1422287028542 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ا︡ا﹡﹩ ︵︣﹇﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۰۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹑ک ٢٩۴٣٢  ﹥ دا﹡﹌ آ︎︀ر︑﹞︀ن︎  ︣گ︨   ︋﹉︑ ︡﹠ ا︮﹏︨ 
﹁︣︻﹩ از١٨٢-ا︮﹙﹩ ١٠︩︋ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ا︮﹏ 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹠︀م ︎﹢︀ د﹜﹫﹙﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙٠٩٣٩٩٩٨١٠۶﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠٩١۵۴١٧٩٠٠٧

/ع
۹۸
۰۷
۸۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ️﹋︣ ︣م︫  ﹫︣از︨   ︫️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩۵٧٣٩ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٣٠٢۴٢۴۴١
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر  
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩٧ 
 ️︣︡﹞ و ︠︡﹝︀ت ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︫︡ــ ︉﹢︭︑
︋︭﹫︣ ﹝︀︨ــ︉ ︑﹢س ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩١۴٠٠۵٢٧٧۵٠٨ 
︋︀زر︨ــ﹩،  ︨ــ︀ز﹝︀ن  و  ا︮﹙ــ﹩  ︋ــ︀زرس  ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان 
︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، 
︋ــ﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠٠٣٣٨٣۴︻﹠ــ﹢ان ︋︀زرس 
 .︡﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹩﹚︻
روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇ــ︡س ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 

︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡.
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٣۵۴٢)

س
,۹
۸۰
۷۹
۰۵

﹝ــ︡ل٩٧  ︨ــ﹞﹠︡  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو  ︨︊︤(︨ــ﹠︡)  ︋ــ︣گ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩                       ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩  ︨ــ﹀﹫︡  ر﹡ــ﹌  ︋ــ﹥ 
  124K1201231 ــ︣ان۶٧۴ ص٣٩ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر٣٨ ا
 ﹜﹡︀  ︠﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞ NAAC91CE3JF381270  ﹩︨︀ و︫﹞︀ره︫ 

﹁︀︵﹞﹥ ﹝︣ادی ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد  

/ع
۹۸
۰۸
۰۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره۴٧﹇﹛      

(در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ء ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ 
︔8077️︊)د︻ــ﹢ت  ︫﹞︀ره47﹇﹛(︋︪ــ﹞︀ره  ﹝ــ︣ 
︋︺﹞ــ﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر                                                              
روز  ﹋ــ﹥ راس ︨ــ︀︻17️  اول  ﹡﹢︋ــ️  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
 ﹏︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ98/07/11︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ذ︖﹠︎
ا︋﹢︵︀﹜ــ︉   - ا︋﹢︵︀﹜ــ︉  در﹝﹏:﹇﹛-︎︣د︧ــ︀ن-︋﹙﹢ار 
︫ــ﹞︀ره - ﹉︧ــ﹫﹠﹫﹥ ا﹝︀م ﹝﹢︨ــ﹩ ﹋︀︸﹛(ع) ︑︪﹊﹫﹏ 
ا︨ــ️  ︋︢﹋ــ︣  ︋ــ﹛ ر︨ــ︀﹡﹫︡. ﹐زم  ﹝﹫﹍ــ︣دد ︱ــ﹢ر 
داو︵﹙︊﹫ــ﹟ ︻︱﹢ــ️ در ﹨﹫︀ت ︑︭﹀﹫ــ﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥ 
 ︀︋98/07/10︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ﹩︐︧ــ︀︋ ﹩﹞ ﹩︀و﹡ــ︺︑
در د︨️ دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ارک ﹐زم ︋﹥ ﹝﹏ ﹇﹛-75﹝︐︣ی 
︻﹞︀ر ︀︨ــ︣-︋﹙﹢ار ︑︺︀ون -﹝︖︐﹞︹ ادارات -︨ــ︀︠︐﹞︀ن 
﹝︣︡ــ️ ︑︺ــ︀ون،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹛ 
-ا︑︀ق212(︨︀︻︀ت اداری)﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︡ا︑﹢ری ا﹇︡ام︡﹡︀﹋ ︣م﹁ ﹏﹢︑ و
︀ً ﹨ــ︣ ــ﹉ از ا︻︱︀ء︗ــ️ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︑︀م  ︲﹞﹠ــ
ا﹐︠︐﹫︀ر/و﹋﹫ــ﹏ ︠ــ﹢د ︋ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︱ــ﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥                                                                                                                             
 ﹢︱︻)︣﹍︡﹊ ︀ق﹀︑︀  ︋﹩︐︧︀ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ و ا︻﹞︀ل رای ﹝﹩︋ 
و ﹡﹞︀﹠ــ︡ه) ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀ ︑︀ر98/07/09︋﹥ آدرس 
﹇﹛-75﹝︐︣ی ︻﹞︀ر ︀︨︣-︋﹙﹢ار︑︺︀ون- ﹝︖︐﹞︹ ادارات 
-︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣︡ــ️ ︑︺ــ︀ون،﹋︀ر و ر﹁ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹇﹛ -ا︑︀ق 212(︨ــ︀︻︀ت اداری)﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ 
︎︦ از اــ︣از ﹨﹢️ و ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜ــ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︣﹎﹥ ورود 

︋﹥ ︗﹙︧﹥ ︗︀﹝﹡ ️﹠︡ه ︻︱﹢ ︮︀در ︫﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:1-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︀ت ︑︭﹀﹫﹥

2-ا﹡︐︀ب ﹡︀︸︣ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥
﹝︣︡️ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹇﹛

/ع
۹۸
۰۸
۰۷
۷

 ︤︻ ﹟﹫︧︡﹝﹞︤م
 ﹩︨︡﹠﹞ ﹤︐︫ات درر ﹤︐︧︀︫ در︪︠︀ن و ﹩﹛﹢︊﹇
 ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹟﹝︺︡ن ﹝︊︀ر﹋﹞﹢ن ︋︀︫﹥،از︮﹞﹫﹛ ﹇﹙︉ ا

.﹜﹍﹫﹞ ﹉︣︊︑ ️︋︋︤رگ وارز︫﹞﹠︡ رو
 از ︵︣ف ︠︀﹜﹥ ﹝﹠︀ز

/ع
۹۸
۰۸
۰۷
۵

/ع
۹۸
۰۷
۶۸
۸

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم )
︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹢ارد زــ︣ را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ︋︭ــ﹢رت ا︗︀ره                    

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
١- ︑︀﹋︧﹩ ︋﹫︧﹫﹛ ١٣٣

(︡︡︖︑) (﹩﹚︺﹁ ︀رواش﹋) CNG ︀ه﹍︀︗ ︉﹠︗ ﹩︋﹢﹠︗ ٢- ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ در ︗︀﹡︊︀زان
(︡︡︖︑) ︫︣ ︴︨ ︀ی ا︑﹢︋﹢س﹨︀﹍︐︧٣- ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا

︐﹫﹢︨ -۴︀ی ا﹇︀﹝︐﹩ ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫︡﹝︣︑︱﹩
۵- ﹇︭︣ ︋︀دی ︎︀رک ︋︧﹫︕

۶- وا︡﹨︀ی اداری- ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︑︖︀ری ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن داد﹎︧︐︣ی
(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞︡﹫︨ ︹﹝︐︖﹞  ︀ری ︫﹞︀ره ١٨، ١٩ و ٢٠︖︑ ︡٧- وا

﹤︣داری وا﹇︹ در ︗﹠︉ ︎︀︨︀ژ ︗﹢اد︫ ٨- ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︫﹞︀ره ٢
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٣٠/۶/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٧/٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٣- ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️.
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/١٠

٧- ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤اــ︡ه و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇ــ﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری                                          
︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣ /ع روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

۹۸
۰۷
۶۸
۷

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای _(﹡﹢︋️ اول)
١-  ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ر︫️– ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩- ︋︀﹐︑︣ از ﹝﹫︡ان ﹝︭﹙﹩.    

١-٢- ﹝﹢︲﹢ع ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥: وا﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︋︣﹇︨︣︀﹡﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ا﹝﹢ر ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ دو و ︀ر ر︫️ از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️      
٢-٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :وا﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︋︣﹇︨︣︀﹡﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ا﹝﹢ر ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ︨﹥ و ︎﹠︕ ر︫️ ،آ︨︐︀﹡﹥ و رود︋︀ر از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️    

 : ﹏︫︣ح ︗︡ول ذ ﹤︋ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︀ ︤یوار ︩﹫﹁: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٣-﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كارمبلغ برآوردى (ريال)شماره مناقصه شرح مناقصه رديف 

638/238/539/873575/157/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق منطقه دو رشت 1

7813/186/580/745723/600/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق منطقه چهاررشت 2

943/485/617/552338/281/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق منطقه سه رشت 3

957/066/010/414517/301/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق منطقه پنج رشت 4

9614/655/294/304767/660/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق آستانه اشرفيه 5

973/682/309/786348/116/000-98واگذارى كليه عمليات برق رسانى در حوزه توزيع برق رودبار 6

٣- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :   ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ http://www.gilanpdc.ir️︀︨ –ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩- ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹝︤ا︡ه ﹨︀- ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩
۴- ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫﹢︭︑ ️︧︀︊﹫﹞ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ ا︨﹊﹟ ︫︡ه ﹁﹫︩ وار︤ی ﹝﹢︲﹢ع ︋﹠︡ ۶ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ آدرس ا﹞﹫﹏  tadarokat@gilanpdc.ir  ار︨︀ل و ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹡﹫︤ ︎﹫﹢︨️ ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭﹥( ︎︀﹋️ ا﹜︿ ) ار︨︀ل ﹎︣دد. 

︡︋﹩ ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م و︮﹢ل ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ︫︣ح ﹁﹢ق ︑﹢︨︳ ا﹟ ︫︣﹋️ ، ︋﹥ ﹝︡ارک ار︨︀﹜﹩ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د .
۵- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران : ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ︎﹠︕ ﹡﹫︣و از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︀ ︫﹠︡ .

︣︠ ️﹝﹫﹇ -۶︡ ا︨﹠︀د و ︫﹞︀ره ︧︀ب: ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل (︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر︀ل) ︋﹥ ︧︀ب ︍︨︣ ︫﹞︀ره ٠٢٠٧٣٩۴١٨٠٠٠٠ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︮︀درات ︫︺︊﹥ ۵۴٩ ﹁︣﹨﹠﹌ ر︫️ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن. 
٧- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از︑︀ر  ٣١/١٣٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︑︀ر  ١٣٩٨/٠٧/٠۴      ٨- ز﹝︀ن و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د ﹨︀ : اداره د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی  ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١۴ 
 ﹩︀︪﹎︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن ︋︀ز﹫﹡ ︹در ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ︑﹢ز ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳١٣٩٨/٠٧/١۴   راس ︨︀︻️ ١۴:۴۵ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه در ︋︣گ ︫︣ا ︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︑︀ر﹋︀︎ ︩︀︪﹎ ٩- ز﹝︀ن  . ︫︡︀︋ ﹩﹞
﹝﹩ ﹎︣دد .     ︑︊︭︣ه : ︱﹢ر ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ی ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت ج ︋︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨ــ️ .     ١٠- ︑︱﹞﹫﹟ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ﹇︣ارداد﹨︀ :۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد ︋﹥ 
︮﹢رت ︑︱﹞﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹋︀ر ﹁︣﹝︀ ︋︣ ا︨︀س ︋︣گ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ .     ١١- ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ﹇︣ارداد: ٢۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد در ﹇︊︀ل ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ .    ١٢- ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س : ٣٣۶٠۶۵٧١-٣٣۶۶٣٠٠۶-٠١٣    
١٣- ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹨︣  ﹉︀ ︑﹞︀م ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ .     ١۴- ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ ︻︡ه د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار (︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن ) ﹝﹩ ︋︀︫︡ . در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ 

tadarokat@gilanpdc.ir    : ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎    http://www.gilanpdc.ir       http://tender.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir    : ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا    :︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ︫︣︣ح ز ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ﹨︀ی ا﹍︀︎ ﹤︋
٩٨/٠۶/٣١ ﹤︊﹠︪﹊ : دوم ️﹢﹡ ا﹡︐︪︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ اول : ︫﹠︊﹥ ٩٨/٠۶/٣٠     ︑︀ر ︀ر︑

شركت توزيع نيروى برق استان گيالن
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 30 شهریور 1398 21 محرم 1441 21 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9067 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r چرا تشخیص خط فقر چالش برانگیز است؟
سه برابر شدن شــکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران و عدم توجه دولت و 
مسئوالن به این موضوع، ناشی از آن است که دولتمردان تعیین موضوع مهمی 
چون شــاخص فقر را به صورت رســمی مورد بی مهری قرار داده و به مشکالت 
معیشــتی گروه ها و دهک های ضعیف به خصوص کارگران بی اعتنایی می کنند. 
اگر خط فقر تعریف شده و به عنوان یک شاخص اقتصادی مورد توجه مدیران و 
مسئوالن کشور قرار بگیرد، بی شک بخش زیادی از مشکالت در برنامه ریزی ها، 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حل خواهد شد؛ از این رو حمایت از گروه های 
ضعیف و رصد جمعیت فقیر و کارگران زیر خط فقر باید ذیل شفافیت های خط 

فقر مشخص شود.
متأسفانه اعالم خط فقر در کشور از طریق سازمان های غیررسمی انجام می شود؛ 
مهم ترین جایگاهی که در دو ســال اخیر نسبت به اعالم خط فقر اظهار نظری 
داشته، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی است که ارگانی رسمی در این 
موضوع به شــمار نمی آید؛ چرا که تعاریف و اعداد بیان شده نمی تواند به صورت 

جدی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مداخله داشته باشد.
میزان خط فقر و نیاز کارگران و آسیب پذیران جامعه به میزان حمایت های دولتی 
باید از طریق سازمان هایی مثل مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اعالم شود تا این سازمان ها هر چه سریع تر تعریفی از فقر نسبی 
و فقر مطلق در کشور ارائه دهند؛ در این صورت است که دولت موظف به حمایت 
از گروه های ضعیف جامعه می شود. بی تردید یکی از مهم ترین دالیلی که مانع از 
تعریف خط فقر در کشــور می شود ناشی از تکالیفی است که پس از آن برعهده 
سازمان های مسئول در کشور گذاشته می شــود و دولت نگران این است که با 
تعریف رسمی خط فقر نتواند حمایت های الزم اقتصادی را از گروه های ضعیف و 

کارگران در کشور به عمل آورد.
با تعریف خط فقر اســت که می توان به یکی از مؤلفه های شفاف سازی دستمزد 
کارگران در کشــور رسید تا شــورای عالی کار بتواند هر چه سریع تر، واقعی و 
واضح تر دستمزد کارگران را تعیین کند و مجلس شورای اسالمی نیز نسبت به 

تعیین حقوق کارگران براساس شاخص اقتصادی کشور بپردازد.
دولت با بحث کافی بودن یا عدم کفایت هزینه زندگی مردم در چالش است و این 
مسئله هم سبب عدم اصالح قانون هدفمندی یارانه ها شده است؛ به طور قطع به 
این دالیل است که هنوز دولت به گروه های غیر نیازمند یارانه می دهد. اگر لوازم 
و ابزار اقتصادی الزم برای تأمین معیشــت کشور تعریف نشود، نمی توان تعریف 
دقیقی از حقوق مردم ارائه داد و وضعیت آن ها را با خط فقر محاسبه کرد. انتظار 
می رود دولت هر چه ســریع تر با ورود به این موضوع و تعریف واضح و شفافی از 
خط فقر، گروه ها و دهک های ضعیف را که کارگران نیز جزو آن هســتند، مورد 

حمایت جدی قرار دهد.

نحوه اعتراض به قطع یارانه نقدی مشخص شد
تسنیم: حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸  گفت: 
۳۰ شهریور پیامک های قطع یارانه برای مشموالن ارسال می شوند؛ آن دسته از افرادی 
که اعتراض دارند می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت کد رهگیری دریافت 
و اعتراض خود را ثبت کنند. به گفته این مقام مسئول، پیامکی با عنوان »خانوار شما 
مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است« به شماره سرپرست خانوار ارسال می شود که 

به جای سرشماره، عبارت »یارانه« در آن قید شده است.

وزارت راه به دنبال اختراع چرخ است! 
دانشجو: دبیر کانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از بی توجهی وزارت راه و شهرسازی 
به رفع ایرادات قراردادهای مشــارکتی ساخت مسکن در اقدام ملی، گفت: وزارت راه 
در بخش مسکن به دنبال اختراع چرخ است. فرشید پورحاجت گفت: ما یعنی کانون 
انبوه سازان، فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته ایم. این جلسه نیز 
برای رونمایی از این طرح بود که در آن تمام متولیان صنعت ســاخت و ساز مسکن 

مراتب اعتراض خود را به این طرح اعالم کردند.

کارشناسان معتقدند دولت باید اوراق قرضه منتشر کند

کوچ150هزارمیلیاردیسپردهها
 اقتصاد/ زهرا طوســی  سیمای اقتصاد ایران 
نشان می داد که تب تبدیل دارایی ها فروکش کرده 
و فرار از پول، که نقدینگی ها را تبدیل به ارز، سکه و 
ملک می کرد، پایان یافته است، اما کوچ سپرده های 
بلندمدت بانکی به حســاب های کوتاه مدت، دوباره 
خطــر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومــان به بازارهای 

سوداگرایانه را هشدار می دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی نسبت به 
سال گذشته با ۲۵ درصد افزایش به زودی مرزهای 

۲هزار هزار میلیارد تومان را لمس می کند. 
حال با توجه به اینکه طبق آمارها، امســال رشــد 
سپرده های کوتاه مدت چهار برابر رشد سپرده های 
بلندمدت نسبت به سال گذشته بوده است، به نظر 
می رسد موج آزادسازی هزاران میلیارد سپرده بانکی 
به زودی قرار اســت به یکــی از بخش های اقتصاد 
کوبیده شــود. چنانکه سال گذشته تنها ۲۱ درصد 
از منابع بانکی به صنعت آمده و حدود ۷۳ درصد به 

حوزه های مربوط به سفته بازی رفته است. 
با توجه به آنچه غالمرضا مصباحی مقدم،  عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیش از این گفته بود که ۷۴ 
درصد از کل سپرده های بانکی متعلق به یک درصد 
از ســپرده گذاران است، حال باید دید صاحبان این 
حساب ها چه تصمیمی برای سرمایه گذاری منابع 
خود می گیرند؟ این پرسشی است که کارشناسان 

در گفت و گو با قدس به آن پاسخ داده اند.

نقدشوندگیباال؛
جذابیتسپردههایکوتاهمدت

کارشناس  سلطانی،  علیرضا 
بانکی معتقد اســت، یکی از 
دالیل مهم باال بودن جذابیت 
ســپرده گذاری کوتاه مدت، 
باال بودن نقدشــوندگی این 

سپرده هاست که به صاحبان آن قدرت تبدیل کردن 
سریع آن به پول را می دهد.

سلطانی با اشاره به اینکه تا پیش از این، برخورداری 
همزمان ســپرده های کوتاه مــدت از امتیاز بهره و 
نقدشوندگی مناسب، جذابیت این سپرده ها را بسیار 

افزایش داده بود، می گوید: با تغییر نحوه محاسبه و 
پرداخت سود به حساب های کوتاه مدت از روزشمار 

به ماه شمار از این جذابیت کاسته شد.

به گفته وی، شــورای پــول و اعتبــار و بانک 
مرکــزی با توجه به باال رفتن قابل توجه ســهم 
ســپرده های کوتاه مــدت بانکی در مقایســه با 
ســپرده های بلندمدت، بر آن شدند که با تغییر 
نحوه پرداخت ســود ســپرده های کوتاه مدت از 
روزشمار به ماه شــمار، نقدشوندگی سپرده های 
بانکی را کاهش دهند، ولی با این حال همچنان 

شاهد رشد این حساب ها هستیم.
وی کوچ ســپرده های بانکی به سمت کوتاه مدت 
را دارای دو نوع تفســیر می داند و می گوید: تبدیل 
سپرده ها به کوتاه مدت برای شبکه بانکی به معنای 
این است که امکان سرمایه گذاری روی این پول ها 
را نــدارد و نمی تواند روی این منابــع خود به هر 
میزان که باشد حساب باز کند، این موضوع قدرت 
سرمایه گذاری بانک را کاهش می دهد، ولی از سوی 
دیگر جلوی زیاندهی بانک ها را از باب پرداخت سود 

به سپرده های بلندمدت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه ســود 
ســپرده در کوتــاه مدت ۱۰ 
درصد و ماه شــمار و نرخ سود 
بلندمــدت ۱۵ درصد اســت، 
تأکید می کند: به نظر می رسد 
۱۵ درصد نرخی نیســت که 
برای مشــتری الزام آور باشد، 
بــا توجه به این ســود، مردم 
ترجیح می دهنــد منابع خود 
را به سمت سپرده کوتاه مدت 
انتقــال دهند تا پــول برای 
دیگــر  ســرمایه گذاری های 
البته  باشد؛  در دسترسشــان 

محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت ماه 
شمار که به معنای پرداخت سود به کمترین مانده 

در یک ماه است، به سود بانک ها تمام می شود.

سیگنالهایکوچمیتواندمخربباشد
محمد جعفری نژاد، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: 
با توجه به شرایط اقتصادی، کوچ سپرده ها به سمت 
کوتاه مدت طبیعی اســت؛ به عبارتی در اقتصادی 
که تورم افسار گسیخته و عنصر نااطمینانی بر بازار 
حکمفرماست، افراد به دنبال این هستند از پولشان 
بیشترین بهره وری را داشته باشند تا متضرر نشوند؛ 

وقتی ســرمایه از سپرده بلندمدت که قابلیت قفل 
شــدن دارد، خارج می شــود، می تواند یک جریان 
نقدینگی عظیمی را ایجاد کند که به محض اینکه 
کوچک ترین سیگنال هایی از یک بازار دریافت کند، 

به سرعت به سمت آن هجوم ببرد.

بورس؛مقصدنقدینگی
وی با بیــان اینکه بانک ها 
خودشــان عامــل اصلــی 
بنــگاه داری و بزرگ تریــن 
ســفته بازان و دالالن کشور 
هســتند کــه بــه صورت 

منسجم و ساختاریافته عمل می کنند، می افزاید: با 
سود ســپرده ای که بانک می دهد و به طور عمده 
۱۵ درصد است ،طبیعی است مردم سپرده هایشان 
را از حالت ســپرده گذاری طوالنی در بانک خارج 
کنند، اما اینکه به کدام ســمت 
برود شــرایط اقتصادی مشخص 
می کند. با اتفاقاتی که این روزها 
در بازار ارز و طال می افتد به نظرم 
این ســپرده ها به این ســمت ها 
نخواهــد رفت، چون هــر کدام 
به روشــی از یک ثبات نســبی 
برخوردار شده اند. به نظر می رسد 
جایگزین مناسبی که اکنون برای 
سپرده ها وجود دارد، بورس است 
و نگاهی به شــاخص بورس که 
رشد باالیی داشته است نشان  می 
دهد حجم زیادی از سرمایه ها به 
این سمت رفته که کانال خوبی 

برای آرام گرفتن نقدینگی است.
به گفته وی، در شرایط فعلی، بازار سرمایه بهترین 
و کم ریسک ترین گزینه ســرمایه گذاری است، به 
شــرطی که متولیان با تغییر قانــون موجب فرار 
سرمایه از بورس نشوند و افراد نیز با تحلیل صحیح 
سرمایه گذاری کنند تا از رشد های این بازار منتفع 

شوند.
وی تأکید می کند: اگر بسترهایی که این پول ها را به 
سمت بورس سرازیر کند فراهم باشد، ما می توانیم 
این حرکت ســپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت 
را یک ســیگنال خوب در نظر بگیریم که منجر به 

تقویت تولید می شود؛ در واقع خارج شدن سپرده ها 
از بانک ها یک خطر تلقی نمی شود، بلکه در صورت 

مدیریت، یک موهبت است. 
وی می افزاید: البته سیاســت گذار بایــد بازارهای 
موازی تولیــد را با مالیات گرفتن کنترل کند و در 
عین حال باید جلو تصمیمات خلق الساعه و یک شبه 
در بازارهای مولد مثل بورس را بگیرد؛ عالوه بر این 
فضاهای دیگری مثل صندوق های ســرمایه گذاری 
ایجاد و مردم را ترغیب به ســرمایه گذاری در این 
مقاصد کند تا یک بازی دو ســر برد ایجاد شود که 
هم برای مردم ســود دارد هم نیاز اساسی کشور به 
نقدینگــی در بخش تولیــد را برطرف می کند و با 
خروج ســرمایه ها از بانک، قدرت نقدینگی بانک را 
نیز کاهش داده و آثــار تورمی بعدی را نیز کنترل 
می کند؛ همه این ها بــه نحوه مواجهه دولت با این 

امر بستگی دارد.

دولتاوراققرضهمنتشرکند
مسعود دانشمند، رئیس خانه 
اقتصاد ایران نیز معتقد است، 
با حرکت سپرده گذاری ها به 
ســوی کوتاه مدت، عالوه بر 
اینکه توان تســهیالت دهی 

بانک ها کاهش می یابد، یک پول پرفشار با قابلیت 
ایجاد تورم در انتظار اقتصاد ایران است که می تواند 

به هر سمتی برود. 
به گفته وی، این پول دم دستی می تواند امروز آتش 
بازار برنج را داغ کند و فردا تب دارو را در جامعه باال 
ببــرد و روزی دیگر با خرید کاالهای بادوام، در بازار 

لوازم خانگی نوسان ایجاد کند.
دانشــمند تأکید می کند: به نظرم نباید مقصد این 
پول ها را مشــخص کرد، چون اگر بگوییم احتمال 
رفتن این پول به سمت کدام بازار وجود دارد، پیامی 

به سوی صاحبان این نقدینگی مخابره می شود که 
باید همان کاال را خریداری کنند و این تبعات بدی 
دارد، ولی قدر مسلم این است که این منابع به سمت 
تولید نمی رود، بلکه به ســمت داللــی و کاالهای 

سردستی در بازار می رود.
وی می افزاید: اصوالً وقتی پیش بینی می شود که 
این اتفاق می افتد، یکی از وظایف دولت این اســت 
با ابزارهایی که در دست دارد کنترل نقدینگی را به 
دست بگیرد، همچنین با انتشار اوراق قرضه و دادن 
بهره مناســبی به این اوراق که می تواند سه ساله یا 
یکســاله باشــد، به هدایت منابع به سمت و سوی 
درست کمک کند. مثالً وزارت صنعت می تواند برای 
لوازم خانگی یا خودروســازی و صنعت ساختمان 
اوراق قرضه با ســود مناسب منتشر و این پول های 

سرگردان را جمع کند. 
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفته 
است: اگر از من بپرســید در شرایط فعلی که۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان از سپرده های بلندمدت به سمت 
ســپرده های کوتاه مدت رفته کدام یک از بازارها در 
معرض خطــر ورود این نقدینگی ســرگردان قرار 
می گیرد، باید بگویم که احتمال دارد بازار ارز هدف 
قــرار گیرد، چراکه بازار خودرو و مســکن به حدی 
رسیده است که کشش نداشته و در این دو بازار دیگر 
توان و تمایــل خریدی وجود ندارد؛ درنتیجه دولت 
باید هر چه زودتر شرایطی فراهم کند تا این نقدینگی 

وارد بازارهای جذاب دیگر شود.
به نظر می رسد تا زمانی که نرخ بازدهی در بخش های 
غیرمولد بیشتر از مولد است، مردم به سمت »کنز« 
کردن دارایی هایشان حرکت کنند مگر اینکه سیستم 
فعلی که بــازار غیرمولد را پر بازده کرده با ابزارهایی 
مثل مالیات اصالح شــود و دولت نیــز همزمان از 
سیاســت های پولی انقباضی )انتشــار اوراق قرضه( 
استفاده کرده و دامن اقتصاد را از این منابع پاک کند.

سیاست گذار باید 
بازارهای موازی تولید 
را با مالیات گرفتن 
کنترل کند و در 
عین حال باید جلو 
تصمیمات خلق الساعه 
و یک شبه در بازارهای 
مولد مثل بورس را 
بگیرد

بــــــــرش

 مجلس با توقف تصویب الیحه تجارت خسارت  را کاهش دهد     نود اقتصادی: فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: در نهایت خضوع به نمایندگان مجلس عرض می کنم، هر لحظه 
که زودتر روند تصویب بندهای الیحه تجارت را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می یابد. متأسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه، فاجعه آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر 
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شماره پرونده: 139804006228000014/2       شماره بايگانى پرونده: 9800734
شماره ابالغيه: 139805106092010247         تاريخ صدور: 1398/06/26

آگهى
بدين وسيله به آقاى سعيد دقيقى ارتيانى ابالغ مى شود كه:

ــه 23175 مورخ 98/05/03 مأمور اجرا  ــه 9800734 برابر صورتجلس در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــه  ــرح تصوير صورتجلس ــعيد دقيقى به ش ــماره انتظامى 134 ع 49 ايران 42 متعلق به س كاميون به ش
ــناس رسمى/ارزياب جمعاً به مبلغ 2/460/000/000 ريال ارزيابى  ــت بازداشت و طبق نظريه كارش پيوس
گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز 
ــناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000  ــتمزد كارش از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ــتمزد  ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس ريال به دفتر اين اجرا تس

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807990 م.الف 733
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002601/1      شماره بايگانى پرونده: 9804107
شماره ابالغيه: 139805106092010210         تاريخ صدور: 1398/06/26

دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى على رضا ميرشجاعيان حسينى نام پدر: حسن آقا تاريخ تولد: 1353/01/02 شماره 
ــود كه خانم نسرين بيگى چمله نام پدر: على  ــنامه: 285 ابالغ مى ش ــماره شناس ملى: 0937857696 ش
اكبر تاريخ تولد: 1361/05/01 شماره ملى: 5229009276 شماره شناسنامه: 490 جهت وصول يكصد 
عدد سكه طال تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 19063، تاريخ سند: 
1380/06/18، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804107 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــند شناخته نش ــرح متن س ــما به ش مورخ 98/6/6 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى  ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــق ماده 18 آئين نامه اج طب
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- 9807993 م.الف 734
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006092001724/1      شماره بايگانى پرونده: 9603005
شماره ابالغيه: 139805106092010208         تاريخ صدور: 1398/06/26

آگهى اخطاريه ماده 87
ــت- سكينه عاقلى حسين آباد نام پدر: محمدحسين تاريخ  ــيله به ورثه مرحوم مهدى چك دوس بدين وس
تولد: 1342/06/01 شماره ملى: 5228119051 شماره شناسنامه: 339- نوروزعلى چك دوست نام پدر: 
رمضانعلى تاريخ تولد: 1338/01/07 شماره ملى: 0872592766 شماره شناسنامه: 4- نيما چك دوست 
ــت نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1394/09/30 شماره ملى:  ــط قيم قانونى آقاى نوروز على چك دوس توس
0961158859 شماره شناسنامه: 0961158859- نويد چك دوست توسط قيم قانونى آقاى نوروز على 
ــماره ملى: 0929142373 شماره شناسنامه:  ــت نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1387/01/26 ش چك دوس
ــط وكيل خود عاطفه دادخواه مبلغ ديه  ــين زاده توس 0929142373 ابالغ مى گردد كه خانم زهره حس
ــت نسبت به سهم االرث شما در قبال طلب بستانكار بازداشت گرديده لذا طبق  مرحوم مهدى چك دوس
ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد 

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9807994 م.الف 735
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002592/1       شماره بايگانى پرونده: 9804098
شماره ابالغيه: 139805106092010202         تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــين تاريخ تولد:  ــامل صديقه خانى نام پدر: حس ــه مرحوم آقاى على اكبر عامرى ش ــيله به ورث بدين وس
1322/12/24 شماره ملى: 0701141190 شماره شناسنامه: 309، محمدرضا عامرى نام پدر: على اكبر 
ــماره ملى: 0924976020 شماره شناسنامه: 0924976020، اميرحسين  تاريخ تولد: 1378/06/16 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0926544977 ش عامرى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1382/02/20 ش
0926544977، نيلوفر عامرى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1384/02/13 شماره ملى: 0927541173 
ــتانى ابالغ مى شود كه خانم  ــنامه: 0927541173 با قيمومت محمدهادى آزادى پورقهس ــماره شناس ش
ــين تاريخ تولد: 1352/05/14 شماره ملى: 0940750538 شماره  ــتانى نام پدر: حس رؤيا آزادى پورقهس
شناسنامه: 1898 جهت وصول يكصد سكه يك بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره 
ــند: 1372/03/27، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق  ــند: 17815، تاريخ س س
ــان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــماره 43 شهر مشهد استان خراس ش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 98/6/6 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9804098 در اين اداره تش
ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ  ــار محلى آگهى مى ش مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9807995 م.الف 736
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006091000201/1         شماره بايگانى پرونده: 9802176
شماره ابالغيه: 139805106091005332           تاريخ صدور: 1398/06/20
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9802176 

ــماره ملى:  ــد: 1339/01/01 ش ــن تاريخ تول ــش نام پدر: عابدي ــه رحمانى من ــاى صديق ــيله آق بدينوس
ــين تاريخ تولد:  ــدم نام پدر: حس ــا پورعفتيان مق ــنامه: 2234 و عليرض ــماره شناس 5228078703 ش
ــماره ملى: 0930871952 شماره شناسنامه: 89832 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون  1362/12/06 ش
ــه  ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس ــند رهنى 14561 تنظيمى دفترخانه 243 مش س

ــما مورد  ــهد، آدرس ش ــون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش ــما صادر نمود و چ ــه ش 9802176 علي
ــما ابالغ مى گردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ  ــيله به ش ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوس شناس

589/147/203 ريال (پانصد و هشتاد و نه ميليون و صد و چهل و هفت هزار و دويست و سه ريال)
- اصل طلب: 502/441/619 ريال

- خسارت تأخير تأديه: 86/705/584 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/17
ــبه خسارت: 1398/02/17 تا تاريخ تقاضا  ــارت تأخير روزانه: 330/372 ريال، تاريخ مبناى محاس - خس
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده  ــد و خس ميباش
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار  ــناد رس 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از  ــده محس در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
ــت از:  ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس گذش
ششدانگ پالك ثبتى بيست هشت هزار و هشتصد و هشتاد و چهار فرعى از يكصد و هشتاد و سه اصلى 
ــهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى  بخش ده مش

ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9807998 م.الف 737
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

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

امالك واقع دربخش12 يزد – ده باال  و توابع
ــاحت  ــجر پالك ثبتى  برابر به مس ــدانگ زمين محصور مش ــعود رحمت پورشش ــى آقاى مس 2031اصل
ــورخ 1398/04/22واقع در ده باال   ــماره 139860321006000972م ــع بموجب راى ش 1697مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه  از خدا مراد و رشيد ايدون مالكين  رسمى  
ــاحت  ــالك ثبتى  برابر به مس ــجر پ ــدانگ زمين مش ــعود رحمت پور شش ــاى مس ــى - آق 2035- اصل
ــورخ 1398/06/03واقع در ده باال   ــماره 139860321006001353م ــع بموجب راى ش 1550مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه از خدا مراد ايدون مالك  رسمى    
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص بديهى اس

خواهد شد.9808031
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

امالك واقع دربخش16 يزد – سانيج  و توابع
ــاختمان  ــتمل بر س ــدانگ زمين مش ــانيج  شش ــى از24- اصلى – آقاى محمد على دهقانى س 623فرع
ــماره  ــاحت 462/20 مترمربع بموجب راى ش ــمتى از پالك ثبتى برابر به مس ــاز بطورمفروز قس نيمه س
ــانيج  خريدارى عادى از ولى  ــمه قلعه س ــورخ 1398/05/28واقع در چش 139860321006001214م

هاشمى مالك  رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص بديهى اس

خواهد شد.9808032
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

امالك واقع دربخش12 يزد –  ده باال  و توابع
16- اصلى – آقاى جليل جعفرى پورهدش  ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى برابر 
ــاحت 110/60مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001292مورخ 1398/05/31واقع  به مس

در ده باال  خريدارى عادى مع الواسطه  از عبدالحسين كشاورزى مالكى  رسمى   
16- اصلى – آقاى محمدرضا جعفرى پورهدش  ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى 
برابر به مساحت 116مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001294مورخ 1398/05/31واقع 

در ده باال خريدارى عادى مع الواسطه  ازعبدالحسين كشاورزى مالكى  رسمى  
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص بديهى اس

خواهد شد.9808033
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14 
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

امالك واقع دربخش6 يزد –  تفت و توابع
 757 فرعى از4935 - اصلى – خانم رقيه فالح حسينى ششدانگ زمين مشتمل بر ساختمان بطورمفروز 
قسمتى از پالك ثبتى برابر به مساحت 475 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001380مورخ 

1398/06/10واقع در روستاى حسينى  تفت  در ازاى مالكيت  رسمى متقاضى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص بديهى اس

خواهد شد.9808034
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1398/07/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت و توابع
ــدانگ زمين  ــاع از شش 220 فرعى از 4932 - اصلى – خانم آدخت بختيار مباركه پنجدانگ و نيم  مش
محصور پالك ثبتى برابر به مساحت  ششدانگ 5576/50 مترمربع  واقع در روستاى مباركه  كه در اگهى 
هاى قبلى مقدار پنجدانگ مشاع از ششدانگ به اشتباه چاپ گرديده كه بدينوسيله  اصالح مى گردد . 

ــد بديهى  ــار آگهى مى باش ضمنا اعالم مى دارد مهلت  اعتراض به آگهى اصالحى يك ماه از تاريخ انتش
ــند مالكيت صادر خواهد  ــراض طبق مقررات س ــدت مذكوروعدم وصول اعت ــت در صورت انقضاى م اس

شد.9808039
تاريخ انتشار: شنبه 1398/06/30

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

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى  شماره139860327006000193مورخ 98/4/10 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتان طارم تصرفات مالكانه  ــند رسمى مستقر درواحد  ثبتى شهرس ــاختمان هاى فاقد س ثبتى اراضى س
ــادره از زنجان به  ــنامه 355 ص ــماره شناس ــارض متقاضى آقاى مجتبى محمدى فرزند على به ش بالمع
ــاحت 121/63 متر مربع كه پالك  ــش دانگ يك باب عمارت به مس ــماره ملى4284346458 در ش ش
2110 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك146 اصلى براى ان  منظور شده در شهر آب بر كه از مالكيت 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15  ــمى حنيفه  محمدى محرزگرديده اس رس
ــبت به صدور مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند در  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش روز آگهى ميش
ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو ماه اعتراض  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها تاريخ انتش ش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض با درخواست  ــليم و پس از اخذ رس خودرا به  اداره ثبت محل تس
ــت را به  اداره ثبت محل تحويل نمايند  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند گواهى  تقديم دادخواس خ
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــى اس بديه

خواهد شد.9808020
 تاريخ انتشار نوبت اول:1398/06/30

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14
 سيد رضا شفيعى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318018002208 -98/05/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنگر تصرفات  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره ملى 6539927231 در  ــوادى طالمى  فرزند عباس بش ــر ج ــه بالمعارض متقاضى آقاى ياس مالكان
ــده از پالك 1 فرعى از 19  ــاحت 333/73 متر مربع مجزى ش ــدانگ يك باب خانه و محوطه به مس شش
ــماره 44 فرعى در نظر گرفته شده ،خريدارى از  ــوكاچا بخش 12 گيالن ،كه براى آن ش اصلى واقع در س
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت  ــمى محمد جوادى طالمى محرز گرديده اس مالك رس
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. م الف 2887 آ-9808016
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/30

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/14 
سيد روشن آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
ــماره 1391114401046001915هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف  ــند رسمى برابرراى ش س
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه 26548 صادره ازگنبد كاووس  ــماره شناس ــراوانى فرزند محمد على بش متقاضى آقاى جليل س
ــمتى از پالك206 اصلى واقع درحوزه  ــدانگ يك باب خانه به مساحت161/86 مترمربع قس درشش
ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى سيد على حسينى قلعه نو به متقاضى محرز گرديده 
است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به  نس
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــليم وپس ازاخذ رس مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــت خودرا به مراج ــراض دادخواس اعت

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد186ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم  ــك مورد آگهى وباتس ــند مالكيت مل ــدن س ــاهى بااعالم مفقود ش ــد چراغى كويش ــاى احم آق
ــماره  139702151266000146وش ــا  يكت ــماره  ش ــل  ذي ــده  امضاءش ــى  گواه ــهاديه  استش
وارده  ــت  درخواس ــى  ط و  ــوا  شماره17پيش ــمى  رس ــناد  13723مورخ97/6/10دفتراس ــب  ترتي
ــند مالكيت تك برگى رانموده  ــاى صدور المثنى س 139785601046003523 مورخ98/6/2تقاض
ــردد 1. نام ونام  ــرح زيرآگهى ميگ ــه قانون ثبت بش ــراى ماده120آيين نام ــه مراتب دراج ــت ك اس
ــتگاه آپارتمان3. شماره  ــدانگ يك دس ــاهى2. ميزان مالكيت : شش خانوادگى : احمد چراغى كويش
ــل وقوع: واقع دربخش بهنام  ــى از114 * اصلى مفروزازپالك718و719 *4. مح ــالك : 1805فرع پ
ــدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت :  ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش ــوخته پيش س
ــتگاه آپارتمان واقع درضلع شمال غربى طبقه همكف به مساحت32 /48مترمربع  ششدانگ يك دس
ــه دردفتر164صفحه88ذيل ثبت  ــام فاطمه زنگن ــقف قطعه اول بن ــه مقدار3/90مترآن بالكن مس ك
ــند5125 مورخ1393/6/9  ــپس بموجب س ــت س ــند0283404 صادرگرديده اس 78949ثبت وس
ــاهى منتقل گرديده وبموجب سند رهنى شماره5126  ــوا آقاى احمد چراغى كويش دفترخانه 3 پيش
ــوا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان  ــوا دررهن بانك مسكن پيش مورخ1393/6/9 دفترخانه 3پيش
سند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدوسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت 
به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند 
مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا 
ــليم نمايد وچنانچه  ــند معامله تس ــند مالكيت ياس مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود  ــد ويادر صورت اعتراض اصل س ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس
اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد 
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك  ــانى ثبت محل : پيش كرد./ نش

پيشوا 178م/ الف
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
ــماره 139860301060001270 هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى برابرراى ش ــند رس س
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــين ارانى فرزند حسن بشماره شناسنامه 466 صادره  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حس
از در ششدانگ يك باب خانه به مساحت122/30 مترمربع پالك308 فرعى از12 اصلى واقع درقريه 
ــاعى  ــهمى مش ــاعى متقاضى به ازاى س خيرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش
ــوم مراتب دردو نوبت به  ــت لذابه منظوراطالع عم ــين آرانى محرز گرديده اس ــه متقاضى حس مالكان
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض  ــود در صورتى كه اشخاص نس فاصله15روزآگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش داش
ــت خودرابه مراجع قضايى  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد 402ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30
تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــن نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيي آگه
ــوع قانون تعيين  ــماره139860301046000329هيات اول  موض ــمى برابرراى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم ام البنين بوربورحبيب آباد فرزند عزت اله بش پيش
شناسنامه 7 صادره ازپيشوا درششدانگ يك باب خانه به مساحت77/06 مترمربع ازپالك245فرعى 
از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى على رحيمى جعفرى محرز 
گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  اشخاص نسبت به صدورس
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد185ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14 
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

با مافیای کنکور مقابله می کنیم  ایلنا: حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش می گوید: دانش آموزان ما از همان دوران ابتدایی مشق کنکور انجام می دهند و ما بدون شک با مافیای آن که یک گردش مالی 
بزرگ در کنار آموزش و پرورش شکل داده است، مقابله می کنیم.وی با بیان اینکه بر تقویت کیفیت در مدارس دولتی تأکید بسیاری وجود دارد، اظهار داشت: گسترده ترین مدارسی که در سراسر کشور وجود دارد، 

مدارس دولتی است و ما برای تحقق عدالت آموزشی نیازمند این هستیم که آن ها را تقویت کنیم و این کار را هم انجام خواهیم داد.

معاون سازمان راهداری:
 بلیت فروشی خارج از نرخ مصوب 

در اربعین ممنوع است
ایلنا: معاون ســازمان راهداری اظهار 
کــرد: هر کاروانی از هــر مبدأیی، باید 
از مرز چذابــه تردد کند و اتوبوس های 
کاروانی هم در رفت و هم برگشت فقط 
بایــد از مرز چذابه عبــور کنند.مهران 
قربانی درباره برخورد با گران فروشــی 
بلیــت اتوبوس های ویــژه و VIP در 

اربعیــن گفت: قیمت بلیت اتوبوس های ویژه و VIP به دلیل امکاناتی که دارند 
درصدی بیشتر از اتوبوس های معمولی هستند اما هیچ شرکتی به این بهانه حق 
فروش بلیت، باالتر از نرخ های مصوب را ندارد.وی با بیان اینکه  قرار نیست بلیت 
اتوبوس های ویژه خارج از نرخ مصوب به فروش برسد، افزود: چه در اربعین و چه 
در سایر ایام اوج و غیراوج سفر، اجازه فروش بلیت اتوبوس باالتر از نرخ های مصوب 

را نمی دهیم و در اربعین هم کنترل ویژه در پایانه ها خواهیم داشت.

یک مدیر وزارت کشور بیان کرد
 چه گروه هایی از اتباع غیرمجاز می توانند

 تحصیل کنند؟
ایسنا: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور از فرصت کوتاهی 
برای تحصیل اتباع غیرمجاز در مدارس 
خبــر داد.مهدی محمــودی گفت: آن 
دسته از کودکان اتباعی که مادر ایرانی 
و پدر تبعــه خارجی غیرمجــاز دارند 
و یــا برعکس، یا آن دســته از افرادی 

که تعدادی از اعضای خانواده هایشــان دارای کارت اقامت یا گذرنامه هستند و 
یا آن هایی که بیش از دو ســال در کشور ســاکن هستند می توانند در مدارس 
نام نویســی کنند. عالوه بر این اتباعی که غیرمجاز بودند ولی سال های گذشته 
ثبت نام شدند امسال نیز سرشماری و برگه های معرفی اشتغال به تحصیل دریافت 
خواهند کرد. وی در بیان اینکه امســال چند نفر از فرزندان این اتباع غیرمجاز 
نسبت به نام نویسی در مدارس اقدام کردند، گفت: پیش بینی می شود امسال 130 

هزار نفر از این افراد نسبت به ثبت نام در مدارس اقدام کنند.

 سهم ۱۸ درصدی همیاران پلیس
 در کاهش تخلفات رانندگی
راهور  پلیس  اجتماعی  میزان: معاون 
ناجا بــا بیان اینکه آمــوزش همیاران 
پلیس در حوزه انتظام بخشی به جامعه 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید 
انجام شده اســت، گفت: توصیه ما به 
مدیــران مدارس و معاونان پرورشــی 
آن ها احیای پلیس مدرســه اســت.

سرهنگ عین اهلل جهانی گفت: در این 
خصــوص همیاران پلیس آموزش دیده اند و می دانند که در داخل خودروها اگر 
تخلفی را از راننده دیدند باید با ادب و احترام تذکر دهند.وی با تأکید بر اینکه 
راننــدگان باید به توصیه ها و تذکرات همیاران پلیس عمل کنند، افزود: در پی 
توجه رانندگان به توصیه های همیاران پلیس حس مســئولیت پذیری در آن ها 
رشــد خواهد کرد.سرهنگ جهانی گفت: بر اساس بررسی های پژوهشی پلیس 
تذکرات همیاران پلیس در ســال های گذشته به رانندگان 18درصد در کاهش 

تخلفات رانندگی مؤثر بوده است.

فناوری  توسعه  مصدق    جامعه/محمود   
صرف نظر از تهدیدهایی که به دلیل استفاده 
است  فرصتی  می شود،  ایجاد  آن  از  ناصحیح 
برای بازگرداندن بخشی از میراثی که تاکنون 
و در طول سال ها آن را از دست داده ایم. مثال 
ساده این تالش؛ کاستن از میزان تولید کاغذ، 
دمیدن  و  درختان  فزاینده  قطع  نتیجه  در 

روحی تازه به کالبد طبیعت است. 
اهتمام جدی برنامه ریــزان و مدیران اجرایی 
کشــور برای حذف قبوض کاغذی در مهرماه 
که اگر با مالحظه دقیق چالش های پیش روی 
آن انجام پذیرد را می توان گام ارزشمندی در 

راه توسعه کشور دانست.

 2 هزار تومان هزینه برای هر قبض
چندی پیش رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان 
اینکه هزینه های ســاالنه چاپ قبوض کاغذی 
حدود 300 میلیارد تومان است و با حذف  آن 
این رقم صرفه جویی خواهد شــد، اعالم کرده 
بود که امســال از محل همیــن صرفه جویی 
شرکت توانیر 100هزار بسته نوشت افزار میان 

دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد کرد.
پیــش از این نیــز وزیر ارتباطــات و فناوری 
و  هــزار  یــک  صرفه جویــی  از  اطالعــات 
440میلیارد تومانی حــذف این قبوض برای 

کشور خبر داده بود.
محمدجواد آذری  جهرمی، با اشــاره به وجود 
30 میلیون مشــترک در شــرکت مخابرات، 
گفته بود هزینه تمام شــده صــدور هر قبض 
۲هزار تومان می شــود که در ســال بیش از 
3۶0 میلیــارد تومــان هزینه چــاپ و صدور 
قبوض تلفن می شــود و این  یک قلم از دورریز 
هزینه های ما به شــمار مــی رود. به گفته وی 
می تــوان 3۶0میلیارد تومــان در حوزه قبض 

تلفن صرفه جویی کرد.
بر اســاس گفته این وزیــر 3۵میلیون کنتور 
بــرق و تقریباً همین مقــدار کنتور آب  و ۲0 
میلیون نیز کنتور گاز داریم و در شرایطی که 
نظام درآمدی دچار اشــکال است، یک هزار و 
440میلیارد تومان در ســال هزینه قبض های 

خدماتی می شود.
جهرمی معتقد است با صرفه جویی همین رقم 
در صدور قبوض با کمــک دولت الکترونیکی 
 می تــوان، ۹۶ هــزار وام ازدواج پرداخت کرد.

  ۱2۰ میلیون برگه کاغذ فقط برای برق
با اســتدالل هایی این چنین و در همین راستا 
وزارت نیرو کمر همت به حذف قبوض کاغذی 

برق بست و اعالم کرد از ابتدای مهرماه قبض 
کاغــذی برق صادر نخواهد شــد. بر اســاس 
آخرین آمار وزارت نیرو نیز از میان 3۶میلیون 
مشترک برق کشــور تاکنون اطالعات حدود 
3۲میلیون مشترک برای حذف قبوض کاغذی 
جمع آوری شده اســت. حذف قبوض کاغذی 
آب گام دیگر وزارت نیرو در این راستاست. آن 
طور که معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب کشور می گوید در حال 
حاضر زیرساخت اجرای این برنامه کاماًل آماده 

شده است.
حمیدرضــا  گفتــه  بــه 
آب بهای  هزینه  کشــفی، 
برخــی از مشــترکان به 
دلیل تعرفه غیرواقعی آب 
به میزانی اندک است که 
چاپ قبض کاغذی حتی به صرفه هم نیست. 
در حال حاضر تعداد مشــترکان آب شهری و 
از مرز ۲3میلیون مشترک  روستایی کشــور 
گذشــته است و ســاالنه تعداد بسیار زیادی 
قبض میان این تعداد مشترک توزیع می شود 
که در صورت اجرای کامل این برنامه شــاهد 
اقتصــادی  و  زیســت  محیطــی  ثمــراث 

بود. فراوانیخواهیم 

قره خانــی،  اســداله 
کمیســیون  ســخنگوی 
انــرژی مجلس شــورای 
با بیان اینکه  اسالمی نیز 
قبض هــای  حــذف  بــا 
رقــم چشــمگیری صرفه جویی  برق  کاغذی 
می شود، می گوید: با فرض 30میلیون مشترک 
در کل کشــور و صــدور 8 دوره قبض برق در 
طول ســال، حدود 1۲0 میلیــون برگه کاغذ 
A4 مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب 
هزینه های چاپ رقم مذکور بسیار باال خواهد 
بــود، در حالی که ارســال پیامک قبض برق 
همانند قبــوض تلفن همــراه گام بزرگی در 

صرفه جویی هزینه ها به شمار می رود.

  آیا زیرساخت ها فراهم است؟
با وجود آنچه اشــاره شد 
می ماند  باقی  که  نکته ای 
اوالً  کــه  اســت  آن 
برای  الزم  زیرساخت های 
این مســئله در  تحقــق 
کشور ما چقدر فراهم است و دیگر آنکه دولت 
چگونه می توانــد نگرانی ها و چالش های پیش 
روی ایــن طرح را از میــان بردارد.دکتر داود 

ارتباطــات  زارعیــان، معــاون 
شــرکت مخابــرات ایــران در 
امکانات زیرســاختی  خصوص  
قبض  حــذف  برای  مخابــرات 
کاغذی به خبرنگار ما می گوید: 
مــا در چارچــوب مســئولیت 
اجتماعی، کمک به حفظ محیط 
زیســت، کاهــش هزینه هــا و 
برنامه  الکترونیک  دولت  توسعه 
حذف قبض را به صورت جدی 

دنبــال می کنیــم. در ماه گذشــته ۶3درصد 
قبوض حذف شد و ان شاء اهلل بقیه قبوض هم 
بــه تدریــج یعنی تــا مهرماه امســال حذف 
می شــود.وی بــا اشــاره بــه فراهــم بودن 
زیرســاخت ها بــرای اجرای طرح یاد شــده، 
می گوید: امــکان پرداخت قبض هــا در حال 
حاضر از طریق تلفن ثابت، تلفن همراه، اپ ها، 
پورتــال، دســتگاه پــوز و همــه کانال های 
موضــوع  تنهــا  دارد.  وجــود  الکترونیکــی 
اطالع رسانی باقی می ماند که سعی می کنیم با 
ارسال پیامک و تماس صوتی به همه مشترکان 
آن هــا را در جریان موضوع قرار دهیم. وی در 
پاسخ به این پرســش که مخابرات در اجرای 
طرح حــذف قبوض کاغذی برای مشــترکان 

مناطق مرزی و دورافتاده که در دسترســی به 
اینترنت و بعضی دیگر امکانات یاد شده، دچار 
مشکالتی هستد، چه برنامه ای  دارد، می گوید: 
برای تمامی مشترکان در هر نقطه از ایران که 
باشــند پیش بینی های الزم انجام شده است. 
مشــترکان چنین مناطقی می توانند از طریق 
تلفن ثابــت خود اقدام به پرداخت مبلغ قبض 
کنند. یعنی این گونه مشترکان ضمن تماس با 
شــماره ۲000 می توانند صورت حسابشان را 
دریافت کنند و کار پرداخت آن را انجام دهند 
حتی اگر خط تلفن آن ها یکطرفه یا قطع شده 
باشــد. البته برای پرداخت باید رمز دوم کارت 
بانکی خود را داشته باشــند. در واقع ما چند 
روش را کنار هــم پیش بینی کرده ایم و تلفن 
ثابت برای آنانی است که هیچ گونه دسترسی 
به کانال های دیگر ندارند. زارعیان در پاسخ به 
این پرســش که آیا حذف قبــوض کاغذی به 
درخواست مشترکان انجام می شود یا اجباری 
است، می گوید: آنچه مسلم است این است که 
ما این طرح را اجــرا می کنیم. یعنی فرض بر 
این است که همه مردم خواستار حذف قبوض 
هستند اما  اگر مشترکی درخواست قبض کند 
آن را برایش ارسال می کنیم. وی در خصوص 
چالش های عمده اجرای این طرح 
هم می گوید: مهم ترین چالش ما 
در زمینه اطالع رسانی مناسب و 
مطلوب به مردم است. یعنی اگر 
اطالع رسانی خوبی داشته باشیم 
حتماً مردم از این طرح استقبال 
چالش  شــاید  البته  می کننــد. 
کوچکی هم از لحــاظ پرداخت 
قبوض داشته باشیم. چون برخی 
از هموطنان عزیز ممکن اســت 
هنوز رمز دوم کارت بانکی شان را 
نداشــته باشند که فکر می کنم با اطالع رسانی 

این موضوع حل و فصل می شود.
 

  نگران بیکاری باشیم یا نه؟
یک نگرانی جدی دیگر در خصوص این طرح هم 
باقی است و آن اینکه با به خدمت گرفتن فناوری 
و حذف قبوض آیا باید شــاهد بیکاری نیروهای 
شاغل در بخش های مرتبط با صدور قبض بود و 
آیا اینکه آن ها با این طرح، تعدیل شــده و شغل 
خود را از دســت می دهند.پیش از این اردکانیان، 
وزیر نیرو به این نگرانی نیز پاسخ داده و گفته بود: 
با حذف قبوض کاغذی بنا نداریم نیروهایی که در 
این حوزه فعالیت داشتند را حذف کنیم بلکه آن ها 

را در بخش های دیگر به کار خواهیم گرفت.

در ماه گذشته 
63درصد قبوض 
حذف شد و بقیه 

قبوض هم به 
تدریج یعنی تا 
مهرماه امسال 
حذف می شود

بــــــرش
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با اجرای طرح ملی حذف قبض های کاغذی صورت می گیرد

آغاز یک صرفه جویی ملی
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
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یا رب العالمین

 شنبه 30 شهریور 1398 21 محرم 1441 21 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9067 

ائتالف سعودی به دنبال فرونشاندن خشم خود در بندر حدیده است

انتقام کور از مردم یمن
  جهان   این روزها سعودی ها که از حمله یمنی ها به آرامکو 
به شدت عصبانی هستند، تصمیم گرفته اند هرطوری شده، 
الحدیده در جنــوب را بگیرند. به همین دلیل عملیات های 
هوایی، توپخانه ای و دریایی متفاوتی را در اطراف این بندر مهم 
یمن طراحی کرده اند. الحدیده در حال حاضر منطقه آتش بس 
طبق توافق استکهلم در سوئد است. اما جنگنده های متجاوز 
سعودی-آمریکایی بامداد روز گذشته با نقض توافق نامه صلح 
سوئد، چهار بار این استان را هدف حمله قرار دادند. به گزارش 
المسیره، این جنگنده ها منطقه الجبانه شهرستان الحالی را 
مورد تجاوز قرار دادنــد و منطقه هفت ژوئیه را هم بمباران 
کردند. آن ها همچنین در روی زمیــن، منازل و دارایی های 
شــهروندان شهر محاصره شده الدریهمی را هدف قرار دادند 
و بلدوزرهای نظامی وابسته به ائتالف متجاوزان اقدام به ایجاد 

استحکامات جنگی در شرق شهر الشعب کردند.
پس از این حمالت، ســرهنگ »ترکی المالکی« ســخنگوی 
ائتالف سعودی در ســخنانی مدعی بمباران مراکز ساخت 
پهپادها و قایق های انتحاری در غرب یمن شد. او همچنین 
ادعا کرد که نیروهای یمنی از استان الحدیده اقدام به پرتاپ 
موشک ها و پهپادها و همچنین به حرکت در آوردن قایق های 
بمب گذاری شده می کنند. اینکه این ادعای المالکی چه اندازه 

واقعی است را قطعاً آینده جنگ و حمالت پهپادی احتمالی از 
سوی یمن معلوم می کند، اما در پی این حمالت رئیس هیئت 

ملی یمن درباره فروپاشی توافق سوئد هشدار داد. 
محمد عبدالســالم افزود: بمباران گسترده الحدیده اقدامی 
تنش آمیز و خطرناک است که می تواند توافق سوئد را از بین 
ببرد، بنابراین ائتالف متجاوز سعودی باید تبعات این اقدامات 
خــود را بپذیرد. رئیس هیئت ملی یمــن گفت که مواضع 
ســازمان ملل در قبال اقدامات ائتالف متجاوز ســعودی در  
بوته آزمون قرار خواهد گرفت. عبدالسالم درباره ادامه توقیف 
کشتی های حامل مشتقات نفتی و غذایی در یمن هشدار داد 
و گفت: این اقدام اقدامی جنگی و خصمانه است که امنیت 
حمل و نقل دریایی را از بین می برد. از سوی دیگر ضیف اهلل 
الشامی ســخنگوی رسمی دولت نجات ملی یمن هم گفت 
آغاز عملیات نظامی ائتالف متجاوز سعودی در الحدیده نقض 

آشکار توافق سوئد و عقب نشینی رسمی از این توافق است.
وی افزود: آغاز عملیات نظامی ائتالف متجاوز سعودی نتیجه 
تعلل سازمان ملل در فشار بر طرف مقابل برای اجرای گام های 
مشابه هیئت ملی یمن مبنی بر استقرار مجدد در بندرهای 
الحدیده زیر نظر سازمان ملل و پایبندی به آتش بس با وجود 

نقض مکرر آن از سوی طرف مقابل است.

برگزاری راهپیمایی بازگشت در 
نوار غزه با عنوان »همبستگی با 

آوارگان فلسطینی در لبنان« 
تسنیم: راهپیمایــی بازگشــت در نوار غزه با 
تأکید بر همبســتگی با آوارگان فلسطینی در 
لبنــان در مرزهای نوار غزه و مناطق اشــغالی 
۱۹۴۸ برگزار شــد.  به نقل از فلسطین الیوم، 
هفتاد و چهارمین راهپیمایی بازگشت با عنوان  
همبستگی با آوارگان فلسطینی در لبنان برگزار 
شد. بر اساس این گزارش، یک شهروند که در 
این راهپیمایی شرکت کرده بود، به ضرب گلوله 

نظامیان صهیونیست زخمی شده است.
هزاران شهروند فلسطینی خود را به چادرهای 
پنج گانه بازگشت در طول نوار مرزی رساندند تا 

در این راهپیمایی شرکت کنند.

عربی 21: یک افسر جدا شده از ارتش مصر 
از وجود مدارکی از رســوایی های جنســی 
عبدالفتاح السیســی خبر داد و گفت که در 
صورت عدم کناره گیری او منتشر خواهد شد.

بی بی ســی: رکس تیلرســون، وزیر امور 
خارجه سابق آمریکا گفت بنیامین نتانیاهو با 
ارائه اطالعات غلط به دونالد ترامپ، او و دولت 

آمریکا را بازی می داده است.
نتانیاهو نخست وزیر  اسکای نیوز: بنیامین 
فعلی رژیم صهیونیســتی بــا قبول تلویحی 
شکســت در انتخابات اخیــر، از رهبر حزب 
رقیب دعوت کرد تا کابینه فراگیر تشــکیل 
دهند. »بنی گانتز« رهبر ائتالف آبی و سفید 

این پیشنهاد را رد کرده است.
رویترز: مایک پمپئــو ، وزیر خارجه آمریکا 
اعالم کرد به دلیل نگرانی ها از وجود فســاد 
در دولت افغانستان، این کشور ۱00 میلیون 
دالر کمک مالی به افغانستان را باز می گرداند.

فرانس 24: واشــنگتن اقدام بــه اخراج دو 
دیپلمات کوبایی مســتقر در ســازمان ملل 
کرد. آمریکا در توجیه اخراج این دو دیپلمات 
کوبایی مدعی شد حضور آن ها به امنیت ملی 

این کشور آسیب می رساند.
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خرابکار مانع سازندگی
هشدار آمریکا به شرکت کنندگان 

در بازسازی سوریه
یورونیوز: آمریکا با اعالم مخالفت حضور 
شرکت ها در نمایشــگاه بازسازی سوریه 
اعالم کــرد حضــور شــرکت ها در این 
نمایشگاه را زیر نظر دارد. این کشور به طور 
رسمی مخالفت خود با مشارکت شرکت ها 
و بازرگانان در نمایشگاه بازسازی سوریه را 
اعالم کرد. ســفارت آمریکا در دمشق در 
بیانیه ای گفت: واشــنگتن هرگونه حضور 
شــرکت های تجاری و افراد در نمایشگاه 
بازســازی سوریه را تشویق نمی کند و هر 
نوع تأمین مالی یا معامله، که در نهایت به 
نفع نظام سوریه و بقای آن منجر خواهد 

شد، نباید انجام شود.

تاوان »اشتباهی« که مردم افغانستان باید بدهند!
پس از پایان جنگ ســرد و فروپاشی شوروی، آمریکایی ها بر طبل نظام تک قطبی 
جهان نواخته و با لشکر کشی به منطقه خاورمیانه سعی کرده، قدرت خود را به منصه 
ظهور برســانند. مقامات وقت واشنگتن، تهاجم به عراق و افغانستان را با موضوعات 
سیاســی توجیه کردند، اما در واقع این حمالت برای دست اندازی به منابع طبیعی 
منطقه و اثبات نظام امپریالیســتی آمریکا صورت پذیرفت. امروز اما ۱۹ سال از آغاز 
ماجراجویی های آمریکا در خاورمیانه می گذرد. سردمداران کاخ سفید نه تنها به هیچ 
یک از اهداف خود نرسیده اند، بلکه تا خرخره در باتالق افغانستان و عراق گرفتار شده 

و به دنبال راهی برای گریز از این مهلکه هستند. 
این سیاســت تهاجمی البته برای منطقه هم کم هزینه در برنداشــته؛ کمترین آن 
کشته شدن ۴0 هزار شهروند افغانستانی از آغاز تجاوز آمریکا به این کشور بوده است. 
بی توجهی کامل ایاالت متحده به حفظ جان غیرنظامیان این همسایه شرقی امروز نیز 
ادامه دارد، به طوری که در آخرین مورد در حمله پهپادی اشتباه نیروهای امنیتی ناتو 
دست کم 70 غیرنظامی در والیت ننگرهار کشته و زخمی شدند. مؤسسه آمریکایی 
پژوهش های صلح و جنگ درباره شاخص صلح جهانی در سال ۲0۱۹، افغانستان را 
به دلیل وجود خشونت، تلفات باال و تروریسم رسماً خطرناک ترین کشور دنیا اعالم 
کرده است، اما به اعتقاد تحلیلگران، راهبرد آمریکا در قبال افغانستان و حمالت هوایی 

پنتاگون در حصول چنین نتیجه ای نقش به سزایی داشته است.
واقعیت پشت پرده حمالت یانکی ها به شهروندان افغانستانی را در چند حوزه می توان 
مورد بررسی قرار داد. نخستین دلیل این مسئله به سردرگمی رهبران کاخ سفید در 
موضوع افغانستان و ناکامی بزرگ آمریکا در این موضوع باز می گردد. ایاالت متحده 
که در ســال ۲003 به بهانه مقابله با تروریسم و نابودی سریع طالبان به افغانستان 
اردوکشی کرده بود، اکنون نه تنها نتوانسته به هیچ کدام از اهداف ترسیمی خود برسد، 
بلکه مجبور شد با این گروه سر یک میز مذاکره بنشیند. تاکنون ۹ دور مذاکره میان 
دو طرف به نتیجه محسوسی نرسیده و این در حالی است آمریکا که خود را در برابر 
افکار عمومی این کشور و جامعه جهانی پاسخگو می بیند به حمالت کور در این کشور  
دست زده تا به این طریق وانمود کند که همچنان در حال مبارزه با طالبان است. این 
حمالت واشنگتن همچنین برای فشار بر طالبان صورت می گیرد تا این گروه دوباره 
پای میز مذاکره نشسته و امتیاز بدهد.  این در حالی است که اقدام آمریکا در پرتاب 
بزرگ ترین بمب غیر هسته ای اش در افغانستان )فروردین ۱3۹6( نه تنها ماهیت واقعی 
واشــنگتن در بی توجهی کامل به جان غیرنظامیان را برمال کرد، بلکه نشان داد که 
ایاالت متحده عمالً افغانستان را به میدانی برای آزمایش سالح های جدید و ممنوعه 
خود تبدیل کرده اســت. واشنگتن هنگامی که در عراق در مبارزه با تروریست ها به 
مشکل بر می خورد در پیروی از سیاست زمین سوخته منطقه را به طور کامل بمباران 
کرده و تمام موجودات را نابود می کرد. به عبارت دیگر در صحنه سیاست آمریکا هدف 
وسیله را توجیه می کند و مقامات کاخ سفید حاضر هستند برای رسیدن به اهدافشان 
خشک و تر را با هم سوزانده و غیرنظامیان را در کنار نظامیان هدف قرار داده و از این 
کار هیچ ابایی ندارند. به نظر می رسد اکنون این سیاست در افغانستان پیگیری می شود 
که نتیجه آن چیزی جز کشتار بیشتر شهروندان این همسایه شرقی مان نخواهد بود. 
بدین ترتیب، مردم و غیرنظامیان افغانستان کماکان بزرگ ترین قربانی جنگ هستند 
که حضور و حمالت آمریکا منجر به افزایش شمار این قربانیان و تبدیل این کشور به 

خطرناک ترین کشور دنیا شده است.

  نمابر تحریریه:     376۱00۸7 -376۸۴00۴  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 376۱۸0۴۴-5 
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مرگ دیکتاتور سابق تونس
 در عربستان تأیید شد

مرگ »زین العابدین بن علی«، رئیس جمهور مخلوع و دیکتاتور ســابق 
تونس پس از بیماری طوالنی در تبعیدگاه خود عربستان سعودی تأیید 
شــد. چهار روز پیش برخی رسانه های عربی خبر مرگ رئیس جمهور 
فراری و هشتادوسه ســاله تونس را اعالم کرده بودند، اگرچه خانواده 
بــن علی این خبر را در آن زمان تأیید نکردند. زین العابدین بن علی از 
ژانویــه ۲0۱۱ و پس از باالگرفتن اعتراضات مردمی و ضد دیکتاتوری 
در تونس از این کشور فرار کرد و از آن زمان در عربستان به سر می برد. 
بن علی از نوامبر ۱۹۸7 تا ژانویه ۲0۱۱ به مدت ۲۴ ســال و به عنوان 
دومین رئیس جمهور تونس پس از اســتقالل در این کشــور قدرت را 

در دست داشت.

راهکار مفید دبیر کلدرگیری بیخ گوش کاخ سفیدطرح وحدت
گروه های فلسطینی ایده 

آشتی ملی را مطرح کردند
2 حادثه تیراندازی 9کشته 

و زخمی برجا گذاشت
گوترش: پس از آرامکو 

اعصاب آهنین داشته باشید
فلسطین الیوم: هشت گروه فلسطینی یک 
طرح ابتکاری مشترک برای تحقق وحدت و 
پایان دادن به دودستگی ها ارائه کردند. این 
گروه ها که جهاد اسالمی در رأس آن هاست 
نسخه ای از طرح را به مصر و سرلشکر عباس 
کامل )رئیس دستگاه اطالعات این کشور( 
احمــد ابوالغیط )دبیــر کل اتحادیه عرب( 
محمود عباس )رئیس کمیته مرکزی جنبش 
فتح( و اسماعیل هنیه )رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس( ارسال کرده اند. سروسامان 
دادن به وضعیت داخلی فلســطین، تدوین 
راهبرد ملی برای مقابله با رژیم اشغالگر دو 

هدف اصلی این طرح ذکر شده است.

بی بی سی: پلیس آمریکا می گوید وقوع 
دو حادثه تیرانــدازی در پایتخت ایاالت 
متحده حداقل یک کشته و هشت مجروح 
برجای گذاشــته اســت. این حمالت در 
نزدیکی کاخ ســفید اتفاق افتاده اســت. 
پلیس آمریکا می گوید در نخستین حادثه، 
افراد مسلحی با تیراندازی به سمت افراد 
حاضر در حیاط یک آپارتمان، یک نفر را 
کشــته و پنج تن دیگر را زخمی کردند 
که حال بعضی وخیم گزارش شده است. 
حادثه دوم حدود نیم ساعت بعد در چند 
خیابان آن طرف تــر رخ داد که بر اثر آن 

حداقل سه نفر زخمی شدند.

ایسنا: دبیرکل ســازمان ملل از جامعه 
بین الملل خواســت تا برای جلوگیری از 
وقــوع جنگی ویرانگــر در خلیج فارس، 
باشند. گوترش  داشــته  آهنین  اعصاب 
این حمله را محکوم کرده و آن را تشدید 
خطرناکــی خواند کــه می طلبد جامعه 
بین الملل اعصاب آهنین برای جلوگیری 
از جنگ بزرگ در خلیج فارس داشــته 
باشــند؛ جنگی که نتایــج فاجعه بار در 
ســطح جهان برجای می گذارد. وی بر 
اهمیت اجتناب از جنگی احتمالی تأکید 
کرد که منطقــه و جهــان را با عواقب 

فاجعه بار تهدید می کند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 فداحسین مالکی، سفیر سابق ایران در افغانستان 
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ا﹜︿ _ ب - ١١۵ - ٩٨ (﹡﹢︋️ دوم)
﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ا︗︀ره ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن

 شـركت سـهامى آب منطقه اى گيالن در ﹡︷︣ دارد ا︗︀ره ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫ــ﹩ ︠﹢د را وا﹇︹ در ر︫ــ️ - ﹝﹫︡ان                       
︀﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ا︠︢ ︫ــ︡ه از ﹋︀﹡﹢ن  ︀︀ن ︨ــ︀ل ١۴٠٠ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇﹫﹞️︎  ﹡﹫ــ︣وی در︀ــ﹩ - ا︋︐ــ︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ︑︀︎ 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ر︨ــ﹞﹩ داد﹎︧ــ︐︣ی ︋﹥ ︫ــ︣ح ذــ﹏ و از ︵︣ــ﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹫︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ۵٠٩٨٠٠١٠٧۶٠٠٠٠٠٢  در ﹇︀﹜︉ ﹁︣ا︠﹢ان
﹢ا﹨︡  ﹥ آدرس   www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︐︀د︣ان)︋  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︨  ︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︫︡ . ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎﹤ ︀ز﹝︀ن ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ︀رج از︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︠   ︎﹤ ــ︀ز﹡︡ .︋   ︨﹅﹆﹞ ︡هــ︣﹋️ در ﹝︤ا  ︫️︗

︋︺︡ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢﹡︡ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︤ار : ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن - ر︫️ ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ، ︑﹙﹀﹟  ٣٣۶۶٩٠٢١-٠١٣

شرايط كلى مزايده : 
︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن وا﹇︹ در ر︫️ _ ﹝﹫︡ان ﹡﹫︣وی در︀﹩ - ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن  ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه : ا︗︀ره ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫﹩ ︫︣﹋️︨ 

 : ﹏داد﹎︧︐︣ی ︋︪︣ح ︗︡ول ذ ﹩﹝︨︀ر︫﹠︀︨﹩ ا︠︢ ︫︡ه از ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر︫﹠︀س ر﹋ ﹤︀︎ ️﹝﹫﹇ ︀ی﹠︊﹞ ︣︋ ︀ن ١۴٠٠︀︎ ︀︑ (ع) ﹩﹚︻ ︀م﹞ا

قيمت پايه ماهيانه سال مورد اجاره 
1398(به ريال) 

قيمت پايه ماهيانه سال 
1399  (به ريال)

قيمت پايه ماهيانه سال 1400 
( به ريال)

تضمين شركت در مزايده 
(به ريال)

مجموعه فرهنگى 
ورزشى آب منطقه اى 

گيالن
709/995/000 ريال432/575/000 ريال393/250/000 ريال357/500/000 ريال

﹝﹑ک ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣﹡︡ه ︋︀﹐︑︣﹟ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︀︎﹫﹟ ︑︣ از ﹇﹫﹞️ ﹨︀ی ︀︎﹥ ا︻﹑م ︫︡ه ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .

︣﹎︤اری  ﹢ده و ︡ا﹇﹏ ﹝ــ︡ت ا︻︐︊︀ر از ز﹝︀ن︋   ︋﹩﹊﹡︀ ︭ــ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ٧٠٩/٩٩۵/٠٠٠  ر︀ل ﹝﹠︭︣ا︋  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹍︀ه د﹞ ﹤︨ ︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ︋﹢ده و ︋︣ای﹞ ﹤︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡ه︤ا﹞

 ︧︤ــ︀ب ﹝︣︋﹢ط وار ﹤︋ ️︧ــ︀︋ ﹩﹞ ︡ه ︋﹢ده و︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︻ ︣︋ ︤﹫﹡ ︀︋ــ﹅ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝﹢︲﹢︻﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ارزش ا﹁︤وده︴﹞ **
﹎︣دد.

** ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ﹨︤﹠﹥ آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹟ ﹝︤ا︡ه ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
روش در︀﹁️ و︗﹥ : ︋︣ ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه 

ز﹝︀ن ︋︀زد︡ : ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر٢۶ /۶/٩٨  ﹜︽︀️ ٩٨/٧/۴  ﹨﹞﹥ روزه ︋﹥ ا︨ــ︐︓﹠︀ء روز﹨︀ی ︗﹞︺﹥ و ︑︺︴﹫﹑ت ر︨ــ﹞﹩ در ︨︀︻︀ت 
 ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︡︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︀زد﹞︡︠ ١۵ ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ️︀︽﹛ ︊︮ اداری از ︨︀︻️ ٨

︫︣ا︳ ﹋﹙﹩ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن : ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀︋︡ ︋﹥ ︨﹟ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ر︨﹫︡ه و ﹝﹠︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ .
 ️︀︽﹛  ٩٨/۶/٢۶ ﹤︠روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر ︊︮ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︨︀︻️ ١٠﹫︲︀﹆︐﹞ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︡ه ازا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞ ، ︀ر︑
︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/۴ ︋︀ وار︤ ﹝︊﹙︼ ۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره  IR ۵١٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٣٠۴٠١٩٨۵۴   ︋﹠︀م ︑﹞︣﹋︤ 
و︗ــ﹢ه ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋︀ ︫﹠︀︨ــ﹥ وارــ︤ ٣۶١١٠٩٣۵٢٢١٨۵٠٠۶٣١٠٠٠٠٣٧٢٢۶٣١۶  و ﹨﹞︤﹝︀ن از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ا︣ان ︋﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام︤ا﹞ ︋︣ای دا﹡﹙﹢د ا︨﹠︀د www.setadiran.ir  آدرس
︀ر﹎︤اری ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د  ︀︧️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه را ︑﹊﹞﹫﹏ و ︲﹞﹟︋  ︀ز﹎︪ــ︀﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه : ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︋و ︑︀ر ﹏﹢︑ ﹏﹞ ، ️﹚﹞ ︀ر︑
﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/١۵  ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ︎︀﹋︀ت ﹐ک 
 ️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫  ︡ه︋  ︀﹋️ ب ( ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ) ﹡﹫︤ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑︺﹫﹫﹟︫  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ) و︎  ــ︡ه ا﹜︿ ( ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫   ︫︣﹞ و
 ︊︮ ︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ راس ︨︀︻️ ١٠﹠︪﹫︎ ︡﹡دار ️﹁︀آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن وا﹇︹ در ر︫️ - ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) ا﹇︡ام و ر︨﹫︡ در ﹩﹞︀︨

روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/١۶ در ﹋﹞︧﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
︱﹢ر︀﹝﹡ ︣﹀﹡ ﹉﹠︡ه از ︵︣ف ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح ︎︀﹋️ ج  ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ ︋︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝︖︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات : ١٨٠ روز ︋︺︡ از آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ︡︻﹢﹞ ﹟︣︠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه درج ︫︡ه ا︨️ .

- ︫︣﹋️ ا﹁︣اد ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ء ﹋︀ر﹋﹠︀ن دو﹜️ ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️.
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︀ی ذ﹨ ️︀  ︨﹤  ︋︀ ده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹞︀س ٠١٣٣٣۶۶٠٩١٣  ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣دی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ۴١٩٣۴-٠٢١  ﹝﹩ ︋︀︫︡.
WWW.GLRW.IR  آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا

۶٠۴۴٩٠ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                                                               iets.mporg.ir  : ﹩﹡︀︨︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر﹍︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن

﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣
 آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹎﹫﹑ن

«آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای»

شـركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷ــ︣ دارد ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣اــ﹩ ︋﹠︡ «ج» 
ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋«(GA) ︹ط ﹁﹢ق ︑﹢ز﹢︴  ︠﹩ا﹢﹨ ︶﹁︀﹞ ﹜﹫ــ  ︨︡︣︠» ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز﹎︣ ﹝ــ︀ده ١٢ ﹇︀﹡ــ﹢ن︋ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎ــ︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۶۴ (︫ــ﹞︀ره ﹝︣︗ــ︹ ٧٢-٩٨) را از
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀  ︨️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د ﹤  ︋︨︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ار︨︀ل︎ 
 ﹩︋︀دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز ️ ﹫﹑ ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤  ︋﹏︡ه در ذ ﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︫︣   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︋﹤﹡︀﹞︀ ــ︡ه در︨  ﹢ا︨ــ︐﹥︫  ︀ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک︠  ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه︋  را در︀﹁️ و︎ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗️ ︫︣﹋️ در  ︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ در ︮﹢رت ︻︡م
ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء 

﹝︪︣وط و ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ﹉ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/۶/٩٨
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٣

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٨
۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹁﹊﹢ر ا﹡︣ژی ︮﹠︺️ ︋︣ق ︋﹥ آدرس: ︫﹫︣از، ︠﹫︀︋︀ن ﹨﹀️ ︑﹫︣ (︋﹫︧️ ﹝︐︣ی ︨﹫﹠﹞︀ ︨︺︡ی)، 

٧١٣۴٧ -۴۴١٩۵ :﹩︐︧︎︡﹋ ،۵ ︡︀ن ︨﹫﹠﹢﹨﹥، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م وا﹝︐︠︀︨
اــ﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ و ︎︦ از ﹋︧ــ︉ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹐زم در ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩، از 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 ️︗ ︡﹠﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ︡رج ا︨ــ️ و﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ــ

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٧١۴- ٠٧١ آ﹇︀ی ا︨﹊︣و ️﹁︀در
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴-٠٢١ و 

۶٠٣٧٧۵ ﹩﹎︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                  م.ا﹜︿ ٨٧١٢/︫﹠︀︨﹥ آ﹡ ️ ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊
شركت برق منطقه اى فارس
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آگهى مناقصه 
﹫︡ ﹋︀وه   ︫︹︀﹠ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︮ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨٠۵٧- ︠︡﹝︀ت ︨︣و︦ د﹨﹩ ا︀ب و ذ﹨︀ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︮﹠︀︹ در ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹉ ︨︀ل ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .
︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︋﹅︋︀︴﹞ ︣︀﹁ ﹩︐﹋د︨︐﹍︀ه ر ﹉ ︡︣ ﹞︀ره ٩٨٠۵٨ -︠   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ 

︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹠﹌ ز﹡﹩ و...) ﹝︴︀︋﹅︋  ︀﹝﹏: ﹁︣ز﹋︀ری،︨  ︡﹝︀ت ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری ︑︺︡اد ١٨٠ ︻︡د ﹇︴︺﹥ ﹁﹙︤ی ﹋︡ ١۵٠١ (︫   ︠︡︣ ﹞︀ره ٩٨٠۵٩ -︠   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ 
.

﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︫﹞︀ره IR١٠٠١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴٨٠١۵٣٠١٢٨  ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ︋﹥ ﹡︀م ︮﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه 
( ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︊︀ل ر︨﹫︡ وار︤ و︗﹥ ︋︣ای ﹨︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ و ︑︭﹢︣ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی ︫︣﹋️ /  ﹋︡ ﹝﹙﹩ ﹋︀ر﹎︀ه ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ) 

. ︡︣︠ ️︣︡﹞ - ﹩﹡︀﹎︀زر ﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه ︠︣ا︨︀ن - ﹝︺︀و﹡️︋  ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︪︡ - ︨﹫︡ی - ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده ︠﹙︕ -︮ 
 ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ﹩︵ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ️﹚﹞

او﹇︀ت ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : روز﹨︀ی ︫﹠︊﹥ ︑︀ ︀ر︫﹠︊﹥ از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٢ و ١٣ ا﹜﹩ ١۵ 
 ﹏﹞  ︡ی﹆﹡ ︤وار ︀ و ﹩﹊﹡︀ ــ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉  ، ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ﹫︪ــ﹠︀دی︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︺︀دل ۵ در︮︡ی ﹇﹫﹞️︎   ︫﹟﹫﹝︱︑

︀زر︨﹩.  ︋️︣︡﹞ - ︡وق ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹠ ﹫︡ ﹋︀وه -︮   ︫︹︀﹠  ︮- ︕﹚ ﹫︡ی - ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 2 ︗︀ده︠   ︨-︪︡﹞ :︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎️﹁︀در
﹫︪﹠︀د ﹨︀: ٩٨/٧/١٣  ︎️﹁︀در ︀ر︑ ﹟︣︠آ 

٩٨/٧/١۵ :︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︋︀ز 
 ︣﹨ ︀ ︀م و﹝︑ ل﹢︊﹇ ︀ ︤اردررد﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞. ️︨︡ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا ︣﹡︡ه︫  ﹥ ارا﹥ آن ︵﹩ دو ﹝︀ه از ︑︀ر ا︋﹑غ︋   ︋︡︺︑ ︀ و ︣︊︐︺﹞ ︀︐﹝  دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︨ 

. ︫︡︀ ︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︣﹡︡ه /︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨ ︀ر و︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫ ﹉ از︎ 
︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹠︀ی٣٣٨۵٢٠٠٢-٠۵١ ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹫︡.                                                         ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٠۴٣٨۶ م ا﹜︿ ۴٨۶٩
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