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جنبش انصاراهلل در اقدامی که می توان آن را گامی مهم در راســتای پایان دادن 
به جنگ تحمیلی نزدیک به پنج ساله بر یمن تعبیر کرد، ضمن اعالم آتش بس 
یکطرفه با پیشنهاد طرح صلحی ابتکاری همه طرف های این کشور را به توقف 
جنگ و بازگشت به میز مذاکره با هدف دستیابی به آشتی ملی فراگیر دعوت کرد. 

انصاراهلل البته این تصمیم را به توقف حمالت ائتالف...

فرصتی  برای خروج آبرومندانه 
از یمن

وعده وزیر به مناسبت آغاز سال تحصیلی 

آموزشوپرورشبامدارسدولتیمهربانترمیشود

 سیاست  هرچند اظهارات ضدونقیض 
آمریکایی ها با مضمون تهدیدات نظامی 
علیه کشــورمان طبل توخالی است که 
حتی همپیمانان این کشــور در منطقه 
هــم آن را جــدی نمی گیرنــد، اما در 
سیاســتی قاطع، مقامات ارشــد نظامی 
کشورمان پاسخ این تهدیدات را خطاب 
به آمریکایی ها می دهنــد تا ثابت کنند 
تجاوزی حتی در حد گذشــتن از حریم 
هوایی کشورمان با پاسخ قاطعی همانند 
ســقوط پهپاد چند میلیون دالری شان 
همراه خواهد شد. ســاقط کردن پهپاد 

گلوبال هاوک نماد شکســت همه جانبه 
آمریکایی هاســت و نخستین نمایشگاه 
پهپادهای غنیمتی متجاوز با عنوان »شکار 
کرکس ها« می خواهد این شکســت را به 
همگان نشان بدهد.از همین جهت است 
که فرمانده سپاه پاسداران در مراسم افتتاح 
این نمایشــگاه در باغ موزه دفاع مقدس 
گفت: »ما امروز جنگ های تدارکاتی خود 
را انجام داده ایم و مهیای هر ســناریویی 
هســتیم، ما وقتی از درون اشتباهات در 
تفکر و  راهبردهای دشمن بزرگ شده ایم، 
از تکــرار آن ها نگران نیســتیم، حکمت 

 و قدرت تدبیر مرکــزی  نظام، کنار نبود 
فلسفه پیروزی بخش برای دشمن، ما را در 
این موقعیت قرار داده است«. فرمانده کل 
سپاه در پایان با ابراز اینکه دشمنان باید 
چند واقعیت را بدانند، خاطرنشان کرد: 
»دشمن گاهی از گزینه های نظامی سخن 
می گوید، اما از 40 سال پیش و  ماجرای 
طبس و  خاکستر شدن نیروهای متجاوز 
دلتا به این طرف ما می گوییم؛ اهل پاسخ 
هســتیم و  مقتدرانه پاســخ می دهیم، 
میدان  هرکس می خواهد ســرزمینش 
اصلی جنگ شــود، بسم اهلل، هرگز اجازه 

نمی دهیم جنگ به سرزمین ما کشیده 
شــود؛ تهاجم محدود باقی نمی ماند، ما 
اهل تعقیب هستیم و تا نابودی متجاوز 
از پا  نمی نشــینیم و هیچ نقطه امنی 
باقی نمی گذاریم، حساب کار دستتان 
باشد«. در کنار این قاطعیت می توان 
به جدیدتریــن ادعاهای ضدونقیض 
رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره کرد. 
به نوشته اسپوتنیک، ترامپ خطاب 

به خبرنگاران در دفتر کاخ سفید 
گفت: »ساده ترین کاری که من 

می توانم انجام دهم...

 ............ صفحه 7

خودداری 
کشتی گیر لبنانی 

از رویارویی 
با نماینده رژیم 

صهیونیستی

 توسط دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی 

صورت می گیرد

پذیرایی از 80 هزار 
 زائر اربعین

در مرز میرجاوه

 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به تهدیدهای اخیر دشمنان: 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 11 ............ صفحه 3

 

آسیا در پنجه بلند قامتان ایران
 ورزش   تیم ملی والیبال ایران موفق شد با شکست 3 بر صفر استرالیا هت تریک قهرمانی با انتقام از استرالیا 

برای ســومین بار روی سکوی قهرمانی آسیا بایســتد. تیم های ایران و 
اســترالیا با گذر از تمام رقیبان خود را به فینال والیبال قهرمانی آســیا 

 ............ صفحه 11رساندند. شاگردان کوالکوویچ با تحمیل باخت به...
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آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بيمارستان هاى شهيد مدرس و حضرت 

ابوالفضل (ع) شهرستان  كاشمر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۱۱
۷

آ﹎ ﹏﹢︑ ﹩︽﹠︡ر ﹋︀ر︠︀﹡﹥
﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۸
۱۱
۳

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بيمارستان دكتر شريعتى 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۰

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۹

/ع
۹۸
۰۸
۱۳
۱

﹇︊﹢﹜﹩ در د﹋︐︣ای دا﹡︪﹍︀ه ︻﹑﹝﹥ 
︨︣﹠︡ی  ︵︊︀︵︑ ﹩︀︊︣ان ﹝︀﹥ ی︠ 

︠︀﹡﹢اده ︫︡ ﹨﹞﹫︪﹥ ︨︣﹁︣از ︋︀︫﹩ .
پدر و مادرت و خواهرانت 

دختر كوشا 
مولود اصفهانى

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

٢-١- ﹝﹢︲﹢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 ︋︣ق ر︨︀﹡﹩ 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

﹞ -۴﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :   ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ http://www.gilanpdc.ir️︀︨ –ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩- ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹝︤ا︡ه ﹨︀- ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩
۵- ﹐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 .
۶- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران : ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ︎﹠︕ ﹡﹫︣و از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︀ ︫﹠︡ .

٧- ﹇﹫﹞️ ︣︠︡ ا︨﹠︀د و ︫﹞︀ره ︧︀ب: ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل (︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر︀ل) ︋﹥ ︧︀ب ︍︨︣ ︫﹞︀ره ٠٢٠٧٣٩۴١٨٠٠٠٠ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︮︀درات ︫︺︊﹥ ۵۴٩ ﹁︣﹨﹠﹌ ر︫️ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن. 
٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از︑︀ر  ٣١/١٣٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︑︀ر  ١٣٩٨/٠٧/٠۴      ٩- ز﹝︀ن و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د ﹨︀ : اداره د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی  ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١۴ 
 ﹩︀︪﹎︀ز ︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن︋  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت︫  ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨  ︣گ︫  ︡ه در︋  ﹠︡ی ︑︺﹫﹫﹟︫  ︀ ز﹝︀ن︋  ︀︻️ ١۴:۴۵ و ﹝︴︀︋﹅︋  ﹥ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/١۴   راس︨  ︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥:︎   ︎︩︀︪﹎ ١٠- ز﹝︀ن  . ︫︡︀︋ ﹩﹞
﹝﹩ ﹎︣دد .     ︑︊︭︣ه : ︱﹢ر ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︗﹙︧﹥ ی ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ج ︋︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️ .     ١١- ︑︱﹞﹫﹟ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ﹇︣ارداد﹨︀ :۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد ︋﹥ ︮﹢رت 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی ︑﹞︀س : ٣٣۶٠۶۵٧١-٣٣۶۶٣٠٠۶-٠١٣      ︫-١٣    . ︣︊︐︺﹞ ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︣ارداد در ﹇︊︀ل ارا﹇ ︼﹚︊﹞ ︡︮︣دا︠️ ﹇︣ارداد: ٢۵ در  ︎︩﹫  ︎-١٢     . ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳ــ︣ا ︣گ︫  ︣ ا︨ــ︀س︋  ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹇︀︋ــ﹏ ﹇︊ــ﹢ل ﹋︀ر ﹁︣﹝︀︋ 
١۴- ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹨︣  ﹉︀ ︑﹞︀م ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ .     ١۵- ﹨ ﹤﹠︤︀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 ﹤︊﹠︪﹊ : ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ دوم ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ اول : ︫﹠︊﹥ ٩٨/٠۶/٣٠     ︑︀ر ︀ر︑

شركت توزيع نيروى برق استان گيالن

/ع
۹۸
۰۸
۰۸
۱

فراخوان تجديد مناقصه 
بيمارستان منتصريه 

(نوبت دوم)
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۰۵
۱

ایســنا: امیر دریادار حســین خانزادی، فرمانده 
نیروی دریایــی ارتش گفت: احیاناً اگر اســتکبار 
جهانی یا دشمنان ملت و جمهوری اسالمی ایران 
از ذهنشــان بگذرد خطایی کنند، ما 100 درصد 
آماده هســتیم و بخشی از تســلیحات دفاعی ما 
امروز آماده اســت تا پاســخ جدی به دشمنان در 
دریاها بدهد. به گزارش ایسنا، امیر دریادار حسین 
خانــزادی در بندرعباس اظهار کــرد: بندرعباس 
نقطه ای ا ســت که شاهد رژه یگان های شناورهای 
ســطحی و غیرســطحی و پــروازی خواهیم بود. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: آن چیزی 
که ملت شــاهدش هستند این است که با غرور از 
حماسه تمام کسانی که در دفاع مقدس این شکوه 
را آفریدند یاد می کنیم. وی خاطرنشــان کرد: در 
شــرایط پیچیده امنیتی که پیرامون ماست قطعاً 
بخشــی از آمادگی ما به این موضوع می پردازد که 
آماده دفاع باشیم، اگر استکبار جهانی یا دشمنان 
ملت ایران و جمهوری اســالمی ایران از ذهنشان 

بگذرد خطایی کنند، ما 100 درصد آماده هستیم 
و بخشی از تسلیحات دفاعی ما امروز آماده است تا 
پاسخ جدی به دشمنان در دریاها بدهد. وی تأکید 
کرد: هوشیار و آگاه هستیم. نقاط ایستایی آنان را 
بــه دقت رصد می کنیم و ایــن را بدانند از جایی 
که آمادگی آن را ندارند ضربه ســختی از سربازان 
نیروی دریایی و یگان های پروازی خواهند خورد.

فارس: حجت االسالم غالمحســین محسنی اژه ای در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: دشمن حیران و سرگردان است اما کشور دارای 
برنامه روشنی بوده و منسجم تر از گذشته است تا جایی 
که دشــمن امروز باور کرده در همه جبهه ها شکست 
خورده است. اژه ای با اشاره به بلوکه شدن اموال کشور از 
اوایل انقالب گفت: این موضوع، جدید نیست و دشمن به 
دنبال این است که با فشار اقتصادی، صبر مردم را لبریز 
کنــد.  معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر وجود مردم به 
عنوان سرمایه اصلی نظام گفت: به بازرسی کل کشور در 
قانون اساسی اشاره شده و در اصل 174 قانون، وظیفه 
این سازمان در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
آمده است، البته دارای اختیاراتی هم بوده به طوری که 

اجازه به کارگیری بازنشستگان را هم داشته است.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد، ناآگاه یا آگاه در 
مسیر دشــمن حرکت می کنند، افزود: باید با این افراد 
قاطعانه برخورد کرد. چه بسا افرادی باشند که به خاطر 
منافع جیب خود حرکت می کنند و اگر یک مدیری راه 

را بلد نیســت بازرسان می توانند کمک کنند تا جنس 
بهتری تولید و به دست مردم برسد. وی با اشاره به تالش 
دشمن برای سر خم کردن نظام با افزایش فشار روزانه 
خود گفت: این اقدامات به زعم دشمن مفید است، باید 
کمیت و کیفیت تولید داخلی را باال برد تا از شــرایطی 
که دشــمن برایمان پیش آورده پیشی بگیریم، چراکه 

می توانیم در خیلی از عرصه ها صادرکننده باشیم.

سیاســت: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا گفت: مهم ترین 
وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است 
تا از این شــرایط به خوبی عبــور کنیم. به گزارش 
ایسنا، اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم محسن 
حاجی میرزایی و معارفه حســین سیمایی دبیران 
پیشین و فعلی هیئت دولت با بیان اینکه امیدوارم 
حاجــی میرزایی در وزارت آمــوزش و پرورش که 
مهم ترین وزارتخانه اســت، موفق باشد، اظهار کرد: 
حاجی میرزایی نگاه راهبردی به مســائل داشت و 
تجربه موفق مدیریتی خود را در دفتر دولت به کار 
گرفت. صداقت و پاکدستی از دیگر ویژگی های وی 
بوده و کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت. در 
این مدت همه مصوبات دولت دقیق تنظیم شد. وی 
همچنین افزود: سیمایی چهره بسیار آشنایی است، 
هم برای جامعه دانشــگاهی و حقوقی و هم برای 
مدیران اجرایی کشــور؛ سوابق درخشانی در زمینه 
حقوقی و اجرایی دارد و مدیر اجرایی قوی اســت؛ 

وی فردی صاحب فکر و شــجاع است که در زمینه 
حقوق اساســی مردم و حقوق شــهروندی فعالیت 
داشته است. امیدوارم دفتر دولت مسیر رو به رشد 
خود را ادامه دهد. دفتر دولت در اجرای تصمیمات 
دولت و در اولویت گرفتن مسائل و تصمیمات، نقش 
زیادی دارد. در دو سال آینده دفتر دولت در تعیین 

اولویت های دولت نقشی تعیین کننده دارد. 

معاون اول رئیس جمهور:معاون اول قوه قضائیه:فرمانده نیروی دریایی ارتش:

مهمترینوظیفهدولت،افزایشمیزانتابآوریکشوراستبرخیمسئوالن،ناآگاهیاآگاهدرمسیردشمنحرکتمیکننداگراستکبارجهانیخطاییکند،100درصدآمادههستیم

ماایستادهایم
تاآخرینگام

آیت اهلل مصباح یزدی
وظایف نیروهای انقالب را 

در گام دوم تبیین کرد

دشواریهای
گامدوم

راهکارهای گفتمان سازی بیانیه
از منظر چند فعال فرهنگی

ازتکرار
تیتربیانیه

بایدعبورکرد

ازامام کاظم)ع( روایت شــده است که 
فرمود: »مردی ازقم، مردم را به ســوی 
خدا دعــوت می کند. افــرادی گرد او 
جمع می شوند که قلب هایشان همچون 
پاره های آهن ســتبر است که بادهای 
تند حوادث، آنان رانمی لغزاند. از جنگ 
خسته نشده و نمی ترسند اعتماد آنان 

بر خداست...

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ايـران

سردار حاجى زاده: جزو پنج كشور برتر دنيا در حوزه پهپاد هستيم  
فارس: سردار اميرعلى حاجى زاده، فرمانده نيروى هوافضاى سپاه در جمع خبرنگاران، گفت: امروز بزرگ ترين كلكسيون پهپادى جهان در موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمى افتتاح شد. اين موزه موزه عبرت است براى 

كسانى كه ملت ايران را تهديد مى كنند. امروز پس از 40 سال از انقالب اسالمى شاهد پيشرفت فراوان در حوزه  هاى مختلف به ويژه هواپيماهاى بدون سرنشين و جزو پنج كشور برتر دنيا در حوزه پهپاد هستيم.

 سياســت  هرچند اظهارات ضدونقيض 
آمريكايى با مضمون تهديدات نظامى عليه 
كشــورمان طبل توخالى اســت كه حتى 
همپيمانان اين كشــور در منطقه هم آن را 
جــدى نمى گيرند، اما در سياســتى قاطع، 
مقامات ارشد نظامى كشــورمان پاسخ اين 
تهديدات را خطاب به آمريكايى ها مى دهند 
تا ثابت كنند تجاوزى حتى در حد گذشتن از 
حريم هوايى كشورمان با پاسخ 
قاطعى همانند سقوط پهپاد 
چند ميليون دالرى شان همراه 
خواهد شد. ساقط كردن پهپاد 
گلوبال هاوك نماد شكســت 
همه جانبه آمريكايى هاست و 
نخستين نمايشگاه پهپادهاى 
غنيمتــى متجاوز بــا عنوان 
«شكار كركس ها» مى خواهد 
اين شكســت را بــه همگان 

نشان بدهد.

 سالمى: تا نابودى متجاوز 
از پا  نمى نشينيم

از هميــن جهت اســت كه فرمانده ســپاه 
پاســداران در مراســم افتتاح اين نمايشگاه 
در باغ مــوزه دفاع مقدس گفــت: «ما امروز 
جنگ هاى تداركاتى خــود را انجام داده ايم 
و مهياى هر ســناريويى هستيم، ما وقتى از 
درون اشتباهات در تفكر و  راهبردهاى دشمن 
بزرگ شده ايم، از تكرار آن ها نگران نيستيم، 

حكمت  و قدرت تدبيــر مركزى  نظام، كنار 
نبود فلسفه پيروزى بخش براى دشمن، ما را 

در اين موقعيت قرار داده است».
فرمانده كل ســپاه در پايان بــا ابراز اينكه 
دشــمنان بايد چنــد واقعيــت را بدانند، 
خاطرنشان كرد: «دشمن گاهى از گزينه هاى 
نظامى سخن مى گويد، اما از 40 سال پيش 
و  ماجراى طبس و  خاكستر شدن نيروهاى 
متجاوز دلتا به اين طرف ما مى گوييم؛ اهل 
پاسخ هســتيم و  مقتدرانه پاسخ مى دهيم، 
هركس مى خواهد سرزمينش ميدان اصلى 
جنگ شود، بسم اهللا، هرگز اجازه نمى دهيم 
جنگ به ســرزمين ما كشيده شود؛ تهاجم 
محــدود باقــى نمى ماند، مــا اهل تعقيب 
هستيم و تا نابودى متجاوز از پا  نمى نشينيم 
و هيچ نقطه امنى باقى نمى گذاريم، حساب 

كار دستتان باشد».

 داستان سرايى ترامپ براى خبرنگاران
در كنار اين قاطعيت مى توان به جديدترين 
ادعاهاى ضدونقيــض رئيس جمهور آمريكا 
نيز اشاره كرد. به نوشته اسپوتنيك، ترامپ 
خطاب به خبرنگاران در دفتر كاخ ســفيد 
گفت: «ســاده ترين كارى كه من مى توانم 
انجام دهم درحالى كه شما (روزنامه نگاران) 
هنوز اينجا هستيد اين است كه بگويم، بچه ها 
بياييد شــروع كنيم و اين يك روز بسيار بد 
براى ايران خواهد بود. ســاده ترين كارى كه 
مى توانم انجام دهم اين است كه بگويم بياييد 
به 15 نقطه در ايران حمله كنيم. من مى توانم 
اين كار را انجام دهم و همه چيز آماده است؛ 
اما وقتى كه مى توانم اين كار را انجام ندهم، 

نمى خواهم كه آن را انجام بدهم».
ترامپ افزود: «من مى توانم اين كار را در يك 
دقيقه انجام دهم، درست در اينجا، براى شما 
و شما يك داستان عالى براى نوشتن در اين 
مورد خواهيد داشت». به ادعاى رئيس جمهور 
آمريكا اين واقعيت كه او براى حمله به ايران 
عجله اى ندارد، حاكى از قدرت اين كشــور 
اســت و نه نشــانه ضعف! ترامپ همچنين 
مدعى شد: «اگر قدرت نشان مى دهيد پس 
بايد خويشــتندارى را نيز نشــان دهيد، در 
غير اين صورت بسيار ســاده تر است. ايران 
مى داند كه اگر رفتار بدى انجام دهد، وقتى 
نخواهند داشت. آن ها بد كار مى كنند، اگرچه 
كه دوســت دارم آن ها خوب پيش بروند. در 
ايران مشكالت زيادى وجود دارد». نمايشگاه 
پهپادهاى غنيمتى متجاوز كه توسط نيروى 
هوافضاى سپاه به غنيمت يا ساقط شده اند در 
باغ موزه دفاع مقدس از 31 شهريورماه تا 15 
مهرماه همه روزه از ساعت 10 الى 18 پذيراى 

بازديدكنندگان خواهد بود.
در اين نمايشــگاه پهپادهــاى آركيو 170، 
اســكن ايگل، ام كيو-يــك، هرمس200، 
آركيــو11، دزرت هاوك، فونيكس، آر كيو7 
و الشــه پهپاد ام كيو9 سى ساقط شده به 
نمايش درآمده است. همچنين براى نخستين 
 Aerosonde بار يك پهپاد آمريكايى از نوع
نيز كــه تاكنون در كلكســيون پهپادهاى 
غنيمتى نيروى هوافضاى سپاه ديده نشده 

بود، به نمايش درآمد.

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى در واكنش به تهديدهاى اخير دشمنان: 

مقتدرانه پاسخ مى دهيم

 ســلبريتى   ها، ميلياردرهايى معاف از ماليات! چرا بايد يك بازيگر با درآمد چند 
ميلياردى كه هميشه از شرايط اقتصادى كشور ناله مى كند معاف از ماليات باشد و 
يك كارمند ساده دولت قبل از واريز حقوق خود، مالياتش به طور سيستماتيك كسر 

شده باشد؟ قانون ماليات بايد اصالح شود. 09150009890
 نفوذى هاى تغيير حجاب نواميس ما چه كسانى هستند؟ شبكه نفوذ در توليد، 
تبليغ و توزيع پوشــاك بانوان حضورى كامالً فعاالنــه دارد و در كف جامعه اثرات 
اين نفوذ فرهنگى اقتصادى را به وضوح مى توان ديد. مسئوالن مربوط چه كسانى 
هستند و چه اقدامى عليه اين شــبكه نفوذى انجام داده اند؟ شوراى عالى انقالب 
فرهنگى قرارگاه اصلى فرهنگى كشور است و تصميمات آن الزم االجراست و بايد 
اجرا شــود. اين شورا مصوبه اى را درباره گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصويب 
كرد كه اگر به بندهاى مختلف آن توجه الزم شده بود، شايد امروز پديده بدحجابى 
تا اين حد گسترش نمى يافت. مصوبه 427 شوراى انقالب فرهنگى را اجرا كنيد. 

09150009890
 آقاى نماينده مجلس! مسئوالنى كه خانواده آن هاخارج از كشور هستند بايدعزل 
شــوند، جناب نقوى وقتى هيئت مذاكره كننده آن جمع نامتجانس و كذايى را به 
مذاكره مى برد، كجا بودى؟ كه حال بعد از مرگ ســهراب، براى ســهراب سياست 
خارجى كشور (نوش دارو) تجويز مى كنى؟ چرا امثال آقاى ظهره وند بايد در هيئت 
مذاكره نباشند و نماينده ها سكوت كنند ولى جاسوسى باشد كه اكنون هم در زندان 
است؟ به فرموده امام على(ع) فرصت ها مانند ابرها در گذرند، نمايندگان ما هم كه 
با ســهل انگارى خود اجازه اين (فرصت سوزى را دادند) و حداقل سال ها كشور را به 
قهقرا فرســتادند (دستشــان درد نكند) وعده مردم مظلوم ايران با آن ها به قيامت. 

09390002323
 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
 نمكى، وزير بهداشــت اعالم كرده چند هزار استخدام از زنان در اين وزارت انجام 
شده! يعنى به صرف زن بودن سهميه اى به آن ها اختصاص داده، در حالى  كه بسيارى 
از پزشكان مرد بايد براى استخدام دولتى انواع گزينش هاى علمى و تخصصى و تجربى 
و حتى غيرمربوط با شغلشان را هم بگذرانند. در اين مورد وزارت بهداشت عمداً به 
صالحيت ها بى توجهى كرده. از نمايندگان مجلس تقاضا مى شود اين مورد حياتى را 
تحقيق و تفحص كنند و نگذارند حجم دولت با افراد فاقد صالحيت علمى و تجربى 

افزايش يابد و براى بيت المال هزينه و مشكل به وجود بيايد. 09360006158
 چرا مسئوالن دوست دارند تصويرشان با آيات شريفه قرآن كريم و يا فرمايشات 
ائمه معصومين(ع) همراه باشــد؟ بعيد اســت كه اين گونه كارها، راهى براى نفوذ 
دردل هاى مردم باشد. مسئوالن بايد همچون اوايل انقالب و به خصوص در دوران 
جنگ هشــت ساله «خودشان» دردل مردم جاى داشته باشند و هنوز دير نيست.   

09150008863

 رئيس جمهور فردا به نيويورك مقر ســازمان ملل متحد سفر خواهد كرد. سخنرانى در 
هفتاد و چهارمين مجمع عمومى ســاالنه سازمان ملل متحد، ديدار و گفت وگو با رؤساى 
جمهور و سران برخى كشورها و نشست خبرى از برنامه هاى سفر روحانى به نيويورك است. 
يك هيئت بلندپايه سياسى رئيس جمهور را در اين سفر همراهى خواهد كرد. محمدجواد 
ظريف نيز در بدو ورود به نيويورك در جمع خبرنگاران ايرانى، با تشريح اهداف سفر خود 
اعالم كرد: نشست وزيران خارجه ايران و كشورهاى 1+4 روز چهارشنبه در نيويورك برگزار 

خواهد شد.

 خط توليد ذخيره سازهاى پيشرفته دفاعى(باترى)، ديروز با حضور وزير دفاع و مدير عامل 
ســازمان توسعه منابع انرژى وزارت دفاع،  افتتاح شد. به گفته وزير دفاع اين محصوالت با 
استفاده از به روزترين فناورى هاى حال حاضر و مطابق با آخرين استانداردهاى روز دنيا در 

حوزه باترى هاى نسل جديد طراحى و ساخته شده است.

 اميرسرلشــكر سيد عبدالرحيم موسوى، فرمانده كل ارتش در گفت وگويى در پاسخ به 
پيغامــى كه آمريكايى ها به رئيس جمهور داده بودند مبنى براينكه مى خواهند به صورت 
نقطه اى حمله كنند و چند نقطه ما را بزنند، گفت: {آمريكايى ها} گفتند شما هم كارى 
نداشته باشيد تا اين دعوا تمام شود. گفتيم يكى بزنيد 10 تا مى زنيم. اين را مطمئن باشيد. 
حرف ما به عنوان نظامى ها اين بود كه ما فرمان را دريافت كرديم و موظف هســتيم، اين 
فرمان را اجرا كنيم. هر دشمنى يكى بزند، ما 10 تا مى زنيم. به نظرم مى رسد اين به آن ها 

منتقل شده بود و مى فهمند كه ما جدى هستيم.

 خبرگزارى فارس در گزارشــى كه حاصل مصاحبه با برخى نمايندگان مجلس است، 
نوشــت: از 290 نماينده مجلس شوراى اسالمى، 227 نفر موافق، 14 نفر مخالف و دو نفر 
درباره شفافيت آرا نظر ممتنع داشتند و البته برخى نيز حاضر به اعالم نظر خود نشده و 

جواب سؤال درباره شفافيت را به گونه اى ديگر دادند.

  آيت اهللا اراكى، دبير كل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى در گفت وگو با خبرگزارى 
تسنيم با بيان اينكه زمانى چند به پايان مأموريت اينجانب از سوى مقام معظم رهبرى نمانده 
اســت، گفت: بنده همان طور كه پيش از اين نيز چندين بار عرض كرده ام، اولويت را براى 
خود پرداختن به علوم دينى و خألهايى كه در حوزه علميه وجود داشته و دارد، مى بينم. 
به تازگى نيز از مقام عظماى واليت خواهش كرده ام كه در صورت صالحديد و امكان اجازه 
ادامه ســربازى اينجانب را در سنگر علم فراهم كنند كه درخواست اينجانب مورد موافقت 

معظم له قرار گرفته است.

ياهو نيوز: 
ايران توان جلوگيرى از انتخاب مجدد ترامپ را دارد

سياست: ريك نيومن، كارشناس اقتصادى 
ياهونيوز در گزارشى تحليلى نوشت: درست 
است كه دولت ترامپ توانست با تحريم هاى 
خود فشار بى سابقه اى بر اقتصاد ايران وارد 
كند، امــا از طرف ديگر، ايــران نيز داراى 
توانايى هايى در منطقه است كه با بهره گيرى 
از آن، مى تواند پيروزى انتخاباتى ترامپ در 
سال آينده را آسان نسازد. به نوشته نيومن، ايران مى تواند با افزايش قيمت جهانى نفت، 
دولت آمريكا را به شدت تحت فشار قرار دهد و از طرف ديگر مى تواند با فروش محدود 
نفت، كسرى بودجه يك سال اخير خود را جبران كند. بر اساس اين گزارش، اگر ايران 
به اندازه كافى قيمت نفت را تحت فشار قرار دهد، اين امر بر مشكالت ترامپ افزوده و 
انتخاب مجدد وى را به خطر مى اندازد؛ زيرا اين امر سبب افزايش قيمت بنزين و صدمه 

زدن به مشاغل اياالت متحده وابسته به نفت خواهد شد.

عطوان در رأى اليوم نوشت
سعودى ها و اماراتى ها به نصيحت دبيركل حزب اهللا 

درباره ايران گوش دهند
تسنيم: عبدالبارى عطوان، تحليلگر مطرح 
جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه اى 
«رأى اليوم» نوشت: عادت هاى «سيد حسن 
نصراهللا» دبيركل حزب اهللا لبنان نيســت كه 
نصيحت  كند، بلكه او انتقادهاى بسيار تندى 
عليه دشمنانش و همچنين دشمنان محور 
مقاومت مطرح مى كند، ولى او در سخنرانى 
ـ طرف هاى اصلى  اخيرش اين قاعده را هنگامى شكست كه به عربستان سعودى و اماراتـ 
ـ تأكيد كرد كه كوتاه ترين و كم هزينه ترين راه براى محافظت از اين  جنگ جارى در يمنـ 
دو كشور و اقتصاد و تأسيسات نفتى شان از حمالت موشكى و پهپادى انصاراهللا، متوقف 
كردن جنگ در يمن است؛ چرا كه اين گام، شرافتمندانه تر از تحقيرهاى آمريكايى است. 
نمى دانيم كه آيا مقامات دو كشور سعودى و امارات به اين نصيحت گوش فرا مى دهند 
يا خير، ولى آنچه متذكر شد يك واقعيت است؛ چرا كه «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريكا هرگز وارد جنگى عليه ايران، به اميد يك پيروزى براى عربستان سعودى و انتقام از 
حمالتى نمى شود كه ايران متهم به انجام آن ها عليه تأسيسات نفتى «بقيق» و «حريص» 

شده است.

روحيه جهادى؛
فريادرس مردم

در آستانه هفته دفاع مقدس، بايد همواره به اين 
سؤال فكر كرد كه عامل موفقيت ايران در دفاع 
هشت ساله چه بود؟ براى پاسخ به تحوالت چند 
سال اخير در منطقه بايد به موارد پيش رو توجه 
كرد.در ســال 2003 آمريكا به همراه ناتو وارد 
خليج فارس و بعد هم عراق شدند، آمريكا ابتدا 
يك فرمانده آمريكايى براى عراق تعيين كرد و 
از مسئوالن آمريكايى هم وقتى پرسيده شد كه 
شما براى چه مدت مى خواهيد در عراق بمانيد؟ 
گفتند مــا نيامديم كه از عراق برويم! اما در اثر 
اقتدارى كه ما در حوزه نظامى و نفوذى كه در 
منطقه به سبب سپاه قدس، از خود نشان داديم؛ 
عراقى كه آمريكا آزادش كرد، امروز متحد اول 

ايران است.
 در ســوريه تمــام قدرت هاى منطقــه اى و 
فرامنطقه اى گرد آمدند تا نظام اين كشــور را 
ســاقط كنند؛ در قدرت هاى منطقه اى اش كه 
آن زمان شــامل تركيه و قطر كه البته حاال دو 
سال و نيم است از آن اتحاد خارج شده اند و بعد 
عربستان، امارات، اردن و رژيم صهيونيستى همه 
جمع شدند كه رژيم سوريه را ساقط كنند؛ در 
خارج از منطقه هم آمريكا، فرانسه، انگليس و 
آلمان؛ اما يك ايران بود كه نخواست رژيم بشار 

اسد كه متحد راهبردى او بود، ساقط شود.
شــما مى بينيد كه ايران به تنهايى توانســت 
بر همه اين قدرت هــا غلبه پيدا كند، البته در 
برهه اى هم روس ها فقط در فاز اقدامات هوايى 
با ما از حدود ســال 94 تا 97 همراهى كردند، 
آن هم تنها در فاز اقدامات نظامى هوايى، اما ما 
توانســتيم پيروز شويم؛ يعنى يك ايران و يك 
جريان مقاومت توانست بر تمام اين قدرت ها با 
هزينه هاى بسيار نازل پيروز شود. گفته مى شود 
ايران در ايــن اقدامات 70 ميليون دالر هزينه 
كرد، در حالى كه آمريكا و قطر و آن ائتالف ضد 
سورى صدها ميليارد دالر هزينه كردند؛ يعنى 
مــا يك هزارم هزينه كرد آن ها را هزينه كرديم 
و موفقيت ها و دســتاوردهاى بزرگى را تنها به 
دليل همان روحيه مقاومت عاشورايى به دست 

آورديم.
اكنون اگــر در دو حوزه توليــد و اقتصاد هم 
همين روحيــه را دنبال كنيــم، حتماً جواب 
مى دهــد. رهبر معظم انقالب دو ســال پيش 
چنين پرسشى را مطرح كردند كه «چرا فكرى 
كه مى تواند موشــكى را طراحى كند كه چند 
صد كيلومتر آن طرف تــر هدفى را دقيق بزند! 
نمى تواند خودرويى بســازد كه مشكل نداشته 
باشد؟» من پاســخش را مى دهم كه چرا آنجا 
ما اين قدر موفق هســتيم، اما در خودروسازى 
اين موفقيت نيست؟ بايد گفت چون دو روحيه 
متفاوت در دو جا حاكم است. در حوزه نظامى؛ 
روحيه جهادى، انقالبى و بســيجى و مقاومت 
حاكم اســت، اما در حوزه توليد و خودروسازى 
اين روحيه كمتر حاكميت دارد، به همين جهت 
مى بينيم قيمت خودروى پرايــد بيش از 40 

ميليون تومان مى شود!
ايــن چرايى وجود دارد كــه مگر تحريم ها كه 
بر ايران تحميل شــده در حوزه نظامى بيشتر 
از حوزه صنعتى نبوده اســت؟ چرا خيلى هم 
بوده اســت و ما در حوزه نظامى عمالً تحريم 
بوده ايــم و در حوزه صنعتى هم تا حدى، ولى 
چرا ما در حوزه نظامى اين همه پيشرفت هاى 
تكنولوژيك و صنعتى بااليى پيدا كرديم، ولى در 
حوزه غيرنظامى چنين موفقيت هايى به دست 
نياورديم؟ قاعدتاً دليلش تحريم ها نبوده است! 
چراكــه حوزه نظامى همان طور كه شــاهديم 
بيشتر تحريم بوده، پس دليلش تنها آن فكر و 
اراده و اتكا و اعتماد به نفس و آن روحيه تالش 
و جهاد و مقاومتى اســت كه وجود دارد، اما در 

حوزه توليد و صنعت نيست.
در هميــن اتفاقات اخير ســيل گذشــته در 
كشــورچه كســانى به كمك مردم سيل زده 
آمدند؟ همين نيروهاى جهادى بودند، همين 
بســيجى ها و نيروهاى ارتش و سپاه بودند كه 
روحيه مقاومت دارند، هالل احمر هم به واسطه 
همان روحيه جهادى كه در او مانده پاى كار آمد 
وگرنه اگر روحيه جهادى نبود مردم هنوز هم 
زير سيل و آوارهاى به جامانده از آن باقى مانده 
بودند . بنابراين همين مقاومت و همين نيروهاى 
جهادى و انقالبى هســتند كه مى توانند به داد 

اين ملت برسند.
 اگر ما واقعاً به دنبال اين هستيم كه كشورمان 
از مشكالت خارج شود، بايد اجازه دهيم تفكر 
انقالبــى و مقاومت در قدرت قــرار گيرد و با 
كمترين هزينه بيشــترين بهره مندى را براى 

جامعه و نظام سياسى به همراه بياوريم.

حيرت روس ها 
از توانمندى ايرانى ها

سياست: امير عليرضا شيخ، معاون تربيت 
و آموزش ارتش با بيان اينكه امروز نيازى به 
تجهيزات خارجى نداريم، به خبرگزارى مهر 
گفت: به عنوان مثال ما سامانه «اس 300» 
را از روسيه خريدارى كرده ايم، اما بچه هاى 
ما در نيروى پدافند هوايى ارتش در استفاده 
از آن بســيار قوى تر از خــود روس ها عمل 
مى كنند و ارتقايى به اين سامانه داده اند كه 

خود آن ها هم باور نمى كنند.

خبر

annota�on@qudsonline.ir
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شايد در مجلس دهم به نتيجه نرسد!حضور دو نماينده مجلس در ميان اسامى متهمان
سياست: جلسه رسيدگى به اتهامات مسئوالن 
سابق شركت خودروسازى سايپا و مرتبطان اين 

پرونده صبح ديروز به صورت علنى برگزار شد.
حسينى نماينده دادســتان با بيان اينكه اين 
پرونده 26 متهــم دارد، افزود: اتهامات موجود 
شــامل اخــالل در نظــام ارزى از طريق ثبت 
ســفارش هاى صــورى و غير واقعــى و انجام 
معامــالت ارزى در ســطح كالن، اخــالل در 
نظام توزيع مايحتاج عمومى از طريق تحصيل 
167 هزار و 834 دســتگاه خودرو با انحصار و 
بهره مندى از رانت و همچنين اخالل در نظام 
اقتصادى از طريق فعاليت شركت هرمى به مبلغ 
263 ميليارد ريال و پولشويى به ميزان 3 هزار و 
200 ميليارد تومان با 260 حساب بانكى است. 
به ادعاى فارس در كيفرخواست قرائت شده نام 
دو تن از نمايندگان مجلس نيز به عنوان متهم 

به چشم مى خورد.
حدود يك ماه پيش پس از انتشار خبر بازداشت 
مديرعامل ايــران خودرو، خبر آمد كه فريدون 
احمدى، نماينده زنجان و محمد عزيزى، نماينده 

ابهر نيز بازداشت شده اند.
هرچند روز گذشــته صرفاً كيفرخواســت اين 

متهمان قرائت شد و اتهامات نمايندگان مجلس 
اعالم نشــد، امــا احمد توكلــى، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيئت مديره 
ديده بان عدالت و شــفافيت در زمان انتشــار 
خبر بازداشــت اين نمايندگان با ارسال نامه اى 
به اللهيار ملكشاهى، رئيس كميسيون قضايى 
حقوقى مجلس و نايب رئيــس هيئت نظارت 
مجلس بر رفتار نمايندگان، خواستار توضيح او 
در دفاع از اين دو نماينده شــد. وى گفته بود: 
«1- آيا به نظر هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، 
تبانى در خريد 6 هزار خودرو به صورت رانتى و 
چند صد كيلو طال و همكارى با فردى كه جزو 
15 نفر اول كسانى است كه با خريد بيش از 30 
هزار ســكه، كمك به اخالل در نظام اقتصادى 
كشور نموده اند، جزو وظايف نمايندگى است؟».

تســنيم: يك نماينده مجلــس درباره طرح 
فرهنگى الزام دولت به شكايت از هاليوود گفت:  
هجمه هــاى زيادى عليه ملت مــا در هاليوود 
صورت گرفته كه بايد نسبت به آن واكنش نشان 
داد، اما با توجه به عمر كم اين مجلس نمى دانم 
اين طرح بتواند به نتيجه حتمى و مطلوب خود 
برسد يا نه؟ اين نماينده مجلس گفت: در اين 
طرح ســعى شــده كه برخورد جدى و قانونى 
عليه جريان هايى كه ظالمانــه حقوق مردم و 
داشته هاى فرهنگى، دينى، تاريخى و... آنان را 
مورد هدف قرار داده اند، صورت بگيرد؛ يكى از 
اين گروه ها و ســركرده هاى آنان هاليوود است 
كه سال هاســت با ساخت آثارى در زمينه هاى 
ايران و اسالم هراسى فعاليت مى كند؛ فيلم هاى 
زيادى مانند 300 كه در دو قسمت ساخته شد 
و به صراحت به تاريخ و فرهنگ مردم ما توهين 
كرد؛ آثار زيادى نيز در زمينه ايران هراســى و 
دشمنى با انقالب و نظام جمهورى اسالمى ايران 
ساخته شد كه واكنش جدى از طرف ما صورت 
نگرفت؛ البته رهبر معظم انقالب در ديدارهاى 
خود با اهالى هنر و سينماگران درباره دروغ هاى 
اين فيلم ها و توهين هايى كه به ملت مى كنند، 

صحبت كرده اند.
پژمان فر درباره وضعيت فعلى اين طرح گفت: 
اين طرح به امضاى تعداد زيادى از نمايندگان 
رسيده اســت كه مى خواهند با همكارى ديگر 
نهادهاى سياسى و فرهنگى كشور در مقابل اين 
توطئه ها و خدعه ها حركت فرهنگى و قانونى 
انجام دهند تا از داشــته هاى ملت ما حمايت 
شــود. باتوجه به اينكه حجــم  قابل توجهى از 
طرح  ها در نوبتنــد و اين طرح ها يا دو فوريتى 
و يك فوريتى اند و همين طور طرح هاى عادى 
زيادى هم داريم و از سوى ديگر با توجه به عمر 
كم اين مجلس نمى دانم كه آيا اين طرح بتواند 
به نتيجه حتمى و مطلوب خود برسد يا خير؟ در 
هر حال اميدواريم كه بتواند مسيرش را تا هدف 

اصلى خود طى كند.

 سياست  واكنش ها به تحريم هاى تكرارى آمريكا عليه كشورمان 
ادامــه دارد، تحريم هايى كه بيشــتر از آنكه به دنبــال اثرگذارى 
واقعى اقتصادى باشد، در پى ترساندن برخى سياستمداران داخل 
كشورمان است و از سويى ديگر مى خواهد دل سعودى ها را خوش 
كند. وزارت خزانه دارى آمريكا شب جمعه اعالم كرد بانك مركزى 
ايران، صندوق توسعه ملى ايران و شركت اعتماد تجارت پارس تحت 
تحريم هاى جديد آمريكا قرار گرفته اند. به گزارش فارس ظريف وزير 
خارجه ايران در نخستين واكنش به تحريم هاى جديد دولت آمريكا 
عليه ايران گفته بود: «دولت آمريكا آن قدر به تحريم ها معتاد شده 
كه وقتى تنبيهى پيدا نمى كنند، يك نهاد تحريم شــده را با اسم 
جديد تحريم مى كنند». او كه براى شــركت در نشســت مجمع 
عمومى سازمان ملل به نيويورك سفر كرده است، حاال در دومين 
واكنش به اين تحريم ها، پيامى توييترى منتشر كرده است. ظريف  
ديروز تأكيد كرد اعالم تحريم  جديد بانك مركزى ايران نشان دهنده 
موارد ذيل است: «استيصال و ناكامى فشار حداكثرى آمريكا، ايجاد 
مانع در برابر بانــك مركزى ايران جهت تأمين مالى واردات غذا و 
دارو بــراى مردممان، ترس تيم «ب» از بازگشــت اياالت متحده 
به مذاكره و تالش هاى تيم «ب» براى كشــاندن دونالد ترامپ به 

جنگ». اشاره وزير خارجه ايران به «تيم ب» در ادامه هشدارهاى او 
به مواضع جنگ طلبانه برخى مقام هاى كنونى و پيشين آمريكايى، 

صهيونيستى، سعودى و اماراتى مطرح شده است.
به گزارش خبرگزارى تســنيم، ســيد عباس موسوى، سخنگوى 
وزارت امــور خارجه نيز در واكنش بــه تحريم هاى جديد اياالت 
متحده آمريكا اعالم كرد: تحريم اعالم شده موضوع جديدى نبوده 
و  فقط تحريم هاى قديمى به شكل ديگرى بيان شده است. ايران 
از نخستين تحريم ها كه در نوع خود از سخت ترين تحريم ها بوده 
اســت، راه خود را پيدا كرده و با اتكاى بــه توانايى هاى داخلى و 
همكارى با  كشورهاى دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد 
داد. موســوى سياســت خارجى آمريكا را سياســتى سردرگم و 
درمانده دانست كه جز زورگويى، يكجانبه گرايى و اعمال تروريسم 
اقتصادى عليه ديگران مبناى ديگرى نداشته و فاقد توانمندى الزم 
براى هرگونه ابتكار معقــول و پوياى ديپلماتيك براى حل وفصل 
مسالمت آميز اختالفات با ساير كشورهاست. موسوى در ادامه اظهار 
داشت:  اميدوارم دولتمردان آمريكا درك كنند كه آن ها ديگر تنها 
ابرقدرت اقتصادى جهان نيســتند و كشورهاى زيادى هستند كه 
مايلنــد از بازار ايران و فرصت هاى اقتصــادى روابط خوب با ايران 

بهره مند شوند. وى افزود: آمريكايى ها بايد قبول كنند كه سياست 
تحريم يك سياست شكست خورده است و استفاده بيش از حد از 
اين حربه و تبديل دالر به سالح سبب شده است كه اعتبار آمريكا 
و اقتصاد آن در جامعه بين المللى به شدت زير سؤال رفته و دوران 

قبول آمريكا به عنوان يك شريك اقتصادى معتبر تمام شده است.

 توپ در زمين آمريكايى هاست
موســوى در پايان تأكيــد كرد: ما راه تعامل را باز نگاه داشــته ايم 
هم اكنون توپ در زمين آمريكايى هاست و  آن ها بايد شجاعانه اشتباه 
خود در نقض توافق هســته اى را پذيرفته و تعهدات خود را به اجرا 
درآورند و در آن صورت در قالب راهكارهاى پيش بينى شده برجام 

مانند ساير اعضا مى توانند با كشور ما تعامل كنند.

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

بازتاب

سياست خارجى

ظريف علت تحريم هاى جديد آمريكا را مطرح كرد

ترس تيم «ب» از بازگشت اياالت متحده به مذاكره

مجلسقوه قضائيه
توضيحات پژمان فر در مورد طرح شكايت از هاليوودمحاكمه 26 مدير سابق شركت سايپا آغاز شد

سياست خارجى
يكى از رهبران سازمان بدر عراق: 

در صورت حمله به ايران، پايگاه هاى آمريكا 
در تيررس ما خواهد بود
سياســت: «كريم عليــوى» از 
رهبران سازمان «بدر» و نماينده 
عراق بــه «بغداد اليــوم» گفت: 
«اگر آمريكا جنگــى عليه ايران 
آغاز كند، عراق نيز در آن شركت 
خواهد كرد». وى تصريح كرد: اگر 

دولت عراق بپذيرد يا نپذيرد، در داخل اين كشور، با نيروهاى 
آمريكايى جنگى آغاز خواهد شــد. اين رهبر سازمان بدر بر 
اين باور است كه در صورت آغاز جنگ «مقرها و پايگاه هاى 
آمريكايى، از دست عراقى ها در امان نخواهد بود». وى گفت: 
«ملت ايــن كار را خواهند كرد و دولــت عراق نيز نخواهد 

توانست مانع ملت شود».

مجلس
بهمنى: 

حقوق نمايندگان بين 5/4 تا 8 ميليون 
تومان است

عضو  بهمنى،  محمود  ايســنا: 
كميســيون اقتصادى مجلس در 
راديــو البرز در خصــوص هزينه 
برخى نامزدهاى نمايندگى مجلس 
در انتخابات خاطرنشان كرد: كسى 
كه هزينــه انتخاباتى بااليى دارد، 

وارد مسائل انحرافى مى شود، يك انسان عاقل چرا بايد يك تا 
2 ميليارد هزينه كند براى اينكه ظرف چهار سال بين 300 
تا 400 ميليون تومان حقوق بگيــرد. وى ادامه داد: حقوق 
نمايندگان مجلس بين 5 ميليون و 400 هزار تا 8 ميليون 
تومان اســت و دريافتى من در حال حاضر بين 5 ميليون و 

700 هزار تا 6 ميليون تومان است.

دفاعى- امنيتى
سردار قدير نظامى خبر داد

رزمايش ايران، چين و روسيه 
در درياى عمان

بين الملل  امــور  رئيس  فارس: 
و ديپلماســى دفاعى ســتاد كل 
نيروهاى مســلح گفت: به زودى 
براى نخستين بار پس از انقالب، 
رزمايش مشــترك دريايــى را با 
روسيه و چين به صورت سه جانبه 

در شمال اقيانوس هند و درياى عمان برگزار خواهيم كرد. 
برآوردهاى سياسى و نظامى بسيار روى اين اتفاقات حساب 
باز خواهند كرد و در تحوالت راهبردى مد نظر قرار خواهند 
گرفت. وى افزود: از ســويى در آينــده نزديك مقاماتى در 
سطح رؤساى ستاد نيروهاى مسلح، وزراى دفاع و فرماندهان 

نيروهاى مسلح از چند كشور منطقه به تهران خواهند آمد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی معارفه شد  آستان: مراسم معارفه فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی برگزار شد. مراسم تکریم حمید غالمی، فرمانده 
سابق و معارفه مجید علوی تبار، فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی روز شنبه 30 شهریورماه با حضور سرهنگ سیدجواد کمالی، مسئول سازمان بسیج کارمندان و ادارات سپاه امام رضا)ع( و 

جمعی از مدیران و بسیجیان آستان قدس رضوی در سازمان مرکزی این نهاد برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 تداوم دوره های آموزشی شنای طرح اوقات فراغت 

در منطقه محروم شهید رجایی 
آســتان: تربیت بدنی آستان قدس 
رضــوی در راســتای توجه ویــژه به 
مناطق محروم شــهر مشهد و با هدف 
تشــویق کودکان و نوجوانان به ورزش 
 کردن، دوره های آموزشی شنای طرح 
اوقات فراغت تابستانه خود را در طول 
سال ادامه می دهد.ناصر سمساری، مدیر 

مجتمع آبی شهرک شهید رجایی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در گفت وگو 
با آستان نیوز در ارتباط با محتوای این برنامه ورزشی گفت: با اقبال دانش آموزان 
منطقه شهید رجایی از کالس های شنای طرح تابستانه، از بین 450 شرکت کننده 

این دوره، شماری از بچه های بااستعداد برای مدرسه شنا انتخاب می شوند.
وی هدف از تشکیل این مدرسه شنا را استعدادیابی، پرورش استعدادها و معرفی  
آن ها به ورزش حرفه ای کشور برشمرد و افزود: نام نویسی این مدرسه آموزش شنا 

از ابتدای مهرماه در مجتمع آبی شماره سه شهرک شهید رجایی آغاز می شود. 
وی با برشمردن مزایای استفاده از این دوره های آموزشی اضافه کرد: آموزش در 
این مدرسه شنا به دلیل قرار گرفتن مجتمع آبی شماره سه در منطقه کم برخوردار 

شهرک شهید رجایی مشهد از تخفیفات ویژه 50 درصدی برخوردار است.
سمســاری تصریح کرد: کالس ها به صورت 12 جلسه در ماه برگزار می شود که 
دو جلسه از کالس های تفریحی شنا بیشتر است و با حضور و آموزش مربی شنا 
همراه است.وی همچنین از برنامه ریزی برای گشایش مدرسه آموزش نجات غریق 
در این مجموعه ورزشی ویژه نوجوانان 14 تا 18 سال خبر داد و گفت: افرادی که 
این دوره را می گذرانند در پایان کارت نجات غریق دریافت کرده و می توانند در 

این حرفه مشغول به کار شوند.

قرقی و فارمد میزبان اردوهای جهادی آستان قدس 
آســتان: بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی در اردوی جهادی 
دو منطقه قرقی و فارمد مشارکت کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود 
مرویان حســینی، مدیــر عامل بنیاد 
پژوهش های اســالمی آســتان قدس 
رضوی به همــراه مدیــران گروه های 

پژوهشی، پژوهشگران و کارکنان این مرکز در اردوی جهادی دو روستای قرقی 
و فارمد مشارکت کردند.

برگزاری اردوهای جهادی از ســوی نهادهای مختلف در کشــور، سبب آشنایی 
بیشتر مسئوالن با مناطق محروم و تالش برای محرومیت زدایی از طریق ارتباط 
مســتقیم با مشکالت اقتصادی قشر های آســیب پذیر می شود. در همین راستا 
آســتان قدس رضوی در راستای وظیفه توجه به محرومان که از تأکیدات رهبر 
معظم انقالب و منویات تولیت آســتان قدس رضوی اســت، با اعزام تعدادی از 

مسئوالن فرهنگی و علمی به این خواسته رهبری و تولیت لبیک گفت.
این گروه جهادگر در اردویی یکروزه، از ســاعت ۶ صبح به مناطق مد نظر اعزام 
شــدند و پس از هماهنگی های الزم به سمت دو منطقه قرقی و فارمد حرکت 
کردند؛ ســپس با تقسیم به گروه های سه گانه به ســاخت و ساز منزل یکی از 
خانواده های شهید از شهدای مدافع حرم و دو منزل برای محرومان اقدام کردند.

توسطدفترنمایندگیآستانقدسرضویصورتمیگیرد
پذیرایی از 80 هزار زائرپاکستانی اربعین در مرز میرجاوه

آستان: مســئول امور زائران خارجی 
دفتر نمایندگی آستان قدس در استان 
سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با 
ایام اربعین به بیــش از 80 هزار نفر از 
زائران پاکستانی عبوری از استان توسط 
آســتان قدس رضوی خدمت رســانی 

خواهد شد.
مصطفی میرحسینی گفت: خادمیاران دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان سیستان و بلوچستان در قالب هفت موکب خدمت رسانی در شهرستان 

زاهدان و مرز میرجاوه از زائران پاکستانی در ایام اربعین پذیرایی خواهند کرد.
وی افزود: این مواکب از تاریخ 5 مهرماه شروع به آماده سازی می کنند و 13مهر 
ماه 1398 نیز شــروع به کار رسمی مواکب در مرز میرجاوه و شهرستان زاهدان 
برای زائران پاکســتانی خواهد بود. میرحسینی با اشاره به ساعات خدمت رسانی 
خادمیاران رضوی به زائران حســینی ادامــه داد: در موکب مرز میرجاوه تعداد 
هشت ساعت و در مواکب شهرستان زاهدان 18 تا 24 ساعت به زائران پاکستانی 
خدماتی شامل اسکان، پذیرایی، میان وعده )کلوچه، فالفل، حلیم و آش(، حمل و 

نقل، بهداشت و درمان، امنیت و بسته های فرهنگی ارائه خواهد شد.

 انعقاد قرارداد بین کشت و صنعت انابد 
و مرکز اصالح نژاد کرج

آستان: مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از انعقاد 
قرارداد تلقیح مصنوعی گوسفند میان این مجموعه و مرکز اصالح نژاد کرج خبر داد.

احمد هراتی در گفت وگو با آســتان نیوز بیان کــرد: این قرارداد با عنوان تعیین 
و تأیید دام های مولد مورد نظر برای همزمان ســازی و تلقیح مصنوعی به روش 
الپاراســکوپی منعقد شده است.وی به نژادی و خالص ســازی گله ها را از جمله 
رویکردهــای امضای این قرارداد عنوان کرد و افــزود: بهبود عملکرد و راندمان 
تغذیه ای، زایشی و تولیدمثلی و همچنین کیفیت الشه برای دوره پرواربندی دام، 

بخشی دیگر از اهداف این مهم را به خود اختصاص داده است.
مدیر کشــت و صنعت انابد ادامه داد: عالوه بر این، می توان به ایجاد نژاد جدید 
و مشاوره برای اجرای بهتر و دقیق تر عملیات اصالح نژاد برای هر دوره و ارتقا و 

به روزسازی واحدهای دامداری این کشت و صنعت اشاره کرد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
آستان قدس رضوی بزرگ ترین نهاد مذهبی 
کشور است که رسالت مهم خود را انجام 
فعالیت های فرهنگی و دینی می داند؛ کتاب 
و کتابخوانی هم حتماً می تواند در ارتقای 
فرهنگ و ارتقای باورهای دینی نقش داشته 
آستان  که  هست  هم  همین  برای  باشد. 
قدس رضوی، دارای بزرگ ترین و غنی ترین 
کتابخانه هاست. اگرچه غنای کتابخانه های 
آستان قدس رضوی میراث ارادت دیرسال 
حفظ  اما  سراست  و  صحن  این  عاشقان 
از  روزآمدی آن محتاج تالش های جمعی 

اصحاب فرهنگ است. 
بــرای تهیه گزارش از نحــوه خریداری و 
چگونگی تأمین کتــاب در کتابخانه های 
آستان قدس رضوی، به سراغ رئیس اداره 
کتابخانه ها،  ســازمان  کتابداری  خدمات 
موزه ها و مرکز اســناد این آستان مقدس 
می روم که در طبقه زیرین ساختمان بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
مســتقر اســت. اتاق رئیس اداره خدمات 
کتابداری یک اتاق دلباز است. به هر طرف 
که نگاه می کنم، بســته های بزرگ کتاب 
را می بینم که روی میزها چیده شــده اند. 
کتاب ها حکایت از یک سفر دارند؛ سفری 
که از چاپخانه آغاز شده و به کتابخانه ختم 
خواهد شد. این سفر دور و دراز گاهی هم 

از مسیر نمایشگاه می گذرد. 

ادارهایبرایبهروزرسانیکتابخانهها
رئیــس اداره خدمات کتابداری ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی می گوید: وظیفه اداره خدمات 
کتابداری با همکاری واحدهای زیرمجموعه 
خود، ســفارش و فراهــم آوری کتاب های 
فارســی و عربی، التین، منابع ســمعی 
و بصــری و الکترونیکی، اهــدا و مبادله، 
بررسی و تکمیل مجموعه به طور متمرکز 
به انتخاب، ســفارش و فراهم آوری منابع 
اطالعاتی شامل انواع کتاب های فارسی و 
عربی، خارجی مواد سمعی و بصری، منابع 
الکترونیکی و...  برای بخش ها و تاالرهای 
کتابخانه مرکزی، کتابخانه های تخصصی 
ســازمان، کتابخانه های شــهر مشــهد و 
کتابخانه های خارج از شهر مشهد وابسته 

به آستان قدس رضوی است.   
عیســی اختری طوســی ادامــه می دهد: 
همچنین با بهره گیری از فهرست نویســان 
متخصص با گرایش های زبان فارسی، عربی 
و انگلیسی، مسئولیت سازماندهی منابع و 
کتاب ها را بر اساس نظام رده بندی استاندارد 
بین المللی )بــه اصطالح به نــام دهدهی 
دیوئی( بر عهده دارد. شناســاندن یک اثر 
به خواننده و نیز ســازمان دادن کتاب ها به 
نحوی که بازیابی ســریع و راحت را مقدور 

سازد از اهداف دیگر این اداره است. 

کتابهاچطورتهیهمیشوند؟
اختــری طوســی با تشــریح دو شــیوه 
مجموعه ســازی و فراهم آوری کتاب برای 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی تأکید می کند: شرکت 
در نمایشگاه ها، حضور مستقیم در بازارهای 
نشر توســط کارگزاران، نخستین راه تهیه  
کتاب ها در این مجموعه به شمار می رود. 
وی همچنین دریافت منابع اهدایی و وقفی 
که ارادتمندان به ساحت حضرت رضا)ع( 
سالیانه از مجموعه های شخصی به آستان 
قدس رضوی هبه می کنند را دومین روش 
تأمین منابع کتابخانه های آســتان قدس 

رضوی عنوان می کند.
رئیس اداره خدمات کتابداری این سازمان 
می گویــد: این اداره با فرســتادن گروه یا 
گروه های خرید به نمایشگاه های مختلف 
کشور و حضور مستقیم در بازارهای نشر، 
در مســیر غنای منابع کتابخانه های این 

سازمان فعالیت می کند.
این مقام مســئول ادامه می دهد: یکی از 
نمایشگاه هایی که هر ساله سازمان در آن 
حضــور پررنگی دارد و با شــرکت در آن 
منابع جدید بازارهای نشر را تهیه می کند 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.
وی ادامه می دهد: کارشناســان کتابخانه 
مرکــزی آســتان قدس رضــوی همین 
امسال با حضور در سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، در اردیبهشــت 
سال 1398 افزون بر 45 هزار نسخه منابع 
چاپی، دیداری، شــنیداری و الکترونیکی 
در موضوعات علوم اسالمی، علوم انسانی، 
تاریــخ، ادبیات، علمی، ایران شناســی و... 

خریداری کرده اند.
این مقام مسئول در خصوص اولویت خرید 

این منابع، می گوید: پس از مخزن چاپی و 
با توجه به موضوع کتاب  ها، کتابخانه های 
تخصصی ســازمان در اولویت بــوده و با 
بررسی منابع در سامانه های موجود، سعی 
شده از خرید منابع تکراری جلوگیری شود. 

کتابهادرقالب9گروه
خریدهمیشوند

وی می افزاید: کارشناســان و مشــاوران 
سازمان همین امسال به منظور تهیه منابع 
مورد نیاز کتابخانه های آستان قدس رضوی 
 در قالــب گروه های خریــد گوناگون در 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران حاضر شده و در قالب 9 گروه خرید 
با هدف خرید کتاب های فارســی عمومی 
و دانشگاهی، عربی، التین، منابع دیداری 
و شــنیداری، کودک و نوجوان، درســی 
و کمک درســی، دیجیتــال و مطبوعات، 
کتاب هــای مورد نیاز را فهرســت کرده و 
خریده اند. این کار هم طبیعتاً در راستای 
غنای مخزن چاپی کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضــوی و همچنین برطرف کردن 
تقاضاهــای مراجعان به  خصوص نیازهای 
محققان و پژوهشگران کتابخانه ها در این 

نمایشگاه انجام شده است. 
اختری طوســی ادامه می دهد: خریداری 
کتاب هایی مرتبط با موضوع کتابخانه های 
تخصصی ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اســناد آســتان قدس رضوی که به 
تازگی منتشر شده است، پس از تهیه منابع 
مورد نیاز مخزن چاپی کتابخانه مرکزی در 

اولویت بعدی این گروه ها قرار دارد.

سرنوشتکتابها
پسازخریدچهمیشود؟

رئیس این اداره درباره مراحل بعد از رسیدن 
کتاب ها از نمایشگاه به سازمان کتابخانه های 

آستان قدس رضوی می گوید: پس از دریافت 
این منابع در محل سازمان کتابخانه ها، نسبت 
به بازگشــایی بسته بندی آن ها اقدام شده و 
پس از ثبت، فهرست نویسی، سازماندهی و 

استفاده  برای  آماده ســازی، 
محققــان، پژوهشــگران، و 
مراجعان به کتابخانه مرکزی 
تخصصی  کتابخانه هــای  و 

سازمان ارسال می شود.
اختــری طوســی یــادآور 
از هر عنوان کتاب  می شود: 
حداکثر ســه نســخه تهیه 
شــده اســت که دو نسخه 
بــرای مخزن چاپــی و یک 
کتابخانه های  برای  نســخه 
تخصصی سازمان در صورتی 
که موضوع آن مرتبط باشد، 

ارسال می شــود. مطابق گفته های این مقام 
مسئول، بیش از 20هزار نسخه از کتاب های 
جدید خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 
تهران در ســال جــاری در موضوعات علوم 
اســالمی، اهل بیت)ع(، امام رضا)ع( و علوم 
وابســته و حدود 15هزار نسخه کتاب های 
علمی و دانشــگاهی و بقیــه هم کتاب های 
جدید عربی و التین، درسی و کمک درسی و 

کودک و نوجوان است.
رئیس اداره خدمات کتابداری متذکر می شود: 
مطابق ضوابط و دستورعمل های ابالغی و در 
راستای افزایش هماهنگی و هم افزایی بیشتر، 
تمامی کتاب های جدید تهیه شده توسط این 
اداره از نمایشــگاه بین المللی تهران در سال 
جاری با همکاری انتشــارات آستان قدس 
رضوی )به نشر( انجام گرفته، به طوری که 
پرداخت هزینه های کتاب هــای خریداری 
شده و انتقال از نمایشگاه )تهران( تا سازمان 
کتابخانه ها در مشهد توسط شرکت به نشر 

صورت گرفته است.

کتاب ها حکایت 
از یک سفر دارند؛ 

سفری که از 
چاپخانه آغاز شده 
و به کتابخانه ختم 

خواهد شد. این 
سفر دور و دراز 

گاهی هم از مسیر 
نمایشگاه می گذرد

بــــــــرش

منابع چاپی، دیداری، شنیداری و الکترونیکی کتابخانه های آستان قدس رضوی چگونه تأمین می شوند؟ 

 چــرا در صحن های بزرگی مانند صحن سفرازچاپخانهتاکتابخانه
جامــع رضــوی، از ســایه بان هایی که در 
حرم های دیگر معموالً اســتفاده می شود، 
نصــب نمی کنند تا زائران زیــر آفتاب و یا 
بازتاب نور آن از سنگفرش ها و در هوای گرم 

یا زیر باران اذیت نشوند؟  
09150006062

 بعضــی از افراد در بازرســی های حرم 
برخورد در خور شأن زائر با مراجعه کنندگان 

ندارند، لطفاً تذکر دهید.
09150005537

 مســئوالن فرهنگی آستان قدس رضوی 
بــرای رفاه حال زائران و مجاوران، مراســم و 
برنامه های فرهنگــی- مذهبی حرم مطهر را 
در بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 
مشهد نیز اطالع رسانی کنند تا زائران و مجاوران 
با اطالع قبلی به حرم مطهر مشــرف شوند.

09350000849

 ســالم. خوب اســت در کنار آبخوری 
صحن انقالب مکانی هم برای کســانی که 
می خواهند آب برای تبرک ببرند، ســاخته 
شود که هم از ازدحام کاسته شود و هم آب 

سرد اسراف نشود.
 09150009448

 لطفاً از پارچه های برزنتی متحرک برای 
پوشــاندن صحن ها از آفتاب استفاده کنید 

مانند حرم حضرت ابوالفضل)ع(.
09150008718

امــام   پیشــنهاد می شــود ورودی رواق 
خمینی)ره( به صحــن آزادی و ورودی صحن 
جامع رضوی به صحن قدس برای تردد سریع 
و آســان تر زائران تعریض و گســترده تر شود.

09150008386

توسطدفترنمایندگی
آستانقدسرضویمستقرشدند

12 پایگاه پشتیبانی از 
موکب های اربعین در اصفهان 
آستان: رئیس ستاد پشتیبانی از موکب های 
اربعین دفتر آستان قدس رضوی در اصفهان 
از فعالیت 12 پایگاه پشتیبانی موکب های 
اربعین در 12 نقطه شهر اصفهان خبر داد 
و گفت: این پایگاه ها به مدت 10 روز آماده 

جذب کمک های مردمی هستند.
محمدحسین یزدچی با اشاره به آغاز فعالیت  
موکب های اربعین اظهار کرد: همه ساله در 
آیین راهپیمایی اربعین حسینی موکب های 
بسیاری در مرزهای چذابه، شلمچه، مهران 
و همچنین در کشور عراق از نجف تا کربال 
برپا می شــود.وی افزود: در این راستا ستاد 
پشتیبانی از این موکب ها در ایران، اقدام به 
کمک و همکاری با این موکب ها در زمینه 
تهیه کمک های مردمی و ارســال آن ها به 

موکب هایی که نیاز دارند، می کند.
وی تصریح کرد: فعالیت پایگاه های پشتیبانی 
از موکب های اربعین زیر نظر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان اصفهان به 
مدت 10 روز از 29شهریور ماه تا 8مهرماه 

در شهر اصفهان ادامه دارد.

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. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

jپذیرش20تیمنوآوریدرمرکزنوآوریدانشگاهبینالمللیامامرضا
آستان: مســئول دفتر ارتباط با صنعــت دانشگاه بین المللی 
امام رضــا)ع(، از پذیرش 20 تیم  نوآوری در حوزه  فناوری های 
پزشــکی، تربیت بدنی، ســوغات زائر و... در مرکز نوآوری این 

دانشگاه خبر داد.
مهدی گنجی با بیان اینکه مرکز نوآوری دانشــگاه امام رضا)ع( در 
دی ماه سال گذشــته مقارن با هفته پژوهش و فناوری با حضور 
معاونت علمی آســتان قدس رضوی افتتاح شــد، گفت: دانشگاه 
امام رضا)ع( تنها دانشــگاه دارای مرکز نوآوری است که در قالب 
فعالیت های این مرکز در نظر داریم یاور ســایر دانشــگاه ها برای 

طی کردن مســیرهای نوآورانه باشیم.این مقام مسئول ادامه داد: 
ما در تالش هستیم از ظرفیت پارک علم و فناوری به نفع توسعه 
اکوسیستم نوآوری و فناوری بهره ببریم. از این رو قراردادی دوجانبه 
با پارک علم و فناوری منعقد کردیم تا هم ما کمک کننده باشــیم 

و هم از سوی پارک علم و فناوری استارتاپ ها به ما معرفی شوند.
وی اضافه کرد: دانشــگاه امام رضا)ع( سعی دارد با سایر مراکز 
همپوشانی داشته باشــد و توانمندی های خود را با دیگران به 
اشتراک بگذارد تا در حوزه فناوری و نوآوری گام های مؤثرتری 
برداشــته شود.گنجی به دستاوردهای مرکز نوآوری دانشگاه از 

ابتدای تأسیس تاکنون اشاره کرد و گفت: تولید و فروش چند 
محصول پزشکی از اتفاقاتی است که در حوزه پژوهش و تولید 
محصوالت فناورانه رخ داده اســت؛ همچنین در حوزه ســایر 

محصوالت نیز قراردادهایی منعقد شده است.
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
با بیان اینکه این دانشگاه در آینده نزدیک می تواند شرکت های 
مبتنی بر دانش و فناوری را رهبری کند، ابراز کرد: تأســیس 
شــرکت های دانش بنیان از مهم ترین دغدغه های ماست و در 

همین راستا چند شرکت آماده تأسیس هستند.

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 

      صفحه 3

مناقصه عمومی يك مرحله اي
اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذيل را براس��اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کليه پيمانکاران دارای صالحيت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پايه وظرفيت آزاد 

درخواست می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا مورخ  04 /07/ 98  به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.        تلفن تماس:37681713

ف
دي

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ر
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیکی دولت

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس 
بها سال 1398 با شرايط  مندرج 

)ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرايند ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی 
ساعت 9  مورخ

1
مدرسه 9 کالسه فريده مکاری طرقبه  

احداث ساختمان ،سرويس و سرايداری طرقبه2098004542000046
زيربنايی عمرانی،آبخوری، ديوارو درمحوطه،محوطه سازی

48.694.764.321440.000.00098/06/3198/07/16سرجمع 

2
تخريب و بازسازی آموزشگاه 10 کالسه ناحیه 4 

مشهد مقدس  2098004542000047
ناحیه 4 

مشهد
احداث ساختمان ،سرويس  ،آبخوری، 

زيربنايی عمرانیديوارو درمحوطه
824.606.206.0471.240.000.00098/06/3198/07/16سرجمع 

3
احداث ابتدايی روستای ماريان تبادکان                      

احداث ساختمان ،سرويس  ،آبخوری، تبادکان) محمدرضا کیوانلو( 2098004542000048
زيربنايی عمرانیديوارو درمحوطه

58.292.391.064420.000.00098/06/3198/07/16سرجمع

4
تکمیل دبیرستان روستای حکم آباد 

تکمیل ساختمان،سرويس ،آبخوری، ديوارو جوينجوين)دلجو  ( 2098004542000049
زيربنايی عمرانیدرمحوطه،محوطه سازی 

59.915.842.904500.000.00098/06/3198/07/16سرجمع

تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر .)برابر فرمهای هيئت دولت(
2 - واريز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سيبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمينی قابل قبول نمی باشد.

محل تحويل پاکت تضمين : دبيرخانه اداره کل        محل تحويل اسناد و پيشنهادها: سامانه تدارکات الکترونيکی دولت            محل بازگشايی پيشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پيشنهادات : سه ماه
کليه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد و بازگشايی در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ع 9
80
81
30



حجت االسالم سیدحسین مؤمنی:

بصیرت افزایی در پیاده روی 
اربعین، باید در اولویت باشد

تسنیم: بصیرت افزایی باید در پیاده روی اربعین 
به عنوان اولویت هیئت های انقالبی دنبال شــود؛ 
حماسه اربعین بهترین فرصت برای توسعه جریان 
مهدویت، پاسخگویی به شبهات و تقویت وحدت 

جهان اسالم است. 
امام حســین)ع( به دنبال وفای به عهد بندگی 
بودند که به این هدف رسیدند، اما دشمنان ایشان 
بــه دنبال این بودند که هیچ نامی از اهل بیت)ع( 
باقــی نماند، ولی به لطف خداوند متعال نه فقط 
نام  این بزرگــواران از یاد نرفت بلکه امروز به نام 
اهل بیت)ع( به ویژه امام حسین)ع( بسیاری افراد 
به سمت عدالت و ایمان سوق داده می شوند. امام 
حسین)ع( به دنبال روشن کردن نور هدایت بودند 
که توانســتند به این هدف هم برسند، به همین 
علت ایشان عزتمند واقعی کربال هستند، چرا که 
توانســتند به اهداف اصلی خود دست یابند. امام 
حسین)ع( هر آنچه داشتند در مسیر الهی بذل 
و بخشــش کردند و هیچ چشمداشت دنیایی و 

اخروی در این بخشش مشاهده نمی شود.
عاطفه و عشــق در جریان کربال مــوج می زند؛ 
عــزاداری مجالس اهل بیــت)ع( باید به خواندن 
مســتند و معقول مقتل اختصاص داده شــود، 
همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر 
دو نکته مســتند و معقول بودن تأکید داشته اند. 
مرثیه خوانــی کار دقیــق علمی اســت که در 
حوزه های علمیه نیز باید به آن پرداخته شــود 
و ســخنرانی نیز از ارکان مراســم عزاداری است 
که باید مــورد توجه قرار گیــرد. روضه باید در 
هیئت های مذهبی پررنگ تر شود؛ برخی گالیه 
می کنند که روضه مکشوف و باز نباید در مجالس 
عزاداری خوانده شــود، درحالی کــه بیان روضه 
مستند می تواند مخاطب را با واقعیت های دردناک 
کربال آشــنا کند؛ روضه مکشوف روضه اسارت و 
دربند کشیدن اهل بیت)ع( است که این روضه هم 

در برخی از زمان های خاص خوانده می شود.

حسینیه

اثرجدید آیت اهلل میرباقری منتشر می شود
عصر جدید؛ خوانشی از مفاهیم 

و راهبردهای بیانیه گام دوم
مهر: کتاب »عصر جدید؛ خوانشی از 
مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم« 
سیدمحمدمهدی  آیت اهلل  تازه  اثر 

میرباقری به زودی توسط نشر 
»تمدن نوین اسالمی« منتشر 
اسالمی،  انقالب  می شــود. 
آغازگِر عصر جدید است. امام 

خامنه ای در »بیانیه گام دوم« نوشته اند: »آن روز 
که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده 
بود و کســی گمان یک نهضت بزرگ دینی را 
نمی بُرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه 
پا به میــدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکســت؛ 
کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا 
را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را 
اعالم نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی 
و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام 
ماند. چپ و راسِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن 
این صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده 
و گونه گون برای خفه کردن آن، هرچه کردند 
به اجِل محتوم خود نزدیک تر شدند«. همچنین 
معظم له در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( در ســال ۶۹ نوشتند: 
»با پیروزی ایــن انقالب عظیم، عصر جدیدی 
در مناسبات عالم پدید آمده است. این عصر را 
باید »عصر امام خمینی)ره(« نامید و ویژگی آن 
عبارت است از بیداری و جرئت و اعتماد به نفس 
ملت ها در برابر زورگویی ابرقدرت ها و شکستن 
بت های قدرت ظالمانه و بالندگی نهال قدرت 
واقعی انسان ها و سربرآوردن ارزش های معنوی 
بر این اساس، آیت اهلل سیدمحمد مهدی  و الهی«.
میرباقری، رئیس فرهنگســتان علوم اسالمی 
قم، کتاب »عصر جدید؛ خوانشــی از مفاهیم و 
راهبردهای بیانیــه گام دوم« را در حدود ۲۰۰ 
صفحه تألیف کرده اســت که به زودی توسط 
نشر »تمدن نوین اســالمی« منتشر می شود. 
 آیــت اهلل میرباقری در این کتاب می نویســد: 
»بر اساس بیانیه گام دوم، انقالب اسالمی عصر 
جدیدی را آغاز کرده و انســداد تاریخی بعد از 
رنسانس را شکسته است. انقالب اسالمی یک 
انفتاح تاریخی و گشــایش جدیدی به ســوی 
پیشرفت است که در آن »دین و دنیا« و »زندگی 

و بندگی« توأمان دیده می شوند«.

 معارف/مریم احمدی شیروان  امروز، سی و یکم شهریور، 
مصادف اســت با سالروز آغاز جنگ تحمیلی استکبار جهانی به 
جمهوری اسالمی ایران و نخســتین روز از هفته دفاع مقدس؛ 
دوران شکل گیری مقاومت هشت ساله ای که بی تردید ریشه در 
پیام حیات بخش عاشورا داشت؛ درست همانند انقالب اسالمی 
کــه امام خمینی)ره( درباره آن فرموده بود: »احیای دین در این 
عصر بدون احیـــای عملِی منطق عاشورا ممکن نیست؛ چون 
تـنها راهکار بـرای احیای دین، انقالب بوده و تنها راه به حـرکت 
درآوردن چرخ عظیم انقالب، احـیای عاشورای حسینی است«. به 
بهانه تقارن هفته دفاع مقدس با واپسین روزهای محرم الحرام، در 
گفت وگو با حجت االسالم دکتر غالمحسن محرمی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی، به پیوند اندیشه 
مقاومت با قیام سیدالشهدا)ع( پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:

ریشهانقالبمابهعاشورامیرسد
حجت االسالم دکتر غالمحسن محرمی در ابتدای سخن و در بیان 
ریشه های انقالب اسالمی کشورمان می گوید: با بررسی و مطالعه 
اندیشه های امام راحل به روشنی دیده می شود که هر جا حرف 
از انقالب و دگرگونی است، به انقالب ابا  عبداهلل الحسین)ع( اشاره 
می شود؛ به بیانی دیگر ریشه انقالب ما به نهضت عاشورا می رسد و 
نهضت امام خمینی)ره( استمرار نهضت امام حسین)ع( است. او 

اضافه می کند: امام حسین)ع( با نهضت و فداکردن فرزندان 
و یــاران با وفای خود حکومتی که از مســیر حق خارج 

شــده بود را از بین برد؛ کاری که امام خمینی)ره( 
از آن درس گرفــت و حکومت طاغوت را نابود و 

حکومتی اسالمی را جایگزین آن کرد.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه بــه دوران 
هشت ســاله دفاع مقدس نیز اشاره کرده 
و توضیــح می دهــد: در دوران جنــگ 

تحمیلی نیز به تأسی از قیام اباعبداهلل 
الحســین)ع( روحیــه جانبازی و 

شــهادت طلبی بســیاری وجود 
عاشــورا  نهضــت  و  داشــت 
مهم تریــن پشــتوانه جنگ ما 
محسوب می شد. رزمندگان به 
میدان  به  امام حسین)ع(  عشق 

می رفتنــد و برای نابــودی باطل 
از جان خود می گذشــتند. امام حسین)ع( و 
نهضت عاشورا در هشت سال دفاع مقدس، 
نقش محوری در استقامت و تالش رزمندگان 

داشت و بی تردید می توان گفت نهضت امام خمینی)ره( با قیام 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( پیوند عمیقی دارد.  

 
گفتمانعاشورادروصیتنامهشهدا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در ادامه 
می گوید: امام)ره( روحیه شهادت طلبی و آمادگی برای فدا شدن 
را که در میان رزمندگان اســالم بسیار دیده می شد، بارقه ای از 
روح عاشورایی می دانست و می فرمود: »ملت ما اکنون به شهادت 
و فداکاری خو گرفته اســت و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و 
هیچ توطئه ای هراس ندارد؛ هراس آن دارد که شهادت، مکتب او 
نیست«. ادعایی که کلمه به کلمه آن را در وصیت نامه ها، نوشته ها 
و گفته های شــهدا می بینیم. نوشــته هایی کــه در خطوط آن 
ظلم ستیزی، شهادت طلبی و سخنان امام حسین)ع( موج می زند. 

انقالب ما بیشترین شباهت را به واقعه عاشورا دارد.

دکتر محرمی با تأکید بر اینکه نهضت امام حســین)ع( نهضتی 
بحق بود، بیان می کند: در حدیثی از رسول اهلل)ص( آمده است: 
»أفَضُل الِجهاُد َکلَِمُة َعــدٍل ِعنَد إماٍم جائٍر« یعنی برترین جهاد، 
سخن عادالنه در برابر پیشوایی ستمگر است. جمله ای که راهبرد 
امام حســین)ع( را بیان می کرد و آن ایستادگی در مقابل باطل 
بود؛ البته ایستادگی امام حسین)ع( مانند سایر ائمه)ع( نبود؛ تمام 
آن ها پس از امام حسین)ع( ایستادگی داشتند زیرا مکتب تشیع 
بر اثر ایستادگی رشد یافته است اما سنخ ایستادگی سیدالشهدا)ع( 
با همه تفاوت داشت؛ ایستادگی سایر ائمه)ع( نرم افزاری و فرهنگی 
بود و با اقدامات فرهنگی، جامعه شــیعی را به ســمت مقابله با 

دستگاه باطل و طاغوت می کشاندند.

امامحسین)ع(آشکارادرمقابلطاغوتایستاد
این پژوهشگر دینی تصریح می کند: ایستادگی امام حسین)ع( 

بیش از اینکــه نرم افزاری جلوه 
کنــد، ســخت افزاری جلوه 

آشکارا  حضرت  این  کرد. 
در مقابل باطل و طاغوت 

ایستاد و این ایستادگی زمان خاصی را شامل نمی شود؛ پس از 
جریان سقیفه و در نکوهش تعیین جانشین برای پیامبر)ص( 
مقاومت و مخالفت خود را ابراز کرد و این جریان ادامه داشت 
و پس از شهادت امام حســن)ع( این مبارزه شکل جدی تری 

به خود گرفت.
او در بیــان مبارزات امام حســین)ع( توضیح می دهد: پس از 
درگذشــت معاویه، یزید در نامه ای به ولیــد بن عتبه، حاکم 
مدینه دســتور داد حسین)ع( را احضار کرده و برای خالفتش 
بیعت بگیرد و در صورت امتناع، سر او را از بدن جدا کند. ولید 
نیز به ســراغ مروان بن حکم، حاکم پیشین مدینه رفت و نظر 

او را خواست. او هم تأکید کرد اگر امام حسین)ع( 
بیعت نکرد، پیش از آنکه از مرگ معاویه آگاه شده 

و علیه یزید قیام کند، سر او را جدا کن!
حجت االســالم محرمی در پایان یادآور می شود: 
حضرت وارد داراالماره مدینه شد و ولید در حالی 
کــه مروان بن حکم نیز بود نامه یزید را برای امام 
حســین)ع( قرائت کرد؛ اما حضرت فرمود: »ما 
کْنُت اُبایُع لِیِزیَد«؛ مــن هرگز با یزید بیعت 
نخواهم کرد. مروان گفــت: با او بیعت کن. 
امام حســین)ع( فرمــود: وای 
بر تو که ســخن به گزاف 
گفتی! چه کســی یزید 
امیر  مؤمنیــن  بــر  را 
مقاومت  اســت؟  کرده 
که ســبب  مبارزه ای  و 
شــد حضرت در ادامه و 
در پاســخ به تأکید مروان 
برای بیعت گرفتن بیان کند: 
الُم اِْذ  »َعلَی ااْلِْســالِم الَسّ

ُة بِــراٍع ِمْثَل یِزیَد َویَحک  بُلِیِت ااْلَُمّ
یا َمــْرواَن اَتَاُْمُرنِی بَِبیَعِة یِزیَد َوُهَو 
َرُجٌل فاِســٌق« یعنی فاتحه اسالم 
را باید خوانــد آن زمانی که امت 
گرفتار امیری چــون یزید گردد؛ 
وای بــر تو ای مــروان، آیا مرا به 
بیعت با یزیــد فرمان می دهی، در 
حالی که او مرد فاسقی است؟ تمام 
سخنان امام حسین)ع( از مدینه تا 
کربال همــه در رد یزید و حکومت 

غاصب او است.

حجت االسالم دکتر محرمی در گفت وگو با قدس:

قیامعاشورامهمترینپشتوانهمعنویدفاعمقدسبود

والیت امام امنیت ساز است      رسا:آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری در دومین گردهمایی فعاالن مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و چهارمین همایش هیئت های فعال در عرصه اربعین گفت: در تمدن اسالمی جامعه  بر محور امام شکل می گیرد؛ در جامعه مؤمنان، ائمه اطهار)ع( ارکان بالد هستند، 
همان طور که در زیارت جامعه کبیره این موضوع اشاره شده است. در سوره بقره می  خوانیم، حضرت ابراهیم پس از امتحان های سنگین و طبق روایات وقتی از ایشان میثاق با اهل بیت)ع( گرفته شد، به عنوان امام معرفی شد. هر امامی به امت، بلد و بیت امن احتیاج دارد؛ به همین دلیل در قرآن کریم 

می خوانیم حضرت ابراهیم)ع( از خداوند تقاضای بیت و بلد امن و امت کرده است. داستان امام حسین)ع( نیز شبیه حضرت ابراهیم)ع( است. والیت امام امنیت ساز است؛ امتی که حول امام جمع می  شوند از ناحیه این امت هیچ خطری، دیگری را تهدید نمی کند.

         

کتابخانه

فداکاری، ظلم ستیزی و 
شهادت طلبی در کلمه 
به کلمه وصیت نامه ها 

و گفته های شهدا 
قابل مشاهده است؛ 

نوشته هایی که درخطوط 
آن سخنان امام حسین)ع( 

موج می زند

بــــــرش

  گفت وگو با حجت االسالم اختری درباره نقش علما در انتقال معارف اهل بیتb در دوره غیبت

حوزه های علمیه به برکت جمهوری اسالمی گسترش پیدا کرده اند
معارف / احمدی: می دانیم که اسالم بر علم و آگاهی استوار است 
و در هیچ مکتبی به اندازه اسالم، بر طلب و گسترش علم و دانش 
توجه و ســفارش نشده است، تا جایی که پیامبر اکرم)ص( و اهل 
بیت)ع( از پیشگامان اصلی در پیدایش و گسترش علوم اسالمی 
بودند و ایــن جریان ادامه پیدا کرد تــا در دوران امام صادق)ع( 
مکتب آن امام به بزرگ ترین مکتب علمی جهان اســالم تبدیل 
شــد و شاگردان بســیاری در آن تربیت شدند که نقش عظیمی 
در ایجاد و بســط علوم در عرصه های مختلف داشــتند. مطابق 
تقویم رسمی کشــور، این روزها مصادف با سالگرد رحلت شیخ 
طوسی )م 4۶۰ ه .ق( و عالمه حلی )م 7۲۶ ه .ق( از فقها، مفسران، 
محدثان و متکلمان بزرگ شــیعی است؛ از این رو بر آن شدیم تا 
با حجت االسالم محمدحسن اختری، دبیرکل سابق مجمع جهانی 
اهل  بیت)ع( به گفت وگو نشسته و از نقش علما در انتقال معارف 

اهل بیت)ع( در دوره غیبت جویا شویم.

امیرالمؤمنین)ع(دررأستمامعلماقراردارد
حجت االسالم محمدحسن اختری در ابتدای صحبت و با تأکید بر 
اینکه علما به عنوان روات احادیث و فقهای مکتب اهل بیت نقش 
بی بدیلی در انتقال و تبیین و تشــریح معارف اهل بیت و تفسیر 
قرآن داشته و دارند، می گوید: براساس آیات قرآن شریف، خداوند 
قرآن را تبیین و تبیان کل شیء قرار داده است و تفسیر و تبیین 
خود قرآن به فرموده خداوند به »الراسخون في العلم« واگذار شده، 
یعنی علما. او تصریح می کند: علما در درجه اول ائمه معصومین)ع( 
هســتند؛ پس از آن ها تربیت شدگان مکتبشــان که باید قرآن و 
روایات، کلمات و احادیث شریفه ای که از پیامبر اکرم)ص( رسیده 
را تفســیر کرده و متشابهات و مقصود و منظور خداوند متعال را 
برای مردم بیان کنند. در رأس علما امیرالمؤمنین)ع( اســت که 
پیامبر)ص( فرمود: »أنا مدینة العلم و علي بابها« و به عنوان دروازه 

علم پیامبر اکرم)ص( لقب گرفته است.
دبیــرکل ســابق مجمع جهانی اهــل  بیت)ع( یادآور می شــود: 
امیرالمؤمنین)ع( و بعد هم سایر ائمه اطهار)ع( و در زمان غیبت، 
علمای شیعه مسئولیت تبیین، تشریع، تدریس و نقل معارف قرآن 
و اهل بیت)ع( و احادیث شــریف را بر عهــده دارند. برای علما و 
فقها هم درجاتی قرار داده شده اســت. آمده است »ِمداُد الُْعلَمآِء 
َهداءِ«؛ یعنی این قلم که برای تبیین احکام است  أَْفَضُل ِمْن ِدمآءِ الُشّ
از خون شــهید مقامی باالتر دارد و در روایت دیگری پیامبر)ص( 
می فرماید: »اللهَمّ اْرَحْم ُخلَفائی«؛ سه بار می فرماید خدایا جانشینان 
مرا رحمت کن؛ از پیامبر بزرگ اســالم سؤال کردند این خلفای 
شــما چه کسانی هستند؟ فرمود آن هایی که پس از من روایات و 

احادیث را به دیگران منتقل می کنند.

تداومسلسلهعلماوفقهادرعصرغیبت
او در ادامه عنوان می کند: علما به عنوان راویان و بیانگران آیات خدا 
و احادیث معرفی شدند و ائمه اطهار)ع( و به خصوص امام باقر)ع( و 
امام صادق)ع( شاگردان زیادی تربیت کردند. یکی از شاگردان امام 
باقر)ع( جابر بن یزید جعفی است که می گوید 3۰هزار حدیث از امام 
باقر)ع( و امام ســجاد)ع( دارم که برخــی از آن ها را نمی توانم برای 
کسی بازگو کنم یا زراره از شــاگردان امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
1۶هزار حدیث از ایشــان نقل کرده  اســت. امام صادق)ع( 4 هزار 
شــاگرد تربیت کرده بود که هر کدام در شــهرها و مناطق مختلف 
بوده و فتوا می دادند و نظر ایشــان و آرای پیامبر)ص( را برای مردم 

بیان می کردند.
اختری به دوران غیبت نیز اشــاره کرده و توضیح می دهد: سلسله 
علما و فقهــا از زمان امام صادق)ع( و امــام باقر)ع( تا زمان غیبت 
تداوم پیدا کرد. در این زمان هم به صورت برجسته مجسم شده که 
علمای بسیار بزرگی مانند مرحوم شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه، 
مرحوم شــیخ کلینی صاحب »کافی« و مرحوم صدوق صاحب »من 
الیحضره الفقیه«، مرحوم شــیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، سید 
رضی و علمای دیگــر در هر دوره ای راه امامان را پی گرفته اند. این 
اســتاد حوزه می افزاید: دوره های متعدد و مختلفی از علما و فقهای 
شیعه را داریم که به عنوان نواب عام امام زمان)عج( با تربیت شاگردان 
و نیز با تبیین احکام و دســتورات اســالم در کتاب های مختلف به 
این مســئولیت پایبند بوده و آنچه امــروز در اختیار داریم همه از 
زحمات آن هاست. او یادآور می شود: امروز حوزه های علمیه به برکت 
جمهوری اسالمی گسترش پیدا کرده اند. به طور نمونه در قم بیش 
از 1۰۰هزار نفر از علما، فقها، دانشمندان و طالب داخلی و خارجی 
داریم که در آنجا درس خوانده و ســپس به شهر و کشور خودشان 
برمی گردند. تاکنون حدود 3۰هزار نفر از طالبی که در ایران درس 
خوانده اند، به کشورهایشان برگشته اند و مشغول نشر احکام اسالمی 
هســتند. حوزه های علمیه بزرگی هم در مشــهد، اصفهان، تهران، 

آذربایجان و... داریم که همه به تربیت علما همت گماشته اند.

گفت و گو

  معیشت مؤمنانه / بخش هشتم

بایدها و نبایدهای »قرض گرفتن« از دیدگاه اسالم
معارف: معیشت مؤمنانه، معیشتی است که در آن عزت، حرف 
اول را می زند و مبتنی بر عبودیت است. کسی که در برابر خدا 
سر خود را خم کرده، حاضر نیست در برابر دیگران این کار را 
انجام دهد، مگر آنجایی که خود خدا فرمان داده انسان خاضع 
باشد. نیاز مالی درنهایت انسان را به ذلت می رساند، به همین 
دلیل انســان باید نیازهای مالی اش را تأمیــن کند تا محتاج 
دیگران نباشــد و به خاطر مشــکالت، گرفتار شیطان نشود. 
دعای سی ام صحیفه ســجادیه از دعاهایی است که محوریت 
موضوعی آن بحث اقتصادی و معیشت است و برای ادای ِدین 
و بدهی خوانده می شــود. دعا با این عبارت آغاز می شــود که 
»َو َهــْب لِی الَْعافِیَة ِمْن َدیٍن تُْخلُِق بِِه َوْجِه« یعنی خدایا به من 

عافیت از وام و قرض بده تا آبرویم حفظ شود.

وامسببدرگیریفکریمیشود
یکی از مشکالت ما، غنیمت شمردن قرض است، یعنی انسان به 
وام نیاز ندارد ولی وام می گیرد و این سبب می شود آن کسی که 
نیــاز دارد، نتواند وام بگیرد. از دیگر اثرات وام و قرض این اســت 
ُب  که موجب حیرت شده و آرامش را از انسان می گیرد؛ »َو یَتَشَعّ
لَُه فِکِری، َو یُطوُل بُِمَماَرَســِتِه ُشْغلِی«. در ادامه، این دعا قرض را 
مسبب نداشتن تمرکز معرفی می کند که حل و فصل آن اشتغال 
فکری برای ما ایجاد می کند. همچنین گفته شــده »َو أَُعوُذ بِک، 

یِن َو َسَهِرهِ«؛ یعنی  یِن َو فِکِرهِ، َو ُشــْغِل الَدّ ، ِمْن َهِمّ الَدّ یا َرِبّ
وام و ِدین ســبب درگیری فکری و بی خوابی می شود؛ 

حتی پیامدهای بدی پس از وفات دارد؛ به همین 
منظور در این دعا گفته شــده »َو ِمْن تَِبَعِتِه 

بَْعَد الَْوَفاةِ« یعنی ممکن است قرض یقه 
انسان را در آن دنیا بگیرد. در ادامه 

از خدا می خواهیم که خدا ما را 
در زندگی همراه با کفاف 

پناه دهد.
امیرالمؤمنیــن)ع( 
در نهج البالغــه در 

همین زمینه می فرمایند: بیشتر 
از کفــاف زندگی تان را نخواهید 
و قانع باشــید تا آرامشتان به هم 
نخورد. بدهکار بودن مســئله ای 
اســت که حضرت رســول)ص( 
آن را موجــب ننگیــن شــدن 
دین می دانند و ســبب دغدغه 
شــب و ذلت روز اســت. این 

مسئله در بحث سالمت انســان نیز مؤثر است تا جایی که یکی 
از عوامل طوالنی شدن عمر، کم شدن بدهی است. پیامبر گرامی 
اسالم)ص( می فرمایند، خدایا به تو از »کفر« و »ِدین« پناه می برم و 

بدهی را در کنار کفر قرار می دهند.

یکیازدالیلبدهکارشدن،اسرافوزیادهرویاست
نکته ای کــه باید به آن توجه کرد روایاتی اســت کــه در مورد 
ضرورت ها و الزامات قرض گرفتن گفته شــده اســت؛ در روایات 
آمده، اگر انسان به اضطرار باید قرض بگیرد، به میزانی بگیرد که 
بتواند روزگار بگذراند و خود را از بحران ها عبور دهد. اهل بیت)ع( 
حساســیت ویــژه ای برای ادای بدهی داشــتند، بــه نحوی که 
پیامبر)ص( بر جنازه فردی که قرض و بدهی داشت نماز نخواندند 

تا فردی از خویشاوندانش ادای آن را ضمانت کرد. 
اینجا یک قضیه اخالقی به وجود می آید؛ درســت اســت که باید 
به اضطرار قرض گرفت ولی کســی که ســرمایه دارد حتماً باید 
به دیگران قرض بدهد. روایاتی داریم که می گوید اگر به کســی 
قــرض دادیم و برای بازپرداخت به آن فرد فشــار وارد نکردیم، تا 
مادامی که قرض ما در دســت اوســت، این قرض ثواب زکات را 
ْمِنی  ــَرِف َو ااِلْزِدیاِد، َو َقِوّ دارد. در ادامه آمده »َو اْحُجْبِنی َعِن الَسّ
بِالَْبْذِل َو ااِلْقِتَصاِد« یعنی خداوندا مرا از اســراف و زیاده روی بازدار 
و به من بخشــش و میانه روی را کرامت کن. اشاره ضمنی 
این جمله یعنی یکی از دالیل بدهکار شــدن، اسراف 
و زیاده روی اســت. امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: 
انسان باید اهل تدبیر معیشت باشد ولی نباید 
بر خانواده اش ســختگیری کند. ما باید 
بدانیم داریم چه چیزی را فدای چه 
می کنیم؛ پول را فدای خانواده 
را  یا خانواده مان  می کنیم 
فدای پول؟ نکته آخر 
اینکه توجه ما باید 
به فرهنگ سازان 
باشــد؛ اســتاد 
مقام  و  دانشــگاه 
تأثیرگذار در  مسئول و فرد 
اقوام و خویشان باید خیلی 
باشند،  رفتارشــان  مراقب 
به گونــه ای عمل نکنند که 
بقیه از آن ها یــاد گرفته و 
به اســراف و تجمل و تبذیر 

مشغول شوند.
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   حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی

نباید به تکرار گفتاری »بیانیه گام دوم« بسنده کرد      مهر: حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه گفت: بیانیه گام دوم انقالب به مثابه منشور جمهوری اسالمی است که عالوه بر سرگذشت 40 سالگی انقالب اسالمی و تفاوت چالش های دیروز و امروز با مستکبران، به ظرفیت های مهم کشور 
برای گام دوم انقالب پرداخته و توصیه های ارزشمندی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظما)عج( بیان کرده است. مراکز علمی و پژوهشی کشور از جمله مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی می توانند به تبیین علمی و چگونگی ساختاری و قانونی تحقق این بیانیه 
بپردازند، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصول راهبردی به تصویب برسانند و اگر نیاز به مصوبات مجلس شورای اسالمی باشد، اقدام قانونی نموده و مطالب گهربار این بیانیه را عملیاتی کنند و به تکرار گفتاری آن بسنده نکنند که جفای نابخشودنی نسبت به این بیانیه حکیمانه خواهد بود.

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی                       
 ﹩﹞︀︨) ︣ان ﹡﹊︐︀رر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ا﹢︴︋

︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣٨
︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت 
 ــ︣دد ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ــ︣ ﹋ــ﹥ در ︑︀ر﹎ ﹩﹞
٩٨/٧/١۶ رأس ︨︀︻️ ۵ ︋︺︡از︸︣ در ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ 
﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده  ︫ــ︣﹋️︋ 
 ﹜︋ ر﹢︱ ︀ر︠︀﹡﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد﹋ ﹏﹞ -︀︋︀د﹠﹎

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

٣- ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
︫︣﹋️ و ︻﹠︡ا﹜﹙︤وم ︑︭﹢︉ آن

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه ︀︨ -۴︣ ﹝﹢ارد ︎﹫
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۸
۰۵
۶

  ﹩﹆﹫ ﹫﹟ د︠️︋   ︫︉﹡︀︖﹠ا ﹩﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹁︀رغ ا﹞
︀دره از ︵︊︦ در  ﹁︣ز﹡︡ ︡﹝﹞︧﹟ ش ش ١۵۵︮ 
︀دره  ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ د︋﹫︣ی ︻﹙﹢م ︑︖︣︋﹩︮ 
از وا︡ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ۴۵۶٩٧/آ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
ــ﹥  از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮ــ﹏ ﹝ــ︡رک را︋ 
 ︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ﹝︪ــ
﹇︀︨ــ﹛ آ︋ــ︀د ︋﹙ــ﹢ار ا﹝︀﹝﹫ــ﹥، ــ︀رراه ﹢︨ــ﹀﹩ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪︨︡ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی  
اداره ا﹝ــ﹢ر ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀﹫ــ︡. 
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ـ︣﹋️ ا︣ا﹡﹫︀ن  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫  آرا﹥ ︑︖︀رت︫ 
︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۶٢۵٠۵ و 

١۴٠٠٧٠۵٢۵٧۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                    ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۵,٠۶,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
﹥ « آ︋﹀︀م ﹎﹢ارا  ــ︣﹋️︋  ــ︡ : ١ - ﹡︀م︫  ا︑︀ذ︫ 
︑︖︀رت ︫︣ق « ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

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

(۶٠۴٠٢۶)

س
,۹
۸۰
۸۰
۶۹

س
,۹
۸۰
۸۰
۹۶

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود ︣﹨︀م︋  ︣ا ﹡︀و﹎︀ن︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︮  ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٣٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶٨٣٨٠۶

 ﹤ ــ︣﹋️ در وا︡ ︔︊︐﹩ زا﹨︡ان︋   ︫﹏﹞.ــ︡ : ١ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹩︠︣﹁ ﹤﹢﹋ ، ﹩﹛﹢︨︀ر راه ر ﹤﹚﹞ ،زا﹨︡ان ︫︣ ، ︤ی﹋︣﹞ ︩︋ ، ︀ن زا﹨︡ان︐︨︫︣ ، ︀ن︐︧﹢﹚︋آدرس : ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و
١٢[︧ــ﹫﹟ ١٣︣︋] ، ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹢﹜﹢ی ︧ــ﹫﹟ ︋︣ ، ︎﹑ک ١١٢ ، ︵︊﹆﹥ اول ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ : ٩٨١۵۶۶٣۵١٨︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 
ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د︡. رو﹡﹢︫️: اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن ︻︴︿ ︋﹥ 

﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۶١,۴۶٠٠٠ ﹝﹢رخ ١٠,١٣٩٨,٠۶ ︗️ ا︵﹑ع.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان (۶٠۴۶٧٨)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨﹠︡دژ ︫︣ق 
︀ص  ︠﹩﹞︀︨

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۴۴٢۴٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٨۵١۶

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,١١,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : ا﹜︿ : ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار 
و ︑︺ــ︡آور و ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊ــ﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی 
 ️﹫﹨ ︦ــ﹫ــ︣ ︻︀﹝ــ﹏ و ر︡﹞ ︪ــ︐︣ک﹞
﹝︡ــ︣ه ︋ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹝ــ︣ ︫ــ︣﹋️ دارای 

ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀

 و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٣۵٨١)

س
,۹
۸۰
۷۹
۲۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︎︣و﹁﹫﹏ 
︨ـ﹫﹠︀ ︫︣ق ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ١۶١۴۵ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

 ١٠٣٨٠٣١٧۵٨٩
﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠۵,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧ 

 .︫︡ ︉﹢︭︑
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۶٠٣٩٢٧) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

,ع
۹۸
۰۷
۹۵
۰

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︑﹢︨ـ︺﹥ ︮﹠︺ـ️ راه 
و ︨ـ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹫ـ︀ن ︎ـ︀رس آرا﹝﹫ـ﹟ ︫ـ︣﹋️ 
                                                    ۵٣٨٠٨ ︔︊ـ️  ︫ـ﹞︀ره  ︋ـ﹥  ︠ـ︀ص   ﹩﹞︀︨ـ

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٧۴٢۶٩۴
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
١٣٩٧,٠۴,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ 
ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از ﹝﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ︗︡︡ وا﹇︹ 
 ︩  ︋︪︡﹞ ︀ن︐︨︣ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︫  در ا︨︐︀ن︠ 
 ︡﹫︫ آب و ︋︣ق ︠﹫︀︋︀ن ﹤﹚﹞ ︪︡﹞ ︫︣ ︤ی﹋︣﹞
︮﹫︀د︫﹫︣ازی ٢٠ ︋﹙﹢ار ︫﹫︡︮﹫︀د︫﹫︣ازی ︎﹑ک 
 ٩١٧٩١۴۵۶٩٠ ﹩︐︧︎ ︡﹋ ︀︋ ۴ ︡٢٢٩ ︵︊﹆﹥ دوم وا
ا﹡︐﹆︀ل ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

. ︫︡︣ح ﹝︤︋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۶٠۴٠١٩) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

,ع
۹۸
۰۸
۰۱
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود︋  ︣﹨︀م︋  ︮︣ا ﹡︀و﹎︀ن︎ 

︔︊️ ٧٣٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶٨٣٨٠۶
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
ــ︡ : ١.ا︨ــ﹠︀د  ١٣٩٨,٠۶,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︑︺︡ آور ﹋︀ر﹡﹥ ︑﹫ــ︣ و ا︸︀ر﹥ ﹇︣ارداد ︑﹫︣ آ﹇︀ی 
﹞﹫ــ︡ ﹁︣︋︡ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣١۴۵٣١۴٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︮︣ا 
﹡ــ︀و﹎︀ن ︎︣﹨ــ︀م ︠﹢د ︋ــ﹥ ︑﹠ ﹩︀﹅ ا﹝︱ــ︀ء دارد. 
رو﹡﹢︫ــ️: اداره ﹋﹏ را﹨ــ︡اری و﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︗︀ده 
ای ا︨ــ︐︀ن ︨﹫︧ــ︐︀ن و︋﹙﹢︧ــ︐︀ن ︻︴︿ ︋ــ﹥ ﹡︀﹝﹥ 

︫﹞︀ره ۶١,۴۶٠٠٠ ﹝﹢رخ ١٠,١٣٩٨,٠۶ ︗️ ا︵﹑ع.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری زا﹨︡ان 
(۶٠۴۶٧٧)

س
,۹
۸۰
۸۰
۹۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︀︎︀ ﹁﹠︀وران 
﹁︣دو︨ـ﹩ ︫︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٣٨۵۶٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۵۴١٩٠٢
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
- ﹝ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ در وا︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
 ︩  ︋،︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی،︫  ا︨ــ︐︀ن︠ 
﹫︀︋︀ن ﹋︀ل   ︠،︫︣︀︲ر ﹤﹚﹞ ،︪︡ــ﹞ ︣ــ ﹝︣﹋︤ی،︫ 
(︋﹢︨︐︀ن ا︵﹙︦)، ︠﹫︀︋︀ن د﹨︡ا١٢، ︎﹑ک ٢٢ ︵︊﹆﹥ 
اول ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٧٧٧٣۴۴۵٩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده 

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

(۶٠۴٠۴۴)

س
,۹
۸۰
۸۰
۸۳

 ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
 ️﹋︣  ︫︪︡﹞ ️︪﹨ و ️︧﹫ ︫﹞︀ره︋ 
︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٨۵۶ و 

١٠٣٨٠۴۶٠٨٨٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,١۶ و﹡︀﹝﹥ 
︫ــ﹞︀ره١٢٧٢٣﹝﹢رخ٩٨,٢,٩ اداره ︑︺ــ︀ون ﹋︀ر 
و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : -١︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︨ــ︀ل ٩۵و٩۶ ︋ــ﹥ 

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

(۶٠۴٠۴١)

س
,۹
۸۰
۸۰
۸۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺️ و﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٣۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٨٧١٠ 

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ -︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︫︣﹋️ 
︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی  ︺﹠﹢ان︋  ︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ﹎︀﹨︀ن ︑︣از ︑﹢س︋  ﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡ -٢ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠   ︋١٣٩۶,١٢,٢٩ ︀ر︑ ﹤︋
 ﹟﹫﹫︺︑ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ــ︀ر︑ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ ︮﹢﹝︺﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۴٨٢٠۵۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨ــ︀ل︲︣﹫﹚︻
 ١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ︀﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ️﹋︫︣ ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋︺﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︡︣د﹎

.︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
(۶٠٣٩٢۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

,ع
۹۸
۰۷
۹۴
۹

/ع
۹۸
۰۸
۱۳
۴

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات رفع آبگرفتگى (ژنراتور)
 ︡︣︠ ،︣داری ﹨︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی در﹡︷ــ︣ دارد︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫ــ︀ری ︫ــ
︑︖﹫︤ات ر﹁︹ آ︋﹍︣﹁︐﹍﹩ (ژ﹡︣ا︑﹢ر) در ︪﹞ ︫︣︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ 

از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥  وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥، 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر﹞ 7 ︣﹝︀ه، ﹨﹞﹥ روزه در ︨︀︻︀ت اداری از 7:30 ا﹜﹩ 14 ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫ــ︀ری وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡، ︋﹙﹢ار ︎﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان ︫ــ﹫︡ ︻﹙ــ﹩ ﹝︡وی ، ﹡︊︩ 

د﹐وران 7﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︗︀ن ︫︣ ﹝︺﹞︀ری 
︎︀رس ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۶٧۵٧۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨٢١٧۶٠۴

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
آدرس ︫ــ︣﹋️ از ﹝﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس: ا︨︐︀ن 
︩ ﹝︣﹋︤ی   ︋، ︪︡﹞ ︀ن︐︨︣ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،︫ 
 ︡﹫︫ ا﹝︀م ﹨︀دی ، ︋︤ر﹎︣اه ﹤﹚﹞ ،︪︡﹞ ︫︣ــ ،
 (١,٧ ﹩︐﹝︪︡﹫︫) ︀دت ٢٢︺ ﹫︀︋︀ن︨  ﹋﹑﹡︐︣ی ،︠ 
، ︎ــ﹑ک ٣ ، ︵︊﹆﹥ دوم ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٩٨٧۴٣٨١۵ 
 ﹤ ا﹡︐﹆ــ︀ل ︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 

 ︫︡︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٠۴۴٢٢) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۸
۰۹
۲

س
,۹
۸۰
۸۰
۹۴

︀︡ار ︨︀زه ﹝︣ در︑︀ر ١٣٩٨,٠۶,١٢ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۴٨٢ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨۵٩۵٣۴۴ ︑︀︨﹫︦ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︫︀﹜﹢ده︎ 
﹠︀︨﹩ - آب  ︣ح ز︗ ︣️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ﹎﹩ ﹝﹫﹍︣دد. ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ :ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ز﹝﹫﹟︫   ︫﹤ ﹑︮﹥ آن︋  ︔︊️ و ا﹝︱︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥︠ 
︫﹠︀︨ــ﹩- ﹝︀︨ــ︊﹥ - ﹡︷︀رت و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︎︣وژه ﹨︀ی ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨ــ﹩ - ﹝﹠︨︡ــ﹩ - ژ︑ - ﹉﹫﹠﹊︑﹢﹞﹫﹟ و ارز︀︋﹩ و ︎﹩ ︗﹢﹩ ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ - ا︗︣ای 
︎︣وژه ﹨︀ی ز︧ــ️ ﹝﹫︴﹩ - ﹡﹆︪ــ﹥ ︋︣داری GIS - ︨ــ﹠︖︩ از دور - ﹀︀︸️ ︠︀ک - آ︋﹫︤ داری - ا︗︣ا و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹋﹙﹫﹥ ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ آ︋﹩ 
︣﹋️ و آ﹝﹢زش ﹡﹫︣وی  ︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︫   ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︭︭︑ ︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ و﹎︣ ــ︊︤- آ︋﹫︀ری و آ︋︨︣ــ︀﹡﹩ -︋  ــ︀زه ﹨︀ی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹉ و ﹁︱︀ی︨  و︨ 
ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︺︡ات ︫︣﹋️ - ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ، ﹝︤ا︡ات و ﹡﹞﹨︀﹍︪︀︀ - ا︠︢ وام و ︑︧﹫﹑ت از ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︻︐︊︀ری 
- ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ واردات و ︮︀درات ︋︀ ا︠︢ ﹝︖﹢ز از د︨︐﹍︀﹨︀ی ذ︑ - ︳︋︣﹫﹥ ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ی ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ و ر﹇﹢﹝﹩ و ....-ا﹡︖︀م 
﹝︴︀﹜︺︀ت و ا︡اث ︨ــ︀زه ﹨︀ی آ︋﹩ و ز︣ ز﹝﹫﹠﹩ - ﹝︴︀﹜︺﹥ آ︋︀ی ز︣ز﹝﹫﹠﹩ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ︨ــ︀ز﹡︡ ﹨︀ی ︨ــ️ و ﹝﹢﹡︐﹢ر﹠﹌ ﹝﹠︀︋︹ ﹨﹫︡رو︑︣﹝︀ل - ﹝︴︀﹜︺︀ت 
 ️︊︔ ︳︋︣︀ی ذ﹨︀﹍︐ارد ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︋︀ ا︠︢ ﹝︖﹢ز از د︨ــ﹢﹞ ︣︀و ︨ــ ﹉︤﹫﹁﹢︀ی ﹜︣زه ﹡﹍︀ری - ﹝︴︀﹜︺︀ت ژ﹨ ︩︀﹞و آز ﹉︣︐﹊﹛ا﹢ژ
﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ا﹡︖︀م ﹝﹀︀د ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ در ︮﹢رت ﹜︤وم ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹋︧ــ︉ ﹝︖﹢زات ﹐زم از ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
در︮﹢رت ﹜︤وم ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از ﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ : از ︑︀ر ︔︊️ ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨ــ︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری 
، ︫︨︣︐︀ن ︫︣﹋︣د ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ ︫︣︣ ﹋︣د، ﹝﹙﹥ ﹋﹢ی ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ، ︠﹫︀︋︀ن ﹜﹆﹞︀ن ، ﹋﹢﹥ ٢۵ ، ︎﹑ک ١ ، ︵︊﹆﹥ ﹝﹠﹀﹩ ١ ﹋︡︎︧︐﹩ ٨٨١٨۶١٨٧٨١ 
︨︣﹝ ️﹫︭︫ ﹤︀﹆﹢﹇﹩ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹡﹆︡ی ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ١٠٠ ︨﹛ ۵٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︑︺︡اد ١٠٠ ︨﹛ آن ︋﹩ ﹡︀م ︻︀دی ﹝︊﹙︼ ٢٠٠٠٠٠٠ 
︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️   ︎٣۵١٢١ ︡﹋ ︀ ــ︣﹋︣د︋  ︺︡ی︫   ︨﹤︊︺  ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ــ﹞︀ره ?????? ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٩ ﹡︤د︋   ︫﹩﹊﹡︀ ر︀ل ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹢︨︧ــ﹫﹟ ︵﹩ ﹎﹢ا﹨﹩︋ 
وا﹜︊︀﹇﹩ در ︑︺︀︮ ︡︊︀ن ︨︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ا︻︱︀ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی ︫︣︀ر ا︨︐﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵٨۶٧٠١و ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل 
︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ﹇︀︡ا﹝﹫﹠﹩ ﹨︀رو﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶٢٢٠٩٨٧٧۶و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ﹇︀︡ا﹝﹫﹠﹩ ا︨︡آ︋︀دی ︋﹥ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶٢٣٣١۴۶٨۵و︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹝︣︲﹫﹥ ا﹞︡ی ︀﹜︪ــ︐︣ی︋  ــ︀ل︠  ﹥ ﹝︡ت ٢︨  ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋   ︨﹤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶٢٣٣١١۶٣۵و︋ 
︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉،︨﹀︐﹥،︋︣وات،﹇︣ارداد﹨︀ی 
 ︣︡﹞ ا︠︐﹫︀رات .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ د ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری ︋︀ا﹝︱︀ء﹢﹆︻
︀ل   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︀زرس ا︮﹙﹩︋   ︋️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶١٠۴۴٣۴٢٢︋   ︫﹤ ــ﹫︡  ﹩﹠﹫︧ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞︀﹜︪︐︣ی︋  ︀زر︨ــ︀ن آ﹇︀ی︨  ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 
 ️︗ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ﹉ ︀ره ﹝﹙﹩ ۴۶٧٩١٨٧٩۴٨ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ ﹝︡ت﹝︫ ﹤︋ ﹤︙﹚ ﹩︀︱︑︣﹞ آ﹇︀ی آرش ﹩﹛︀﹞

درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡. ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۶٠۴۵۵٢)

      صفحه 5

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000120/1(9800127)
بدينوسيله به ابراهيم كوثريان فرزند محمد به شماره ملى 0779500032 و شماره شناسنامه 283 
ــه 139804006228000120/1كه برابر گزارش مامور  ــد 1352/11/12 بدهكار پرونده كالس متول
پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج 13697-75/8/12 دفتر ازدواج 18 
درگز بين شما و آذر صولتى داغدارى تعداد پانصد عدد سكه بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر 
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  ــتانكار درخواس عدم پرداخت وجه بس
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش و بكالس
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط  ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش رس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در  يك نوبت در روزنامه منتش
ــما تعقيب خواهد  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش غير اين صورت بدون انتش

شد. 9808111
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت  
ــهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى  ــتناد دو برگ استش ــعبانى فضل آباد باس نظر به اينكه ايرج ش
ــند مالكيت المثنى نوبت  ــماره 19488-97/8/6 دفتر 7 درگز جهت دريافت س كتبى و وكالتنامه ش
ــدانگ پالك باقيمانده 9 فرعى از  ــند مالكيت شش ــت س دوم به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
ــد بعلت نا معلومى  ــاقى ميباش 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به رمضانعلى س
ــد ششدانگ پالك فوق بنام محمد غالمى عباس  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش مفقود ش

ــليم گرديده سپس برابر سند شماره  ــند مالكيت چاپى 864408الف/77 صادر و تس قلعه ثبت و س
ــپس برابر سند شماره  ــوقى كالت منتقل گرديده س 843-81/8/5 دفتر 32 درگز به محمد رضا ش
ــپس برابر درخواست  ــت س ــاقى منتقل گرديده اس 7103- 85/5/25 دفتر 4 درگز به رمضانعلى س
مالك مبنى بر صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول سند مالكيت اوليه ابطال و سند مالكيت المثنى 
بشماره 819493 صادر و تسليم گرديده است ، دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد 
ــبت به  مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــد بايستى ظرف  ــند مالكيت نزد خود باش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا  ــليم نمايد بديهى اس ــمى به اين اداره تس رس
ــمى نسبت به صدور سند وفق مقررات  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س وصول اعتراض بدون ارائه س

اقدام مى گردد.9808112
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

شماره نامه:139804906092009981
تاريخ نامه:1398/06/26

شماره پرونده:39404001015000120/11
شماره بايگانى پرونده:9400971

آگهى اصالحى
ــماره روزنامه 9044 مورخه 98/05/31 و پيرو آگهى مزايده منتشر شده در روزنامه  ــت به ش احتراما بازگش

ــطر اول نام  ــه اجرايى 9400971 در انتهاى س ــماره آ-9806688 م الف 650 موضوع كالس ــدس به ش ق
ــطر هشتم آگهى نام خانوادگى حميدرضا (قارونى خرمى صحيح)  خانوادگى فرجى فيجانى صحيح و در س

ميباشد، كه بدينوسيله اصالح ميگردد.9808119
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد

شماره: 139860307005001126
تاريخ: 1398/06/28

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 866-98 و مورخ 98/5/26 هيئت  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و   برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
بالمعارض متقاضى آقاى على محمد شيردل فرزند ميرزا محمد بشماره شناسنامه 506 صادره از در يكباب 
ــاحت 150/45 متر مربع از پالك 138 فرعى از 129 اصلى واقع در اراضى ملكش بخش  ــاختمان به مس س
دو بجنورد خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين ملكشى فرزند حسنقلى محرز گرديده است لذا به منظور 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس

ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808124

 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/31
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/15

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك 

(آگهى فقدان سند مالكيت)
ــين زاده فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به  نظر به اينكه آقاى احمد رضا حس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند  تقاضاى كتبى جهت دريافت س
ــى از 4691 اصلى واقع در بخش يك طبس  ــك قطعه زمين محصور پالك 295 فرع ــدانگ ي مالكيت شش
كه متعلق به وى ميباشد بعلت سهل انگارى مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد سند مالكيت 
ــده و دفتر  ــليم ش ــين زاده صادر وتس اوليه ذيل ثبت 26961 صفحه 128 دفتر 162 بنام آقاى احمد حس
ــره 1 اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب  ــتناد تبص امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذابه اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  يك نوبت آگهى و متذكرميگردد هركس نس
سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد . . بديهى است در صورت عدم وصول  ــند مالكيت يا سند معامله رس اصل س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور  ــند مالكيت ياس اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.9808123
تاريخ انتشار: 1398/6/31

 ︀︣ات ︫︣﹋️ ︾︤ال ︎﹑︨︐﹫﹉ آر﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣٠٢٣ و 

١٠٣٨٠۴٨٢٢۵٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                                ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٧,٠۶,٣١ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از 
﹝ــ﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡ــ﹞ ︣︤ی ︫ــ﹋︣﹞ ︩︋ ︨︡︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︫
﹝﹙ــ﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ︠﹫︀︋︀ن ﹇ــ︡س ︠﹫︀︋︀ن ﹁︣﹨︀د٢١ 
(﹇ــ︡س ٢٢) ︎ــ﹑ک۴٩ ︵︊﹆ــ﹥ ︎﹠︖ــ﹛ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ 
٩١٨۵٧۴۵٧۴۵ ︑︽﹫﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

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

(۶٠۴٠۴۶)

/ع
۹۸
۰۸
۰۸
۴

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ آ﹁︐︀ب ﹁︣وزان 
﹨︪︐﹛ ︵﹢س ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٠۶٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۶٧١۴٢۵

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ در واــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
 ︩︋-︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣-︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︨︐︀ن︠ 
﹝︣﹋︤ی-︫ــ︪﹞ ︣︡-﹝﹙﹥:,﹨︀︫ــ﹞﹫﹥-﹝︺︊︣ ﹝︀ 
﹇︊﹏ آ︠︣: ︋﹙﹢ار ﹨︀︫ــ﹞﹫﹥ (︫ــ﹫︡ ︮︀ر﹝﹩ ٢١)-

﹝︺︊︣ آ︠︣: ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀︫ــ﹞﹫﹥ ١٠-︎﹑ک ۴٧- ︵︊﹆﹥ 
︧ــ︐﹩: ٩١٧٨۶۴٨٧٨١ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁️ و  دوم ﹋ــ︡︎ 
﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح 

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

(۶٠۴٠۵۴)

/ع
۹۸
۰۸
۰۸
۶

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره 
︋﹫︧️ و ﹨︪️ ﹝︪︡ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٨۵۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
 ١٠٣٨٠۴۶٠٨٨٣

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
و﹡︀﹝ــ﹥   ١٣٩٧,١٢,٢٠ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
︫ــ﹞︀ره١٢۶٧۶﹝﹢رخ٩٨,٢,٩ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر 
و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : ١- ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل 

 .︡︣د﹎ ︡︡﹝︑ ١٣٩٨
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۶٠۴٠٩٩) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۸
۰۸
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︧︉ و ﹋︀ر ر︲﹢ی 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵٧٨٠ و 

١٠٨۶٠١٣۶٩۵٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ــ︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹀﹫ــ︡ را﹨︊︣  ا︑︀ذ︫ 
︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︨ــ︀ل 
                                                       - .︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡ــ﹩ ︋﹥ ١٣٩٨,١٢,٢٩ ا︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩︮ــ﹢رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ
١٣٩٧,١٢,٢٩ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س 
︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗️ درج 
آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨ ا﹡︐︀ب ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٠۴١٠۵)

/ع
۹۸
۰۸
۰۸
۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
ا﹜﹢ا︨﹫﹢ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ٨٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٠٣٣٣٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١۶,١٣٩٨,٠۴ 
︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ی  ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٨٨٩١۶۴٣۶٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
 ﹩﹋︣︑ ︿︣︸ ︣﹍︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی ︻︧ــ
 ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٩٢١٨١۵١︋   ︫﹤ ﹎︣﹝︣ودی︋ 
 ﹉ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋ــ︣ای ﹝︡ت

︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۶٠۴۴١٣) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۸
۰۹
۰

آ﹎﹩ ا﹡︐﹆︀ل ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︎︀درا ︵﹢س 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص از ﹝﹢﹇ ﹤︋ ︪︡︀ن ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ 

١٠٣٨٠٢١٧۵۵٩ ﹩﹚﹞
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ از واــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
 ︩︋ ︀ن﹢﹇ ︀ن︐︨︫︣ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی
﹝︣﹋ــ︤ی د﹨︧ــ︐︀ن دو︾︀ــ﹩ رو︨ــ︐︀ ︠﹫ــ︣ ا︋︀د – 
︠﹫︣ا︋︀د – ﹋﹢﹥ ﹋﹠︀ر ﹇﹙︺﹥ ︎﹑ک ٠ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ - 
 ︫︡ــ﹞︀ره ٩۴٧٨١۵٣٧١۴ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹎︣د ﹩︐︧︎ ︡﹋

 .︡︀ره ١۶٣۶ ︔︊️ ﹎︣د﹝︫ ﹏︣ا︑︉ ذ﹞و
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۶٠۴۴١۶)

/ع
۹۸
۰۸
۰۹
۱

س
,۹
۸۰
۸۰
۷۱

١۴٠٠٨۴٣٧٣۶١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ﹞︀ره ︔︊️ ۶۴٩٧︋   ︫﹤  ︋١٣٩٨,٠۴,١١ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ﹋︧︉ و ﹋︀ر ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹝︀﹡︀ در︑︀ر ︦﹫︨︀︑
︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩  ︡﹝︀ت︎   ︠﹤︣دد. ﹝﹢︲﹢ع : ارا﹍﹫﹞ ﹩﹎ــ️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ︗ ︣ــ︣ح ز  ︫﹤ ﹑︮﹥ آن︋  ︔︊ــ️ و ا﹝︱ــ︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥︠ 
﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود   ︋️︊︔ ︡ت : از ︑︀ر﹞ ︳︋︣از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از ﹝︣ا︗︹ ذ ︦ ︭﹢︮﹩ ،در︮﹢رت ﹜︤وم︎   ︩︠  ︋﹤ اداری ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری︋ 
﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ، ︫︨︣︐︀ن ﹝︋ ، ︪︩︡ ﹝︣﹋︤ی ، ︪﹞ ︫︣︡، آزاد ︫︣ ، ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹫︣زا﹋﹢﹉ ︠︀ن [آ﹝﹢ز﹎︀ر ١٧] ، 
 ١,٠٠٠,٠٠٠ : ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫ ﹤︀﹞︨︣ ٩١٨٨١١٣۵۵۵ ﹩︐︧︎︡﹋ ۵ ︡︀رم ، وا ﹤﹆︊︵ ، ۴︠︀ن ۶٣ [ا﹝︀﹝️ ۶٠] ، ︎﹑ک -٨ ﹉﹢﹋︀︋︀ن ﹝﹫︣زا﹫︠
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٩۵٣٣۴٣ دار﹡︡ه ٢۵٠,٠٠٠ ر︀ل                         ︫﹤ ﹙︴︀﹡﹩ ﹋﹑ت︋   ︨﹟︧﹞ ــ︣﹋︀ : آ﹇︀ی ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥︫  ︀︫ــ︡. ا︨ــ︀﹝﹩ و ﹝﹫︤ان︨  ر︀ل    ﹝﹩︋ 
︨ــ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ آ﹇︀ی ︨﹫︡︗﹞︀ل ﹋︀︸﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٩۶٧١۴۶ دار﹡︡ه ٢۵٠,٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹆﹢﹇﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ داد︀ر ︨﹀﹫︣ 
﹝︀﹡︀ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶۴۴٢١٠٩ - ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ - دار﹡︡ه ۵٠٠,٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︡︣ان : آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ︨﹙︴︀﹡﹩ ﹋﹑ت ︋﹥ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٩۶٧١۴۶︋   ︫﹤ ﹫︡︗﹞︀ل ﹋︀︸﹞﹩︋  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود آ﹇︀ی︨   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٩۵٣٣۴٣︋ 
﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود دار﹡︡﹎︀ن  ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶٨٨٣٩٣٩︋   ︫﹤ ︣وش ﹝︺︤ی︋  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود آ﹇︀ی︨  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 

﹅ ا﹝︱︀ : ﹝ ﹏﹞︀︻ ︣︡︀ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹡ ︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه دارای ﹅ ا﹝︱︀ء ﹨︧︐﹠︡ ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ا︠︐﹫︀رات 
 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ا﹨ ﹩﹎ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ا︮﹙﹩ ︋︣ای درج آ ﹅︊︵ : ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

(۶٠۴٠٣٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۸۰
۷۲

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀رس آرا﹝﹫﹟︫  ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹫︀ن︎  ﹠︺️ راه و︨   ︮﹤︺︨﹢︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣٨٠٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٧۴٢۶٩۴

ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩  ــ︡ : ﹝﹫﹑د آ︫ــ﹠︀︫  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
٠٩۴۶٨٩۵٩٠٢ و︻﹫︧﹩ آ︫﹠︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٧٩۶٠۵٠٧١ و ︗﹢اد ︻︡︋︀﹠﹩ ﹡︥اد ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢٠٣۶٠٢۴۶ و ﹝︣︑︱﹩ ﹁﹫︣وزی زاده ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٧۴٩٨٠١٠٧٧ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ︎﹢ر دو﹜️ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٧٩۶٠٠۵٠٩ ︋﹥ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝  ︨﹤  ︋۵۵٣٩٧٧٩٩۴٠ ﹩﹚﹞ ︡﹋︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و ا︨﹊﹠︡ر ︻﹙﹫︍﹢ر︋   ︋️﹝︨

ر︨︀﹜️ ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡ . 
(۶٠۴٠۴٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۸۰
۷۰

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀رس آرا﹝﹫﹟︫  ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹫︀ن︎  ﹠︺️ راه و︨   ︮﹤︺︨﹢︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣٨٠٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٧۴٢۶٩۴

 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩۴۶٨٩۵٩٠٢ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀﹠︫︀ذ ︫︡ : ﹝﹫﹑د آ︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٧,٠۴,١۴﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︻﹫︧ــ﹩ آ︫ــ﹠︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٧٩۶٢٠۵٠٧١ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︣︑︱﹩ ﹁﹫︣وزی زاده ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩٨٠١٠٧٧ 
︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︗﹢اد ︻︡︋︀﹠﹩ ﹡︥اد ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٢٠٣۶٠٢۴۶ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل 
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︐︽﹫︣ ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
(۶٠۴٠٣٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 
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5 نکته برای بازارگردی

از تورم و گرانی اجناس که بگذریم، متأســفانه خیلی از ما تصور درســتی از 
نحوه خرج شــدن درآمد مان نداریم و به همین دلیل دائم در مدیریت پولمان 
به مشــکل می خوریم. اگر شــما هم جزو همین افراد هستید، برای کم شدن 

مشکالتتان در وقت خرید بهتر است چند نکته را فراموش نکنید:
1. چرا می خواهید به بازار بروید؟

پیش از رفتن به بازار مشــخص کنید چه کاالیی را می خواهید بخرید و فقط 
به اندازه همان پول بردارید؛ چون ممکن اســت در بازار تحت تأثیر احساسات 
یا عدم محاســبه، چیزی بخرید که بعد پشیمان شوید. اگر فقط برای قیمت 
گرفتن و گذراندن وقت با دوســتان به بازار می روید، از این کار لذت ببرید اما 

خرید نکنید.
2. سرسختانه روی هدف خود بایستید

اگر درســت برنامه ریزی کرده اید، نگذارید تعریف و تمجید فروشــندگان یا 
درخواست های همراهان شما در لیست خریدتان تغییر ایجاد کند.

3. با پول نقد خرید کنید
تحقیقات نشــان داده کسانی  که با کارت اعتباری خرید می کنند، عموماً ۳۰ 
تا ۴۰ درصد بیشتر از حالتی که با پول نقد خرید می کرده اند، خرج می کنند. 
دلیلش هم این است که آن ها حجم پول و کم شدن آن را به درستی احساس 

نمی کنند. مواظب باشید شما چنین اشتباهی نکنید.
4. مادر خود باشید

وقتی برادر یا خواهر سه چهارساله شما جلو ویترین رنگارنگ یکی از مغازه ها 
هوس می کند که مثاًل فالن وســیله را داشته باشد، والدینتان چه می کنند؟ 
احتماالً توجهی نمی کنند یا سرش را به موضوع دیگری گرم می کنند تا یادش 
برود چه درخواستی داشته است. شما هم گاهی وقت ها فقط هوس می کنید 
کــه فالن مانتو یا کیف را بخرید، درحالی که نیــازی به آن ندارید. پس بهتر 
اســت مثل مادرتان بــا خود برخورد کنید تا پولتــان را به چیزی ندهید که 

الزمش ندارید.
5. اطالعات جمع کنید

به جای اینکه پس از خرید کردن از دیگران بپرسید که فالن لباس یا وسیله را 
خوب و به قیمت خریده اید یا نه، پیش از خرید از آن ها مشورت بگیرید. شاید 

آن ها مکان هایی را بشناسند که کار شما را برای خرید خیلی راحت کند.

 طرح های 20 میلیونی حاال به 50 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

تورم دامن اشتغال زایی را هم گرفت
  اقتصــاد/ فرزانه غالمی  ایجاد شــغل برای 
محرومان و اقشــار آسیب پذیر یکی از شاهراه های 
رفع فقر مطلق در کشــور اســت، اما واقعیت های 
آماری از بــر زمین ماندن بخش زیادی از تکالیف 

دولت ها در این خصوص حکایت دارد.
آخریــن آمار مرکز آمار ایران نشــان می دهد در 
فاصله ســال های 1۳8۳ تا 9 ماهه ســال 1۳97 
ساالنه تنها 25۴ هزار نفر به جامعه شاغالن اضافه 
شــده و تعداد بیکاران هم در همین بازه زمانی از 
2 میلیــون و 6۰۰ هزار به ۳  میلیون و 17۴ هزار 
نفر افزایش یافته است و هر سال وضعیت حدود ۳ 
میلیون نفر بیکار، گزارش شده تا نرخ بیکاری در 

حدود 12 درصد باشد.
بر همین اســاس، جمعیت کشــور در پاییز سال 
گذشته از مرز 82 میلیون نفر گذشته؛ 27 میلیون 
نفــر از این جمعیت در گروه فعال و نیروی کار به 
حساب می آیند که ۳.1 میلیون نفر بیکار و 2۳.9 
میلیون نفر نیز شــاغل هستند که هر فرد شاغل 
عالوه بر خود، 2/۴ نفر دیگر را هم تحت تکفل دارد.

این آمار بدان معنی اســت که تنها یک چهارم از 
برنامه های دولت ها برای اشتغال زایی محقق شده 
حال آنکه بخش قابــل توجهی از بیکاران جامعه، 
تحصیلکرده های آســیب پذیر شهری و روستایی 

هستند که از حداقل های رفاهی محروم هستند. 
به نوشته خبرگزاری مهر، سهم اشتغال روستایی 
از کل اشتغال کشــور در دوره سال های 92 تا 96 
نزدیک به صفر بوده، اما در سال گذشته و با اجرای 
برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری به حدود 

25 درصد افزایش یافته است 
و تحلیــل وضعیت اشــتغال 
و بیکاری نشــان می دهد از 
۴6۴ هزار فرصت شغلی ایجاد 
شده در سال 97، تعداد ۳5۳ 
هزار نفر به طــور خالص در 
مناطق شــهری و 11۴ هزار 
نفر در مناطق روستایی جذب 

شده اند.
در همین حال و در راســتای 
همکاری با دولت برای افزایش 
آمار اشتغال و اشتغال آفرینی 

بــرای محرومان، نهادی غیردولتی مانند آســتان 
قدس رضوی به ویژه در سال های اخیر اقدامات قابل 

قبولی در کارنامه خود ثبت کرده اســت، هر چند 
به گفته مدیرانش بودجه این آستان کمتر از یک  

هزارم بودجه دولت است.

 خیز بلند آستان قدس
 و کمیته امداد برای اشتغال زایی

بنــا بــه اعــالم معاونــت 
آســتان  محرومیت زدایــی 
قــدس رضــوی بــا هدف 
اشتغال زایی و توانمندسازی 
محرومان، تاکنون ۳ هزار و 

5۰۰ شغل توسط این معاونت ایجاد شده و تا پایان 
امسال هم 6 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

در این میان و به گفته معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، این نهاد هم در سال 
گذشته یک سوم اشتغال کشور را در قالب اجرای 
1۳6 هزار طرح اشتغال و 12 هزار کاریابی، محقق 
کرده، حال آنکه تنها ۰.۳ درصد تســهیالت کل 

کشور را در اختیار داشته است.
حجــت اهلل عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار ما 
می گوید: امسال هم در قالب الگوی ایرانی - اسالمی 
رفع بیکاری، 7۰ هزار شغل با مشارکت 5 هزار راهبر 

شغلی در کشور ایجاد می شود. 

  6 هزار میلیارد تومان تسهیالت
 برای اشتغال زایی مددجویان

وی به وجود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه ای در کشور 
اشاره می کند که هر یک با توسعه 
زنجیره ارزش خود می تواند برای 
1۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند 
تا در مجمــوع بیش از ۴ میلیون 
اشتغال جدید در کشور ایجاد شود.
به گفته وی امسال 6 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به اشتغال زایی 
برای مددجویان تخصیص خواهد 
یافت که از ســه بخش تسهیالت 
تکلیفی بانکی، صندوق توســعه 
ملی و منابع داخلی کمیته امداد 

پرداخت می شود.
وی یک پنجم کل آمار اشتغال  زایی 
کشــور را مربوط به کمیته امداد امام خمینی)ره( 
می داند و اضافه می کند: سخت ترین کار در حوزه 

اقتصاد، اشــتغال زایی است و ســختی این کار در 
رابطه با محرومان دو برابر می شود، چون این افراد 

با محدودیت های زیادی در زندگی روبه رو بوده اند.

 قاچاق و واردات
 جریان اشتغال را کند کرده است

این اقتصــاددان با بیان اینکه 9۰ درصد نقدینگی 
کشــور در اختیار بانک هاســت، ادامــه می دهد: 
زیرساخت های بین المللی در حوزه مالی، بروکراسی 
دست و پاگیر، درخواســت وثیقه های سنگین از 
ســوی بانک ها، سیاست های پولی غلط که منجر 
بــه افزایش نقدینگی و تورم شــده، کارآفرینی و 
اشتغال زایی را با سختی همراه کرده است به نحوی 
که طرح هایی که سال گذشته با 2۰ میلیون تومان 
اجرا می شــدند، امسال حداقل 5۰ میلیون تومان 
اعتبار نیــاز دارند. به باور وی، بازار هم اکنون با دو 
تهدید قاچاق و واردات کاالهای مشابه داخل روبه رو 

است که جریان ایجاد شغل را کند کرده است.
وی ادامــه می دهد: عالوه بر این ها، اشــتغال زایی 
برای محرومان چه زیرپوشــش و چه خارج از آن، 
چالش های خاص تری به همراه دارد. از جمله اینکه 
این افراد امکانات اولیه را برای ایجاد شغل ندارند و 
اینکه از نظر مهارتی و مدیریت کسب و کار ضعیف 
هستند، بنابراین کمیته امداد به رفع این مشکالت 

هم ورود داشته است.

  اجرای ناقص قوانین
 مانع اشتغال زایی برای محرومان است

بهبود نسبی میزان  باوجود 
اشــتغال زایی روســتایی و 
ارائه آمار قابل اعتنا از سوی 
در  غیردولتــی  نهادهــای 
این خصــوص، در مجموع 

اشتغال زایی برای محرومان همچنان با چالش های 
مختلفی روبه رو اســت. به گفته یک عضو پیشین 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
امروز دســت کم حدود ۴ میلیون نفر در کشــور 
بیکار هستند که ایجاد شغل برای این جمعیت که 
بیشتر در مناطق محروم شهری و روستایی ساکن 
هستند همکاری گســترده مجموعه هایی مانند 
آســتان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی، 
بهزیســتی، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، 

بنیاد مستضعفان، بخش اقتصادی سپاه پاسداران، 
دولت، قوه قضائیه و مجلس را می طلبد.

موســی الرضا ثروتی به خبرنگار ما می گوید: باید 
بنگاه هایی که به هر دلیلی از جمله تأثیر تحریم ها 
تعطیل شده اند، احیا شوند. ضمن اینکه الزم است 
قــوه قضائیه بر بنگاه های واگذار شــده به افراد یا 
گروه های ناباب که ســهم زیادی در ریزش نیروی 

کار داشته اند، ورود جدی تری داشته باشد. 
وی در توضیح چالش های پیش روی اشتغال زایی 
برای بیــکاران و به ویژه بیــکاران طبقات محروم 
می گوید: نبود قانون و عدم اجرای درســت قوانین 
موجود، بالی جان اشــتغال زایی شده است. مثاًل 
بر اســاس قانــون هدفمندی بایــد ۳۰ درصد از 
درآمدهای اجرای این قانون صرف ایجاد شغل در 
حوزه های کشاورزی و صنعتی شود، اما در 9 سال 
گذشته هیچ دولتی این قانون را درست اجرا نکرده 
اســت و بودجه های مصوب ســنواتی هم تاکنون 

تخصیص بهینه نداشته اند.

  کم کاری دولت در مسکن
اشتغال را با چالش روبه رو کرد

به گفته وی موفق نبودن دولت در فعال سازی حوزه 
مسکن به عنوان حوزه پیشران و مرتبط با ۴5۰ نوع 
شغل، چالش دیگری در مسیر اشتغال زایی به سود 
محرومان است. ثروتی معتقد است: اگر برنامه هایی 
از قبیل مسکن اجتماعی، احیای بافت های فرسوده، 
بهره مندی از زمین های دولتی و افزایش تسهیالت 
در دولت اجرایی می شدند، حوزه مسکن به خوبی 
می توانست برای بخش زیادی از افراد جویای کار، 

اشتغال را محقق کند.
این کارشناس اقتصادی، عدم اجرای درست قانون 

بهبود فضای کسب وکار و اجرای ناقص قانون رفع 
موانــع تولید را به گونه ای که تنها 11 حکم از 5۴ 
حکم آن اجرایی شده، از چالش های دیگر در مسیر 

افزایش آمار اشتغال دانست.
وی ادامه می دهد: بر اساس قانون رفع موانع تولید، 
بانک ها باید در ســه ســال از زمان ابالغ قانون، از 
بنگاه داری خارج می شــدند، اما با وجود گذشــت 
هشــت سال از اجرای قانون، این امر محقق نشده 
و رونق اقتصاد و اشــتغال زایی به فراموشی سپرده 

شده است.

 اشتغال زایی باید فرادستگاهی باشد 
به باور ایــن اقتصاددان، به انحــراف رفتن منابع 
بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، مشکل بزرگ 
دیگری برای ایجاد شــغل در کشور است. ثروتی 
می گوید: بنا بود منابع صندوق توســعه ملی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی هزینه 
شود، اما دولت ها یکی پس از دیگری به این منابع 
دست اندازی کرده اند و متأسفانه مجلس هم مانع 

این برداشت ها نشده است.
ثروتی معتقد اســت: برای افزایش اشتغال زایی 
در جامعه به ویژه محرومان یا باید منابع بانکی 
تجهیز و یا ســرمایه گذاری خارجی جذب شود 
که مورد دوم با توجه به شرایط و محدودیت های 
خاص اقتصاد کشــور، فعاًل منتفی اســت. وی 
اشــتغال را مقوله ای فرادســتگاهی می داند و 
تأکید می کند: با توجه به وجود ۴ میلیون بیکار 
و اضافه شــدن ساالنه یک میلیون و 2۰۰ هزار 
بیکار به این آمار، اشــتغا ل زایی ساالنه 7۰۰ تا 
8۰۰ هزار نفری دولت، نمی تواند به بهبود آمار 

اشتغال کمک کند.

 بنا بود منابع صندوق 
توسعه ملی برای 
سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و غیردولتی 
هزینه شود، اما 
دولت ها یکی پس از 
دیگری به این منابع 
دست اندازی کرده اند

بــــــــرش

عواید حاصل از اصالح قیمت ها باید به اقشار کم درآمد داده شود     اقتصاد: در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره سازوکار تعیین قیمت 
حامل های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه داد و تصمیمات الزم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد. در این راستا رئیس جمهور تأکید کرد: 
»هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصالح ساختاری قیمت ها تنها باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسان های تورمی در حد ممکن جبران شود«.

هر
: م

س 
عک

اقتصاِدِ خانه

خـــبر

دستور رئیس جمهور برای بررسی موضوع »هپکو«
ایرنا: استاندار مرکزی گفت: رئیس جمهور 
در راستای بررسی مشکالت هپکو و تعیین 
تکلیــف وضعیت ســهامداری این واحد 

تولیدی، دستور پیگیری فوری صادر کرد.
ســید علی آقازاده افزود: پیرو نامه هفته 
گذشــته اینجانــب به ریاســت محترم 
جمهوری، دکتر روحانی در مدت کمتر از 
۴8 ســاعت دســتور طرح موضوع و پیگیری الزم در هیئت دولت را ابالغ کردند و 
موضوع هپکو در نشست هیئت دولت مطرح و مباحثی شکل گرفت. وی ادامه داد: 
رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز نامه ارسالی استاندار مرکزی و پاسخ رئیس جمهور 
را به ســه وزیر مرتبط با موضوع هپکو ارســال کردند. استاندار مرکزی تصریح کرد: 
یکشنبه نشست مهمی در سازمان خصوصی سازی در زمینه بررسی وضعیت هپکو 
برگزار می شود تا سهامداری این واحد تولیدی صنعتی تعیین تکلیف شود. وی ادامه 
داد: یکی از دستورکارهای این نشست، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت های 
معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکو اراک می تواند فرصت مناسبی برای توسعه 

اقتصادی آن ها باشد.
آقازاده عنوان کرد، در نشست امروز در سازمان خصوصی سازی تعداد قابل توجهی از 
دستگاه های مسئول و نماینده استانداری مرکزی نیز حضور دارند که امیدواریم در این 
نشست و جلسه های بعدی که در هفته های آینده در تهران و اراک برگزار می شود، 

شاهد آغاز تولید دائمی در شرکت هپکو باشیم.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002280هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى آقاى اميرحسين دليرى فرزند محمد بشماره شناسنامه6882 صادره ازورامين در ششدانگ 
ــماره487 فرعى از111 اصلى  ــاحت435/62 مترمربع پالك ش يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به مس
واقع درورامين تهران  بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت سيد اميرحاجى سيد آقائى وراث حين الفوت 
محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 405ث/م الف آ-9808121
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/31 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/15  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

شماره پرونده: 139504006093000177/1
شماره بايگانى پرونده: 9501769

شماره ابالغيه: 139805106091005503
تاريخ صدور: 1398/06/25

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9501769
ــماره ملى:  ــدرش محمد روان پور نام پدر: محمد ش ــادات روان پور به واليت پ ــيله به خانم بيتا س بدينوس
ــنامه: 1050763734 و شركت فاروب زمان شماره ثبت 26217 به امضاى  ــماره شناس 1050763734 ش
آقاى عليرضا بهروزيه و كبرى مهدى آبادى شناسه ملى: 10862123311 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون 
سند رهنى 189403- 1390/01/24 تنظيمى دفترخانه 71 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى 
ــما  ــهد، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش ــه 9501769 عليه ش به كالس
مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 
موضوعات الزم االجرا: 753/281/890 ريال (هفتصد و پنجاه و سه ميليون و دويست و هشتاد و يك هزار 

و هشتصد و نود ريال)
- اصل طلب: 556/000/000 ريال

- سود: 60/000/000 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 137/281/890 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/04/09

ــارت: 1395/04/09 تا تاريخ تقاضا  ــبه خس ــارت تأخير روزانه: 590/685 ريال، تاريخ مبناى محاس - خس
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده  ــارت تأخير و س ــد و خس ميباش
ــما منتشر و از زمان انتشار  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــاده 34 اصالحى قانون ثبت پس از  ــوب، در غير اين صورت طبق م ــده محس ــه، اجرائيه ابالغ ش در روزنام
ــت از:  ــالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس ــت ده روز از تاريخ اب گذش
ششدانگ پالك ثبتى شصت و چهار هزار و چهارصد و شش فرعى از چهار اصلى بخش نه مشهد ميباشد، 
طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

آ- 9808058 م.الف 764
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002522/1         شماره بايگانى پرونده: 9803973
شماره ابالغيه: 139805106092010339          تاريخ صدور: 1398/06/27

آگهى
ــى نام پدر: حسين تاريخ  ــى»: محمد نيكونام طوس ــيله به ورثه زوج «مرحوم حميد نيكونام طوس بدين وس
تولد: 1328/01/01 شماره ملى: 0730045153 شماره شناسنامه: 4549- زهرا فروغى نام پدر: محمدتقى 
ــنامه: 870- كيهانه نيكونام طوسى  ــماره ملى: 0793179319 شماره شناس تاريخ تولد: 1331/08/29 ش
ــماره ملى: 0923658939 شماره شناسنامه: 0923658939  نام پدر: حميد تاريخ تولد: 1375/04/31 ش
ابالغ مى شود كه خانم- زهرا ناصرى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1361/06/27 شماره ملى: 0060788372 
ــنامه: 3782 جهت وصول تعداد يكصد و چهارده سكه طالى كامل بهار آزادى بعالوه هزينه  ــماره شناس ش

يك سفر حج واجب به استناد-
ــند: 1388/11/13، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج  ــند ازدواج: شماره سند: 32094، تاريخ س - س
ــان رضوى عليه مورثين زوج اجرائيه صادر نموده و  ــماره 33 و طالق شماره 5 شهر مشهد استان خراس ش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/2 مأمور پست  ــه 9803973 در اين اداره تش پرونده اجرائى به كالس
ــند مخاطبين حضور نداشتن، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده  ــرح متن س محل اقامت ورثه زوج به ش
ــود  ــار محلى آگهى مى ش 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس
خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. الزم به ذكر است مبلغ ديه مرحوم حميد نيكونام 
طوسى نسبت به سهم االرث متعلق به مورثين زوج در قبال طلب بستانكار بازداشت گرديده لذا طبق ماده 
87 آئين نامه اجراى مراتب به مورثين زوج اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به 

مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9808059 م.الف 765
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306092000135     تاريخ ثبت: 1398/05/22
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال منقول پرونده اجرايى كالسه 9605441
ــه فوق خانم بى بى سميه جاويدى هاشمى نژاد نام پدر: سيدهاشم تاريخ تولد:  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــماره ملى: 0942542223 شماره شناسنامه: 2843، جهت وصول يكصد و چهارده عدد  1361/06/04 ش
ــماره ملى:  ــاالرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1361/05/29 ش ــكه بهار آزادى عليه آقاى مهدى س س
ــماره 15690 تاريخ 1392/03/02  ــتناد سند ازدواج ش ــنامه: 2698 به اس ــماره شناس 0941286231 ش
ــان رضوى شهرستان مشهد مبادرت به صدور اجرائيه  ــماره 8 شهر مشهد استان خراس دفترخانه ازدواج ش
ــهد تشكيل و  ــمى مش ــناد رس ــعبه دوم اداره اجراى اس ــه فوق در اداره اجراى ش نموده و پرونده به كالس
اجرائيه در تاريخ 1397/08/02 به مديون ابالغ شده است. سپس به تقاضاى بستانكار طى وارده 31625- 
ــوارى پرايد صبا (جى.تى.ايكس) مدل 1380 به شماره انتظامى 846 ط 66 ايران  1397/08/14 خودرو س

ــط كارشناس رسمى دادگسترى  ــت و توس ــكه بهار آزادى بازداش 36 متعلق به مديون در قبال 10 عدد س
ارزيابى كه طبق گزارش كارشناس رسمى وارده به شماره 17160- 1398/04/11:

الف) مشخصات خودرو
شماره انتظامى: 846 ط 66 ايران 36 نوع و سيستم: سوارى پرايد تيپ: صبا جى تى ايكس مدل: 1380

رنگ: سبز يشمى متاليك شماره موتور: 282940 شماره شاسى: 1412280746892
تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو تعداد سيلندر: چهار

نوع سوخت: بنزين ظرفيت: چهار نفر
وضعيت ظاهرى و فنى خودرو (در زمان بازديد):

اطاق، بدنه: بسيار ضعيف داشبورد: ندارد صندلى و تودوزى: ندارد تجهيزات: ندارد
موتور: بصورت منفك و قطعه بردارى شده است گيربكس: خراب ديفرانسيل: خراب

تايرها: كامًال مستهلك و غيرقابل استفاده
ــمت راست و شيشه عقب ندارد، خطرهاى  ــمت چپ و درب جلو س ــه هاى دربهاى س نقايص ظاهرى: شيش
ــپر عقب، گلگير جلو سمت راست، قالپاق ها، جلو پنجره و چراغهاى جلو ندارد، قطعات بسيارى از  عقب، س
موتور و گيربكس و جلوبندى منفك شده، صندلى ها منفك و غيرقابل استفاده مى باشد، كليه لوازم تزئينى 
ــپر جلو شكسته است. دور تا دور اطاق وسيله داراى آثار  ــيله منفك شده است، س داخل اطاق و بيرون وس
برخورد متعدد و رنگ آن آفتاب سوخته است، اطراف اطاق وسيله و كف آن و قسمتهاى بسيارى از داخل 

اطاق كامًال پوسيده و غيرقابل بازسازى مى باشد.
ــخص نشد و با توجه به معايب مشروحه فوق وسيله  ــخص ثالث معتبر مش توضيحات: وضعيت بيمه نامه ش

مذكور غيرقابل بهره بردارى و بازسازى آن مقرون به صرفه نمى باشد.
ــى ميليون ريال (30/000/000 ريال) معادل سه ميليون تومان تعيين  ــه اى خودرو: س ارزش پايه روز الش
ــيدى-  ــماره 16994- 1398/04/11 محل توقف س و برآورد مى گردد. طبق گزارش مأمور اجرا وارده به ش
ــد. كه پس از قطعيت ارزيابى در روز سه شنبه مورخ 1398/9/19  خيابان رياضى پاركينگ تيراژه 3 مى باش
از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ تيراژه 3 از مبلغ پايه 
30/000/000 ريال شروع و به باالترين مبلغى كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزينه هاى 
قانونى حق حراج به مبلغ 1/800/000 ريال و نيمعشر به مبلغ 1/500/000 ريال طبق مقررات از خريدار 
ــمى در ساعت تعيين  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش

شده برگزار مى گردد. آ- 9808060 م.الف 766

شماره پرونده: 139804006092002863/1
شماره بايگانى پرونده: 9804539

شماره ابالغيه: 139805106092010325
تاريخ صدور: 1398/06/27

دفترخانه ازدواج 9 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1339/01/06 ش ــدر: اصغر تاري ــرى نژادبلوچى نام پ ــه آقاى باقر اصغ ــيله ب بدين وس
ــام پدر: حيدر تاريخ  ــود كه خانم هلن ظهوريان خباز ن ــنامه: 3 ابالغ مى ش ــماره شناس 2594843237 ش
ــماره ملى: 0932074030 شماره شناسنامه: 44187 جهت وصول 114 عدد سكه  تولد: 1345/02/01 ش
بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 1497- 1382/11/20 دفتر 9 مشهد عليه شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804539 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  1398/06/23 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى آگهى  ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــاده 18 آئين نام م
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- 9808061 م.الف 767

شماره پرونده: 139804006092002388/1        شماره بايگانى پرونده: 9803797
شماره ابالغيه: 139805106092010326     تاريخ صدور: 1398/06/27

دفترخانه ازدواج شماره 27 و طالق شماره 15 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــماره  ــوى زاده قوژدى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1322/04/07 ش ــين موس ــيله به آقاى حس بدين وس
ــود كه خانم بتول كيان مهر نام پدر: محمدحسن  ــماره شناسنامه: 42 ابالغ مى ش ملى: 0919399071 ش
ــنامه: 359 جهت وصول چهارده  ــماره شناس ــماره ملى: 2181033595 ش ــخ تولد: 1337/02/15 ش تاري
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 4531، تاريخ سند:  ــكه طال تمام بهار آزادى به اس عدد س
ــماره 15 شهر مشهد استان  ــماره 27 و طالق ش 1394/06/04، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803797 در اين اداره تشكيل  خراس
ــناخته نشده، لذا بنا  ــرح متن سند ش ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 98/5/26 مأمور، محل اقامت ش ش
ــه در يكى از روزنامه هاى  ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتب ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اج ــه تقاضاى بس ب
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808062 

م.الف 768
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006093000613/1        شماره بايگانى پرونده: 9804070
شماره ابالغيه: 139805106093003054         تاريخ صدور: 1398/06/24

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9804070
بدينوسيله به

عليرضا بزاز نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1359/08/01 شماره ملى: 0901702285 شماره شناسنامه: 226 
ــادات فرشچى (بستانكار) به استناد يك فقره چك به شماره: 1596/108577/15-  ابالغ مى گردد مريم س
ــيصد و پنجاه ميليون ريال) به عهده بانك ملت اجرائيه اى تحت  98/2/3 به مبلغ 350/000/000 ريال (س
ــما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد  ــه 9804070 عليه ش كالس
ــما ابالغ مى گردد طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد  ــت، لذا بدينوسيله به ش ــايى واقع نگرديده اس شناس
اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى  ــوب، ظرف مدت ده روز نس محس

ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9808063 م.الف 769
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092002800/1
شماره بايگانى پرونده: 9804421

شماره ابالغيه: 139805106092010350
تاريخ صدور: 1398/06/27

دفترخانه ازدواج 115 و طالق 8 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1363/08/07 ش ــدر: غالمرضا تاري ــد بريدعلى پناه نام پ ــيله به آقاى حمي ــن وس بدي
ــود كه خانم معصومه محمدنيا نام پدر: محمد تاريخ  ــماره شناسنامه: 3672 ابالغ مى ش 0941111679 ش
ــماره ملى: 0945563612 شماره شناسنامه: 16926 جهت وصول 313 عدد سكه  تولد: 1367/09/10 ش
ــند ازدواج شماره 3739- 1390/04/09 دفتر 115 مشهد عليه  ــتناد مهريه مندرج در س بهار آزادى به اس
ــه 9804421 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ش
مورخ 1398/06/16 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808064 م.الف 770

شماره پرونده: 139804006092002707/1
شماره بايگانى پرونده: 9804287

شماره ابالغيه: 139805106092010347
تاريخ صدور: 1398/06/27

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

ــماره ملى:  ــد: 1335/04/01 ش ــينعلى تاريخ تول ــام پدر: حس ــى اكبر رجبى ن ــيله به آقاى عل ــن وس بدي
ــت نام پدر: غالمحسين  ــنامه: 176 ابالغ مى شود كه خانم فاطمه خداپرس ــماره شناس 0935707719 ش
ــنامه: 65886 جهت وصول مهريه  ــماره شناس ــماره ملى: 0933023642 ش تاريخ تولد: 1346/06/01 ش
ــاخص سال 1397 به مبلغ 438/542/682  ــه ميليون ريال) مقوم به نرخ ش به مبلغ 3/000/000 ريال (س
ــند ازدواج: شماره سند: 20692، تاريخ سند: 1369/05/23 دفترخانه ازدواج شماره 90  ــتناد س ريال به اس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه ش و طالق ش
ــده و طبق گزارش مورخ 98/6/12 مأمور، محل اقامت شما به  ــه 9804287 در اين اداره تشكيل ش كالس
ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــرح متن س ش
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9808065 م.الف 771
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139460306015004819- 1394/10/16 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره شناسنامه 122 صادره از  ــول بش ــم مختارپور فرزند غالمرس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاس
تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 144 متر مربع پالك 606 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 
14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت غالم موال بابائى و قسمتى از پالك محرز 
ــود در صورتى  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808093
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/31 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/15

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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 
ــون تعيين تكليف  ــورخ 1398/05/07 هيات موضوع قان ــماره 139860318603002592م ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت 
ــنامه 7 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى رايت اله رحيمى برندق فرزند وجيح اله به ش
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 77/28 متر  ــليمانداراب در شش خلخال در قريه س
ــت  مربع پالك فرعى 30314 از اصلى 14 مفروز مجزى از پالك 16 از اصلى 14 واقع در بخش چهار رش

خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسن همدانى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2982 آ-9808088
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/31

تاريخ انتشار نوبت دوم : 15 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301046000324هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــعلى بشماره شناسنامه1026 صادره ازشهررى در ششدانگ  معارض متقاضى خانم زهرا تاجيك فرزند عباس
ــوا  ــى واقع درحوزه ثبت ملك پيش ــالك فرعى194 از207 اصل ــاحت84 مترمربع پ ــاب خانه به مس ــك ب ي
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو  ــمى آقاى حسينعلى هژبرى محرزگرديده اس خريدارى ازمالك رس
نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواس ازاخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد179ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31  
 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002276هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــماره شناسنامه 597415صادره ازرى  ــهيال اميد على همدانى فرزند ابوالقاسم بش معارض متقاضى خانم س
درششدانگ يك باب خانه به مساحت 61/83 مترمربع پالك شماره259فرعى از2 اصلى واقع درقريه باغرين 
ــين شيرازى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع  تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت غالمحس
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت  عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراض داش
اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 375ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31   

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301046000271هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــدانگ  ــنامه265صادره ازتهران درشش ــماره شناس معارض متقاضى آقاى اكبرخان اف فرزند محمد رضا بش
ــوا انتقال  ــاحت51682 مترمربع ازپالك210 واقع درحوزه ثبت ملك پيش ــك قطعه زمين مزروعى به مس ي
ــت لذابه منظوراطالع  ــمى آقاى محمد رضا خان اف به متقاضى محرز گرديده اس ــك ازماترك مالك رس مل
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد181ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060001708هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى آقاى مجيد خانى فرزند قاسم بشماره شناسنامه494صادره از..در ششدانگ يك قطعه زمين 
ــاحت30/61 مترمربع پالك شماره1091فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد  بابناى احداثى درآن به مس
تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مشاعى متقاضى مجيد خانى درازاى سهمى مشاعى مالكانه 
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه  محرزگرديده اس
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 339ث /م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/16  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/31   

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002695هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى وس
ــنامه61 صادره ازورامين در  ــماره شناس ــيد رضا بش ــيد عباس فرجى فرزند س بالمعارض متقاضى آقاى س
ــماره2259 فرعى از111 اصلى واقع درشهر  ــدانگ يك باب خانه به مساحت275/97مترمربع پالك ش شش
ــالع عموم مراتب دردو نوبت  ــت لذابه منظوراط ــيد رضا فرجى محرز گرديده اس ورامين تهران ازمالكيت س
ــند مالكيت متقاضى اعتراض  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد410ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول:98/6/31 تاريخ انتشارنوبت دوم:98/7/15

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

در دانشگاه ها فروش صندلی نداریم   ایسنا: دکتر منصور غالمی در خصوص فروش امتیاز صندلی در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، گفت: ما پدیده ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه های 
زیرمجموعه خود نداریم؛ چراکه این موضوع جرم و تخلف محسوب می شود و وقوع چنین پدیده ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.وی با بیان اینکه هیچ کسی صاحب امضای طالیی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان 

فروش صندلی انجام دهد، گفت: اگر این تخلف از سوی اعضای هیئت علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیئت علمی و هیئت انتظامی پیگیری می شود.

وعده وزیر به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آموزش و پرورش با مدارس دولتی مهربان تر می شود

گــروه جامعه- محمــود مصدق: 
وزیر آموزش و پــرورش از عدم تغییر 
محسوس در آمار ورود دانش آموزان به 
مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: روند 
نام نویسی در این گونه مدارس با وجود 
همه مشــکالتی که خانوارها از لحاظ 
اقتصادی دارند، مثل سال گذشته حفظ 

شده است.
محســن حاجی میرزایی صبح دیروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در 
نشســت رسانه ای در پاسخ به پرسش قدس که آیا وضعیت اقتصادی خانواده ها 
در روند نام نویسی و ورود دانش آموزان به مدارس غیردولتی تأثیری داشته است؟ 
گفت: با وجود همه مشــکالت اقتصادی خانوارها اما نام نویسی دانش آموزان در 
مدارس غیردولتی در سال جاری به نسبت سال گذشته کاهشی نداشته و روند 

ورودی به این گونه مدارس حفظ شده است.
وی افزود: با احتساب مدارس پیش دبستانی و مدارس بزرگساالن و خرید خدمات 
کمتر از 15درصد مدارس کشور غیردولتی اداره می شوند. یعنی بیش از 85 درصد 
مدارس ما دولتی هستند. بنابراین سیاست ما بدون تردید تقویت مدارس دولتی 
است و بر این اساس برای همه در سراسر کشور این امکان فراهم است که بتوانند 
در مدرسه دولتی تحصیل کنند. البته ما نیز برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی 
عالوه بر تشدید نظارت ها و افزایش دقت در انتخاب مدیران و معلمان، جهتگیری 

همه ظرفیت های این وزارتخانه را به سمت مدارس دولتی هدایت خواهیم کرد.
وی در ابتدای این نشســت خبری با بیان اینکه تالش می کند وزارت آموزش و 
پرورش تا پایان دولت دوازدهم در هشت محور سند تحول بنیادین دستاوردهایی 
داشته باشد، تصریح کرد: تربیت چندســاحتی نخستین محور برنامه های این 
وزارتخانه در دور جدید خواهد بود. باید از تعلیم و تربیتی که بر پایه حافظه محوری 

بنا شده به سمت تربیت چندساحتی حرکت کنیم.
وزیر آموزش و پرورش ســپس به بحث کنکور پرداخت و گفت: این پدیده تمام 
نظام آموزشــی ما را گروگان گرفته اســت و فقط یک بُعد را مورد سنجش قرار 

می دهد.
وی اســتقرار زیرنظام های ســند تحول بنیادین، بهبود مدیریــت در آموزش و 
پرورش، عدالت آموزشی و تقویت نهاد مدرسه محور را از دیگر برنامه های وزارتخانه 
متبوعش در دور تازه یاد کرد و گفت: ایده مدرسه بدون دیوار را برای این  مطرح 
کردیم که فاصله مدرســه و جامعه را برداریم. هر چقدر پیوند مدرسه و جامعه 

عمیق باشد مشکالت کمتر می شود. 
حاجی میرزایی ساماندهی اقتصاد آموزش و پرورش را آخرین محور برنامه های 
وزارت آمــوزش و پرورش خواند و گفت: اقتصاد آموزش و پرورش حالش خوب 
نیســت و نیازمند توجه جدی است. مصمم هســتم موضوع پایدار کردن منابع 

آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دهم.

یک مسئول ناجا اعالم کرد
خبر خوب برای زائران افغانستانی اربعین

مهر: رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: امســال هم این امکان فراهم 
شده که اتباع مجاز افغانستانی ساکن در ایران با صدور مدرک جایگزین در حکم 

گذرنامه، عازم کشور عراق شوند.
ســرهنگ سیدمحمدرضا طبایی اظهار کرد: در سال های اخیر و همزمان با آغاز 
راهپیمایی بزرگ اربعین حســینی، با توافق مســئوالن وزارت کشور جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری عراق، این امکان فراهم شده که اتباع مجاز افغانستانی 
ساکن در ایران با صدور مدرک جایگزین در حکم گذرنامه عازم کشور عراق شوند 

و توفیق زیارت عتبات عالیات را داشته باشند. 
اتباع مجاز افغانستانی ساکن در ایران می توانند برای نام نویسی و دریافت مدرک 
جایگزین گذرنامه، به دفتر کفالت اتباع خارجی محل ســکونت خود در تهران و 

سایر استان ها مراجعه کنند. 

که  چالشی  اصلی ترین   جامعه/ طیرانی    
آن  با  جامعه  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  امروزه 
اقداماتی  مجموعه  که  است  این  مواجه ایم، 
داده  انجام  پرورش  و  آموزش  تاکنون  که 
را  ما  جوان  و  نوجوان  نسل  نتوانسته  است، 
اندازه  به  باکیفیت  زندگی  یک  تشکیل  برای 
کافی توانمند کند. حسین باغگلی، مدیرعامل 
بنیاد فرهنگی رضوی با بیان این مطلب گفت: 
حوزه های  در  کافی  دانش  از  ما  دانش آموزان 
تا  گرفته  ریاضی  و  فیزیک  از  علمی  مختلف 
زیست و شیمی و غیره برخوردارند، اما اینکه 
چگونه می توانند یک زندگی باکیفیت و ارتباط 
سختکوشی  از  و  باشند  داشته  مؤثر  مطلوب 
مناسب برای رسیدن به هدف برخوردار باشند، 

موفقیت قابل قبولی ندارند. 

 دانش آموزان از حضور 
در مدرسه احساس لذت نمی کنند

دکتــر باغگلی افزود: مســئله دوم ما در حوزه 
تعلیم و تربیت این اســت که دانش آموزان از 
حضور در مدرسه احســاس لذت نمی کنند و 
چه بســا حضور در مدرســه برای آن ها نوعی 

اجبار محسوب می شود. 
بنابراین ضــرورت دارد ما با یک مدل اجرایی 
روشــن، مدرســه را بــرای دانش آمــوزان به 
محیطــی پویا و لذتبخش تبدیــل کنیم تا از 
کارآمدی الزم برای توانمندســازی در زندگی 

واقعی و باکیفیت برخوردار شوند. 
اخیــر  ســال های  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مجموعه هــای مختلفــی با ایجــاد مدل های 
اجرایی در حــوزه تعلیم و تربیــت گام هایی 
برداشته اند، اما باید پذیرفت مدل سازی چیزی 
نیست که در یکی دو سال و یا حتی پنج سال 
به نتیجه نهایی برسد؛ چراکه پیشینه آموزش 
و پرورش کشــورهایی کــه در دنیــا ادعای 
مدل سازی دارند نشــان می دهد بیش از 40 
ســال زمان صرف کرده اند. بنابراین با توجه به 
اینکه بنیاد آموزش و پرورش پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی وارداتی بوده و پس از آن نیز 
هشت سال گرفتار جنگ تحمیلی و رویارویی 
با نظام سلطه جهانی و بحث تحریم ها بوده ایم، 

فرصت کمتــری برای تمرکز 
به  ایــن مهم داشــته ایم.  بر 
طــوری کــه در ســه دولت 
اخیــر بیشــترین تغییرات را 
در وزارت آمــوزش و پرورش 
شــاهد بوده ایم، در حالی که 
نخســتین شرط رســیدن به 

مدل ثبات است. 

 سند تحول بنیادین؛ 
مدل نیست

بنیاد  عامــل  مدیر  گفتــه  به 
فرهنگی رضوی بــا نگاهی به 
نظام  بنیادیــن  تحول  ســند 
پــرورش جمهوری  و  آموزش 
می تــوان  ایــران  اســالمی 
مدل  ســند  ایــن  دریافــت، 
نیســت، بلکــه در این ســند 

تعریف  جهتگیری ها،  رویکردها، 
تربیــت، ارکانی که در تربیــت باید مورد توجه 
قرار گیرد و جهتگیری هایــی که باید در حوزه 
مدرسه داری مورد توجه قرار گیرد، آمده است و 
مدل سازی مرحله پس از اجرای این سند است.

دکتر باغگلی بــا بیان اینکه رهبر معظم انقالب 

تأکید جدی بــر این مهم که 
ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش بایــد در مقام عمل 
افزود:  دارنــد،  اجرایی شــود 
آســتان قدس رضوی یکی از 
مجموعه هایــی اســت که به 
صورت جدی رســالت خود را 
برای اجرایی ســازی این سند 
و مدل ســازی مبتنــی بر این 
سند قرار داده است. بر همین 
اســاس بنیاد فرهنگی رضوی 
بــا طراحی یک ســند تعالی 
رضوی  مدارس  مجموعه  برای 
این تغییر  از ســال گذشــته 
و تحــول را آغاز کــرده و در 
سال تحصیلی 99-98 نیز در 
دستور کار خود قرار داده است 
هر  در  می شــود  پیش بینی  و 
یک از دوره های تحصیلی- برای 
رسیدن به این نقطه که بتواند حرف اولیه کاماًل 
روشــن در همه اجزای مدرســه داشته باشد تا 
بتواند روی آن مانور دهد و در زمانی پنج ســاله 
به یک مــدل نهایی تبدیل کنــد- برنامه ریزی 

کرده است. 

 نقش دهی به خانواده ها 
در جریان تعلیم و تربیت

وی ادامه داد: بنیاد فرهنگی رضوی از ســال 
گذشــته در مقطع پیش دبســتانی تغییر همه 
جانبــه ای را در حــوزه محتوایــی، روش های 
آموزشــی، نقش دهی به خانواده ها در جریان 
تعلیم و تربیت و فضاســازی داشــته اســت 
که نظرســنجی های انجــام شــده از اولیای 
دانش آموزان این مدارس نشان می دهد، آن ها با 
مسئله تربیت فرزندانشان درگیری جدی  تری 
در اثر حضور در این پیش دبســتانی داشته اند 
و تنــوع کاری در فضای این پیش دبســتانی، 
رویکرد اکتشافی داشــتن و همچنین رویکرد 
آموزش های غیرمستقیم دینی به دانش آموزان 
جزو ویژگی های کلیدی الگویی است که بنیاد 
فرهنگی رضوی در مقطع پیش دبستانی تجربه 
کرده است و در تابستانی که گذشت با پاالیش 
برنامه های اجرا شــده سال گذشــته آن ها را 
برای سال تحصیلی جدید در این مقطع ارتقا 

خواهیم داد. 

 ساختار نیروی انسانی
دکتر باغگلی با بیان اینکه بنیاد فرهنگی رضوی 
در سال تحصیلی جدید در چهار حوزه مباحث 
تحولی خود را پیگیری خواهد کرد، گفت: در 
این چهار حوزه برای دوره ابتدایی با تأکید بر 
دوره نخســت ابتدایی با عمق بیشتری کار را 
دنبال می کنــد و برای مقاطع بعدی تحصیلی 
در بخش هــای محدودتری زمینه ســازی های 
الزم برای ایجاد تحــول پیگیری خواهد کرد 
کــه این چهار حوزه شــامل ســاختار نیروی 
 انســانی و نوع به کارگیــری آن ها در مدارس 
امــام رضا)ع(، به کارگیری پشــتیبان تربیتی 
عالوه بر پشــتیبان تحصیلی به منظور ایجاد 
فضای الزم برای رشــد دانش آموز در مســیر 
تعلیم و تربیــت به معنای واقعــی و افزایش 

سرعت عمل در حوزه تربیت است. 

 افزایش مشارکت خانواده ها 
در برنامه های تربیتی

وی ادامــه داد: بخــش دوم شــامل افزایش 

مشــارکت خانواده ها در برنامه هــای تربیتی 
می شــود. به طــوری کــه خانــواده یکی از 
غفلت هــای آموزش و پرورش در ســال های 
گذشــته بوده اســت و ضرورت دارد در این 
برنامه به آن توجه بیشــتری داشــته باشیم 
تــا خانواده ها بپذیرند مســئول اصلی تربیت 
نهــادی  مدرســه  و  هســتند  فرزندانشــان 
کمک کننده و تســهیلگر محســوب می شود 
که با برگزاری دوره هــای آموزش خانواده- با 
کمــک برنامه هــا و مشــاوره های متعدد در 
حوزه های مختلف چگونگی اســتفاده رسانه، 
نقش والدیــن در تربیت جنســی کودکان و 
نوجوانان و چالش هایی که در ســند 2030 با 
آن مواجه ایم، ارتباط مؤثر با کودک و شناخت 
ویژگی های دوره های مختلف سنی و اطالع از 
تغییرات روانی و فیزیولوژیکی آنان و همچنین 
یکی از چالشــی ترین حوزه هایی که کمتر در 
آموزش و پرورش به آن توجه شده است بحث 
ارتباط مطلوب زوجین با یکدیگر اســت- این 

مهم دنبال می شود.

 مدرسه سازی با نگاه پژوهشی
این دکترای فلســفه تعلیــم و تربیت افزود: 
بخش ســوم مربوط به حوزه مدرسه ســازی 
با نــگاه پژوهشــی و اقداماتی اســت که در 
مدرســه با محوریــت ارائه محتــوای جذاب 
و پیونــد علــوم با زندگــی واقعــی و دادن 
 حــق انتخابگــری بــه دانش آمــوزان انجام 

می شود.
به گفته دکتــر باغگلی چهارمین حوزه ای که 
در ســال تحصیلــی 99-98 در مدارس امام 
رضا)ع( دنبال خواهد شد، پروژه سازی تربیتی 
است که تالش می شود در این حوزه اردوهای 
مختلــف دانش آموزی، کالس های فوق برنامه 
و ارتبــاط گیری بــا والدین انجام  شــود که 
بخشــی از این چهار اقدام تحولی در مدارس 
امام رضا)ع( و بخشــی دیگر در مرکز پردیس 
تربیتــی توانا به عنوان مدل های پیشــنهادی 
کوچک در حوزه های مختلف اجرا، تســت و 
بهینه می شــود و پس از آن به سایر مدارس 

کشور ارائه خواهد شد. 

مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی در آستانه سال نو تحصیلی:

مدرسه را برای دانش آموزان پویا و لذتبخش کنیم

اقدامات آموزش و 
پرورش نتوانسته 

نسل نوجوان و 
جوان ما را برای 

تشکیل یک 
زندگی باکیفیت 

به اندازه کافی 
توانمند سازد

بــــــرش
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

 یکشنبه 31 شهریور 1398 22 محرم 1441 22 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9068 

نتانیاهو  درپی فرار از مهلکه

العالم: تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی 
شد نخست وزیر این رژیم در پی ناکامی در 
انتخابات پارلمانی اخیر به صورت محرمانه 
دنبال دریافت عفو در پرونده های فسادش 
اســت و حاضر است در مقابل آن صحنه 
سیاســی را ترک کند. چهار پرونده فساد 
مالی علیه »نتانیاهو« مطرح اســت و او در 
ماه های گذشته، حدود 10 بار درباره این 

پرونده ها بازجویی شده است.

فرصتی  برای خروج آبرومندانه از یمن
جنبش انصاراهلل در اقدامی که می توان آن را گامی مهم در راستای پایان دادن 
به جنگ تحمیلی نزدیک به پنج ساله بر یمن تعبیر کرد، ضمن اعالم آتش بس 
یکطرفه با پیشنهاد طرح صلحی ابتکاری همه طرف های این کشور را به توقف 
جنگ و بازگشــت به میز مذاکره با هدف دستیابی به آشتی ملی فراگیر دعوت 
کرد. انصاراهلل البته این تصمیم را به توقف حمالت ائتالف ســعودی مشروط و 
تأکید کرده اســت این اقدام میزان جدیت جنبش در دستیابی به صلح را نشان 
می دهد و این فرصت را به سعودی  می دهد تا آبرومندانه تر از جنگ یمن خارج 

شود.
طرح صلح ابتکاری انصاراهلل را باید پیشنهاد مناسب در زمان مناسب دانست. این 
اقدام حقوق بشری می تواند با پایان دادن به تنش از رنج و درد مردم یمن کاسته 
و از سوی دیگر می تواند برای سعودی ها که در حال دست و پا زدن برای خروج از 

این باتالق هستند، راه گریزی فراهم کند.
 این نکته ای است که سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان نیز در سخنرانی 
اخیر خود به آن اشــاره و تأکید کرد. وی در اظهارات خود از سردمداران سعودی 
خواست به برادرکشــی در یمن پایان داده و دلخوش بودن به حمایت آمریکا را 

فراموش کرده و کنار بگذارند. 
پیشــنهاد مبارزان یمنی مبنی بر اعالم یکطرفه آتش بس در حالی است که پس 
از حمله پهپادی منحصر به فرد شنبه هفته گذشته انصاراهلل به تأسیسات نفتی 
عربســتان این جنبش دست برتر را در صحنه سیاسی و نظامی منطقه به دست 
آورده اســت. ریاض نشــان داده با وجود هزینه بسیار و خرید بهترین تسلیحات 

آمریکایی حتی در دفاع از خود هم ناتوان و عاجز است.
 این عملیات که تعجب تحلیلگران منطقه ای و غربی را در پی داشت، به سرعت 
تولید روزانه نفت سعودی ها را بیش از ۵0 درصد کاهش داد. آل سعود باید بفهمد 
نیروهای یمنی که توانایی زدن این تأسیســات مهم که تنها ۵0 کیلومتر با مرز 
بحرین فاصله داشت را دارا هستند، می توانند تمام اهداف ترسیمی در هر کجای 

خاک آن ها را مورد هدف قرار داده و منهدم کنند.
 این در حالی اســت که اقدام حکام ســعودی در هدف قرار دادن زیرساخت ها و 
ویرانی آبادی های یمن نیز جز دشمن تراشی و ایجاد کینه تاریخی در دل مردم 

یمن برای آن ها ارمغان دیگری به دنبال نداشته است. 
طرح ابتکاری اخیر انصاراهلل در حالی ارائه می شود که این جنبش تاکنون هشت 
طرح صلح در چهار ســال گذشته ارائه داده، اما هیچ یک از سوي ائتالف متجاوز 
سعودي، جامعه بین الملل و سازمان ملل مورد حمایت قرار نگرفته است. پیش از 
این و در آذر ماه ســال گذشته طرح صلح استکهلم از سوی طرف های اروپایی و 
سازمان ملل برای سر و سامان دادن به اوضاع بندر الحدیده ارائه شد، اما این اقدام 

هم به دلیل تداوم تجاوزات سعودی راه به جایی نبرده و ناکام ماند.
 ریاض پیش از این منطقی از خود نشان نداده و اکنون نیز چشم انداز مثبتی در 
مورد احتمال پیوستن ریاض به این ابتکار مثبت انصاراهلل وجود ندارد. با این حال 
ضربات اخیر انصاراهلل به ویژه حمله هفته گذشته آن ها به تأسیسات نفتی سعودی 
به عنوان شاهرگ حیاتی این پادشاهی می تواند آل سعود را زیر فشار قرار داده تا 
راهی برای فرار آبرومندانه از یمن یافته و خود را از این گرداب نجات دهند؛ هرچند 

امیدها نسبت به این رویکرد ضعیف است.
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توفان در سرزمین فراعنهطرح صلح مشروط انصاراهلل

ایرنا: رئیس شورای عالی سیاسی یمن در 
سخنانی از طرح مشروط صلح پیشنهادی 
این جنبش در راســتای پایــان دادن به 

جنگ پنج ساله این کشور خبر داد. 
مهدی المشاط گفت: حمالت پهپادی و 
موشکی به عربستان را متوقف می کنیم 
اما اگر عربستان به اقدام ما پاسخ مناسبی 
ندهد، ما حق خود را برای پاســخ به این 

حمالت محفوظ می دانیم. 

فارس: مصری ها برای نخســتین بار بعد 
از سرنگونی حســنی مبارک این بار علیه 
رژیم عبدالفتاح سیسی در میدان التحریر 
تجمع کرده و خواستار سرنگونی وی شدند. 
خیزش جدید در پاسخ به دعوت هنرمند و 
تاجر و پیمانکار مصری یعنی محمد علی 
به پا شــده که سیســی را به فساد متهم 
کرده اســت. رئیس جمهور مصراکنون در 

نیویورک  به سر می برد.
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فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبي
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ را از ﹏اداره كل  راه و شهرسـازى  خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ

﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
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 ساعت12 روز 
يك شنبه 

مورخ 98/06/31 
الى  ساعت 14 روز
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ساعت 14 روز
 شنبه  مورخ 
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يك شنبه
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آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣ ︠︡﹝︀ت ا︨ــ︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︴﹞ ︡﹫︣ی- ︨ــ︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ 
 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

ع ۹
۸۰
۸۱
۰۳

ت اول
نوب

آگهى شروع تحويل چغندر
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︑ ﹏﹢︽﹠︡ر 
در ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠ــ︡ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ از 
 ١٣٩٨/٧/١۶ ﹤︊﹠︫ ﹤ ︨︀︻️ ٩ روز︨ 

آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د .
از ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝︐︣م ︽﹠︡ر 
﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹆︀︲︀ دارد ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ 
 ︩︋︽﹠︡ر ﹋︀ری ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹡︧︊️ 
︋ــ﹥ ﹞ــ﹏ و ︑﹢ــ﹏ ︽﹠ــ︡ر ︠﹢د 

︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام

ع ۹
۸۰
۸۱
۱۴

﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ (﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹝﹢﹇️) 
﹁︣ز﹡ــ︡  دو︨ــ️  ا︻﹙﹞ــ﹩  ا﹜ــ︀م  ا﹠︖︀﹡ــ︉ 
﹝﹆︴ــ︹  در   ١۶٩٠ ش  ش  ︋︪ــ﹞︀ره  ﹝︭︴﹀ــ﹩ 
︀دره  ﹋︀ردا﹡ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ︻﹙ــ﹢م آز﹝︀︪ــ﹍︀﹨﹩︮ 
از دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا︡ ︫ــ︀﹨︣ود ︋﹥ 
 ٨١/١٢/١٧  ــ︀ر︑   ٧٨١٠۴١٨۵۶۶٣ ︫ــ﹞︀ره  
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︋ــ﹥  را  ﹝ــ︡رک 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ︫ــ︀﹨︣ود  واــ︡ 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن د﹋︐︣ 
 ︩︋  ﹤︋  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ﹅︣︵ را از  ﹩︐︺︫︣ــ
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٨، از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 

︡ - ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︪﹞
٩٨/۶/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢

* ﹝﹙️ 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
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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

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

﹫︡ ﹝︡رس و ︱︣ت ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ی︫  ︾︢ای︋ 
(ع) ︫︨︣︐︀ن  ﹋︀︫﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  
︣﹎︤اری   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩  ︋ ﹤︋
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢٩، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٫٧٠۵٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣    ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ﹝︺﹫︀ر ﹎︧︐︣ ︑﹢س 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٤٤١ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٦١٦٢٠ 
 ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
 ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در   ︀︑ ﹎︣دد   ﹩﹞ د︻﹢ت 
﹝﹢رخ    ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق  ︵﹢ر   ﹤︋ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇  ﹏﹞ در   ١٨  ️︻︀︨  ١٣٩٨/٠٧/١٦
︫︣﹋️ وا﹇︹ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه ︋﹙﹢ار 
﹋﹑﹨︡وز ( آ︋﹊﹢ه ١٩ ) ︎﹑ک ٣٤٨ ︵︊﹆﹥ اول 
﹎︣دد   ﹩﹞ ︋︣﹎︤ار   ٩١٨٤٦٤٤٦٣١  ﹩︐︧︎︡﹋

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل 
٢-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس  ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ 

٣-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 
 ️﹫﹑︮ ︀ت و ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹥ در﹝﹫﹝︭︑ ︣︀︨ -٤

﹝︖﹞︹  ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۷

/ع
۹۸
۰۸
۰۹
۷

« مناقصه عمومى »
موسسه تامين و پشتيبانى رضوى

 در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︀︸️ از ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س 
ر︲﹢ی در ﹝︪ــ︡و ︪﹞ ︫︣ ﹤﹞﹢︡ ︋﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︠﹢درو﹨︀ی ﹋︀︎︣ا 
.︡︀﹝﹡ ــ﹩ ا﹇ــ︡ام﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ــ︤اری﹎︣ دو﹋︀︋﹫ــ﹟ از ︵︣ــ﹅ ︋ 

﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹥ آدرس ﹝-︪︡︀رراه  ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ  ١٠/ ٩٨/٠٧︋  ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 
︫ــ︡ا-︋︀زار ﹝︣﹋ــ︤ی ﹁ــ︀ز ١-︎ــ﹑ک ٣٠۴- ﹝︣︡️ ا﹝ــ﹢ر ﹝︀﹜﹩ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗ر︲﹢ی ﹝︣ا ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹝﹢︨︧﹥ ︑︀﹝﹫﹟ و︎ 
 ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹢د.  ︠﹢ا﹨︡︋ 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١۵٠۶ -و︔﹢﹇﹩ 

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︥و 
︑﹫ــ︌ ٢٠۶ ︋﹥  ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ﹝︡ل ١٣٨۴ ︋﹥ 
ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSS15124153 و︫ 
١٩٨٢۵۵١٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – ۶٧٧ب٧١﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۸
۱۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و ﹝︡ل٢٠۶  ــ﹢اری︎  ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️︨  ــ︊︤ و︨  ︋ــ︣گ︨ 
︑﹫ــ︌ ٢- ︗︡ــ︡ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠ــ﹩ ﹝ــ︡ل  
                 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 182A0026555 و︫   ︫﹤  ︋١٣٩٧
NAAP03EEXJJ545387  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ – ٧٧۵ق   ١٧ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۱۰
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹫﹊︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨٧   ︎️ ــ﹢دروی وا﹡ ︤ و ﹋︀رت︠  ــ︊ ︋︣گ︨ 
︡ ︫ــ﹫︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶١١ب٧١ ا︣ان  ر﹡﹌ ︨﹀﹫
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 11487030478 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
︡ ︗﹢اد وز︣ی  ﹫  ︨️ ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAAA46AA58G032088

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

/ع
۹۸
۰۸
۱۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۸۰
۸۰
۵۲

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت دوم 

 
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.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ 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

بازداشت عامل انفجار کربال

تسنیم: منابع عراقــی از بازداشت عامل 
انفجار روز جمعه در کربال که 12 شــهید 
و پنج زخمی بر جا گذاشــت خبر دادند. 
گفتنــی اســت در این اقدام فــردی در 
منطقه جرف الصخر سوار اتوبوس شده و 
با گذاشتن بسته انفجاری داخل آن پیاده و 
سپس خودرو منفجر شده است. این انفجار 
در ایســت و بازرسی شماره ۵4 در مسیر 

بغداد به کربال روی داد.

ان پی آر: نانســی پلوســی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در سخنانی درباره حمله به 
تأسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی گفت 
کشورش مسئول حفاظت و دفاع از عربستان 

نیست .
یورو نیوز: فرانســه و آلمان به توافقی برای 
رفع موانع موجود بر سر صادرات سالح هایی 
که در چارچوب همکاری های دو کشور تولید 
شده اند، دست یافتند. محدودیت های آلمان 
برای صادرات ســالح به کشورهایی که عضو 
اتحادیه اروپا و یا ناتو نیســتند، در سال های 
گذشته یکی از موضوعات مورد اختالف بین 

پاریس و برلین بوده است.
شــینهوا: چین و ایاالت متحــده آمریکا 
گفت وگوهای »ســازنده ای« درباره تجارت در 
واشــنگتن برگزار کردند. اختالفات تجاری 
چین و ایاالت متحده بر سر تعرفه واردات و 
صادرات محصوالت است. دو کشور تعرفه های 

تالفی جویانه علیه یکدیگر اعمال کرده اند.
سی ان ان: آندرا تامسون، معاون وزیر خارجه 
آمریکا در امور کنترل تســلیحاتی و امنیت 
بین المللی، قرار است تا ماه میالدی آینده از 
سمت خود استعفا دهد. گفتنی است دولت 
دونالد ترامپ رکورددار برکناری کارکنان است.   
اســپوتنیک: وزش طوفان شدید عالوه بر 
لغو بیش از 200 پــرواز، برق 33 هزار واحد 

مسکونی را در »اوکیناوا« ژاپن قطع کرد.
تاس: پدافند هوایی و نیروهای شناســایی 
ارتش سوریه در استان های حماه و قنیطره، 
دو پهپاد متعلق به تروریست ها را رهگیری و 

منهدم کردند.
وبگاه پــرادا: وزارت دفاع روســیه با خط 
بطالن کشیدن بر ویژگی رادارگریزی جنگنده 
اف-3۵، اعالم کرد این جنگنده به راحتی در 

تیررس سامانه اس-400 قرار می گیرد.
آناتولی: وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کــرد در جریان عملیــات »پنجه- 3« 
نیروهای مســلح این کشور علیه پ ک ک در 

شمال عراق، دو تروریست از پای درآمده اند.
رویترز: معترضان به دولت محلی هنگ کنگ 
دیــروز در برخی خیابان ها تجمع کردند و با 
وجود ممنوعیت اعالم شده توسط پلیس به 

ناآرامی پرداختند.

جهان: کمتر از یک هفته پس از آنکه رسانه های 
اروپایی از کاهش چشمگیر معترضان جلیقه زرد 
در خیابان های فرانسه خبر زدند، روز گذشته بار 
دیگر بر تعداد و کنشــگری این گروه ها افزوده 
شــد. پیش از این روزنامه لوپاریزین، حمله به 
تأسیســات نفتی آرامکو در عربستان سعودی 
را که موجب افزایش قیمت ســوخت در غرب 
شده عاملی برای گسترش اعتراض های جلیقه 
زردها در این کشــور دانست. واقعیت این است 
که پیش بینی این رســانه به واقعیت پیوست. 
تظاهرات و راهپیمایی های دیروز، چهل وپنجمین 
دور از اعتراض های جلیقه زردها بود و چندهزار 
نفر از مخالفان سیاســت های مکرون در جریان 
تجمع بزرگ معترضان شرکت کردند. به گزارش 
یورونیوز حداقــل 100نفر در این راهپیمایی ها 
دستگیر شــدند. از ســوی دیگر، بر پایه اعالم 
»دزارمونس لــس« گروه حامــی تظاهرات در 
فرانســه، از ابتدای اعتراض ها در این کشــور، 
دســت کم 24 نفر از معترضان یکی از چشمان 
خود را در جریان این اعتراض ها از دست داده اند.

پلیس فرانســه برای مقابله با معترضان از گاز 
اشک آور اســتفاده می کند و حدود 100 نفر را 
نیز که تالش داشتند در خیابان شانز لیزه تجمع 
کنند، عقــب راند. با وجود این معترضان موفق 
شدند این خیابان را برای ساعاتی مسدود کنند.

کنترل اوضاع در این روز برای مقامات فرانســه 
از اهمیت باالیــی برخوردار بود؛ زیرا همزمان با 
اعتراض های هفتگــی جلیقه زردها،  برگزاری 
راهپیمایی بزرگ معترضــان به تغییرات آب و 

هوایی نیز برگزار می شد.
به همین بهانه نزدیک به 7هزارو۵00 پلیس در 
شهر پاریس مستقر شدند و بیش از 30 ایستگاه 
مترو بسته شد. دولت فرانسه همچنین اعالم کرد 
که برگزاری تظاهرات در شانز لیزه و برخی دیگر 

از مناطق کلیدی در قلب پاریس ممنوع است.
یک روز پیش از این امانوئل مکرون با اشــاره به 
برگزاری راهپیمایی مبارزه با تغییرات اقلیمی، 
خطاب به فرانسوی ها گفت: اگرچه خوب است 
مــردم دیدگاه هایشــان را ابراز کننــد اما بهتر 
اســت در روز شنبه آرامش کشور حفظ شود و 

راهپیمایی مبارزه با تغییرات آب و هوایی مختل 
نشود.

شنبه 21 ســپتامبر با »روز میراث اروپایی« نیز 
مصادف بود و به همین مناسبت درهای بسیاری 
از بناهای تاریخی و فرهنگی فرانسه که به طور 
معمول به روی عموم بســته است، برای بازدید 
گشوده شــد و همین ماجرا نیز سبب شلوغی 
بیشتر پاریس شــد و در نتیجه نام نویسی برای 

بازدید از کاخ الیزه اجباری شد.
همچنین در نتیجه شلوغ شدن پاریس، برخی 
کشورها مثل عربستان به شهروندان خود برای 

سفر به فرانسه هشدار دادند.
بیش از 10 ماه از آغاز جنبش اعتراضی جلیقه 
زردها می گذرد. اعتراض های هفتگی آن ها سبب 
شــده اســت که تا این مرحله، آقای مکرون با 
کاهش مالیات افراد کــم درآمد، حذف مالیات 
بر ساعات اضافه کاری همچنین افزایش سطح 
دســتمزدها موافقت کند. با وجــود این دولت 
فرانسه با افزایش ناگهانی قیمت نفت در نتیجه 
حمالت به آرامکو، مجبور است بهای سوخت در 
کشور را باال ببرد و این به یکی از معضالت عدیده 

مکرون در یک سال اخیر تبدیل شده است. 

جدی تر شدن اعتراض جلیقه زردها پس از چند هفته رکود

شانزلیزه  بسته شد
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