
 

ازقرارگاهرمضانچهمیدانیم؟
چراغزمینه های تشکیل قرارگاه رمضان از آنجایی شروع شد که در قرارگاه دراینشمارهچراغمیخوانید

حمزه که در منطقه شمالغرب در حال مبارزه با گروه های تجزیه طلب در 
کردستان ایران بود همکاری هایی هم با اکراد عراقی آغاز کرد. مثالً حزب 

دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود...
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شعر دفاع مقدس از کجا به کجا رسیده است؟ حجت االسالم سیدمحمدحسن جواهری در گفت وگو با قدس: روزنامه قدس از امروز به قیمت هزار تومان عرضه می شود
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 رئیس جمهور به دشمنان هشدار داد و با همسایگان از صلح سخن گفت 

پیام دیپلماتیک در رژه اقتدار
سیاسترژه نیروهای مسلح به مناسبت ۳۱ شهریور، سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، 
همزمان با پایتخت در سرتاســر ایران اســالمی برگزار شد و یگان های زمینی، هوایی و 
دریایی اقتدار نیروهای مسلح ایران را به رخ جهانیان کشیدند. رئیس جمهور در تهران به 
دشمنان هشدارهای دیپلماتیک  و به کشورهای منطقه پیام صلح داد و نیروهای مسلح 
در سراســر کشور با رژه خود قدرت نظام را به نمایش گذاشتند. در خلیج فارس نیز رژه 
دریایی برگزار شد، جایی که این روزها مرکز تحوالت منطقه و جهان است. حسن روحانی، 
ســخنران مراسم ویژه رژه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در جوار حرم حضرت 

امام خمینی)ره( بود و علی الریجانی رئیس مجلس نیز...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی فضائلی

در البه الی اخبار و رویدادهای پرشتاب گاهی نکات مهمی هست که آن گونه که 
باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرند و به سادگی و با سرعت از کنار آن ها عبور 
می کنیم. بنابراین الزم است گاهی درنگ کنیم و به این نکات با دقت بیشتری توجه 
نماییم. از جمله این موارد اعترافاتی است که در سخنان و مواضع دشمنان وجود دارد 

که کم هم نیست، ولی خیلی عادی با آن ها مواجه می شویم...

اعترافاتدشمن

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

ازدواج را از مهم تریــن تصمیمات  معــارف
هر جوانی می دانیم که اگر درســت، ســنجیده 
و منطقــی به آن عمل شــود، آینده روشــن او 
را تضمیــن می کنــد. تصمیمی کــه در احکام 
اســالمی هــم توصیه هــای بســیاری بــرای 
 عمل معقول به آن شــده اســت. بــا این حال 
هر از چند گاهی منتشر شدن خبر و تصاویری از 
ازدواج دختران و پسران کم سن و سال در فضای 
مجازی غوغا به پا کرده و مســئله سن ازدواج را 
پررنگ تر از پیش می کند. اما سؤال این است که 
اسالم در این خصوص چه می گوید و بهترین سن 

ازدواج از نظر دین کامل...
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استقاللدومشد

فتحدربی
باتکتیرانداز

مرموز
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حسابوکتاب
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تحصیلی

 ............ صفحه 6 ............ صفحه ۱0

بازگشتنامشهیدبهتابلوهای
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شهریکه
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شهیدهست
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jآغاز مـهر با نام حـسین
 ............ صفحه ۳

حرکت از 
حماسه به تفکر

نگاه دقیق به آیات حجاب 
پاسخگوی شبهات است

از افزایش قیمت روزنامه 
تا ضمیمه های روزانه
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آگهى ارزيابى كيفى مناقصه گران  ( نوبت اول )
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠  ١- د︨︐﹍︀ه︋ 

٢-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: دارای ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب 
٩٨/٧/۶﹤︊﹠  ︫︊︮ ١٠ ️︻︀ ٣-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩:ازروز  دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١ ︑︀︨ 

︀︀ن ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ٩٨/٧/٢٠  ︎:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۴
www.setadiran.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︨:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏﹢︑و ️﹁︀در ﹏﹞ -۵

برآورد اجراى كار(ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

 25,000,000,000 عمليات اجرايى جبران خسارت سيل و ساماندهى و ديوار سازى رودخانه چندير9 - 198

عمليات اجرايى خسارت سيل به تاسيسات و شبكه هاى آبيارى 10 - 298
 در دست بهره بردارى سومبار و چندير

   7,000,000,000 

 6,600,000,000   عمليات اجرايى جبران خسارت سيل وارد شده به تاسيسات آبى بند انحرافى كيكانلو 11 - 398

 20,000,000,000 عمليات اجرايى جبران خسارت سيل،ساماندهى و ديواره سازى رودخانه شيرين دره 12 - 498

 ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بيمارستان هاى شهيد مدرس و حضرت 

ابوالفضل (ع) شهرستان  كاشمر 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بيمارستان دكتر شريعتى 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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دکتربانکیپورمعتقداست
عدهای»2030«را
وحیمنزلمیدانند

مشکل اصلی 
ازدواج در 

سنین باالست 
نه در سن 

پایین

 ............ صفحه 5

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره ششم - دوشنبه اول مهر 1398

نکاتی تازه از اقدام سپاه پاسداران در تشکیل قرارگاه رمضان 

که از ظرفیت عراقی ها برای مقابله با صدام بهره می برد
صفحه 4 و 5

از قرارگاه رمضان 
چه می دانیم؟

مسیر ناهموار صلح

خاطرات تازه منتشرشده صالح عمر العلی به 
ما می گوید که بازرگان و یزدی هم نمی توانستند 

مانع بروز جنگ ایران و عراق شوند

پیروزی مقاومت همدالنه 

بر اهریمن جهانی

کدام بهانه مستمسک صدام برای 
حمله نظامی به ایران شد؟
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف در مصاحبه با سی.بی.اس: آغازکننده جنگ در منطقه، پایان دهنده آن نخواهد بود   فارس: محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه »سی. بی. اس.« خطاب به 
آمریکا هشدار داد اگر جنگی را در منطقه آغاز کند، پایان بخش آن واشنگتن نخواهد بود.  مجری سی.بی.اس در این مصاحبه از ظریف پرسید: »آیا مطمئن هستید که می توانید از ]وقوع[ یک جنگ جلوگیری کنید؟« 

ظریف نیز پاسخ داد: »نه، من مطمئن نیستم که می توانیم از ]وقوع[ جنگ جلوگیری کنیم اما مطمئنم هر کسی که ]این جنگ[ را شروع کند، پایان دهنده آن نخواهد بود، یعنی این جنگ محدود نخواهد بود«.

 سیاست  رژه نیروهای مسلح به مناسبت 
۳۱ شهریور، سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، 
همزمان با پایتخت در سرتاسر ایران اسالمی 
برگزار شــد و یگان های زمینی، هوایی و 
دریایی اقتدار نیروهای مسلح ایران را به رخ 
جهانیان کشیدند. رئیس جمهور در تهران 
به دشــمنان هشدارهای دیپلماتیک  و به 
کشورهای منطقه پیام صلح داد و نیروهای 
مســلح در سراسر کشور با رژه خود قدرت 
نظام را به نمایش گذاشتند. در خلیج فارس 
نیز رژه دریایی برگزار شــد، جایی که این 

روزها مرکز تحوالت منطقه و جهان است.
حسن روحانی، ســخنران مراسم ویژه رژه 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران 
در جــوار حرم حضرت امــام خمینی)ره( 
بود و علی الریجانی رئیس مجلس نیز در 

بندرعباس سخنرانی کرد.
رژه دیــروز هرچند با هدف 
گرامیداشت آغاز هفته دفاع 
مقدس برگزار شــد، اما در 
واقع پیام رسان اقتدار نظامی 
و دفاعی کشورمان در مقابل 
و  خارجی  تهدیــد  هرگونه 
که  تهدیدهایی  بود؛  نظامی 
این روزها بیشتر برای جنگ 
روانی از زبان مقامات غربی 

مطرح می شود.
از این جهت بود که روحانی 
نیز بــه صراحت گفت :»مرد 
تســلیم،  اهل  نــه  دفاعیم 
اجازه نخواهیم داد کسی به 
مرزهای ما تجاوز کند«. رئیس جمهور که 
امروز قرار است برای اجالس ساالنه سازمان 
ملل به نیویورک ســفر کند، روز گذشته 

هدف خود از این سفر را نیز تشریح کرد.
روحانی صبح دیروز  در مراسم رژه نیروهای 
مسلح به مناســبت هفته دفاع مقدس، با 
بیان اینکه امسال در سازمان ملل متحد با 
شــعار »ائتالف امید« و »ابتکار صلح هرمز« 
کــه خالصه آن »حــب و امیــد« خواهد 
بود، حضور خواهیم یافت، اظهار داشــت: 
امســال طرحی را در ســازمان ملل پیش 

روی جهانیان قــرار خواهیم داد مبنی بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران با همکاری 
کشــورهای منطقه می تواند امنیت خلیج 
فــارس و دریای عمان را به وجــود آورد. 
روحانی گفت: به جهانیان اعالم می کنیم 
که حضور نیروهــای بیگانه برای آبراه های 
جهانی، امنیت کشتیرانی و نفت و انرژی، 
مشکل زا است، اما مسیر جمهوری اسالمی 

ایران مسیر اتحاد و هماهنگی با کشورهای 
منطقه است.

رئیس جمهور تأکیــد کرد: ما اهل منطق 
و مذاکره هســتیم اما اهل ذلت و تسلیم 
نیستیم، ما مرد دفاع و ایستادگی هستیم، 
اما مرد تجاوز به مرزهای دیگران نیستیم؛ 
همان گونه که اجازه نخواهیم داد کسی به 

مرزهای ما تجاوز کند.

روحانی با اشــاره به حضــور آمریکایی ها 
و دشــمنان ملت ایران در منطقه، گفت:  
هر کجا که دشــمنان مــا و آمریکایی ها 
در منطقــه حضور پیدا کردنــد به عنوان 
بازیگر »امنیــت زدا«، حضور یافتند چه در 
افغانستان، چه عراق و چه خلیج فارس و هر 
جای منطقه، ناامنی را به ارمغان آوردند. اما 
هر جا نیروهای مسلح ایران حضور داشت، 
به عنــوان نیروهای »امنیــت زا« بودند که 

امنیت را برای منطقه به ارمغان آوردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این مقطع 
حســاس و تاریخی دست رفاقت، دوستی 
و برادری به ســوی همه همسایگان خود 
دراز می کنیم، گفت: در این راســتا حتی 
آماده ایــم از خطاهای گذشــته آن ها در 
منطقه بگذریم، چرا که امروز در شرایطی 
هستیم که دشمنان منطقه به ویژه آمریکا، 
استکبار و صهیونیسم به دنبال سوء استفاده 
از شکاف، فاصله و اختالف بین کشورهای 
منطقه هستند.  دکتر روحانی خاطرنشان 
کرد: منطق ما، منطق خلیج فارسی است 
که امنیت آن از درون باشد، بنابراین امنیت 
خلیج فارس، تنگــه هرمز و دریای عمان، 
درون زا است و حضور نیروهای خارجی در 

این منطقه می تواند مشکل آفرین باشد.

 رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی 
ارتش و سپاه در خلیج فارس

صبح دیــروز، همزمان با آغاز رژه نیروهای 
مســلح در کشور شــناورهای سطحی و 
زیرســطحی ارتش، سپاه و شــناورهای 
مردمــی در خلیج فــارس و دریای عمان 
از محــل جایــگاه برگــزاری رژه ملی در 

بندرعباس رژه رفتند.
اقتدار دریایی نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران در خلیج فارس و آب های 
آزاد بــا حضــور یگان ها و بیــش از 200 
فروند شــناورهای متنوع سنگین، سبک 
و پرنــده نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی و نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروی انتظامی به نمایش 

گذاشته شد.

رئیس جمهور به دشمنان هشدار داد و با همسایگان از صلح سخن گفت

پیام دیپلماتیک در رژه اقتدار

 آقای وزیر علوم به این سؤال پاسخ دهید؛ دانشجویان کشور چگونه باید مطالبه 
خود را به شــما منتقل کنند؟ خود بگویید تا آن گونه عمل شــود، طرح تفکیک 
جنسیتی در دانشگاه ها یک مطالبه است و این طرح فواید بسیاری دارد، اما زیانی 

ندارد، چرا از اجرایی شدن این طرح مهم غفلت می شود؟ 09150000609
 شفاف ســازی آرا یاعدم شفاف ســازی آرا؟ این کلمات این روزهابه قدری تکرار 
می شــود، که کمی تا قســمتی مالل آور شده است. راســتی مخالفان این طرح 
زیباکدام منفعتشان به خطر افتاده؟ اکنون هم که خانم نماینده اصالح طلب باژست 
خیرخواهانه به میدان آمده، و می گوید »به قدری مشکالت داریم که شفافیت درآن 
گم است«؟ سرکار خانم از چه می ترسید؟ از شفاف سازی، مگر با شفاف سازی نفعی 
از شما به مخاطره می افتد که با نقابی )دلسوزانه( به جنگ آمده اید، آن کس را که 
حساب پاک است )مسلماً( از محاسبه باکی ندارد؛ چرا که دین ما می فرماید )النجاه 

فی الصدق(  09390002323
 سالم نزدیک پنج سال است سهامداران شرکت پدیده خواب و خوراک ندارند و 
مسئوالن نه تنها کار مؤثری جهت رسیدن ما به پولمان نکردند، بلکه مشکالت را به 

گردن ما انداختند، لطفاً پیگیری جدی کنید. 09190003651
پشت شیشه یک مغازه به جای توالت »فرنگی«نوشته شده بود توالت »فرهنگی« 
موجود است. اگر چه به مغازه دار اشتباهش را تذکر دادم، اما در دلم لعنت فرستادم 
بر کسانی که با حذف امتحانات نهایی در بعضی از مقاطع و دروس آموزش و پرورش 

کشور را به چنین فاجعه ای دچار کردند. 09150008863
آقای روحانی و جناب رئیسی اگر کسانی در کشور باشند که پهپاد آمریکایی را در 
آسمان کشور منهدم کنند، مطمئناً و قطعاً کسانی با شما از مردم و نظامیان هستند 
که پهپادهای سیار در بازار دالر و مسکن و غذا و داروی این مردم مسلمان و مظلوم 
را زمینگیر کنند امروز نوبت شماســت مردم باید صدای خرد شدن استخوان های 

مفسدان را با صدای بلند بشنوند. 09370005856
 مسئوالن آموزش و پرورش تا کی می خواهند وعده های دروغ بدهند؟ کو طرح 
رتبه بندی و افزایــش 400 هزار تومانی حقوق؟ بیچاره مــردم که باور می کنند!! 

09150003191
 افرادی که دنبال سودجویی هستند خواهشاً باهاشون برخورد کنید. جوری شده 
که آدم نمیتونه ازدواج کنه و اگر هم نامزد کنه از بس گرونیه نمیتونه جهیزیه بخره 

بره سر زندگیش. 09350009683
 فوتبال هیچ سودی نداره جز خالی کردن جیب مردم و بیت المال. 09150007855

کلمه نیایش؛ اســمی یک کلمه ای روی بزرگراهی در تهران بود، اســم فالنی یا 
فالن مفسد یا رقاص سیاسی با القابش به جای آن گذاشته شد، چطور آنجا طوالنی 
بودن اسم؛ حواس رانندگان عبوری را پرت نمی کرد، اما به خاطر سند 20۳0  کلمه 

شهادت در حقیقت فرهنگ شهادت را هدف گرفته اند.      09190008895
رهبر فرمودند عالج مشکالت دست مردم است، ولی برخی مسئوالن عالج را از 

جیب مردم جست وجو می کنند! 093900003589

نشنال اینترست با اشاره به دوران پس از جنگ سرد
 هیچ کشوری به اندازه ایران و کره شمالی، 

آمریکا را به چالش نکشیده است
سیاست: نشریه »نشــنال اینترست« بــا 
اذعان به افزایش قابلیت های نظامی ایران 
نوشت: هیچ کشــوری در جهان به اندازه 
ایــران، آمریکا را در دوره جنگ ســرد به 
چالش نکشیده است. این نشریه آمریکایی 
در تحلیلی پیرامــون توانمندی های ایران 
نوشــت: ارتش ایران با وجــود تحریم ها، 
قابلیت های خود را در سالیان اخیر بهبود بخشیده است. »زاخاری ِکک« از مدیران 
ســابق نشنال اینترست در این تحلیل تأکید کرد: در دوره پس از جنگ سرد هیچ 
کشوری به اندازه ایران )احتماالً به استثنای کره شمالی( در پی به چالش کشیدن 
آمریکا نبوده اســت. تهران از خاورمیانه گرفته تا آسیای مرکزی و آمریکای التین 
هرگز هیچ فرصتی را برای مقابله با ایاالت متحده و محدود کردن نفوذ آن از دست 
نداده است. این نشریه افزود: ایران برای مقابله با آمریکا یک دکترین نظامی مبتنی 
بر بازدارندگی را که بر سه نوع قابلیت استوار است، دنبال می کند: زرادخانه گسترده 

موشک های بالستیک، جنگ دریایی نامتقارن و ارتباط با گروه های غیردولتی.

اما واگرهای طرح مکرون در نیویورک
برخالف گمانه زنی های رســانه ای هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا طرح پیشنهادی 
فرانسه مبنی بر پذیرش خط اعتباری ۱5 میلیارد دالری به ایران برای مذاکرات و شرط 

مذاکره بر سر مسائل منطقه ای را قبول کرده یا خیر. 
در ماه های اخیر از سوی آمریکا پیام های بسیار متضاد، متناقض و مبهمی در این خصوص 
ارسال شده، البته آمریکایی ها هم انتقاد دارند و می گویند که ایرانی ها پیام های متفاوتی 
منتقل می کنند! بــا این حال ترامپ یک روز زمزمه کاهش تحریم هــا را دارد و برخی 
گمانه زنــی می کنند که آمریکا کاهش تحریم ها را می پذیــرد، در حالی که آمریکایی ها 
تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کردند و گفتند که فشار حداکثری همچنان ادامه 
دارد. بنابراین باید توجه داشت حداقل تا زمانی که چشم انداز روشنی مشخص نشده و این 
موضوع به شکل رسمی بیان نشده است، نمی توان نسبت به موضوع طرح مکرون قضاوت 
کرد. با این حال با توجه به سابقه آمریکا نمی توان به طور دقیق گفت این کشور چگونه 

این طرح را اجرا کند و همه بستگی به مذاکرات دارد.
این مذاکرات دغدغه های زیادی هم دارد، چنانچه ممکن است با تمام این بدعهدی  ها و 
بی ثباتی ها در دولت ترامپ، نظام به یک جمع بندی برسد و تصمیم بگیرد که این مسیر را 
پیش برود و ممکن است که این مسیر پیش نرود، که همه بستگی به مصلحت اندیشی، 

بحث و بررسی و در نهایت تصمیم نهادهای ذی ربط کشور دارد. 
از ســوی دیگر اروپایی ها هم تالش هایی کردند و جدی ترین این تالش ها طرح مکرون 
است، اما رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد تا زمانی که تحریم ها به قوت خود باقی است، 
هیچ مذاکره ای انجام نمی شود یا حداقل تخفیف هایی در تحریم ها داده شود و این موضع 

قاطع جمهوری اسالمی ایران است.
اما آمریکایی ها به اندازه ایران قاطعیت خود را اعالم نکردند و احتمال دارد که ترامپ منتظر 
این است اول ایران امتیازات را بدهد و به تعهدات برجامی برگردد و خواسته های اروپا را 
در خصوص مسئله موشکی بپذیرد. در آن صورت آماده شود که تحریم ها را کاهش دهد.

دعوای اصلی ترامپ و بولتون هم بر پایه خبری اعالمی بر سر همین مسئله بوده است. 
ترامپ قصد داشته تحریم ها را کاهش دهد و این سبب خشم مشاور امنیت ملی آمریکا 
شده است. در نتیجه جان بولتون از دولت آمریکا بیرون رفت، البته این خبری است که 
هنوز تأیید نشــده و اطمینانی هم به این موضوع نیست؛ چرا که ممکن است ترامپ به 

عنوان یک سیاست این موضوع را مطرح کرده باشد.
اما درباره اینکه تحریم ها پیش از اجرای طرح ۱5 میلیارد دالری مکرون باشد و یا بعد از 
اجرای این طرح، هنوز شک و شبهه وجود دارد.  هرچند فرانسوی ها واقعاً تالش می کنند، 
اما واقعیت این است که بدون رضایت آمریکا حتی یک دالر هم، فرانسوی ها نمی توانند 

پول جا به جا کنند و تاکنون هم آمریکایی ها به کاهش تحریم ها رضایت نداده اند.
ممکن است در زمان سفر روحانی به نیویورک اتفاقی بیفتد و ترامپ موضع خود را تغییر 
دهد یا وعده ای مبنی بر کاهش تحریم ها را عملی کند، اما تا زمانی که اقدامی عملی انجام 
نشود، نمی توان مطلبی را پیش بینی کرد. با این حال علت اصرار فرانسه بر مذاکره به این 
دلیل است که از چند جنبه، حفظ برجام برای اروپایی ها مهم است؛ اوالً این موضوع یک 
موضوع حیثیتی است، یعنی اروپا از 20 سال گذشته در تمام موضوعات مهم جهانی ناکام 
بوده است و هیچ وقت نتوانسته مبتکر حل بحران های جهانی شود و هر زمان جهان یا 
اروپا دچار مشکل شده این مشکل از طریق ورود و خروج آمریکا حل و فصل شده است.

از این جهت حفظ برجام برای اروپا موقعیتی است که بتواند اثبات کند که مبتکر حل 
مشکالت است و می تواند پاسخ های مناسبی را برای حل مشکل جهانی ارائه کند.

دلیل دیگر این است که اروپایی ها به برجام به عنوان یک موضوع امنیتی هم نگاه می کنند؛ 
چرا که در نزدیکی خاورمیانه قرار دارند و بحران جدیدی با عنوان جنگ ایران و آمریکا 
می تواند پیامدهای امنیتی داشته باشد، از مسئله مواد مخدر و تروریسم تا حرکت آوارگان 
و غیره قطعاً مســائلی را ایجاد می کند. ضمن اینکه ایران بازار مطلوبی برای شرکت های 
اروپایی بوده اســت و اروپایی ها امیدوار هستند با کاهش تنش در روابط آمریکا و ایران 
بتوانند از این بازاری که بســیار سودآور است، چه در زمینه فروش کاال و خدمات و چه 
سرمایه گذاری استفاده کنند. از این جهت اروپایی ها سعی دارند که برجام حفظ شود، اما  
ظرفیت کافی برای حل این موضوع ندارند و اراده ای هم ندارند که هزینه سنگین مواجهه 

با این امر را بپذیرند.

اعترافات دشمن
در البه الی اخبار و رویدادهای پرشتاب گاهی 
نکات مهمی هست که آن گونه که باید و شاید 
مورد توجه قرار نمی گیرند و به ســادگی و با 
سرعت از کنار آن ها عبور می کنیم. بنابراین 
الزم است گاهی درنگ کنیم و به این نکات با 

دقت بیشتری توجه نماییم.
از جملــه این موارد اعترافاتی اســت که در 
سخنان و مواضع دشمنان وجود دارد که کم 
هم نیست، ولی خیلی عادی با آن ها مواجه 

می شویم.
این یادداشت به دو مورد از این اعترافات که 
در همین روزهای اخیر مطرح شده و مشتی 
از خروار است، توجهی دوباره دارد. نخست؛ 
اظهارنظر »ریول مــارک گرخت« -تحلیلگر 
سابقCIA  و عضو اندیشکده دست راستی 
و ضد ایرانی FDD - است که مجله خبری 
سیاسی-اقتصادی فارین پالسی که از نشریات 
معروف بین المللی است و به زبان های مختلف 
ترجمه می شود و به نقلی بیش از ۳/5میلیون 

خواننده دارد آن را منتشر کرد.
این کارشــناس مؤسسه FDD می گوید: 
رهبر عالی ایران قصــد دارد ترامپ را در 
یک بازی »سیاســت قــدرت پایه« درگیر 
کنــد. او می افزاید: معتقــدم او )آیت اهلل 
خامنه ای( موفق تریــن رهبر خاورمیانه از 
زمان جنگ جهانی دوم اســت. او بســیار 
ماهر و فوق العاده بااستعداد است. گرخت 
تأکیــد می کند: در این زمــان رهبر عالی 
ایران قطعــاً در امتیازها )از ترامپ( پیش 

است.
اعتراف دوم اذعان مشاور رئیس جمهور سابق 

آمریکا به بي اثر بودن تحریم هاست.
دنیس راس کــه از بنیان گذاران مؤسســه 
پژوهش هــای سیاســی خاورمیانــه بوده و 
تاکنون مسئولیت های رده باالیی در پنتاگون، 
وزارت امــور خارجه و شــورای امنیت ملی 
آمریکا داشــته اســت، به تازگی در روزنامه 
واشنگتن پســت با رد ادعاي ترامپ مبني بر 
مؤثر واقع شــدن »کارزار فشــار حداکثري« 
علیه ایران، نوشت: تحریم، تغییري در رفتار 

ایران ایجاد نمي کند.
وی افزوده اســت: چانه زني با ایران با جوش 
دادن معامالت ملکي فرق دارد! متأســفانه 
ترامپ در منزوي کردن آمریکا موفق تر بوده 

تا ایران.
راس تصریح می کند: ایران به وضوح نیازي 
براي گفت وگــو با دولت آمریکا احســاس 
نمي کنــد و تاریخ مي گوید ایران را نمي توان 

با تحریم به تغییر رفتار وادار کرد.
ملتی که بــه اذعان دشــمن، موفق ترین و 
ماهرتریــن رهبر خاورمیانه در بیش از هفت 
دهه گذشته را دارد و توانسته بی سابقه ترین 
و سنگین ترین تحریم ها را بی خاصیت کند، 
قطعاً ملت بزرگی اســت و بــدون تردید در 
صــورت اســتقامت در راه حــق، فتوحات 

بزرگ تری را شاهد خواهد بود.

بدون تیتر
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یادداشت روز

 مهدی فضائلی

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

هر کجا که دشمنان 
ما و آمریکایی ها در 
منطقه حضور پیدا 
کردند به عنوان 
بازیگر »امنیت زدا«، 
حضور یافتند چه 
در افغانستان، چه 
عراق و چه خلیج 
فارس و هر جای 
منطقه، ناامنی را به 
ارمغان آوردند

بــــــــرش
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یادداشت 

 امیر علی ابوالفتح ، کارشناس مسائل آمریکا و بین المللی

در صورت تهاجم دشمن واکنشمان کوبنده  و سریع استخویشتنداری ایران در مقابل آمریکا برای حفظ حرمت اسالم است
سیاســت: جانشــین فرمانده کل سپاه 
گفت:  ایران  اســالمی  انقالب  پاســداران 
هنگامی  کــه آمریکایی ها اظهــار عجز و 
ناتوانــی در برابر توان جمهوری اســالمی 
ایران دارند، تهدیدهای دیگر کشــورهای 
منطقه قابل  اعتنا نیســت و ما بدان توجه 
نمی کنیم. به گزارش ایســنا، سردار علی 
فــدوی در حاشــیه مراســم رژه ملی در 
بندرعباس، اظهار کرد: خویشتنداری ایران 
در برابر اقدامات خصمانه آمریکا، به دلیل 
حفظ حرمت اسالم اســت. وی بیان کرد: 
پهپــاد آمریکایی به دلیل ورود به مرزهای 
ســرزمینی ایران مورد اصابت قرار گرفت 
و تمام کشــورهای دنیا بدانند که اگر این 
عمل به  وســیله هر کشــوری تکرار شود، 
حتماً پهپاد، مورد هدف قرار خواهد گرفت. 
جانشــین فرمانده کل ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی ایران تصریح کرد: بسیاری 
از کشورهای جهان از توانمندی های ایران 
مطلع هســتند و آمریکایی ها در برابر توان 
جمهــوری اســالمی ایران اظهــار عجز و 
ناتوانی کردند. ســردار فدوی خاطرنشان 
کــرد: با توجــه بــه اینکه بیشــتر توان 
جمهوری اســالمی در دریا به منصه ظهور 

رســیده اســت، این رژه ملی برای تأمین 
امنیت آب های خلیج  فارس در بندرعباس 
برگزار شــد. وی اضافه کرد: فقط قسمت 
کمی از توانمندی های انقالب اسالمی در 
نمایشــگاه ها و رژه ها نمایش داده می شود 
و قســمت اعظمی از این توانمندی ها در 
مواقع لزوم در شرایط واقعی مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. جانشــین فرمانده کل 
ایران بیان  سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کرد: هنگامی کــه آمریکایی ها اظهار عجز 
و ناتوانی در برابر توان جمهوری اســالمی 
ایران دارند، تهدیدهای دیگر کشــورهای 
منطقه قابل اعتنا نیســت و ما بدان توجه 
نمی کنیم. وی در پایان تصریح کرد: هدف 
جمهوری اســالمی ایران ایجــاد اتحاد و 
اخوت بین همه کشورهای مسلمان است.

سیاســت: فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: امروز شــاهد رژه دریایی یگان های 
سطحی، زیر ســطحی و پروازی نیروهای 
مســلح در آب های خلیج فارس بودیم. به 
گزارش ایرنا، امیر دریادار حسین خانزادی 
در جمــع خبرنــگاران افزود: ایــن رژه با 
ترکیب یگان های ســطحی، زیر ســطحی 
و پروازی نیروی دریایــی ارتش و نیروی 
دریایــی ســپاه در آب هــای خلیج فارس 

برگزار شد.
وی تصریح کــرد: در این رژه بخشــی از 
تســلیحات و تجهیــزات ســاخت صنایع 
دریایــی و وزارت دفــاع هم بــه نمایش 
گذاشته شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
اضافه کرد: درطراحی رژه حضور قدرتمند 
ناوشکن ها، ناوها و ناوچه های موشک انداز 
در ســطح و زیردریایی های کالس طارق 
و غدیر در زیر ســطح و یگان های پروازی 
تهاجمی به عنوان پشتیبانان هوایی مراسم 

پیش بینی شده بود. 
امیر دریا دار حسین خانزادی با بیان اینکه 
شناورهای تندروی سپاه و شناورهای ویژه 
بــا قدرت ماندگاری بلنــد مدت در دریا و 
شــناورهای صیادی مردمــی در ترکیب 

رژه حضور داشــتند، عنــوان کرد: هدف 
از برگــزاری رژه دریایــی آمادگی نیروها، 
نمایــش قــدرت بازدارندگــی جمهوری 
اســالمی ایران و پیام صلح و دوســتی به 

کشورهای همسایه است. 
وی بیــان کرد: قدرت دفاعــی جمهوری 
اســالمی ایران امروز در باالترین ســطح 
ممکن اســت و نیروهای سه گانه ارتش و 
سپاه آماده دفاع از مرزهای دریایی کشور 

هستند. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشــان 
کرد: در صورت اشتباه محاسباتی دشمنان 
و هر گونه تهاجمــی نیروی دریایی ارتش 
در کنار دیگر نیروهای مســلح در کمترین 
زمان کوبنده ترین واکنش ممکن را نشان 

خواهند داد.

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

در حاشیهدر حاشیه
فرمانده نیروی دریایی ارتش:جانشین فرمانده سپاه: 

هشدار الریجانی به آمریکا در بندرعباس
اجازه بازی با خلیج فارس را نمی دهیم

علــی الریجانی در مراســم رژه ملی 
نیروهای مســلح در بندرعباس که با 
حضور فرماندهان عالی رتبه ســپاه و 
ارتش برگزار شــد، خطاب به ســران 
کشــورهای اســالمی در منطقــه از 
آمادگــی نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران برای کمــک به آنان 
برای تأمین امنیــت منطقه خبر داد 
و گفــت: بهانه جویی های کودکانه ای 
که در قالب نفوذ ایران برای تشــکیل 
هالل شیعه توســط مستکبران بیان 
می شود، توطئه ای برای به هدر دادن 
توان مسلمانان است. وقتی داعش به 
عراق حمله کــرد و موصل به برخی 
مناطق اهل ســنت و حتــی منطقه 
این  کردســتان عراق ســقوط کرد، 

نیروهای ایرانی بودند که با سرعت به 
کمک عزیزان اهل ســنت شتافتند و 
در عمل نشان دادند که برادران آنان 

هستند.
وی افزود: امنیت تنگه هرمز با امنیت 
ســایر آبراه های جهان یــک جا معنا 

پیدا می کند. 
نیروهای مســلح ایران اجــازه بازی 
بــا خلیج فارس بــرای ماجراجویی را 
نمی دهند. از نظر ایران این کار شروع 
عملیاتی در جهت از بین بردن امنیت 
منطقه تلقی می شود. نیروهای مسلح 
زبده ایــران که در دفاع مقدس اعالم 
کردنــد هزار بار مرگ بــا عزت را بر 
بار ترجیح می دهند، در  زندگی ذلت 

قلب مردم قرار دارند.

مجلس
سلیمی خبر داد

نامه نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس 
برای انتشار رأیشان

تسنیم: حجت االسالم علیرضــا 
ســلیمی، نماینده محــالت در 
مجلــس شــورای اســالمی، با 
اشــاره به طرح شــفافیت آرای 
گفــت:  مجلــس  نماینــدگان 
انجام  راســتای  نماینــدگان در 

وظایف نمایندگی که مردم به آن ها تفویض کرده اند، انجام 
وظیفه می کنند. بنابراین مردم باید از رأی نماینده خود به 
طرح ها و لوایح و همچنین فعالیت های آن در مجلس آگاه 
باشــند. حجت االسالم سلیمی یادآور شد: دو فوریتی طرح 
شــفافیت آرا بیش از ۱74 امضا داشــت، اما 59 نفر به آن 
رأی دادند؛ در همین باره باید آرای نمایندگان منتشر شود 
تا مردم بفهمند چه کسانی چنین طرحی را امضا کرده اند و 
سپس زیر امضاهایشان زده اند و اگر مردم این را بفهمند که 
نماینده شان بدون استدالل و منطق به طرحی یا الیحه ای 

رأی داده، دیگر به وی رأی نمی دهند.
حجت االسالم ســلیمی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان 
نامه ای را به هیئت رئیسه مجلس داده اند که در آن خواستار 
اجرای شفافیت آرا در مورد نمایندگانی که این طرح را امضا 
کرده اند، شــده ایم تا مردم بدانند کیفیت رأی آن ها چگونه 

است؟

سیاست خارجی
پاسخ استرالیا به ترامپ درباره ایران 
 وارد هیچ گونه تنش نظامی 

با تهران نمی شویم
استرالیا  وزیر  نخست  سیاست: 
با تأکید بر اینکه رئیس جمهور 
آمریکا خویشتنداری را در رابطه 
با ایران ترجیــح می دهد، گفت 
هیچ گونه  وارد  کشــورش  کــه 
درگیری نظامی با ایران نخواهد 

شــد. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه گاردین، اسکات 
موریسون، نخســت وزیر اســترالیا که اکنون در آمریکا 
به ســر می برد، در جمع خبرنگاران گفت : کشورش در 
ائتالف تحت امر آمریکا در تنگه هرمز حضور دارد و این، 
جایی است که اســترالیا در آن مشارکت خواهد داشت. 
وی ادامه داد: هیچ بحث دیگری انجام نشــده اســت. از 
حضور ما در این عملیات قدردانی شــده اســت که من 
بار دیگر به همــه یادآوری می کنم، بــرای محافظت از 

دریانوردی آزاد در تنگه هرمز است. 
موضوعات دیگــری که آمریکا دنبال می کند، مســائلی 
اســت که خودشان پیگیری می کنند و من به طور شفاف 
مشــخص کرده ام که وقتی درباره مشارکت در عملیات 
تنگــه هرمز صحبت می کنــم، تنها دربــاره دریانوردی 
 آزاد اســت، همین و این امر مورد اســتقبال قرار گرفته 

است.

 قوه قضائیه
با رونمایی سامانه ثبت دارایی مقامات

مسئوالن یک ماه برای ثبت اموال خود 
فرصت دارند

سیاست: ســامانه ثبــت اموال 
و دارایی مقامات، مســئوالن و 
کارگزاران کشــور رونمایی شد 
و مســئوالن به مــدت یک ماه 
فرصــت دارنــد اموال خــود را 
ثبت کنند. به گزارش تســنیم 

حجت االسالم والمســلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: امروز نخستین 
روز افتتاح ســامانه ثبت اموال مســئوالن است و تاریخ 
افتتاح ســامانه در قانون وظایفی را به عهده مســئوالن 
گذاشــته اســت. وی افزود: اعالم فهرســت دارایی ها و 
اموال نیاز نیست به صورت مستمر باشد، بلکه یک بار در 
ابتدای خدمت و یک بار نیز در انتهای مســئولیت، اعالم 
می شود. اگر مسئوالن مشــمول قانون از اعالم فهرست 
دارایی  خود در مهلت مقرر در قانون خودداری یا کتمان 
کنند یا فهرســت اموال و دارایی ها به صورت ناقص اعالم 
شــود، مشــمول مجازات درجه 6 تعزیری می شوند که 
عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی اســت. مســئوالن 
مشمول اصل ۱42 قباًل به صورت کاغذی فهرست اموال 
و دارایی های خــود را اعالم کردند و نیاز به اعالم مجدد 

دارایی ها و اموال ندارند.

کنگره آمریکا در الیحه بودجه سال آینده 
میالدی وزارت خارجه این کشور، پیشنهاد 
کمک مالی به اردن بــرای افزایش صادرات 
برق به عراق را ارائه کرده است. این می تواند 
در قالب نقشه آمریکا برای کاهش وابستگی 
عراق به انرژی ایران مطرح شــود، موضوعی 
که بارها از سوی آمریکایی ها اعالم شده است.

 بــه گفتــه خبرگــزاری فــارس پس از 
خداحافظی آیت اهلل محســن اراکی دبیرکل 
مجمع جهانــی تقریب مذاهب اســالمی، 
گمانه زنی های مختلفــی برای دبیرکلی این 
ســازمان از جمله حجج اســالم سیدحامد 
علم الهدی معاون امور ایران در مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی، حمید شهریاری 
رئیس مرکــز آمار و فنــاوری اطالعات قوه 
قضائیه، عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر و ســیدعلی قاضی 
عسکر نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و 

زیارت مطرح شده است.

 چهار نفر از مدیران ســازمان بهزیستی 
احضار  اطالعاتی  نیروهای  توســط  کشور 
و در بازداشــت به ســر می برنــد. پس از 
پیگیری های انجام شــده مشخص شد که 
اتهامات این افــراد مربوط به دوران قبلی 
فعالیتشــان، یعنی در دوران گذشته بوده، 
اما بعضاً در میان آن ها مدیرانی به چشــم 
می خورند که مسئولیت استانی داشته اند. 
هنــوز اتهامــات این افراد اعالم نشــده و 
مســئوالن از بیان جزئیات و اسامی آن ها 
خــودداری می کنند، اما به نظر می رســد 
در حال حاضر و در زمان احضارشان، سه 
نفر از آن ها در ســتاد و یک نفر در حوزه 

استان ها فعالیت می کرده اند.

 در آســتانه آغاز هفتمیــن همایش »افق 
نو« در ماه ســپتامبر ســال جاری میالدی 
)یکم تا ســوم مهرماه( تعدادی از سخنرانان 
و صاحبنظران شــرکت کننده در دوره های 
پیشین این همایش توســط سرویس های 
امنیتی آمریکا مورد تهدید قرار گرفته اند تا 
از شرکت در نشست امسال خودداری کنند.



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

مطبوعات دفاع مقدس موضوع بیست و هفتمین »سه شنبه های فرهنگی«  آستان: بیست و هفتمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« آستان قدس رضوی با رونمایی و معرفی مجموعه نشریات و 
پایگاه موضوعی دفاع مقدس موجود در گنجینه رضوی برگزار می شود. معاون موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اعالم این خبر افزود: بیش از 240 عنوان نشریه با موضوع دفاع 

مقدس در این مجموعه نگهداری می شود. مهدی قیصری نیک گفت: بیشترین تعداد نشریات موجود در این زمینه مربوط به دهه 80 با بیش از 90 نشریه و کمترین تعداد هم مربوط به دهه 60 است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس و در رواق حضرت زهرا)س( 

فاطمه عبادی برای بانوان زائر، نقاشی می کشد 
قدس: سرپرســت مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی از برگزاری 
همایش »واژه های تسبیح« خبر داد که 
در آن، فاطمه عبــادی هنرمند نامدار، 

برای بانوان زائر نقاشی می کشد.
فاطمه دژبرد گفت: این همایش هفتم 
مهرماه برای بانوان زائر در رواق حضرت 

زهرا)س( برگزار خواهد شد و نقاشی دو تابلو با موضوع امام رضا)ع( و نقش زنان 
در دفاع مقدس توسط بانوی هنرمند فاطمه عبادی، سخنرانی و مداحی از جمله 

آن است. 
سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی همچنین دیدار با 
خانواده شــهدای هشت سال دفاع مقدس را از برنامه های محوری این مرکز در 

هفته دفاع مقدس اعالم کرد. 
فاطمه دژبرد گفت: در طول هفته دفاع مقدس 30 دیدار با خانواده های شهدای 
انقالب، جانبازان 70درصد معروف به شــهدای قریب و دیدار با خانواده شهدای 

مدافع حرم در شهر مشهد از سوی این مرکز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا در 25 کانون منطقه ای در سراسر کشور 
از دیگر برنامه های مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در هفته دفاع 
مقدس است، تصریح کرد: این یادواره ها با محوریت هشت شهید شاخص در هر 

استان اجرا می شود. 
سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضــوی گفت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شــده به طور کلی روزانه 20 دیدار در کل کشــور در ایام 

هفته دفاع مقدس با خانواده های شهدا توسط این مرکز صورت خواهد گرفت.
وی افزود: برگزاری اردوی ویژه بانوان مرتبط با خانواده های شهدای دفاع مقدس 
کارکنان آســتان قدس رضوی با حضور 250 نفر در محل باغ اردوگاه خاتون از 
دیگر برنامه های تدارک دیده شده از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 

رضوی به منظور بزرگداشت هفته دفاع مقدس است.

کتاب »معرفی حرم مطهر رضوی« منتشر شد
آستان: به همت اداره انتشارات معاونت 
تبلیغات آســتان قدس رضوی کتاب 
»معرفی حرم مطهر رضوی« منتشــر 

شد.
در ایــن اثر ســعی شــده در فصول و 
بخش های مختلف ضمــن ارائه برخی 
اقدامات انجام شده در حرم مطهر و نیز 

تســهیل زیارت، به اختصار امکانات و ظرفیت های ایجاد شده در اماکن متبرکه 
رضوی، همچنین فعالیت های خدماتی و رفاهی آستان قدس رضوی به زائران و 

مجاوران شرح داده شود.
»مختصری از زندگی نامه حضرت رضا)ع(«، »شکل گیری بارگاه منور«، »معماران 
حرم«، »وقایع برجســته حرم مطهر رضوی«، »گســترش حرم بعــد از انقالب 
اســالمی«، »تزئینات حرم«، »ُصفَّه ها«، »بازســازی بقعه«، »ســنگ مرقد مطهر«، 
»ضریح های حرم مطهر«، »محراب ها«، »مســاجد حــرم«، »صحن ها«، »رواق های 
حرم مطهــر«، »گنبد طالیی حــرم«، »مناره ها«، »ایوان های حرم«، »ســردرها«، 

»بست ها«، »ساعت های حرم« و... عناوین سرفصل های این اثر است.

 تأمین همه اقالم خوراک دام 
در کشت  و صنعت تربت حیدریه

آستان: مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی 
گفت: تقریباً تأمین تمامی اقالم مورد نیاز برای تهیه خوراک دام سبک این واحد، 

تولید داخلی کشت و صنعت است.
محمدباقر قناد طوسی گفت: جو، یونجه، کاه و ذرت علوفه ای از جمله اقالمی است 

که توسط کشت و صنعت تربت حیدریه تولید می شود.
وی ادامه داد: همچنین تفاله خشک چغندر از محل سهمیه تحویل چغندر قند 

تولیدی این کشت و صنعت به کارخانه قند تربت حیدریه تهیه می شود.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه افزود: مواد غالب مصرفی در این جیره ها؛ جو، 
تفاله خشک، یونجه و کاه است و در فصل زمستان نیز از ذرت علوفه ای سیلو شده 
استفاده می شود.وی با اشاره به انواع جیره مصرفی برای دام های مختلف متناسب 
با مرحله پرورش آن تصریح کرد: جیره مصرفی در این مجموعه، بسته به زمان و 
نوع دام متفاوت است. به عنوان مثال هم  اکنون برنامه جیره به چند بخش شامل 
جیره بره های نر پرواری درشت، جیره بره های نر پرواری ریز، جیره بره های ماده و 
جیره میش های حذفی تقسیم بندی می شود.قناد طوسی ادامه داد: این جیره ها در 
هر گروه بر اساس نیازها و شرایط مختلف هر دام از جمله نیاز نگهداری، آبستنی 
و تولید متفاوت اســت.وی تأکید کرد: عالوه بــر این، جیره مورد نظر باید تمام 

احتیاجات نگهداری به ویژه تولید گوشت دام ها را برآورده سازد.
قناد طوســی درباره مشکالت پیش رو برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز دام های 
ســبک این کشت و صنعت خاطرنشان کرد: در بخش تغذیه و تهیه مواد غذایی 
مورد نیاز دام با توجه به تولیدات داخلی واحد تربت حیدریه و تأمین تقریباً تمامی 

اقالم مورد نیاز در خود مجموعه، خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه ادامه داد: با این حال با توجه به نیاز دام در 
هر دوره به مواد معدنی و ویتامین های خاص که در کنســانتره های تولیدی در 
کارخانه هــای خوراک دام به مقدار مورد نیاز هر دوره وجود دارد، ممکن اســت 
با کمبود مواجه شــویم که تالش شده هر ساله تمهیدات الزم در این خصوص 

اندیشیده شود.

 قدس  خنکای نسیمی که از دل دشت 
و از روی گندمزارها می وزد، گرمای آفتاب 
شهریورماه مشهد را کم می کند؛ با وجود 
این، دانه های درشت عرق روی پیشانی ها 
نشسته است. چهره های آفتاب خورده، در 
جنب  و جوش هستند. خبری از سلسله 
مراتب اداری هم نیست. رؤسای ادارات در 
کنار کارمندها همه دست به کار شده اند. 
خاک  روی  و  سر  و  خاکی  لباس های 
را  پرکاری  روز  که  می دهد  نشان  گرفته 
می گذرانند. فضای صمیمانه ای که بر جمع 
حاکم است سبب شده تا شوخ طبعی ها هم 
گل کند. هر کس به کاری مشغول است، 
یکی مالت درست می کند و دیگری آجر 

باال می اندازد. 
این تنهــا گوشــه ای از اردوی جهادی 
کارکنــان آســتان قدس رضوی اســت 
کــه به همت معاونــت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی و با هماهنگی دفتر 
نمایندگی این آســتان مقدس در استان 
خراســان رضوی در روستای فارمد برپا 

شد. 

 آغاز یک حرکت خودجوش 
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
اســتان خراســان رضوی در حاشیه این 
اردو می گویــد: کارکنان آســتان قدس 
رضــوی به صورت خودجــوش و جهادی 
برای خدمت رسانی به محرومان روستاها 
و مناطق محروم اطراف مشــهد، دست به 
کار شــده اند و امروز به روستای فارمد که 
در حومه شــهر مقدس مشهد واقع شده، 

آمده اند. 
امین بهنام تأکیــد می کند: در این اردوی 
جهادی یکروزه 40 نفر از کارکنان آستان 

قدس رضوی همراه 12 نفر از اهالی روستا 
تالش می کنند تا با فعالیت جهادی خود 
خانه عالم روســتا و خانه همســر یکی از 
شهدای روســتا را ترمیم کنند و مرمت و 
نوسازی مدرسه ابتدایی شهید اسماعیلی را 

انجام دهند.
وی اظهار امیــدواری می کند: این ســه 
فعالیت جهادی که با حمایت آستان قدس 
رضوی و خیران آغاز شده است تا پایان ماه 

محرم به نحو مطلوب به اتمام برسد.

 مدرسه ای که دوباره آباد شد 
حسین کبکی، عضو شورای روستای فارمد 
است. او می گوید: ساخت خانه عالم یکی از 
مشکالت مهم روستای ما بود زیرا روحانیان 
و مبلغــان مذهبی که بــرای برپایی نماز 

جماعت یا مراســم دینی در روستا حضور 
پیدا می کردند، به خاطر نداشتن خانه باید 
به مشهد برمی گشتند که این کار را برای ما 
و آن ها سخت می کرد و حتی گاهی برخی 

از نمازهای جماعت برگزار نمی شد. 
این عضو شــورای روســتا ادامه می دهد: 
درخواســتی را به آســتان قدس رضوی 
ارسال کردیم و خوشبختانه مدیر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در روستا حضور یافت 
و اقدامات الزم برای ساخت خانه عالم در 

روستا آغاز شد.
وی ادامه می دهد: در جریان بازدید مدیر 
نمایندگی آستان قدس رضوی از روستا به 
اتفاق ایشان به خانه همسر یکی از شهدای 
روستا ســر زدیم و به علت شرایط بسیار 
نامســاعد که محل زندگی ایشان داشت 

ساخت خانه ایشان نیز در 
دســتور کار گروه جهادی 
آســتان قدس رضوی قرار 

گرفت.
عضو شورای روستای فارمد 
می گوید: تنها مدرسه روستا 
دو سال بود که تخریب  شده 
بود و به علــت محرومیت 
موجود ضربی های سقف و 
حتــی چارچوب های درب 
وضعیت خوبی نداشــت اما 
با همکاری آســتان قدس 
رضــوی و یــک شــرکت  

صنعتی روح تازه ای در مدرسه دمیده شده 
و حاال در ابتدای سال تحصیلی این مدرسه 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کارکنان آستان 
قدس رضوی 

به صورت خودجوش 
و جهادی برای 

خدمت رسانی به 
محرومان روستاها 

و مناطق محروم 
اطراف مشهد، دست 

به کار شده اند

بــــــــرش

کارکنان آستان قدس رضوی در اردویی جهادی، دست به کار ساخت و ساز و مرمت در یک روستا شدند

خدمت در هوای گرم فارمد
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 لطفاً به مسئوالن بازرسی درهای ورودی 
حرم مطهر تذکر دهید که با خوشامدگویی و 
برخورد خوب با زائران خاطره خوب و حس 
خوبی در بــدو ورود به زائران منتقل کنند. 
متأســفانه برخی از این افراد حتی جواب 

سالم زائر را هم نمی دهند.
09120003660

 هر چه فضای کسب و کار اطراف حرم را 
دورتر کنید مثالً تا شارستان ها، فضای زیارت 

زائران را معنوی تر کرده اید.
09360006282

 لطفاً در سرویس های بهداشتی، جایی 
هم برای غسل و استحمام درست کنید.

09010008055

 استدعا دارم برای کبوتران جای مناسب 
برای گندم فراهم کنید. 

09360002624

 فرهنــگ زیارت اصیل و ناب اســالمی 
باید توســط آســتان قدس، صدا و سیما و 
مطبوعات ترویج شــود. لطفاً این پیامک را 

هم چاپ کنید.
09370007916

 زمینی در دانشجوی 34 هست که متعلق 
به آســتان قدس رضوی اســت که قرار بود 
فضای سبز بشــود. به تازگی دور این زمین 
را دیوار کرده اند. این فضای محصور به فضای 
امنی برای خالفکارها تبدیل شــده. تقاضا 
داریم آستان قدس رضوی این قطعه زمین 

را تعیین تکلیف کند. 
09360007870

خادمیاران سالمت 900 بیمار 
را رایگان ویزیت کردند

آستان: 900 نفــر از محرومان شهرستان 
خدافرین اســتان آذربایجان شرقی توسط 
خادمیاران کانون ســالمت آســتان قدس 

رضوی ویزیت و مداوای رایگان شدند. 
با مشــارکت بســیج جامعه پزشکی استان 
آذربایجــان شــرقی اردوی یکــروزه کانون 
خادمیاری ســالمت آستان قدس رضوی در 
مناطق محروم شهرســتان خدافرین برگزار 
شد. در این اردو، اکیپ های تخصصی پزشکی 
در بخش های کودکان، مامایی، روان پزشکی، 
فیزیوتراپی، چشم پزشکی، ارتوپدی و خدمات 
سرپایی اورژانسی به طبابت و ویزیت رایگان 
900 نفر از محرومان شهرستان پرداختند.

کانون های خادمیاری آســتان قدس رضوی 
در سراسر کشور در راستای محرومیت زدایی 
و ترویــج ســیره رضوی، ضمن تشــکیل 
پویش های مردمی و اکیپ های تخصصی و 
امدادی به صورت هفتگی و مناسبتی اقدام 
به امدادرسانی به هموطنان مناطق محروم 
کشورمان می کنند که تاکنون ده ها هزار نفر 

از این خدمات بهره مند شدند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

jآغاز مهر با نام حسین

 آســتان  در آســتانه بازگشــایی مدارس و سال تحصیلی
1399-1398 مراســم »جشــن شــکوفه ها و غنچه ها )مهر 

حسینی(« در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراســم به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی، با 
حضور قاسمعلی خدابنده؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان، 
ابوالحســن حقیقی؛ معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی، حسین شریعتی نژاد؛ معاون تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی و جمعی از رؤسای نواحی مختلف 

آموزش و پرورش برگزار شد.
در ایــن ویژه برنامه بیــش از 900 دانش آمــوز کالس اولی و 
پیش دبستانی مشهدی با اهدای گل به آستان ملکوتی حضرت 
امام رضا)ع( ســال تحصیلی همراه با موفقیــت را برای تمام 
دانش آموزان سراســر ایران آرزو کردند و با امام مهربانی میثاق 

آسمانی بستند.
ابو الحسن حقیقی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی در حاشیه مراسم جشن شکوفه ها 
و غنچه هــا گفت: این دانش آموزان و نوآموزان به نمایندگی 

از 139هــزار دانش آموز پایه اول و حــدود 80هزار نوآموز 
پیش دبستانی استان در این مراسم شرکت کردند.

 ایــن مقام مســئول ادامه داد: حضــور در حرم مطهر حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( فرصت مناسبی را برای دانش آموزان 
فراهم می آورد تا در راستای کسب علم، اخالق و آموزش سیره 
ائمه اطهار)ع( در مدارس به فراگیری، علم آموزی و کسب دانش 

بپردازند.
وی با اشاره به رشــد 1.3درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی 
اســتان افزود: تاکنون 744 هــزار و 850 دانش آموز در مقطع 

ابتدایی استان نام نویسی کرده اند.
حقیقی تصریح کرد: در ســال تحصیلی جدیــد حدود ۶هزار 
مدرسه ابتدایی در استان میزبان دانش آموزان این مقطع هستند.

استان خراسان رضوی در سال تحصیلی جدید دارای حدود یک 
میلیون و 300 هزار دانش آموز است.

خبر
»شکوفه ها« با اهدای گل به آستان امام رضا j سال تحصیلی را شروع کردند

آستان: مدیر کانون خادمیاران سالمت دفتر نمایندگی آستان 
قدس در سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام 
اربعین و با هدف خدمت رسانی به زائران پیاده حسینی، موکب 
خادمیاران سالمت استان سیستان و بلوچستان در نجف اشرف 

برپا می شود.
دکتر عبدی گفت: امسال هم مانند سال های گذشته تعداد 40 

نفر از پرستاران و پزشکان خادمیار سالمت)خانم و آقا( به زائران 
پیاده حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( در نجف اشرف خدمات 

پزشکی و درمانی ارائه می کنند.
وی افزود: تاکنون حدود 200 قلم دارو، لوازم مصرفی پزشکی 
و دارویی بــه ارزش 200 میلیون تومان از کمک های مردمی 

توسط خادمیاران رضوی جمع آوری و خریداری شده است.

مدیر کانون خادمیاران ســالمت دفتر نمایندگی آستان قدس 
ادامه داد: از حدود 10 روز پیش از اربعین حســینی و در کنار 
موکب امام علی)ع( استان سیستان و بلوچستان واقع در نجف 
اشرف خدمات درمانی و ویزیت رایگان توسط پزشکان همراه با 
داروی مورد نیاز، خدمات درمانی و دندانپزشکی به زائران پیاده 

ارائه می شود.

خادمیاران سالمت سیستان و بلوچستان در نجف اشرف موکب می زنند
خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

/ع
۹۸
۰۸
۱۷
۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت                             سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران   
  مجتمع سنگ آهن سنگان    (مناقصه عمومى يك مرحله اى)

 ︹﹝︐︖﹞ ︤︊ ︀ ﹝﹢︲﹢ع " ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی︨  ﹢اف) در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋  ︨︣︐︀ن︠  ︣﹇﹩ ﹝︪︡ و ٣۶ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی︫  سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران - مجتمع سنگ آهن سنگان (وا﹇︹ در ٢٨٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹝︐︣ی ︗﹠﹢ب︫ 
.︡﹠︀﹝﹡ ٢٠٩٨٠٠٣٠٠٧٠٠٠٠۴٠) ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︋﹥ ︫﹞︀ره ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا﹡﹠︡ از﹢︐﹫﹞ ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫︢ا ﹋﹙﹫﹥ ا﹛ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ ﹏ذ ︳و آ︋﹫︀ری در︠︐︀ن ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︑︀﹡﹊︣ " را ︋︀ ︫︣ا

١- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای
٢- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:  ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان (﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن) ︋﹥ آدرس: ︑︣ان، ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩، ︠﹫︀︋︀ن ︫︣ ﹤﹢﹋ ︩︊﹡ ،﹩﹡︣﹇ ︡︊︍︨ ︡﹫︫︿، ︎﹑ک ٣٩

٣- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤ ﹝︖︐﹞︹ و آ︋﹫︀ری در︠︐︀ن ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︑︀﹡﹊︣
۴-  ز﹝︀ن، ﹝﹙️ و ﹡︪︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞﹥ روزه از ︑︀ر ٩٨/٠٧/٠٢ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٧/٠٩ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir در د︨︐︣س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

 .︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎︢اری www.setadiran.ir ️︀︨ و در ﹏﹫﹝﹊︑ را ﹩︐﹁︀٩٨/٠٧/٢٢ ︨︀︻️ ١۶ ا︨﹠︀د در ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ن ︫︣﹋️ در﹫︲︀﹆︐﹞ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ﹩﹡︀︪﹡ و ️﹚﹞ ، ۵- ︑︀ر
۶- ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩  ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥:  روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ٩٨/٠٧/٢۴ ︨︀︻ـ️ ٩ ︊︮ در ﹝ـ﹏ ︑ـ︣ان – ﹝﹫ـ︡ان ﹁︣دو︨ـ﹩ –︠﹫︀︋︀ن ︍︨︊ـ︡ ﹇︣﹡﹩- ﹡︊︩ ﹋﹢︫︣ ﹤︿ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان 

 ﹩﹡︡︺﹞ ︹︀﹠ ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و︮  ﹥ ﹡︀م︨  ﹥ ﹝︊ـ﹙︼ ۶٠١،٨٧١،٧٨٨ ر︀ل (︫︪ــ︭︡ و ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨︪ــ︐︭︡ و ﹨﹀︐︀د و ﹉ ﹨︤ار و ﹨﹀︐︭︡ و ﹨︪ــ︐︀د و ﹨︪ــ️) ر︀ل︋  ︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁ـ﹫︩ وار︤ی و︗ـ﹥ ﹡ـ﹆︡︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ﹉ ﹁﹆ـ︣ه ︲ـ﹞︀﹡️ ﹡ـ︀﹝﹥︋  ٧- ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
 ﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︋  ︀︧️ ا︮﹏ ︲﹞︀﹡️︫  ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︫.︫︡︀  ︋︣﹍︀ه د﹞ ﹤ ︣ای︨   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀دات ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و﹠︪ــ﹫  ︎﹤ارا ــ﹥ ﹝︀ه از ︑︀ر ︣ای ﹝︡ت︨  ︀︫ــ︡ و︋  ــ︡ه︋  ︀در و ا﹝︱︀ء︫  ︀﹡﹊︀ی ﹝︖︀ز︮  ــ﹠﹍︀ن) ﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳ ﹊﹩ از︋  ــ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ا︣ان (﹝︖︐﹞︹︨ 
 ﹤︋ (١۶ ️︻︀︨ ٩٨/٠٧/٢٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀  ︑︀ر) ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ️﹚﹞ ︣و ﹝﹢م ﹡﹞﹢ده و در﹞ ،︣و ﹝﹢م ︫︡ه (ا﹜︿، ب و ج) ﹇︣ار داده و ︨︍︦ ﹋﹙﹫﹥ ︎︀﹋︀ت را در ︎︀﹋️ ﹋︀ور ﹇︣ارداده﹞ ا︨ـ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︎︦ از ︔︊️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ در ︎︀﹋︀ت در︋︧︐﹥ و ︣︀︨ ︣اه﹝﹨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ آدرس ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن
 آدرس ﹨︀ی ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن: ︑︣ان- ︠﹫︀︋︀ن ︨︣وردی ︫﹞︀﹜﹩،︠﹫︀︋︀ن ﹨﹢︤ه ︫︣﹇﹩، ︫﹞︀ره٣٣، ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١

﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩- ︋﹫﹟ ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ ١٩و٢١- ︫﹞︀ره٣٧٧، ﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٢٧٠٠٨-٠۵١
٨- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات: ︨﹥ ﹝︀ه از ︑︀ر ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات ا︨️.

 :﹤︗﹢︑
١- ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ﹝﹙︤م ︋﹥ دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︗️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︑﹑︮ ﹤︡﹫︀﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ﹡︷︣ ا﹞﹠﹩ ︑﹢︨︳ وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣- ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︀︨️: روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٠٢

 ︣︐︧ ︣﹡︡ه و... در︋   ︋﹤ ﹫︪﹠︀د︋  ︢︣ش︎  ︀﹋︀ت، ا︋﹑غ︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، ار︨︀ل ﹝︡ارک و︎  ︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟︫  ــ︀﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥،︎   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣آ﹁ ﹏︀︫ــ︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︮   ︋-۴
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹅︣︵ ﹟از ا ﹤﹡︀﹞︀︨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤︋ ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟) ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٧ و ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴﹢﹎ ️﹁︀︀م و در﹡ ️︊︔ ️︗ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ۵- ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋﹥ ︫︣﹋️ در

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٠٣۵٩١/م ا﹜︿٢١٢٣
                                                                                                                                                                                                                              .︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ رد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١ ︑﹞︀س﹢﹞ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ️︗ -۶

  ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان     (﹝︖︐﹞︹ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︨﹠﹍︀ن)  



 شیخ حسین انصاریان در هیئت 
بیت الزهراh تهران مطرح کرد

bقرآنوروایاتاهلبیت
معیارشناختسعادتوشقاوت

شبستان: اگر کسی بخواهد خود را بشناسد 
که آیا انسان ارزشمند و قابل قبولی در پیشگاه 
الهی، پیامبران و ائمه معصومین)ع( است یا نه، 
دو معیار ارزیابی وجود دارد. از این دو، یک معیار 
و ترازو، قرآن کریم و ترازوی دیگر روایات مهم 
اهل بیت)ع( اســت؛ برای شــناخت سعادت یا 
شقاوت خود باید به قرآن و روایات مراجعه کرده 
و در ایــن دو آینه الهی خود را دید. مراجعه به 
رساله مراجع تقلید برای شناخت درستی احکام 
اعمال عبادی اســت؛ رســاله به باطن، اخالق، 
افــکار، روابط خانوادگــی و اجتماعی ما کاری 
ندارد؛ درستی یا نادرستی این موارد را باید در 
مراجعه به قــرآن و روایات ائمه معصومین)ع( 

جست وجو کنیم.
قرآن در ســوره مبارکه فاطر کل بشریت را به 
دو دسته تقســیم کرده است؛ این آیه معیاری 
قوی اســت که جایگاه نزدیکی یا دوری انسان 
از رحمت الهی را نشان می دهد. داوری خداوند 
عالمانه و حکیمانه است که هیچ عاقل و عالمی 
نمی تواند آن را رد کند؛ زیرا فطرت انســان در 
برابر آن تسلیم است؛ قرآن مجید کل انسان های 
عالــم را از ابتدای خلقت تا آخر به دو دســته 
تقسیم کرده است که یا دچار شقاوت و بدبختی 

یا به سوی سعادت در حال حرکت هستند.
هر کس در مقابل زشتی کار خود ایستادگی کند 
باطن او به گمان بی پشتوانه تکیه کرده است؛ 
فطرت جن و انس خوبی و بدی را به درســتی 
می شناسد، چنانکه حضرت ابراهیم)ع( در باطن 
خود یقین داشــتند که حق با بت ها نیســت. 
وقتی دل بر درســتی یا نادرستی گواهی بدهد 
انســان باید در مقابل پروردگار عالم که دانای 
ازلی و ابدی است، تســلیم باشد. امیرمؤمنان 
امام علی)ع(  می فرمایند: نباید با عقلی که شاید 
دچار اشتباه می شــود در برابر خدا ایستاد، هر 
کس مقابل خدا ایستادگی کند، خودزنی کرده 
است. همه می دانند که کور با بینا یکی نیست؛ 
انســان های پاک با ناپاک، روشنایی با تاریکی، 
زنده با مرده یکی نیستند، اگر انسان به بیانات 
ائمه معصومین)ع( و قرآن گوش دهد زنده و در 

غیر این صورت مرده است.

حسینیه

حجت االسالم جعفر اسالمی فر عنوان کرد
ارجنهادنبهپژوهشهایطالب

جوان؛زمینهسازتحول
معارف: تحول مــورد مطالبه رهبر معظم 
انقــالب در بیانیه گام دوم امری ضروری و 
الزم است؛ البته براساس آنچه رهبر انقالب 
نیز بدان تأکید داشــتند، تحول به معنای 
دگرگونی و تغییر بنیادی نیســت بلکه به 
معنــای پیداکــردن نقاط ضعــف و ایجاد 
طرح ها و برنامه های جدید برای رشد بیشتر 
و بهتر و دگرگونی هایی اســت که در مسیر 
تکامــل حوزه های علمیه به ســوی اهداف 

متعالی آنان صورت می گیرد.
حوزه علمیه خراســان به عنــوان حوزه ای 
هزار ســاله شناخته می شــود که همچون 
حوزه های علمیه قم و نجف سابقه طوالنی 
و پایــه و اســاس محکمــی دارد و دارای 
فرهیختگان خوبی نیز هســتند؛ البته باید 
ارتبــاط و تعامل حوزه علمیه خراســان با 
اســتادان ســطوح عالی جوان، خوشفکر و 
طراح بیشتر شود و ارتباط نیز قوی تر باشد. 
امیرمؤمنان)ع( نیز در بیانی چنین فرمودند 
که وقتی خواستید نظری بدهید با جوانان 
مشــورت کنید، چون آنان ذهــن نوآورتر 
دارند و به دنبال آن نیز، وقتی نظر جوانان 
را گرفتید، آن را با پیران با تجربه در میان 
بگذارید و سپس تصمیم بگیرید، چرا که در 
این مســیر به تجربه و پختگی علمای شهر 
و هم ایده های نواندیشانه و نوآورانه علما و 
فرهیختگان جوانان سطوح عالی نیاز است. 
ترکیب تجربه و پختگــی علما و ایده های 
جوانــان از نیــاز امروز حوزه هــای علمیه 
است؛ چراکه این نظرات نوآورانه می توانند 
زمینه ها و طرح های خوبی را برای پیشرفت 

و تعالی حوزه ایجاد کنند.
باید پژوهش های پژوهشــگران جوان ارج 
نهاده شــود که این می توانــد پایه تحول 
را در عرصه پژوهش ایجاد کند؛ شایســته 
اســت تحول عرصه پژوهش را از ســطح 
یک آغاز کرد و به ظرفیت های برجســته 
حوزه خراســان برای پــرورش عالمان و 
فرهیختگان در فضای آینده کشور میدان 
داد تا آنان ضمن بهره برداری از این بستر، 

رشد پیدا کنند. 

حجتاالسالمسیدمحمدحسنجواهریدرگفتوگوباقدس:

نگاه دقیق به آیات حجاب، پاسخگوی شبهات است

هر آنچه مانع ازدواج شود نزد خداوند مبغوض است     اجتهاد: حجت االسالم دکتر محمدجواد ارسطا در نوشتاری با موضوع »درنگی در مخاطرات افزایش سن ازدواج« نوشت: امیرالمؤمنین علی)ع( ازدواج را تکمیل کننده دین می دانند؛ از اصلی ترین آثار این امر مقدس برای فرد، استقالل در 
شخصیت، آرامش روانی، رشد عواطف و احساسات و ایجاد روحیه گذشت و ایثار در رفتار وی است. رسول گرامی اسالم)ص( می فرماید: »ما بُنَي ِبنَاءً ِفي اإِلْساَلِم أَحَبّ ِالَي اهلِل َعزَّوَجَلّ ِمَن الَتّْزِویِج«؛ وقتی تزویج محبوب ترین بنا نزد خداوند باشد پس هر کاری که تزویج را آسان تر و اشتیاق مردم را به آن زیاد 

کند، نزد خداوند محبوب تر خواهد بود و هر کاری که مانعی در مسیر تزویج ایجاد و یا ازدواج را دشوار کند نزد خداوند مبغوض خواهد بود. بر این اساس، هرگاه تزاحمی بین ازدواج و نهادهای دیگر اتفاق افتد باید نهاد ازدواج مقدم شود، زیرا محبوب ترین نهاد در نزد خداوند، ازدواج است.

توجه به مبانی فقه سینما و تئاتر ضروری است    رسا: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست در نشست خبری سومین همایش ملی فقه هنر گفت: امروزه نقش سینما و تئاتر در ایجاد گفتمان، اثر اخالقی و انقالبی و حتی اثر ضد اخالقی و انقالبی بر فردی پوشیده نیست و هر چقدر پدیده زنده تر، 
باورپذیرتر و کاراتر باشد؛ توجه به مبانی فقه آن ضرورت دوچندان پیدا می کند. در حکومت اسالمی نیز باید پدیده های آن مشروع باشد؛ در زمان کنونی پدیده سینما و تئاتر امری زنده و در جامعه تأثیرگذار است، از این رو باید به فقه و وضعیت شرعی آن توجه شود تا دغدغه شریعتمداران و هنرمندان 

را پاسخگو بوده و در این زمینه با واکنش و برخوردهای منفی در جامعه مواجه نشویم. در این عرصه بحث های مصداق شناسی و موضوع شناسی مطرح است که در این راستا باید متخصصان فن و هنرمندان این موضوع را به گونه دقیق روشن کنند و پژوهشگران فقه و حقوق در این زمینه نظر بدهند.

حوزه علمیه

دکتربانکیپورمعتقداستعدهای»2030«راوحیمنزلمیدانند

مشکل اصلی، ازدواج در سنین باالست نه در سن پایین
معارف/مریماحمدیشیروان: ازدواج را از مهم ترین تصمیمات هر 
جوانی می دانیم که اگر درست، سنجیده و منطقی به آن عمل شود، 
آینده روشن او را تضمین می کند. تصمیمی که در احکام اسالمی هم 
 توصیه های بســیاری برای عمل معقول به آن شده است. با این حال 
هر از چند گاهی منتشر شــدن خبر و تصاویری از ازدواج دختران و 
پسران کم سن و سال در فضای مجازی غوغا به پا کرده و مسئله سن 
ازدواج را پررنگ تر از پیش می کند. اما سؤال این است که اسالم در این 
خصوص چه می گوید و بهترین ســن ازدواج از نظر دین کامل ما چه 
سنی است؟ در گفت وگو با دکتر امیرحسین بانکی پور، استادیار و عضو 
هیئت علمی دانشکده اهل بیت)ع( دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل 

خانواده به این موضوع پرداختیم.

 در اسالم برای ازدواج سن خاصی مشخص نشده است
دکتر امیرحسین بانکی پور در ابتدا و با تأکید بر اینکه برای ازدواج در 
اسالم سن مالک نیست، می گوید: در هیچ نظریه دینی، روان شناسی 
و... برای ازدواج سن خاصی وجود ندارد. شرط اصلی ازدواج در اسالم و 
شرع، رسیدن به بلوغ است. این بلوغ تنها بلوغ جنسی را شامل نمی شود 

بلکه شامل بلوغ جسمی، عقلی، اجتماعی و عاطفی نیز هست.
او اضافه می کند: به بلوغ رسیدن در بحث بلوغ جسمی و جنسی، حد 
مشخص و معینی دارد. دختران در 11 تا 12 سالگی و پسران در 15 
سالگی به بلوغ جنسی می رسند. بلوغ جسمی هم یعنی اینکه جسم 
آن ها توان زندگی مشــترک و بارداری را داشــته باشد. اما بلوغ عقلی 
و اجتماعی یعنی اینکه حد الزم برای تشــکیل زندگی داشته باشند، 
ممکن است شخصی در 15 سالگی به آن سنجیدگی رسیده باشد یا 
جوانی حتی در20 سالگی هم به آن نرسیده باشد. این سن  از مواردی 
است که به آن توصیه می شود و شرط حقوقی و فقهی نیست. برای بلوغ 

جنسی و جسمی شرط فقهی و حقوقی آمده است.
این کارشناس مسائل خانواده با بیان اینکه برای داشتن ازدواج موفق 
باید فرد به حدی از پختگی رسیده باشد، توضیح می دهد: البته افراد 
پختگی کامل را تا وقتی که ازدواج نکرده باشند بدست نمی آورند، اما 
پیش از ازدواج رسیدن به حدی از پختگی و همان پختگی نسبی برای 
تشکیل خانواده و انتخاب همسر الزم است. این از مواردی است که از 

آن به عنوان شرط ازدواج یاد می کنیم.

 منع ازدواج در سنین پایین از مفاد 2030 است
بانکی پور در توضیح جنجال هــای مطبوعات، نمایندگان مجلس و... 
در مورد ازدواج در ســن پایین نیز می گوید: گاهی افراد با ژست های 
دغدغه مندی از ازدواج در سن پایین صحبت می کنند اما باید بررسی 
کرد که آیا مسئله ازدواج در کشور این نوع ازدواج است؟ در حالی که 
اگر به میانگین سن ازدواج در کشور نگاه کنیم، می بینیم این سن به 
شدت در حال افزایش است و پسران در 28 سالگی و دختران در 24 

ســالگی ازدواج می کنند و جمعیت زیادی از دختران و پسران تا 30 
سالگی هنوز مجرد هستند. مسئله و مشکل اصلی، ازدواج در سنین 

باالست نه در سن پایین.
او یادآور می شود: عالوه بر آن یک میلیون و 400 هزار دختر در کشور 
وجود دارند که ســن  آن ها از 30 سال عبور کرده و حتی یک بار هم 
ازدواج نکرده اند. به نظر می رســد افراد صورت مسئله را گم کرده و به 
جای اینکه بدانند مسئله مهم کشور چیست و جامعه ما را باال رفتن 

سن ازدواج تهدید می کند، به دستورعمل های 2030 نگاه می کنند.
این مدرس دانشــگاه توضیح می دهد: در دستورعمل های 2030 باید 
تمام کشــورهای عضو، متعهد شده و مانع ازدواج کودکان و ازدواج در 
سنین پایین شوند. این دو مورد با هم به ظاهر تفاوتی ندارند، اما باید 
بدانیم که منظور از ازدواج کودکان، ازدواج زیر 18 سال است. عده ای 
هم دستورعمل های 2030 را وحی منزل حساب کرده و آن ها را از هر 
دستور عقلی و شرعی برای خود بیشتر الزم االجرا می دانند به حدی که 

انگار تعهد داده اند و خود را ملزم به اجرای 2030 می دانند.

 ازدواج در سنین پایین، در جامعه فراوانی ندارد
بانکی پور تشــریح می کند: یکی از دستورعمل های 2030 مانع شدن 
برای ازدواج زیر 18 ســال اســت. این در حالی است که در مقیاس 
بین المللی روابط جنســی نوجوانان باز است و محدودیت سنی ندارد 
و عالوه بر آن نباید مانع آن ها شــد. در گام اول عمل به این تعهدات 
درصدد منع و جلوگیری از ازدواج زیر 18 ســال هســتند و بعد هم 
افرادی که به هر طریق مایل به ارتباط بودند، هیچ نهادی حق ندارند 

مانع آن ها شود.
این کارشــناس ازدواج و خانواده که تألیفات بســیاری در این حوزه 
دارد، تصریح می کند: باید بدانیم مشکل اصلی کشور ازدواج در سنین 
باالســت. پر رنگ کردن اینکه در برخی شهرســتان ها و یا فرهنگ ها 
ازدواج هایی در سنین پایین دیده می شود -که فراوانی زیادی در جامعه 
ندارند و به گواه آمار، در پســران تنها یک درصد پسران زیر 15 سال 

ازدواج می کنند- بخشی از تعهد به سند 2030 است.

سبک زندگی

معیشتمؤمنانه/بخشپایانی

ساده زیست باشیم تا پول هایمان را در راه آرمان ها خرج کنیم
معارف:ما باید در عین تولید ثروت، ساده زیست باشیم و وقتی به 
کفایت برای خود و زندگی مان خرج کردیم، بقیه اش را برای اهداف 
و آرمان هایمان خرج کنیم. یکی از دالیل غصب فدک این بود که 
می دانستند درآمدهای حاصل از باغات فدک توسط اهل بیت)ع( در 
راه اهداف و آرمان هایشان خرج خواهد شد. اگر حضرت زهرا)س( 
و امیرالمؤمنین)ع( ساده زیست نبودند و زندگی تجمالتی داشتند، 
شاید فدک را از ایشــان نمی گرفتند؛ چرا که خطری از جانب آن 
متوجه اهدافشــان نمی شــد. دقیقاً همین مورد در مورد پیامبر 
اســالم)ص( نیز اتفاق افتاد و به ایشــان نیز مال و اموال و مناصب 
زیادی پیشنهاد شد تا از آرمانی که داشتند، دست بردارند ولی ایشان 
گفتند اگر ماه و خورشــید را نیز به من بدهید، دســت از رسالتم 

برنخواهم داشت. 

 مجالس عزاداری باید درمانگر آفات زندگی باشند
در روایــات تأکیــدات فراوانی دربــاره مضرات اســراف داریم و 
امیرالمؤمنین)ع( نیز ضمانت کرده اند آن هایی که میانه روی کنند، 
فقیر نخواهند شد. جلسات مذهبی و عزاداری باید درمانگر این دسته 
از آفت های زندگی مؤمنان باشند. حساسیتی که نسبت به اسراف 
وجود دارد در حیطه های گوناگون باید مدنظر باشــد؛ مثالً از لوازم 
زندگی گرفته تا مصارف روزانه و حتی وسیله نقلیه در روایات اشاره 

شــده است. جهاد یعنی ساده زندگی کنیم تا پول مازاد را در راه 
آرمان ها مصرف کنیم؛ جهاد یعنی جوانانی که برای خرج کار 

فرهنگی، روزه استیجاری می گیرند. در جهات گوناگون 
درجا زدن برای مؤمن بسیار بد است؛ مؤمن باید تا 

آخرین نفس مبارزه کند که یکی از جنبه های 
آن این اســت که زندگی مــا، زندگی 

الگویی باشــد. خود این مســئله 
خیلی مهم است که ما بتوانیم 

نمونه ارائه بدهیم. همه 
به  کــه  کســانی 
خیمه ابا عبداهلل)ع( 
می آیند یار نیستند 

بلکه برخی سربار هستند. انسان 
رشدیافته می تواند امام حسین)ع( 
را یاری کند ولی کسی که رشد 
نکرده و به اصطالح بچه اســت 
نمی تواند جز ســربار باشد. اگر 
می خواهیم یار باشیم و نه سربار، 
باید اسراف را کنار بگذاریم. در 
دعای سی ام صحیفه می خوانیم 
ــَرِف َو  که »َو اْحُجْبِنی َعِن الَسّ

ااِلْزِدیاِد« که یعنی خدایا مرا از اســراف و زیاده روی بازدار؛ البته این 
دعاها باید در درجه اول در مورد خودمان باشد یعنی فشار و تغییرها 
باید از خودمان آغاز شــود. یکی از دالیل اسراف، سرمستی هاست. 
مطابق روایات، مستی یک علت ندارد؛ برخی اوقات مستی با شراب 
است و گاه با نعمت. نعمت نباید ما را سرگرم خود کند بلکه باید ما 
را به خود بیاورد تا از آن ها در راه خدا استفاده کنیم. انسان هایی که 
علیه خدا طغیان می کنند، قطعاً اهل اسراف هستند. در روایت داریم 
انسان نباید هنگام وفور نعمت، مست و هنگام تنگنا، سست شود . 
اگر کسی هر غذایی که هوس می کند، بخورد و هر لباسی که دوست 
دارد، بپوشد و هر وسیله ای که میل داشته باشد سوار شود، خداوند 

به او نظر رحمت نخواهد کرد.

 منشأ کسب ثروت باید حب خدا باشد
در عصر جدید که عصری برای دیده شــدن اســت و انسان ها 
محتاج دیده شدن هستند، فرق است بین کسی که دوست دارد 
انسان های سطح پایین او را ببینند یا اینکه امام حسین)ع( به او 
نظر کند. اخالص، به تعبیری دیده شدن است، البته یعنی تالش 
برای اینکه انســان توسط خدا دیده شود. گاهی منشأ اسراف ها 
دیده شدن اســت، یعنی انسان تالش می کند با ریخت و پاش، 

خود را متفاوت نشان دهد. 
در ادامه دعا می خوانیم: »َو أَْجِر ِمْن أَْسَباِب الَْحاَلِل أَْرَزاقِی« 
یعنی خدایا روزی ام را از راه حالل برســان. راه حالل 
روزی رســیدن همان کار کردن اســت. ما باید 
جوری زندگی کنیم که اگر از دنیا رفتیم، موال 
برایمان اشــک بریزد و مؤمنان نبود ما را 
احساس کنند. مبدأ و منشأ کسب 
ثروت باید حب خدا باشــد و 
محل مصرف آن نیز باید در 
راه خدا باشد. در ادامه 
امام ســجاد)ع( از 
می خواهند  خدا 
پولی را که سبب 
ســه چیز باشــد از 
ایشان بگیرد؛ »َو اْزِو َعِنّی ِمَن 
الَْماِل َما یْحِدُث لِی َمِخیلًَة أَْو 
ُب  إِلَی بَْغــی أَْو َما أَتََعَقّ یاً  تَأَِدّ
ثروتی که  یعنی  ُطْغیاناً«  ِمْنُه 
مرا به کبر و خودبینی آلوده 
کند، یا به ستم بکشاند، یا از 
مرز عبادت و ادب درگذراند از 

من دور کن. 
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      صفحه 4

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آر︀﹡︀ ︫︣ق ﹁﹫︣وزه ︫︀د︀خ ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٧٣۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩٨٠٢٠٢٠٠۶
 ١٠۶٠٢٧٢١٢١ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹩﹁﹢︺︪﹞ ︹﹫﹀︫︡﹝﹞ آ﹇︀ی -- : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
︋︀ در︀﹁️ ۵٠٠٠ ر︀ل از ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ۶۶٠,٠٠٠ ر︀ل ﹋︀﹨︩ داد. - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ︨︣﹋︣دهء ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٠٣٩٢٣۵٩۵۵ ︋︀ 
در︀﹁️ ۵٠٠٠ ر︀ل از ︮﹠︡وق ︫︣﹋️ ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ٣٣٠,٠٠٠ ر︀ل ﹋︀﹨︩ داد. در ﹡︐﹫︖﹥ ︨︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ از ١٠١٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ١٠٠٠٠٠٠ 
 :︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹤︀﹞︨︣ ︩﹨︀﹋ از ︦︎ ︀﹋︫︣ ︡︡︗ ️︧﹫﹛ .︫ــ︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد ﹤ ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️. در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۴ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 
﹝﹞︡ ︫ــ﹀﹫︹ ﹝︪ــ︺﹢﹁﹩ ﹋︡﹝﹙﹩١٠۶٠٢٧٢١٢١ ﹝︊﹙︼ ۶۶٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹝﹞︡ر︲︀ ︨ــ︣﹋︣دهء ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠٣٩٢٣۵٩۵۵ ﹝︊﹙︼ ٣٣٠٠٠٠ ر︀ل 

︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︻︀︵﹀﹥ ︻︀ر﹁︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ١٠۶٢٧٨۵٠۶١ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۶٠۶٣٨١)

/ع
۹۸
۰۸
۱۳
۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡رو︨︐﹚︋ ﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ﹩︀︣ات ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۶۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٧۶٠۴٨
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢۵ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵٠۶,١٩,١۶٨٧﹝﹢رخ ٩٧,٨,١٩ اداره ︑︺︀ون رو︨︐︀﹩ ﹡﹫︪︀︋﹢ر 
ــ︡ : -١︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩۶︋﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ر︨ــ﹫︡ ٢- ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︗︺﹀ــ︣ی ١٠۶٢٠۴٧٧۴۵ و ︊﹫︉ ا﹜﹥ ا﹝﹫︡وار ١٠۶٢٠٠٧٢١٢  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ️﹫﹨ ﹩﹚︮ا︻︱︀ی ا ️﹝︨ ﹤︋ ١٠۶٣٧٨۵١٢١ ﹩﹡︀رو ︣﹇︀︋ ︡﹝﹞ ︧ــ﹫﹠﹩ ١٠۶٣٨١۴۵۶١ و ﹟︧ ︡﹫︨ زاده ١٠۶٣٨٠۴۴٣۴ و ﹩︪︋︀︲︣﹛︨ــ﹩ ا﹢﹞ و
︀ل ︑︺﹫﹫﹟  ــ﹥︨  ︣ای ﹝︡ت︨  ــ﹞️ ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹢ر ١٠۶٢٠٣٨٩٣٢ و ︧ــ﹫﹟ ﹇︣︋︀﹡﹫︀ن ١٠۶٢٠۴٨١٠۵︋﹥︨  ﹝︡︣ ه و ﹞︤ه ا﹞︡ی︎ 
 ﹤︀﹞︨︣۴- ︡﹡︫︡ ﹟﹫﹫︺︑ ﹩﹛︀﹞ ︧︀ل﹊ ١٠۶٢٠٠٩٩٩١︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹩﹛١٠۶٢٠٣٩٠٨۴و ﹨︀دی ا ﹩︐︋︣︑ ﹩﹍ر ﹟﹫︧ - ٣ ︡﹡︫︡

 ️﹁︀ ︩﹨︀﹋ ︀ل︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼١٢٩٧۴٠٠٠٠٠راز ﹝︊﹙︼ ١٣٠١٣١٧٧۴۵ر ️﹋︫︣
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۶٠۶٣٨٢)

/ع
۹۸
۰۸
۱۳
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ د﹨﹫︀ری ﹨︀ی 
︋︩ ﹝﹫︀ن ︗﹙﹍﹥ ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠۶٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٨۶٠٠٨٣۵٧٣

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩            
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,١٧ و﹡︀﹝ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ١١٣٢٠ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢۵ اداره 
︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ــ︡ : ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ در ۵٢  ذــ﹏ ا︑︀ذ︫ 

﹝︀ده و ٢٩ ︑︊︭︣ه ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۶٠۶٣٨٠)

/ع
۹۸
۰۸
۱۳
۷

/ع
۹۸
۰۸
۲۱
۷

︨ــ﹠︡ و ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎﹫ــ﹊︀ن وا﹡ــ️ ر﹡﹌ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  ــ﹥︫  ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ﹝ــ︡ل ١٣٨۵︋ 
︋ــ﹥   ٣١٠٠٠٠۶۶ ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره   ١١۴٨۵٠١۴٠١٧
︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٩۵ ب ٢۶   ا︣ان  ٣٢  ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️               
﹝︧﹟ ︻︣ب ︎﹢ر  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١١٧س٨٣ اــ︣ان ٧۴ 
165A0149391 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NAAP03EE3JJ546672 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︾︤ا﹜﹥ ︨︊﹫︀﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۸
۱۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری وا﹡ــ️ ︎﹫ــ﹊︀ن ﹝︡ل 
  ٣٢ اــ︣ان   ۴۶ ۵۶٨م  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ︀   ١٣٨٨
︫︀︨ــ﹩  ١١۴٨٨٠۵۴۶٩٧و︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
naaa36aa3aj870242 ︋ــ﹥ ﹡︀م ا﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ ︮︀د﹇﹩ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٠٠١۴۴۶۶١﹝﹀﹆﹢د   ︫﹤ ﹁︣ز﹡︡ ︾﹑م ︻︊︀س︋ 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. /ع
۹۸
۰۸
۱۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡و﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠﹢درو وا﹡️ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎﹫﹊︀ن 
︑﹫ــ١۶٠٠i︥ ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی رو︾﹠﹩ 
︫︀︨ــ﹩  ١١۴٩٠٠٨٣٨٣٩︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAA36AA1CG270452 ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ۵٢٢س۴۶ 
﹙﹢چ ز﹨﹩ ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹞﹢د ﹝﹀﹆﹢د   ︋︡﹫︺ ﹠︀م︨  ا︣ان ٩۵︋ 

.︪︣﹡︣ا︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡ ا︣د﹎ /ع
۹۸
۰۸
۱۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︠︀﹡ــ﹛ ﹝︣ــ﹛ ︗︊︀رزاد﹡ــ﹢ری دارای ش ش ٨٩٨ 
︮︀دره از ﹝︪︡ ﹝︐﹢﹜۶٣/٠٢/٢٧︡ ﹁︣ز﹡︡ ﹝︧︺﹢د 
︀ــ︀ن ︑︭﹫﹑ت  ا︸ــ︀ر ﹝ــ﹩ دارد ﹋﹥ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥︎ 
﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ا︪ــ︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ 
﹜ــ︢ا ︋﹞﹢︗︉ اــ﹟ آ﹎﹩ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا︋︴︀ل 
﹝﹩ ﹎ــ︣دد از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡رک ﹁﹢ق 
 ︦︎︣د -︡ــ﹅ ︎︧ــ️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︣︵ را از
دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩- ﹝︣︡️ آ﹝﹢ز︫﹩- ا︑︀ق٢٠٢ 
ار︨ــ︀ل و ــ︀ در ︮ــ﹢رت ا﹝ــ﹊︀ن ︑﹢ــ﹏ ﹡﹞︀ــ︡
 .︪︡﹞ ﹩آ﹝﹢ز︫ــ﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨ــ ️︣︡﹞

/ع
۹۸
۰۸
۱۰
۴

﹤﹞
︀﹠︪

دا﹡
ن 

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

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

شـركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار) در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋﹠ــ︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ 
﹇︀﹡ــ﹢ن ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت، ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ «︣︠︡ ا︨︍﹫︧ــ︣ ︋﹫﹟ ﹁︀زی ︨ــ﹫﹙﹫﹊﹢ن را︋︣ ︋ــ︀ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐︺﹙﹆︀ت» ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹩︋︀ارز ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۶۵ (︫﹞︀ره ﹝︣︗︹ ٧٣ - ٩٨) را از
﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ار︨︀ل ︨︀︎ ︋﹥ ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︗︀︨ ️︣ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ﹩︋︀دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز ️ ﹫﹑︮ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان www.setadiran.ir دو﹜️ ︋﹥ آدرس
ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ذ﹏ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ 
 ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮   ︋﹤﹡︀﹞︀ ︡ه در︨  ﹢ا︨︐﹥︫  ︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک︠  از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه︋ 
﹥ ﹝︡ارک  ︀ز﹡︡.︋   ︨﹅﹆﹞ را ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀در ارز ️﹋︣  ︫️︗ ﹩﹊﹫﹡ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹢﹎ ️﹁︀و در ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹤﹡︀﹞︀ در︨ 

.︡ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط و ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︀رج از︨  وا︮﹙﹥︠ 
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/٩٨/٧

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٠
︺︡ی)،  ــ﹫﹠﹞︀︨  ﹫︀︋︀ن ﹨﹀️ ︑﹫︣ (︋﹫︧ــ️ ﹝︐︣ی︨  ــ﹫︣از،︠  ﹥ آدرس:︫  ︣ق︋   ︋️︺﹠ ــ︣﹋️ ﹁﹊﹢ر ا﹡︣ژی︮  ۴- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︀ور:︫ 

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

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

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

۶٠۶۴٣٣ ﹩﹎م.ا﹜︿ ٨٧٣٣/ ︫﹠︀︨﹥ آ
️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                             و ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊

شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۸
۰۸
۲۱
۶

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ دوم)
︣ی و ﹁︣آورده   ︫﹏︾︀︪﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︨︀ز﹝︀ن︨ 
﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار در ﹡︷︣ 
 ﹤دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎ــ︢اری ︾︣﹁ــ﹥١١ ︋︀زار
︫ــ︺﹫︉(ع)و ︾︣﹁﹥ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︡ا، از 
︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊ــ﹩ و ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
︋︣ای ﹝ــ︡ت دو ︨ــ︀ل ︋︭﹢رت ر﹨ــ﹟ و ا︗︀ره 
ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ 
︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑ع ︋﹫︪︐︣︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن 
اداری ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی-
︀رک  ــ︣﹇﹩︎  ︨ــ︊︤وار-﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣-︲﹙ــ︹︫ 
︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی 
︀︮ــ﹏  ︑﹞ــ︀س   ۴۴٢٩١١۴١-۴۴٢٩١٣١١
﹡﹞︀﹠︡.آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ︋﹥ 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری روز 
︋︀︫︡.︎﹫︪ــ﹠︀دات  ︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/١٣﹝﹩ 
﹊︪ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/١۴رأس  روز  وا︮﹙ــ﹥ 

︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︋︊︮٨ ️︻︀︨
ا︧︀ن ا﹝︀﹝﹩

︣ی و   ︫﹏︾︀︪﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︀ز﹝︀ن︨   ︨︦﹫ر 
﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی  /ع

۹۸
۰۷
۸۰
۴

/ع
۹۸
۰۸
۲۱
۸

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︀﹝ــ︡ ﹝︊ــ﹩ ﹡︧ــ︉ ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی 206 
﹝﹢︑ــ﹢ر  و ︫ــ﹞︀ره   80603813 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
10FSD83587066 ︋ــ﹥ ︻﹙ــ️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش 

︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
ع ۹
۸۰
۸۱
۲۲

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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

۹۸
۰۸
۱۱
۸

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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
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آگهی تغییرات شرکت کارسازان چهارسو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 418682 و شناسه ملی 10320697008
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد قیابکلو به 
ش .م 0056787243 به س��مت رئیس هیئت مدیره و امیر محمدس��رابی به ش .م 1650186576 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئ��ت مدیره )خارج از ش��رکاء( و حمیدرضا رحمن خواه به ش .م 1756817332 به س��مت نای��ب رئیس هیئت مدیره )خارج 
از ش��رکاء( برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-
قراردادها و عقود اسالمی و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )606795(

س
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آگهی تغییرات شرکت اوکسین داروی وشت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 434270 و شناسه ملی 14003230804

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395,10,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حجت گشایشی به کد ملی 4219324216به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بحیرایی به کد ملی3962226109به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مهری س��ادات آقا س��ید 
هاشم تویسرکانی به کد ملی 0050058381 به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ،س��فته ، برات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء آقایان محمد رضا بحیرایی و حجت گشایش��ی متفقًا همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا بحیرایی منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )606794(
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آگهی تغییرات شرکت کیهان تندر آفاق با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1128 و شناسه ملی 10320570540
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید یوسفی به شماره 
ملی 0051012261 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا محمدی به شماره ملی 0055312438 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم طاهره مقربی به ش��ماره ملی 0058017526 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته و بروات با امضای رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره مقربی متفقًا همراه با مهر 
شرکت و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار 

سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )606792(
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آگهی تغییرمحل شرکت تهران کوانتش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 980 و شناسه ملی 14003028399

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -مرکز اصلی ش��رکت به استان تهران - 
منطقه 16 ، شهرس��تان پردیس ، بخش بومهن ، دهس��تان کرشت ، روستا پارک فناوری، محله پردیس فاز6 )پارک فناوری( ، جاده تهران 
دماوند)پارک فناوری( ، خیابان نوآوری ، پالک 0 ، ساختمان مرکز رشد فناوری ، طبقه اول ، واحد 1109کد پستی 1654120014 تغییر یافت 
و ماده مربوطه به ش��رح فوق اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرس��ت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان 

تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )606790(
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آگهی تغییرات شرکت خالقیت و نوآوری آگرین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 381632 و شناسه ملی 10320304592

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمحسن آذری به شماره ملی 
0079016146 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - اکرم صالحی تبریزی به شماره ملی 1379827930 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - س��یدعلی آذری به ش��ماره ملی 0070020711به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفردًا یا در غیاب مدیرعامل 2 امضا 

از اعضا مشترکًا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )606789(
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آگهی تغییرات شرکت خالقیت و نوآوری آگرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 381632 و شناسه ملی 10320304592
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,11 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
س��رمایه ثبتی ش��رکت از مبلغ 1000000 ریال به 5000000000 ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران افزایش یافت وماده مربوطه در 
اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5000000000 ریال منقس��م به 100000 سهم با نام 50000 ریالی می باشد. نشانی 
مرکز اصلی شرکت از محل سابق به استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید 
برادران صادقی )113( ، خیابان ش برادران امیری طائمه)142غربی( ، پالک 103 ، طبقه سوم ، واحد جنوبی ، کدپستی : 1651899417 انتقال 
یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساس��نامه بش��رح مذکور اصالح یافت . تعداد اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده 

مربوطه اساسنامه اصالح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )606788(

آگهی تغییرات ش�رکت کارسازان 
چهارسو با مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 418682 و شناس�ه 

ملی 10320697008
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی            
 1397,07,16 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - تعداد 
اعض��اء هیئت مدیره ب��ه 3 نفر تغییر 
یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه 

اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت               

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )606796(
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عصرنوین  ش�رکت  تغیی�رات  آگهی 
کیه�ان ب�ا مس�ئولیت مح�دود ب�ه 
ش�ماره ثبت 201449 و شناسه ملی 

10102431955
عموم��ی                    مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,06,10 تصمیم��ات 
ذیل اتخاذ ش��د : ش��عبه ش��رکت به نشانی: 
رب��اط کری��م ، ش��هر صنعت��ی پرن��د ، میدان                          
فن آوری ، فن آوری جنوبی ، میدان توس��عه 
، خیابان گلس��تان ف��روزان ، خیابان گل آرا ، 
پ��الک 110 ، س��الن B کدپس��تی : 1376111111 

منحل گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )606793(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت کیهان تندر 
آف�اق ب�ا مس�ئولیت مح�دود ب�ه 
ش�ماره ثب�ت 1128 و شناس�ه ملی 

10320570540
عموم��ی                    مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : تعداد اعضای هیئت مدیره 
ب��ه 2 الی 10 نفر تغییر یاف��ت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید. حج��ت اله قلی 
تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر 

تجاری شهرستانهای استان تهران.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری پردیس )606791(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدروستایی همبستگی بلهرات شرکت تعاونی به شماره ثبت 2366 و شناسه ملی 10380176048
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,09 و نامه شماره 506,19,1687مورخ 97,8,19 اداره تعاون روستائی نیشابور تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - آقای س��ید حس��ن حسینی به س��مت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد باقر روحانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی 
اکبر جعفری به س��مت منش��ی هیئت مدیره و موسی الرضا بخش��ی زاده و حبیب اله امیدوار به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
-آقای جواد نیاززاده به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه چک ها ،قرارداد ها، اسناد و اوراق که ایجاد تعهدبرای شرکت نماید ،پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط باامضای مدیر عامل 

شرکت صادر خواهد شد و مطابق تبصره ذیل ماده143 اساسنامه ،در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده نایب رئیس می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )606379(
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 آگهی تغییرات شرکت آریانا شرق فیروزه شادیاخ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3734 و شناسه ملی 10980202006
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مهدی فاضل کدملی 1060440148 
به موجب سند صلح به شماره 102600 مورخ 1397,10,22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 نیشابور کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 
ریال را به آقای محمدش��فیع مش��عوفی کدملی 1060272121 منتقل نمود و از شرکت خارج شد و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 
-خانم تینا تقی آبادی کدملی 1062877268 به موجب سند صلح به شماره 102599 مورخ 1397,10,22 و اقرارنامه اصالحی شماره 103072 
مورخ 1397,12,15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 نیشابور از 500000 ریال سهم الشرکه خود مبلغ 165000 ریال را به آقای محمدشفیع 
مشعوفی به کدملی 1060272121 و مبلغ 335000 را به آقای محمدرضا سرکردهء به کدملی: 0039235955 منتقل و از شرکت خارج شد 
و هیچ گونه حق و س��متی در ش��رکت ندارد. - خانم عاطفه عارفخانی کدملی: 1062785061 با پرداخت 10000 ریال به صندوق ش��رکت در 
ردیف ش��رکاء قرار گرفت. در نتیجه س��رمایه شرکت از 1000000 ریال به1010000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. لیس��ت جدید ش��رکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باش��د : محمد شفیع مشعوفی کدملی1060272121 مبلغ 
665000 ریال س��هم الش��رکه محمدرضا سرکردهء به کد ملی 0039235955 مبلغ 335000 ریال سهم الشرکه عاطفه عارفخانی به کدملی 

1062785061 مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )606383(
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حجاب از یک سو  معارف/مریماحمدیشــیروان
واجب شــرعی و از ســوی دیگر جزو قوانیــن جمهوری 
اســالمی است که بر مبنای شــریعت نگاشته شده است. 
آیات و روایات نیــز بر اهمیت حکم حجاب داللت دارند. 
حجاب در کنار برخی نمادهای دیگر نشــان اســالمیت 
یک جامعه اســت و موکول شــدن نزول آیات حجاب به 
دوره اقتدار حکومت اســالمی نشان دهنده نقش حکومت 
اســالمی در ترویج حجاب است. پوششــی که به عنوان 
یک رفتار دینی همه موظف به رعایت آن هستند، مدتی 
است گرفتار شبهاتی شــده؛ اینکه چرا حجاب در کشور 
ما یک ضرورت اســت؟ چرا با وجود ایــن همه تأکید بر 
حجاب، اوضــاع حجاب در میان برخی اقشــار، وضعیت 
مطلوبی ندارد و بســیاری چراهای دیگر که در گفت وگو 
با حجت االسالم سیدمحمدحســن جواهری، عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی به آن ها 

باشید. همراه  ما  با  پرداختیم؛ 

 حق مطلب در مورد حجاب ادا نشده است
بیــان  در  جواهــری  سیدمحمدحســن  حجت االســالم 
اینکه چرا پوشــش و حجاب در جامعه اســالمی ما یک 
ضرورت اســت، می گوید: حجاب مانند شکاف کوه پشت 
ســر مســلمانان در جنگ احد است. دشــمن به خوبی 
می دانســت که اگر از آن عبور کند، در جنگ فرهنگی و 
به تبع در جنگ اقتصادی و سیاسی پیروز میدان خواهد 
بــود و البته بارها نیز آن را آزموده اســت و آن را محور 
راهبردی خود می دانــد. پس از پیروزی انقالب، مردم با 
هدایت خــدای متعال و عنایت اهل بیت)ع( به پیشــینه 
فرهنگــی خود بازگشــتند، یا به آن ســو حرکت کردند 
و کوشــیدند با اجرای قانون الهی حجــاب، جامعه را از 

درون در برابر تهاجمات گوناگون دشــمن مصون کنند.
این پژوهشــگر حوزه حجاب در پاسخ به این پرسش که 
چرا پس از سال ها کار در مورد حجاب و قانونی و شرعی 
بــودن آن، امروز بی حجابــی در جامعــه تبدیل به یک 
معضل شــده اســت، توضیح می دهد: تالش بسیار وسیع 
دشــمن و ناآگاهی و بعضاً خیانت برخی خودی ها سبب 
شــده دشمن بتواند از این شــکاف به درون جامعه نفوذ 
و ضربه بزند. متأســفانه باید گفت مدیران حق مطلب را 
در این خصوص رعایت نکردند و از جهت علمی پشــتوانه 
مناسبی فراهم نشد و از نظر فرهنگی نیز اقدام درخوری 
صورت نپذیرفت. در این خصــوص حتی به ابزار حجاب 

که چادر اســت، توجه الزم نشده و وضعیت آن امروز به 
صورتی اســت که تهیه آن برای بسیاری از خانواده ها به 

است. تبدیل شده  یک دغدغه 

نیست زمینه حجاب عمیق  انجام شده در   کارهای 
جواهری ادامــه می دهد: در خصوص تشــویق و اولویت 
دادن به زنان با حجاب کامل نیز کار مناســبی نشــده و 
گاه می بینیم کســانی که باید الگوی جامعه باشــند خود 
ســهل انگاری می کنند. بــه نظرم همه این هــا به توجیه 
علمی مســئله بازمی گــردد. راهبرد دشــمن در تخریب 
جایگاه حجاب ریشــه ای اســت؛ یعنی دشمن کوشیده با 
تخریــب بنیان های فکری به عنــوان عقبه نظری تهاجم، 

حمــالت همه جانبه خود را دنبال کند.

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی 
می گوید: اگر بخواهم منصفانــه قضاوت کنم، باید بگویم 
کارهــای انجام شــده هرچند بســیار ارزشــمند اســت 
اما بعضــاً آنچنان که باید، ریشــه ای و دقیــق نبوده اند. 
نظریه های حجاب که تاکنون ارائه شــده و تفســیرهای 
موجود از آیات حجاب با اشــکاالت متعددی روبه رو بوده 
و نتوانســته برخی شبهات را پاسخگو باشد. این در حالی 
اســت که نگاه دقیق به آیات حجاب به خوبی پاسخگوی 
شبهات اســت. البته جای این تأسف است که توجه الزم 
بــه این گونه تالش ها نمی شــود. به نظر من بســیاری از 
منابــع مربوط به حجــاب از نظر علمی فقیر هســتند و 
این درحالی اســت که مخاطبان بلکــه عموم مردم نگاه 

دارند. مطالبه  را  آیات  به  دقیق تری 

 آیات حجاب باید از نو مورد پژوهش قرار گیرند
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در خصوص نحــوه مواجهه با 
افــرادی که حجــاب مناســبی ندارند، توضیــح می دهد: 
بدحجاب ها دو دسته اند؛ برخی مغرض اند و  در زمین دشمن 
فعالیت می کنند و برخی ناآگاهند. تکلیف دســته نخســت 
که البته اندک اند، روشــن است و دستگاه ها و مردم باید به 
وظیفــه خود  در خصوص آن ها عمــل کنند، اما افرادی که 
ناآگاهنــد را باید از طریق فرهنگ ســازی و مباحثه علمی 
قانــع کرد. در ایــن باره بازگو کردن روایــات اهل بیت)ع( 

و تبیین صحیح آیات حجاب بســیار مؤثر 
است؛ زیرا کلمات اهل بیت)ع( نور و مایه 
رشــد و تعالی جامعه است. البته تشویق و 
دادن امتیاز به زنانــی که حجاب کامل را 
رعایت می کنند و نیز فراهم کردن امکانات 
الزم برای گســترش فرهنگ حجاب بسیار 

مهم و ضروری است.
او تأکید می کنــد: در این خصوص نقش 
مــردم هم بی بدیل اســت. مردم مؤمن و 
انقالبــی برای گســترش و تقویت فضای 
ایمان جامعه می توانند بخشی از نذرهای 
خود را به مسئله حجاب اختصاص دهند 
و از یک ســو با پخــش گوناگون مباحث 
نظری حجاب و روایات مربوط به آن و از 
ســوی دیگر توزیع چادر برای کسانی که 
از بضاعت کمتری برخوردارند، به اسالم و 

جامعه خدمت کنند.
حجت االسالم جواهری در توضیح مسئله 
حجــاب از دیدگاه قرآن نیز بیان می کند: 
پیش از شــرح کوتاه آیــات حجاب این 
نکته مهــم را عرض کنم کــه فهم آیات 
حجاب مســتلزم تخصص در علوم قرآن و 

بالغت اســت و بی تردید بخش مهمی از ضعف های موجود 
در کتب منتشــر شــده در حوزه حجاب به این دو مطلب 
بازمی گردد. بررسی آیات حجاب بسیار مفصل است و امکان 
بیان ظرایف آیات در این زمینه و پیشــینه تاریخی و دیگر 
مطالــب مربوط به آن در این مجال اندک وجود ندارد. باید 
آیــات حجاب از نو مورد پژوهش قــرار گیرند و به نظر من 
ضعف های زیادی در پژوهش های موجود دیده می شود که 
گاه سبب ضعف نگرش به مسئله بسیار مهم حجاب شده و 

سرریز آن به جامعه وارد شده است.

بازگوکردنروایات
اهلبیت)ع(و

تبیینصحیحآیات
حجاببسیارمؤثر

است؛تشویق
بانوانیکهحجاب
کاملرارعایت

میکنندنیزبرای
گسترشفرهنگ

حجاببسیارمهمو
ضروریاست

بــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

گزارش قدس از هزینه راهی کردن دانش آموزان به مدرسه
حساب و کتاب آغاز سال تحصیلی

 اقتصاد/ زهرا رنگامیز  ۱۴ میلیون 
دانش آمــوز که گــردش مالی 6 هزار 
میلیارد تومانی نوشــت افزار آن ها بازار 
کشور را رونق می دهد، سبد معیشت 
خانوارهای کارگری را در فصل خزان 

به چالش می کشند. 
خانواده ها می گویند قیمت نوشت افزار 
نسبت به پارسال دو برابر و حتی بیشتر شده است، قیمت مداد سیاه و قرمز، 
به نسبِت سال گذشته60 درصد، خودکار آبی و قرمز 50 درصد، مدادرنگی 80 
درصد و دفتر یک خط و دوخط تا  ۱00 درصد باال رفته اســت. فروشــندگان 
نوشــت افزار نیز می گویند ســال گذشــته با 300 هزار تومان می شــد بسته 
تحصیلی خوبی برای دانش آموزان خرید، امسال اما به گفته عسکریان، معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد، بسته های نوشت افزار دانش آموزان 
نیازمند شــامل نوشــت افزار، لباس، کفش و کیف دست کم ۴00 هزار تومان 

آب می خورد.

 به قیمت دولتی موجود نیست
وزارت صنعت اعالم کرده ۱5 میلیون دفتر با ارز ۴ هزار و200 تومان تولید و 
توزیع کرده است، ولی در فروشگاه های لوازم التحریر خبری از این اقالم نیست 
و گفته می شود بخشی از این دفاتر بین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد 
و بهزیســتی و بخشی نیز در مناطق محروم توزیع شده؛ به هر حال با در نظر 
گرفتن نیاز هر دانش آموز به حدود ۱0 دفتر مشــق برای یک سال تحصیلی، 
بین ۱۴0 تا ۱50 میلیون دفتر مشــق در کشــور نیاز است که بی شک میزان 

محدود دفاتر دولتی پاسخگوی آن نیست. 
ارزان ترین نوع دفاتر دانش آموزی با نرخ مصوب اتحادیه نوشــت افزار که با ارز 
نیمایی تهیه شــده و فروشــندگان نیز می توانند آن ها را با ۱5 درصد افزایش 
قیمت بفروشــند به این شرح اســت؛ دفتر ۴0 برگ 3 هزار تومان، دفتر 60 
بــرگ ۴هزار و 500 تومان، دفتر 80 برگ 6هزار تومان و دفتر ۱00 برگ هم 

8هزار و 500  تومان است. 

  ارزان ترین قیمت ها در بازار
از قیمت های دولتی و مصوب که با آب و تاب فراوان نیز بازتاب داده می شود 
می گذریم و با هم بررســی می کنیم تا ببینیم هزینه خرید نوشــت افزار ارزان 

قیمت برای یک دانش آموز برای خانواده چقدرخرج برمی دارد.
برای پر کردن یک کوله پشتی اگر خرید اقالم ضروری، ساده و ارزان مد نظر 
باشد، سرپرست خانوار برای یک دفتر ۴0 برگ 5 هزار تومان و یک دفتر 60 
برگ 6 هــزار تومان و برای یک دفتر ۱00 برگ ۱2 هزار تومان باید بپردازد. 
دفترهای با طراحی های فانتزی و با کاغذهای با کیفیت تر و تعداد برگ بیشتر 
بیــن 20 هزار تومان تا حدود ۱00 هزار تومان در بازار قیمت دارد. مدادهای 
ســاده بین 2تا 6 هزارتومان و انواع خودکار های ســاده تک، قیمتی بین 2 تا 
5 هــزار تومان دارند و اقالم کیفی تر آن از ۱۴ هزار تومان تا ۴0 هزارتومان و 

باالتر نیز یافت می شود. 
همچنیــن تراش های در اندازه های کوچک بین 2 تا 6 هزار تومان هســتند، 
تراش های رومیزی کــه مدل های متنوعی در بازار دارنــد از ۱6 هزار تومان 
آغــاز و به باالی 30 هزار تومان می رســند. قیمــت پاک کن ها از 2 تا 5 هزار 
تومان در بازار موجود اســت تا پاک کن های باکیفیت تر که به ۱5 هزار تومان 

نیز می رسد.
در میان انواع خط کش، خط کش های ساده حدود 2 هزار تومان قیمت دارند، 
شــابلون ها بیــن 3 تا 8 هزار تومان و نقاله و گونیا بیــن 2 تا ۱0 هزار تومان 
عرضه می شوند. از قیمت چسب، ماژیک، قلم نی، الک غلط گیر و کاغذ کادو 
برای جلد کردن کتاب گرفته تا ماشــین حساب و یکسری ابزار حرفه ای برای 

دانش آموزان مقاطع باالتر نیز می گذریم.

  هزینه یک کیف حداقلی ساده
حال اگر برای پر کردن کیف یک دانش آموز با خرید در کف قیمت ها اقدام کنیم، 
۱0دفتر مشق، چهار دفتر ۴0 برگ سه دفتر ساده و یک نقاشی)20 هزار تومان(، 
چهار دفتر 60 برگ)2۴ هزارتومان(، دو دفتر ۱00 برگ)2۴ هزار تومان(، چهار 
مداد مشــکی و قرمز)8 هزار تومــان(، پاک کن)2هزار تومــان(، تراش)2 هزار 
تومان(، خط کش و نقاله و گونیا)۱0 هزار تومان( جامدادی ها )۱5 هزار تومان(، 
مداد رنگی )25هزار تومان(، دفترچه ) 6 هزار تومان( است. با افزودن قیمت کیف 
یا کوله پشتی که متوسط ۱50 هزار تومان می شود، سرپرست خانواده برای این 
کیف با لــوازم التحریرش باید حدود 290 هزار تومان پرداخت کند. همان طور 
که مشاهده کردید این حداقل ها شاید برای شروع کالس ها کافی باشد ولی این 
هزینه احتماالً در میانه سال تکرار می شود. حال اگر قیمت کتاب های مدرسه را 
میانگین ۴0 هزار تومان محاسبه کنیم، کیف و کتاب دانش آموز ما رقمی حدود 

3۴0 هزار تومان خواهد بود.
اگر طبق گفته رئیس اتحادیه خیاطان، قیمت روپوش مدرسه دخترانه و پسرانه 
بــرای پایه ابتدایی را حدود ۱32 و ۱52 هزار تومان، مقطع راهنمایی را ۱35 و 
۱65 هزار تومان و دبیرستان را ۱۴2 و ۱۷5 هزار تومان در نظر بگیریم، میانگین 
قیمت روپوش مدرسه ۱50 و کفش او حداقل ۷0 هزار تومان باشد، برای این دو 

قلم حدود 230 هزار تومان باید بپردازد. 

 خرج یک ماه خانواده برای یک دانش آموز
از شــهریه های حداقــل 3 میلیونــی و ۱5 میلیونی صحبــت نمی کنیم، اگر 
شــهریه های مدارس دولتی که به اســم کمک به مدرسه به صورت قسطی از 
والدین دریافت می شود را در خوشبینانه ترین حالت از 300 هزار تومان تا یک 
میلیــون تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم دانش آموز ما از ســرویس ایاب و 
ذهاب استفاده نمی کند و پیاده به مدرسه می رود، رفتن یک دانش آموز در اول 
مهر به مدرسه بین 900 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان پول نیاز 
دارد که معادل حقوق یک کارگر و خرج یک خانواده در طول یک ماه اســت و 

تبعات آن را ۱3 میلیون خانوار کارگری امسال با تمام وجود تجربه می کنند.

مهلت قانونی ثبت در سامانه مزایا و حقوق کارکنان به پایان رسید  

در انتظار شفافیت دولت
 اقتصاد/ زهرا طوسی  با گذشت بیش از سه سال 
از تصویب قانونی که دولت را مکلف می کرد تا پایان 
سال 96، برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای 
مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه های اجرایی اقدام 
کند، می گذرد تا شفافیت به عنوان مطالبه مردمی با 
پایان یافتن آخرین فرصت در 3۱ شهریور 98 هنوز 

در هاله ای از ابهام باشد.
فرصت دســتگاه های اجرایی بــرای ورود اطالعات 
حقوقی کارکنان در ســامانه حقــوق و مزایا دیروز 
تمام شد تا پیگیری مردمی برای حقوق های نجومی 
که از اوایل اردیبهشــت 95 و با انتشــار فیش های 
حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شــد، هنوز ادامه 
داشته باشد. فیش هایی که با انتشار در شبکه های 
اجتماعی، هشتگ حقوق های نجومی را ترند کرد و 
مسئوالن را بر آن داشت برای برخورد قانونی با این 

پدیده اقدام کنند. 
پس از انتشار فیش ها مجلس در آذر 95 به موضوع 
ورود و به صورت ویژه ســعی کــرد آن را پیگیری 
کند، بر اساس ماده ۷6 قانون خدمات کشوری هیچ 
فردی در دولت نمی تواند بیش از هفت برابر پایه یک 

کارمند عادی حقوق دریافت کند.
در گزارشــی که مجلس منتشر کرد به ریشه یابی 
حقوق های نجومی پرداخت و به ضرورت راه اندازی 
یک ســامانه جامع شفاف و پاســخگو اشاره کرد. 
موضوعــی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ســاله 
ششم هم روی آن تأکید و دولت مکلف شده بود در 

سال 96 این قانون را اجرا کند.

 بی توجهی به ماده 29 قانون برنامه ششم
ماده 29 قانون برنامه ششم می گوید در سال اول 
اجرای برنامه توسعه، ســامانه ثبت حقوق و مزایا 
را راه اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت ها 
به مقامات، رئیســان، مدیران دستگاه های اجرایی 
شامل قوای سه گانه را فراهم کند تا میزان ناخالصی 
پرداختی به هر یک از مدیران مشــخص شــده و 

امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز 
فراهم شود.

دولت با تأخیری یکســاله دســتورعمل مربوط به 
این ماده را تهیه کرد و در اردیبهشت سال گذشته 
سازمان امور استخدامی کشور اعالم کرد طبق این 
دستورعمل، دستگاه های اجرایی باید در مدت ۱0 
روز اطالعات پرداختی به مدیرانشان را از ابتدای سال 
9۷ وارد این سامانه کنند. به استناد اعالم سازمان 
اداری و اســتخدامی، باید 3 هزار و 9۴6 دســتگاه 
اطالعات خود را در ســامانه حقوق و دستمزد ثبت 

می کردند.
 اما عملکرد مســئوالن در یک سال و نیم گذشته 

چگونه بود؟

  عملکرد 1.5 سال گذشته دستگاه ها
هنوز مشخص نشده اســت چند دستگاه تاکنون 
اطالعــات حقوقی کارکنــان را وارد کرده اند، اما بر 

پایــه آخرین گزارش جمشــید 
امور  رئیس ســازمان  انصــاری، 
اداری و استخدامی کشور، مجلس 
در آذر 9۷ حقــوق نمایندگان و 
کارکنــان اداری خــود را در این 
ســامانه بارگذاری کرده و از 290 
نماینده، 2۴2 نفر اطالعاتشان را 
ثبت کردند و بقیه چون از مجلس 
را  حقوق نمی گیرند اطالعاتشان 

ثبت نکردند. 
بر مبنــای گزارش بهمن ســال 
و  اداری  ســازمان  گذشــته 
استخدامی کشور، در قوه مجریه 

6۴۴ دســتگاه اجرایی وجود دارد کــه تنها 3۱0 
دستگاه اطالعات خود را تا آذر ۱39۷ در سامانه ثبت 
کرده بودند. در آخرین گزارش انصاری در قوه مجریه 
بیشتر دســتگاه ها اطالعات خود را وارد کرده اند و 
تعداد کمی باقی مانده اســت، ولی آمار جدیدی در 

این زمینه ارائه نشده است. با توجه به اینکه به تازگی 
رئیس جمهور دستور بارگذاری اطالعات پرداختی 
صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری تابعه شان را 
در سامانه ثبت حقوق داده است احتماالً اطالعات 

صندوق ها به آمار قبلی افزوده شده باشد.

  سامانه شفافیت در قوه قضائیه
 به صورت داخلی

به گفته وی اما، تاکنون هیچ اطالعاتي از قوه قضائیه 
در سامانه بارگذاري نشده است؛ که بنا به اظهارات 
سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، سامانه 
شفافیت در قوه قضائیه نیز به صورت داخلی نصب و 
اطالعات وارد شده است ولی هنوز در سامانه اداری و 

استخدامی درج نشده است. 
پس از ارائه گزارش ســازمان اداری و استخدامی به 
هیئت وزیران و اعالم اینکه هنوز نهادهای بسیاری 
مبادرت به ثبت اطالعات خود در سامانه نکرده اند، 
دولت در بخشنامه ای چهار بندی، 
تکلیــف جدیدی برای ســامانه 

حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول ایــن بخش نامه، مربوط 
به تعیین بــازه زمانی برای ثبت 
اطالعات است که در واقع مطابق 
با این بند، دستگاه هایی که هنوز 
اطالعات خود را در ســامانه ثبت 
و یا تکمیل نکرده اند فقط تا پایان 
شــهریور برای این اقدام فرصت 

دارند.
حــاال یک ســال و نیــم از ابالغ 
دستورعمل دولت می گذرد و دیروز 3۱ شهریور 98 
آخرین فرصت بود تا دستگاه ها اطالعات پرداختی 
به مدیران و کارمندان خویش را در این سامانه ثبت 
کنند، به طوری که برای دستگاه های نظارتی و عموم 

مردم قابل مشاهده باشد.
با مراجعه به سامانه مشاهده کردیم تنها گزینه ای 
که وجود دارد، دسترســی کارشناسان امور مالی 
معرفی شده از سوی سازمان ها و نهادهاست که با 
وارد کردن کد عبور، برای ثبت اطالعات کارکنان 

خودشان اقدام کنند.

  اطالعاتی در دسترس دستگاه های 
نظارتی نیست 

عضو  پورمختار،  محمدعلی 
مجلس  حقوقی  کمیسیون 
در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
می گویــد: با وجــود اینکه 
نزدیک به دوسال از تصویب 

قانون در این زمینه می گذرد، تاکنون خبری از ثبت 
کردن اطالعات برخی دستگاه ها در دولت نیست و 
اطالعات حتی به صورت مقدماتی نیز در دسترس 

دستگاه های نظارتی نیست.
وی با اشــاره به اینکه مجلس اطالعات خود را وارد 
کرده است، به ضرورت اهتمام تمام دستگاه ها برای 
ثبت اطالعات حقوق کارکنان خود در سامانه ثبت 
حقوق و مزایا تأکید کرده و می افزاید: این الزام قانون 
برای همه دستگاه ها یکسان است و بر این مبنا همه 
باید برای اجرای آن اقدام کنند، در غیر این صورت 
مجلس طبق وظیفــه ذاتی خود برای اجرای قانون 
مصوب، پیگیری های قانونی برای برخورد با متخلفان 

را در دستور کار قرار می دهد.

  معرفی متخلفان براساس ماده 236 
قانون به قوه قضائیه 

عضــو  نــادری،  شــهاب 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز بــا تأکید بر اینکه تعلل 
دستگاه ها در ثبت اطالعات 
کارکنان خود در سامانه ثبت 

حقوق و مزایا به منزله تخلف آنان از قانون محسوب 
می شــود، به خبرنگار ما می گوید: اصرار داریم هر 
چــه زودتر قانون و مطالبه مردم اجرایی شــود تا 
شــائبه ای بین مردم ایجاد نشود که دستگاه های 
اجرایی با وجود قانون مصوب شــده، از شفافیت 

دوری می کنند.
وی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد برای این سامانه 
کارت زرد از مجلس گرفته است، می افزاید: زمانی 
که مجلس قانونی را تصویب می کند و بنا بر اجرای 
آن گذاشــته می شود، همه دســتگاه ها باید برای 
اجرای آن بکوشند و در صورت تخلف، به طورقطع 
متناسب با ضوابط در نظر گرفته شده برخورد انجام 
خواهد شد، ولی از دولت به عنوان متولی اجرای این 
طرح انتظار می رفت در گام اول، خودش اطالعات 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای متبوعش را وارد 
کند و سپس دستگاه های دیگر را به این کار ترغیب 
و در صورت تخطی یک بخش از قانون، او را به افکار 

عمومی معرفی می کرد.
وی تأکید می کند: مجلس کار قانون گذاری خود 
را انجــام داده و در بعــد نظارتی هــم پیگیر این 
ماجراست؛ براساس قانون، مجلس کسانی را که تا 
این مهلت قانونی از اجرای قانون استنکاف کرده اند 
متخلف دانســته و برپایه ماده 236 به قوه قضائیه 

معرفی می کند، در عین حال دیوان محاســبات و 
سازمان بازرسی نیز برای رسیدگی به این تخلفات 

ورود پیدا می کنند.

   هیچ کس مایل به شفاف سازی نیست 
محمد علیزاده، عضو اندیشکده 
شــفافیت بــرای ایــران در 
گفت و گو با خبرنگار ما معتقد 
است که تعلل دستگاه ها برای 
راه اندازی سامانه هیچ گاه پایان 

نمی پذیرد، چون هیچ کدام از قوا مایل به شفاف سازی 
نیستند؛ چه ناظر چه منظور از این اجرای این قانون فرار 
می کنند و توپ را به زمین هم می اندازند، بنابراین تنها 

راه، مطالبه مردمی و شفافیت داوطلبانه است.
وی می افزایــد: ما پیش بینی می کردیم که این اتفاق 
نیفتد، کما اینکه قانون تا پایان سال 96 به دستگاه ها 
مهلت داده بود و می بینید که حاال در نیمه سال 98 
هنوز این اتفاق نیفتاده است، البته گاهی برای خریدن 
زمان مصوباتی مانند مصوبه هیئت دولت برای بارگذاری 
داده ها، مصوبه برای آیین نامه بارگذاری، مصوبه برای 
همکاری دستگاه ها داشتند که بگویند که این کار در 

حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تا پایان ســال 9۷ دولت 50 درصد 
اطالعات خود را وارد کرده و قوه قضائیه هم بخشی از 
اطالعات را ثبت کرده و از دستگاه های ذیل نهاد رهبری 
نیز تنها سازمان تبلیغات این کار را انجام داده، می افزاید: 
به نظر می رسد چون این قانون در برنامه ششم آمده، 
با موکول کردن متواتر آن به زمان های بعدی در حال 
خریدن زمان هستند تا مهلت این برنامه به پایان برسد 
و آن موقع بگویند که این قانون به برنامه قبل مربوط 
می شده و آن را کنار بگذارند، در عین حالی که مجلس 
و دولت نیز عوض می شوند و می شود در کل اصل ماجرا 

زیر سؤال برد.
وی می افزاید: توجه شما را به سخنان جمشید انصاری، 
رئیس سازمان استخدامی جلب می کنم که می گوید: 
»دولت این حق را به خود می دهد که تا سایر دستگاه ها 
اطالعاتشــان را وارد نکرده اند، این سامانه را رونمایی 
نکند«، این حرف به هیچ عنوان مطابق قانون نیست؛ 
دولت باید همان اطالعات را که دارد، وارد و منتشر کند 
تا بعد مردم و مجلس همکاری نکردن سایر سازمان ها 

را مورد پرسش قرار دهند.

آمار ثبت نام کارتخوان پزشکان 
به 31 درصد رسید

حجم معافیت ها و فرار مالیاتی 
بیش از 100هزار میلیارد تومان

کشاورزان با تغییر نرخ ارز به 
جای چغندر، گوجه کاشتند

رشد 13 درصدی ارزش صادرات 
به عراق در پنج ماهه امسال

 افزایش پرونده های قضایی 
با تصویب الیحه تجارت

دفتر  مدیــرکل  فــارس: 
تنظیم مقــررات و نظارت بر 
امور  ســازمان  برون سپاری 
مالیاتی گفت: تا ظهر یکشنبه 

3۱ درصد پزشکان کارتخوان خود را در سامانه 
مالیات ثبت کرده اند. علی رستم پور در مورد بسته 
شدن سامانه ثبت کارتخوان برای مشموالن نیز 
گفت: این سامانه هیچ وقت بسته نمی شود، چون 
شاید پزشکی ماه بعد مجوز طبابت بگیرد و حتی 
همه پزشکانی که تا این لحظه ثبت نام نکرده اند، 

می توانند کارتخوان خود را ثبت کنند.

جعفرزاده  غالمعلی  فارس: 
ایمن آبادی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: 
حداقــل ۴0 هــزار میلیارد 

تومان فرار مالیاتی داریم. اگر در قوانین بازنگری 
کنیم و معافیت های مالیاتی را نیز حذف کنیم 
امکان کسب ۷0 تا 80 هزار میلیارد تومان دیگر 
نیــز وجود دارد. پس حجــم معافیت ها و فرار 
مالیاتی بیش از ۱00 هزار میلیارد تومان است. 
جدی ترین گزینه بــرای افزایش درآمد دولت، 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

وزیر  حجتــی،  اقتصــاد: 
اینکه  بیــان  با  کشــاورزی 
تغییرات نرخ ارز، نظام کشت 
در کشور را تحت تأثیر قرار 

داده است، گفت: این تغییر موجب رونق صنعت 
چای و ابریشم شــده؛ اما در برخی محصوالت 
مانند چغندرقند اثر منفی داشــته، زیرا بعضی 
از کشــاورزان بــه جای رعایت برنامه کشــت 
این محصول که در کاهش وابســتگی کشــور 
به واردات شــکر نقش دارد، محصوالت دیگر 

همچون گوجه فرنگی و هندوانه کشت کردند.

اقتصــاد: ســید حمیــد 
حســینی، دبیــرکل اتــاق 
مشترک ایران و عراق از رشد 
صادرات در پنج ماهه امسال 

نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود در ایام اربعین به دلیل 
ازدحــام جمعیت و ترافیک جاده ای صادرات به 
این کشور متوقف شود .ارزش صادرات ایران به 
عراق در پنج ماهه ســال گذشــته 3 میلیارد و 
۴39 میلیون دالر و در سال جاری در این مدت 

3 میلیارد و 90۷ میلیون دالر بوده است.

 اقتصــاد: ســید محمــد 
صادق الحسینی اقتصاددان، با 
بیان اینکه روند تصویب الیحه 
تجــارت ایــرادات فرایندی و 

محتوایی دارد، اظهار کرد: به لحاظ فرایندی الیحه 
تجارت مراحل مرسوم را طی نکرده است، چرا که 
این الیحه باید مراحل مختلف را در کمیســیون 
اقتصادی، پژوهش های ضــروری و حتی نظرات 
فعاالن اقتصادی را طی می کرد تا بتواند وارد مرحله 
قانون گذاری شــود.   افزایش حجــم پرونده های 
قضایی یکی از تبعات تصویب الیحه تجارت است.

چهره خبر
یک اقتصاددان عنوان کرددبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق خبردادوزیر کشاورزی مطرح کردیک نماینده خبر دادعلی رستم پور:

دولت باید همان 
اطالعات را که 
دارد، وارد و منتشر 
کند تا مردم و 
مجلس همکاری 
نکردن سایر 
سازمان ها را مورد 
پرسش قرار دهند

بــــــــرش

 کمبود قطعات خودرو برطرف می شود     تجارت نیوز: رحمانی درباره وضعیت خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ شرکت های خودروساز گفت: بخشی از کمبود قطعات در مورد خودروهای صفر اتفاق افتاده 
بود، به طوری که خودروسازان دو ماه پیش، بیش از 1۵0 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف پارکینگ داشتند اما در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص رو به کاهش است و طبق صحبتی که با مدیر یکی از شرکت های 

خودروساز داشتم، مشخص شد تعداد خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ این خودروساز از 80 هزار به 30 هزار دستگاه رسیده است.

گزارش روز

راى اصالحى
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  139860330002004326مرب ــماره  ش راى 
ــى قهرمانى مهران   مبنى بر  ــوط به تقاضاى آقاى بداقعل 1391114430002008545مرب

ــماره 1975 اصلى  در بخش دو قم . ــمتى از پالك ش ــدانگ قس ــند مالكيت شش صدور س
باتوجه به اينكه راى هيات تاكنون اجرا نشده لذا مفاد راى به شرح زير اصالح مى گردد در 
ــت كه پالك صحيح آن 1975  ــتباها پالك 1957 اصلى قيد گرديده اس راى فوق الذكر اش
ــد راى  ــد و بقيه مفاد و مندرجات راى بقوت خود باقى مى باش اصلى بخش دو قم مى باش

ــد.9808181 صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباش
ــف 1241)  ــدس ( م ال ــه ق روزنام

ــناد منطقه دو قم  رئيس ثبت اس

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و مشاعى 

ــم تصرفات مالكانه  ــناد و امالك منطقه يك ق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و 

ــرح آراء ذيل تاييد نموده اند.  ــتناد مدارك موجود در پرونده به ش به اس
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001006112 ــماره  ش رأى  1ـ 
ــدانگ يك باب  ــم فضيله برين فرزند محمدعلى در شش 1397114430001000507 خان
ساختمان بمساحت 85/92 مترمربع پالك شماره  3 فرعى از 10295 اصلى واقع در بخش 
ــند قطعى 10573 مورخ 94/11/26 دفترخانه 88 قم.  يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

ــف 2828) (م ال
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001005812 ــماره  ش رأى  2ـ 
ــدانگ يك  ــى نديمى فرزند على اصغر در شش ــاى مصطف 1396114430001001003 آق
ــماره 10857 اصلى واقع در بخش  ــاحت 152/90 متر مربع پالك ش ــاختمان  بمس باب س
ــاعى صادره در دفتر 360 صفحه 504 به  ــند مالكيت مش 1حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

ــند قطعى 100910 مورخ 75/2/16 دفترخانه 3 قم. (م الف 2829) موجب س
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001007424 ــماره  ش رأى  3ـ 
ــدانگ يك باب  ــد محمود در شش ــزدى فرزن ــى ي ــاى عل 1397114430001002082 آق
ــاحت 31/32 متر مربع پالك شماره 6457 اصلى واقع در بخش يك حوزه  ــاختمان بمس س
ــهرى  ــطه از عباس زند خانه ش ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس
فرزند محمود سند صادره در دفتر 29 صفحات 374 و 371 به موجب سند قطعى 75862 

ــف 2830) ــم. (م ال ــه 40 ق ــورخ 1362/3/3 دفترخان م
ــر آگهى و انقضاء موعد  ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب  ــند مالكيت رس مقرر س

ــخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اش
ــناد منطقه  ــت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس ــار آگهى نوب ــدت 2 ماه از تاريخ انتش م
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت  ــليم و رس يك قم تس
ــم و گواهى آنرا به اين اداره  ــت خود را به مرجع قضائى تقدي ــه دادگاه مراجعه و دادخواس ب
ــند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه  ــت كه صدور س تحويل نمايند الزم به توضيح اس

ــدس)9808182 ــود. (ق ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب متض
ــارنوبت اول: 1398/7/1 تاريخ انتش

ــارنوبت دوم: 1398/7/16 تاريخ انتش
ــناد و امالك منطقه يك قم محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اس

ــماره نامه :139804908309000224 ش
ــه:1398/06/25  ــخ نام تاري

ــماره پرونده : 139804008309000027/1  ش
ــماره بايگانى پرونده: 9800030  ش

<< اگهى ابالغ اجرائيه >>
ــى 5220067931 به  ــماره مل ــى به ش ــيله به آقاى رضا طالبى بدرآباد فرزند عيس بدينوس
ــوچ فعال مجهول  ــتاى محمد آباد بل ــتان چناران ـ روس ــوى ـ شهرس ــان رض آدرس : خراس
ــين بموجب سند ازدواج شماره  ــداللهى فرزند حس المكان ابالغ ميگردد كه خانم صديقه اس
ــكه بهار  53168 مورخه 95/06/08 مبنى بر وصول مهريه خود به ميزان تعداد 10 عدد س
ــه نموده  ــما در دفتر خانه ازدواج 9 سربيش آزادى طرح جديد ، تقاضا صدور اجرائيه عليه ش
ــت ابالغ به اداره ثبت  ــكيل و جه ــه 9800030 در اين اداره تش ــه پرونده اى تحت كالس ك
ــناد چناران نيابت داده ميشود و چون بر طبق نامه ارسالى اداره مذكور، ابالغ اجرائيه در  اس
ــتانكار هم نميتواند موقعيت مكانى يا سكونت شمار  ــند ميسر نگرديده و بس ــانى متن س نش
ــمى  ــناد رس ــتانكار و وفق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اس را معرفى نمايد لذا با تقاضاى بس
ــود و  ــار آگهى ميش الزم اجرا اجرائيه صادره فوق الذكر در يك نوبت در روزنامه كثير االنتش
ــمى ابالغ نيز محسوب مى  ــار اين اگهى كه روز رس چناچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
ــما تعقيب  گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننمائيد عمليات اجرايى برابر مقرارات عليه ش

ــردد. 9808180 ميگ
ــين مصلحى ــه / محمد حس ــمى سربيش مدير اجرا واحد اجراى اسنادرس

ــماره 14/98/3645   تاريخ 98/6/31                                                                         ش
]گهى دعوت افراز                                                        
نظر به اينكه خانم آمنه حيدرى فرزند جعفر تقاضاى افراز سهم خود ار پالك 340 فرعى ار 
1 اصلى بخش 4 زبرخان را دارد و به علت معلوم نبودن اقامتگاه مالكين مشاعى درخواست 

ــار و درج در روزنامه را داشته لذا بدينوسيله به استناد ماده 6 آيين نامه  ابالغ از طريق انتش
ــيه حيدرى و حوران  ــن حيدرى و آس ــاع به خانم ها سوس قانون افراز و فروش امالك مش
ــر رحمانى و محمد تقى  ــماعيل رحمانى و جعف ــى و آقايان محمد رضا حيدرى و اس رحمان
حيدرى و حسن مرشدلو كه نيم دانگ خود را به محمد مهدى مرشدلو صلح مشروط نموده 
است و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى 
خواهان كه در مورخه 98/7/22 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك مزبور به عمل خواهد 
ــانند عدم  ــده در محل حضور بهم رس ــذا كليه افراد ذينفع ميتوانند در تاريخ ذكر ش ــد ل آم
ــاده 17 آيين نامه اجرائى  ــراز نخواهد بود اين آگهى مطابق م ــور آنان مانع عمليات اف حض
ــناد رسمى الزم االجرا به كليه افراد ذينفع در پالك فوق الذكر ابالغ و فقط در يك  مفاد اس

ــار مى يابد .9808172 نوبت انتش
ــوى                          ــن پورموس ــييد حس س

ــناد و امالك زبرخان               رئيس ثبت اس

آگهى مزايده اتومبيل 
ــم  ــين قاس ــه9700194 عليه محمد حس ــده مال منقول پرونده اجرايى كالس ــى مزاي آگه

ــادى آب
ــه9700194يك دستگاه اتومبيل سوارى رانا مدل1393رنگ  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــماره  ش 78/162 س45  ــه  مصوب ــالك  باپ 162س45   /  78 ــى  انتظام ــماره  بش ــفيد  س
ــتگاه متناسب بامدل فرسوده شده  ــى049502 وضعيت اتاق نسبتا خوب وضعيت دس شاس
ــازى دارد الستيك 40درصد كارايى  ــته گلگيرعقب چپ نيازبه بازس چراغ عقب چپ شكس
ــم آبادى كه  ــين قاس ــودوزى خوب متعلق به آقاى محمد حس ــوب وت ــبتا خ دارد موتورنس
ــده ازساعت 9 الى12  ــمى به مبلغ 385000000ريال ارزيابى ش ــناس رس طبق نظر كارش
ــوا پاركينگ  ــده واقع درپيش ــنبه مورخ98/7/29درمحل پاركينگ خودرو توقيف ش روزدوش
ــغ پايه 385000000ريال  ــد مزايده ازمبل ــروى انتظامى از طريق مزايده بفروش مى رس ني
ــه هاى قانونى  ــود وكليه هزين ــنهادى نقدا فروخته مى ش ــه باالترين قيمت پيش ــروع وب ش
ــد ضمنا چنانچه  ــده نقدا وصول خواهد ش ــروحق مزاي ــت ونيم عش ــده برنده مزايده اس بعه
ــمى گردد مزايده روزادارى بعدازتعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر  روزمزايده تعطيل رس

ــار: 98/7/1 آ-9808174 ــد187 ث/م الف تاريخ انتش برگزارخواهد ش
ــوا ــتان پيش ــناد وامالك شهرس رييس اداره ثبت واس

آگهى دعوت افراز
ــاعى  ــيبك وكالتا از طرف رضا كوثرى فرزند ابراهيم احدى از مالكين مش چون آقا عباس ش
پالك 258 فرعى ازيك- اصلى واقع   در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست 
شماره 9735- ز  مورخ 1398/6/5 طبق وكالتنامه شماره 26189 – 87/12/10 دفترخانه 

شماره 27 زابل تقاضاى افراز سهمى خود/موكل خويش را از پالك مرقوم باستناد به قانون 
ــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز  افراز و فروش امالك مش
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى 
ــناد رسمى الزم االجرا آگهى مى  ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس باش
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل  ــاع و كس ــاير مالكين مش گردد و از س
ــنبه مورخ 1398/7/24  ــاعت 8 صبح روزچهارش به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــا حضور و نظارت آنان  ــانند تا ب ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس ــن اداره و ي دراي
ــل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز  عم

ــد. 9808161 م الف:821 نخواهد ش
ــار :  1398/7/1  تاريخ انتش

ــروى ــدى پهلوان مه
ــناد و امالك زابل رئيس اداره ثبت اس

ــمه تعالى بس
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبت 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين  ــماره 139860324009001425 – 98/5/27 هيات موض ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيرازى فرزند  ــن على اكبرزاده ش ــارض متقاضى آقاى محمدحس ــه و بالمع ــات مالكان تصرف
ــماره ملى 2549241274 در ششدانگ  ــنامه 6128 صادره از سپيدان به ش بشماره شناس
ــده  ــاحت 137 مترمربع پالك 16 فرعى از 2307 اصلى مفروز و مجزى ش يكبابخانه به مس
ــى و چهار برادر  ــهر خريدارى از رئيس عل ــى واقع در بخش دو بوش ــالك 2307/2 اصل از پ

ــت. ــمى گرديده اس مالك رس
ــود در صورتى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س ــخاص نس كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مرجع قضايى  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق سند 

ــد. م الف:830  آ-9808113 مالكيت صادر خواهد ش
ــار نوبت اول:98/7/1 تاريخ انتش

ــار نوبت دوم:98/7/16 تاريخ انتش
ــرى  ــس امي رئي

ــهر ــتان بوش ــناد و امالك شهرس رئيس اداره ثبت اس
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

پیشنهاد آموزش و  پرورش برای پرداخت ۵۰ درصد معوقات معلمان تسنیم: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره این موضوع که قرار است در 
هفته های آینده چه میزان از بدهی 9۰۰میلیارد تومانی آموزش  و پرورش به فرهنگیان پرداخت شود، اظهار  کرد: وزیر آموزش و پرورش رایزنی هایی با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کشور داشته است و آن ها 

قول داده اند ۵۰درصد معوقات سال گذشته را روزهای آینده به آموزش  و پرورش پرداخت کنند.باید تالش کنیم حقوق شهریور فرهنگیان نیز به موقع پرداخت شود.

 عضویت بیش از ۴ هزار کودک و نوجوان انگلیسی 
در باندهای مواد مخدر

مهر: بیش از ۴هزار نفــر از کودکان و 
نوجوانــان انگلیســی در باندهای مواد 

مخدر شهر لندن فعالیت می کنند.
به گزارش ایندیپندنت بر اساس آمارها، 
۴۶درصد افراد مرتبط با باندهای مواد 
مخدر لندن را نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال 
تشــکیل می دهند. به عالوه ۲۹درصد 

افراد عضو در این باندها، جوانان ۲۰ تا ۲۵ و یک سوم آن ها را افراد زیر ۱۸ سال 
تشکیل می دهند.

از این افراد برای حمل و انتقال مواد مخدر و پول به دیگر شــهرهای انگلستان 
استفاده می شود و بسیاری از آن ها در معرض حمالت چاقویی قرار دارند.

بررسی ها حاکی از آن است که بسیاری از دختران جوان عضو در این باندها، مورد 
سوءاستفاده و خشونت قرار گرفته اند.   

گسترش حمالت باج افزاری برای کاربران خانگی
مهر: مرکز ماهر نســبت به گسترش 
حمالت باج افــزاری در بیــن کاربران 
خانگی هشدار داد و از کاربران خواست 
از باز کردن پیام های مشکوک در ایمیل 

و شبکه های اجتماعی خودداری کنند.
مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگی 
عملیات رخدادهای رایانه ای اعالم کرد: 

مشاهدات صورت گرفته نشان می دهد که در بازه زمانی یکماهه اخیر، با رشد و 
گسترش باج افزارهایی همچون STOP/Djvu که کاربران خانگی را مورد حمله 

قرار می دهند، شدت حمالت باج افزاری بیشتر شده است.
بررسی ها نشــان می دهد که عمده دالیل آلوده شدن این رایانه ها، کلیک روی 
لینک های آلوده، دریافت فایل های اجرایی مخرب، کرک ها و نرم افزارهای فعال ساز 
و همچنین ماکروهای آلوده موجــود در فایل های محصوالت ادوبی و آفیس با 

پسوندهای ppt، doc، pdf و... هستند.
مرکز ماهر برای جلوگیری از آلوده شــدن رایانه های شخصی کاربران خانگی و 
همچنین کاهش آسیب های ناشی از حمالت باج افزاری، به کاربران توصیه کرده است:

۱. نسبت به تهیه نسخه های پشتیبان از اطالعات ارزشمند و نگهداری به صورت 
غیر برخط اقدام کنید.

۲. از بــاز کردن پیام های مشــکوک در محیط های مختلــف از جمله ایمیل، 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی پرهیز کنید.

۳. از دریافت فایل های اجرایی از منابع ناشــناس پرهیــز کنید. به طور ویژه از 
دریافت کرک نرم افزارها به خصوص فعال ســازهای ویندوز و محصوالت آفیس 

خودداری کنید.
۴. از به روز بودن سیستم عامل و محصوالت ضدویروس اطمینان حاصل کنید. در 
بسیاری از موارد، ضدویروس ها از تشخیص بهنگام باج افزارها ناتوان هستند. دلیل 

این موضوع گسترش کاربرد RaaS در بین باج افزارهای امروزی است.
مفهــوم RaaS یا »باج افزار به عنوان یک خدمت« زمانی به کار برده می شــود 
که گروهی نســبت به تهیه بستر حمله یعنی فایل های مخرب و بستر ارتباطی 
اقدام کرده و طیف گســترده ای از مهاجمان عموماً با دانش پایین تر با در اختیار 
گرفتن انواع فایل های جدید و سفارشی سازی شده که تا آن لحظه توسط هیچ 

ضدویروسی مشاهده نشده است، اقدام به حمله می کنند.
۵. همواره نســبت به عالیم آلودگی باج افزار از قبیل تغییر پسوند فایل ها، پیغام 
باج خواهی، کاهش محســوس ســرعت سیســتم عامل و... حساسیت داشته و 
در صورت مشــاهده موارد مشــکوک به آلودگی، پیش از هر اقدامی از خدمات 

مشاوره ای مرکز ماهر در این زمینه استفاده کنید.

 کشف ردپای دایناسورهای صد میلیون  ساله 
در شمال غربی چین 

تسنیم: به تازگی رد گروه هایی از دایناسورها در استان شانشی چین پیدا شده 
که قدمت آن به ۱۰۰ میلیون سال پیش بازمی گردد.

یک گروه باستان شناسی در چین به تازگی رد گروه هایی از دایناسورها در استان 
شانشی چین را پیدا کرده که قدمت آن به ۱۰۰ میلیون سال پیش بازمی گردد؛ 
این استان در شمال غربی چین واقع شده که ۹ رد پا از دایناسورها در این مکان 
پیدا شده است.از بین این رد پاهای صد میلیون ساله پنج مورد به صورت واضح 
مشخص است که به دوره کرتاسه بازمی گردند؛ پیدا کردن این فسیل ها در منطقه 
بیابانی کمی غیرمعمول است و با این کشف دانشمندان به بررسی های بیشتری 

در این منطقه خواهند پرداخت.

امروز زنگ پیشرفت دوباره به صدا درمی آید
امروز پس از گذشت سه ماه باز هم یک بار دیگر خیابان های کشور با حضور بیش از 
۱۴ میلیون دانش آموز برای تمامی خانواده ها یا خاطره می شود و یا تجدید خاطره.

صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند نخســتین گام پیشرفت از سوی مادران و 
دومین گام توســط مدرسه برداشته می شود؛ معلم خوب، فرزندان خالق، آینده 

خوب.
بنابراین با پذیرفتن این دیدگاه باید این نکته را نیز پذیرفت که سرمایه گذاری در 
این نظام، نه تنها هزینه نیست که عواید حاصل از آن در درازمدت به توسعه در 

تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر می شود. 
با این حال تحلیل و بررسی فراز و نشیب های درونی این نظام آموزشی و تربیتی 
حاکی از آن است که برنامه  ریزان اجرایی کشور یا تاکنون اعتقاد چندانی به این 
موضوع نداشــته اند یا به بهانه وجود چالش های پیش رو که عمدتاً نیز ناشی از 

کمبودهای اقتصادی است، آن را دغدغه نخست کشور تلقی نکرده اند.
افزایش ۵۰۰ هزار نفری جمعیت دانش آموزی امســال نسبت به سال گذشته از 
یک سو، وجود ۳هزار کالس درس ابتدایی باالی ۴۱ نفر و نگرانی از افزایش تراکم 
کالس های درســی و دو یا سه شــیفته شدن مدارس در برخی مناطق به دلیل 
کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی به ویژه در حاشیه کالنشهرهایی همچون 
تهران از سوی دیگر، اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری سرمایه گذاران و خیران را 

در این حوزه دوچندان می کند.
عالوه بر این موضوع تحقق عدالت آموزشی و برنامه ریزی به منظور امکان تحصیل 

تمامی کودکان الزم التعلیم را نیز نباید از خاطر دور داشت.
گرچه امســال هنوز مسئوالن به هر دلیل، آماری از شــمار کودکان بازمانده از 
تحصیل را ارائه نداده اند اما بر اساس اظهارات احمد میدری، معاون رفاهی وزارت 
رفاه ۱۱۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کل کشور تنها در مقطع ابتدایی در 
سال گذشته شناسایی شده اند که به دالیلی همچون معلولیت و یا فقر به مدرسه 
نمی روند و باید برای پیوستن آن ها به صف دانش آموزان کشور آستین همت باال 
زد. مهرماه و بازگشایی مدارس با تمام خاطرات آن؛ دغدغه های تکراری و گره های 

باز نشده دیگری نیز دارد.
وعده های پرتکرار و متناقض رتبه بندی، پرداخت معوقات معلمان، مدیریت های 
سلیقه ای برخی از مدیران مدارس، مشکالت رفاهی معلمانی که بخش عمده ای 
از آن ها را نیروهای حق التدریسی تشکیل می دهند، بازنشستگی های پیش روی 
معلمان و دغدغه کمبود نیرو، مدارس فرســوده یا مدارسی که هنوز از خشت و 
گل اند و... تنها بخشی از داستان تکراری مشکالت بزرگ ترین نظام آموزشی کشور 

است که هر سال با آمدن مهر دوباره تکرار می شود.
با این حال نباید از روی دیگر سکه و اهتمامی که برخی از مسئوالن این نظام در 
این خصوص نشــان داده اند نیز به سادگی گذشت. اقداماتی که اگر با مالحظات 
بومی و نظارت جدی بر شــیوه اجرای آن تحقق یابــد می توان به کارکرد مؤثر 

مدرسه برای نیل به توسعه امیدوار بود.
اگر اجرای برنامه هایی همچون میز نماد با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
بازنگری در دســتورعمل اردوهــای دانش آموزی، طــرح تکالیف مهارت محور، 
راه اندازی اتاق بازی و یادگیری در مدارس، برنامه جامع خشونت زدایی در مدارس 
ابتدایی  و... منجر به حرکت در ریل سند تحول بنیادین و اصالح در نظام آموزش 
و پرورشی کشــور شــود آن وقت می توان امیدوار بود که قطار تعلیم و تربیت 

می تواند در زمان مورد انتظار مسافران خود را به ایستگاه پیشرفت برساند.

مردادماه  نیمه  مصدق   محمود  جامعه/   
اجتماعی  کاربران شبکه های  از  برخی  امسال، 
تصاویری از تابلوهای چند کوچه را در فضای 

مجازی منتشر کردند. 
تابلوهایی که پیش از آن به نام شهدا مزین بود 
آن حذف  از  را  شهید  مقدس  عنوان  حاال  اما 
از  بعضی  در  اقدام  این  انتشار  با  بودند.  کرده 
سایت ها و خبرگزاری ها موضوع تا صحن علنی 
از  یکی  تذکر  و  تهران  شهر  شورای  نشست 

اعضای آن پیش رفت.
از آن پس بحث در خصوص چرایی این موضوع 
شتاب بیشتری به خود گرفت. حناچی، شهردار 
پایتخــت پس از گره زدن رشــته تغییرات در 
تابلوها به پنج ســال گذشــته، منتقدان را به 
جوســازی متهم کرد؛ منتقدانی که به قول او 
به دنبال اعتالی نام شــهید نیستند و مسائل 
دیگری مدنظرشــان است. کســانی که پروژه 
تخریب و دروغ پراکنی را با دستور کاری برخی 
از مرتبطــان با حوزه رســانه دنبال می کنند و 
ناآگاهانه به شــیپوری می دمند که هیچ کس 

و مرجعی از آن سود نمی برد. 
ســردار ســیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیته 
جســت وجوی مفقودین ســتاد کل نیروهای 
مســلح نیز در صفحه شــخصی اش در فضای 
مجازی این حرکت را حرکتی خزنده دانســت 

که باید فریاد کشید. 
این در حالی اســت که ســردار بهمن کارگر، 
رئیس ســتاد مرکزی مراسم بزرگداشت هفته 
دفاع مقــدس معتقد بــود حذف نام شــهدا 
از کوچه هــا کاری ســهوی بوده و کســی در 
جمهوری اســالمی ایــران درباره نام شــهدا 

نمی تواند عمداً چنین کاری انجام دهد.
از ســوی دیگر و در حالی که محسن هاشمی، 
رئیس شورای شهر تهران اعتراض به این اقدام 
را سیاســی کاری، ساختگی، فرافکنی و فرار به 
جلو و »فتوشــاپی« و غالمحســین محمدی، 
رئیــس مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملل 
شهرداری تهران آن را دروغی بزرگ می دانست؛ 
زمزمه های این اقدام مشابه از چند شهر دیگر 
کشور همچون مشــهد، ارومیه، کرمان، تبریز، 
شیراز، جیرفت، ســیرجان و... هم شنیده شد. 

گفته می شد در کوهبنان نام شهیدی از یکی از 
کوچه های شهر برداشته و نام مارکوپولو را روی 

آن گذارده اند.
این اتفاق وقتی در تبریز افتاد؛ حجت االســالم 
آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان 
شرقی در نماز جمعه اعالم کرد: »برای بار اول 
تذکــر می دهیم که عامالن این اقدام در جهت 
اصالح برآیند وگرنه با خشــم مردم آذربایجان 

مواجه خواهند شد«.
در رشــت نیز پــس از آنکه خبــری مبنی بر 
حــذف نام شــهید از یکــی از کوچه های این 
شــهر در فضای مجازی منتشــر شد، »قانع«، 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری این 
شــهر آن را ۱۰۰ درصد تکذیب کرد و گفت: 
شهردار در دســتورعملی ابالغ کرده که همه 
شــهرداران مناطق از طریــق معاونت خدمات 
شهری و نواحی، همه کوچه ها را بررسی کنند 
که اگر موردی اینچنینی مشــاهده شد مشکل 

رفع شود.

 حذف نام شهدا یک اتفاق نیست
 مجتبی شاکری، دبیر کل 
انقالب  جانبازان  جمعیت 
اســالمی و رئیس کمیته 
چهارم  دوره  نام گــذاری 
شهر  اســالمی  شــورای 
تهران در خصوص ارزیابی خود از آنچه گذشته 
بــه روند نام گذاری معابر در شــورای شــهر و 
اجرای آن توســط پیمانکار شــهرداری اشاره 
می کنــد و می گوید: در طول چهار ســالی که 
ریاســت کمیته نام گذاری شورای چهارم را به 
عهده داشته ام به یاد ندارم که چنین اتفاقی رخ 

داده باشد. 
عالوه بر این گزارشــی که رســانه ملی در این 
خصــوص تهیه کرده نشــان می دهد حذف نام 
شهید از پالک بعضی از معابر فقط مختص تهران 
نیست و این اتفاق در چندین شهر دیگر هم رخ 
داده اســت بر این اساس به نظر نمی رسد حذف 

نام شهدا از پالک بعضی از معابر اتفاقی باشد.
وی  می گوید: از یک طرف نام شــهید از پالک 
معابر حذف می شود و از ســوی دیگر افرادی 

که بدنام هســتند نامشان بر 
حوادث  این  می نشیند.  معابر 
در راستای اهداف یک دیدگاه 
خاص فرهنگــی رخ می دهد. 
به  می خواهد  کــه  دیدگاهی 
ولنگاری فرهنگی دامن بزند. 

راه هــای  خصــوص  در  وی 
ممکــن بــرای تقویت غیرت 
انقالبــی و دینــی در جامعه 
با رصــد و گزارش  می گوید: 
کردن اتفاقات توسط رسانه ها 
می توان  دلســوز  مسئوالن  و 

تقویت  را  انقالبی جامعه  غیرت 
کــرد. در این صورت مردم نســبت به فرهنگ 
ایثار و شــهادت بیشــتر حســاس می شوند و 

مطالبه می کنند. 

 دفاع از آرمان های شهدا ارزشمندتر است
محمدحسن  حجت االسالم 
کاویانی راد، معاون فرهنگی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در پاسخ به قدس در واکنش 
این خصوص  آنچــه در  به 
اتفاق افتاده، می گوید: آنچه در این میان اهمیت 

دارد واکنش های خوب مردم و 
رسانه هاست. البته در کنار این 
دو ضلع واکنش مســئوالن هم 
قابل توجه بوده است؛ به طوری 
که شهرداری تهران از وقوع این 
اتفــاق عذرخواهی کرده و قول 
داده ضمن جبــران این قصور، 
موضوع را پیگیری و با کسانی 
که عامدانه در این قضیه نقش 
داشــته اند برخورد کند. ضمن 
اینکه در سامانه هم اعالم شده تا 
اگر کســی حذف نام شهید از 
پالکی را مشاهده کرد گزارش کند تا سیستم آن 

را اصالح کند. 
وی با اشــاره به اینکه در کنار نام شهدا و مقام 
شــهدا باید دفاع از ارزش ها و آرمان های شهدا 
هم مهم باشــد، تصریح می کند: حتی دفاع از 
آرمان های شهدا از نام شهدا ارزشمندتر است. 
بنابراین در این خصوص همه مکلف هســتیم 
حساسیت نشــان بدهیم. عالوه بر این جامعه 
باید نســبت به این موارد یــا فالن کتاب و هر 
محصــول فرهنگی که عماًل در تعارض و تضاد 
آشــکار با فرهنگ ایثار و شــهادت اســت هم 

حساسیت داشته باشد. 

وی می افزاید: دشــمن بیکار نمی نشیند و در هر 
موقعیتی تالش می کند تا نام و آرمان های شهدا را 
که عناصر اقتدار نظام هستند، تضعیف کند. آنچه 
مهم است، اینکه رسانه ها و مسئوالن با تیزبینی و 
هوشیاری این گونه تهدیدات را رصد کنند و هر 
جا که احساس می کنند جریانی از بیرون به این 
کار دامن می زند و یا غفلتی از درون زمینه ســاز 
تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت می شود به موقع 

نسبت به آن واکنش نشان دهند.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد شــهید و همه جامعه 
مســئول هســتند تــا در برابر کمرنگ ســازی 
ارزش های ایثار و شهادت سکوت نکنند و از خود 
غیرت انقالبی و دینی نشان بدهند، می گوید: بر 
این اســاس در اتفاق یاد شده ما هشدار و تذکر 
دادیم. حتی مکاتبه ای با وزارت کشــور داشتیم 
که در نهایت منجر به صدور ابالغیه ای مناســب 
در این زمینه شد به طوری که رسماً اعالم شده 
است موضوع نام گذاری ها پیگیری و بر پیمانکاران 
نظارت شــود. البته در این راستا دو پیشنهاد هم 
ارائه دادیم؛ نخست استانداردسازی نام گذاری ها و 
دوم ایجاد یک سامانه برای ثبت تمام مشخصات 
معابر و اماکنی که به نام شهدا نام گذاری می شود 
تــا این گونه کار نظارت و کنترل به خوبی انجام 

بگیرد. 

 آنچه همواره می ماند
آنچه در ایــن میان از اهمیت قابل مالحظه ای 
برخوردار اســت این اســت که با وجود آنکه 
عده ای گمان می کنند مشــکالت امروز جامعه 
ممکن اســت بــه کمرنگ شــدن آرمان های 
انقالب و شــهدا از یک ســو و نیز غیرت ملی 
نسبت به مفاهیم ارزشمندی همچون شهید و 
شهادت بینجامد؛ اتفاقاتی اینچنین خواه آن را 
ســازمان یافته و یا سهوی بدانیم ثابت می کند 
که ارزش های پایداری همچون فرهنگ جهاد 
و شهادت و نام مبارک شهیدان انقالب و دفاع 
مقدس همچنان بر تارک تاریــخ پرفروغ تر از 

پیش خواهد درخشید.
و چه خوش سرود مرتضی امیری اسفندقه:

کم کم بدل به قلعه متروکه می شود
شهری که کوچه هاش به نام شهید نیست

بازگشت نام شهید به تابلوهای کوچه ها و خیابان ها با غیرت ملی

شهری که کوچه هاش به نام شهید هست

این حوادث در 
راستای اهداف 

یک دیدگاه خاص 
فرهنگی رخ 

می دهد. دیدگاهی 
که می خواهد به 

ولنگاری فرهنگی 
دامن بزند 

بــــــرش
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دستچین

اتمام حجت با داروسازانی که داروخانه اجاره می دهند
میزان: محمدرضا شانه ســاز، رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: 
خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه تخلف محرز داروســازان 
است و مشاهده چنین تخلفاتی با توجه به غیرقانونی بودن فرایند 
با برخورد های الزم مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه تحویل هر 
نوع دارو یا صدور چک باید از سوی شخص مؤسس صورت بگیرد 

در صورتی که این موضوع با اختالل مواجه شود تخلف است.

5هزار مدرسه، زیر پنج نفر دانش آموز دارند
ایرنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آمــوزش و پرورش گفت: 
اکنون توزیع دانش آموزان در مدارس مختلف ایران متناســب 
نیســت چون در برخی مناطــق تراکم دانش آمــوز زیاد و در 
برخی دیگر کم اســت. به عنوان نمونه در ۵هزار مدرسه تعداد 
دانش آموزان زیر پنج نفر است و ۱۴هزار مدرسه نیز زیر ۱۰ نفر 

دانش آموز دارند.

قبض های کاغذی برق 12هزار درخت را قطع می کرد
ایرنا: اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه ساالنه جلوگیری از قطع 
۱۲هزار درخت برای تهیه کاغذ قبوض برق، تأثیر بســزایی در 
مدیریت بهینه دارد، گفت: ساالنه برای چاپ قبض های کاغذی 
نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان هزینه صورت می گرفت. امســال 
از این محل اســتفاده های بهتری خواهد شد و تالش می شود 

قبض های کاغذی آب هم حذف شوند.

1۹ درصد پسران متوسطه اول دارای رفتارهای پرخطر
ایسنا: فریبرز درتاج، معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، 
با اشــاره به تحقیقاتی که درباره وضعیت سالمت روان دانش آموزان 
انجام شده اســت، گفت: براساس این تحقیقات، ۱۹.۷درصد پسران 
مقطع متوسطه اول دارای رفتارهای پرخطر هستند. همچنین بر پایه 
پیمایش سالمت روان سال ۹۷، به طور کلی ۲۳.۶درصد از افراد ۱۵ تا 
۶۴ ساله ساکن کشور دچار یک یا چند اختالل روان پزشکی هستند. 

دولتی ها بهتر از غیر دولتی ها
خانه ملت: ســیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس می گوید: اینکه عده ای مدعی هســتند سطح 
آموزشی مدارس غیردولتی باالتر از مدارس دولتی است را به عنوان 
کارشناس جزء نمی پذیرم؛ چراکه مدارس غیردولتی خیلی از دروس 
را به فراموشی ســپرده اند و مهارت های زندگی، دروس مربوط به 

فرهنگ، تاریخ، تعلیم و تربیت برای خیلی از آن ها مهم نیست. 

شرط آموزش و پرورش برای همکاری با »عصر جدید«
میزان: علی رمضانی، مدیــرکل فرهنگی هنری، اردو ها و فضا های 
پرورشی وزارت آموزش  و پرورش در خصوص همکاری این وزارتخانه 
با برنامه عصر جدید گفت: برنامه عصر جدید تاکنون مکاتباتی با ما 
انجام نداده که آموزش و پــرورش در این حوزه ورود پیدا کند. اگر 
این برنامه عالقه مند به استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش باشد و 
دغدغه های آموزش و پرورش را لحاظ کند حاضر به همکاری هستیم.

برخورد با مهدهای کودکی که معلوالن را نمی پذیرند
ایلنا: سعید بابایی، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی در واکنش به اجتناب برخی مهدهای کودک از پذیرش 
کودکان معلول گفت: اگر مواردی از اجتناب پذیرش کودکان معلول 
مشاهده شود، افراد می توانند به طور مستقیم به سازمان بهزیستی 
منتقل کنند یا به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ گزارش دهند تا 

برخورد الزم صورت گیرد.

آمارهای خوب از داروسازی کشور 
فارس: مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی گفت: خوشبختانه با تمهیدات و استفاده 
از ظرفیت های انسانی و فناوری می توانیم اعالم کنیم که در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی کشور اول منطقه هستیم. وی ادامه داد: 
کمترین آمار مهاجرت در رشته های داروسازی است و خوشبختانه 

مهاجرت معکوس در سال های اخیر کاهش یافته است. 

ایجاد رانت در سفارش روپوش مدارس 
ایسنا: مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
پوشاک تهران گفت: در سفارش روپوش مدارس رانت شکل گرفته 
و برخی از دالالن به مدارس معرفی می شــوند و سفارش روپوش 
مدارس را می گیرند و به تولیدکنندگان می دهند؛ بخش عمده ای 
از مبلــغ دریافتی از والدین بابت تهیه روپوش مدارس، نه به جیب 

تولیدکننده یا نظام آموزشی، بلکه به جیب دالالن می رود.

آموزش

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
اخراج دانشجویان متخلف 

پزشکی انتقالی از خارج
مهر: تاکنــون ۲۱۱ متخلف در موضوع انتقال 
دانشجویان از خارج به داخل کشور شناسایی 
شده اند که از میان آن ها دانشجویان متخلفی 
که در حین تحصیل بودند، از دانشــگاه اخراج 
شــده اند.کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت افزود: 
برای تمامی متخلفان پرونده قضایی تشــکیل 
شده اســت و از میان آن ها برای افرادی که در 
حال انجام فراینــد انتقال بودند و تخلف آن ها 

محرز شد پرونده انتقال آن ها متوقف شد.
همچنین از میان افــرادی که تخلف آن ها به 
اثبات رسید تعدادی دانشــجو بودند که برای 
آن ها توقف تحصیل صادر و از دانشــگاه اخراج 

شدند.
ادامه تحصیل این افراد به احکام دادگاه و حکم 
قضایی پس از رسیدگی به پرونده بستگی دارد 
و منوط به این است که مقام قضایی میزان حکم 

آن ها را مشخص کند.

زیارت

تصمیم ستاد ملی اربعین دانشگاهیان
غیبت دانشجویان در پیاده روی 

اربعین موجه می شود
ایرنا: غیبت دانشــجویان شــرکت کننده در 
پیاده روی اربعین بر اســاس بخش نامه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های کشور 
موجه می شود.در جلسه هماهنگی ستاد ملی 
اربعین دانشــگاهیان در وزارت علوم، مقرر شد 
دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات عالیات 
دانشگاهیان اعزام می شوند باید نسبت به ارائه 
معرفی نامه این ستاد، فرم ثبت تقاضا ممهور به 
مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن 
صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از 
کشور اقدام کنند.مبلغ این وام برای دانشجویان 
مجرد یک میلیون تومان و برای دانشــجویان 

متأهل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنیــن بر اســاس مصوبه صنــدوق رفاه 
دانشجویان، برای دانشجویانی که به صورت آزاد 
مشرف می شوند ارائه وام عتبات و صفحه ممهور 
به مهر خروج از کشور الزامی و برای این دسته 

از دانشجویان مبلغ وام ۷۰۰ هزار تومان است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

سردار کمالی:
باید برای بهبود وضعیت 

سربازی در کشور تالش شود
باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
هر روز سال، روز سرباز است و باید برای بهبود 

وضعیت سربازی در کشور تالش شود.
سردار موسی کمالی خاطرنشان کرد: به فرمایش 
رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا هر روز 
ســال روز سرباز اســت که این عبارت در مورد 
کمتر قشری از اقشــار جامعه بیان شده است، 
لیکن روز دوم هفته دفاع مقدس روز ســرباز و 
تجلیل از دالور مردی های این عزیزان است و همه 
ســازمان ها، نیرو ها و یگان های نیرو های مسلح 
باید در این روز از مقام سربازان دالور هشت سال 
دفاع مقدس تجلیل کنند.سردار کمالی همچنین 
ادامه داد: بهبود همه شــاخصه های ســربازی 
از قبیل بهبود نحوه خدمت، توانمندســازی و 
مهارت آموزی، زیست سربازان، رفتار با سربازان از 
سیاست های ثابت و برنامه های در اولویت ستاد 

کل نیرو های مسلح است.

محیط زیست

یک مسئول محیط زیستی بیان کرد
خسارت ساالنه ۱۴ میلیونی 

آلودگی هوا به هر خانواده ایرانی
ایسنا: بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور 
مجوزهــای خودرویی گفت: به لحاظ ســرانه 
خودرو به نسبت جمعیت، در رتبه هفتاد و یکم 

دنیا قرار داریم. 
اشجعی در ادامه با اشــاره به خسارت مالی 
ناشــی از آلودگی هوا می گوید: بنا به گزارش 
بانک جهانی، آلودگی هوا ساالنه ۲.۶ میلیارد 
دالر به تهرانی ها خسارت وارد می کند. سرانه 
این عدد، حــدود ۳۰۰ دالر برای هر نفر در 
سال است. به عبارت ساده تر؛ به یک خانواده 
تهرانی چهار نفره سالی یک هزار و ۲۰۰ دالر 
معادل حدود ۱۴ میلیون تومان ضرر ناشی از 
آلودگی هوا وارد می شود. این خانواده اگر از 
ناوگان عمومی استفاده و از کاتالیست خودرو 
خــود مراقبت کند، هزینــه کمتری خواهد 
پرداخت. پس بهتر اســت ســهم خود را در 
کاهش آلودگی هوا ایفا کنیم تا متوجه ضرر 

ناشی از آلودگی هوا نشویم.

حوادث

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا: 
۲۱ درصد فوتی ها در تصادفات 

راکبان موتورسیکلت هستند
میزان: معــاون اجتماعی پلیــس راهور ناجا 
گفت: ۲۱درصد فوتی ها در تصادفات رانندگی 
راکبان موتورسیکلت هســتند که با نداشتن 
کاله ایمنــی و عدم رعایت قوانین جان خود را 
از دســت می دهند.سرهنگ عین اهلل جهانی با 
اشاره به آمار باالی تصادفات رانندگی به ویژه در 
صورت عدم رعایت قانون، ادامه داد: متأسفانه 
عــدم اســتفاده از کاله ایمنــی و وارد آمدن 
ضربات به ســر در حین تصادف جان بسیاری 
از راکبان موتورســیکلت ها را می گیرد.معاون 
اجتماعی پلیس راهــور ناجا در ادامه افزود: در 
 تصادفات منجر به فوت موتورسواران در نتیجه 
عدم استفاده از کاله ایمنی ۷۰درصد ضربات به 
سر بوده که این نقش استفاده از کاله ایمنی را 
نشان می دهد. سرهنگ جهانی همچنین گفت: 
تاکنون برنامه های مختلفی برای فرهنگ سازی 
در حوزه استفاده از کاله ایمنی ساخته و پخش 

شده است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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 تغییرآرایش نیروها، تنها پاسخ ترامپ به درخواست کمک عربستان

استیصال  سعودی
  جهان  بیش از یک هفته پس از حمله مهم مقاومت یمن 
به تأسیســات آرامکو که به اخالل جدی در بازارهای جهانی 
منجر شد، به گفته استیو منوچین »حمالت آرامکو، حمله به 
نظام اقتصادی جهانی به شمار می آید«.پس از این حمله که 
نوعی خلسه جدی در جبهه متجاوزان یمن ایجاد کرد، مقامات 
ســعودی در نخستین اقدام از حامیان غربی خود درخواست 
کمک کردند، اما به نظر می رسد این درخواست از سوی اکثر 
مقامات غربی ندیده گرفته شده و تنها آمریکا با کمی تغییر 
در آرایش نیروهایــش در منطقه تصمیم گرفته به تقاضای 
سعودی ها پاسخ مثبت دهد.به گزارش راشاتودی، ناوشکن »یو 
اس اس نایتز« که تا پیش از این در باب المندب و ســواحل 
یمن مستقر بود، کمی به سمت شمال خواهد آمد و دوباره در 

ساحل عربستان سعودی پهلو خواهد گرفت.
 مقامات آمریکایی گفته اند این کار به پوشــاندن نقاط خأل در 
سامانه های دفاعی موجود در عربستان کمک می کند. این ناو 
به موشک های سطح به هوا و همچنین موشک های تام هاوک 
مجهز اســت. آمریکا امیدوار اســت با این کار بتواند برخی از 
حمالتی را که از سوی یمن انجام می شود، خنثی کند. همچنین 
در همین زمینه ترامپ در روزهای گذشــته با اعزام نیروهای 

آمریکایی برای تقویت ســامانه پدافند هوایی سعودی موافقت 
کرد. وزارت دفاع آمریکا در این زمینه گفت: عملیات اســتقرار 
نیروها در عربستان با هدف دفاعی خواهد بود و شامل حضور 
شمار کمی از نیروها می شود. افزون بر آن، برخی تجهیزات نیز 
در این کشور و در جنوب خلیج فارس مستقر خواهد شد. اگرچه 
مجموعه اقدامات ترامپ فقط برای بســتن دهان سعودی ها و 
دوشــیدن دوباره آن ها انجام شده است، اما همین هم با اعالم 
موضــع صریح رقبای ترامپ در آمریکا مواجه شــده اســت.

نانسی پلوسی، ســناتور دموکرات و رئیس کنگره آمریکا در 
همین زمینه گفته اســت: »اقدام ترامپ برای تسریع فروش 
تســلیحات به عربســتان و اعزام نیرو به این کشور، شرم آور 
است«.همه این ها در حالی است که به نظر می رسد در جبهه 
زمینی، ائتالف در حال از دســت دادن نیروهای مزدور خود 
اســت، چرا که روز گذشته اعالم شد دو گروهان از مزدوران 

سودانی یمن را ترک کرده و به خانه هایشان باز گشته اند. 
سیدحســن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنــان در گفت و گویی 
رسانه ای با اشاره به تحوالت منطقه تأکید کرد رژیم سعودی به 
سبب ظلم، فساد و سرکوب آزادی های مدنی به آخر خط رسیده 

است و مراحل پایانی حیات خود را سپری می کند.

بغداد الیوم: یک مقام الحشد الشعبی از حمله 
هوایی ناشناس به یک فرودگاه در غرب عراق 
خبر داد و گفت:این حمله به خارج فرودگاه 
انجام شده اســت. در ماه های اخیر، اخباری 
درباره حمالت ناشــناس به اهدافی در عراق 
که گفته می شود از سوی رژیم صهیونیستی 

است منتشر شده است. 

النشره: وزیــر بهداشت فلسطین نسبت به 
اقدام رژیم صهیونیســتی در قطع برق کرانه 
باختری و وخیم شدن شرایط بیمارستان ها 

در این منطقه هشدار داد.

المیادین: عبدالملک الحوثی رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن با صدور بیانیه ای به مناســبت 
ســالروز پیروزی انقالب این کشــور در سال 
۲۰۱۴ هشدار داد: »اگر حمالت متجاوزان علیه 
یمن متوقف نشود، هیچ خط قرمزی را برای 
هدف قرار دادن به رسمیت نخواهیم شناخت«.

اسپوتنیک: شرکت نفتی عربستان که قادر 
به جبران خســارت ناشــی از حمالت هفته 
گذشته انصاراهلل یمن نیست، از احتمال تغییر 
محموله نفتی به مقصد بزرگ ترین پاالیشگاه 

ژاپن خبر داد .

عربی 21: دولت وفاق ملی لیبی به ریاســت 
»فائز الســراج« اعالم کرد که پهپاد اماراتی 
یک منطقه مسکونی در طرابلس پایتخت این 

کشور را بمباران کرد.

تاس: »اســماعیل دمیر« معــاون وزیر دفاع 
ترکیه اعالم کرده نخستین مجموعه از سامانه 
موشکی اس ۴۰۰ تحویل گرفته شده از روسیه، 
تا ماه دســامبر در ترکیه عملیاتی می شود.

اندیشکده هوور نوشت
وضعیت دشوار ترامپ در 
مواجهه با ایران و سعودی

اندیشــکده  خالدی: 
آمریکایــی هــوور در 
یادداشتی تحت عنوان 
»وضعیت دشوار ترامپ 
در مواجهــه بــا ایران 

و ســعودی« به دوگانگی حاکم بر سیاست 
خارجی آمریکا در مواجهه با تحوالت خاورمیانه 
پرداخته و نوشــت: اکنون رئیس جمهور در 
مواجهه با تهدیدها و تشدید درگیری در حوزه 
خلیج فــارس به طریقی که می خواهد از آن 
جلوگیری کند، در وضعیت دشواری قرار دارد. 
هر چند جنبش مردمی یمن که با سعودی 
در جنگ مســتقیم قرار دارد، حمله اخیر به 
تأسیسات نفتی عربســتان را رسماً بر عهده 
گرفت، اما آمریکا طبق معمول انگشت اتهام را 
به سمت ایران نشانه گرفته و اعالم کرد برای 
مقابله با اقدامات تحریک آمیز تهران ائتالفی 
نظامی را در خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. آیا 
این به معنای تشدید صحبت از جنگ است؟

در ادامه آمده اســت: واضح است که ترامپ 
مشتاق اســت از هرگونه تشــدید درگیری 
و برخــورد نظامی با ایــران اجتناب کند. او 
می داند که حمله نظامی بــه ایران می تواند 
به یک درگیری گســترده تــر، یک بحران 
جهانی انرژی، افزایش قیمت بنزین در آمریکا 
و حتی شکســت وی در انتخابات آتی منجر 
شود. بسیاری دیگر از مقامات کاخ سفید هم 
به صورت آشــکار مخالفت خود را با حمایت 
نظامی ایاالت متحده از دیکتاتوری سعودی 
اعالم کرده اند. این در حالی است که آمریکا 
می داند عدم پاسخگویی هم می تواند ریاض 
به عنوان متحد منطقه ای واشنگتن را از این 

کشور رنجانده و دور سازد. 
در ادامه گزارش آمده است: با وجود اتهامات 
وارده به ایران از سوی آمریکا و سعودی با این 
حال، این واقعیت اســت که بسیاری از مردم 
و تحلیلگران دولت ترامپ را مسئول افزایش 
ناامنی های اخیر در خلیج فارس می دانند. این 
اقدام مشکوک از سوی هر طرفی که صورت 
گرفته باشد، ترامپ را نمی توان در آن دخیل 
ندانسته و تبرئه کرد. خروج وی از توافق نامه 
برجام و ســپس اعمال تحریم های یکجانبه 
علیه ایــران که حتی بســیاری از متحدان 
نزدیک واشــنگتن نیز با آن مخالف هستند 
و همچنین حمایت یکجانبه و بدون چون و 
چرای آمریکا از تحرکات مشــکوک سعودی 
و اســرائیل در منطقه همــه در کنار هم به 

آشوب ها دامن زده اند.
البته در این میان قطعــاً آتش بس در یمن 
می تواند عالوه بر پایان دادن به رنج های این 
ملت به عنوان میانبــری مانند آبی بر آتش 
تنش های منطقه ای عمل کرده و درگیری ها 
را کاهش دهد. گام دیگر اذعان واشنگتن به 
اشتباهات گذشته و تالش برای تصحیح آن 
است. به نظر می رســد بهتر است ترامپ به 
جای پیروی کورکورانه از ســعودی و متهم 
کــردن گاه و بی گاه ایران بــه تنش زایی در 
منطقه به عقب برگشته و برجام را احیا کند، 
هرچند این چرخش سیاســی بزرگ و البته 

دردناکی برای ترامپ خواهد بود.

  سردبیر وبسایت  ویکی لیکس: 
شرایط آسانژ در زندان بدتر 

از تروریست هاست

 

انتخابات؛ چالش سیاسی و عقیدتی طالبان 
در شــرایطی که چند روز بیشــتر به آغاز روند رأی گیری برای انتخابات ریاســت 
جمهوری در افغانســتان باقی نمانده اســت، واکنش طالبان در قبال برگزاری این 
انتخابات به نحوی بوده که حتی موضوع رقابت میان نامزدها و رئیس جمهور منتخب 
آینده را کامالً تحت الشعاع قرار داده است. وقوع چند عملیات خونین در اجتماعات 
انتخاباتی و همچنین پخش اعالمیه ها و هشدارهای جدی خطاب به مردم در مورد 
تبعات مشــارکت و همکاری در این فرایند، نشــان می دهد که طالبان این بار در 
مخالفت خود با برگزاری انتخابات جدی تر از گذشته بوده و به هر شکل ممکن برای 

تضعیف و بی اعتبار ساختن آن می کوشند. 
این اقدامات و نحوه عملکرد طالبان در مواجهه با این موضوع را از دو جهت می توان 
مورد توجیه و ارزیابی قرار داد. نخســت در وجه سیاســی این رویکرد باید گفت 
که برگزاری مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان و دســتیابی به یک توافق نهایی 
میان دو طرف، به احتمال فراوان زمینه تعویق انتخابات ریاست جمهوری را فراهم 
می کرد و حتی این امکان نیز مطرح بود که با تشکیل یک دولت موقت با مشارکت 
طالبان، کل ساختار کنونی نظام سیاسی افغانستان دچار از هم پاشیدگی شود. اگر 
چنین شرایطی تحقق پیدا می کرد و مذاکرات بین االفغانی در غیاب دولت و یا در 
قالب یک دولت موقت شکل می گرفت، طالبان ظاهراً منسجم ترین و بزرگ ترین 
مشــارکت کنندگان در این فرایند محسوب می شدند و چه در بعد سیاسی و چه 
در بعد نظامی دست برتر را در آینده سیاسی افغانستان داشتند. اما بر هم خوردن 
مذاکرات و مبهم شدن نتایج آن تمام برنامه ریزی های طالبان را در هم ریخت. در 
چنین شرایطی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدیدی که در 
هر حال مهر منتخب مردم را بر پیشانی دارد، می تواند طالبان را به همان شرایط قبل 
باز گردانده و آن ها را با مجموعه ای به نام دولت روبه رو سازد که چانه زنی و رویارویی 
با آن بالطبع دشوارتر از گروه ها و احزاب کوچکی است که فاقد توان نظامی آنچنانی 

و یا اجماع نظر کلی هستند. 
اما عملکرد و اقدامات کنونی طالبان در قبال انتخابات از بعد ایدئولوژیکی و عقیدتی 
نیز قابل تحلیل و بررسی است. طالبان در زمان برگزاری مذاکرات صلح با آمریکا و 
یا درمالقات با گروه های افغانستانی، با سؤاالت زیادی در مورد برنامه های خود برای 
آینده افغانستان و نظام سیاسی مورد نظرشان مواجه شده اند. آن ها هیچ گاه در این 
رابطه پاسخ روشن و دقیقی نداده اند. گاهی سعی کرده اند از دوران زمامداری خود بر 
افغانستان فاصله بگیرند و خود را متفاوت از آن زمان نشان دهند و گاهی نیز دوباره 
بر اعمال مجدد قوانین شریعت و احیای امارت اسالمی تأکید کرده اند. در عین حال 
میان نظرات رهبران طالبان نیز در این زمینه هماهنگی چندانی وجود ندارد و اختالف 
نظر و ابهام عقیدتی میان آن ها آشکار است. این همان نکته ای است که چندی پیش  

گلبدین حکمتیار نیز بدان اشاره کرد.
 با همه این ابهامات در یک نگاه اجمالی و با توجه به سوابق و نظرات رهبران طالبان 
باید پذیرفت که آن ها اعتقادی به سیستم انتخابات و نظام مبتنی بر آن ندارند؛»یک بار 
دیگر می گوییم که پروســه جعلی به نام انتخابات هیچ گونه مشروعیت اسالمی و 
ماهیت افغانی ندارد، بلکه تالش برای تداوم اشــغال،پرده انداختن بر تهاجم نظامی 
و فریب دادن اذهان عامه اســت...«. این آخرین اطالعیه ای است که چند روز پیش 
از سوی طالبان منتشر شد و نشان می دهد که آن ها همچنان در فاز  تخطئه نظام 

مبتنی بر انتخابات و احتماالً احیای مجدد امارت اسالمی قرار دارند.
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عکس نوشت

صادرکننده  نفت ، واردکننده  شد !
ناصــر الدویله، یک فعال کویتی در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشــت: »وزارت نفت عراق از فروش ۲۰ میلیون بشکه )فراورده های 
نفتی( به عربستان به منظور تأمین بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما 
در ایســتگاه های سوخت این کشور خبر داده است«. پیش از این نیز 
پایگاه اینترنتی اس اند پی گلوبال پالتس به نقل از برخی منابع آگاه 
نوشته بود: »عربستان سعودی، بزرگ ترین صادرکننده نفت خام جهان 
در پی حمالت اخیر به تأسیســات نفتی آرامکو برای تأمین کمبود 
عرضه نفتی خود چشــم به خرید نفت خام از عراق دوخته اســت«.

در عملیات های ارتش و طی 24 ساعت طومار استقالل نشست آستانه در حال میوه دادن
توافق بر سر اسامی کمیته 

تدوین قانون اساسی سوریه
حمایت 13 میلیون  ونزوئالیی 

از حاکمیت کشورشان
۹2 شبه نظامی در افغانستان 

کشته و زخمی شدند
فارس: پس از دبیر کل ســازمان ملل، 
»احمد طعمه« رئیس هیئت مذاکره کننده 
معارضــان ســوریه در مذاکــرات صلح 
»آستانه« هم از توافق همه طرف ها درباره 
کمیته بازنویســی و تدوین قانون اساسی 
جدید سوریه خبر داد. طعمه با بیان اینکه 
احتماالً اسامی اعضای کمیته تدوین اواخر 
ماه جاری میالدی اعالم می شــود، گفت، 
این توافق، تحولی در مسیر سیاسی حل 
بحران ســوریه قلمداد می شود. قرار است 
کمیته قانون اساســی متشــکل از ۱5۰ 
عضو باشد که دو سوم آن را دولت سوریه 
و معارضان و یک سوم را نماینده سازمان 

ملل در امور سوریه انتخاب کرده اند.

ایسنا: کریستین رافنسون سردبیر وب سایت 
ویکی لیکس گفت: مقامات انگلیس جولیان 
آسانژ، موسس این وب سایت را در شرایطی 
بدتر از تروریســت های متهم نگه می دارند 
و مانع او در آمــاده کردن پرونده اش علیه 
استرداد به آمریکا شده اند. موسس وب سایت 
افشاگر ویکی لیکس که به افشای اسرار دفاع 
ملی آمریکا متهم شــده، هفت سال را در 
سفارت اکوادور در لندن سپری کرد اما در 
حال حاضر به دنبال بازداشــتش در آوریل 
۲۰۱9، در یکی از زندان های انگلیس به سر 
می برد. آســانژ از برقراری ارتباط با خارج از 
زندان منع شده و عمدتا در شرایط حبس 

انفرادی است.

ایرنا: بیش از ۱3 میلیــون نفر از مردم 
ونزوئال با امضای عریضه ای از حاکمیت این 
کشور حمایت کردند. »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال با اعالم این مطلب 
گفــت: بیش از ۱3 میلیــون نفر از مردم 
ونزوئال با امضای این عریضه از حاکمیت 
کشورشــان در برابر اقدامات آمریکا دفاع 
کردند.  آمریکا مدت هاســت که به دنبال 
براندازی حکومت قانونی ونزوئالســت و 
در یک ســال اخیر فشــارهای خود برای 
تحقــق این هدف را افزایش داده اســت. 
هفته گذشته نیز وزارت خزانه داری آمریکا 
تحریم های جدیدی را علیه ونزوئال شامل 

سه فرد و ۱6 نهاد این کشور اعمال کرد.

مهر: وزارت دفاع افغانســتان اعالم کرد 
که در عملیات های ۲۴ ســاعت گذشته 
)یکشــنبه( ارتش این کشــور در والیت 
بادغیس، غزنی، بدخشان، پروان، ننگرهار، 
لوگر، نیمروز، زابل و هلمند 66 شبه نظامی 
)طالبان( کشته، ۱6 نفر بازداشت و ۲6 نفر 
نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی افغانستان 
همچنین مقادیر زیادی سالح  و مهمات را 
کشــف و ضبط و چندین دستگاه خودرو، 
موتورسیکلت متعلق به شبه نظامیان را هم 
منهدم کردند. دولت افغانستان پیشتر اعالم 
کرده بود که عملیات نیروهای این کشور 
برای »سرکوب تحرکات هراس افکنان در 

مناطق مختلف« همچنان ادامه دارد.
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اتاق فکر

آ﹎﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫﹠︀س (﹝︣﹙﹥ دوم) ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨/٣٨۶٧ 
︣︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و  شركت گاز استان خراسان رضوى در ا︗︣ای ﹝︀ده ٩ ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه︠ 
ا﹝﹑ک ︋︣ای ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️ ﹝︭﹢ب ۵٨/١١/١٧ ︫﹢رای ا﹡﹆﹑ب 
︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ (١. ︡﹁︀︮﹏ ︗︀ده رو︨︐︀ی ﹁︀ز و رو︨︐︀ی ﹝︺﹫﹟ آ︋︀د ︑︀ 
ا︋︐︡ای ︗︀ده ﹁︣︻﹩ ﹝︣︾︡اری ︨﹠﹍︨︣ــ︀زان ٢. ︡﹁︀︮﹏ دو را﹨﹩ ا︠﹠﹍︀ن و ︧ــ﹟ آ︋︀د ︑︀ ا︋︐︡ای ︗︀ده ﹁︣︻﹩ 
︫︣﹋️ ︨﹫﹠︀ ︑﹢س ﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ﹏) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ا︨️. ﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︀︮︊︀ن ﹆﹢ق ا︐﹞︀﹜﹩ ارا︲﹩ 
 ️︗ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︐︊︓﹞ ا︨ــ﹠︀د ︀  ︋﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا ︤ده روز از ︑︀ر﹡︀ ﹝﹢︮﹢ف د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد، ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف︎ 
︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ﹝﹠︐︉ (و﹁﹅ ﹝ــ︀ده ﹐ ۴﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣) ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡- ︑﹆︀︵ــ︹ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و 
ار︫︀د- ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ︵︊﹆﹥ دوم ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩- ا︑︀ق ٢٠٧ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨️ 

در ︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹐زم ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
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︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

 جهان   مردم مصر شــامگاه گذشــته در حالی 
همچنان به اعتراضات گســترده خود علیه فســاد 
موجود در دولت »عبدالفتاح السیسی« ادامه داده و 
سرنگونی وی را فریاد زدند که وزیر خارجه این کشور 
در ســخنانی انگشت اتهام را به سمت ترکیه و قطر 
نشانه رفته و این دو کشور را به دامن زدن آشوب ها 

در این کشور متهم کرد. 
این برای نخســتین بار از سال ۲۰۱3 تاکنون است 
کــه مردم مصر بار دیگر به میدان »التحریر« آمده و 
با برگزاری تظاهرات خواستار کنار رفتن السیسی از 
ریاست جمهوری شده اند. میدان تحریر بزرگ ترین 
میدان قاهره و نمــاد آزادی و آزادی خواهی در این 
کشور شناخته می شــود. در جریان انقالب ۲۰۱۱ 
مصر، این میدان به ســمبل مبــارزه علیه حکومت 

حسنی مبارک تبدیل شده  بود. 
در سال ۲۰۱3 نیز در پی اعتراضات مردم به برکناری 
محمد مرســی و به ویژه تجمع آن ها در این میدان، 
ارتــش علیه رئیس جمهور کودتا کــرده و وی را از 
قدرت برکنار نمود. حال مردم مصر برای سومین بار 
در چند ســال اخیر بار دیگر در این میدان گرد هم 
آمده اند تا شاید بتوانند آینده دیگری برای این کشور 
رقم بزنند. اعتراضات اخیر مردم مصر مشخصاً در شهر 
قاهره و دو اســتان سوئز و الغربیه برگزار شد. پلیس 
برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان که خواستار 
کناره گیری رئیس جمهور این کشور بودند، به شلیک 

گاز اشک آور متوسل شده است.
همزمان ســامح شکری در واکنش به تحوالت اخیر 
کشــورش مدعی شد که رســانه های ترکیه و قطر 
در پشــت صحنه دعوت از مردم برای تظاهرات ضد 
دولتــی در مصر قرار دارنــد. وزیر خارجه مصر با رد 
ضمنی وجود هرگونه تظاهرات در مصر، از رسانه ها 
خواست تا واقعیت را مخابره کنند و به رسانه هایی که 
به گفته او در حال تحریک هستند، توجهی نکنند. 
در همین حال هیئت اطالع رســانی وابسته به دفتر 
ریاست جمهوری مصر نیز در بیانیه ای از رسانه های 
خارجی خواســته تا در خبرهای خود به شبکه های 

اجتماعی استناد نکنند.
فضای سیاسی مصر در ماه های گذشته کم ملتهب 
نبوده و بتازگی دولت »عبدالفتاح السیسی« با بحرانی 

جدید روبه رو شده است.
 ادامه بازداشــت ها و صدور گسترده احکام اعدام و 
حبس ابد، انتشــار گزارش هایی از شرایط بسیار بد 
زندان ها و سرانجام مرگ مشکوک »محمد مرسی« 
در ۲7 خرداد گذشته و پس از آن مرگ پسر بیست و 
پنج ســاله اش »عبداهلل« که آن هم در شــرایط پر 
ابهامی اتفاق افتاد، حکومت السیســی را در کانون 
انتقادات حقوق بشــری قرار داده بود که سر و کله 
فردی به نام »محمد علی« پیدا شــده و دســت به 
افشــاگری های جنجال برانگیــزی می زند. محمد 
علی تاجر و هنرمند مصری که می گوید ســال ها با 
ارتــش مصر همکاری کرده و اکنون در اســپانیا به 
سر می برد؛ ویدئوهایی از ســاخت کاخ های بزرگ 
ریاســت جمهوری و همین طور فســاد درون ارتش 
و خانواده السیســی منتشر کرد و سه شنبه گذشته 
برای نخستین بار مردم را به تظاهرات در روز جمعه 
فراخواند. محمد علی همچنین در ویدئویی خواستار 
برگزاری تظاهرات میلیونی در جمعه پیش رو شد. 
حزب »االســتقالل« مصر به عنوان نخستین حزب 
این کشــور نیز ضمن حمایت از ایــن اعتراضات از 
مردم خواســته اســت تا فردا علیه السیسی دست 
به راهپیمایی بزرگی بزنند. این نخستین دعوت به 
تظاهرات از داخل مصر و از جانب حزبی سیاســی 

است. 
 ۲۲۰ از  بیــش  بازداشــت  از  مصــری  فعــاالن 
تظاهــرات کننده که در میــان آن ها 3۴ زن وجود 
دارد در دو روز گذشــته خبــر دادند و اعالم کردند 
کــه تظاهرات ضد دولتــی در تمامی مناطق مصر 
ادامه دارد. ســازمان »دیده بان حقوق بشر« ضمن 
ابراز نگرانی از مشت آهنین دولت و نیروهای امنیتی 
مصر به تظاهرات کنندگان علیه السیسی، خواستار 
آزادی فوری آن هــا و احترام گذاردن قاهره به حق 

اعتراض مسالمت آمیز مردم شد.

گزارش خبری

انگشت اتهام قاهره به سمت آنکارا و دوحه
 تظاهرات مردم  مصر علیه رژیم » السیسی« ادامه دارد

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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