
 

آیت اهلل شیرازی پناه انقالبیون در مشهد بود
 معارف   در شــب ۱۳ شــعبان ۱۳۰۹هـ . ق. مطابق با سیزدهم مرجعی که در 21 سالگی به اجتهاد رسید و پنجم مهر 1363 در 96 سالگی درگذشت

اســفند ۱27۱ در یکی از محله های شیراز که بیشترشان سادات 
موســوی بودند، دیده به جهان گشود که نامش را »سید عبداهلل« 

 ............ صفحه 4نهادند. مادرش، بی بی علویه از تبار قاضی...
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مدیرکل هنرهای نمایشی کشور در گفت و گو با قدس: معاون تبلیغات آستان قدس رضوی: پاسخ ربیعی به پرسش قدس:

:jامام علی
پرهیزکاران،

 صاحبان 
فضیلت اند در این 
جهان، گفتارشان 

صواب است و 
میانه روی شان 

شعار و فروتن اند 
در رفتار 

و کردار... 
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تئاتر دفاع مقدس 
باید به یک جریان تبدیل شود 

 حاج صادق آهنگران امشب در 
حرم مطهر رضوی دعای کمیل می خواند  

منابع ملی خود را به خاطر 
فضای داخلی آمریکا هدر نمی دهیم

      صفحه 1

/ع
۹۸
۰۸
۳۶
۱

آگهى مناقصه 
عمومى4/16/106 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م 
︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ 

در﹝︀﹡﹩ ﹝︀ز﹡︡ران 
شرح در صفحه 3

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
خدمات عمومى واحدهاى تابعه

دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۷
۰

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︣︠︡( ﹡﹢︋️ اول)
 ﹅︣︵ و از ﹏︤د را ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ﹩︊﹫﹋︣︑ ﹏﹊﹫ط ︋﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨ــ﹢︋︣﹞ ︡︣︠ شـركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت

 .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

 ︡﹫﹛﹢︑ ﹩︭︭︑ ︀در﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︣︀ی ز︐﹋︣ ﹑﹫️ از︫   ︮︡﹫︀︑ ﹩﹨او﹜﹫﹥:﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا ︳ای       ۴-︫︣ا   ﹤﹚︣﹞ ٣-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت:︻﹞﹢﹝﹩ دو
️ ﹨︀ی ︨︀ز﹡︡ه ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹋︫︣ ︀ ︣﹫﹡ا﹢︑ ️﹋︫︣ ︀ ﹩︑︣ار ︣وی ︋︣ق﹫﹡

︐︀د   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤ ︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡ ︋   ︫﹟︡︗وا:﹤﹡︀﹞︀ ۵-ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر١٣٩٨/٠٧/٠۶  ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠٧/١٠      ﹡-۶﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و۵٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار  WWW.SETADIRAN.IRآدرس ﹤︋

٧-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠   ٨-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︐︀د ا﹡︖︀م︠   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀ت از﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑-٩

ــ︣ق ︤د،                                                                                    ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ ــ﹏ و) ــ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙ــ﹢ار دا﹡︪ــ︖﹢، ﹋﹢ــ﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪ــ﹍︀ه︎  ١٠-﹡︪ــ︀﹡﹩ و ︫ــ﹞︀ره ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ﹎︢ار:ــ︤د،︋ 
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡وا

︺︡ از   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫ ︍︣ده و︎  ﹫︪﹠︀دات ﹝︪ــ︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤ ︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟︋  ١١-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫ 
﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارموضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهرديف

خريد لوازم يدكى مولدهاى نيروگاه سيكل تركيبى يزد 198200/112098004211000021
650,000,000 ريال 

(ششصد و پنجاه ميليون ريال)

298200/122098004211000022
خريد لوله  هاى دفنى برج خنك  كن مولد بخار S1 نيروگاه 

سيكل تركيبى يزد
250,000,000 ريال 

(دويست و پنجاه ميليون ريال)

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

/ع
۹۸
۰۸
۳۴
۹

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
پايگاه اورژانس 115 سنگان 

باسفر شهرستان رشتخوار 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۸

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
 تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

بيمارستان طالقانى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۱
۰

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
بلوك سيمانى

بيمارستان گلبهار 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۲۵
۷

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)
 تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

دانشكده هاى علوم پزشكى
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۳۲
۲

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ دوم
︣﹋️ ﹨︀ی آب  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

 ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ــ︣ی︎  و﹁︀︲﹑ب ︫ 
︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︋ 

︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٢۴﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ۵٣۶،۵۵٩،١١،٢٢٨   ︣داری آب ( ر﹁︹ ا︑﹀︀﹇︀ت آب )︫  ︣ه︋  ︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︋  ︣ون︨   ︋️﹫﹛︀︺﹁-١
 ۵۶١،۴٢٧،٩٧٧ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗﹥ ﹡﹆︡ووار ﹩﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪︀ر﹋️︋  ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ر︀ل ﹡﹢ع و﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 
٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 

:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر
︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ︐︺﹑م   ︋( ١٣٩٨/٠۶/٣٠ ــ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر) ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀رآ ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝ــ︡ت ۵روز از︑︀ر﹞ ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗وا
︀ر-︋︀ر۴︎﹑ک ٨﹝︣ا︗︺﹥ ︀︋︀︫ــ﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠︑﹞︀س  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
 ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ررا در﹢﹋︢﹞ا︨﹠︀دwww.abfakhorasan.ir: ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل︋   ︋️︊︧﹡ (١٣٩٨/٠٧/١۴ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روزو

 ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹫︲﹢︑︣︀︨-۴︀ت:

﹥ ا︵﹑︻︀ت ا︪ــ︀ن  ــ︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و...) ﹋︐︊︀︋   ︨︳︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︐﹡︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ وا︎ــ︦ از ارز
︠﹢ا﹨︡ر︨﹫︡ .

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر
Www.abfakhorasan.ir

ع ۹
۸۰
۸۳
۲۱

﹡﹢︋️ دوم

۹۸
۰۸
۳۸
۰

 ............ صفحه 6

 رئیس جمهور در سازمان ملل تأکید کرد 

دولت با منابع حاصل از حذف 
یارانه ثروتمندان چه کند؟

3 پیشنهاد برای 
هدفمندتر شدن 

یارانه ها

 سیاســت  حســن روحانی، رئیس جمهور در مجمع عمومی ســازمان ملل گفت: 
ما نمی توانیم دعوت به مذاکره کســانی را باور کنیم که  اعالم می کنند ســخت ترین 
تحریم های تاریخ را علیه کرامت و معیشــت ملتمان اعمال کرده اند. روحانی ادامه داد: 
من از کشــوری می آیم که از یک ســال و نیم پیش،  در برابر بی رحمانه ترین تروریسم 
اقتصادی ایستادگی نموده و از حق استقالل و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده 
اســت. دولت آمریکا با اعمال تحریم های فرامرزی و تهدید دیگر ملت ها، تالش کرده 
ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء استفاده از نظام بانکی، 

به راهزنی بین المللی دست زده است...

ضمیمه  روز

بوی کاغذ و کتاب

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  دولت سرانجام با تأخیری چند ساله، 
تمکیــن از قانون بودجه را بــرای حذف یارانه 
مرفهان در دستور کار قرار داده است؛ تمکینی 
کــه از ماه آینده، حذف تدریجی ســه دهک و 
درمجموع ۳۰ میلیون یارانه بگیر را رقم خواهد 
زد. تا شــاید چرخ هدفمندی ایــن بار به نفع 
محرومان به گردش در بیاید.  مالک حذف سه 

دهک مرفه از لیست...

بازی سیاسی دموکرات ها  
در آستانه انتخابات

استیضاح ترامپ 
رسمًا  

کلید خورد

قهرمانی 102 کیلو 
در دو ضرب به ایران رسید

طالی 
شگفت انگیز 

دهدار
 ............ صفحه 8 ............ صفحه ۱۰

ناکامی سران اروپا 
در برگزاری 

دیدار روحانی و ترامپ

راه فریب ایران 
بسته است

 ............ صفحه 2

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

ویژه نامه هفتگی 
کودک روزنامه قدس، دوره جدید

پنجشنبه ۴ مهر 1398
2۶ محرم1۴۴1/ 2۶ سپتامبر2019

شماره
۷0

قصه آمدن چای به ایران 
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حال خوب سینما  با 
»ماجرای نیمروز 2« 

اکران »رد خون« آغاز شد

این روزها بوهای خوبی به دماغمان می خورد. 
بوی کتــاب و دفتر های نــو و جدیدی که 
خریدیم. واقعاً خیلی خوب است دوباره دفتر و 
کتاب ها را توی کیفمان می گذاریم و دو تایی 

و سه تایی و  چند تایی ...

در این شماره»کفشدوزک« می خوانید

 ............ صفحه ۱2

»نه« پاسخ ایران به مذاکره تحت تحریم
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روزنامـه صبـح ایـران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: حوزه سایبر از بسترهای اصلی تهدید است   ایرنا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دشمنان ما حوزه سایبری را یکی از اصلی ترین بسترهای تهدید 
علیه ملت ها به ویژه ملت ایران قلمداد می کنند. سردار غالمرضا جاللی در نخستین نشست کارگروه ارزیابی تاب آوری فضای سایبری، اظهار داشت: امروز با هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و سازمان 

پدافند غیرعامل تالش داریم تا آسیب پذیری ها را به حداقل رسانده و اثر تهدید بر کشور را به صفر برسانیم.

 سیاســت/ مســعود بصیری  بدون 
تردید می توان گفــت عمده ترین چالش 
این روزهای ترامــپ و میانجی هایش در 
سازمان ملل پیدا کردن راهی برای مذاکره 
با ایران یا برقراری یک دیدار حتی راهرویی 
با روحانی در حاشــیه یک عبور ســاده از 
کریدورهای دفتر سازمان ملل در نیویورک 

است.
آن هــا می دانند که فرصت زیــادی برای 
برداشتن گام بعدی توسط ایران در کاهش 
تعهداتش به برجام باقی نمانده است و به 
همین دلیل اســت که مکــرون در دیدار 
راهرویــی خود با روحانی و جانســون به 
رئیس جمهور ایران می گوید فرصت را از 
دست ندهید و با ترامپ دیدار کنید؛ چون 
تــا چند ماه آینده نه شــما از ایران خارج 
می شوی و نه ترامپ به تهران سفر خواهد 

کرد.
مکرون عالوه بر این در سخنرانی رسمی 
خود هم پنج پیشــنهاد بــرای خروج از 
شــرایط کنونی با ایران ارائه کرد. او گفت: 
ایران نباید هیچ گاه به ســالح اتمی دست 
یابد، راهکاری برای برون رفت از بحران یمن 
پیدا شود، نقشه امنیتی منطقه ای برای رفع 
دیگر بحران ها طراحی شود، امنیت ناوبری 
دریایی تأمین شود، تحریم های اقتصادی 

علیه ایران برداشته شود. 

 دوباره فریب نخواهیم خورد
ایران اما اصرار دارد که تا زمان برداشــته 
نشدن تحریم ها از ســوی آمریکا هرگز با 
آمریکایی ها مذاکره نخواهد 
کــرد؛ چــرا که آن هــا در 
چند مورد فقــط در پرونده 
هســته ای ایــران بدعهدی 
کرده اند. بدعهدی که از زمان 
محمد خاتمی شروع شد و او 
نیز در یک مورد به صراحت 
البرادعی در  به بداخالقــی 
مورد پرونده هسته ای ایران 
و بدقولــی او اعتراض کرد. 
شــاید به همین دلیل است 
کــه این بار برخــی اخبار از 
تصمیمات خاص ایران برای 
پذیرفتن پروتکل الحاقی به شرط تصویب 

برجام در کنگره آمریــکا خبر داده اند. در 
واقع ایران می گوید مــا جز به یک تعهد 
محکم قانع نمی شویم و بر سر آنچه مذاکره 

کرده ایم دوباره مذاکره نخواهیم کرد.
این همان مســئله ای است که دیروز علی 
ربیعی، سخنگوی دولت از آن سخن گفت 
و از ایجاد تغییرات در متن برجام خبر داد.

محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و 
کبودرآهنگ هم در این خصوص به فارس، 
گفت: شنیده ها از این امر حکایت دارد که 
دولت در جریان مذاکرات خود با طرف های 
غربی به دنبال ایجــاد تغییراتی در متن 

برجام است.
وی افزود: این تغییرات مربوط به تاریخ های 
ذکر شــده برای انجام تعهدات و افزایش 
زمان اجرای تعهــدات و محدودیت های 

ایران در جریان تغییر برجام مدنظر است.
نماینده مــردم بهــار و کبودرآهنگ در 
مجلس اظهار داشت: همچنین شنیده ها 
از این امر حکایت دارد که دولت پذیرفته 
اســت در قبال رفع تحریم هــا، پروتکل 
الحاقی را تصویب کند کــه البته در این 
باره باید بگویم رأی مجلس درباره اجرای 

پروتکل الحاقی تعیین کننده است.

 پیشنهادهای تازه اما به شرطها و 
شروطها

البته موارد فوق گویا تنها پیشنهادهای 
ایــران برای خــروج از چالش نیســت. 
اگرچــه نخســتین بار تیر ماه امســال 
بود کــه روزنامه گاردین گــزارش داد 

امور  وزیر  که »محمدجــواد ظریــف« 
خارجــه جمهوری اســالمی ایــران در 
جمع گروهی از خبرنگاران در نیویورک 
گفته اســت ایران پیشــنهادی دارد که 
اگر واقعاً واشــنگتن برای رســیدن به 
راهــکار دیپلماتیک جدی اســت، باید 
آن را بپذیــرد. حاال برخی منابع خبری 
می گویند: این پیشــنهاد، همان طور که 
تیر ماه ظریف گفته بود و به تازگی هم 
در مصاحبه با شــبکه »سی ان ان« تکرار 
کــرده، در حقیقت تســریع در اجرای 
بندهایی از توافق هســته ای اســت که 
بر اســاس برجام باید در »روز انتقالی« 

یعنی در سال ۲۰۲۳ اجرایی شوند.
به زبان ســاده، این پیشنهاد به این معنی 
اســت که دولت ایران حاضر است در ازای 
اقدام دولت آمریکا جهت لغو تحریم های 
تعلیق شده در برجام و تصویب این توافق 
در کنگره، وفق اختیــار قوه اجرائیه برای 
تصویب و رسمیت بخشــی بــه پروتکل 
الحاقــی توافق نامه پادمانــی که در حال 
حاضــر به صورت داوطلبانــه در ایران در 
حال اجراست، به مجلس شورای اسالمی 

مراجعه کند.
ظریف در پاســخ به پرســش سی ان ان 
مبنی بر اینکه آیا ایران پیشنهاد تصویب 
زودهنگام پروتکل الحاقی را مطرح کرده، 
گفته است: بله، این پیشنهاد را داده ایم و 
این پیشنهاد هنوز هم روی میز است. اما 
مشروط بر اینکه ایاالت متحده هم آنچه 
را که باید سال ۲۰۲۳ انجام دهند، همین 

حاال اجرایی کنــد. آن هم رفع تحریم ها 
از طریق کنگره ایاالت متحده اســت. ما 
آمادگی داریــم. اگر رئیس جمهور ترامپ 
دربــاره »دائمی در برابــر دائمی« جدی 

است. 

 یک رابطه و هزار میانجی
ایران نشان داده است که با این پیشنهادها 
خواهان افزایش تنش نیست، اما می گوید 
اگر آمریکا هم خواهان آرامش اســت باید 
گام اصلی خــود را بردارد و اصالً نیازی به 
این همه میانجیگری و دیدارهای راهرویی 
نیست. کافی است ترامپ به آنچه در برجام 
ترک کرده، برگردد تا مذاکرات 1+5 ادامه 
پیدا کند. اما ترامپ خیلی مایل است که 
هم به برجــام برنگردد و هم ملت ایران را 
یک بار دیگر فریب بدهد و درست به همین 
دلیل است که پشت سر هم میانجی هایی 
مانند ژاپن و فرانسه و پاکستان و دیگران 
را می تراشد بلکه تهران را راضی کند که 
دیداری انجام داده و زمینه های گفت و گویی 
تازه را فراهم کند. اما واقعیت آن است که 
روحانــی که پیش از ایــن از ترامپ زخم 
خورده، مصمم به ایستادگی و دیدار نکردن 

با ترامپ است.

 احتمال دیدار میان روحانی و 
ترامپ صفر است

به همین دلیل هــم دیروز ظریف پس از 
آنکه درباره موضوعات مختلف راهگشا در 
برجام مانند پیشنهادهای تازه سخن گفت، 

تصریح کرد دیداری انجام نخواهد شد.
او روز چهارشــنبه در حاشــیه نشســت 
وزیران خارجه ایران بــا 1+4 با رد کردن 
احتمال دیدار حسن روحانی ، رئیس جمهور 
کشــورمان با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا بــه خبرگــزاری رویتــرز گفت: 
دیپلماســی تنها راه حل مشکالت است. 
این نشست به ما این فرصت را می دهد که 

موقعیتمان را بررسی کنیم.
وی همچنین اعالم کــرد احتمال دیدار 
رؤســای جمهوری ایــران و آمریکا صفر 
اســت و اگر آمریکا خواهان مذاکره است، 
باید تحریم ها را بردارد و به توافق هسته ای 

۲۰15 بازگردد.

ناکامی سران اروپا در برگزاری دیدار روحانی و ترامپ

راه فریب ایران بسته است

اســتاندار قزوین به دلیل عدم توجه به کنارگذر ورودی بوئین زهرا به اتوبان 
زنجان باید برکنار شــود. اینکه ۳۰ ســال این کنارگذر اصالح نشــده، تقاطع 
غیرهمسطح اجرانشده، باید اداره راه، شهرداری و سایر مسئوالن استان قزوین 
پاســخگوی بی تدبیری خود باشند، مدیران حقوق می گیرند آینده نگری کنند، 

نه آنکه زیرپای خود را فقط نگاه کنند. 09120007881
حق دارند مردم جهان باور نکنند که پهپاد یمنی 11 ســپتامبر بسازد و برج 

سیاه کند؛ چون خباثت آمریکا را درک نکردند . 09390003589
مقصود از پزشــک ســهمیه ای همان ۳۰ درصد ســهم مدیریتی اســت؟ 

09120009278
زمانــی که یارانه ارزش داشــت حذف نکردند، حاال که ارزشــی ندارد بیش 
از ارزش آن بایــد برای حــذف آن هزینه کنند، ســراغ حقوق های نجومی را 
نمی گیرنــد روی چیــز بی اهمیت ســرو صدا دارند؛ شــتر گذار، پّشــه گیر. 

09150001136
روحانی درافتتاح ســال جدید تحصیلی از دختران مدرســه ای که رفته بود 
پرسید دوســت دارید چه تغییراتی برای تحصیل بانشاط درمدارس ایجاد شود 
و چه چیزی دلخواه تان اســت!؟ در کدام کشور دنیا شــاگردان مدرسه تعیین 
می کنند که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است؟ تا جایی که در واقعیت 
وجود دارد در کشــورهای پیشــرو علم مثل ژاپن، کره و چین قوانین تحصیلی 
را ســختگیرانه تر می گیرند و انضباط و قوانین حتی پوشش را به شدت نظارت 
می کنند تــا دانش آموز هنگام تحصیل فکرش به ظاهر و ســایر موارد انحرافی 

از تحصیل علم پرت نشود و کیفیت تحصیلش کاهش نیابد. 09360006158
مدت ها پیش یکی از شــبکه های تلویزیونی ســلطنت طلب از قول یک فعال 
سیاســی و نزدیک به فرزند شــاه معدوم، صراحتاً ادعا کرد که از استادیوم های 
ورزشــی تقابل با نظام دینی شــروع خواهد شد و حال برخی در داخل به جای 
رسیدگی به مطالبات اصلی حوزه زنان، به دنبال ورود زنان به ورزشگاه ها و اختالط 

دختران و پسران هستند! اگر دین ندارید، الاقل آزاده باشید. 09150009890
معــاون اول رئیس جمهور اجازه اختصاص یارانه حذفی دهک های برخوردار 
را به معلوالن داده، این کار غیرقانونی اســت. درســته کــه معلوالن احتیاج 
به حمایت مالــی دارند که وظیفه خاص دولت اســت اما طبق قانون مصوب 
یارانه هــای ثروتمندان بعد از حذف باید به طور مســاوی بین دهک های کم 
برخوردار توزیع شودکه البته این اجحاف است و سال ها این حق قانونی اتفاق 
نیفتاده و باید یارانه دهک های پایین هم طبق قانون مطابق تورم افزایش یابد. 

یک عضو زیر خط فقر جامعه. 09100003695
بر اساس قانون قرار بود مبلغ یارانه سرپرستان طبق تورم افزایش یابد که نشد این در 
حالی است که قرار است چند دهک از یارانه بگیران حذف شوند. دولت یارانه حذف شده 
ثروتمندان را به دهک های پایین جامعه که هیچ گونه حمایتی حتی از کمیته امداد و 
بهزیستی نمی شوند واریز کند تا حداقل پول قبض های برق و گاز طبقه پایین را تأمین 

کند و مجلس در این مورد برعملکرد دولت نظارت کند. 09360006158

 وزرای خارجه روســیه، ایران و ترکیه با کمک به برگزاری نخستین جلسه کمیته 
قانون اساسی سوریه در ژنو موافقت کرده اند. به نوشته اسپوتنیک، این موضوع در بیانیه 
مشترکی از سوی سه کشور که بامداد چهارشنبه روی وب سایت رسمی وزارت خارجه 
روسیه منتشر شده، اعالم شده است. سه کشور در این بیانیه بار دیگر تعهد خودشان را 

به حاکمیت ارضی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی سوریه اعالم کرده اند.

 ســید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
در صفحه توییترش نوشت: »با پیگیری وزارت خارجه و همکاری ارزنده قوه قضائیه و 
سازمان بنادر و دریانوردی مراحل رفع توقیف کشتی استنا ایمپرو نهایی شد، اما پرونده 
رسیدگی به برخی تخلفات آن و خسارات وارده به محیط زیست همچنان باز است«. 
وی عنوان کرد: »مالک و کاپیتان کشــتی در این زمینه تعهد کتبی به پذیرش رأی 

دادگاه داده اند«.

»خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه« وزیر خارجه بحرین در حاشــیه نشست های 
مجمع عمومی ســازمان ملل از مخالفت کشورش با مشارکت در ائتالف پیشنهادی 
ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس خبر داد. وی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: »از دیدگاه ما این پیشنهاد با ائتالفی که ما عضو آن هستیم، منافات دارد. این 

یک ائتالف در تنگه هرمز است و ما نمی توانیم در دو ائتالف مشارکت داشته باشیم«.

 علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی روز در دمشق 
با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار علی اصغر خاجی 
با اشاره به تالش های سه کشور ضامن روند آستانه، در خصوص تشکیل کمیته قانون 
اساسی، نهایی شدن آن را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت. بشار اسد رئیس جمهور 
ســوریه نیز در این دیدار با اشاره به هماهنگی دمشق با تهران و مسکو اظهار داشت: 
کمیته قانون اساسی سوریه با وجود همه مشکالتی که حامیان تروریسم ایجاد کردند، 

تشکیل شد و این نشانه همکاری موفقیت آمیز ما بود.

 وزرای خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عالوه عراق 
و اردن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده اند. ایران، 
یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است. بعد از این نشست وزارت خارجه 

آمریکا در بیانیه ای بر ضرورت مقابله با »رفتار بی ثبات کننده ایران« تأکید کرده است.

فرمانده کل سپاه:
 ما وقتی می زنیم شجاعانه آن را می گوییم

 مگر پهپاد را نگفتیم؟
تسنیم: سرلشکر حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین 
رونمایی از 9۰ اثر اسنادی و پژوهشی دفاع 
مقدس با بیان اینکه این قدرت به گونه ای 
است که وقتی گروهی مثل انصاراهلل عمل 
می کند، دشمن آن را از جانب ما می داند، 
تصریح کرد: انصاراهلل یک سرشاخه جهش 
یافته ای از انقالب است. آن ها امروز منبعی انباشته از قدرت هستند که اگر آزاد شود، 
تمــام میدان جنگ را تغییر می دهد و این واقعیت را دشــمن می داند. فرمانده کل 
ســپاه با تأکید بر اینکه به مرز نترسیدن از دشمن رسیده ایم، عنوان کرد: ما وقتی 
می زنیم شجاعانه آن را می گوییم؛ مگر پهپاد را نگفتیم؟ سرلشکر سالمی عنوان کرد: 
مفتخریم به اینکه آن قدر قدرتمندیم که دشمن هرگونه کار پیچیده ای را از سوی ما 
تصور می کند. فرمانده کل سپاه خطاب به دشمنان نیز تأکید کرد: کاری نکنید این 
انرژی انباشته آزاد شود، درست محاسبه کنید و احساساتی تصمیم نگیرید، مثل اقدام 
احساسی سران سه کشور اروپایی و آن بیانیه دروغین. آن ها می خواهند با استفاده از 

فضای این روزهای سازمان ملل جنگ روانی را علیه ما راه بیندازند.

وزیر نفت:
 از ماجرای هپکو 

فقط عضویتم در هیئت مدیره اش درست است
 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در 
حاشیه جلســه هیئت دولت در 
واکنش به اخباری که در مورد نقشش در 
واگذاری شرکت هپکو و عضویت در هیئت 
مدیره این شرکت پس از واگذاری به بخش 
خصوصی مطرح شــده و به ویــژه ادعای 
دریافت حق مشاوره 5/1 میلیاردی از این 
شرکت گفت: هرچه آقای کریمی تاکنون گفته است، دروغ است. تنها سخن درست 
وی فقط این است که من یک سال درهیئت مدیره هپکو بودم و مابقی مسائل دروغ 
است و امروز هم بیانیه ای در این مورد خواهیم داد. وی ادامه داد: رسماً از کسانی که 
مسئله هپکو را مطرح کردند هم از موضع شخصی هم وزارتخانه به دادگاه شکایت 
کردیم و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع مطرح شده است. وزیر نفت در 
ادامه درباره کارت های سوخت شناور گفت: تصمیم گرفته شده تا امکان استفاده از 

این کارت ها سلب شود.

از ابوقریب تا ابوغریب 
واقعیت تلخی اســت اینکه تاریــخ وقتی ورق 
می خورد خواسته یا ناخواسته همه چیز خاصیت 
خود را از دست می دهد وتنها  آنچه می ماند نامی 
است که به بهانه و پاسداشت آن بخشی از تقویم 

ساالنه را به آن نامیده اند.
این روزها یادمان هشت سال جنگی است که نام 
دفاع مقدس بر آن نهادیم که بی شک در مقدس 
بودنش می توان حرف های بسیار زد، ولی آنچه 
مسلم است به استناد حدیثی که ارزش اعمال 
را به نیت می داند، اصلی ترین تفاوت ذاتی جنگ 
ما با بعثیون با دیگر جنگ های دنیا همین هدف 
مقدس آن یعنــی دفاع از باورهــای فکری در 
جغرافیای ایران بود؛ چراکه می دانستند دشمن 
نه برای تسخیرخاک که برای تسلط بر یک باور 
آمده بود. آن روزها تنگه ابوقریب و چذابه وکله 
قندی مانند آزمونی بــود برای قبولی عده ای از 
جوانان بی نام ونشــان تا فخر جان دادن در راه 
حراســت ازاین باور و وجب به وجب این خاک 

عزیز را به آسمانیان بفروشند.
آن روزها عده ای در تنگه ابوقریب به قرب خدایی 
رســیدند که در باورشان شــهادت در آغوش 
کشــیدن ذات باری تعالی بود وباور داشتند اگر 
این سرزمین از گزند نا اهالن در امان بماند، آباد 
می شود وهمه آن ها می شوند قهرمانان اسطوره ای 
خاک نشــین که البه الی ســیم های خاردار و 
داخل کانال های مرگ یا در قعر آب های جزیره 

مجنون به وصال لیلی شهادت رسیدند.
هرچه بود رمز تمام زیبایی های اژدهای آدمخوار 
منفور جنگ تنها یک چیز بود وآن اینکه بی هیچ 
قراردادی و نشانه ای همه می دانستند یک پیکر 
هستند و فاصله ای بین من ومایی وجود نداشت.

ناگفته ها از آن روزها زیاد است، اما گفتنی های 
امــروز هم کم نیســت؛ اینکه چه بر ســر آن 
پیکر واحد باورها آمد، چه شــد برخی از همان 
رزمنده های دیروز که ســیم خاردار دشمن در 
تنگه ابوقریب را چنــگ می زدند و می تاختند، 
مبهوت گل های زیبای دنیوی شدند و از پیچیدن 
خارهای فساد برجامه خود غافل شدند.  چه شد 
که برخی ازدالوران کله قندی در گوشــه ای با 
زخم آن روزها می ســازند ودر حال فراموشی اند 
و بعضی از همرزمانشــان نگران خرابی گرمکن 
صندلی خودرو میلیاردی خود هستند. برخی ها 
دل مشــغول چند اینچ بزرگ تر شــدن سایز 
تلویزیون چند بعدی خود هستند تا با کیفیت 
بهتری فیلم های هالیــوودی را با فرزندان خود 

تماشا کنند.
آری گویا این روزها عده ای از تنگه نفسانیت خود 
عبور نکرده اند و با گذر از خاکریز ساده زیستی 
دلباخته فرصت های دشــت رانــت و باند بازی 
شده اند که خاک حاصلخیزش سکه های بی شمار 
می دهد و از دلش کاخ می روید. گویا دیگر باید 
ابوقریب را با امالی جدید ابوغریب نوشت؛ چراکه 
بسیاری از جنگیدن با دشــمن درون و بیرون 
غریبه و تســلیم آسایشی شــده اند که هرچند 
ظاهــر زیبایی دارد، ولی خودشــان می دانند از 
درون ریشه شان را می سوزاند وهر روز بیشتر از 
دیروز فرزندان خودشان و نسل بعدی را از رؤیای 
شهدای تنیده در سیم خاردارهای میدان مین 

دور می کند. 
خالصه اینکه این روزها می توان بسیاری از این 
ابوغریب ها را دید که یا برای حراست از رؤیاهای 
زیبــای دوران دفاع مقدس بــا دیگران غریبه 
شده اند یا اینکه آن قدر غرق سهم خواهی بیشتر از 
درختی پر بار هستند که یادشان رفته پا بر دوش 
چه کســانی گذاشته اند تا دستشان به باالترین 
شاخه هم برسد. چه بر سرگذشت های عاشقانه 
آن روزهــا آمده که به روایــت همان رزمنده ها 
یک قمقمه آب دســت به دســت می چرخید 
وهرکس جرعه ای بیشتر نمی نوشید و می ترسید 
مبادا رزمنده دیگری تشــنه تر از اوباشد، اما این 
روزها تشــنگی بی حد و حساب بعضی ها برای 
مال اندوزی وجاه طلبی آن قدر زیاد است که خود 
را مالک همه چشمه های منفعت طلبی می دانند 
وتنها زمانی حاضر می شوند قطره ای از آن را به 

دیگری بدهند که درآمدی نصیبشان کند.
ایــن روزهــا دل آن هایی که تنــگ روزهای 
جنگ می شــود نه برای جنگیــدن که برای 
حض بردن از خلوص ناب دوســت داشتن و 
دوست داشته شدن های آن روزهاست؛ چراکه 
حــاال خاکریزهای بلند وغول آســای فاصله 
طبقاتــی آن قدر همه را از هــم دور کرده که 
ارتباط هم نسالن را با هم قطع کرده و عده ای 
زیر خمپاره های فقر ونداری در انتظار آخرین 
منجی نشسته اند و برخی ها هم در سنگرهای 
ســاخته شــده از بتون های زد و بند ورابطه 
ورانت آرام نشسته اند و دیگر هیچ خط امن و 
بی سیمی برای گفتن رمز عملیاتی دوباره علیه 

طاغوت درون آن ها وجود ندارد.
ای کاش همه ما آن قدر شجاع و منصف باشیم 
که قبول کنیم در کنار تمام دستاوردهای قابل 
اعتنا وافتخار در ســال های پس از جنگ هنوز 
نتوانسته ایم باتالق دنیا پرستی و خودبینی را مهار 
کنیــم و هرروز عــده ای را در خود فرو می برد، 
البته همان هایی را که ملت برایشــان معنایی 
جز هم طیفان و هم فکرانشــان ندارد واز تفرقه 
وجنجال سود بیشتری می برند تا اتحاد ودر کنار 

هم بودن. 
ای کاش می شد برخی از ورق های تاریخ همیشه 
تازه می ماند تا برخی ها فراموش نمی کردند دفاع 
مقدس تنها یک جنگ برای حفاظت ازخاک نبود 
وجوانان بسیاری برای تثبیت یک باور جان دادند؛ 
باوری که این روزها برای خیلی ها کمرنگ شده 

است... .
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بــــــــرش

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 
در حاشــیه جلسه هیئت وزیران در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس آنالین درباره ابراز امیــدواری دیروز مکرون به 
شکل گیری یک اتفاق تازه و گشایشی در مورد ایران و آمریکا و 
عملیات فشار دیپلماتیک و رسانه ای سنگین بر روحانی و هیئت 
ایــران به منظور تن دادن به دیــدار با ترامپ و اینکه در نقطه 
کنونی از این سفر چشم انداز یک اتفاق مهم چقدر وجود دارد؟ 
اظهار داشت: ما در این سفر با دست پر هم برای امنیت منطقه 
حضور پیدا کردیم و هم مالقات های بســیار خوبی با ســران 
دولت هــای اروپایی و همچنین با آقای شــینزو آبه و خیلی از 

مالقات های دیگر صورت گرفت.
ربیعی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من ترامپ داشت حربه صلح 
را می دزدید  و از این حربه می خواست استفاده کند که حضور 

رئیس جمهوری این حربه را برطرف کرد.
سخنگوی دولت اضافه کرد:  پیغام و پسغام های زیادی حتی از 
کشورهای منطقه و آسیایی گرفته )که اسمی از آن ها نمی برم( 
تا کشورهای اروپایی، داده شده است. حرف ما همان است که 
گفتیم. ما حاضر نیســتیم برای فضــای داخلی آمریکا، منافع 
داخلی خود را هدر بدهیم که رئیس جمهوری آمریکا به افکار 
عمومی داخلی کشور خود پاسخ بدهد و بگوید که به هر چیزی 

که گفته، عمل کرده است.  
ربیعی عنوان کرد: ما منافع مردممــان را دنبال می کنیم. اگر 
همین امــروز تحریم ها را متوقف کنند و به شــرایط معاهده 

برگردند ما تصمیم می گیریم و این فرصت وجود خواهد داشت 
و فضای مذاکره در قالب 1+5 فراهم می شــود و چیزی غیر از 
این هم اتفاق نمی افتد.وی با اشاره به اظهارات ضدایرانی ترامپ 
گفت: این ســخنان کارکرد داخلی در آمریکا دارد. اســتیضاح 
ترامپ هم مسائل داخلی آمریکاست. همه می دانند چه کسانی 
القاعده، داعش و تروریسم را ایجاد کرده اند و همه هم می دانند 
ایران است که با تروریسم و داعش مقابله کرده است. با تروریسم 
خواندن ایران، من یاد کتاب قلعه حیوانات افتادم و ظاهراً وزارت 
جنگ و صلح آمریکا دارد جای خود را با هم عوض می کنند. ما 
خودمان قربانی تروریسم هستیم. ترامپ با دست پس زده و با 
پا پیش می کشد و بنایی برای حل مسائل ندارد. ما برای ساخت 
بمب به اجازه هیچ کسی نیازی نداریم و براساس نظریه دینی 

خود دنبال ساخت بمب نبوده، نیستیم و نخواهیم بود.

 راهبرد ما متکی بر اتفاق نظر داخلی است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره تخریب ها علیه 
دولت و دســتگاه دیپلماسی اظهار داشــت: اگر ما هم این قدر 
در ایــن زمینه صحبت می کنیم، دلمــان می خواهد حرف دو 
طرف هم شــنیده شود. ما هرچه دنبال می کنیم در چارچوب 
امروز و آینده ایران است و دلمان نمی خواهد شرایطی برای ما 
پیش بیاید و یکســری افراد غیر مسئول به دولت حمله کنند، 
ما عقب نشــینی کنیم و بعد در مقابل ملت و نسل های آینده 

پاسخگو باشیم.

ربیعــی با بیان اینکه ما این رونــد را طبیعی می دانیم و کاری 
که دنبال می کنیم به طــور کامل مبتنی بر اتفاق نظر داخلی 
است، گفت: اساساً اگر در قالب همین بحث که پیش می رویم 
به مذاکره برگردند، ملت ما برنده شده است. اگر هم برنگشتند 

خودشان حتی در داخل آمریکا تنهاتر از تنها می شوند.
وی با تأکید بر اینکه این روند غلطی نبوده، گفت:از افرادی که 
می نویســند و حرف می زنند خواهش می کنم منصفانه حرف 
بزنند و به افرادی که در خط مقدم ایســتاده اند، فشاری وارد 

نکنند.

 بیانیه تروئیکای اروپایی به هیچ وجه قابل قبول نیست
ربیعی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی درباره 
حمله به تأسیســات نفتی عربستان و برگزاری مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تصریح کرد: از نظر دولت، بیانیه سران سه 
کشور اروپایی در محکوم کردن ایران و متهم ساختن کشورمان 
نسبت به مسائل میان یمن و عربستان به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. بدون استناد صحبت کردن، بدون دلیل و مدرک صحبت 
کردن رویه ای شده است که به تازگی زیاد در حال تکرار است.

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

خبر

سیاست خارجی

پاسخ ربیعی به قدس درباره تالش اروپا برای دیدار روحانی و ترامپ:

منابع ملی خود را به خاطر فضای داخلی آمریکا هدر نمی دهیم

»نه« پاسخ ایران به مذاکره تحت تحریم
سیاست: حسن روحانی، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت: ما نمی توانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که  
اعالم می کنند ســخت ترین تحریم های تاریــخ را علیه کرامت و 

معیشت ملتمان اعمال کرده اند.
روحانی ادامه داد: من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش،  
در برابر بی رحمانه ترین تروریسم اقتصادی ایستادگی نموده و از حق 
اســتقالل و توســعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است. دولت 
آمریکا با اعمال تحریم های فرامرزی و تهدید دیگر ملت ها، تالش 
کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء 

استفاده از نظام بانکی، به راهزنی بین المللی دست زده است.
رئیس جمهور کشــورمان افــزود: ما ایرانیان، پیشــگاِم ملت هاِی 
منطقه در نهضت هــای آزادی خواهی بوده ایم؛ همواره برای خود و 
همسایگانمان، صلح و پیشرفت خواسته ایم و هرگز در برابر تهاجم 
و تحمیل خارجی، تسلیم نشده ایم. ما  نمی توانیم دعوت به مذاکره 
کسانی را باور کنیم که اعالم می کنند سخت ترین تحریم های تاریخ 
را علیه کرامت و معیشــت ملتمان اعمال کرده اند. چگونه می توان 
باور کرد که جنایت و فشــار بر زندگی 8۳  میلیون ایرانی به ویژه 
زنان و کودکان برای دولتمردان آمریکایی امری خوشایند و موجب 

افتخار تلقی  شود و استفاده از تحریم علیه طیفی از کشورها همچون 
ایران، ونزوئال، کوبا، چین و روسیه به یک اعتیاد مفرط تبدیل شده 
 باشد. ملت ایران هرگز این جنایت ها و این جنایتکاران را نه فراموش 

می کند و نه می بخشد.

 تحریم، تجاوز به استقالل کشورهاست
روحانی تصریح کرد: رویکرِد دولِت کنونی آمریکا نسبت به برجام، 
نه تنها نقِض قطعنامه ۲۲۳1 ، بلکه تجاوز به حاکمیت و استقالِل 

سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان است.
وی بیان داشت: ایران با وجود خروج آمریکا از برجام  تا یک سال، 
همچنان نسبت به اجرای تمامی تعهدات هسته ای خود وفق برجام، 
وفاداربوده است. ما به احتراِم قطعنامه شوراِی امنیت، به اروپا فرصت 
دادیم تا به تعهــدات یازده گانه خود برای جبــران خروِج آمریکا 
عمل کند ولی متأســفانه فقط حرف های زیبایی شنیدیم و  شاهد 
اقدام مؤثری نبودیم. اینک بر همگان ثابت شده است که آمریکا به 
تعهدات خود پشت می کند و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان است. 

رئیس جمهور گفــت: ما حتی در اجرای بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، 
راهبرِد گام به گام را در پیش گرفتیم، و هنوز بر عهد خود به برجام، 

برجا مانده ایم، اما صبر ایران هم حدی دارد؛ وقتی آمریکا قطعنامه 
سازمان ملل متحد را حرمت نمی گذارد، وقتی اروپا ناتوانی خود را 
به نمایش می گذارد، تنها راه، تکیه بر عزت، غرور و اقتدار ملی است.

رئیس جمهور اظهار داشــت: ما را به مذاکره می خوانند؛ در حالی 
که خود از معاهده  گریزانند. ما با همین دولت فعلی آمریکا بر سر 
میز 5+1، در گفت وگو بودیم؛ اما آن ها بر عهِد ســلِف خویش، خط 

بطالن کشیدند.
وی بیان داشت: من به نمایندگی از ملت و کشورم، اعالم می کنم که 
پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه خواهد بود. دولت و ملت ایران، 
یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها، استقامت کرده  است و هرگز 
با دشمنی که می خواهد با سالح  فقر، فشار و تحریم ایران به تسلیم 

وادارد مذاکره نخواهد کرد.

دولت
رئیس جمهور در سازمان ملل تأکید کرد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  حاج صادق آهنگران امشب در حرم مطهر رضوی دعای کمیل می خواند   آستان: معاون تبلیغات آستان قدس رضوی گفت: حاج صادق آهنگران این هفته دعای کمیل را در حرم مطهر رضوی می خواند. 
حجت االسالم حسین شریعتی نژاد افزود: حلقه های معرفت هم این هفته با موضوع دفاع مقدس در حرم منور رضوی برگزار می شود. وی ادامه داد: هر شب در رواق امام خمینی)ره( مسائل مربوط به هفته دفاع 

مقدس با حضور سخنرانان و راویان تبیین می شود و برای بانوان نیز در رواق حضرت زهرا)س( پیش از نماز ظهر برنامه روایتگری از دفاع مقدس تدارک دیده شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 حضورشركت های دارویی آستان قدس رضوی 

در پنجمین نمایشگاه »ایران فارما«
آســتان: پنجمین نمایشگاه صنعت 
دارویی »ایران فارما« دیروز چهارشنبه با 
حضور شرکت های دارویی آستان قدس 
رضوی در محل مصالی امام خمینی)ره( 

تهران آغاز به کار کرد.
در پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران 
فارما، شــرکت های داروســازی ثامن، 

شیراز سرم، سامان داروی هشــتم و یاراطب متعلق به مجموعه  دارویی آستان 
قدس رضوی حضور دارند.ایران فارما نمایشگاهی معتبر در صنعت دارویی است 
که با هدف معرفی توانمندی ها و ظرفیت صنعت دارویی کشور از دوم تا چهارم 

مهرماه در مصالی امام خمینی)ره( تهران برگزار می شود.
این نمایشگاه بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی دارویی خاورمیانه محسوب می شود 
که پنجمین دوره آن توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و 
با همکاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، سازمان غذا و دارو و با 
مشارکت گسترده انجمن ها و حضور بیش از 500 شرکت دارویی و صنایع وابسته 

مرتبط داخلی و خارجی برپا می شود.
150 شرکت خارجی از کشورهای مختلف جهان در این دوره نمایشگاه حضور 

دارند و پیش بینی می شود بیش از 30 هزار متخصص از آن بازدید کنند.
غرفه های شرکت های داروسازی آستان قدس رضوی با حضور شرکت داروسازی 
ثامن در بخش d غرفه ۲5۴، سمت چپ محراب مصالی امام خمینی)ره( و غرفه 

سامان داروی هشتم در بخش d غرفه ۲0۹ قرار دارد.

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد
 دیدار مسئوالن آستان قدس رضوی 

با خانواده جانبازان دوران دفاع مقدس 
آستان: همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس جمعی از مسئوالن آستان 
قدس رضوی با دو جانباز اعصاب و روان دوران دفاع مقدس و خانواده آن ها دیدار 

و گفت وگو کردند.
حجت االســالم والمســلمین رضا علی عزیزی و حجت االسالم حسین مهدوی 
پارســا به نمایندگی از مســئوالن و خادمان بارگاه امام مهربانی ها با حضور در 
منزل حمیدرضا چگینی جانباز ۴0درصد و حسین علیزاده جانباز 30درصد، این 

جانبازان و خانواده آن ها را تکریم کردند.
حجت االسالم والمسلمین عزیزی ضمن ابالغ سالم تولیت آستان قدس رضوی 
بــه خانواده جانبازان، یــک جلد نهج البالغه و لوح یادبود بــه همراه دعوت نامه 
مهمانسرای حضرت رضا)ع( را تقدیم این عزیزان کرد.گفتنی است، در این دیدار 

صمیمانه خانواده جانبازان به روایت خاطرات و بیان مشکالت خود پرداختند.

 اجرای آبیاری زیرسطحی زراعی 
در سازمان كشاورزی و موقوفات چناران 

آستان: مدیــر عامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی گفت: طرح آبیاری زیرسطحی زراعی برای نخستین بار توسط 

این مؤسسه در منطقه چناران به بهره برداری می رسد.
غالمرضا باقرزاده بیان کرد: در راستای اجرای برنامه ها و پروژه های تحول و ارتقای 
بهره وری در ســال 13۹7 اجرای پروژه سامانه آبیاری زیرسطحی یونجه از سال 
گذشته آغاز شد و بر این اساس طرح 15 هکتاری آبیاری زیرسطحی در مهر سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر عامل ســازمان کشاورزی و موقوفات چناران افزود: این سامانه برای کشت 

محصول یونجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 قدس/ محمدحسین مروج كاشانی  
دبیر اجرایی دبیرخانه اجالسیه آستان های 
از  اسالم  جهان  متبرکه  بقاع  و  مقدس 
برگزاری دوازدهمین نشست کارگروه ارشاد 
و خانواده این اجالسیه در مشهد مقدس 
و  نقش  بررسی  آن  موضوع  که  داد  خبر 
اسالمی  ایران  مقدس  آستان های  جایگاه 
اجتماعی  آسیب های  کردن  برطرف  در 

پیرامون این اماکن متبرکه است. 
محمدحســن حاجــی محمره با اشــاره 
بــه اینکه ایــن دبیرخانــه در مرکز امور 
بین الملل آســتان قدس رضوی مســتقر 
و فعال اســت به خبرنــگار قدس گفت: 
این نشســت به میزبانی مرکز امور بانوان 
و خانــواده آســتان قدس رضــوی، روز 
پنجشــنبه چهارم مهر ســال جاری و با 
حضور نمایندگان آستان های مقدس ایران 
اسالمی شامل: آستان های مقدس حضرت 
 فاطمه معصومــه)س(، حضرت احمد بن 
)شــاهچراغ(، حضرت  الکاظم)ع(  موسی 
عبدالعظیم حســنی)ع(، مسجد مقدس 
جمکران، ســازمان اوقاف و امور خیریه و 
نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 

)بعثه مقام معظم رهبری( برگزار می شود.
وی تصریح کــرد: عالوه بــر نمایندگان 
آســتان های مقدس ایران اسالمی در این 
کارگروه، رئیس ســازمان فرهنگی و مدیر 
مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی 
به همراه ســه نفر از کارشناســان مسائل 

اجتماعی از شهر مشهد به عنوان میهمان 
در این نشست حضور دارند.

محمره در بیــان هدف از برگــزاری این 
نشســت گفت: بررســی نقش و جایگاه 
آســتان های مقــدس ایران اســالمی در 
برطــرف کــردن آســیب های اجتماعی 
پیرامون این اماکن متبرکه مهم ترین هدف 

و دستور کار این نشست است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نخستین 
مواجهه یک زائر در مســیر تشــرف برای 
زیارت آستان های مقدس و بقاع متبرکه، 
محیط و جغرافیای پیرامونی آن هاســت، 
با وجود تمامی فعالیت های ارزشمند این 
آســتان های مقدس، زائر در بعضی موارد 
با فضای متفاوت و حتــی متضاد مواجه 

می شــود.دبیر اجرایی این دبیرخانه اضافه 
کرد: منظورمــان از جغرافیای پیرامونی، 
محیطی است که دارای آسیب های متعدد 
اجتماعــی و فرهنگی اســت و بر کیفیت 
زیارت اثرگذار بوده و برای زائران مشکالت 

و مسائل متعددی را به وجود می آورد.
محمره ادامه داد: جدا از چرایی این مسئله، 
پرســش اساســی این اســت که نسبت 
آســتان های مقدس با محیط پیرامونی و 

مجاورشان چگونه باید باشد؟
وی خاطرنشان کرد: این نشست به منظور 
بررســی همین موضوع و دســتیابی به 
راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای برطرف 

کردن همین مشکل برگزار می شود.
محمره همچنین به حضور مدیر مرکز قرآن 

کریم سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
به عنوان نماینده این آســتان مبارک در 
نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی اجالسیه 
آســتان های مقدس و بقاع متبرکه ایران 
اسالمی اشــاره و خاطرنشان کرد: نشست 
دیگر این کارگروه نیز روز پنجشنبه چهارم 

مهر سال جاری در آستان 
مقــدس حضــرت فاطمه 
معصومه)س( در شــهر قم 
با حضور تمامی نمایندگان 
آستان های مقدس عضو این 
اجالســیه در ایران اسالمی 

برگزار می شود.
محمــره در بیــان هدف از 
افزود:  این نشست  برگزاری 
مانند  موضوعاتی  بررســی 
مشایه  شــعرای  طرح های 
)مشایه به معنای پیاده( در 
همایش  برگزاری  آســتانه 
بین المللی پیاده روی اربعین 
حســینی، طــرح جایــزه 

بین المللی رضوان )ویژه مربیان قرآنی جهان 
اسالم(، دریافت نظرات اعضای این کارگروه 
در زمینه نقش آســتان های مقدس ایران 
اسالمی در تحقق بیانیه رهبر معظم انقالب 
در مورد گام دوم انقالب، اعتباربخشــی به 
مدارک قرآنی و فرهنگی آستان های مقدس 
و... از جمله اهداف برگزاری این نشست به 

شمار می رود.

نخستین مواجهه 
یک زائر در مسیر 

تشرف برای زیارت، 
محیط و جغرافیای 
پیرامونی آن است 
كه زائر در بعضی 

موارد با فضای 
متفاوت و حتی 

متضاد مواجه 
می شود

بــــــــرش

امروز در دوازدهمین نشست اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبركه به میزبانی آستان قدس انجام می شود  

 در پاســخ به خواننده ای که نوشته بود بررسی آسیب های اجتماعی پیرامون اماکن متبرکه 
نگذارید کسی در روضه منوره عکس بگیرد 
می گویم مردم دوســت دارند کنار ضریح 
مطهر عکــس بگیرند. بــرای زائران ماکت 
یا نرم افــزاری تهیه کنید که بتوانند عکس 

بگیرند و مشکل حل شود.
09390003589

 لطفاً در سرویس های بهداشتی حرم برای 
راحتی زنان باردار و افراد مسن و سالخورده 

دستگیره به دیوارها نصب بفرمایید.
09390000169

 خوب اســت که مکان زیارت و عبادت 
خواهران با بــرادران در داخل حرم مطهر، 
هر چند وقت یک بار عوض بشــود. آقایان 
از دیــدن مکان های زیارتــی که در اختیار 

خانم هاست، محروم هستند. 
09150009860

 به خاطر متبرک بودن، ما هم دوســت 
داریم یــک وعده از غذاهــای حرم مطهر 

استفاده کنیم. به کجا باید مراجعه کنیم؟
09150004459

قدس: همــه زائران و مجــاوران بارگاه منور 
حضرت رضا)ع( می توانند از طریق نام نویسی 
در ســامانه »نعیــم رضــوان«، دعوت نامــه 
مهمانسرای حرم مطهر رضوی را دریافت کنند. 

 لطفــاً در تمامــی صحن ها به خصوص 
صحن جامع رضوی ساعت قرار دهید.

09150008718

 شایسته است در تمام آبخوری های حرم 
مطهر نام اباعبــداهلل)ع( و یا عباراتی از قبیل 
»به یاد لب تشنه امام حسین)ع(« حک شود.

09150008718

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 

۴ موکب امام رضاj روزانه به ۱۵ هزار زائر اربعین در کرمانشاه خدمت می کنند
آستان مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه 
گفت: چهار موکب  امام رضا)ع( توسط خادمیاران آستان قدس 
در کرمانشــاه آماده خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی 

هستند و روزانه به 15هزار نفر خدمت رسانی می کنند.
سیدمحمد جعفر امامیان با اشاره به اینکه از سوی دفتر نمایندگی 
آستان قدس موکب هایی با نام امام رضا)ع( برای خدمت رسانی 
به زائران اباعبداهلل)ع( در استان کرمانشاه برپا شده است، اظهار 
کرد: خادمیاران رضوی با راه اندازی آشــپزخانه مرکزی در این 

موکب ها از زائران اربعین حسینی پذیرایی می کنند.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی اســتان کرمانشاه 
گفت: با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اسکان و پذیرایی از زائران 
اربعین، خادمیاران کرمانشــاه در ایام اربعین آماده پذیرایی از 
زائران حسینی در چهار موکب مزین به نام مبارک امام رضا)ع( 
در مسجد جامع خسروی، قصرشیرین، ایستگاه راه آهن کرمانشاه 
و زائرسرای کربال کرمانشاه هستند و هر یک از موکب ها بنا بر 

نیازسنجی های انجام شده خدمات مختلفی را ارائه می کنند.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه با 
بیان اینکه خادمیاران رضوی در ایام اربعین در چهار موکب با 
نام مبارک امام رضا)ع( روزانه به 15 هزار زائر خدمت رسانی 
خواهند کرد، گفت: در شهرســتان قصرشــیرین آشپزخانه 
مرکزی با ظرفیت پخت 10 هزار پرس غذا پیش بینی شــده 
است و هماهنگی های الزم با ستاد مرکزی اربعین در خسروی 
صورت گرفته تا غذا بین زائران در قصرشیرین و مرز خسروی 

توزیع شود.

خبر

صدای مردم 

خـــبر

رونق تولید

/ع
۹۸
۰۸
۳۵
۹

آ﹎﹩ ا︻﹑م رای ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟ ︫︣ی (﹡﹢︋️ اول)
اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  

 رای ︫﹞︀ره ١٠۴٧ ﹝﹢رخ ٠٣/١٣٩٧/٠۵
مشـخصات ملك: پالك ثبتى: قسـمتى از پالك 124 اصلى  بخش 2  بيرجند به مساحت  800  متر مربع -  اراضى 

چهكند شهربيرجند
 ﹩︀︨︀﹠︫ و ︬﹫︪︑ ﹏﹝︺﹛︣ی و د︨ــ︐﹢ر ا︫ ﹟﹫﹞نظريه كميسـيون تشخيص: در ا︗︣ای ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز
ارا︲﹩ ︫ــ︣ی ︮︀دره از ︨ــ﹢ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ز﹝﹫﹟ و ﹝︧ــ﹊﹟ ا﹠︖︀﹡︊︀ن ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝﹢︲﹢ع 
﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟ ︫ــ︣ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ︑︀ر  ٩٧/٠٣/٠۶ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋﹥ 
 ﹤﹠︀︺﹞و ︡︋︀زد  ︡﹠︗︣﹫︋ ︫︣ــ ﹩︸︀﹀︐︨ا ﹜︣︡وده ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و﹞ ︫ــ︣ح ﹡﹆︪﹥ ︑︨︣ــ﹫﹞﹩ ︎﹫﹢︨ــ️ وا﹇︹ در
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹤︣︷﹡ ﹟ق ﹝︱︊﹢ط در ︎︣و﹡︡ه ا﹢﹁ ︀ر︑ ﹤︋ ﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤︧﹚︖︑ر﹢︮ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹜آورد ﹏﹝︺︋ ﹏﹞
︋﹥ ︑︺︀ر︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر و و︲︺﹫️ ﹁﹫︤﹊﹩ ﹁︺﹙﹩ و﹇︊﹙﹩ ارا︲﹩ ﹝﹢رد ︋︀زد︡ و             
︻﹊︦ ﹨︀ی ﹨﹢ا﹩ ﹝﹢︗﹢د و ︫ــ﹢ا﹨︡ و ﹇︣ا﹟ و ﹡﹫︤ و︲︺﹫️ ︔︊︐﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹋︣و﹋﹩ ︎﹫﹢︨ــ️ ﹋﹥ ︗︤و 
 ﹤﹋ ﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤︧﹚︖︑︡ود ﹝﹠︡رج در آن  و︮﹢ر︪ــ﹥ و﹆﹡ ﹅︊︵ ﹏︀ظ ︑︢﹋︣ات ذ﹛ ︀ ︀︫ــ︡︋  ﹐﹠﹀﹉ رای ﹝﹩︋ 
︋﹥ ا﹝︱︀ء ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ر︨﹫︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ز﹝﹫﹟ و ︑﹆﹫﹅ و ﹝︺︀﹠﹥ ﹝﹏ ︋︺﹞﹏ آ﹝︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
﹡︷︣﹥ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ر︨ــ﹞﹩ داد﹎︧ــ︐︣ی (آب و ︠︀ك)  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ص ١ ﹝﹢رخ ٩٧/٠۴/١٣ ﹋﹥ ا︻﹑م ︻︡م و︗﹢د 
︨︀︋﹆﹥ ا﹫︀ء ﹋︪︀ورزی  ︋﹥ ︑︀ر ۵٨/۴/۵ و ﹇︊﹏ از آن را ﹡﹞﹢ده. ﹜︢ا ︋﹥ ا︑﹀︀ق آراء ﹝﹢ات  ( م – و- ا – ت ) 

︑︪﹫︬ و ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.
تذكر1)  ︎ــ﹑ک ﹨︀ و ارا︲﹩ ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ آ﹡︀ رأی 
﹠﹢ی از ا﹡︀ء ﹝︀﹜﹊﹫️   ︋︀ ــ︡ه و ︀در︫  ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︢﹋﹢ر︮ 
دو﹜️ ︋︣ آن ﹝︣ز ︫︡ه، ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ و دو﹜︐﹩ و ﹡﹫︤ ارا︲﹩ 
﹝︪﹞﹢ل ا︸︀ر ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︔︊︐﹩ ︨︀ل ١٣۵۴ و ﹝︀ده ١٧ ﹇︀﹡﹢ن 
﹥ زار︻﹫﹟  ︑﹆︧ــ﹫﹛ و ﹁ــ︣وش ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک ﹝﹢رد ا︗ــ︀ره︋ 
﹥ ﹡ــ︀م دو﹜️   ︋︀﹡︭ــ﹥ ﹋ــ﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ا︨ــ﹠︀د آ﹛︀ ﹝︧ــ︐︃︗︣ و︠ 
 ﹩﹠︓︐︧﹞ ﹤︣︷﹡ ﹟ــ﹞﹢ل ا ︀︫︡ از︫  ــ︡ه ︀ ﹡︪ــ︡ه︋  ︮︀در︫ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
تذكر  (2﹠︀﹡︙﹥ ︋︺ــً︡ا ︲︣ورت ︮︡ور ﹡︷︣ــ﹥ ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹩ 
 ﹟︫︡ه در ا ︿︣︺︑ ︡وده﹞ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ︔︊︐﹩ آن در ﹤﹋
﹑ک و ﹝︀︧️ و ︡ود  ︀︫ــ︡ ﹁﹆︳︎  ﹢ده︋  ــ︡ه︋  ﹡︷︣﹥ وا﹇︹︫ 
آن ︋ــ︀ ﹀︶ ﹡﹢︻﹫️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه در اــ﹟ رأی ﹇﹫︡ و ︮︀در 

︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︣ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︫︀ص  ﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ د﹜﹫﹏︋   ︋﹤︣︷﹡ ﹟تذكر3)   ا
 ️﹫︻﹢﹡ ︬﹫ــ﹩ ﹡︊﹢ده و ﹁﹆ــ︳ از ﹡︷︣ ︑︪ــ﹇﹢﹆ ــ﹩ و﹆﹫﹆
ارا︲﹩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و از ز﹝︀ن ا︻﹑م ︸︣ف ﹝︡ت ٣ ﹝︀ه ﹇︀︋﹏ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹛︀︮ ا︻︐︣اض در داد﹎︀ه
اداره ار︑︊︀︵︀ت وا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی 

ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
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آگهى مناقصه عمومى 4/16/106
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى مازندران

 ︕﹠ ︣︡اری︎   ︠﹤ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى مازندران در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋ 
︫﹢﹡ ﹩︐︪︣ ︵︊﹅ ا︨﹠︀د، ﹝︡ارك و ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹢︗﹢د در   ︋︡﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  د︨ــ︐﹍︀ه ﹨﹢ار︨ــ︀ن ︗️ ﹡︭︉ در︋ 

 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د
 ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت د︻﹢ت︋  ︀ز﹝︀ن︮  ︣داری از︨  ︣ه︋  ︣وا﹡﹥︋  ــ︀ز﹡︡ه دارای ﹝︖﹢ز و︎  ــ︣﹋️ ﹨︀ی︨  از︫ 
 ﹩﹊︫︤ ﹥ د﹁︐︣ ﹝︤﹫﹁ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟ا︨﹠︀د ا ️﹁︀و در ︣︐︪﹫ ︑︀ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︫︤﹊﹩ ﹝︀ز﹡︡ران  ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ــ﹥ راه ︗﹢︊︀ر،︨  ــ︀ری، ﹝﹫︡ان ا﹝︀م(ره)،︨  ﹥ آدرس︨  ﹝︀ز﹡︡ران ︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام  WWW.MAZUMS.AC.IR ﹩︐﹡︣︐﹠دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا ️︀︨ ﹅︣︵ از ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞
 ︡﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ﹠︕ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨﹢ار︨ــ︀ن ︗️ ﹡︭︉ در︋  ︣︡، راه ا﹡︡ازی و ︑﹢﹏ ︻﹞﹙﹊︣دی︎  *-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︠ 

︫︣﹢﹡ ﹩︐︪︋
*-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢ر︠﹥  ٢١ / ٧/ ٩٨  

*-﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨ــ︀ری، ﹝﹫ــ︡ان ا﹝︀م،︨ــ﹥ راه ︗﹢︊︀ر،︨ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ 
﹩﹊︤﹫﹁ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞،︀ز﹡︡ران﹞

︀﹋️ ﹝︖︤ا ( ا﹜︿ و ب و ج )   ︎﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ︀︡ ﹝︡ارک︫  ︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣︋   ︎﹏﹢︑ ه﹢﹡-*
  ︡︣ ﹞︀ره : ١٠۶ / ١۴ / ۴ ﹝﹢رخ ٢ / ٧ / ٩٨ » ﹝﹢︲﹢ع : «︠   ︫» ﹩﹎آ ﹤ ︀﹋️  ︗﹞﹙﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋  ︴﹢ری ﹋﹥ روی ﹨︣︎  ﹎︢ا︫︐﹥︋ 

. ︫︡︀ ︡ه︋  ﹢رد﹎﹩ درج︫  ︡ون ﹇﹙﹛︠  ﹢ا﹡︀ و︋   ︠ «︫︣﹢﹡ ﹩︐︪  ︋︡﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ︎﹠︕ د︨︐﹍︀ه  ﹨﹢ار︨︀ن︋ 
﹠︪﹫︎-o︀د ﹨︀ی ﹝︊﹛ ، ﹡︀ر︨︀ ، ﹝︡وش ، ﹝︪︣وط و ﹡︀﹇︬ از ﹡︷︣ ﹝︡ارک ارا﹥ ︫︡ه  ﹝︣دود ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

﹠︪﹫︎-o︀د﹨︀ی ر︨﹫︡ه ︋︺︡ از ︑︀ر ا︻﹑م ︫︡ه ︢︎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
  ٢١ / ٧/ ٩٨ ﹤︊﹠︪﹊ ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز﹨ ️﹋︀︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞-*

︫︤﹊﹩ ﹝︀ز﹡︡ران،  ︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ︀ری، ﹝﹫︡ان ا﹝︀م،︨﹥ راه ︗﹢︊︀ر،︨  ︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞-*
﹝ ️︣︡︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه 

﹢د را  ︣﹡︡ه  ﹁︣︮️ دارد ﹡︷︣︠  *-﹝﹙️ ا﹡︖︀م ︻﹆︡ ﹇︣ارداد : ﹝︤﹫﹁ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ١٠ روز از ︑︀ر  ا︻﹑م︋ 
﹥ ا︨︐︓﹠︀ء ا︀م ︑︺︴﹫﹏   ︦ از ا︋﹑غ ︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︸︿ ا︨️ ︸︣ف ﹝︡ت٧ روز︎   ︋.︡︀﹝﹡ رد ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ا︻﹑م﹢﹞ در

.︡︀﹝﹡ ︣ارداد ا﹇︡ام﹇ ︡﹆︻ ﹤  ︋️︊︧﹡
﹩︐︪  ︋︡﹫ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫   ︋، ︫︣﹢﹡ ، د︨︐﹍︀ه : ﹝︀ز﹡︡ران ﹏﹢︑ ﹏﹞ آدرس-*

*-﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ : ︡ا﹋︓︣ ٧۵ روز از ز﹝︀ن ا︋﹑غ ﹇︣ار داد ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ١٠ در︮︡   ︋﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ ﹤ارا ︀  ︡︀︡ا﹇﹏ ١٢ ﹝︀ه ﹎︀را﹡︐﹩ از ز﹝︀ن راه ا﹡︡ازی (︋  *-﹁︣و︫﹠︡ه د︨︐﹍︀ه ﹨︀︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹤︀ت ︎︦ از ﹁︣وش ارا﹞︡︠ ︣ارداد ) و ١٠ ︨︀ل﹇ ︼﹚︊﹞
﹢د. ﹫︪﹠︀دی ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︡ا﹋︓︣ ٢٠ روز ︠﹢ا﹨︡︋  *-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ﹝︊﹙︼︎ 

*-﹡﹢ه ︎︣دا︠️ : ٢۵ ٪ ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ، ۶۵ ٪ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︑︤﹫﹁ ﹏﹢﹊﹩ در ﹝﹏ ︎︣وژه، ١٠ ٪ ︎︦ از راه ا﹡︡ازی و 
︑﹢﹏ ︻﹞﹙﹊︣دی د︨︐﹍︀ه. ﹨︤﹠﹥ ︋︀ر﹎﹫︣ی و ︻ ︣︋ ﹏﹝︡ه ﹁︣و︫﹠︡ه و ﹨︑ ﹤﹠︤﹙﹫﹥ و ﹡︭︉ ︋︣ ︻︡ه ︣︠︡ار ︠﹢ا﹨︡ 

︋﹢د. ﹨︤﹠﹥ راه ا﹡︡ازی ︋︣ ︻︡ه ﹁︣و︫﹠︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︣وژه دارای ا︻︐︊︀ر ﹡﹆︡ی از ﹝﹏ ︵︣ح ︑﹢ل ︨﹑﹝️ ﹝﹩ ︋︀︫︡. *-﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر :︎ 

 ﹤  ︋︣﹀﹡ ﹉ ر﹢︱ ) د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨︺﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹏﹞ دو︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٠٧/٢٢ در ︊ ــ︀︻️ ٩︮   ︨: ﹩︀︀ز﹎︪ــ *-ز﹝︀ن︋ 
﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن آزاد ﹝﹩ ︋︀︫︡) ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه از ︵︣ف ﹨︣ ﹉ از︎ 

*-︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ : ٣٣٠۴۴٢٣٠-٠١١ آ﹝︀ده ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
 www.mazums.ac.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀️ دا﹡︪﹍︀ه︋   ︨﹤ ﹫︪︐︣و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  -︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

  . ︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞



آیتاهللمحمدمهدیشبزندهدار
عضوفقهایشوراینگهبانبیانکرد

اهتمام به مکارم اخالقی سعادت 
دنیا و آخرت را تأمین می کند

رسا: از امیرمؤمنــان درباره استعداد موت سؤال 
شد که حضرت فرمود: این استعداد عبارت از ادای 
واجبات، اجتناب از محرمات و داشــتن مکارم و 
ارزش های اخالقی است. باید ارزش های اخالقی 
را کسب کنیم، به فرمایش حضرت اگر کسی این 
عناصر را داشته باشد دغدغه ای درباره مرگ خود 
ندارد. باالترین دستور ســلوکی و معرفتی برای 
ارتقای انسان دستوری است که رسول اکرم)ص( 
بــه امیرمؤمنان)ع( فرمودند، وقتی انســان خود 
را تربیت و تهذیب کــرد می تواند در جامعه نیز 

اثرگذاری داشته باشد.
یکی از مواردی کــه پیامبر)ص( به امیرمؤمنان 
می فرمایند، این اســت که در کنار واجبات باید 
به محاسن اخالق عمل و از رذائل اخالقی پرهیز 
کرد، باید تصمیم جدی بگیریم که سعادتمندی 
خــود را تأمین کنیم. هدف از تشــکیل درس 
اخالق و محافل اخالقی، یادآوری مسیر درست 
و دوری از غفلت است. اشتغال به علم بسیار مهم 
اســت اگرچه خود علم نور محسوب می شود اما 
می تواند حجاب هم باشــد. البته کسب علوم به 
ویژه علوم دینی، وجوب کفایی دارد و اگر انجام 
ندهیم عقوبت خواهیم شد و جزو فرائض است، 
اما اگر انسان با بصیرت و آگاهی وارد علم و سایر 
حرفه ها و کارها نشود، در کنار مزایایی که دارد، 
او را دچار غفلت خواهد کرد و تمام فکر و تالش 
انســان معطوف به همین مسائل می شود و به 
موضوعات اخالقی توجهی نخواهد داشت. انسان 
باید برای رفع رذائل اخالقی اهتمام داشته باشد. 
باید توجه داشــته باشیم چگونه رذائل را از خود 
بزداییم و خوبی ها و محاسن را جایگزین آن کنیم. 
برای سعادتمندی باید محاسن اخالقی را در خود 

تقویت کنیم.
در دنیای پر از غوغــای امروز، با توجه به اخالق 
دینی و محاسن اخالقی باید سعادت اخروی خود 
را تأمین کنیم. مکارم اخالقی افزون بر اینکه جهان 
ابدی انسان را به قله می برد، در دنیا هم آثار فراوانی 
دارد. اگر اسالم توانست در مدت اندکی در محیط 
عجیب حجاز گســترش پیدا کرده و انسان های 
بی نظیری تربیت کند، به برکت همین مکارم و 
محاسن اخالق در رسول گرامی اسالم)ص( است.

نکته

آیین معرفی کتاب »تفسیر 
سوره برائت« برگزار می شود

معارف: آیین معرفی کتاب »تفسیر سوره برائت« 
اثر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای روز شنبه 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار می شود. 
این کتاب، ابتدای ســال جاری منتشــر شده 
بود. در آیین معرفی این کتاب که ســاعت 9 
صبح 6 مهر در ساختمان شماره یک دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی واقع در صحن هدایت 
حرم مطهر برگزار می شــود، آیت اهلل محمدی 

ری شهری به سخنرانی خواهد پرداخت.
کتاب »تفسیر سوره برائت« دربردارنده سلسله 
جلسات تفسیر قرآن کریم توسط حضرت رهبر 
معظم انقالب است که از پاییز ۱۳۵۰ در مدرسه  
»میرزاجعفر« مشهد )دانشگاه رضوی فعلی( آغاز 
شد. در این جلسات سوره های مبارکه  مائده، 
انفــال، برائت و آیاتی از ســوره   مبارکه  یونس 
مورد تفسیر و تبیین قرار گرفت. تفسیر سوره  
مبارکه  برائت از اوایل سال ۱۳۵۱ آغاز و حدوداً 
تا بهمن ۱۳۵۱ برابر با محــرم الحرام ۱۳9۳ 
هجری قمری ادامه یافت. این درس تفسیر که 
یکی از دو درس تفسیر در حوزه  علمیه  مشهد 
در آن روزگار بــود، به طور معمول در روزهای 
تعطیلی دروس رسمی حوزه یعنی پنجشنبه ها 
و جمعه ها در »مدرسه  میرزاجعفر« و بعدها در 
مسجدی در »پایین خیابان« و سپس »مسجد 

قبله« برگزار می شد.
روش به کار رفته در این جلســات تفســیری 
»روش اجتهادی« اســت که در آن بر استفاده 
و راهیابی به مقصود آیات با اســتفاده از تفکر 
و تعقل تأکید شده است. ضمن اینکه در کنار 
روش عقلی، اســتفاده از روش تفسیری »قرآن 
به قــرآن« و بهره گیری معتنابه از روایات کاماًل 
مشهود است. این جلســات به دلیل مضمون 
و محتوای روشــنگرانه و کاربردی آن در زنده 
کردن روح اسالمی در مخاطبان، از سوی رژیم 
طاغوت به شدت مورد توجه و کنترل بوده است. 
این کتــاب همچنین »مجموعه  مبانی و قواعد 
تفســیری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای« 
اســت که برگرفته از متون جلسات تفسیری 
ایشان اســت و برای مجامع علمی و نیز عموم 
مردم قابل اســتفاده اســت و می تواند منبعی 
برای دروس تفسیر تخصصی و مبانی و قواعد 

تفسیری رشته علوم قرآن و حدیث قرار گیرد.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   در شــب ۱۳ شــعبان 
۱۳۰9هـــ . ق. مطابق با ســیزدهم اســفند ۱27۱ در یکی از 
محله های شیراز که بیشترشان سادات موسوی بودند، دیده به 
جهان گشود که نامش را »سید عبداهلل« نهادند. مادرش، بی بی 

علویه از تبار قاضی حسین دزفولی، از خاندان خوزستانی بود.
ســید عبداهلل در آغازین روزهای هفت ســالگی، با جمعی از 
کودکان همبازی خود وارد مکتبخانه شــد. او روخوانی قرآن را 
در آنجا و خواندن و نوشتن کتاب های فارسی و ادبیات مرسوم 
را نزد پدر فراگرفت. وی در نزدیک ترین حوزه علمیه زادگاهش، 
به آموختن لغت، صرف و نحو و ادبیات عرب پرداخت و برخی 
از کتاب های اصولی، فقهی، منطق و فلسفه را نزد استادان حوزه 

علمیه شیراز و پدر خویش آموخت.
استادان وی اندک بودند. آیت اهلل شیخ علی ابوالوردی، آیت اهلل 
میــرزا محمد صادق مجتهد و آیت اهلل حاج شــیخ محمدرضا 
شامنی اســتادان او در حوزه علمیه شیراز بودند. او بسیاری از 
کتاب های درسی حوزه را مطالعه کرد و در 2۱ سالگی به اجتهاد 
رسید. بارها استادش، آیت اهلل شیخ علی ابوالوردی در جمع علما 
و طالب،  تصریح نمود: »آقا سید عبداهلل احتیاج به نجف رفتن 

ندارد«؛ آیت اهلل شیرازی از وی اجازه اجتهاد مطلق گرفته بود.
آیت اهلل حاج سید محمدباقر آیت اللهی که از استوانه های حوزه 
علمیه شیراز بود، گفته بود: »من اجازه اجتهاد مرحوم حاج شیخ 
علی ابوالوردی را که در سال ۱۳۳2 هـ . ق. به آیت اهلل العظمی 

شیرازی داده بود، دیدم و خواندم«.

 حوزه علمیه نجف
آیت اهلل شــیرازی به دلیل فعالیت های سیاســی علیه خاندان 
پهلوی و اســتعمارگران، عرصه را بر خود تنگ دید و به ناچار 
در جمادی االول ۱۳۳۳ هـ. ق. شــیراز را به قصد ادامه تحصیل 
در حوزه علمیه نجف، ترک گفت. وی در مدرسه بزرگ آیت اهلل 
آخوند خراسانی حجره گرفت و با تمام وجود، به تحصیل علوم 
و معــارف اهل بیت)ع( پرداخت؛ به طوری که در مدتی کوتاه، 
طلبه مهاجر شیرازی در میان طالب حوزه علمیه نجف شهره 
گشت. او درباره روزهای نخست تحصیل خود در نجف می گوید: 
»... عشــق و عالقه من به تحصیل و رســیدن هر چه سریع تر 
به مراتب عالیه، در این حد بود. دورانی که در مدرســه بزرگ 
آخوند بودم، از میان 6۳نفر طلبه، فقط دو نفرشان درس کفایه 
می خواندند و بقیه مراحلــی از درس خارج را گذرانده بودیم و 
غالباً یا مجتهد بودند یا قریب االجتهاد ... باالخره در مدرســه 
قزوینی حجره گرفتم ... که بیشتر ساکنانش از مجتهدان مسلم 

یا در حد اجتهاد بودند...«.

 استادان در نجف
آیت اهلل العظمی سید ابوالحســن اصفهانی، آیت اهلل العظمی شیخ 
ضیاءالدین عراقی و آیت اهلل العظمی شــیخ محمد حسین نائینی، 
اســتادان او در حوزه علمیه نجف بودند. آیت اهلل شیخ ضیاءالدین 
عراقی در حضور شاگردانش از آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی تعریف 
کرد و گفت: »من ایشــان را برای آینده نزدیک نجف اشرف ذخیره 

نموده ام و ایشان امید علمی آینده من است«.

 تشکیل مجمع علمای مبارز مشهد
 آیت اهلل شــیرازی حیات دوباره ای به حوزه علمیه خراسان بخشید. 
شــور و شــوق زاید الوصفی در میان طــالب وعلما افتــاده بود. 
گردهمایی های بزرگی از سوی طالب و فضالی خراسان برای مبارزه 
با کشف حجاب برگزار شد. روحانیت تشکل یافت و می رفت که قیامی 
بزرگ علیه رژیم شاه اتفاق افتد. پس از نشست های فراوان، روحانیون 
 تراز اول شــهر به اوضاع ســردرگم شهر قدری انسجام بخشیدند و 
سمت و سوی انقالب تا حدی شفاف و چهره منحوس رژیم پهلوی 

برمال گشت. دولت از این خیزش، سخت بر آشفته شده بود.

 می ترسم عادت کنم
او بیشتر پیاده رفت و آمد می کرد. کمتر اتفاق می افتاد که از ماشین 
سواری استفاده کند. می گفتند: آقا چرا سوار وسیله نقلیه نمی شوید؟ 

می فرمود: می ترسم عادت کنم.
در میان علمای معاصر،  در تواضع یگانه بود، با همه یکسان برخورد 
می کرد. ارباب رجوع را با چهره باز استقبال می نمود و میان کوچک 
و بزرگ، عوام و خواص، فقیر و ثروتمند فرقی نمی گذاشــت. غذای 
اندرونی و خدمه یکســان بود. او بیشتر همراه خادمان، شاگردان و 
میهمانــان، در میهمانخانه غذا را صرف می کــرد. از افراد متملق و 
چاپلوس کراهت داشت. دوست نداشت خدمه جلو آقا دست به سینه 
بایســتند. بارها گوشزد کرد که همانند فراعنه، با مردم و نزدیکان و 
خدمه خویش رفتار نکنید. او بیشتر اوقات تنها برای تدریس می آمد. 
عبایش را به سر می کشید و متواضعانه از کوچه پسکوچه های شهر 

عبور می کرد.
حتی برای یک بار هم نمازِ شب او ترک نشد. وی در تعقیبات نمازش، 
بیشتر دعای ابوحمزه ثمالی را می خواند. از ۱۳ سالگی روزه ماه مبارک 
رمضان را آغاز کرد و تا دو ســال قبل از رحلتش ادامه داد. پزشکان 

معالج اصرار داشتند که نباید آقا روزه بگیرد، ولی ایشان می گفت: در 
طول هشتاد سال و اندی، یک روز بدون دلیل روزه  ام را افطار نکرده ام. 
می گفت: دوست دارم در این اواخر عمر، با زبان روزه دار خدا را مالقات 
نمایم.همانند یک طلبه معمولی زندگی می کرد و تا آخر عمرش اجازه 
نداد در اتاقش ساده ترین فرش پهن گردد. دوستانش به او پیشنهاد 
کردند: آقا، دو تکه فرش الزم است در حجره پهن شود. جواب داده 
بود: »می خواهید در این آخر عمر وضع زندگی مرا تغییر دهید و آن 

را اعیانی نمایید؟ سبحان اهلل ... ابداً اجازه نمی دهم«.

 در جوار حضرت
ســرانجام این عالم وارسته و ستاره پرفروغ خراسان که وجودش در 
یک قرن اخیر مایه خیر و برکت بود، در 96 ســالگی، در سحرگاه 
اول محــرم ۱۴۰۵ هـ . ق مصادف با پنجم مهرماه ۱۳6۳ به لقاءاهلل 
پیوســت و در جوار بارگاه امام رضا)ع( پس از تشییع باشکوهی به 

خاک سپرده شد.

 ملجأ و پناهگاه انقالبیون در مشهد بود
حجت االســالم فضل از اعضای جلسه استفتای آیت اهلل شیرازی با 
اشاره به فعالیت سیاسی مرحوم آیت اهلل شیرازی، می گوید: در زمان 
انقالب منزل ایشان پایگاه مخالفت با شاه و رژیم بود و ملجأ و پناه 
انقالبیون در مشهد بودند.  ایشــان پس از حضور در مشهد، زعیم 

مردم خراســان و حوزه علمیه مشهد مقدس 
شدند.آن مرحوم به شدت با تجمل و تشریفات 
مخالف بودند و با وجود مرجعیت و زعامت، در 

ساده ترین شکل ممکن زندگی می کردند.
این استاد سطح عالی حوزه با اشاره به جایگاه 
رفیع علمی آیت اهلل شیرازی و فعالیت های این 
عالم بزرگ شیعه در حوزه های علمیه، گفت: 
مرحوم آیت اهلل شــیرازی از شــاگردان خاص 
شــخصیت ممتاز عالم شیعه مرحوم آقا ضیاء 
عراقی و مرجع جهان تشــیع مرحوم آیت اهلل 
ســید ابوالحســن اصفهانی بودند و خود نیز 
شاگردان بسیاری را تربیت کرده و آثار علمی 

و اجتماعی زیادی از خود به یادگار گذاشتند.
وی افزود: این بزرگ مرجع جهان تشــیع در سرزمین های مختلف 
اسالمی مقلد داشتند و وقتی رساله ایشان در نجف چاپ شد، فضالی 
بالد کشــورهای مختلف مانند ایران، لبنان، پاکستان و هندوستان 
رساله ایشان را به این کشورها بردند. در زمان فوت این عالم بزرگ 
نیز جمعیت فراوانی از مشــهد و دیگر شهرها و استان ها و نیز دیگر 

کشورها در مراسم تشییع شرکت داشتند.

مرجعی که در 21 سالگی به اجتهاد رسید و پنجم مهر 1363 در 96 سالگی درگذشت

آیت اهلل شیرازی پناه انقالبیون در مشهد بود

صحیفه سجادیه بهترین راهنما برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است       شبستان: حجت االسالم دکتر حبیب رضا ارزانی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب یادآور شد: معظم له در این بیانیه سه محور خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی را مطرح کرده است. او با بیان اینکه برترین 
کتاب پس از قرآن و نهج البالغه، صحیفه سجادیه است، عنوان کرد: شاید عده ای بگویند دعا مسئله ای فردی است و رابطه بین انسان با خداست؛ اما باید گفت انسان موجودی جدای از جامعه نیست؛ مگر می شود کسی برای از بین رفتن ظلم دعا کند اما در برابر ظلم در جامعه بی تفاوت باشد. حجت االسالم دکتر 

ارزانی با بیان اینکه مباحث تمدنی در صحیفه سجادیه موج می زند، گفت: صحیفه سجادیه بهترین الگو و راهنما برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است. امام سجاد)ع( محور وحدت است، زیرا زبان آن حضرت زبان فطرت است و می تواند با همه ارتباط برقرار کند.

زیارت اربعین خدمت به همه بشریت جامعه است      حوزه: آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: زیارت یک مکتب مهم است که همه معارف دین را در خود جای داده و معارف و آموزه ها در قالب زیارت تجلی کرده است و به خوبی می توان گفت خدمت و تالش 
برای برگزاری هرچه بهتر این راهپیمایی عظیم به نوعی خدمت به بشریت و ترقی جامعه بشری است. او به تبیین اهمیت زیارت در فرهنگ شیعه پرداخت و افزود: مقوله زیارت در کنار دعا و مناجات به شکل دو بال ویژه در اسالم و معارف اهل بیت)ع( وجود دارند و مایه رشد و تعالی 

انسان مؤمن هستند.  آیت اهلل اعرافی بیان کرد: در منابع ما در دو بخش دعا و زیارت، مباحث به شکل حماسی و شورانگیزی بیان شده که همه آن ها با شور و حماسه معنوی همراه است.

کتابخانه

 ایشان پس از 
حضور در مشهد، 

زعیم مردم 
خراسان و حوزه 

علمیه مشهد 
مقدس شدند.آن 

مرحوم به شدت با 
تجمل و تشریفات 

مخالف بودند

بــــــرش

      درنگی در مخاطرات افزایش سن ازدواج / بخش سوم

دولتدربرابرازدواججوانانمکلفاست
در ادامــه بحث دیروز، نکته بعدی که باید موردتوجه قرار گیرد، این 
است که در غرب عاملی دیگر وجود دارد که این فروپاشی تدریجی را 
به تأخیر می اندازد و آن عامل، نهادینه شدن رابطه حقوقی در بسیاری 
از جوامع غربی است، برخالف جوامع شرقی که روابط مردم در آن ها 

نوعاً بر مبنای عاطفه شکل گرفته است.
بدین ترتیب در جوامع اســالمی تضعیف بنیان خانواده زودتر منجر 
به آسیب دیدن مردم و حاکمیت خواهد شد، اما در جوامع غربی به 
دلیــل ضمانت اجراهایی که روابط حقوقی متقابل دارند و همچنین 
به دلیل گستردگی این روابط در بسیاری از الیه های اجتماع، تحقق 

خطر مزبور سرعت کمتری دارد.

  راهکارهایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در امر ازدواج
اگــر بخواهیم برای جامه عمل پوشــاندن به روایــت »ما بنی بناء 
فی االســالم احب الی اهلل عز و جل مــن التزویج« تأمل کنیم، باید 
سلســله ای از مسائل را در نظر بگیریم، یا به عبارت دیگر حلقه هایی 
از یک زنجیره نســبتاً طوالنی را لحاظ کنیم که متصل به یکدیگر 
هســتند و درمجموع می توانند ما را به نتیجه مطلوب برسانند؛ در 

اینجا به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم:

الف: وجود مشوق های معنوی
برای آنکه ازدواج را در جامعه گســترش داده و سبب رواج این امر 
در بین جوانان شــویم، بســنده کردن به مشوق های مادی کفایت 
نمی کند، بلکه مشوق های معنوی نیز باید وجود داشته باشد، منظور 
از مشــوق های معنوی اموری است که سبب عالقه جوانان به این 

امر می شود.]۱[
نتیجه آنکه نمی توان با مشــوقات صرفاً مادی، مانند دادن وام های 
بانکی توقع داشــت آمــار ازدواج در جامعه افزایش پیدا کند، بلکه 
باید اذعان داشت ارائه چنین تسهیالتی برخالف تلقی عموم، تأثیر 

اندکی در گرایش جوانان به ازدواج دارد.
ناراحت کننده تر آنکه مبالغی که به عنوان مشــوق مادی به جوانان 
تعلق می گیرد آنچنان ناچیز و بی تأثیر اســت که بیشتر شبیه یک 
طنز تلخ است تا تسهیالت ازدواج؛ تازه اگر سیر اداری مشقت بار و 

به دوراز شأن آن را نادیده بگیریم!

ب: ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در جوانان
به طورمعمــول در بیان دالیــل بی میلی جوانان به امــر ازدواج از 
مشکالت اقتصادی به عنوان نخستین و مهم ترین دلیل یاد می شود، 
اما به نظر می رسد یکی از مشکالت عمده جوانان در این زمینه نبود 
روحیه مسئولیت پذیری است، چراکه جوان به این نتیجه می رسد 
برای تأمین نیازهای غریزی و تشکیل خانواده باید مسئولیت زیادی 
را در زندگی بر عهده گیرد، اما ازآنجاکه چنین روحیه ای از کودکی 

در وی شکل نگرفته است، به دنبال ازدواج نخواهد رفت.

 وظیفه اصلی دولت اسالمی در این زمینه
یکی از وظایف مهمی که دولت اســالمی در امر توسعه ازدواج دارد 
این اســت که ابتدا نگاه خود به تعالیم دینی را اصالح و به چنین 
روایاتی به عنوان الگویی برای تدوین سیاســت های کالن اجتماعی 
نــگاه کند و آن ها را تنها یک حکم اخالقی نپندارد؛ چراکه در غیر 
ایــن صورت روایــات مزبور، دال بر حکم اســتحباب تلقی خواهد 
شــد و ازآنجاکه هر مستحبی را می توان ترک کرد، شاهد خواهیم 
بود دولت، خود را در برابر ازدواج جوانان، مکلف نخواهد دانســت 
و برفــرض پذیرش تکلیف، آن را پایین تر از ســایر تکالیف ارزیابی 

خواهد کرد.
در نظام حقوق اساســی جمهوری اسالمی ایران، نهادی به عنوان 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تدوین سیاست های کلی نظام 
مؤثر اســت، بنابراین اگر بخواهیم مســئولیت این مهم را متوجه 
نهادی کنیــم، یکی از نهادهای تأثیرگــذار در این زمینه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام است که باید با بهره گیری از سازوکاری 
متناسب با شرایط جامعه، این نوع روایات را در صدر سیاست های 

کلی نظام قرار دهد.

پانوشت:
۱- به عنوان مثال برای تشــویق کودکان به رعایت مسائل دینی و 
اخالقی باید عالقه های غیرمادی در آن ها ایجاد شود. پس استفاده 
از بعضی شــیوه ها که کودکان را تنها با مشوق های مادی به سمت 
رعایت مســائل دینی و اخالقی هدایت می کند، غلط است؛ چراکه 
بر این اســاس کودک به خود نماز یــا یک ضابطه اخالقی و دینی 
عالقه مند نمی شود بلکه به هدیه ای عالقه پیدا می کند که برای او 
تهیه می شــود و زمانی که آن هدیه برای وی تهیه نشــود، ضابطه 
اخالقی و دینی در او کمرنگ می شــود. در امر ازدواج به طریق اولی 
اینچنین است، چراکه در این امر مخاطب ما کودکان نیستند، بلکه 

افرادی هستند که به بلوغ جسمی و عقلی رسیده اند.

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش سوم

»سوادرسانهای«ومسئلهتفکروتأمل

معارف: برای داشتن سواد رسانه ای چند گام الزم است:
گام اول: کنار گذاشتن فرهنگ کوتاه خوانی در فضای مجازی

گام دوم:  مراجعه به منابع معتبر و مورد تأیید اهل فن 
گام سوم: عادت کردن به تفکر استداللی و بررسی تحلیلی.

جوانان باید با طی این ســه مرحلــه، تحلیل های خود را اصالح 
کرده و حوادث پیرامون خود را به درســتی شناخته و براساس 
واقعیت تحلیل نمایند؛ بــرای تحقق این امر پرداختن به آمار و 
ارقام کفایت نمی کند بلکه الزمه اصلی، ایجاد روحیه تفکر و تأمل 
در جنبه های مختلف یک ماجراســت؛ چنانکه حضرت امیر)ع( 
می فرمایند: »إْعِقُلوا الَْخَبَر إَِذا َسِمْعُتُموُه َعْقَل رَِعایَة، الَ َعْقَل رَِوایَة«؛ 
هنگامی که خبری را می شــنوید، در آن بیندیشــید )حقیقت 
محتــوای آن را درک نمایید( تا آن را بــه کار ببندید، نه اینکه 
تفکر فقط برای نقل به دیگران باشد. عادت به شنیدن یک گزاره 
خبری، بدون درایت و تفکر به هیچ وجه مناسب نیست؛ بنابراین 
مسئوالن آموزشی یا کسانی که در فرایند آموزش اثرگذارند باید 

مهارت تفکر خالق را به افراد بیاموزند.
به تعبیر رهبری »ریزش های انقالب« ریشــه در مشــکالت نظام 
آموزشی دارد؛ زیرا آموزش های نظام قدیم و جدید، حافظه محور 
بوده و هســت و کمتر به ترویج فرهنگ مهارت و تفکر پرداخته 
شده است. در نتیجه افراد اجتماع در برابر اطالعات بیرونی منفعل 
بوده و بدون تأمل و تعمق، فوری تصمیم  می گیرند. حاصل چنین 
پرورشی، فوروارد کردن مطالب ارسالی دیگران برای افراد مختلف 
در فضای مجازی اســت که شــخص هر مطلبی را بدون دقت و 
بررسی باور کرده و آن را برای دیگران ارسال می کند تا ذهن آن ها 

را نیز درگیر این مطلب بی پایه و اساس نماید.
پس از آنکه »ســواد رســانه ای« تحصیل شد، شخص می تواند در 
حوزه فردی و حوزه تحت نفوذ خود آن را پیاده نماید و با دغدغه ای 
مضاعف به دنبال مطالعه بیشــتر باشــد؛ چرا که بسیاری از افراد 
در فضاهای مذهبی تنها به دنبال عبادات فردی خود هســتند و 
انگیــزه ای برای دنبال کردن اتفاقاتی کــه در جامعه رخ داده و یا 
خدماتی که در نظام اسالمی انجام شده ندارند؛ درنتیجه به دنبال 

ریزش ها و رویش های این نظام نیز نیســتند. در حالی که یکی از 
وظایف جوانان در محقق کردن این گام امیدبخشی، تالش برای 
جمع آوری اطالعات مســتند و بررســی تغییرات درونی خود به 
سمت و سوی جدید است تا شخص ببیند در زمینه های موجود به 

کدام طرف سوق پیدا کرده است.
نکته مهم در گام ســوم، پردازش این اطالعات به صورت صحیح 
است؛ زیرا یکی از مهم ترین مغالطات در کتب منطق، »مغالطات 
آماری« است که گوینده دروغ نمی گوید بلکه تنها بخشی از واقعیت 
را بیان می کند. در مسائل آماری، پنهان کردن بخشی از واقعیت، 
زمینه ساز وقوع دروغ و نوعی مغالطه است. آنگاه که آمارها در یک 
مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر مقایسه شوند، معنادار می گردند؛ 
لذا با ِصرف گزارش ها نمی توان واقعیت را رصد کرد بلکه با کسب 
مهارت »سواد رسانه«، افزایش اطالعات، تحلیل و پردازش صحیح 
می توان به نتیجه مطلوب درباره عملکرد ۴۰ سال گذشته انقالب 
دســت یافت. ضمن اینکه تحلیل مسائل آینده، الزاماً به عملکرد 
۴۰ ســال گذشته گره نخورده است بلکه ممکن است در گذشته 
اشتباه هایی انجام شده باشد اما آن اشتباه ها دلیلی برای ناامیدی 
درباره آینده نیســت. گاهی دامنه داشــته های استفاده نشده، به 
قدری وسیع است که باوجود تمام ایرادات و کوتاهی های گذشته، 

باز ناامیدی درباره آینده، معقول نیست. 

 معنویت و اخالق، امیدساز هستند
مهم ترین داشــته حکومت اسالمی که از کارکرد عظیم آن غفلت 
شده، مسئله »ارتباط ملت با خداوند متعال و اولیای خداست«. ملت 
و حکومتــی که »توکل به خداوند متعال« را باور دارد، هرگز ناامید 
نمی شود؛ حتی اگر گذشته انقالب را آن گونه که مخالفان می گویند 
فرض کنیم )با اینکه یقیناً تمام گفته ها و ادعاهای آن ها سراســر 
دروغ و مملو از کذب است(، باز هم نباید از ساختن آینده ناامید بود. 
بدون شک وعده های الهی حق و تمام امور عالم در دست خداوند 
متعال اســت و خالق عالم هستی ضمانت فرموده تمام کسانی که 

به او تکیه کنند را دستگیری و هدایت کرده و به پیش می برد.
روند حکومت های الهی در تاریخ گذشــته جایی برای ناامید شدن 
مؤمنان باقی نمی گذارد، زیرا افراد خدایی همیشــه با دست خالی 
شروع کرده و با ضمیمه شدن عنایات الهی، به پیش رفته اند. حضرت 
حق ضمانت فرموده کــه »العاقَِبُة لِلُمتَّقیَن« )القصص:  8۳(؛ عاقبت 
نیک برای پرهیزگاران است! همیشــه اهل تقوا پیروز و در نتیجه، 
موفق هستند و هیچ گاه زمین نمی خورند. برای اجرایی شدن مسئله 
تقوا در جامعه باید به ســراغ توصیه دوم رهبری در بیانیه گام دوم 
یعنــی بحث »اخالق و معنویت« رفت. معنویت و اخالق، امیدســاز 
هستند؛ زیرا انسان را به اراده ازلی خداوند که هیچ چیزی در مقابل 

آن توانایی ایستادگی ندارد تکیه می دهد.
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 همدان: ششــمین نشست جهانی کشور های 
عضو راه ابریشم با حضور منصور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، محمدحسن طالبیان 
معاون وزیــر میراث فرهنگی،  حجت اله ایوبی 
ایران،  در  یونســکو  ملی  دبیرکل کمیسیون 
جینگ فنگ معاون آســیا و اقیانوسیه مرکز 
میراث جهانی یونســکو، ستوان ستکفسکی 
رئیس دفتر منطقه ای یونسکو و مهمانانی از 16 
کشور عضو راه ابریشم به مدت یک هفته از یکم 
تا هفتم مهرماه به میزبانی شــهرداری همدان 

برگزار می شود.
 به گزارش قدس آنالین، در ششــمین نشست های 
جهانی راه ابریشم پنل های تخصصی مانند گفتگوی 
تاثیرات ادیان و معنویات در راه ابریشم، کنفرانس بین 
ادیان در مســیر فرهنگی در دانشگاه بوعلی سینای 
همدان و گشت شهری  معرفی بازدید از  آثار تاریخی 
شــهر همدان برای مدعوان نشست، پیش بینی شده 
است در این نشست حدود 40 مهمان حضور دارند؛ 
ایــن اجالس جهانی فرصت مغتنمــی برای همدان 
اســت که بتواند داشته های فرهنگی، میراث معنوی 
و تاریخی خود را بیشــتر به اعضای کمیته ثبت آثار 
جهانی یونســکو معرفی کرده و نشان دهد تا آنان با 
بازدید میدانی و حضوری که از این آثار دارند با دقت 
و تصمیم سازی بهتری راه جهانی شدن ثبت این آثار 

را که شهره ملی و بین المللی هم دارند فراهم کنند.

   در مراســم آغازین نشست جهانی راه ابریشم در 
همدان که در ســالن اجتماعات شهدای استانداری 
همدان برگزار شــد، نخستین ســخنران  مراسم به 
عنوان میزبان، عباس صوفی شــهردار همدان بود که 
با خیر مقدم به مهمانان نشست و اشاره  به شمه ای از 
آثار و ویژگی های تاریخی شهر و استان همدان، گفت: 
همدان با ظرفیــت های تاریخی و فرهنگی  در خور 
جهانــی که دارد می توان نقش مهمــی در ثبت آثار 
جهانی یونسکو داشته باشد  و انتظار داریم که با نظر 
مساعد بیشتر اعضای کمیته جهانی ثبت آثار جهانی 

یونسکو بررسی کنند.
وی اظهار داشت: همدان به عنوان نخستین پایتخت 
ایران و شهری با بیش از 5 هزار سال مدنیت  و قدمت 
فرهنگی و تاریخی همیشه خاستگاه تعامل، همزیستی 
فرهنگ و ادیان و مذاهب و قومیت ها در کنار یکدیگر 
بوده است و به این صلح اندیشی و تدبیر مردمانش در 

طول تاریخ شهره است.
 شهردار افزود: شهر همدان طراحی مهندسی شعاعی 
شــهری  و آثار تاریخی مانند هگمتانه دارد  که هنوز 

هم آثار برج و بارو هایش پا برجاســت و از قلب تاریخ 
شهر نمادی به یاد گار از مدنیت و فرهنگ شهر سازی 
گذاشته است. آب و هوای   همدان همیشه زیست بوم 
مناسب برای زندگی اهالی آن فراهم کرده است و اقوام 
مختلف در بوم بر این ســرزمین زیسته اند و به کار و 
تالش پرداخته اند. شهری که بعد از هجوم ناجوانمردانه 
همچنان پا برجاست و از خاکستر چو ققنوس پر  و بال 
گشوده و بر اوج آسمان ها تاریخ ایران قرار گرفته است.

صوفی ادامــه داد: همدان از دیر باز تاکنون مهد تاریخ، 
تمــدن و تجارت و بازرگانی ملل مختلف بوده و نقش 
موثری در مسیر راه ابریشم بر عهده داشته است. همدان 
نقش واسط و  حلقه اتصال ملل شرق و غرب جهان بر 
عهده داشته است  و از شیان تا هتیان، اوزکند و کاشمر 

بغداد،  ســمرقند،  و 
دمشــق، اســتانبول 
و رم همه ازشــاهراه 
تجاری  تبــادل  امن 
کرده اند  گذر  همدان 
و به سرمنزل مقصود 
یعنــی اوج موفقیت 
در تجارت و بازرگانی 
نبوده  این  و  رسیدند 
یمن  به  مگر  اســت 
و  فرهنگ  و  تاریــخ 
همدان  موثر  مدنیت 
کــه همیشــه نقش 
تعاملــی و منطقی را 

داشته است.
وی بــا تاکیــد بــر 
ایــن که همــدان با 
و  و ظرفیت  عظمت 
فرهنگــی و تاریخی 
همیشــه  مردمانش 
درخشیده  تاریخ  در 
و همچنان درخشش 
خــود را حفظ کرده 
اســت اظهار داشت: 
ایــن شــهر جلــوه 
تجمع  از  کم نظیری 

فرهنگ و ادیان مختلف 
در یک نقطه جغرافیایی اســت، شهری که سال های 
ســال پیروان ادیان مختلف الهی در آن در کنار هم 
زیسته اند و هنوز هم آثار این زیستن در گوشه گوشه 

شهر هویداست.
صوفی ادامه داد: همدان به خصوص بعد از ظهور تمدن 

بزرگ اسالمی نقش بی بدیلی در مناسبات سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی داشــته و اکنون به 
عنوان کهن ترین شهر جهان بر خود می بالد مردان و 
زنانی را از سرزمین هایی با تاریخ و فرهنگ غنی دور 
هم جمع کرده تا پیرامون یکی از بزرگ ترین میراث 
معنوی بشــریت یعنی راه ابریشــم با هم تبادل نظر 
کنند. سازمان جهانی یونسکو به عنوان متولی اصلی 
حراست میراث تاریخی، طبیعی و معنوی بشر در دنیا 
می تواند نقش محوری در حفاظت از آثار برجامانده از 
»راه ابریشم« داشته باشد و به کمک کشورهای عضو 

این اجالس بیاید.
شهردار همدان با اشــاره  اینکه همدان آمادگی دارد 
تا برای حفظ و حراســت از میراث معنوی راه ابریشم 
همکاری و تعامل روز افزونی داشــته باشد، 
افزود:  همدان به عنوان یکی از پایتخت های 
تاریخــی جهان با بی مثالی مانند  ســایت 
تاریخــی هگمتانــه، نقش برجســته های 
گنج نامه، گنبد علویان، دستکندهای ارزانفود، 
غار علیصدر به عنــوان بزرگ ترین غار آبی 
جهان و غیره می توانــد جایگاه ویژه ای در 

ثبت آثار جهانی یونسکو داشته باشد.

  در بخش دیگری از این مراسم حجت اهلل 
ایوبی دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در 
ایران نیز  با اشاره بر این که از نادر انجمن ها 
و اتحادیه هایی جهانی هستیم که به نام یک 
راه دور هم جمع شدیم و این اتفاقی زیبا در 
عرصه روابط بین الملل است، اظهار داشت: 
راه را می توان به امید، هدف، تحرک و پویایی 
و دور را دیدن و مراقبت مسیر و جدا نشدن و 
منصرف نشدن از آن تعبیر و مردمان ساکن در  
کشور های مسیر راه ابریشم مردمانی خاص 
هستند، فقط کافی اســت برای دریافت این 
موضوع نگاهی به تاریخ این ملل داشته باشید.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو یاد آوری کرد: 
میراث ماندگار ســرزمین های جاده ابریشم 
موید آن اســت که مردم این سرزمین ها پر 
از شــادی و بهجت هستند و به قول شمس 
تبریزی اینها آثار رحمت اهلل است.  گسترده 
شــدن باغ ها و بوستان ها در ســرزمین های جاده 
ابریشم نشان از فرهنگ و تمدنی صلح دوستانه بین این 
ملل دارد، مردم این منطقه بدون رنگ نمیتوانند زندگی 
کنند و هر خانه ای رنگ و گلستان و بوستان است و این 

باغها به قول شمس گل ها و الله ها در اندرون است.
 ایوبی   زیباترین و گران بهاترین کالم این سرزمین را 

شاهنامه و مثنوی و معنوی موالنا جالل الدین شمس 
تبریزی نام برد و افزود: مردم این ســرزمین قدر کالم 
و واژه هــای را می داننــد و بــه درک ارزش آن در این 
نوشتار فاخر می توانید پی ببرید همچنین در بین این 
مردم نهادینه است و در هنر خوشنویسی تبلوری از آن 
نمود دارد که در بازدید از نمایشگاه خوشنویسی آن را 
خواهید دید. اخالق و فضیلت و عقل ویژگی مردمان این 
سرزمین است  و بسیاری از هنرها ریشه در این سرزمین 

دارد و موسیقی سابقه ای 4 هزار ساله برای ما دارد.

  سخنران دیگر مراسم هم ستوان ستکفسی رئیس 
دفتر منطقه ای یونسکو بود که گفت: باید از جمهوری 
اســالمی ایران به خاطر میزبانی ششــمین اجالس 
کمیته راه ابریشــم قدردانی کنیم، در یونسکو هدف 
این است برای جوامع محلی ابزارهای ثمربخش فراهم 
کنیم تا در عصر جهانی شدن این امکان برای ملت ها 
فراهم شود تا با هم صلح و آشتی داشته باشند و ترویج 

تبادالت و فرهنگ رخ دهد. 
رئیس دفتر منطقه ای یونسکو ضمن بیان این مطلب 
که اجالس »جاده ابریشــم« باید خروجی ارزشمندی 
داشــته باشــد برای گفت وگوهای ملت های جهان 
گفت: سال 2008 یونســکو برنامه »جاده ابریشم« را 
از طریق طرح های ابتــکاری مطرح از جمله معرفی 
میراث فرهنگی زنجیره ای در امتداد جاده ابریشــم و 
گردشگری کریدور میراث جاده ابریشم آغاز کرده بود. 
وی با اشــاره به اینکــه طرح دیگر بســتر برخط و 
آنالین جاده ابریشــم برای گفت وگو و تنوع و توسعه 
بود خاطرنشــان کرد: یونســکو با توجه به چارچوب 
خود از منظر استراتژیک جهانی برای اینکه فهرست 
میــراث جهانی به صورت متوازن و نماینده ملت ها با 

فرهنگ های مختلف باشند مصوباتی را ارائه کرد. 
در بخش دیگر این مراسم جینگ فنگ معاون آسیا و 
اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو هم اظهار داشت:  
ششمین اجالس جهانی راه ابریشم در این شهر زیبا 
در حال برگزاری اســت که این اتفاق بســیار باعث 
خوشنودی است. همدان شهری مشهور و معروف به 
خاطر صنایع دستی اش در مسیر »جاده ابریشم« است.

 وی افــزود: 24 اثر میراث ملــی و فرهنگی ایران در 
فهرست میراث یونسکو ثبت شــده است، پس ایران 
شریک بسیار مهمی برای اجرای کنوانسیون جهانی 

میراث فرهنگی مصوب سال جهانی 1972 است.

  همچنین منصــور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و 
فناوری دیگر سخنران مراسم نشست های جهانی راه 
ابریشم در همدان با اشاره به سابقه میزبانی همدان از 
دانشمندان و علما در همدان، اظهار داشت: این سابقه 
پر افتخــاری برای ایران و همدان اســت؛ اکنون ایران 
در هم آمیختگی فرهنگ غنی گذشــتگان و فرهنگ 
اسالمی دارد؛ این در هم آمیختگی و اختالط فرهنگی 
نکته بارزی  هم  دارد و آن این که ایرانیان با تدبیر علمی 
و دانش پرسابقه خود با هوشمندی این رفتار فرهنگی 

دینی را انتخاب و پذیرفتند. 
 این مقام مسئول بیان کرد: درگذشته راه های تجاری 
افزون بر تامین مسیر بازرگانی کشور ها، مسیری برای 
برقراری ارتباط فرهنگی و علمی ملل بودند و با همه 
مشکالت موجود در مسیر این ارتباط ها،  مراکز علمی 

دنیا تبادل علم هم داشتند.
غالمی   با اشــاره به اهمیت همدان به عنوان یکی از 
شهرهای در مســیر »راه ابریشم« افزود: همدان افزون 
بر زیســت سیاسی، محل زندگی مسالمت آمیز ادیان 

مختلف فارس ها، کرد ها، لر ها، ترک ها و ادیانی مانند 
مسیحیان، کلیمی ها و زرتشتی ها در کنار یکدیگر بوده 
است  که زندگی مسالمت آمیزی داشتند. نشست هایی 
مانند این حتما دستاورد های گرانسنگی برای اقوام و 

ملل مسیر راه ابریشم دارد.

 محمدحسن طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز گفت:  در نشست قبلی 
کمیته ثبت جهانی راه ابریشم پیشنهاد میزبانی نشست 
ششم در ایران پذیرفته شد همچنین شهر میزبان هم 
همدان انتخاب شد.  اکنون راه ابریشم  یک راه فرهنگی 
مهم است که می تواند نقش مهم  و ارزند ه ای در دنیای 
منقلب و سیاســی بازی  امروز با ســابقه فرهنگی و 

تاریخی موثر ش داشته باشد.
وی افزود: راه ابریشــم در گذشته فقط مسیری برای 
تجارت و داد و ستد تنها نبود و  پیام رسانی، آموزش، 
ســرمایه گذاری، مراودات انســانی و ارتباط مشترک 
میراثــی از ویژگی های این راه بــود. این راه ظرفیت 
ویژه ای برای برقراری ارتباط عقاید، ادیان و مذاهب باهم 
داشته و می تواند همچنان این ویژگی بارز را گسترش 
دهد و نمی توان نقش محوری این راه را در ترویج دین 

اسالم در چین نادیده گرفت. 
معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تصریح کرد: برنامه ریزی هــای مختلفی برای احیای 
میراث ملموس و ناملموس در مسیر راه ابریشم در نظر 
گرفته شده که تداوم خواهد داشت؛ امیدواریم ظرفیت 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

 آیت اهلل شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه همدان نیز گفت: در گردشگری باید فرهنگهای 
خودمان را القا کنیم و صرفاً تأثرات و انفعاالت فرهنگی 
نداشته باشــیم،وی اظهار کرد: امیدواریم این اجالس 
زمینه ای برای آشنایی مهمانان با سنتهای باستانی و 

دینی ما باشد.
وی با یاد آوری سابقه نشســت جهانی راه ابریشم در 
توسعه اقتصادی کشور  ها در گذشته، گفت: راه ابریشم 
می تواند نقش موثری در کاهش اقتصاد تک محصولی 
کشور های عضو داشــته باشد. اقتصاد تک محصولی 
مشکالت متعددی برای جهان اسالم و کشور های عضو 

راه ابریشم ایجاد کرده است.
شعبانی با اشــاره به ظلم تحریم بر ایران، افزود: ایران 
همیشه کشوری اهل منطق،تعلق و تدبر بوده است و در 
سایه این تفکرات منطقی هم ارتباط و تعامل بین المللی 
خود را حفظ و گســترش داده است و هیچ ظلمی را 
هم نمی پذیرد. اکنون برخی منطق ها  در دنیا  پشتوانه 

عقلی ندارد، اجالس جهانی راه ابریشم  می تواند رشد 
متوازنی برای کشورهای مسیر جاده ابریشم ایجاد کند. 
ایران به لحاظ شــرایط راهبردی آمادگی زمینه سازی 
رشــد اقتصادی برای خود و کشــورهای مسیر جاده 

ابریشم دارد.
امام جمعه همدان با بیان اینکه منطق جمهوری اسالمی 
ایران مبتنی بر منطق دینی و وابسته به تعامالت است 
عنوان کرد: در مســیر جاده ابریشم باید شرایط رشد 
اقتصادی متوازن برای همه کشورهای حاشیه این جاده 
فراهم شود تا به شرایط رشد متوازن که نشان دهنده 

عدالت واحد بشری است دست پیدا کنیم.
آیت اهلل شــعبانی گردشگری را نقطه اساسی اجالس 
جهانی راه ابریشــم دانست و بیان کرد: امیدواریم این 
نشست به ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی همدان به 
عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران و با سابقه تمدن 3 

هزار ساله کمک کند.

  دیگر سخنران این مراسم نیز سید سعید شاهرخی، 
استاندار همدان بود که گفت: جاده ابریشم جاذبه های 
بســیار جغرافیایی، تاریخی، باستان شناسی، علمی و 
فرهنگی دارد و  میتواند زمینه ساز توسعه کشورهای 

این مسیر شود.
وی بــا بیان اینکه بــا توجه به موقعیــت راهبردی 
کشورهای مسیر جاده ابریشم این مسیر همواره معبری 
مطمئن بــرای عبور و گذر کاروانهای مختلف تجاری 
بوده است، گفت: از این رو یکی از اهداف این اجالس 
میتواند احیای جاده ابریشم با رویکرد جدید و با در نظر 
گرفتن مقتضیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دنیای 

امروز باشد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه با توجه به نشستهای 
تخصصی این اجالس میتوان گفت یکی از الزمه های 
صلح بین ملتها گفتگوی بین ادیان و تمدنها اســت، 
اظهار کرد: بحث دیپلماســی دینی نه تنها یک هدف 

بلکه یک وسیله است.
شــاهرخی با بیان اینکه هدف به این معنا که تالش 
کنیم با گفتگو بین ادیان صلح در جهان تحقق پذیرد 
و از تشنجهایی که دنیای امروز را متأثر کرده بکاهیم، 
گفت: جایگاه جاده ابریشم به عنوان نمادی از گفتگوی 
درون تمدنی، همگرایی قومیتها و تقویت زمینه های 
فرهنگی و اقتصــادی در تحقق دســتیابی به صلح                                                          
منطقه ای و جهانی شدن بســیار قابل تأمل است و 
این موضوع میتواند زمینه مشــارکت بسیار مناسبی 
در تحقق دیپلماســی فرهنگی در توسعه روابط بین 

کشورها باشد.
وی همچنین با بیان اینکه افتخار میزبانی این رویداد 

بین المللی به دلیل داشته های غنی استان همدان به 
این شهر رسیده است، گفت: با مصوبه مجلس شورای 
اسالمی همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین معرفی شــده و با توجه به آثار به جای مانده در 
ادوار مختلف تاریخی قدمت همدان به بلندای تاریخ 

است.
استاندار همدان با اشاره به وجود بیش از یکهزار و 800 
اثر تاریخی و طبیعی که 1065 اثر آن ثبت ملی شده 
است و نیز اینکه همدان تنها شهر دنیاست که در طول 
هزاران سال در همین نقطه جغرافیایی به عنوان شهر 
شناخته شده اســت، گفت: آثار به جای مانده در تپه 
هگمتانه گواه بیش از 3هزار و 200 سال سابقه مدنیت 

در کهن شهر همدان است.
وی با بیان اینکه همدان 500 ســال امپراتوری بزرگ 
ایران را در تاریخ خود دارد، گفت: وجود آثار تاریخی و 
طبیعی بی بدیل مانند تپه هگمتانه، آتشکده نوشیجان 
و غــار علیصدر به عنوان منحصر به فردترین غار آبی 
جهان موجب شده تا همدان در طول تاریخ مورد توجه 

جهانیان قرار گیرد.
وی توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده و گسترش 
مراکز اقامتی را مورد اشــاره قــرار داد و گفت: در این 
خصوص تسریع در ثبت جهانی آثار فاخر و منحصر به 

فرد استان همدان مورد انتظار است.

 امیر خجســته نماینده مردم همــدان در مجلس 
شورای اســالمی هم با بیان اینکه نشست راه ابریشم 
احیای یک فرهنگ و گفتگوی ادیان اســت، تصریح 
کرد: امیدواریم همدان با 1800 اثر تاریخی بتواند در 
این زمینه نقش خود را ایفا کند؛ همدان با داشته های 
تاریخی و طبیعی خود، شایستگی ثبت جهانی یک اثر 
تاریخی دارد. از دبیرکل یونسکو هم می خواهیم که به 
این خواسته مرم همدان برای ثبت جهانی یکی از آثار 

همدان بیش از گذشته توجه کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم این مهم هر چه سریع تر صورت 
بپذیرد و شاهد ثبت جهانی یکی از آثار همدان باشیم. 
همچنین در این مراسم تفاهم نامه شهرداری همدان با 
کمیسیون ملی یونسکو امضا شد که بر اساس آن به 
برندینگ شهری، ایجاد دفتر منطقه ای کمیسیون ملی 
یونسکو، تشکیل پرونده ثبت آثار تاریخی و طبیعی، 
همکاری در زمینه برگزاری اجالس های بین المللی از 

سوی شهرداری توجه خواهد شد.
درپایان این مراسم از عکس یادبود اجالس جهانی راه 
ابریشم رونمایی و حاضران بعد از دریافت صنایع دستی 
منقش به پرنده صلح دوستی از نمایشگاه عکس جاده 

ابریشم  بازدید کردند.

از یکم تا هفتم مهرماه به میزبانی شهرداری همدان برگزار می شود

آغاز به کار ششمین نشست جهانی کشورهای راه ابریشم در همدان

همدان به عنوان 
نخستین پایتخت 
ایران و شهری با 

بیش از 5 هزار سال 
مدنیت  و قدمت 

فرهنگی و تاریخی 
همیشه خاستگاه 
تعامل، همزیستی 
فرهنگ و ادیان و 

مذاهب و قومیت ها 
در کنار یکدیگر 

بوده است و به این             
صلح اندیشی و 

تدبیر مردمانش در 
طول تاریخ شهره 

است.

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 rمجلس با تشکیل وزارت تجارت موافقت کرد
نقصانی برای چرخه صنعت

 اقتصاد/زهرا طوســی  تشــکیل 
وزارت تجــارت و خدمــات بازرگانــی 
کــه دولت از آن به عنوان نوشــدارویی 
شفابخش برای تنظیم بازار یاد می کرد؛ 
سرانجام در مجلس به تصویب رسید تا 
پالس های مثبت به واردات از بهارستان 

به نیویورک مخابره شود.
رئیس جمهور درست یک ماه پس از پیروزی در انتخابات 96 الیحه تشکیل وزارت 
بازرگانی را تقدیم مجلس کرد، با وجود اینکه نمایندگان بارها دست رد به سینه 
دولت زدند، ولی پیگیری دولتی ها ســرانجام توانست پاشنه خانه ملت را از جای 

کنده و این الیحه را بر کرسی اجرا بنشاند.
کارشناسان جدا از انتقادهای جدی که به سیاست های یارانه ای دولت دارند، دلیل 
اصلی ناکامی سیاست دولت در تنظیم بازار کاالهای اساسی را ناتوانی نظارت دقیق 
بر واردات و ناتوانی مدیریتــی در توزیع و فروش این کاالها می دانند. ولی دولت 
مشــکالت موجود در بازار را به نبودن وزارتخانه مستقل بازرگانی گره زده بود، به 
طوری که رئیس جمهور قاطعانه پشت تریبون اعالم کرد مشکل تنظیم بازار بدون 

وزارت بازرگانی حل نمی شود.
این بیانگر یک رویکرد است که نشان می دهد روحانی بیشتر از اینکه به راهبردها و 
سیاست ها و جایگاه های مسئول در هماهنگی ها اهمیت بدهد و در انتخاب مدیران 
شایســته که بتواند این حجم کار را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت 
سرپرستی کند، نگاهش به ساختار است و انتظار دارد که از یک اصالح ساختاری 

نتایج موردنظرش را دریافت کند.
هرچند حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری پس از تصویب این 
الیحه گفته است تمرکز مباحث بازرگانی در این وزارتخانه، مشکالت نظام توزیع 
و نبــود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد 
این وزارتخانه هر چه زودتر شکل بگیرد تا مشکالت مردم حل شود، اما کارشناسان 
معتقدند برخــالف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگــر در کوتاه مدت، وزارت 
بازرگانی بتواند بازار محصوالت اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر 
تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصوالت اساسی تضعیف 
خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی آن هم در شرایط 
تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده 
دولت و اینکه اصالحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکســاله برای تثبیت و 
اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت 
بازار محصوالت اساسی شــود و تنها ۲ هزار میلیارد تومان هزینه بر حجم انبوه 

هزینه های دولت خواهد افزود.
مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارش خود ضمن ارائه 6 دلیل، تشکیل 
وزارت بازرگانی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانست که این دالیل شامل 
»تجربه کشــورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و 
تجارت«، »عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال ۱۳9۰ و وجود حلقه های معیوب 
فرایندی و کارکردی در ساختار جدید«، »مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با 
اسناد باالدستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور«، »اتفاق نظر موافقان و مخالفان 
تفکیک در عدم ادغام و وجود  اشکاالت کارکردی متعدد در آن«، »آثار سوء الیحه بر 
بخش کشاورزی و امکان عقب گرد پیشرفت های سال های گذشته« و »عدم تدوین 
وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳9۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید 

در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل« بود. 
گفتنی است، اواخر خردادماه ۲۰۰ نامه خواستار خارج شدن این طرح از دستور 
کار مجلس شــدند که با حمایت رئیس مجلس، ایــن طرح پیگیری و در غیاب 
رئیس دولت به سر منزل مقصود رسید، با این حال نمایندگان مردم در کمیسیون 
کشــاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی در مجلس همچنان مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند و اعالم 
کردند که تشکیل وزارت بازرگانی سبب از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده 

در حوزه تولید کشور می شود.

دولت با منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان چه کند؟

3پیشنهادبرایهدفمندترشدنیارانهها
 اقتصاد/فرزانــه غالمی  دولت ســرانجام با 
تأخیری چند ســاله، تمکین از قانون بودجه را 
برای حذف یارانه مرفهان در دستور کار قرار داده 
اســت؛ تمکینی که از ماه آینده، حذف تدریجی 
سه دهک و درمجموع ۳۰ میلیون یارانه بگیر را 
رقم خواهد زد. تا شاید چرخ هدفمندی این بار 

به نفع محرومان به گردش در بیاید.
 مــالک حذف ســه دهــک مرفه از لیســت 
یارانه بگیــران، نــه لزوماً ســقف درآمدی بلکه 
میزان مصرف )انرژی، خوراکی و آشامیدنی و...( 
خانوار هاســت و بر اســاس اظهارات سخنگوی 
دولت، شــاخص هایی از قبیل »مســافرت های 
خارجی، خودرو هایی که فرد دارد، نوع شــغل، 
کارفرما بودن و تعداد پرســنل، معامالت انجام 
شــده، دارایی های مختلف و همــه اطالعاتی 
که روی کد ملی فرد ثبت شــده« برای حذف 
مرفهان از فهرســت 75 میلیــون نفری یارانه 

نقدی، لحاظ خواهد شد.

سهمهرایرانیدرماه:33هزارتومان
در خصوص آمــار دقیق یارانه بگیــران، اتفاق 
نظــری وجود ندارد، امــا پرتکرارترین عدد که 
به آمــار دولت هم نزدیک اســت، 75 میلیون 
نفر اســت که ۳۰ میلیون نفــر از این افراد را 

مرفهان حاضر در ســه دهک 
باال دربرمی گیرند.

دولــت البته اعــالم کرده که 
امــکان حــذف یکبــاره این 
۳۰میلیون نفر را ندارد اما فعاًل 
و در مــاه آینده 8۰۰ هزار نفر 
را حذف خواهد کــرد که در 
این صورت۳6 میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومــان در ماه آینده 

صرفه جویی خواهد شد. 
محاســبات نشــان می دهــد 
اگر دولــت، به تدریج این ۳۰ 
میلیون نفر را از لیســت یارانه 
ماه  نقدی حــذف کند، هــر 

هــزار و ۳65 میلیارد تومان و ســالی ۱6 هزار 
و ۳8۰ میلیــارد تومان منابــع حاصل از کوتاه 
کردن این لیســت بلند باال بدست خواهد آمد 
که بر این اســاس ســهم هر ایرانی یارانه بگیر 

حاضر در هفت دهک باقــی مانده، ماهانه ۳۰ 
هزار و ۳۳۳ تومان و ســاالنه ۳6۴ هزار تومان 
خواهد بود و اینجاســت که برای افکار عمومی 
یعنــی ۴5 میلیون نفر یارانه بگیــر باقی مانده 
این پرسش مطرح می شــود که دولت با منابع 
هنگفت حاصــل از این صرفه جویی چه خواهد 
کرد و اولویــت برای هدایت ایــن منابع کدام 
بخش هاســت؟ به ویژه آنکه دولت با کســری 

بودجه جدی در سال های اخیر مواجه است.

یارانهنقدیمحرومانافزایشیابد
سه کارشــناس اقتصادی، 
نقــدی  یارانــه  افزایــش 
نیازمنــدان را بــه عنوان 
اولیــن گزینــه روی میز 
دولــت قــرار می دهند و 

در ادامه پیشــنهادهای دیگری هم برای نحوه 
هزینه کرد این منابع دارند.

احســان سلطانی، پژوهشــگر اقتصادی در این 
خصوص به خبرنگار ما می گوید: تاکنون دولت 
به معنــای واقعی دولت مقتدر و ســالم عمل 
نکرده و شــواهد حال حاضر هم گویای کسری 
بودجه باال در کشــور است. همین که ۳8 هزار 
میلیــارد تومان اوراق قرضه در حال انتشــار و 
در  مرکزی  بانک  از  استقراض 
قیمت  افزایش  و  است  جریان 
بنزیــن مطــرح شــده یعنی 
دولت به دنبال جبران کسری 
بودجه اســت و با این تفاسیر 
بایــد گفت چــاه و چاله ها از 
پیش بــرای هزینه کرد منابع 
حاصــل از حــذف ۳۰درصد 
اما  شــده  کنده  یارانه بگیران، 
چــون دولت آینــده ای برای 
خود متصور نیســت و دغدغه 
کسب رأی در انتخابات آینده 
قاطعانه ظاهر  بایــد  ندارد،  را 
شود و با حذف مرفهان، یارانه 

نقدی اقشار دیگر را افزایش دهد.
وی با تأکید بر اینکــه اقتصاد ایران، غیر مولد 
اســت و از محل ارزهای حاصل از خام فروشی 
ثروت های ملی اداره می شــود، معتقد است: در 

۲۰۰ ســال اخیر این منابع ملی صرف واردات 
مواد اولیه، کاالهای واســطه ای و مصرفی شده 

است.
ســلطانی ادامــه می دهد: این منابــع طبیعی 
متعلق به همه مردم اســت و نــه رانت خواران 
و گروه هــای خاص؛ بنابراین باید انرژی و دیگر 
منابع به بنگاه های خصولتی در تمام حوزه ها به 
قیمت واقعی تحویل شــود تا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومــان منابع حاصل از آن آزاد و 

به نفع محرومان و آسیب پذیران هزینه شود.
به گفتــه وی در جریان افزایش نرخ ارز، رانتی 
۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به جیب عده ای خاص 
رفته که باید دولت، قاطعانه آن را احیا و به نفع 
اقشــار ضعیف جامعه، هدایــت و معافیت های 

مالیاتی این رانت خواران را حذف کند.
به باور وی دولت باید عــالوه بر یارانه نقدی، 
دیگر منابع هنگفت مالی در اختیار گروه های 
خــاص را از آنــان بگیــرد و بــه هفت دهک 
باقیمانده، پرداخت های بیشــتر داشــته باشد 
نه اینکــه تنها بــا گرانی بنزیــن، برای خود 

محبوبیت بخرد!
ســلطانی ادامه می دهد: از آنجایی که ساختار 
و نهادهــا در کشــور، درســت کار نمی کنند، 
نمی توان تنها با دستکاری قیمت ها، مشکالت 
اقتصــاد پیچیده را حل کرد. در این ســال ها 
انرژی را ۱۰ برابر گران کردند و به مردم یارانه 
نقدی دادند در حالی که دو برابر همین یارانه 
را از جیبشان برداشــته اند! واقعیت این است 
که اصالح ســاختار در حــوزه یارانه ها یعنی 
ضمن تقویــت حمل و نقــل عمومی، خودرو 
متناسب با استانداردهای مصرف جهانی را به 

خیابان ها آورد.

تقویتزیرساختهابهعالوهافزایش
یارانهنقدی

ضمن  هم  تقــوی  مهدی 
مرفهان  از حذف  استقبال 
از لیســت یارانه نقدی به 
خبرنگار مــا می گوید: اگر 
مالیات،  دریافــت  رونــد 

بهبود و فــروش نفت در ماه های آینده افزایش 
یابد، بخشــی از منابع حاصل از حذف مرفهان 

بدون هیــچ مانعی می تواند صــرف حوزه های 
زیرساختی، بهداشت، درمان و آموزش طبقات 
ضعیف شود تا کشــور در آینده مجبور نباشد 
هزینه های گزاف تری بابت نبود چنین امکاناتی 
متحمل شود و بخشی دیگر از این منابع هم به 

صورت نقدی در ماه پرداخت شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارزش واقعی یارانه 
نقدی بــه کمتر از یک چهــارم ) کمتر از ۱۰ 
هزار تومان( رســیده، ادامه می دهد: شناسایی 
مرفهان بــا توجه به بانک های متعدد اطالعاتی 
بسیار آسان اســت و انتظار می رود منابع آزاد 

شده به مفیدترین حوزه ها هدایت شود.

پرداختمطالباتفرهنگیان؛
گزینهایکهبیشترینانتفاعرادارد

صــادق  محمــد  ســید 
الحســینی هم به خبرنگار 
مــا می گویــد: جمعیــت 
ســه  در  حاضر  مرفهــان 
دهک کمتر از ۳۰ میلیون 

و حدود ۲5 میلیون نفر اســت که پیش از این 
۳میلیون نفــر از آنان حذف شــده اند. بر این 
اســاس از این پس باید منتظر حذف تدریجی 

۲۱ تا ۲۲ میلیون نفر بود.
بــه باور این اقتصاددان با توجه به شــوک های 
ســنگین وارد آمده به اقتصاد و طبقات محروم 
در یکی دو سال گذشــته، بهترین نقطه برای 
جهت دهی به منابع آزاد شــده، افزایش حدود 

برابری یارانه نقدی آســیب پذیران اســت  دو 
که بخشــی حقوق بگیرند و بخشی زیرپوشش 
نهادهای حمایتی و بدون هر گونه درآمد ثابتی 

هستند.
صادق الحســینی خاطرنشــان می کند: یارانه 
یعنی از اغنیا گرفته و به ضعفا پرداخت شــود، 
اما متأســفانه در ایران یارانه ها به ویژه در حوزه 
انــرژی بدون ضابطــه و هدفگیری و به صورت 

گسترده به همه اقشار پرداخت می شود.
به باور این اقتصاددان با توجه به تورم دو رقمی 
امسال و ســال آینده، افزایش یارانه نیازمندان 
بهترین شیوه برای بازتوزیع این منابع در میان 

اقشار کم درآمد و به عدالت نزدیک است.
صادق الحســینی ادامه می دهــد: اگر دولت، 
گزینه افزایش دو برابری یارانه نقدی محرومان 
را مد نظر ندارد بهتر اســت منابع آزاد شده را 
در محلی که بیشترین انتفاع را برای عامه مردم 
دارد، هزینــه کند و به نظر می رســد پرداخت 
مطالبــات معوقه فرهنگیان و حل مشــکالت 
آموزشی کشور را باید در دستور کار قرار دهد، 
اما موارد هزینه کرد این منابع را به طور شــفاف 
به مردم و آن هایی که یارانه شــان حذف شده، 

توضیح دهد.
وی هزینه کــرد این منابع آزاد شــده در حوزه 
سالمت و به نحوی که پزشــکان از آن منتفع 
شوند را اقدامی اشتباه و دور از عدالت می داند، 
چرا که پزشــکان جزو دهک های باال و صاحب 

درآمدهای چند میلیون تومانی هستند.

بهترین نقطه برای 
جهت دهی به منابع 
آزاد شده، افزایش 
حدود دو برابری یارانه 
نقدی آسیب پذیران 
است که بخشی 
حقوق بگیرند و 
بخشی زیرپوشش 
نهادهای حمایتی 
هستند 

بــــــــرش

بحث داغ »مسکن کارگران« در شورای عالی کار     تسنیم: علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد تا دو هفته آینده پیشنهادهای دستگاه ها برای تأمین مسکن 
کارگران در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: کمتر از 4درصد کارگران مسکنشان از طریق تعاونی های مسکن تأمین می شود، مقرر شد با همکاری معاونت تعاون و اداره کل تشکل های کارگری، گسترش تعاونی ها 

و اصالح ساختار تعاونی های موجود را در دستور کار قرار دهیم. پیشنهادها در این حوزه ها تا دو هفته آینده در این  شورا بررسی خواهند شد.

خـــبر

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

ــدانگ  ــع/2586 - اصلى  آقاى احمد گالبگير هنزاء شش ــزد – طزرجان  و تواب ــع دربخش7 ي ــالك واق ام
ــماره  ــع بموجب راى ش ــاحت 120مترمرب ــه مس ــى برابر ب ــالك ثبت ــمتى از پ ــروز قس ــور مف ــه بط خان
139860321006001218مورخ 1398/05/28واقع در طزرجان خريدارى عادى مع الواسطه از خديجه 
ــود  ــالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــمى /لذا به منظور اط ــلطان اكبرى مالك  رس س
ــند، مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدورس درصورتيكه اش
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9807472
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/07/04

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

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

ــدانگ  مزرعه  ــاى محمود مويدى شش ــانيج  و توابع/71 - اصلى  آق ــش16 يزد – س ــع دربخ ــالك واق ام
ــماره  ــاحت 25985مترمربع بموجب راى ش ــه مس ــى برابر ب ــدر پالك ثبت ــاد  كوچك الى لن ــن اب حس
ــطه از  ــادى مع الواس ــدارى ع ــانيج  خري ــع در س ــورخ 1398/05/26واق 139860321006001185م
عبدالحسين متولى مصلى مالك  رسمى /لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9807478
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20/تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/07/04

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

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت  و توابع
ــمتى از  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروز قس ــژگان رضائى صدرآبادى شش ــى  خانم م ــى از4660-اصل 2فرع
ــماره 139860321006001336مورخ  ــب راى ش ــاحت 3240مترمربع بموج ــى برابر به مس ــالك ثبت پ
ــينى مالكى  رسمى/لذا به منظور  1398/06/02واقع در تفت خريدارى عادى از محمد مهدى حاجى حس
اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
مرجع قضائى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9807552
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/20

تاريخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 98/07/04
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009293- 1397/11/06 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 3720 كد ملى 0748376925  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فائضه كريمدادى به شناس
صادره تايباد فرزند كريم در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 152,19 متر مربع پالك شماره 5/4616 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از  ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 251 اصلى واقع در خراس
مالكيت وراث مرحوم كريم كريم دادى و ستاد فرامين حضرت امام (ره) محرز گرديده است. لذا به منظور 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807554
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/20    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/04

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند
نظر به اينكه آقاى سيد على قدمگاهى فرزند سيد حسين به شماره شناسنامه 30075 به وكالت از طرف 
ــنامه 4 به استناد دو برگ استشهاديه  ــين رئيس السادات فرزند سيد رضا به شماره شناس ــيد حس آقاى س
ــن اداره مراجعه  ــند المثنى نوبت اول به اي ــه تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــده منظم ب ــى امضا ش گواه
نموده و مدعى است سند مالكيت دفترچه اى به شماره سريال236233  به ميزان شش دانگ يك قطعه 
ــد  ــماره پالك 441 فرعى از 135 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق  به موكل نامبرده مى باش زمين به ش

ــند مالكيت مزبور ذيل  ــخص گرديد كه س ــى دفتر امالك مش به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررس
ــين ثبت و سند  ــماره ثبت 5788 به نام خانم زهرا قدمگاهى فرزند سيدحس دفتر 44 صفحه 317 ذيل ش
ــماره 54552 مورخ 1360/03/16 دفتر اسناد رسمى 21 نيشابور به  ــند قطعى ش صادر گرديده و برابر س
ــده است سپس برابر نامه شعبه 101 دادگاه زبرخان به شماره يك سيار101/95 مورخ  متقاضى منتقل ش
ــت وپنجاه ميليون تومان)  1395/02/30 در قبال دو ميلياردو 500 ميليون ريال             ( معادل دويس
ــده است و دفتر امالك بيش از اين حكايت اين دارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون  ــت ش بازداش
ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود 
ــند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت  ــت اصل س را به پيوس
عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار:  4مهر   آ-9808325
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى حسين صديقى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1045 به وكالت از طرف آقاى قاسم 
ــهاديه گواهى امضا شده منضم به  ــنامه 5 با استناد دو برگ استش ــماره شناس چنارانى فرزند ابراهيم به ش
ــند  ــت كه س ــند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس تقاضاى كتبى جهت دريافت س
مالكيت دفترچه اى به شماره سريال 660798 به ميزان 3681 سهم مشاع از 7183 سهم ششدانگ يك 
قطعه زمين به شماره پالك 249 فرعى مفروز از 113 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده ( موكل 
ــى دفتر امالك مشخص گرديد كه سند مالكيت  ــد كه به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررس ) مى باش
ــند  ــماره ثبت 3692 بنام متقاضى ثبت و س ــدانگ ذيل دفتر 21 صفحه 394 ذيل ش مزبور به ميزان شش
صادر گرديده است سپس برابر اسناد قطعى به شماره هاى 96034-1374/08/18 دفتر اسناد رسمى 21 
ــمى 13 زبرخان به ترتيب ميزان1105 و 2397 سهم  ــابور و 23077- 1385/12/22دفتر اسناد رس نيش
مشاع از 7183 سهم ششدانگ به غير منتقل شده و مقدار3681 سهم مشاع ديگر باقى مانده است و دفتر 
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى  امالك بيش از اين حكايتى  ندارد. لذا به اس
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س ومتذكرميگردد هركس نس
ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  نزد خود ميباش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض  ــليم نمايد بديهى اس ــمى به اين اداره تس ــند معامله رس مالكيت و يا س
ــبت به صدورسند  ــمى نس ــند معامله رس ــند مالكيت يا س درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار:  4مهر آ-9808326
سيد حسن پورموسوى 

 رئيس ثبت اسناد وامالك 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم آسيه پاكار داراى شناسنامه شماره 6262 به شرح دادخواست به كالسه 1/980226ح 
ــين باخير به  ــادروان حس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــنامه 1754 در تاريخ 1397/9/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن  شناس

مرحوم منحصر است به : 
1-  يارمحمد باخير شماره شناسنامه 12 متولد 1317/7/12 صادره پدر متوفى 

2- ماه رخ شيخ جامى شماره شناسنامه 4 متولد 1323/1/6 صادره تايباد مادر متوفى 
3- آسيه پاكار شماره شناسنامه 6262 متولد 1353/1/10 صادره تايباد همسر متوفى 

4- فاطمه دانا شماره شناسنامه 1 متولد 1348/1/2 صادره تايباد همسر متوفى 
5- مصعب باخير شماره شناسنامه 0740784171 متولد 1389/5/20 صادره تايباد فرزند متوفى 
6- مبينا باخير شماره شناسنامه 0740945165 متولد 1393/12/21 صادره تايباد فرزند متوفى 

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9808328  تاريخ انتشار : 1398/7/04 
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى مزايده مال منقول نوبت دوم
ــوراى حل اختالف تايباد و دادنامه 16/7 صادره  ــعبه 16 ش به موجب دادنامه 16ح/ 41 / 93 صادره از ش
ــمعيلى محكوم است به پرداخت جمعا به  ــوارى حل اختالف تايباد محكوم عليه يعقوب اس ــعبه 4 ش از ش
ــرض و حبيب اله رمضانى و مبلغ  ــته در حق اقايان غالم حيدر بى غ ــغ 93819068 بابت اصل خواس مبل
ــماره 970352و940503 كه خودرو  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش 4690953 ريال بابت نيم عش
پرايد مدل 1390 از نوع 141 خاكسترى و داراى گلگير عقب سمت چپ داراى تورفتگى و دربهاى سمت 
چپ داراى خط وخش و كاپوت جلو و مابقى سالم شيشه جلو داراى شكستگى سپر عقب داراى شكستگى 
و جلو سالم و خطر عقب سمت چپ داراى شكستگى و چراغ جلو سمت راست داراى شكستگى و الستيك 
ها 30درصد مى باشد به قيمت كارشناسى 190/000/000 ريال برآورد گرديده است و بدينوسيله جهت 
فروش شروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز شنبه 1398/07/20 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى 
ــى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد  تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناس
ــد 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه  ــد در صورت تمايل متقاضيان مى توانن واگذار خواهد ش
ــت 10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت  ــود الزم به ذكر اس ــان از مال داده ش تا ترتيب بازديد ايش
ــد در صورتيكه به هر دليل  ــاه از خريدار دريافت خواهد ش ــپرده و مابقى ظرف يك م ــدى به عنوان س نق
ــد . ضمنا در  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س
ــاعت فوق الذكر مزايده  ــادف بودن روز مزايده با تعطيالت احتمالى روز بعد از تعطيالت در س ــورت مص ص

برگزار خواهد شد.9808330
تاريخ انتشار : 1398/07/4 

امين اله همه چيز فهم رودى
مدير اجراى احكام شهرستان تايباد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000008/1(9800008)
ــنامه 2696 و هاشم به شماره شناسنامه 616 واميرمحمد به شماره  ــيله به زينب به شماره شناس  بدينوس
ملى0770311441 به قيمومت سعيده زاهد و سميه به شماره شناسنامه 17614 و سعيده به شماره ملى 
0770214444 و سميرابه شماره ملى 0770017436 و همگى به شهرت زاهد فرزندان مرحوم رستمعلى 
ــماره شناسنامه 920 وراث بدهكار پرونده كالسه 139804006228000008/1 كه  و مهناز راحتى به ش
ــماره  ــر نگرديده ابالغ                 مى گردد كه برابر چك ش ــت ابالغ واقعى ميس برابر گزارش مامور پس
ــما و على بهادرى كيوانلو مبلغ هشتاد  440796-97/12/14و527287-97/12/14 بانك صادرات بين ش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس ــش ميليون ريال بدهكار مى باش و ش
ــد لذا طبق ماده  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس نموده پس از تش
18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت  ــوب اس اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما  بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد.9808358
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002301 ـ 1398/05/28  هيات اول / دوم  موضوع 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــعى  فرزند دبيح اله و ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى على واس ــد  تصرفات مالكان ــت ملك بيرجن ثب
0652228951 نسبت به ششدانگ يكباب منزل  مسكونى به مساحت 298/88  مترمربع قسمتى ازپالك 
117 فرعى از 46  ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت حاجى محمد حسين پور محرز گرديده است 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808331
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/20

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

داره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــه  ــماره 139860306007000432 - 98,6,25  هيات اول / دوم كالس ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س 92,101  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى شركت توليدى خوراك دام صنعتى 
بامزه صادره از در يك باب ساختمان به  مساحت 135,7 متر مربع پالك  فرعى از 941 - اصلى مفروز  و 
ــان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا خواجه  ــده از  واقع در خراس مجزى ش
حسنى محرز  گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9808327
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/20
سيد مجتبى جواد زاده

 رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منظم به  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش ــبزوار باس ــه ايتكه انجمن حمايت از زندانيان س ــر ب نظ
ــت  ــت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس ــندمالكيت المثنى نوب ــاى كتبى جهت دريافت س تقاض
ــتان سبزوار  ــش دانگ پالك 210 فرعى از2176باقيمانده-اصلى واقع در بخش2شهرس ــند مالكيت ش س
ــدذيل  ــى دفتر امالك معلوم ش ــده است.بابررس ــدبعلت نقل مكان مفقود ش ــه وى مى باش ــه متعلق ب ك
ــده است و دفتر امالك  ــليم ش ــندصادر و تس ــدانگ به نام وى ثبت وس دفتر57صفحه35ثبت10114شش
ــتنادماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد  بيش از اين حكايتى ندارد.لذا باس
ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود س هركس نس
ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول  ــليم نمايد.بديهى اس ــمى به اين اداره تس رس
ــندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى و تسليم آن به  ــندمالكيت ياس اعتراض بدون ارائه س
متقاضى اقدام خواهد شد. برابر سند                               111401-90/4/12دفترخانه13در رهن مى 

باشد.(م الف 98/100/3044) آ-9808280
 تاريخ انتشار:1398/07/04

على آب باريكى
رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره139860308005000029 مورخ 1398/04/31  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى ش س
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نيم بلوك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى دولت جمهورى اسالمى 
ــدانگ يك قطعه  ــاورزى در شش ــازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج جهاد كش ــا نمايندگى س ــران ب اي
زمين مشتمل بر تاسيسات و ساختمان مركز آموزش كشاورزى به شناسه ملى 14002909870كه 
ــتمل برتاسيسات و ساختمان وچاه كشاورزى  ــمتى ازششدانگ آن يك قطعه زمين مزروعى مش قس
ــن رود خانه ميان بياض بخش دوازده  ــاحت 332157/85متر مربع در پالك 11 اصلى مالكي به مس
نيم بلوك از محل سهام مجهول و ثبت نشده و قسمتى از ششدانگ آن يك قطعه زمين به مساحت 
28668/60متر مربع از پالك 12 اصلى مزرعه گريمنج بخش دوازده نيم بلوك از محل سهام مجهول 
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــذا به منظور اطالع عموم مرات ــت. ل ــده محرز گرديده اس و ثبت نش
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  اخذ رس
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ9807609
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/21  
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/04

حميدرضاتوسلى  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نيم بلوك

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9700035

ــدانگ پالك 567 فرعى از  ــماره  139804006232000028 شش ــه موجب پرونده اجرائى به ش ب
ــهرك  ــهرام فخرى نژاد به آدرس مه والت فيض آباد ش 50 اصلى بخش دو مه والت به نام آقاى ش
ــمت چپ پالك 12 كه طبق سند رهنى شماره 21353  ــرقى 1 آخر ميالن بن بست س آزادگان ش
ــناد رسمى 33 شهر فيض آباد در رهن شركت تعاونى اعتبار آزاد  مورخ 1389/03/25 دفترخانه اس
ــت. طبق  ــده اس ــته ش ثامن االئمه قرار گرفته و وفق مقررات در واحد اجراى اين اداره به اجرا گذاش
ــمى به مبلغ 925750000 ريال (نهصد و بيست و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى  ــناس رس نظر كارش
ــده و پالك فوق داراى 147,50 متر مربع عرصه ، 17 متر مربع اعيانى با موقعيت وياليى ، نماى  ش
ــفيد تگرگى داراى اعيان زير زمين انبارى و همكف مسكونى با قدمت بنا در  ــيمان س ــاختمان س س
ــتحدثات داخلى  شامل كابينت آشپزخانه  ام دى اف ، آبرمكن گازى  ــال ساخت و مس حدود 12 س
ديوارى ، كف هال موزائيك ، داراى انشعابات آب ، برق و گاز كه در زمان بازديد در تصرف مستاجر 
بوده است، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان مه والت واقع در شهرستان مه والت شهر فيض آباد بلوار خرمشهر جنب مديريت 
جهاد كشاورزى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و  ــعاب و يا حق اش ، گاز اعم از حق انش
نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
ــت و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت  ــده باشد به عهده برنده مزايده اس ــده يا نش ش
ــر و حق مزايده نقدا  ــد و نيم عش ــترد خواهد ش هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9808363
على اكبر شجاعى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مه والت

باسمه تعالى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9800096

ــناد رسمى به آقاى حسين جعفرى فيض آبادى  ــيله طبق ماده 18/19 آئين نام اجرائى مفاد اس بدين وس
فرزند محمد على متولد 1366/06/30 به شماره شناسنامه 1308 و به شماره ملى 6519940984 بدهكار 
پرونده كالسه 139804006232000089 و آقاى مهدى جعفرى فرزند محمد على متولد 1354/01/02 
ــا توجه به اجمال و نقص در آدرس و همچنين  ــماره ملى 6519315591 به عنوان ضامن پرونده، ب به ش
ــانى شما شناسايى نگرديده است ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى به شماره  ــت، نش گزارش مامور پس
ــبت به مبلغ 231008000 ريال (  ــعبه فيض آباد نس ــپه ش 169325318 مورخ 1393/10/25 بانك س
ــارت تاخير روزانه به مبلغ 144000 ريال (يكصد  ــى و يك ميليون و هشتهزار ريال ) با خس ــت و س دويس
ــى اجرائيه صادر و به  ــريفات قانون ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــل و چهار هزار ريال) درخواس و چه
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب  ــد لذا از تاريخ انتش ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش كالس
ــبت به پرداخت بدهى  خود  ــر مى گردد ظرف 10 روز نس ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتش اس
ــما تعقيب  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش ــر اين صورت بدون انتش ــدام و در غي اق

خواهد شد.9808364
على اكبر شجاعى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مه والت

اصالحيه 
ــطر 36 حدود  ــه هاى 9404606- 9404604- 9404608 در س ــماره 141 تحت كالس ــى مزايده ش آگه
اجمالى سه متر و نود سانتى متر صحيح مى باشد كه (سه متر و سانتى متر چاپ شده است). آ- 9807932 

م.الف 709- 9808371
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 500 هزار بسته نوشت افزار در مناطق محروم توزیع شد  فارس: محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: با کمک مردم توانسته ایم بیش از 500 هزار بسته نوشت افزار در 
مناطق محروم کشور توزیع کنیم. وی افزود: تاکنون 250 هزار بسته نوشت افزار توسط این ستاد توزیع شده و توزیع این وسایل تا پایان مهر همچنان ادامه دارد. مخبر همچنین گفت: تاکنون قرارداد یک هزار و 

640 مدرسه نیز در نقاط محروم کشور منعقد شده و تالش می کنیم تا سال های آینده تعداد این مدارس به 2 هزار برسد.

 تمرکز کودکان سیاه پوست و اسپانیایی تبار 
در مدارس فقیر آمریکا

ایلنا: بر اســاس یک پژوهش، کودکان 
سیاه پوســت و اســپانیایی تبار در نظام 
آموزشی آمریکا در مدارسی با فقر شدید 
متمرکز شده اند که امکانات اندکی دارند.

به گزارش رویتــرز ، این تحقیق که روز 
سه  شنبه منتشر شد، نشان داد این مسئله 
موجب شکاف در دستاوردهای تحصیلی 

میان دانش آموزان اقلیت و دانش آموزان سفیدپوست شده است.
در این تحقیق از صدها میلیون نمره حاصل از آزمون های استاندارد شده در مدارس 

عمومی آمریکا از سال 2008 تا سال 2016 استفاده شده است.
این تحقیق سراسری توسط شــان ریردون در دانشکده آموزش دانشگاه استنفورد 

هدایت شده است.
نتایج این تحقیق موجب تقویت مطالعات قبلی شــد مبنی بر اینکه فقر مرتبط با 
جداســازی تحصیلی موجب شــکاف تحصیلی میان اقلیت ها و سفیدپوستان در 

دستاوردهای علمی در آمریکا شده است.
دانش آموزان آفریقایی-آمریکایی و نیز اتباع اســپانیایی تبار معموالً در آزمون های 

استاندارد نمرات کمتری از دانش آموزان سفیدپوست می گیرند.

آزادی زنان زندانی آمریکایی به  شرط »بردگی جنسی«!
تســنیم: دادگاه فــدرال آمریــکا در 
گزارشــی توضیح می دهد که »صنعت 
بردگی جنســی« در آمریکا ســالیانه به  
طــور میانگین 9/5 میلیــارد دالر برای 
قاچاقچیان زنان درآمد دارد؛ قاچاقچیان 
جنســی در آمریکا با گذاشــتن وثیقه و 
آزادی زنــان مورد نظر خود، آنان را برای 

»بردگی جنسی« می فروشند!
به گزارش گاردین زنان در زندان های سراســر آمریکا توســط قاچاقچیان جنسی 
که با آزادی آن ها مجبور به روســپیگری می شــوند، جذب می شوند؛ قاچاقچیان از 
وب سایت های دولتی برای به  دست آوردن اطالعات شخصی از جمله عکس، استفاده 
می کنند تا قربانیان احتمالی را در حالی که هنوز پشــت میله های زندان هستند،  
شناســایی کنند.قاچاقچیان جنسی در آمریکا با گذاشتن وثیقه و آزادی زنان مورد 
نظر خود، آنان را برای بردگی جنســی به  فروش می رسانند؛ خریداران با استفاده از 
اطالعات شخصی زندانیان، سوژه های خود را که منتظر دادگاهشان هستند، انتخاب 
می کنند؛ با ارسال نامه با محتوای زندگی عاطفی، زنان زندانی را تطمیع می کنند؛ 
پس از ارسال نامه برای آزادی این دسته از زنان وثیقه می گذارند؛ وثیقه ها به  صورت 
آنالین یا به  صورت اوراق قرضه گذاشته می شوند؛ پس از آزادی به زنان گفته می شود 
که باید به  عنوان روسپی فعالیت کنند و در صورت عدم پذیرش به زندان بازگردانده 
می شوند!دادگاه فدرال آمریکا در گزارشی توضیح می دهد که صنعت بردگی جنسی 
در آمریکا سالیانه به  طور میانگین 9.5 میلیارد دالر برای قاچاقچیان زنان درآمد دارد؛ 
قاچاقچیان با سوء استفاده از اطالعات شــخصی زنان زندانی، آنان را به  عنوان برده  

جنسی به دیگران به  فروش می رسانند.
»دایان چیچو« دادســتان ســابق اورالندو در ایالت فلوریدا، در مورد خریداری زنان 
زندانی می گوید: »بعضی اوقات زنان زندانی آزاد شده اند و نمی دانند چه  کسی آن ها 
را آزاد کرده است یا چرا؛ آن ها از زندان بیرون می آیند و کسی در انتظار آنان است؛ 
این افراد با توضیح اینکه »من شما را آزاد کرده ام و اکنون مدیون من هستید« زنان 

زندانی را به  عنوان برده جنسی به  فروش می رسانند!«.

 مرگ هشت نوزاد در حادثه آتش سوزِی بیمارستانی 
در الجزایر

ایســنا: در حادثــه آتش ســوزی در 
بیمارستانی در الجزایر هشت نوزاد کشته 

شدند.
در جریان آتش سوزی که روز سه شنبه در 
بیمارستانی در 600 کیلومتری الجزیره 
پایتخت الجزایــر و در نزدیکی مرز این 
کشور با تونس اتفاق افتاد هشت نوزاد از 

جمله دو نوزاد دوقلو جان خود را از دســت دادند. گفته شده سوختگی و استنشاق 
دود علت مرگ این نوزادان بوده  است.

نزدیک به 1۴0 نفر از جمله 11 نوزاد و 10۷ زن توسط نیروهای امدادگر و آتش نشان 
نجات پیدا کردند.

به گزارش اسکای نیوز، این بیمارستان در ماه مه گذشته نیز دچار حریق شده بود اما 
با وجود گستردگی خسارت، تلفاتی به همراه نداشت.

امید جامعه معلوالن به فرصتی 72 روزه
 جواد صبوحی:  انوشیروان محسنی بندپی،

رئیس وقت سازمان بهزیستی که از اواخر 
آذر سال گذشته سکان استانداری تهران را 
به دست گرفته است، تنها چند روز پس 
از تصویب »قانون حمایــت از معلوالن« 
در مجلس از فراهم بودن بســترها برای 
عملیاتی شدن آن خبر داده بود. وعده ای 

که حتی پس از گذشت پنج ماه از ابالغ آن توسط رئیس جمهور هنوز اجرایی نشده 
اســت.تمام عذر و بهانه مسئوالن برای اجرایی نشدن این قانون باز هم مثل گذشته 
کمبود اعتبارات پیش بینی شده است. چنانکه بر اساس اظهارات مسئوالن بهزیستی، 
با وجود تصویب اعتبار یک هزار و 100 میلیارد تومانی برای اجرای این قانون در قانون 

بودجه 98، هنوز هیچ رقمی از آن محقق نشده است.
این در حالی است که به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت ممکن و در صورت 
تحقق تمامی این بودجه، باز هم با توجه به افزایش هزینه های روزمره معلوالن، این 
مقدار بســیار کمتر از برآورد اولیه برای اجرای این قانون اســت. ضمن آنکه تأمین 
بودجه برای افزایش یارانه مراکز توانبخشــی روزانه، شــبانه و... نیز از دیگر مواردی 
است که تاکنون محقق نشده و سازمان بهزیستی ناگزیر است این رقم را نیز از محل 

بودجه های جاری تأمین کند.
متأسفانه همزمانی ابالغ این قانون با تشدید تحریم ها علیه کشورمان بر چالش های 
پیش روی آن نیز افزوده اســت. در چنین شــرایطی با نگاهی واقع بینانه باید گفت 

اجرای کامل مفاد آن یا وجود نخواهد داشت و یا با تأخیر همراه خواهد بود.
موضوع دیگری که به نظر می رسد در مراحل مختلف تدوین و ابالغ این قانون مغفول 
واقع شده، نامعلوم بودن جزئیات سهمی است که باید تمامی ارکان اجرایی کشور در 
خصوص معلوالن بر عهده گیرند. برای مثال باید پرسید چرا در شرایطی که قانون 
برنامه توسعه الزامی را با عنوان سهم 3درصدی استخدام معلوالن در ادارات مشخص 

کرده است اما بسیاری از مدیران هنوز خود را مکلف به اجرای آن نمی دانند.
و یا اینکه چرا وقتی سخن از طرح تحول سالمت به میان می آید هیچ گاه از مسئوالن 
تدوین آن نپرســیده ایم جای افراد معلول از بیماران روانی، نخاعی تا اوتیسم در این 
طرح کجاست؟ چرا تاکنون از مسئوالن وزارت بهداشت نپرسیده ایم برای ارگونومی 

منزل و توانبخشی کودکان معلول چه برنامه ای دارند؟ 
یا اینکه چرا آموزش و پرورش استثنایی باید متولی کاشت حلزون باشد مگر این ها 

وظیفه آموزش و پرورش است؟
یا چرا باید هالل احمر پای مصنوعی و مانند آن را برای معلوالن ارائه دهد؟ و از سوی 
دیگر چرا بهزیســتی برای بیماران روانی مزمن دارو تجویز می کند، مگر بهزیستی 
متولی درمان است؟ابتدای همین هفته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
و رئیــس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانــون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت، با بیان اینکه دستگاه ها باید مسئولیت خود را در قبال افراد معلول به خوبی 
انجام دهند، بر تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون تا 12 آذرماه یعنی روز جهانی 
افراد دارای معلولیت تأکید کرد و در عین حال خواســتار استفاده از ظرفیت خیران 

در این خصوص شد.
حــاال باید صبورانه منتظر ماند و دید آیا در این فرصت ۷2 روزه، جامعه 3میلیونی 
معلوالن کشور به همه و یا بخش قابل توجهی از آنچه در قانون حمایت از آن ها خود 

را به آن دلخوش کرده بودند خواهند رسید یا... .

معلوالن  از  حمایت  اعظم طیرانی    جامعه/ 
همگانی  تکلیفی  نیست،  دولت  وظیفه  تنها 
است. قانون گذاران و مجریانش، قانون حمایت از 
معلوالن را نوشته اند اما برای همین قانون نیم بند 

هم دبه درمی آورند. 
از آن طرف، مدیران سازمان های دولتی چشمشان 
را بــه روی قانون کار و الزام به کارگیری 3درصد 

از نیروهای شاغل خود از بین معلوالن بسته اند.
حاال به ویژه در مهرماه می توانید موضوع خودداری 
برخی از مهدهای کودک  و پیش دبستانی ها را هم 

به مشکالت پیش روی این گروه اضافه کنید.
والدین کودکان معلول می گویند مربیان مهدها 
حوصله سر و کله زدن با بچه های دارای معلولیت 
را ندارند و شاید به همین دلیل هزار عذر و بهانه 
می آورند تا از زیر بار این مســئولیت شانه خالی 
کنند و خــدا می داند که این بهانه ها چقدر حال 

یک مادر را بد می کند.

 مرجعی واحد برای صدور پروانه فعالیت 
مهدهای کودک نداریم

مدیرعامــل انجمن دفاع از 
حقــوق مــادی و معنوی 
می گوید:  کشــور  معلوالن 
متأسفانه مهدهای خصوصی 
از پذیرش کودکان معلول به 
بهانــه تأثیرگذاری منفــی بر روحیــه کودکان 

خودداری می کنند. 
علی همت محمودنژاد با بیان اینکه در کشــور 
مرجعی واحد برای صدور پروانه فعالیت مهدهای 
کودک وجود ندارد، اضافه می کند: ما با مهدهای 
کودک زیر پوشــش بهزیستی مشکلی نداریم و 
قوانین واضح و روشــنی در خصوص نام نویسی 
کودکان دارای معلولیت در این مهدها وجود دارد؛ 
مشکل ما با مراکزی است که زیر پوشش آموزش 

و پرورش فعالیت می کنند. 
وی ادامــه می دهد: با توجه بــه اینکه اقدامات 
غربالگری بینایی، شــنوایی و... از سوی سازمان 
بهزیستی انجام می شود بهتر است صدور پروانه 
فعالیت مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها نیز 
توسط این سازمان انجام شود. بنابراین باید این 
مجوزها از طریق یک مرجع واحد صادر شــود تا 

نظارت دقیق تری بر آن ها باشد. 

دکتر همت محمودنژاد با اشاره 
به اینکه مهدهــای کودک ویژه 
کودکان دارای معلولیت و نیازمند 
کشــور  در  ویژه  مراقبت هــای 
تأسیس شده اســت، می گوید: 
بسیاری از کودکان معلول بدون 
نیاز به مراقبت خاص می توانند 
در مراکز آموزشی عادی حضور 

پیدا کنند به همین دلیل مهد های 
کودک نباید از نام نویسی آن ها خودداری کنند. در 
واقع اگر مهد کودکی از ثبت نام این قبیل کودکان 
امتناع کند بر اســاس قوانین سازمان بهزیستی 

تخلف محسوب می شود. 

 فرهنگ احترام به حقوق معلوالن را
 ارتقا دهیم

وی می افزاید: ســازمان بهداشت جهانی با ایجاد 
کلونی های آموزشی ویژه معلوالن مخالف نیست؛ 
چــرا که آن ها باید در جامعه و کنار ســایر افراد 
فعالیت و زندگی کنند به همین دلیل در برخی 
کشورها مثل ژاپن قوانین سختی برای بی احترامی 
به معلوالن و رفتارهای مشــابه آن نظیر امتناع 

مدیران مهدهــای کودک از 
وضع  کودکان  این  نام نویسی 
شده، تا جایی که ممکن است 
عالوه بر جرایم نقدی به حبس 
به مدت پنج ســال محکوم 
شــوند. به گفتــه مدیرعامل 
انجمن دفــاع از حقوق مادی 
و معنــوی معلوالن کشــور 
انتظار می رود، با توجه به اینکه 
بخش عمده آموزش کشــور بر عهــده آموزش 
و پرورش اســت، این وزارتخانــه یا صدور مجوز 
تأســیس و فعالیت و نظارت بر مهدهای کودک 
را به بهزیستی واگذار کند و یا مانند این سازمان، 
بخش نامه هایی مبنی بر الزام مهدهای کودک زیر 
پوشش خود به ثبت نام کودکان دارای معلولیت 
ابالغ کند تا هیچ کودک معلولی در کشور از رفتن 
به مهدکودک محروم نشود. از طرف دیگر فرهنگ 
کشور باید تا حدی ارتقا پیدا کند که همه بپذیریم 
معلولیت برای افراد معلول و خانواده آن ها انتخابی 
نبوده و هیچ یک از ما نباید اجازه دهیم معلولیت 
موجب ناراحتی و یا محرومیت این افراد از حقوق 

فردی و اجتماعی شان شود. 

  برخورد بهزیستی با مهدهای کودک متخلف 
سعید بابایی، مدیرکل دفتر 
نوجوانان  و  کــودکان  امور 
بهزیســتی کشــور نیز در 
واکنش به خودداری برخی 
مهدهای کودک از پذیرش 
کودکان معلول می گوید: براساس دستورعملی که 
از سال های پیش به مهد های کودک ابالغ شده، در 
صورتی که سطح معلولیت کودک به گونه ای باشد 
که نیازمند خدمات نگهداری خاصی نباشد، مهدها 
موظف به پذیرش کودکان دارای معلولیت هستند.

بابایی اضافه می کند: هم  اکنون بسیاری از مهدها به 
پذیرش کودکان دارای معلولیت اقدام می کنند و از 
سازمان بهزیستی بابت نام نویسی هر کودک دارای 
معلولیت 50 هــزار تومان یارانه دریافت می کنند. 
هدف بهزیستی از پرداخت این یارانه به مهد های 
کــودک ترغیب آن ها برای پذیرش کودکان دارای 
معلولیت است و این یارانه عالوه بر شهریه ای است 
که از خانواده ها دریافت می شود، با این حال ممکن 
است برخی از مهدهای کودک از پذیرش کودکان 
دارای معلولیت اجتناب کنند. این موضوع تا حدی 
به ظرفیت فرهنگی جامعه برمی گردد. جای تأسف 

دارد که نگاه و نگرش کسی این  باشد که برای حفظ 
ظاهر مهد خود از ثبت نام کودکان معلول خودداری 
کند، بنابراین اگر مورد خاصی باشد که آنجا کرامت 
انســانی فرزندان ما رعایت نشــده باشــد، ما این 
تخلفات را از طریق شــاخه های اســتانی سازمان 
بهزیســتی پیگیری می کنیم.بابایی در خصوص 
چگونگی برخورد ســازمان بهزیستی با این گونه 
تخلفات می گوید: این متخلفان در نخستین مرحله 
تذکر دریافت می کنند، ســپس برای پاسخگویی 
فرا خوانده می شوند، اما شرط این رسیدگی آن است 
که مدعی خصوصی وجود داشــته باشد. احتماالً 
افــرادی که چنین مــواردی را مطــرح می کنند 
نمونه هایی را دیده و براســاس دیده ها یا شنیده ها 
این دغدغه را مطرح کرده اند. ولی الزمه بررســی 
سازمان این اســت که افرادی که به مهدها رجوع 
کرده اند و فرزندان معلول آن ها پذیرش نشــده اند، 
شــخصاً به ما گزارش کنند تا ما بتوانیم پیگیری 

قانونی را انجام دهیم. 
این مسئول با بیان اینکه سازمان بهزیستی معتقد 
است این کودکان باید در کنار سایر همساالن خود 
به امکانات پرورشــی الزم دسترسی پیدا کنند تا 
توانمندی های بیشتری کسب کنند، ادامه می دهد: 
در برخــی موارد کودکان دارای معلولیت نیازمند 
خدمات خاصی هستند که با حضور در مهد عادی 
از این مراقبت ها محروم می مانند. از این رو سازمان 
بهزیستی برای این دسته از کودکان، مراکز خاصی 
دارد که ســه روز در هفته با مراقبت های الزم و 

مربیان ویژه نگهداری می شوند.
به گفته بابایی اکنون 30هزار مهد کودک در کشور 
تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کنند 
که در سال گذشــته حدود 3هزار کودک دارای 
معلولیت در برخی از این مهدها ثبت نام شــده 
بودند و سازمان بهزیستی هر ماه ۴0 هزارتومان 
بابت هر یک از این کودکان به مهدهایی که آن ها 
را ثبت نام کرده بودند پرداخت کرده و امسال نیز 

این مبلغ به 50 هزارتومان رسیده است.
او باز هم از والدین ایــن کودکان می خواهد اگر 
مــواردی از اجتنــاب پذیرش کودکانشــان و یا 
مواردی همچون »تنبیه« و... مشاهده کردند به 
طور مستقیم به سازمان بهزیستی انتقال داده و 
یا آن را به شماره پیامکی 3000012333 ارسال 

کنند، تا برخورد الزم صورت گیرد.

بهانه تراشی برای شانه خالی کردن از زیر بار یک مسئولیت 

بازی مهد کودک ها با سرنوشت بچه های معلول

بسیاری از مهدها 
بابت نام نویسی هر 

 کودک معلول
50 هزار تومان یارانه 

دریافت می کنند 

بــــــرش
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دکل های مخابراتی را استتار کنید
ایسنا: مهندس علی گورانی، مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت 
بهداشــت در خصوص آســیب های آنتن ها و دکل های مخابراتی 
می گوید: مردم از این آنتن ها که نزدیک خانه هایشان نصب می شود، 
می ترسند. باید تا جایی که امکان دارد شیوه هایی را به کار گرفت که 
مردم این دکل ها را نبینند. تجمیع و استتار آنتن های تلفن همراه 

می تواند در کاهش نگرانی مردم در این زمینه مؤثر باشد. 

کار وزیر تا چه وقت لنگ می ماند؟
فارس: محمود مهرمحمدی، سرپرســت پیشــین دانشــگاه 
فرهنگیان می گوید: همه وزیــران آموزش و پرورش می گویند 
اگر دولت منابعی را که می خواهیم بدهد، کارهایی خواهیم کرد 
کارستان! یعنی همه تحول را گره می زنند به تأمین منابع مالی؛ 
به نظر من تا زمانی که وزیر آموزش و پرورش خود را از دســت 

این گزاره و باور خالص نکند، کارش لنگ است.

برنج تراریخته در بازار نداریم
فارس: محمدحســین عزیزی، مدیر فراورده هــای خوراکی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برنج تراریخته در بازار 
وجود ندارد، گفت: تمام مواد غذایی که در سیستم رسمی وجود 
دارد، کنترل می شود. در دنیا برنج تراریخته نداریم و در ایران هم 
به هیچ عنوان برنج تراریخته نه وارد و نه مصرف می شود، فقط 
در مورد برخی محصوالت مانند پنبه دانه و ذرت صدق می کند .

آمار اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 
فارس: محمدســعید ســیف، مدیــر دفتر ارتبــاط با صنعت 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری از احصای میزان اشــتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی در سال 9۷ خبر داد و گفت: این  آمار 
در سال 98 هم اســتخراج خواهد شد.وی اظهار کرد: میانگین 
درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی حدود 61درصد است.

جوان های باهویتی که خودشان را باور کردند
ایلنا: محمدمهدی تندگویان، معــاون وزارت ورزش و جوانان 
می گوید: تشــکل های زیادی داریم که جوان های کارآفرین در 
آن ها نقش ایفا می کنند. در اســتان فارس جوان  کارآفرینی با 
راه اندازی یک کارگاه توانســت 2۷0 نفر را مشغول به کار کند. 
همچنین یک تشــکل دیگر در خراســان جنوبی ساعت هایی 
تولید می کند که به کانادا صادر می شود. این جوان های باهویت 

خودشان را باور کردند.

حقوق 300 هزار تومانی برای معلوالن
ایلنا: محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولین توانا می گوید: 
آموزش و پرورش چند وقت پیش آزمونی استخدامی داشت اما 
شرایطی گذاشت که معلوالن را به کار نگیرد. کارفرمایان اغلب از 
میزان باالی بیکاری معلوالن سوءاستفاده می کنند. کارگر معلول 
را با حقوق 300 هزار تومانی مشغول به کار می کنند. معلول هم 

به علت هزینه های باالی زندگی خانواده قبول می کند.

با روان معلمان بازی نکنیم 
خانه ملت: قاســم احمدی الشــکی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلــس گفت: رئیس جمهور روز اول مهر گفت حقوق معلم ها 
به طور میانگین چهار برابر افزایش یافته است. در حالی که چند 
ده هزار معلم همچنان حقوق سال قبل خود را دریافت نکرده اند 
به نظر بنده اطالعات درســت و صحیح به آقای رئیس جمهور 

نمی دهند و نباید با این صحبت ها با روان معلمان بازی کنیم.

هشدار درباره رانت خواری با ایجاد شبکه آزمایشگاهی
پانا: فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران گفت: 
ما کمبود آزمایشــگاه پزشکی در کشــور نداریم، به طوری که 
5هزار و 200 آزمایشــگاه دولتی و خصوصی در کشور خدمات 
آزمایشگاهی می دهند. معتقدیم طرح ایجاد شبکه آزمایشگاهی 
در کشــور، غیرکارشناسی اســت و ســبب بیکاری کارکنان 

آزمایشگاه ها و رانت خواری ویژه برای عده ای می شود.

فقط مجوز دستشویی به ما بدهید! 
میزان: ولی تیموری، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی گفت: برای رفع چالش نبود سرویس بهداشتی 
مناسب برای گردشــگران تالش های زیادی کردیم ولی تاکنون 
موفق نشده ایم. در یک جلسه به مسئوالن مربوط گفتم: فقط مجوز 
دستشویی به ما بدهید! که همه خندیدند و باورشان نمی شد و در 
نهایت هم نتوانستیم مجوز ساخت دستشویی در جاده ها را بگیریم.

زیارت

مقام مسئول وزارت کشور:
افزایش ۴0 درصدی حضور 

اتباع غیر ایرانی در سفر اربعین
ایلنا: مدیــرکل دفتر امور اتبــاع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون 5هزار 
نفر از اتباع خارجی در سامانه سماح نام نویسی 
کرده اند، گفت: پیش بینی می کنیم امسال بیش 
از 300هزار نفر از اتباع خارجی به زیارت اربعین 
مشــرف شــوند.مهدی محمودی افزود: برابر 
تصمیماتی که در ستاد مرکزی اربعین گرفته 
شد مانند سال  های گذشته تسهیالتی را برای 
ارائه به زائران اتباع فراهم می کنیم.وی ادامه داد: 
براساس این تسهیالت اتباع خارجی در داخل 
کشور و اتباع خارجی که می خواهند به صورت 
ترانزیــت چه به صورت زمینی و چه به صورت 
هوایی از مرزها وارد شوند، می توانند برای زیارت 
اربعین مشرف شوند.مدیرکل دفتر امور اتباع و 
مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پیش بینی 
ما این است، نسبت به سال گذشته حدود 30 
تا ۴0درصد افزایش حضور اتباع خارجی برای 
سفر به عتبات و زیارت اربعین را داشته باشیم. 

علم و فناوری

رئیس دانشکده هسته ای:
جایگاه ایران در دانش هسته ای

باالتر از فرانسه است
آقامیری، رئیس دانشــکده  محمودرضا  مهر: 
مهندســی هسته ای دانشــگاه شهید بهشتی 
در توصیف جایگاه دانش هســته ای کشورمان 
می گوید: غیــر از آمریکا، روســیه و چین که 
قدرت های کامل هســته ای جهان هســتند و 
در همه زمینه های هســته ای پیشــتاز بوده و 
زرادخانه های عظیم هسته ای دارند، یقیناً سایر 

کشورها اصوالً با ما قابل مقایسه نیستند.
مثالً فرانسه هرچند هســته ای است؛ اما عماًل 
فناوری هسته ای ندارد و با وجود اینکه بیش از 
۷0درصد برق آن از طریق نیروگاه های هسته ای 
است، ولی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست! 
معدنش جای دیگری اســت و غنی ســازی را 
خودش انجام می دهد ساخت سوخت را جای 
دیگــر انجام می دهد. اما ایــران، تمام مراحل، 
نیازهــا و ابزارها را از معدن تــا کیک زرد و از 
غنی ســازی تا تولید و طراحی سوخت  و... به 

تنهایی انجام می دهد.

میراث فرهنگی و گردشگری

یک مدیر کل وزارت میراث فرهنگی:
 موزه های کشور

 بیمه نیستند 
فارس: محمدرضا کارگــر، مدیرکل موزه های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی کشور گفت: تاکنون 1۴0 موزه خصوصی 

در سراسر کشور راه اندازی شده است.
کارگر افزود: از حدود ســال 1300 تا 6 ســال 
پیش یعنی ســال 92 تنها ۴0 موزه خصوصی 
داشــتیم و از ســال 92 تاکنون 100 موزه به 

موزه های خصوصی اضافه شده است.
کارگر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه 
آیا اشیای موزه ها نیز بیمه می شوند، گفت: هیچ 
شی ء تاریخی در هیچ جای دنیا بیمه نمی شود 
و باید تالش کرد تا اشیای موزه ها به سرقت نرود 
و یا از بین نرود و هیچ منبع مالی جایگزین یک 
اثر تاریخی و ارزشمند نمی شود پس بهتر است 
پول بیمه را برای حفاظت از اشــیای تاریخی 

صرف کرد.
وی گفــت: امیدواریم تا دو ســال آینده تعداد 

موزه های کل کشور به یک هزار برسد.

حوادث

فرمانده پلیس راه کشور خبر داد
جمعه، مرگبارترین روز هفته 

درجاده های کشور
ایســنا: فرمانده پلیس راه کشــور از افزایش 
جانباختگان تصادفات رانندگی در تابســتان 
امسال خبر داد.ســردار سیدتیمور حسینی با 
بیــان اینکه در تیر و مرداد امســال به ترتیب 
8.۴ و 10.۴ درصد افزایش تردد داشتیم، گفت: 
متأسفانه شمار جانباختگان تصادفات ما در سر 
صحنه یک درصد در مقایســه با سال گذشته 

افزایش داشت و 2۴ نفر بیشتر کشته شدند.
به گفته حسینی، تعداد جانباختگان سر صحنه 
تصادفات رانندگی در تابستان امسال 2هزار و 
5۷3 نفر بود.وی درباره مرگبارترین روز تابستان 
امسال در جاده ها نیز گفت: بر پایه آمارهای ما 
16درصــد از جانباختگان حوادث رانندگی در 
روز جمعه جان خود را از دست دادند و بر این 
اساس جمعه مرگبارترین روز جاده های کشور 
بوده و کمترین مرگ ها نیز مربوط به روز شنبه 
اســت که 11درصد از کل جانباختگان صحنه 
تصادفات جان خود را در این روز از دست دادند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیر کل جمعیت هالل احمر مطرح کرد
تالش برای ورود قطعات 

بالگردها از طریق صلیب  سرخ
ایلنا: محمودرضا پیــروی، دبیر کل جمعیت 
هالل احمر درباره اظهــارات اخیر رئیس مرکز 
امداد هوایی ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر مبنی بر زمینگیر شــدن 6 فروند 
بالگــرد این جمعیــت گفــت: از کار افتادن 
بالگردهای هالل  احمر موضوع جدیدی نیست و 
ما در زمان ســیل و حتی پیش از آن نیز با این 
موضوع مواجه بودیم. وی ادامه داد: بالگردهای 
هالل  احمر در زمان ســیل که در ابتدای سال 
اتفاق افتاد، نزدیک به یک هزار و200 ســاعت 
پرواز داشتند و این زمان معادل دو سال کاری 
برای بالگردهاســت. باال بودن ساعات پروازی 

بالگردها سبب فرسوده شدن آن ها شده است.
وی بــا بیان اینکه بالگردها نیاز به قطعه دارند، 
گفت: ما با صلیب سرخ برای تأمین این قطعات 
وارد مذاکره شده ایم تا از پول های خارجی که به 
ما کمک شــده است و اجازه ورود ندارد، قطعه 

برای بالگردها وارد کنیم.

فراسو

پس از خبر
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بازی سیاسی دموکرات ها  در آستانه انتخابات

استیضاح ترامپ رسماً  کلید خورد
  جهان/خالدی   دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا که 
اکثریت این نهاد را در دست دارند، روند تحقیقات برای استیضاح 
دونالد ترامپ را رســماً آغاز کردند؛ اقدامی که می تواند چشم انداز 
انتخابات ریاست جمهور آتی این کشور را به کلی دگرگون و تحت 
تأثیر قرار دهد. نانســی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
پس از نشســتی که با نمایندگان دموکرات و پشت درهای بسته 
برگزار شد، در بیانیه کوتاه تلویزیونی ضمن اعالم این موضوع رئیس 
جمهور را در پرونده اوکراین به خیانت متهم کرده و گفت: ترامپ 
باید پاسخگو باشد. هیچ کسی باالتر از قانون نیست. اقدامات او به 
امنیت ملی لطمه وارد کرده و قانون اساسی را نقض کرده است«. 
پلوسی افزود: اکنون 6 کمیته کنگره در حال تحقیق درباره ترامپ 

هستند. 
تالش های تازه برای استیضاح ترامپ هنگامی آغاز شد که جزئیات 
مکالمه تلفنــی بحث برانگیز وی با »والدیمیر زلنســکی« رئیس 
جمهوری اوکراین به رســانه ها درز کرد. جنجال ها بر سر رایزنی 
ترامپ با یک رهبر خارجی در شکواییه یک افشاگر ناشناس مطرح 
شده که بحث هایی را درباره امکان سوء استفاده رئیس جمهوری 
آمریکا از قدرت خود برای اهداف سیاسی برانگیخته است. ترامپ در 
گفت  وگوی تلفنی با زلنسکی که اواخر ماه ژوئیه )اوایل مردادماه( 
انجام داد، از وی خواســت اطالعاتی را در اختیارش قرار دهد که 
می توانــد به وجهه »جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ و 

رقیب اصلی او صدمه وارد کند. این در حالی اســت که ترامپ در 
توییتر به اظهارات پلوسی واکنش نشان داده و آن را اقدامی »بسیار 
بد برای کشورش« و »آزار و اذیت رئیس جمهوری« خوانده است. 
وی حتی هشــدار داده که نســخه ای از فایل این گفت و گو را از 
حالت محرمانه خارج و در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد. هانتر 
بایدن، پسر جو بایدن برای شرکت گاز اوکراینی تا سال ۲۰۱۹ کار 
کرده است و ترامپ و متحدان او تالش کرده اند این موضوع را به 
تالش بایدن و پسرش برای ورود در اقدامات غیرقانونی متهم کنند.

حمایت نانسی پلوسی از آغاز روند تحقیقات علیه ترامپ در حالی 
اســت که وی پیشتر در موضوع کمک روسیه به ستاد انتخاباتی 
رئیس جمهور در انتخابات ۲۰۱6 با استیضاح وی موافقت نکرده 
بود. رئیس مجلس نمایندگان در آن موقع هشــدار داده بود آغاز 
روند اســتیضاح ترامپ عالوه بر ایجاد دو دســتگی گسترده در 
درون جامعــه آمریکا می تواند با واکنش منفــی ترامپ روبه رو و 
جامعــه ایاالت متحده را وارد دوره هایی از درگیری و حتی جنگ 
داخلــی کند. حال اما به نظر می رســد در حالی که مدت زیادی 
تا انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا باقی نمانده ) ۳ نوامبر 
۲۰۲۰ مصادف با ۱۳ آبان ۱۳۹۹( نمایندگان دموکرات به دنبال 
آن هستند که با استفاده از فرصت پیش آمده میان ترامپ و رأی 
دهندگان فاصله ایجاد و کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کنند. 
این اقدام می تواند یک منازعه بزرگ در کنگره در آستانه رقابت های 

انتخاباتی ۲۰۲۰ ایجاد و بحران داخلی آمریکا را گسترده تر کند.
روند استیضاح در آمریکا کم سابقه است. مجلس نمایندگان ابتدا 
باید تحقیقات را انجام دهند. اما گام بعدی در سنا خواهد بود که 
اکثریت آن در اختیار هم حزبی های رئیس جمهور آمریکاســت. 
برای تصویب طرح اســتیضاح در سنا به دو ســوم آرا نیاز است؛ 
بنابرایــن عزل ترامپ امــری غیر منتظره به نظر می رســد. در 
آمریکا اندرو جانسون،  ریچارد نیکسون و بیل کلینتون سه رئیس 
جمهوری بودند که با روند استیضاح مواجه شدند، اما تنها نیکسون 
بود که خودش با اســتعفا پیش از رأی استیضاح بعد از رسوایی 
واترگیت، کناره گیری کرد. ۱۴۰ نفر از نمایندگان دموکرات حمایت 
خود را از پروسه استیضاح ترامپ اعالم کرده اند. جو والش و بیل 
ویلد دو نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز 
رسماً حمایت خود را از این روند اعالم کرده اند. نظرسنجی مؤسسه 
»یوگاو« حاکی است ۵۵ درصد آمریکایی ها می گویند در صورتی 
که تأیید شود ترامپ برای فشار آوردن بر مقام های اوکراین کمک 
نظامی به آن کشور را معلق کرده، از استیضاح او حمایت می کنند.

الجزیره: به دنبال چند ســال آرامش نسبی 
در یونان، هزاران شهروند این کشور از جمله 
کارگران در اعتراض به اصالحات دولت جدید 
در قوانیــن کار، تظاهــرات و اعتصاب های 

گسترده ای را برگزار کردند.
المیادیــن: دادگاه بحرین چهار شــهروند 
این کشــور را با اتهام تأســیس یک »گروه 
تروریســتی« به حبس ســه تا هفت ســال 

محکوم کرد.
فلسطین الیوم: گــزارش های رسانه ای از 
تالش رژیم صهیونیستی برای مصادره اراضی 

فلسطینی ها در شمال نابلس حکایت دارد.

عضو شورای سیاسی انصاراهلل:
پاسخ به جنایت استان الضالع 

می تواند از حمله به آرامکو 
دردناک تر باشد

 محمــد القبلی، عضو 
سیاســی  شــورای 
انصاراهلل یمن با بیان اینکه طرف 
ســعودی پیام صلح یمن را به 

درستی دریافت نکرده است، تصریح کرد: مهدی 
مشاط رئیس شــورای عالی سیاسی پیشنهاد 
ابتــکاری برای صلح که به تازگی ارائه کرد را به 
پایان تجاوزات سعودی منوط کرد؛ بنابراین اگر 
اقدامات خصمانه ائتالف ادامه پیدا کند با واکنش 
ســخت ما روبه رو خواهد شــد. وی با اشاره به 
جنایت اخیر عربستان در استان الضالع گفت: 
ســعودی همچنان به جنایت و تجاوزات خود 
علیه مردم یمن، ادامه می دهد. ادامه تجاوزات و 
جنایت های دشــمن این حق مشــروع را به 
نیروهای یمنی می دهد تا حمالت کوبنده تر و 
دردناک تر از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را 
انجام دهند. صبر ما حدی دارد و بدون شــک 
مادامــی که رفتار خــود را تغییر ندهند، تمام 
مناطق حیاتی آن ها در تیررس ما خواهد بود. 
گفتنــی اســت جنگنــده هــای ائتــالف 
ســعودی سه شــنبه با بمباران منزل یکی از 
شهروندان یمنی در اســتان الضالع ۱6 نفر از 
جمله چند زن و کودک را به شهادت رساندند.

پس از لغو تعطیلی اجباری
مجلس عوام انگلیس 

تشکیل جلسه داد
تابناک: مجلس عوام انگلیس دیروز و به 
دنبال لغو تعطیلی اجباری ۱6 روزه این نهاد 
با رأی دیوان عالی لندن تشکیل جلسه داد. 
این در حالی اســت که جان برکو، رئیس 
مجلس عوام بریتانیا روز ســه شنبه خبر 
تشکیل این جلسه را اعالم کرده بود. شایان 
ذکر اســت، بوریس جانسون نخست وزیر 
جدید انگلیس در نهم سپتامبر سال جاری 
میالدی )۱۸ شــهریور ماه( با تأیید ملکه 
کشورش پارلمان را به حالت تعلیق درآورد 
تا این نهاد نتوانــد مانع از اجرای برگزیِت 
بدون توافق توسط او شود، اما دیوان عالی 

انگلیس این حکم را غیرقانونی اعالم کرد.

تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه؛ ابعاد و زمینه ها
ایرنا: پس از مدت ها گفت وگو و رایزنی میان طرف های درگیر در جنگ ســوریه با 
وساطت و نقش آفرینی سازمان ملل سرانجام آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از 
مشخص شدن ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه در چارچوب حل و فصل 
سیاسی بحران در این کشور و با موافقت دولت سوریه خبر داد. پس از اعالم این خبر 
به مرور دولت ســوریه و همچنین روسیه، ایران و ترکیه به عنوان سه کشور ضامن 
مذاکرات آستانه آن را مورد تأیید قرار داده و از تسریع در روند تشکیل کمیته قانون 
اساسی ابراز رضایت کردند.مذاکرات آستانه و سپس سوچی به ابتکار عمل سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه را باید نقطه عطفی در پیشبرد روند تشکیل کمیته قانون اساسی 
و نزدیک شدن به فرایند سیاســی حل بحران در سوریه دانست. در ژانویه ۲۰۱۸، 
در نشســتی که به میزبانی مسکو انجام شد، توافقی در راستای تشکیل کمیته ای 
متشــکل از ۱۵۰ عضو برای ارائه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه به دست 
آمد. توافق های اولیه ای هم برای ارائه لیســت های ۵۰ نفره از سوی دولت دمشق و 
معارضان صورت گرفت. دولت سوریه در طول سال های گذشته با ایستادگی در مقابل 
خواسته های مغرضانه کشورهای معارض و حامی گروه های تروریستی اولویت خود را 
در تالش برای شکست تروریسم و بازگرداندن مناطق اشغال شده به حوزه حاکمیت 
دولت گذاشته بود. در این شرایط اکنون این پرسش مطرح است که دلیل مشارکت 
دمشق در طرح تشکیل کمیته قانون اساسی با پذیرش مداخله سازمان ملل )که به 
هیچ عنوان بازیگر بی طرفی در سال های بحران سوریه نبوده است( چیست، آن هم 

در شرایطی که دمشق دست برتر کامل را در معادالت میدانی دارد؟
در پاســخ به این پرســش می توان چند موضوع را در نظر گرفت که نشان دهنده 
مشارکت دمشق در تشکیل کمیته قانون اساسی از موضع قدرت است. نخست اینکه 
سوریه اعالم کرده است حق خود را برای تداوم مبارزه فعاالنه با تروریسم و پاکسازی 
تمامی مناطق از لوث وجود تروریســت ها محفوظ می داند. از طرف دیگر دمشــق 
مداخله خارجی در تشکیل کمیته به صورتی که خارج از اراده عمومی مردم سوریه 
باشد را تا حد ممکن کاهش داده است، چنان که افراد حاضر در فهرست پیشنهادی 
۵۰ نفره سازمان ملل نیز در توافق با سوریه آماده خواهد شد.  از طرف دیگر برخالف 
گذشــته که مذاکرات ژنو بنیان کمیته قانون اساسی را طرح ریزی می کرد، اکنون 

تشکیل این کمیته از توافقات آستانه و با هماهنگی کامل دمشق سر برآورده است.
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تداوم تبعات یک شکست بزرگهمزمان با اعتراض های جلیقه زردها  دردیدار با مادورو
پوتین از مذاکره دولت ونزوئال 

با مخالفان حمایت کرد
دور تازه اعتصاب ها در فرانسه 
صد ها مسافر را سرگردان کرد

»آرامکو«ی سعودی دست 
به دامن وام میلیاردی شد

مهر: رئیس جمهوری روسیه در دیدار با 
همتای ونزوئالئی خود در مسکو از مذاکره 

کاراکاس با مخالفان حمایت کرد. 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه 
در ایــن دیــدار اعالم کــرد از گفت وگو 
میان دولت نیکالس مــادورو و مخالفان 
ونزوئال بــرای یافتن راهی در راســتای 
بــرون رفت کاراکاس از بحران سیاســی 
حمایت می کند. این در حالی اســت که 
نمایندگان دولت ونزوئال در ماه آگوســت 
ســال جاری میــالدی و در اعتراض به 
تشدید تحریم های آمریکا ناگزیر به تَرک 

مذاکرات با مخالفان در ژنو شدند. 

فارس: در حالی که فرانســه کماکان با 
معضل جلیقه زردها مواجه اســت، تداوم 
اعتصــاب بخش ریلی این کشــور که در 
اعتــراض به سیاســت های دولت امانوئل 
مکرون صورت می گیــرد، موجب توقف 
حرکت قطارها و ســرگردان شدن صدها 
مسافر شــد. این دور از اعتصاب ها پس از 
اعتصاب گسترده عمومی در ۱۳ سپتامبر 
و اعتراض های بعدی توسط وکال، پرستاران 
و خلبانان هواپیمایی رخ داد و ســبب فلج 
شدن خدمات حمل و نقل »پاریس« شد. 
اتحادیه هــای کارگری از برگــزاری ۱۵۰ 
راهپیمایی در سراسر فرانسه خبر داده اند. 

پرس تی وی: منابع آگاه در گفت وگو با 
خبرگزاری رویترز اعالم کردند که شرکت 
سعودی آرامکو از تعدادی بانک، درخواست 
دریافت وام کرده است. آرامکو مدعی شده 
است برای تأمین مالی یکی از پروژه های 
خود به ارزش بیــش از یک میلیارد دالر 
این درخواست را ارائه داده است. منابع آگاه 
اعالم کردند که آرامکو، درخواست وام خود 
را در روزهای گذشــته ارسال کرده است. 
این در حالی است که حمله اخیر نیروهای 
یمنی علیه دو پاالیشگاه وابسته به شرکت 
آرامکو سبب وارد آمدن خسارات گسترده 

به بخش نفت عربستان شده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل بدون تیتر

چهره

 سید حسن نصراهلل ، دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی 
در مجلس عاشورایی حزب اهلل در مجتمع سیدالشهدا )ع( در 
ضاحیه جنوبی بیروت گفت: رژیم های عربی و خلیجی مسئول 

مشکالتی هستند که امت و منطقه با آن مواجه است.

وانــگ ئی، وزیــر خارجه چین ضمــن انتقاد از ســخنان 
مداخله جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست 
اخیر مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد پکن به دنبال »بازی 
تاج و تخت« در صحنه جهانی نیســت، اما بی احترامی به حق 
حاکمیت خود ازجمله در خصوص هنگ  کنگ را برنمی تابد.

 انعکاس

ع ۹
۸۰
۸۳
۷۲

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ وا︡﹨︀ی  ﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر︠ 

 ︩  ︋ ﹤ ﹢د را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋  ︑︀︋︺ــ﹥︠ 
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٣، 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:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫٣٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹤ ﹫︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ر﹁︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋  ️ ا﹝﹢ر︎  ︣︡﹞  ︧︀︋︡اری
︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ ︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی  ﹫رو︋︣وی ︫ــ-︪︡ــ﹞ : ﹩﹡︀︪﹡

دا﹡︪﹍︀ه - ︵︊﹆﹥ اول  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١٨
️ ﹨︀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

﹞︀ره ١٩٠٧٩٠۴   ︫﹤ ﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ را﹡﹠︡ه︋ 
 ️︊︮ ︡﹡ــ﹩ ﹁︣ز﹡︀︠ ︡﹝﹞ ــ︀م ︻︊︀س﹡ ﹤︋
ا﹜﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٨۵٨٧٨١٩١۶ ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣د︡ه و از درج ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۳۳
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ر﹢ ١۵٠٠ ﹝︡ل 
١٣٨۴ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۴ ا︣ان ٨٨۶ 
ق ٨٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠١٠٠۴١١۴ و︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS61002261105752 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۲۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را﹡﹠ــ︡﹎︀ن  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
٣٣٢٧٨٠۵ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ︋︡اد ﹝︧︺﹢د 
﹡﹫︀ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴٣٢٢١١١٧۵٠ ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۲۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و ︎ــ︀رس ﹝ــ︡ل  ︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری︎ 
1391 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 25ص691- ا︣ان 
85 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴k٠٠٩٢١۵١  و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAN01CA1DK811007   ︋﹠︀م ﹁︀︵﹞﹥ ر︪︠︀﹡﹩ ︋﹥ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 2120255172 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️. /ع
۹۸
۰۸
۳۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︨ــ﹢اری ﹨︀چ ︋﹉  ︨﹫︧︐﹛ 
︎ــ︥و ︑﹫ــ︌ 206TU3﹝ــ︡ل ١٣٩۶︋ــ﹥  ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡- 
رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١۶۵A٠١٠٠٢۴٠و ︫ــ﹞︀ره 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   NAAP03EEXHJ067126 ︫︀︨ــ﹩ 
︎ــ﹑ک ۵۴ – ۶٨٣ق ۵١  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۰۸
۳۳
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی وا﹡ــ️ ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
رو︾﹠﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٢٣ن۶٣ اــ︣ان ٣۶ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   118J0001654 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAB66PE4FV510979 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫︡ ز︣ک 
ــ︀﹇︳  ﹝︣︗︀﹡ــ﹥ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۳۶
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ️﹚﹊﹫ ﹠︡ ﹝︱︣ی ﹝﹢︑﹢ر︨  ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨   ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋﹩﹝︪ ︤︊ــ د﹜︐︀ ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌︨ 
٨٣٨۵۵/٧٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 125NC5057498 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NC5***125D9520974 ﹩︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹁︣﹨︀د ﹝︧ــ﹠﹩ ده ︨ــ︣خ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۳۶
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︎︣ا︡ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ – ۶٢٣ ط ٢٢ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAS 43110065851395 ﹩︨︀︫ ۵۵٢۵٨٩٣ و︫﹞︀ره
﹥ ︨ــ︺﹫︡ ﹡︭﹫︣ی ︫ــ︣﹋﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه  ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۸
۳۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و﹋︀رت ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︥و ﹝ــ︡ل ٨٣ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢١ – ١٩۴ ق ٢۴ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
 ٨٣۶١۵٢۴۶ ︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره   FSM84654405
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ﹝︣︑︱﹩ ︎︣︑﹢ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ا︻︐︊︀ر

/ع
۹۸
۰۸
۳۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹨﹫﹢︨ــ︀﹡﹌ ﹝ــ︡ل 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٧۶-۵٣٩۴١   ︫﹤ ١٣٩١ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝︤︋ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر GT249-149057 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
N3C***24929100178 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ﹁︣ود ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۳۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ﹡﹫︧︀ن ﹝︡ل ٨٩ ر﹡﹌ آ︋﹩ رو︾﹠﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۶٠۶۴٧ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAZDL104TJK004949 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  80007215 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︖︐︊﹩ ︨ــ︣وی ده ︨︣خ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۳۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۳۶
۶

ا﹠︖︀﹡︉ ︔﹞︀﹡ــ﹥ ︊﹫︉ زاده ︫ــ︖︀︻﹩ ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی 
︎︥و ︎︀رس ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︣︋︀﹡﹩ ٢۴۴ ﹨ـ ٣٣ ا︣ان ١٢ 
و ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAN01CA1AE666805 و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨٨٢٠١٨۶٩ ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
(︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩) ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫️ ا﹜﹞︓﹠﹩ 
 ︦﹋ ︣﹨ ﹤︙﹡︀﹠ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا
اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ 
روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ ا︣ان 
︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︡︋ ︡︀﹩ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ 

︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ا﹋︣م ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ︋︀﹇︣ی 
﹁︣ز﹡ــ︡ ︾ــ﹑م ︻︊ــ︀س دا﹡︪ــ︖﹢ی ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ 
 ﹩﹢︖﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره دا﹡︪ــ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋
٩٣١٣١٣٠٠١٨ از ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︀︫ــ﹞︣ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۳۳
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩﹞︀︨ ︀ب ︠﹢درو︫ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٧۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠١٠٠٣٧٢۵۵٨
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣ ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ 
﹝﹙ــ﹩ ١٠٨۶١٨٣۶۵٣١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
 ١٣٩٨,١٢,٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︨ــ︀ل
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨﹢د و ز︀ن 
 ︉﹢︭︑ ︨ــ︀ل ١٣٩٧ ﹝﹢رد ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︨ــ︀ل
﹇︣ار ﹎︣﹁️. روز﹡︀﹝﹥ ﹇ــ︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ 
﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗ــ️ درج    آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ 

 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️                

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٩۶٩۶)

/ع
۹۸
۰۸
۲۵
۶

︑︀︨﹫︦ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ﹁︣زا﹡﹍︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︀ز︀ر در︑︀ر ١٣٩٨,٠۶,٣٠ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨٢٠۴ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨۶٣١٨٨۴
 ﹤﹫﹚﹋ ﹤︣دد. ﹝﹢︲﹢ع : ﹝︪ــ︀وره و ارا﹍﹫﹞ ﹩﹎ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ ️︗ ︣︡ه ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن ︋﹥ ︫ــ︣ح ز︣د﹎ ﹏﹫﹝﹊︑︣︑︀﹁د ﹏ذ ︀︱﹞و ا ️︊︔
︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︗️ ا︻︤ام دا﹡︪ــ︖﹢ ︋﹥ ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر ﹝︴︀︋﹅ ﹝︖﹢ز ︫ــ﹞︀ره ۴٢,١,۴٢٠١۴ ﹝﹢رخ ٩٨,۵,۵ وزارت ︻﹙﹢م ︑﹆﹫﹆︀ت و 
 ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞ ︩︋ ، ︣ان︑ ︨︣ــ︐︀ن︫ ، ︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥ ١٩︑ ︡ود ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨ــ︐︀ن﹞︀﹡ ︡ت﹞ ﹤︋ ️︊︔ ــ︀وری ﹝ــ︡ت : از ︑︀ر﹠﹁
 ﹤︀﹞︣ــ ــ﹢م ، وا︡ ۶ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ١٩٩٧٩٣۵۶١٨︨  ــ﹩ و ︀رم ، ︎﹑ک ٨۴ ، ︵︊﹆﹥︨  ﹫︀︋︀ن︨  ــ︺︀دت آ︋︀د ،︠  ﹫︀︋︀ن︨   ︠، ︀در ﹤﹚﹞ ،︣ان︑
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٣٢٠٧۵۵٩   ︫﹤ ﹙﹞︀ن ︑︣ا︋﹩︋  ︣﹋︀ : آ﹇︀ی︨  ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥︫  ︀︫ــ︡. ا︨︀﹝﹩ و ﹝﹫︤ان︨  ︫ــ ️﹫︭﹆﹢﹇﹩ : ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋ 
﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ او﹜﹫﹟  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٩٣٠٨٣٨٧٢٩ دار﹡︡ه ١٠٠,٠٠٠ ر︀ل︨   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹡︧︣﹟ ︻︊︡و﹜﹩︋  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥︠  دار﹡︡ه ٩٠٠,٠٠٠ ر︀ل︨ 
﹝︡︣ان : آ﹇︀ی ︨ــ﹙﹞︀ن ︑︣ا︋﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٣٢٠٧۵۵٩ و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود 
︠︀﹡﹛ ﹡︧︣﹟ ︻︊︡و﹜﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٩٣٠٨٣٨٧٢٩ و ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود 
︀ ا﹝︱︀ی  ︣وات ,﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋   ︋,﹤︐﹀︨, ﹉ ﹏﹫︊﹇ اور ﹝﹢︨︧﹥ از ︡︺︑ ︀دار و دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋ 

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ا︠︐﹫︀رات ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر 
اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٠٩٧٠٢)

/ع
۹۸
۰۸
۲۶
۱

د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︑︪﹊﹫﹏ او﹜﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ︫︡ای دو﹜️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡اری و ﹁︣﹝︀﹡︡اری ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ در ︫︣ف ︑︀︨﹫︦
 ﹁︣م ︫﹞︀ره ٣ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر:۴/٩٨/٧

او﹜﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ︫︡ای دو﹜️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡اری ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی و ﹁︣﹝︀﹡︡اری ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ در ︫︣ف ︑︀︨﹫︦ در روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢رخ 
 ﹤︧﹚︗ ﹤ ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ور﹇﹥ ورود︋  ﹢د︋  ــ﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ︣﹎︤ار ﹝﹩︫  ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ا︨ــ︐︀﹡︡اری︋   ︨﹏﹞ ــ︀︻️ ١۵ در  ︨٩٨/٧/٢۶
︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در ا﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.︲﹞﹠︀ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︀ ︋︀زر︨﹩ ﹝﹢︸﹀﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ٧ روز 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︨︦﹢﹞ ️﹫﹨ ﹤︋ ︮︡ور د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط از ︑︀ر
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :    ١-﹎︤ارش ﹨﹫️ ﹝﹢︨︦ از ﹁︣آ﹠︡ ا﹝﹢ر     ٢-︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥      ٣-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و﹁﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 
︑︭﹢︊﹩    ۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︀زر︨﹩ /﹨﹫️ ︋︀زر︨﹩ و﹁﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︑︭﹢︊﹩     ۵-︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر( ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ) ︋︣ای 

درج آ﹎﹩ ﹨︀ و ︑︭﹞﹫﹞︀ت ︑︺︀و﹡﹩    ۶- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ﹡︀ ︋︣ا︋︣ی ︨︀م  ٧- دادن ﹝︃﹝﹢ر️ و ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ︗️ ︔︊️ ︑︺︀و﹡﹩
︨︦﹣﹞ ️﹫﹨ 

/ع
۹۸
۰۸
۳۷
۴

/ع
۹۸
۰۸
۲۵
۸

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ︋﹙ــ﹢ک ︨ــ﹫﹞︀﹡﹩ ︑﹢︠︀﹜﹩ ﹋︿ 

︎ــ︣ از دا﹡ــ﹥ رس ﹝﹠︧ــ︊︳ ︫ــ﹢﹡︡ه ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︎︣وژه 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹎﹙︊︀ر را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   از   
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٠، 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:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ ﹁﹊﹢ری  ﹫ ︡ -︋﹙﹢ار︫  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋ 
ــ﹑﹝️  ︩ و︨  ︡ ﹁﹊﹢ری  ٩۴ -︫ــ︣ک دا﹡ ﹫ــ - رو︋ــ︣وی︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۸۳
۰۹

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت در﹝︀﹡﹩ ︎﹫︩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀﹡﹩ 
︀︎﹍︀ه اورژا﹡︦ ١١۵ ︨﹠﹍︀ن ︋︀︨﹀︣ ︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٢۶ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  *︑︱﹞﹫ــ﹟ 
٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧︀︋︡اری  ︫ــ︊﹊﹥ ر︫︐﹢ار ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٩٨/٧/١٠  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۸۳
۱۳

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹅︣︵ ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ دا﹡︪ــ﹊︡ه ﹨︀ی ︠ــ﹢د را از﹊︣︐﹊﹛ا
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣١ از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
*︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۶۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ︡﹫︫ ار﹢﹚︋ ،︡ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪ــ ﹤︋
﹁﹊ــ﹢ری- رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴- ︨ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی 

دا﹡︪﹍︀ه- ︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ۶/٩٨/٧  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/١۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/١٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۸۳
۱۱

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹅︣︵ ︀ر︨ــ︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩ را از﹝﹫ ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︋ 
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٢ از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑*
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
 - ︧︡ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ

︋︤ر﹎︣اه آ︨﹫︀﹩ - ︨﹥ راه ﹁︣دو︨﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

︀︀ن روز ٩٨/٧/١٠  ︎:﹤﹡︀ ﹞︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ *
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

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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