
 

زمین های وقفی درخدمت طرح های مشارکتی
 آستان   معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی تشریح کرد

وظیفه این معاونت را عمل به نیات واقفان منطبق بر 
حفظ، نگهداری و حراســت از اراضی موقوفه می داند. 

 ............ صفحه 3مرتضی حقیقی می گوید:...
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سیدمحمد موسوی: ملی پوشان افسرده شدند گفت و گو با محمدعلی عابدی، عکاس جنگ معاون سیاسی وزیر کشور:

 :aپیامبر
برترین شهیدان، 

کسانی هستند که در 
خط مقدم می جنگند 

و عقب نشینی 
نمی کنند تا کشته 
می شوند. آنان در 

غرفه های بلند بهشت 
می آرمند. 
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خودروسازی در پیچ ساماندهی

در مقایسه با 6 ماهه اول سال گذشته صورت گرفت

افزایش 22 درصدی ورود زائران به مشهد

 اقتصاد   کارشناســان حــوزه خودرو 
ضمن انتقاد از نســخه شتابزده مجلس 
برای »ساماندهی صنعت خودرو« معتقدند 
طــرح فعلی نه تنهــا در ابعــادی مانند 
خصوصی ســازی، واردات، قیمت گذاری، 
اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف 
و پراشتباه عمل کرده بلکه در زمینه هایی 
مانند حمایت از تولیــد داخل، ارتباط با 
مراکز دانشگاهی و دانش بنیان و غیره ورود 
نکرده است. صنعت خودرو به عنوان دومین 
صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش 
از نیم قرن از آغاز فعالیت در ایران، همواره 

با مشکالت زیادی در زمینه توسعه کمی 
و کیفی تولید روبه رو بوده اســت که این 
مشکالت در سال گذشته شدت گرفت. 
این صنعت که سالی سخت و پرتنش را 
گذراند، ناگهان با طرح پیشنهادی مجلس 
شــورای اســالمی با عنوان »ساماندهی 
صنعت خودرو« روبه رو می شود که نکات 
بسیاری را در خود پنهان دارد. این طرح 
تابه حال دومرتبه توسط شورای نگهبان 
به دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع 
رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد 
این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام 

اعالم کرده است. در آخرین اقدام قانونی، 
بیش از 50 نماینده مجلس نیز درخواست 
بازنگری مجدد )مراعی( این طرح را تقدیم 
هیئت رئیســه مجلس کرده اند که باید 
بازنگری  پیشنهاددهندگان  منتظر دفاع 
این طرح در صحن علنی مجلس بود. این 
طرح قرار بــود در فضای ناآرام و بی ثبات 
بازار و صنعت خــودرو اثرات مطلوبی را 
رقم بزنــد اما وجود ایرادهــای قانونی و 
اثرگذاری مثبت  مانع  سیاســت گذاری، 
این طرح در صنعت خودرو خواهد شــد. 
با وجود برخی نکات مثبت در این طرح، 

مســائل متعددی وجــود دارد که منجر 
بــه ناکارآمدی در مدیریــت مؤثر حوزه 
خودروسازی در سال های پیش رو خواهد 
شد که اهم این مسائل به شرح ذیل است: 
مطابق مــاده )2( این طرح، دولت مکلف 
شده شرکت های خودروسازی را به بخش 
خصوصی واگذار کند. خصوصی سازی در 
کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت 
و فساد گسترده  تبدیل شده که خروجی 
این سیاست خام و دست وپا شکسته در 
هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، هفت تپه 

و امثال آن نمایان...

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

بازتاب عملیات »نصرمن اهلل« 
در فضای مجازی

جوجه ها را 
اول پاییز 

می شمارند!

مدیرعامل انجمن دفاع از 
حقوق معلوالن کشور:

صدای 220 هزار 
ناشنوای ایرانی را 

بشنویم

 وضعیت نابسامان صنعت خودرو با نسخه شتابزده مجلس تشدید می شود 

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 6

 ............ صفحات4و5

لیگ والیبال ما
جنگ اعصاب است

عکاسی 
به سفارش عشق

هیچ نگرانی 
در امنیت انتخابات نداریم

/ع
۹۸
۰۸
۵۱
۵

آگهى فراخوان ارزيابى 
كيفى پيمانكاران

شرح در صفحه اول قدس خراسان

فراخوان مناقصه نوبت اول
بيمارستان خاتم االنبياء(ص) 

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۱
۰

« ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹢︋️ دوم »
دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت 

︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ ︫︨︣︐︀ن ︑︣︋️ ︗︀م
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۸
۵۰
۷

فراخوان مناقصه نوبت اول
كمد و كانتر و كابينت چوبى پروژه 

بيمارستان 320 تختخوابى
 شهيد هاشمى نژاد 
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۳
۴

فراخوان مناقصه نوبت اول
كفپوش و ديوارپوش  پروژه 

بيمارستان 320 تختخوابى شهيد 
هاشمى نژاد 

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۳
۶

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۹

فراخوان تجديد مناقصه 
تاسيسات الكتريكى و 
مكانيكى ستاد مركزى 

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۴
۸

فراخوان مزايده نوبت دوم 
درمانگاه تخصصى گلبهار 

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۴۶
۲

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

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

١-﹁︺︀﹜﹫️ ︋︣ون ︨︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی  ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ و ﹝︀﹜﹩ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︊﹚﹎︫︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ١٢﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ٠١٨،٨٠٠،٠٠٠،۵  
رــ︀ل ﹡ــ﹢ع و﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ،اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︀﹡﹊ــ﹩ وار︤و︗﹥ ﹡﹆︡وــ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︡ه ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 

٢۵٠،٩۴٠،٠٠٠ر︀ل 
١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/١۴ ) ︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ︐︺﹑م 
﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠︑﹞︀س   ︫︀  ︋︀ ﹤︺︗︀ر۴︎﹑ک ٨﹝︣ا︋-︀ر ﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
 ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ررا در﹢﹋︢﹞ا︨﹠︀دwww.abfakhorasan.ir: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ــ ﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀
و︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٢٨) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب 

 .︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎
﹫︲﹢︑︣︀︨-۴︀ت:

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

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

ع ۹
۸۰
۸۴
۵۷

﹡﹢︋️ دوم

/ع
۹۸
۰۸
۴۴
۷

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ دوم )
 ١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩      ٢-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: دارای ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب 

 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️﹛ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو ️﹁︀در ﹏﹞-٣
﹞ -۴﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٧ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٧/١١  

﹢︑ ﹏﹞ -۵﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د       ﹢︑ ️﹚﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٨ ︊︮  روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٢      
٧-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀: ︨︀︻️  ︊︮٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٢ ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩         

             
تضمين فرايند ارجاع كار(ريال)برآورد اجراى كار(ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

 480,000,000     9,592,377,317عمليات اجرايى ساماندهى و بازگشايى مسيل پسته3 - 198

 214,000,000 4,266,725,345عمليات ساماندهى مسيل برج اسفراين 4 - 298

398 - 5
عمليات اليروبى و بازگشايى مسيل هاى 

 599,000,000 11,962,845,048شهرستان بجنورد  در سال 98 

498 - 6
عمليات اليروبى و بازگشايى مسيل هاى 

 559,000,000 11,177,545,732شهرستان شيروان در سال 98

598 - 7
عمليات اليروبى و بازگشايى مسيل هاى

 450,000,000 8,991,830,680 شهرستان اسفراين در سال 98

698 - 8
عمليات اليروبى و بازگشايى مسيل هاى
 315,000,000 6,292,102,480 شهرستان مانه و سملقان در سال 98 

︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

تسنیم: محســن رضایی در جلسه هم اندیشی دفاتر 
استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و نمایندگان 
دستگاه ها و نهادها در بزرگداشت 13 آبان اظهار داشت: 
ما شرایط جدیدی فراتر از برجام می خواهیم که این همه 
خسارتی که به جمهوری اسالمی در اثر تحریم ها وارد 
شد را جبران کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: اگر آمریکایی ها بخواهند به طرف برجام وارد شوند، 
حداقل 150 میلیارد دالر هزینه خسارت را باید بدهند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام یادآور شد: نحوه 
مواجهه و مبارزه با آمریکا وارد مرحله جدید شده است، 
دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید در چارچوب بیانیه 
گام دوم انقالب مطرح شود. رضایی اظهار داشت: شورای 
هماهنگی یکی از نهادهای انقالبی است که در دهه اول 
انقالب شکل گرفته است. شورا در بسیاری از پروژه های 
تاریخــی نقش منحصر به فردی ایفا کرده، چه در دفاع 
مقدس و چه پس از آن و حتی عزیزانی از این مجموعه 

شهید شدند. وی افزود: امیدواریم با قدرت و صالبت کار 
را ادامه دهیم و در این جنگ نابرابر در کنار اسالم، قرآن 
و ملت ایران باشیم. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: موضوع 13 آبان، انقالب بزرگی به نام انقالب دوم 
است. زمانی که النه جاسوسی فتح شد، امام فرمودند که 
انقالب دوم شده است؛ بنابراین 13 آبان صرفاً یادآوری 
حادثه تاریخی نیست، بلکه سرآغاز یک انقالب دیگر به 

نام انقالب دوم است. 

فارس: فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: درحال حاضر آمریکایی ها در هر دو هفته 
مبلغی افزون بر 25 میلیون دالر را هزینه ناوهای مستقر 
شده خود در خلیج فارس می کنند که این نشان دهنده 
اهمیت این منطقه برای آن هاست، اما هر زمانی که دست 
از پا خطا کرده اند با واکنش جدی و سریع نیروی دریایی 
سپاه مواجه شده اند. سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری 
در گردهمایی رزمندگان، ایثارگران، بسیجیان و یادگاران 
هشت سال دوران دفاع مقدس شرکت فوالد خوزستان 
در خصوص دســتگیری تفنگداران آمریکایی و توقیف 
نفتکش انگلیســی، اظهار کرد: چنین رخدادهایی تنها 
گوشه ای از اقتدار نیروهای دریایی سپاه بود که توانست 
لرزه بر پیکر دشــمن بیندازد. وی افزود: در دوران دفاع 
مقدس رزمندگان اســالم با دست خالی در خشکی و 
دریا مقابل دشمنی که از طرف ۸2 کشور دنیا حمایت 
می شد، مقاومت کردند و این نشان از اراده و همت باالی 

جوانان این مرز و بوم برای دفاع از کیان انقالب اسالمی 
است که با وجود تقدیم هزاران جوان اجازه ندادیم یک 
وجب از خاک این میهن اسالمی به دست دشمن بیفتد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: آمریکا در هشــت سال دوران دفاع مقدس بیش 
از 40 میلیارد دالر بــه رژیم صدام کمک کرد و برخی 
کشــورهای عربی خائــن و اروپایی هــا نیز کمک های 

تسلیحاتی و مالی خود را در اختیار صدام قرار دادند. 

مهر: محمدرضا پــور ابراهیمی با اشــاره به احتمال 
تغییراتی در متن برجام، گفــت: طرح این مباحث در 
راستای ایجاد یک فضای جنگ روانی است تا جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به مواضع اصولی خود و نسبت به 
مطالبات به حق خود عقب نشینی کند. نماینده مردم 
کرمان در مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: بعید 
می دانم چنین موضعگیری از سوی ایران در دیدارهای 
رئیس جمهور  و وزیر امورخارجه در سازمان ملل مطرح 
شده باشــد. اظهارنظر هفته های اخیر رئیس جمهور و 
وزیرامــور خارجه در مورد برجــام، تعهدات جمهوری 
اسالمی ایران و تعهدات طرف مقابل کامالً واضح و صریح 
بوده اســت. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
افزود: این اظهارنظرهای صریح در دفاع از منافع ملی، 
توسط رئیس جمهور در سازمان ملل نیز باید ادامه پیدا 
کند. باید بررسی شود اظهارات سخنگوی دولت از طرف 
شــخص ایشان بیان شده یا واقعاً موضع هیئت وزیران 

و شخص رئیس جمهور است. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس اظهار داشــت: با توجه به اظهارنظرهای صریح 
رئیس جمهور  و وزیر امور خارجه در هفته ها و روزهای 
اخیر، به نظر نمی رســد چنین موضعی از سوی ایران 
مطرح شــود. وی تصریح کرد: این نوع موضعگیری به 
معنای تضعیف جمهوری اسالمی، در شرایطی است که 
باید با اقتدار از منافع ملی خود دفاع کند و این تضعیف 

قطعاً به صالح نیست.

پورابراهیمی:روایت فرمانده نیروی دریایی سپاه از خرج هنگفت آمریکا در خلیج فارسمحسن رضایی  با اشاره به شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام

تغییری در برجام صورت نخواهد گرفتهر دو هفته 2۵ میلیون دالر هزینه ناوهایشان می کنندواشنگتن باید ۱۵۰ میلیارد دالر خسارت بپردازد

رهبر جامعه اسالمی باید با معارف عمیق قرآنی آشنا باشد

ضمیمه  روز

مسئله جریان روشــنفکری و دین در دوران 
معاصر مسئله ای است که چند نوسان یا به 

عبارت دیگر حرکت سینوسی دارد...

بنیان های سست
روشنفکری ایرانی

در این شماره ضمیمه چراغ می خوانید

پرونده ای درباره کتب 
تألیفی وترجمه ای 

آیت اهلل العظمی خامنه ای

در ساحت علم

آیت اهلل محمدی ری شهری:

روش تفسیر 
رهبر معظم انقالب 

اجتهادی است

حجت االسالم دکتر رضا حق پناه:

رهبر جامعه اسالمی 
باید با معارف عمیق 

قرآنی آشنا باشد

حجت االسالم ربانی راد از جلسات 
تفسیر رهبر انقالب می گوید

تبیین شاخصه های 
حکومت اسالمی در 
عصر خفقان پهلوی

 معارف  هدایت و رهبری کشــوری 
اســالمی که تمام دنیــا در مقابل آن و 
انقالب آن بســیج شــده است، نیازمند 
درک و فهم امور اجتماعی و فهم فرهنگ 
دنیا از ســویی و فهم روح اسالم و درک 
صحیح آرمان ها و اهداف اصلی اسالم و 

انقالب از سویی دیگر است...
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روزنامـه صبـح ایـران

معاون سیاسی وزیر کشور: هیچ نگرانی در امنیت انتخابات نداریم  مهر: جمال عرف، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: همه سطوح وزارت کشور با شورای نگهبان گفت وگو 
می کنند و فضاهای خوبی ایجاد می شود و همواره استفاده از فناوری نوین از جمله سیاست ابالغی در سیاست کلی انتخابات است که در احراز هویت همه پذیرفتند افراد براساس کد ملی و کارت ملی احراز می شوند 

و در گام دیگر سامانه اجازه می دهد فرد رأی دهد. وی افزود: هیچ نگرانی در بحث امنیت انتخابات نداریم.

آرش خلیل خانــه: ضربــات 
سنگین نیروهای یمنی به ارتش 
عربستان به ویژه دو عملیات پهپادی علیه 
تأسیسات نفتی آرامکو و شکست سنگین 
لشکر زرهی سعودی ها در نجران در مقابل 
نیروهــای انصــاراهلل در عملیــات دیروز، 
سیاست خارجی ریاض در مقابل ایران را 
در روزهای اخیر دچار سردرگمی فاحش 
کرده است. از یکسو ملک سلمان، عمران 
خان رئیس جمهور پاکســتان را واسطه 
کرده و از او می خواهد تا برای کاهش تنش 
در منطقــه و خلیج فارس  بیــن ایران و 
کشورش میانجیگری کند، از سوی دیگر 
عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی او 
در فضای رسانه ای حمالت تندی را علیه 
ایــران صــورت داده و تهــران را به آتش 
افــروزی و سیاســت تهاجمــی علیــه 
همسایگانش متهم کرده و از جامعه جهانی 
به ویژه اروپایی ها می خواهد تا علیه ایران و 

فشار بر آن متحد شوند.

 طرح ابتکاری بغداد
حاال رسانه های عراقی هم اعالم کردند که 
عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور 
در هفته جاری برای پیگیری »طرح ابتکار 
بغداد« با هــدف آرام کردن وضعیت بین 

عربستان و ایران به تهران خواهد آمد.
عادل عبدالمهدی چهارشــنبه گذشــته 
نیز به ریاض ســفر کرد و طرح خود را با 
مقامات عربستان در میان گذاشت. دفتر 
او در بیانیــه ای اعــالم کرد 
ریاض  به  عبدالمهدی  سفر 
»بــرای بررســی روابط دو 
منطقه ای  و وضعیت  کشور 
و تالش هایــی برای کاهش 
و  کشــمکش ها  تنش هــا، 
برقراری بهترین روابط با همه 
کشورهای همسایه، برادر و 

دوست، انجام می شود«.
»بغــداد  خبــری  وبــگاه 
الیــوم« نیز اعــالم کرد که 
عبدالمهدی در این سفر قرار 

است میان تهران و ریاض، وساطت کند.
حال به نظر می رسد سفر عبدالمهدی به 
تهران به معنای آن است که ریاض به طرح 
دولت عــراق و کاهش تنش با ایران چراغ 
سبز نشان داده اســت. این درحالی است 
که جمهوری اســالمی ایران نیز در مقابل 
طرح »ابتکار صلح هرمز« را مطرح کرده که 
متضمن صلح و امنیت تنگه هرمز و خلیج 

فارس بر مبنای همکاری منطقه ای است.

 ریاض به دنبال خروج آبرومندانه 
از بحران

جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل منطقه 
در مــورد این تحوالت با اشــاره به اینکه 
مناســبات ایران و عربســتان به مرحله 
خاص و حادی رسیده که نمونه و سابقه ای 
ندارد و رژیم ســعودی در خصومت ورزی 
علیه ایران به نهایت کار و افراط رســیده 
اســت، می گوید: ابراز تمایل ریاض برای 
میانجیگری دیگر کشــورها در حالی که 
آن ها در عرصه مسائل دو جانبه و منطقه ای 
کارهایی کرده اند که برخی در حد جنایت 
بین المللی است، مثل انفجار سفارت ما در 
لبنان، تحریک گروه های قومی و مذهبی 
در مناطق مرزی ما،  کمک های مســتمر 
بــه گروهک های تروریســتی و منافقین 
و دعــوت از کشــورهای عربی برای قطع 
رابطه  و امضای پیمان های مختلف علیه 
ایران و حزب اهلل و... را باید با دیده شــک 
نگریست. ضمن اینکه عادی شدن روابط 
بین دو کشور کار ساده ای نیست و پهنای 
گسترده ای و گستره وسیعی از اختالفات و 
خصومت ها و پرونده ها وجود دارد که حل 
و فصل آن زمان می برد. نکته مهم چرایی 
تقاضای عربســتان از دیگر کشورها برای 
میانجیگری  است. وی می افزاید: عربستان 
با وجــود  اینکه در صدد حفظ پرســتیژ 
خود اســت و نمی خواهد شکست خورده 
همه منازعات معرفی شــود، به ناچار رو 
به دیپلماسی آورده است، البته جمهوری 
اسالمی ایران از این دریچه به موضوع نگاه 
نمی کند، بلکه نگاه تهران به موضوع کاهش 
تنش از مســیر پیمان صلح هرمز است  و 
اینکه فرصتــی پیش آید کــه نیروهای 

خارجی در منطقه حضورشان کمتر شود 
و مسائل منطقه از طریق تعامل و همکاری 

کشورهای منطقه حل و فصل شود.
قنادباشــی با اشــاره به اینکه ایــران در 
گذشــته نیز پیشنهاد پیمان عدم تعرض، 
گفت وگوهای منطقه ای و... را مطرح کرده 
بود، اضافه می کند: تهران همواره خواهان 
مسیر عقالنی و منطقی در مورد روابط با 
عربستان بوده اســت، اما حکومت ریاض 
در چند سال اخیر دچار اشتباه محاسباتی 
و توهــم و خود بزرگ بینــی بود و تصور 
می کرد که می تواند ایــران را از معادالت 
منطقــه و جهان اســالم حــذف کند به 
همین دلیل هم به اقدام نظامی علیه محور 
مقاومت روی آورد. اما ضربات سنگینی که 
در هفته های اخیر نیروهای یمنی بر این 
کشــور وارد کردند و ابرازعالقه به مذاکره، 
نشــانه این است که آن ها ضعف و ناتوانی 

خود را درک کرده اند.
قناد باشــی تأکید می کند: یکی از دالیل 
این تمایل عملیاتی اســت که روی زمین 
اتفاق افتاد و نشــان داد نیــروی زمینی 
عربستان هم توان مقابله با نیروهای یمن و 
انصاراهلل را ندارد. این برای عربستان بسیار 
ناگوار است؛ زیرا آشــکار شد آن ها نه در 
هوا و نه در زمین دیگر توان مقابله حتی 
با نیروهای یمن را هم ندارند چه رسد به 

درگیری با ایران.
این کارشناس مســائل منطقه می گوید: 
عربستان زیر فشــار زیاد است. اظهارات 
افرادی مثل عادل الجبیر و اتهاماتش علیه 
ایران در حالی که حکومت این کشــور به 
دنبال میانجی است برای حفظ آبرو است.

قنادباشــی البته به این موضوع هم اشاره 
می کنــد که عراق با طــرح ابتکاری خود 
بیشــتر به دنبال رفع دغدغه های امنیتی 

خــودش در منطقه اســت و می خواهد 
خیالش از عدم وقوع یک درگیری و جنگ 
راحت شــود، از این رو احتمال حمایت و 
پیوســتن عراق به طرح ابتکار صلح هرمز 

نیز وجود دارد.

 درک واقعیت های میدانی
احمد دســتمالچیان، سفیر ســابق ایران 
در لبنان هم با اشــاره به خبر درخواست 
پادشــاه عربستان سعودی از عمران خان، 
نخست وزیر پاکســتان برای میانجیگری 
میان تهران و ریاض و همچنین سفر عادل 
عبدالمهدی،  در خصــوص امکان تغییر 
سیاســت های ریاض برای کاهش تنش با 
تهران، می گوید: عربستان به خصوص در 
ماه های اخیر دچار ضربات سختی از طرف 
یمنی ها شــده و شکست های متعددی را 
متحمل شده است. حمله اخیر ارتش یمن 
به تأسیسات نفتی آرامکو، تغییرات مهمی 
را در صحنه آرایش سیاسی- نظامی بین 
یمن و عربســتان ایجاد کرد و در نتیجه 
ریــاض با توجه به اینکــه در حال حاضر 
امــارات نیز دیگر در کنارش نیســت و از 
ائتالف خارج شــده است، در صحنه تنها 
و منــزوی مانده و بنابراین باید بین دو راه 
یکی را انتخاب کنــد. وی تأکید می کند: 
یک راه پیش روی عربستان ادامه خشونت 
و نظامی گری و دریافت ضربات بیشــتر از 
سوی نیروهای انصاراهلل است و راه دوم این 
است که از روی حکمت، تدبیر و عقالنیت 

به گفت وگو بنشیند.
این کارشــناس ارشد مســائل خاورمیانه  
در گفت وگو بــا ایلنا می افزاید: با توجه به 
اینکه عربستان در حال حاضر پس از این 
بحران ها منزوی شده و شکست خورده و 
هیچ دستاورد سیاسی و نظامی در سالیان 
گذشــته نداشــته و آن حمایتی را که از 
آمریــکا متوقع بود نیز اجابت نشــده، در 
حال نزدیک شدن به واقعیت هایی است تا 
خودش را از این باتالق خودساخته بیرون 

بیاورد.
دستمالچیان خاطرنشان می کند: جمهوری 
اسالمی ایران همیشه اعالم آمادگی کرده 
که با کشورهای همسایه در صلح و امنیت 
کامل باشد و دست برادری تهران همواره و 
در بدترین حالت نیز به سوی این کشورها 
دراز بوده و در حال حاضر این ریاض است 
که باید به ندای مثبت ایران پاسخ دهد و 
برای حل و فصل مســائل منطقه در کنار 

همسایه شمالی خود قرار بگیرد.

نخست وزیر عراق برای پیگیری »طرح ابتکار بغداد« به ایران می آید؟

سرگیجه مقامات سعودی؛ از میانجی طلبی تا اتهام زنی

 اگر از لحاظ امنیت و قدرت دفاعی و موشکی در منطقه و دنیا حرفی برای گفتن 
داریم، نتیجه دیپلماسی مقاومت است نه مذاکره. 09030001759

 رئیس جمهور محترم فرمودند حقوق معلمان نســبت به سال92 چهار برابر و 
حدود 4میلیون و خورده ای شده! که نشان از اطالعات نادرست ایشان دارد، دریافتی 
معلمان حق التدریس زیر یک میلیون تومان است. اگر قصد آمار دادن دارند بگویند 
اقالم مورد نیاز معیشت مردم امسال در مقایسه با سال 92 چند برابر شده؟ شفافیت 

حق مردم است و عدم شفافیت زمینه ساز بسیاری از مشکالت 09150009890
 تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به کجا رسید؟ ظاهراً برخی عالوه بر حذف عنوان 
شــهید از معابر و فرهنگ شــهادت از کتاب های درسی کمر همت را برای حذف 
خانواده های معظم شهدا و جانبازان، این قشر عزیز و فداکار با بدترین نحوه پوشش 

خدمات درمان و بیمه بسته اند! 09150009890
 آیا می شــود این مطلب را که می گویند تریبون همه اش دست شماست واکاوی 
کنید، آیا حقیقت دارد اگر حقیقت دارد می خواهند تریبون دست چه کسی باشد؟ 

09380000095
 بهزاد نبوی برای رفع مسئولیت اقتصادی از دولت به دروغ گفته 60 درصد 
از ثــروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ســتاد اجرایی فرمــان امام، قرارگاه 
خاتم، آستان قدس! و بنیاد مستضعفان است، این نهادها که کمتر از10 درصد 
ثروت کشــور را در اختیار دارند80  درصد پروژه های تعطیل شده دولتی را در 
حال ســاخت و تولید هســتند، اما چرا باید یکی از حامیان کودتای فتنه سبز 
این همــه مغلطه کند؟ بهزاد نبوی در این فاجعه اقتصادی چه نقشــی دارد؛ 
افتخــار اول؛ در به  دردادن16 میلیــارد دالر ذخیره ارزی، 2- ماجرای قرارداد 
رانتی 8 میلیارد دالری شرکت پترو پارس، و ماجرای کرسنت و... و هدر دادن 
بیت المال در دولت خاتمی. اینجاست که باید انقالبی ها تاریخ همین چند سال 
پیش را با مدرک و ســند به جوانان نشان دهند تا هر بی سروپایی به نهادهای 

خدمتگزار به نظام و مردم تهمت نزند. 09360006158
 شبکه  معاند فارسی زبان من و تو که با کانال10 رژیم صهیونیستی قرارداد 
همکاری دارد، همواره برنامه های یک تماشــاخانه در تهران را تبلیغ می کند! 
جای پرســش اســت که این برنامه چه ویژگی ای دارد و چرا این شــبکه باید 
برنامه هــای این تماشــاخانه را مصرانه و بــه ظاهر رایگان، تبلیــغ کند؟! آیا 
تماشــاخانه ها و تاالرهــای دیگر در تهران و ایران، برنامه  و نمایشــی ندارند؟ 

09150009890
 آیا بهتر نیســت وکالی مجلس؛ قانون تعیین سقف برای 1۷ وزارتخانه  را به بایگانی 
بفرستند با  وجود اشتهای شدید برای ساختن وزارتخانه های جورواجور. 09190008895

 سهام عدالت سال 96 مربوط به بانک رفاه به ما داده نشده، آقای مسئول پاسخگو 
باش. 09110006820

 آیت اهلل نوری همدانی در دیدار جمعی از آزادگان دفاع مقدس و زندانیان سیاســی 
پیش از انقالب اسالمی که در دفتر معظم له برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمنان 
نسبت به انقالب عداوت و کینه بیشتری دارند. وی با اشاره به اقدام برخی افراد در حذف 
نام شهدا از کوچه و خیابان برخی شهرها تصریح کرد: متأسفانه عده ای نام شهید را که 
افتخاری برای ما به شــمار می رود، از خیابان ها و کوچه ها حذف کردند، اگر ما مراقب 

نباشیم چنین دست هایی برای کمرنگ کردن شهدا و دفاع مقدس وجود دارد.

 سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه 50 مورد درگیری با 
گروهک های تروریستی در 6 ماه نخست امسال رخ داده است، گفت: کشورهای معاند 
فرامنطقه ای در اقلیم شــمال عراق در پوشش سفارتخانه و کنسولگری، دائماً در حال 
تحریک و پشتیبانی اطالعاتی مالی و تسلیحاتی از عناصر فریب خورده گروهک های 
تروریســتی و فشــار بر آن ها برای انجام اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه علیه نظام و 

شهروندان جمهوری اسالمی ایران هستند.

 حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی نخست 
وزیر ارمنســتان، امروز به این کشور سفر می کند. معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
رئیس جمهور ضمن اعالم این خبر، گفت: حجت االسالم حسن روحانی برای حضور و 
ســخنرانی در اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روز سه شنبه 9 مهر ماه 98 

برگزار خواهد شد، به ایروان سفر می کند.

 »ماهاتیر محمد« شامگاه شنبه در سخنانی در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد از جامعه جهانی خواســت ضوابط و مقرراتی برای مسئله تحریم ها وضع کنند. 
وی از تالش های خصمانه آمریکا در وادار کردن تمام کشــورها برای توقف همکاری و 
مناسبات تجاری شان با ایران انتقاد کرد. وی اظهار داشت: ما نمی دانیم که بر اساس کدام 
قوانین، تحریم ها اعمال می شود، به نظر می رسد این امتیاز و ویژگی است که فقط اغنیا و 

قدرتمندان از آن برخوردار هستند.

 هشام شرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گفت: هدف قرار دادن آرامکو بخشی 
از طرح نظامی ماست و اتهام ایران به هدف قرار دادن این تأسیسات نفتی در واقع برای 

کشاندن این کشور به جنگ های جانبی است.

 عبداهلل بن زاید، وزیر خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در 
اظهاراتی بی اساس و مداخله جویانه خواستار مهار برنامه های هسته ای ایران و واداشتن 
این کشور به پایبندی به قوانین بین المللی و حسن همجواری شد. وی با تکرار ادعاهای 
سابق کشورش مبنی بر مالکیت بر جزایر سه گانه متعلق به جمهوری اسالمی ایران در 
خلیج فارس گفت: موضع ما ثابت است و بر حق قانونی خود در حاکمیت بر این جزایر 
تأکید می کنیم و از ایران می خواهیم که حقوق را به صاحبانش بازگرداند. »احمد بن خالد 
آل خلیفه«، وزیر امور خارجه بحرین نیز از تریبون ســازمان ملل متحد به ایران حمله 
و اتهام های ســابق خود علیه تهران را مطرح کرد. وی مدعی شد که اقدامات ایران در 
منطقه غرب آسیا سبب بی ثباتی در این منطقه شده و منامه از تالش های آمریکا برای 

مقابله با ایران حمایت می کند.

سیاست هایی که ارشادی نیست، الزام آور است
ابالغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری از سوی رهبر معظم انقالب در اجرای بند 
یک اصل 110 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و تأکید به قوای سه گانه در 
جهت اجرایی کردن آن و ارائه گزارش اقدامات و پیشرفت های صورت گرفته در این 
زمینه، گامی مهم در جهت حرکت از وضعیت قانون گذاری کنونی به ســوی ایجاد 
نظــام حقوقی و قانون گذاری مطلوب و ارتقا و بــاز طراحی نظام موجود با تکیه بر 
سیاست های هفده گانه ابالغی به حساب می آید. اینک با گذشت چهار دهه از عمر 
قانون گذاری در جمهوری اسالمی ایران و نمایان شدن ضعف ها و قوت ها، زمان آن 
است که با توجه به نقش تعیین کننده مجلس، گامی مهم در جهت رفع آسیب های 

نظام قانون گذاری برداشته شود. 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری در واقع مجموعه ای از جهتگیری ها و راهبردهای 
کالن برای تحقق اهداف نظام و قانون اساســی است و این سیاست ها در چارچوب 
قانون اساســی و در جهت تسهیل اجرای آن تلقی می شود. سیاست های کلی نظام 
قانون گــذاری را نباید صرفاً از جنس رهنمود، توصیه و ارشــادی تلقی کرد، بلکه 
سیاست ها را باید اموری الزام آور و خط مشی های کلی دانست که به تعبیر رهبری 
معظم انقالب در زمره مهم ترین وظایف رهبری تلقی می شــوند و موجب انضباط 
در امر قانون گذاری و کاهش آســیب های موجود در آن می شــود، اگرچه متأسفانه 
تاکنون به مجموعه سیاست های ابالغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
رهبر معظم انقالب با دیده ارشــادی و غیر الزام آور از سوی مسئوالن نگریسته شده 
و ســاز و کار مناسبی برای اجرایی شــدن سیاست و نظارت مطلوب بر آن ها ایجاد 
نشده است، ولی برابر بررسی های صورت گرفته، نظام قانون گذاری کنونی کشور با 
آسیب های جدی مواجه است که از جمله آن می توان به آسیب هایی نظیر تعدد مراکز 
قانون گذاری در کشور، وجود قوانین تکراری و موازی، ضعف نظارت بر اجرای قوانین 
مصوب، عدم رعایت اصول صحیح قانون نویســی، بی توجهی به قوانین باال دستی، 
عدم مسئله شناسی و الویت بندی در قانون گذاری، ضعف کارشناسی و کم توجهی به 
ذی نفعان و جامعه هدف و همچنین بی توجهی به مرزهای تأمین و اجرا اشاره کرد. 
امیدواریم با ابالغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و همکاری قوای سه گانه، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و بهره گیری از نظرات اندیشمندان در مسیر 
اجرایی کردن این سیاست ها و ایجاد تحول در نظام قانون گذاری و در نهایت توسعه 

کشور بر مبنای قانون گام های اساسی برداشته شود.

 سالگرد تصویب جنجالی
FATF لوایح

تقریباً یک ســال از جنجال لوایح FATF در 
کشــورمان می گذرد و مدت زمان زیادی است 
که کسی سراغی از آن نمی گیرد، درحالی که آن 
روزها برای تصویب آن هر کاری انجام می شد؛ از 
اتهام زنی تا تهدید، علت هم در شرط و شروط 

اروپایی ها بود.
حال دیگر پــوچ بودن وعده هــای اروپا واضح 
و مبرهن شــده و کســی دیگــر نمی تواند از 
ترس مرگ خودکشــی کند، بــرای همین در 
حال حاضر لوایــح دوقلوی FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مســکوت مانده اند. 
البته ربیعی به عنوان سخنگوی دولت در آخرین 
موضعگیری اش گفته بود که »دولت همچنان 
بر ســر مواضعش درباره لوایح FATF استوار 

است«.
یک سال پیش هم مطرح شد برخی استدالل ها 
در موافقت با این لوایح ناشــی از بی اطالعی و 
ساده اندیشی درباره روندهای ارزیابی FATF از 
اجرای برنامه اقدام بود. تصور اولیه موافقان این 
بود که با اجرای شــکلی برنامه اقدام می توانند 
خواســته های FATF را تأمین کرده و بهانه 
را از آن هــا )اروپا( بگیرند. به عنوان نمونه تصور 
دولتمردان و بســیاری از نماینــدگان طرفدار 
FATF ایــن بود که با قرار دادن حق شــرط 
درباره تعریف تروریسم، می توانیم به کنوانسیون 
 FATF بپیوندیم و بــا این کار هم نظر CFT
را تأمین کنیــم و هم چارچوب های خود را در 

تعریف تروریسم حفظ کنیم.
با این حال تجربه ســه ســاله ایران در اجرای 
برنامه اقدام FATF به خوبی نشــان داد، آنچه 
از نظر FATF اهمیت دارد، حصول اطمینان 
از اجرای اســتانداردهای موردنظــر آن ها در 
مناسبات مالی ایران است و نمی توان با برخی 
اقداماِت صوری، نظر آنان را تأمین کرد. همان 
زمان FATF در بیانیه های متعدد تصریح کرد 
ایران باید استثناهای موجود در تعریف تروریسم 
)گروه های مبارز علیه استعمار، اشغال خارجی و 
نژادپرستی( را از قانون داخلی مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم بردارد و تضمین دهد اطالعات 
کامل ذی نفع نهایی احراز شود. برخی مسئوالن 
اگرچــه در ابتدا با چنین تصــوری متعهد به 
اجرای برنامه اقدام شدند، اما پس از آنکه دیدند 
نمی توانند با اقدامات صــوری، FATF را دور 
بزنند، به تدریج کوتاه آمده و گام به گام در مسیر 
اجرای خواسته های FATF قدم برداشتند که 
برخی تالطمات ارزی را ناشی از آن می دانستند. 
هدف اصلی از اجرای تعهدات FATF تسهیل 
روابــط بانکی و مبادالت مالی بین اروپا و ایران 
بود و اروپایی ها شــرط خود را برای راه اندازی 
اینستکس )سازوکار ویژه تبادالت مالی( اجرای 
این دســتورعمل ها گذاشته بودند. اما آیا برای 
رسیدن به مبادالت مالی FATF تنها راه حل 
است؟ برای پاســخ به این سؤال باید به ریشه 
کشیده شدن ایران به سمت فتف یا اینستکس 
پرداخت. علت داغ شــدن پرونده FATF در 
ایران، یافتن جایگزینی برای سوئیفت به ویژه 
در تبادالت مالی با اروپا بــود. ایران با مداخله 
آمریکا از ســوئیفت )نظام تبادل مالی جهانی( 
محروم شــد، اما چندی پیــش رئیس جمهور 
به عنوان حامی اصلی این لوایح، در جلسه هیئت 
دولت گفت: خوشحالیم امروز روابط بانکی ما با 
برخی کشــورها بدون سوئیفت انجام می شود. 
غربی ها فکر می کردند بانک و رابطه بانکی یعنی 
سوئیفت؛ امروز جایگزین سوئیفت پیداشده و 

رابطه با پول ملی شروع شده است.
این اظهارنظر یعنی اینکه FATF یگانه راه حل 
برای تســهیل روابط مالی نبوده و نیست، بلکه 

مهم استفاده از ظرفیت های دیپلماسی است.
ابزار دیپلماســی حتــی در خود مســئله 
FATF کاربرد داشــت، با توجــه به اینکه 
تصمیم گیــری در FATF بــا اجماع مؤثر 
اعضا )حداکثر با یک مخالف( انجام می گیرد، 
ایران می توانســت با فعال کــردن ظرفیت 
دیپلماسی با برخی از اعضای همسو با ایران 
در FATF همچــون روســیه و چین، مانع 
افزایش اقدامات مقابله ای علیه ایران در این 
مدت شود و از فشــارهای FATF بر ایران 
بکاهد. در شرایطی که سایه تحریم های مالی 
و بانکــی هنوز پس از برجام بر فضای بانکی 
ایران وجود داشــت، الزم بود این تهدیدات 
در مذاکــرات ایران با FATF لحاظ شــود 
و برنامه اقدامی متناســب با شــرایط ایران 
تدوین شــود؛ یعنی باید یادمان می بود که 
در شرایط تحریم، افشای اطالعات مربوط به 
ذی نفع نهایی و به اشتراک گذاری اطالعات 
جهت تحقیقات مربوط به جرایم مالی یعنی 
بســتن راه هــای دور زدن تحریــم! به نظر 
می رسد در شرایط حاضر که آمریکا از برجام 
خارج شده و کفگیر سیاست فشار حداکثری 
هم به ته دیگ خورده است و از سوی دیگر 
اروپایی هــا نیز از وعده گذشــته به تهدید 
روی آورده انــد، دولت و مجمع تشــخیص 
باید انفعال دیپلماتیک را کنار گذاشــته و با 
تعلیق اجرای بخش هایی از برنامه اقدام و رد 
جدی لوایح، عــزم و اراده خود را در مقابل 
بدعهدی اروپا نشــان بدهند. از سوی دیگر 
برای آسیب شناسی، نحوه تصویب و اظهارات 
موافقان و مخالفان بررســی و مشخص شود 
که ادعای منتقدان مبنی بر غیرقابل اعتماد 
بودن اروپا چه میزان به واقعیت نزدیک بود و 
 FATF چگونه آن روزها به هر قیمتی لوایح

را در مجلس تصویب کردند.
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یادداشت

 جواد آرین منش

شرط ما برای دیدار سران 1+5 با آقای روحانی، لغو تحریم ها بودموافقت بهارستان با یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی 
سیاست: نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 
پیش از این با شــفافیت آرای خود در مجلس 
مخالفــت کرده بودنــد، این بار بــا 168 رأی 
موافــق، 33 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از 
مجموع 224 نماینده حاضر در جلســه با یک 
فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت 
کردند. بر اساس این طرح عالوه بر مجلس، همه 
نهادهای نظام تقنینی از جمله مجامع و سایر 

شوراها موظف به شفاف سازی آرا خواهند شد.
به گزارش فارس، طراحان طرح جدید معتقدند 
اگر قرار است شفافیتی باشــد باید برای تمام 
نهادهای تقنینی باشد. براساس ماده واحده این 
طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در 
فرایند قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیرنده 
که صالحیت سیاســت گذاری یا وضع قانون و 
مقررات دارند، از جمله مجلس شورای اسالمی، 
هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شــورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی 
فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان 
رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی 
رأی اعضا و انتشــار آن و همچنین علنی سازی 

مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.
به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی، عضوهیئت 
رئیســه مجلس به عنوان یکی از طراحان این 

طرح توضیح داد: شــفافیت موضوعی است که 
مقابل نفاق قــرار دارد و تبدیل به یک مطالبه 
ملی شده اســت. شــفافیت روی دیگر سکه  
پاسخگویی اســت که هر جریانی با هر نظری 
معتقد به پاســخگویی است. علیرضا محجوب 
نماینده تهران به عنوان مخالف فوریت این طرح 
گفت: در حال حاضر مسائل مهم تری همچون 
تورم، اشــتغال و پرداخت حقــوق کارگران و 
بازنشستگان وجود دارد؛بنابراین این طرح  دارای 
فوریت نیست. احد آزادی خواه نماینده مالیر به 
عنوان موافق فوریت این طرح گفت: شفافیت آرا 
موضوع مهمی است. همان طور که پیش از این 
درباره  مجلس هم مطرح شد. بنده آن انتقادی 
را که در دهه اول محرم به عملکرد مجلس شد 
مبنی بر نبود شفافیت ارج می نهم؛ اقدام بجا و 

پسندیده ای بود . 

سیاســت: محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه ایــران پیش از تــرک نیویورک در 
گفت وگویی و در پاســخ به این پرسش که 
با توجه به اظهارات نخســت وزیر پاکستان 
مبنی بر اینکه پیام هایی را از سوی عربستان 
برای ایران آورده، آیا طرف ایرانی هم پیغام 
و پسغامی به عربســتان ارسال کرده است؟ 
گفت: ما همه پیغام هایمان علنی است و آن 
این است که ما به همه همسایگان گفته ایم 
و باز هــم می گوییم که امنیت را نمی توانند 
از طریــق خرید ســالح از آمریکایی ها و باز 
کردن پای آمریکایی ها به منطقه و درگیری 
در جنگ های بی پایان با همسایگانشــان به 
دست بیاورند. به گزارش فارس، وزیر خارجه 
ایران درباره شــرط ایران بــرای مذاکره با 
آمریکا عنوان کرد: ما شــرط مان این بود که 
نه برای دیدار بین روحانــی و ترامپ، بلکه 
دیدار بین سران 1+5 و روحانی، باید با رفع 
تحریم ها انجام شود و آقای ترامپ هم نگفت 
بعد از دیدار، رفع تحریم ها انجام می شــود، 
بلکه مایل بود بیشــتر دیدار انجام شــود و 
می گفت این امکان هســت که بعد از دیدار، 

تحریم ها هم رفع شود.
به گزارش ایسنا محمدجواد ظریف در پاسخ به 

پرسشــی مبنی بر اینکه آیا در این سفر نیز با 
اعضای کنگره آمریکا دیدار و یا رایزنی داشته 
اســت، اظهار کرد: با چند نفر تلفنی صحبت 
کردم. آن هــا به من تلفن زدند و چون حضور 
من در نیویورک کوتاه بود، این امکان نبود که 
وقتش را هماهنگ کنیم که آن ها برای دیدار 
حضــوری به نیویورک بیاینــد. این دیپلمات 
عالی رتبه کشــورمان در پاسخ به این پرسش 
که درخواســت ایران از اعضای کنگره آمریکا 
چیســت، خاطرنشــان کرد: ما خواسته ای از 
اعضای کنگره آمریــکا نداریم. در امور داخلی 
آمریکا هم دخالتی نمی کنیم و دیدارهایی که 
تاکنون داشــته ایم، به درخواست طرف مقابل 
بوده اســت. ما از این دیدارهــا برای ارائه یک 
تصویر واقعی از ایران استفاده می کنیم نه برای 

درخواست.

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

سیاست خارجیمجلس
ظریف پیش از ترک نیویورک:مجلس طرفدار شفافیت شد

شورای نگهبان
واکنش کدخدایی درباره ابالغیه مهم رهبر انقالب
نبود شاخص های اصلی قانون گذاری 

موجب آشفتگی شده بود
سیاســت: ســخنگوی شورای 
نگهبــان بــا اشــاره بــه ابالغ 
قانون گذاری  سیاســت های کلی 
کشور توسط رهبر انقالب نوشت: 
در راه نظام قانون گذاری کشور در 
نبود شاخص های  اخیر  سال های 

اصلی قانون گذاری موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و 
نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست اندرکاران 
مربوط در هر کدام از قوای سه گانه با مشکالتی چون ابهام 
در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال 
نظارت بر حســن اجرا مواجه بودند. ابالغ سیاست های کلی 
قانون گذاری، می تواند به مثابه نقشه راه این قوا باشد برای 

حل تنازعات، پیش بینی راهکارها و آینده ای روشن.

دولت
واکنش واعظی به تهدید اروپا برای خروج از برجام

 چنین هشداری را 
حس نکردیم

دفتر  رئیس  واعظی،  تســنیم: 
روحانی در پاســخ به پرسشــی 
درباره اینکه »با توجه به هشداری 
که اروپا داده اگر ایران گام بعدی 
کاهش تعهدات هسته ای را بردارد 
ممکــن اســت از برجــام خارج 

شــوند؟« تصریح کرد: چند روز اخیر با رهبران اروپا صحبت 
کردیم، فضای دیگری بود و چنین هشداری را حس نکردیم. 
آقای روحانی در مالقات ها طلبکار برجام بود و انتقاد بسیار 
شدیدی را درباره بیانیه اخیر اروپا داشت. ممکن است برخی 
دوست داشته باشند اروپایی ها را با آمریکایی ها همراه کنند، 
ولی این سیاست درستی نیســت و حداقل راجع به برجام 

چنین اتفاقی نیفتاده است.

 دفاعی-امنیتی
وزیر دفاع:

 آمریکا اگر بتواند
 اکسیژن و آب را هم تحریم می کند

ایسنا: امیر سرتیپ امیر حاتمی 
نکوداشت  همایش  ســومین  در 
پیشکســوتان جهاد با بیان اینکه 
ما بــا کمترین تجاوز به شــدت 
مقابله می کنیــم و اگر این تجاوز 
تکرار شــود یقیناً پاســخ ما نیز 

شــدت بیشتری خواهد داشت، گفت: امروز سیاست آمریکا 
علیه ما »فشار حداکثری« اســت و معنای آن این است که 
ما آمریکایی ها اگر بتوانیم، ایرانی ها را از اکســیژن و آب و 
هوا هم محروم می کنیم و این حرف آن ها شــعار نیســت؛ 
موقعی که وزیر خارجه ما در آمریکاســت و می خواهد برای 
مالقات نماینده کشورمان در سازمان ملل به بیمارستان برود، 

آمریکایی ها نمی گذارند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

بهره مندی 570 هزار بیمار از خدمات مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی  آستان: مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از بهره مندی بیش از 570هزار بیمار از خدمات پزشکی این 
مؤسسه در 6 ماه ابتدای سال 1398 خبر داد. دکتر ناصر سرگلزایی تأکید کرد خدمات مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی توسط بخش های مختلف دارالشفاء امام رضا)ع( و همچنین پایگاه های فوریت های پزشکی 

مستقر در اماکن متبرکه رضوی به بیماران ارائه می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  آیین بزرگداشت شهید هاشمی نژاد 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آســتان: آیین بزرگداشــت ســی  و 
هشتمین سالگرد شهادت مظلومانه شهید 
سیدعبدالکریم هاشمی  نژاد در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
مراســم بزرگداشت ســی و هشتمین 
ســالگرد شــهادت شــهید جوانمرد 
سیدعبدالکریم هاشمی نژاد و همچنین 

یادبود ســرداران شهید ولی اهلل فالحی، جواد فکوری، سیدموسی نامجو، یوسف 
کالهدوز و محمد جهان آرا صبح روز گذشته در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد 
برگزار شــد. در این مراســم که با حضور جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، 
مسئوالن اســتانی، مدیران و خدام آستان قدس رضوی برگزار شد، محمدجواد 
کاشفی و جلیل حسین زاده از قاریان ممتاز آستان قدس رضوی، آیاتی از کالم اهلل 
مجید را با صوتی زیبا قرائت کردند و ســپس گروه همخوانی والیت سرودی در 

وصف شهید هاشمی نژاد اجرا کردند.
اجرای برنامه مداحی، مرثیه ســرایی و ذکر مصیبت اهل  بیت)ع( توسط مهدی 

سروری از دیگر برنامه های این مراسم بود.
در این مراســم همچنین حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان 

قدس رضوی در سخنانی به تبیین شخصیت شهید هاشمی نژاد پرداخت.

 نمایشگاه »همگام با اربعین« 
در باغ اردوگاه خاتون گشایش یافت

آستان: همزمان با ایام ســوگواری اهل بیت)ع( و هفته دفاع مقدس نمایشگاه 
»همگام با اربعین« با حضور جمعی از خدام حرم مطهر رضوی، خانواده شــهدا و 
فعاالن فرهنگی و به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در باغ 

اردوگاه خاتون گشایش یافت.
در آیین افتتاحیه نمایشــگاه »همگام با اربعین« فاطمه کرمانی، مبلغ مذهبی به 
بیان نقش زنان در جهانی سازی حرکت تمدن ساز اربعین و حماسه سازی آنان در 

دفاع مقدس پرداخت.
در ادامه این مراسم 11 نفر از بانوان هنرمند نویسنده، نقاش، شاعر، تذهیب کار و... 

که در حوزه فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس اثری خلق کرده بودند تقدیر شدند.
قرائــت آیاتی از کالم اهلل مجید، اجرای ســرود جمهوری اســالمی ایران، قرائت 
صلوات خاصه امام رضا)ع(، اجرای گروه سرود آوای رضوان و اجرای دکلمه توسط 
زهرا جنگی هنرمند و فرزند شهید از دیگر برنامه های اجرایی در آیین افتتاحیه 

نمایشگاه »همگام با اربعین« بود.

با جذب هیئت علمی انجام می شود  
 آغاز به کار پژوهشکده علوم اسالمی 

در بنیاد پژوهش ها
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
اسالمی  علوم  پژوهشــکده  سرپرست 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضــوی از این پژوهشــکده به عنوان 
مرکزی بــرای ترویج علــوم و معارف 
مرتبط با حضــرت ثامن الحجج)ع( در 

آستان قدس رضوی یاد می کند.
حجت االسالم والمســلمین دکتر مهدی مردانی گلستانی در نشست خبری با 
اصحاب رســانه با اعالم این مطلب افزود: این پژوهشکده در سال 1375 یعنی 
حدود 23 ســال پیش از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم مجوز 
قطعی فعالیت خود را دریافت کرد و از ســال 1396 پیرو مصوبه مجمع عمومی 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی شروع به جذب اعضای هیئت 
علمی نمود.مطابق گفته های سرپرســت این مجموعه، عمده فعالیت های این 
پژوهشــکده در سال های پس از کسب مجوز، در دو بخش اداری و علمی انجام 
شده است که در بخش اداری تمرکز اصلی روی تثبیت جایگاه علمی و موقعیت 

اداری و سازمانی در وزارت علوم و تنظیم اساس نامه انجام گرفته است.
حجت االســالم والمســلمین مردانی بیان کرد: در حــوزه فعالیت های علمی، 
این پژوهشــکده با رویکرد همگرایی و هم افزایی با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
 همسو از جمله بنیاد فقه اهل بیت)ع(، پژوهشکده دارالحدیث، مؤسسه تخصصی

امام سجاد)ع(، دفتر تبلیغات اسالمی و... شروع به تعامل و رایزنی کرده است.

 تنظیم نظام موضوعات پژوهشی برای پژوهشکده علوم اسالمی
وی توضیــح داد: نتیجه و دســتاورد این همکاری و تعامــل منجر به برگزاری 
نشست های علمی و تخصصی و دیدار با شخصیت های علمی در مشهد و تنظیم 

نظام موضوعات پژوهشی برای این پژوهشکده شده است. 
سرپرست این پژوهشــکده در توضیح این مطلب اظهار کرد: هر پژوهشکده ای 
باید در حوزه علمی و پژوهشی تعریف شده برای آن فعالیت کند و این مستلزم 
یک نظام نامه پژوهشی برای موضوعات مرتبط است که با مشورت متخصصان، 

نخبگان، استادان و مراکز و مجموعه های مرتبط تهیه می شود.
وی افزود: بر این اســاس و با توجه به اســاس نامه بنیاد پژوهش های اسالمی و 
اساس نامه این پژوهشکده، پنج محور اصلی برای موضوعات و فعالیت علمی این 
پژوهشکده شامل: امام رضا)ع(، زیارت، وقف و نذر، آستان قدس رضوی و انقالب 

اسالمی تعریف و تبیین شد.
این مقام مســئول تصریح کرد: در همین جهت، طراحی مسئله های کاربردی با 
محوریت علوم رضوی یکی از مهم ترین اهداف و رویکردهای این پژوهشکده در 

راستای پاسخگویی به پرسش ها و نیازهای زائران است.
سرپرست این پژوهشکده در بخش دیگری از سخنانش به ریزموضوعات مرتبط 
با علوم رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: پس از انجام مطالعات و بررسی های الزم 
ریزموضوعاتی در ارتباط با حوزه مطالعات رضوی و امام رضا)ع( در چندین زمینه 
از جمله تاریخ و سیره امام رضا)ع(، فقه و آموزه های امام رضا)ع(، زیارت، مطالعات 

تربیتی و... شناسایی و مورد توجه قرار گرفت.

 راهکار استفاده از پژوهش ها چیست؟
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر چگونگی استفاده 
از نتایج پژوهش های انجام شــده در این پژوهشــکده گفــت: در این زمینه با 
ارتباط گیری با نخبگان، استادان، دانشجویان، متخصصان و... به صورت شفاهی 
و در نشست های تخصصی علمی نتایج این پژوهش ها مطابق راهکارهای تعیین 

شده منتقل می شود.
وی ادامه داد: با برگزاری نشست های عمومی با دانشجویان از طریق کرسی های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی نتایج این پژوهش ها به نقد و بررسی گذاشته می شود 

و همین روش یکی از راه های ترویج و استفاده از نتایج مزبور است.
حجت االســالم والمسلمین مردانی در بیان سومین راهکار موجود در این زمینه 
تأکید کرد: انعکاس و انتقال موارد مندرج در پژوهش های انجام شده به مبلغان 
دینی و سخنرانان علمی و مذهبی به ویژه  در حرم مطهر امام هشتم)ع( به صورت 
مکتوب و در بسته های فرهنگی برای استفاده خطیبان و افراد صاحب تریبون و... 
از دیگر راه های انتقال نتایج این پژوهش ها به مخاطبان و عموم مردم اســت که 
در این زمینه به موضوعی مانند عصری سازی و پیاده سازی رفتار معصومین)ع( با 

شرایط حاضر جامعه و... می توان اشاره کرد.

 حمایت از پایان نامه های دانشجویی
این مقام مســئول همچنین در زمینه حمایت این پژوهشکده از پایان نامه های 
دانشجویی در حوزه فرهنگ و معارف رضوی گفت: حمایت از پایان نامه ها مطابق 
آنچه در کشور مرسوم است به صورت های مختلف از جمله حمایت های مادی، 

حمایت از چاپ اثر و... صورت می گیرد.
وی افــزود: حمایت های مادی معموالً با اختصاص کمک هزینه برای چاپ اثر یا 
قدردانی از مؤلف و... انجام می شود و حمایت این پژوهشکده بیشتر در قسمت دوم 

یعنی حمایت از چاپ اثر صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: دراین زمینه هیچ هزینه ای نقدی برای چاپ اثر پرداخت نمی شود، 
بلکه اگر پایان نامه مورد نظر از استانداردهای علمی، فنی، تخصصی و پژوهشی 
الزم برخوردار باشــد، تمام هزینه چاپ توسط این پژوهشکده پرداخت می شود 
و اگر از اســتانداردهای الزم برخوردار نباشد آن گاه به صورت مشارکتی مطابق 

شرایط و ضوابط موجود با صاحب اثر و پایان نامه همکاری و تعامل می کنیم.

 چرا بهترین و در دسترس ترین پارکینگ 
که طرف خیابان امام رضا)ع( اســت باید در 
دست خدام حرم باشد؟ بهتر نیست برای خدام 
سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شود و این 

پارکینگ در اختیار زائران قرار گیرد؟
09150009138

 تشکر می کنم از سامانه اینترنتی نعیم 
رضوان. من آرزو داشــتم میهمان حضرت 

رضا)ع( بشوم و امروز به این آرزو رسیدم.
09330005648

 لطفاً در ســرویس های بهداشتی حرم 
مطهر در قســمت وضو، تعدادی جالباسی 

برای آویز کردن لباس نصب کنید.
09150005537

 لطفاً تابلوهای ظرفیت تکمیل پارکینگ 
حرم را پیــش از ورودی ها کار بگذارید. آن 
طوری برای تعیین مسیر خیلی مناسب است.

09150008205

 سالم لطفاً سوژه از شما پیگیری از ما را 
در صفحه آستان فعال کنید.

09120006984

 در بهشــت ثامن االئمــه)ع( صحــن 
جمهوری حتی به تعداد هر بلوک که 24 نفر 
است هم صندلی وجود ندارد. لطفاً خدمات 

بیشتری فراهم سازید.
09150005537

 سالم ســتون صدای مردم از این همه 
پیامی که چاپ می کند، فقط در مورد غذای 
حضرتی جواب پیام می دهد. شایسته است 
پیام هــای دیگر که نیاز به پیگیری دارند را 

هم بررسی نماید.
09150009448

برپایی موکب شبانه روزی 
خادمیاران سالمت رضوی 

زنجان در نجف اشرف 
آســتان: همزمان با ایــام اربعین، موکب 
شبانه روزی خادمیاران سالمت استان زنجان 
در شهر نجف اشرف به زائران پیاده حسینی 

خدمت رسانی می کنند.
 همزمان با ایام اربعین حسینی، 22 خادمیار 
سالمت آستان قدس استان زنجان در قالب 
گروه مجهز سالمت شامل پزشک عمومی، 
ماما، پرســتار، بهیار و تکنســین دارویی 
به عتبات عالیــات اعزام و بــه زائران امام 

حسین)ع( خدمات رسانی خواهند کرد.
این گروه قرار است از تاریخ 17 تا 2۸ مهر در 
محوطه ورزشگاه شهر نجف اشرف- خروجی 
شهر نجف به کربال- مســتقر و به صورت 
شــبانه روزی به زائران پیــاده ارائه خدمت 
کنند.این خدمات شــامل معاینه رایگان، 
تحویل دارو، ارائه خدمات عمومی پزشکی و 

مامایی توسط متخصص خواهد بود.
گفتنی اســت؛ مردم خیر و نیکوکار زنجان 
حدود 5۰۰ کیلوگرم دارو به پویش سالمت 
خادمیاران آستان قدس برای زائران اربعین 

حسینی اهدا کردند.

اعزام بیش از 4 هزار زائر 
زیارت اولی خراسان شمالی 

به مشهد مقدس 
آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس در خراسان شــمالی از اعزام بیش 
از 4 هزار و 3۰۰ زائر زیارت اولی از استان 
به مشهد مقدس خبر داد.محمد اکبرزاده 
گفــت: از ابتدای ســال 9۸ تاکنون یک 
هزار و 2۰۰ زائر زیارت اولی از خراســان 
شمالی به مشــهد مقدس اعزام شده اند.

مســئول دفتر نمایندگی آستان قدس در 
خراسان شــمالی افزود: این تعداد شامل 
افراد بی بضاعت و محروم اســتان هستند 
که تاکنون توفیــق زیارت بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( را نداشته اند.وی اظهار کرد: از 
این تعداد 14۰ نفر دانش آموز و 12۰ زوج 
بوده اند.اکبرزاده خاطرنشان کرد: در سال 
96، یک هزار و 5۰۰ نفر و در ســال 97 
نیز یک هزار و 6۰۰ نفر زائر زیارت اولی از 

خراسان شمالی اعزام شده اند.
مســئول دفتر نمایندگی آستان قدس در 
خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح های 
اشتغال زایی و تسهیالت برای محرومان در 
اســتان از ســوی این نهاد، افزود: در سال 
جــاری تاکنون 2۰۰ طــرح در زمینه های 
کشاورزی، دامی و صنعتی تأیید شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته نیز به 1۰۰ 
نفر به مبلغ 3میلیارد ریال توســط آستان 

قدس وام قرض الحسنه اعطا شده است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: رئیس ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: 
فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه راهبردی برای حفظ دین 

است.
حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی نژاد صبح دیروز در 
همایش »واژه های تســبیح« که ویژه بانوان خادمیار و خانواده 
 شــهدا در رواق حضرت زهــرا)س( برگزار شــد، اظهار کرد: 
امام خمینی)ره( با اعتماد به زنان مؤمن و انقالبی پرچم مبارزه 
با ســتمگران را برداشتند و در این مسیر میدان را برای حضور 

زنان در حوزه های مختلف باز کردند.
وی با اشاره به اینکه در نگاه بشری مرگ یک حصار محسوب 
می شود، اما از دیدگاه آموزه های دینی مرگ آغاز حیات واقعی 
انســان اســت، افزود: هشت ســال دفاع مقدس یک کارنامه 
افتخارآمیز برای کشور است که نقش زنان در این کارنامه بسیار 
ممتاز است، در دوران پیروزی انقالب اسالمی همه ملت ایران، 
جوان و نوجوان با عشق و عالقه به ساحت مقدس اهل بیت)ع( 

و برای احیای دین در سنگر ایثار و شهادت حاضر می شدند.
حجت االسالم والمســلمین گنابادی  نژاد تصاویر شهدا را یک 

هویت اجتماعی، انقالبی و دینی برشمرد و گفت: امروز به برکت 
فرهنگ ایثار و شــهادت به یک قدرت قوی در منطقه تبدیل 

شده ایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خادمیاران خانواده شهدا یکی از 
ســرمایه های اجتماعی هستند که در سنگر ایثار و شهادت با 

پرچم رضوی به دیگران خدمت می کنند.
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
خراسان رضوی در ادامه این همایش با بیان اینکه نقش زنان در 
میدان دفاع از انقالب بسیار مؤثر بود، گفت: ارز ش های اسالمی 
میراث امام خمینی)ره( و شهدای انقالب است، بنابراین همه ما 

باید در راستای حفظ این ارزش ها تالش کنیم.
سردار حسینعلی یوسف علیزاده با تأکید بر اینکه بهره گیری از 
ظرفیت ها و قابلیت ها در حفظ ارزش های انقالب و دفاع مقدس 
ضروری است، افزود: بانوان ایران اسالمی باید با رفتار و حرکت 

زینبی بیانگر عاشورای حسینی باشند.
در این همایش فاطمه عبادی، بانوی هنرمند ایرانی با نقاشی 
با شــن دو طرح با موضــوع امام هشــتم)ع( و نقش زنان در 

دفاع مقدس را به حاضران ارائه داد. وی که برگزیده مســابقه 
عصر جدید اســت، با هنر زیبای خود حاضــران در برنامه را 
به وجــد آورد.قرائت آیاتی از قرآن کریم، اجرای گروه ســرود 
آوای رضوان و برگزاری مســابقه کتابخوانی اوسنه گوهرشاد از 
جمله برنامه های اجرایی در گردهمایی بزرگ بانوان و دختران 
مشهدالرضا بود که به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان 

قدس رضوی برگزار شد.

فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه راهبردی برای حفظ دین است
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در همایش »واژه های تسبیح«: 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رشد ۵۰ درصدی گردشگری سالمت در بیمارستان فوق تخصصی رضوی

آســتان: مدیرعامل بیمارســتان فوق تخصصی رضوی از 
رشــد 5۰درصدی میزان مراجعه گردشگران سالمت به این 

بیمارستان خبر داد.
دکتر رضا ســعیدی گفــت: از آنجا که وجــود مرقد مطهر 
امام هشــتم حضرت رضا)ع(، مشــهد را در ردیف شهرهای 

مهــم مذهبی دنیا به شــمار آورده و همه ســاله میلیون ها 
زائر شــیفته را مجذوب خود می کند، توجه به امر ســالمت 
و درمان ضروری به نظر می رســد؛ موضوعی که بیمارستان 
فــوق تخصصی رضوی درجه اهمیــت آن را به خوبی درک 
کــرده و همپای این اهمیت، پیشــرفت قابل توجهی در این 

عرصه داشته است.
وی اظهار کرد: در شــرایطی که بســیاری از بیمارســتان ها 
متأســفانه بــه دلیل نوســان های نرخ ارز و مشــکل تأمین 
تجهیــزات و ملزومات مصرفی، در روند عادی فعالیت خود با 
مشکل مواجه شدند، بیمارستان رضوی به لطف خداوند و با 
عنایت امام هشــتم)ع( در خدمت رسانی به بیماران داخلی و 
خارجی بســیار موفق عمل کرده و در سال 95 حدود 3هزار 
بیمار غیرایرانی و در سال 96 نزدیک به 4هزار بیمار غیرایرانی 
را پذیرش کرده است. این بیمارستان در سال 97 نیز پذیرای 

حدود 1۰هزار گردشگر سالمت بود.

مدیرعامل بیمارســتان فوق تخصصی رضــوی با بیان اینکه 
بیمارســتان رضوی یکی از معدود مراکز درمانی کشــور به 
شــمار می رود که در حوزه گردشگری ســالمت و توریسم  
درمانی پرقدرت و بســیار مؤثر ظاهر شــده است، ادامه داد: 
در 6 ماه نخســت سال گذشــته، حدود 4هزار و 5۰۰ نفر و 
در 6 ماه نخســت سال جاری بیش از ۸هزار و 5۰۰ گردشگر 
سالمت به این مرکز مراجعه کرده و در این بازه زمانی بیش از 
23هزار خدمت درمانی اعم از خدمات پاراکلینیکی و ویزیت 
متخصص و فــوق تخصص و اقدام بســتری برای میهمانان 

غیرایرانی امام رضا)ع( ارائه شده است.
سعیدی تصریح کرد: بیشتر این بیماران از کشورهای عراق، 
افغانستان، بحرین، ترکمنستان، آذربایجان، کویت و عمان و 
به واسطه تبلیغات مؤثر و نیز تجربه هموطنان خود از حضور 
در بیمارســتان رضوی به این مرکز اعتمــاد کرده و فرایند 

درمان خود را در این بیمارستان دنبال کرده اند.

خبر
مدیرعامل این بیمارستان خبر داد

آستان  اراضی  و  امالک  معاون   قدس  
قدس رضوی وظیفه این معاونت را عمل 
به نیات واقفان منطبق بر حفظ، نگهداری 

و حراست از اراضی موقوفه می داند. 
مرتضی حقیقــی می گوید: وظیفه داریم 
اراضی شــهری، روستایی و اراضی که به 
عنــوان ظرفیت ویژه یا متصل به شــهر 
خوانده می شــوند و در معرض آسیب ها 
هســتند را حفــظ کنیــم؛ از مهم ترین 
اقدامات ایــن معاونت در گام نخســت 
صیانــت از موقوفــات و در گام بعــدی 
طرح دار کردن این اراضی اســت تا طرح 
مناسب و متناسب با نیت واقف ارائه شود 

و بتوانیم از آن درآمدزایی کنیم.
وی ادامــه می  دهد: در حال حاضر افزون 
بر 32۰هزار نفر مســتأجر آستان قدس 
رضوی هســتند که تالش شــده تا در 
کمترین زمــان ممکــن از خدمات این 

معاونت بهره مند  شوند.

 اراضی موقوفه  برای انجام 
طرح های مشارکتی بررسی می شود 

معاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی با بیان اینکه اراضی موقوفه ای که 
در اختیار آستان قدس است برای انجام 
طرح های مشــارکتی و طرح های ارزش 
افزوده بررسی می شود، گفت: سیاست ما 
این است که با منابع موقوفاتی که موجود 
هست با دولت و مدیریت شهری همراهی 

کنیم.
حقیقــی تأکید می کند: آســتان قدس 
رضوی در زمین های شهری از طرح های 
مصوب شــهری و جامع شــهری پیروی 
می کنــد در این زمینه نیز جلســاتی با 

شهرداری مشهد برگزار شده است.
وی با بیان اینکه 43درصد اراضی شــهر 
مشهد موقوفه آستان قدس رضوی است، 
می گوید: البته در سایر شهرستان ها نیز 
مانند نیشــابور، سرخس، گناباد، کرمان، 
یــزد، اصفهان و... موقوفاتــی وجود دارد 
اما در مشــهد این موقوفــات به صورت 

یکپارچه است.
وی همچنیــن در خصــوص ســنددار 
کردن اراضی موقوفــه می افزاید: یکی از 
عمده ترین مشکالت آستان قدس رضوی 
تصرف اراضی اســت که عمدتــاً افراد از 
عدم نظارت دقیق سوءاســتفاده کرده و 
موقوفات را تصرف می کنند، در این زمینه 
نیز 7۰درصد حقوق موقوفات بخشــیده 
شــده و تنها 3۰درصد آن به عنوان حق 
تقدیمی در بازه زمانی ده ســاله از آنان 

دریافت می شود.
حقیقی ادامه می دهد: در زمینه نگهداری 

از اراضــی اقدامات خوبی 
انجام گرفتــه اما با وجود 
اراضی  از  15درصــد  این 
آســتان قدس رضوی در 
مشــهد مورد تصرف واقع 
در حومه  شــده که غالباً 
شهر است؛ در این ارتباط 
مشــمول  قطعه  4۰هزار 

طرح مساعدتی می شوند و شرایط خوبی 
ایجاد شــده و 7۰درصد حقوق بخشیده 
شــده و مابقی به صورت هشــت ساله 

دریافت می شود.

 رویکرد آستان قدس رضوی کمک 
به رفع مشکالت حاشیه شهر است

معاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضــوی تأکید می کند: رویکرد آســتان 
قدس رضوی حمایت، پشتیبانی و کمک 

به رفع مشکالت حاشیه شهر است.
حقیقی می گوید: بحث رونق تولید یکی 
از دغدغه های اصلی آستان قدس رضوی 
اســت، بر این اساس تالش داریم در این 
زمینه اثرگذار باشــیم و از ظرفیت  های 

موجود نهایت بهره را ببریم.
حقیقی ادامه می دهــد: در وقف چیزی 
به نــام فروش وجــود نــدارد و یکی از 
رویکردهــای اصلی ما واگــذاری اراضی 
وقفی است، از این رو به دنبال درآمدهای 
پایدارتری هستیم، به عنوان مثال بخشی 
از موقوفات درآمدزا هستند و کمیسیون 

روی آن ها قیمت گذاری می کند.
وی می افزاید: با توجه به نام گذاری سال 
جدید و تأکیدات تولیت آســتان قدس 
رضوی، هدف ما در اراضی موقوفه ایجاد 

تولید  رونــق  و  اشــتغال 
اســت تا از ظرفیت آن ها 
بخش  در  اســتفاده  برای 
صنعتــی،  کارگاه هــای 
شهری،  مکمل  مشــاغل 
بحــث ســوغات زائــر و 
کشــاورزی  فرآوری های 
که موجــب ارزش افزوده 

می شوند استفاده کنیم.

 بخشودگی 60 میلیارد تومانی 
مطالبات آستان قدس در سرخس 

مرتضــی حقیقی در واکنــش به گالیه 
برخی مستأجران  آســتان  قدس رضوی 
در شهرســتان ســرخس می گوید: این 
شهرســتان دارای 39 پالک ثبتی است 
که مالکیت آن بــرای موقوفات حضرت 
رضا)ع( قطعی اســت و متناســب با آن 
مردم و مســتأجران آستان قدس اسناد 
واحدهای مســکونی  به صــورت  اجاره 
و کشــاورزی دارند و در ایــن اراضی در 
حال فعالیت هســتند و این گونه نیست 
که آســتان قدس امکان کسب و کار یا 
کشاورزی و فعالیت های دیگر را از آن ها 

سلب کرده باشد. 
وی می افزاید: با توجه به طرح مساعدتی 
که تولیت ســابق آســتان قدس رضوی 
برای مردم این شهرستان در نظر گرفت، 
شرایط خوبی ایجاد شد که بر اساس آن 
مصوب حق تقدیمی از اراضی روســتایی 

و مناطق کم برخوردار دریافت نمی شود.
اشاره معاون امالک و اراضی آستان قدس 
رضوی به مصوبه آذرماه 96 تولیت وقت 
آستان قدس رضوی است که بر اساس آن، 

6۰ میلیارد تومان مطالبات آستان قدس 
رضوی به اهالی و کشــاورزان شهرستان 
سرخس بخشــیده شــد و 5۰ هزار نفر 
از 54 روســتای این منطقه توانســتند 
اعتبارنامه خــود را دریافت کنند. معاون 
امالک و اراضی آستان قدس رضوی ادامه 
داد: در حال حاضر شهرســتان سرخس 
از معدود مناطقی اســت که برای ایجاد 
اشتغال، رونق اقتصادی و کمک به شرایط 

خاص منطقه حق تقدیمی 
و  نمی شــود  دریافــت 
اعتبارنامه ها نیز به صورت 

رایگان صادر می شود.
حقیقــی تأکیــد می کند: 
بحــث  در  خوشــبختانه 
کشاورزی، ساخت فرودگاه، 
کســب و کار و اشتغال در 
کشــت و صنعت سرخس 
اقدامات عمده خوبی انجام 

شده است.
معــاون امــالک و اراضی 
آســتان قــدس رضــوی 
تصریــح می کند: در حوزه 
اراضی روستایی، مهم ترین 
سیاست توانمندی روستاها 
از مهاجرت  و جلوگیــری 

روستاییان به شهر است؛ در همین راستا 
از دو سال گذشــته طرح هایی همچون 
الیروبی قنوات، کمک به زیرساخت های 
ورزشــی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی 
مثل ساخت مدرسه و سالن های ورزشی 
در شهرســتان ســرخس انجــام گرفته 
تا ســاکنان این مناطــق از ثمرات وقف 

بهره مند شوند.

با توجه به طرح 
مساعدتی که تولیت 

سابق آستان قدس 
رضوی برای مردم 

شهرستان سرخس 
در نظر گرفت، 

شرایط خوبی ایجاد 
شد که بر اساس آن 
مصوب حق تقدیمی 
از اراضی روستایی و 
مناطق کم برخوردار 

دریافت نمی شود

بــــــــرش

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی تشریح کرد  

زمین های وقفی در خدمت طرح های مشارکتی
وی
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تفسیر قرآن در جهت ایستادگی 
در برابر ستم

سلســله جلسات تفســیر قرآن کریم توسط 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای از پاییز 
1350 در مدرســه »میرزاجعفــر« مشــهد 
)دانشــگاه رضوی فعلی( آغاز شــد. در این 
جلسات سوره های مبارکه مائده، انفال، برائت 
و آیاتی از سوره   مبارکه  یونس مورد تفسیر و 
تبیین قرار گرفت. این جلســه که یکی از دو 
درس تفســیر در حوزه  علمیه  مشهد در آن 
روزگار بود، به طور معمول در روزهای تعطیلی 
دروس رســمی حــوزه یعنی پنجشــنبه ها 
از  میرزاجعفــر«  »مدرســه   و جمعه هــا در 
مدارس علمیــه  در محدوده  حــرم مطهر و 
بعدهــا در مســجدی در »پاییــن خیابان« 
و ســپس »مســجد قبله« برگزار می شــد.

در سال هایی که رهبر معظم انقالب در مشهد 
درس تفســیر قرآن داشتند، بنده نیز حضور 
داشــتم و از مستمعین و مســتفیدان بودم. 
تحقیقاً همه این بحث ها را نوشــته بودم که 

متأسفانه در حادثه ای از میان رفت.
اکنــون 123 آیه از ســوره برائــت در قالب 
»بیان قرآن« در تفسیر ســوره برائت منتشر 
شده اســت که تفسیری بســیار خواندنی و 
قابل توجه است؛ بسیار هم شکیل و مناسب 

منتشر شده است.
این اثر در 600 صفحه است و در 100 صفحه 
نیز دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
بــا توجه به متن کتاب، قواعــد و روش های 
تفسیری رهبر معظم انقالب را بیان کرده اند. 
همچنین 100 صفحه از این اثر نیز شــامل 

فهارس است.
در باب اهمیت این دروس تفسیری باید گفت 
اوالً زمانی که این تفســیرها انجام می شــد، 
حکومت وقت، جامعه را به شــدت مبتال به 
خفقان و ظلــم کرده بــود؛ بنابراین حضور 
عینی قرآن به عنوان هدایت نسل جوان برای 
زندگی مؤمنانه و ایســتادن در مقابل قدرت 
و ستم بســیار ضروری بود. از سوی دیگر، از 
مهم ترین وجوه تفســیر معظم له این است 
که ایشــان تفســیر آیات را به گونه ای مطرح 
کردند کــه در جهت روشــنگری، هدایت و 
ایستادن انســان مؤمن در مقابل ستم باشد.
دوستانی که به علم تفســیر آشنایی دارند، 
می دانند معظم له با چه دقتی اسباب نزول و 
فضای نزول را جدا می کنند و بر لغات تأکید 
بسیاری دارند؛ نه به خاطر بحث کردن بلکه 

برای روشن کردن جهت آیات. 

 تفسیری برای پاسخ دادن
به مسائل اجتماعی

پس از گذشت یک ســال از جلسات تفسیر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در ســال 1351 
نوبت به تفسیر سوره برائت رسید؛ این سوره 
احتماالً بــه دلیل اشــتمال آن بر مضامین 
اجتماعی و تربیتی مورد توجه ایشــان قرار 

گرفت.
یکی از ویژگی های درس ایشــان استفاده از 
روش اجتهادی در تفســیر آیات بود که در 
این روش مفسر تالش می کند با به کار بردن 
نیــروی عقل، مقصود و ُمــراد آیه را دریابد. 
البته نکتــه قابل توجه در روش تفســیری 
آیت اهلل خامنه ای این اســت که ایشــان در 
کنار اســتفاده از روش تفســیر اجتهادی از 
روش های ارزشــمند دیگری همچون روش 
قرآن به قرآن و روش روایی نیز برای کشف 

مفهوم آیات بهره برده اند.
بــه عنوان نمونه در اســتفاده از روش قرآن 
به قرآن، ایشــان ذیل آیه  51 سوره  برائت، 
برای تبیین مفهــوم صحیح توکل، به آیات 
5۹ ســوره  عنکبوت، ۸1 ســوره  نساء، ۷1 
سوره  یونس، 53 تا 56 سوره  هود، 12 سوره  

ابراهیم و 10 سوره  مجادله پرداخته اند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این جلسات، 
سبک تفسیری آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل 
تعالی( بود. ایشــان با توجه بــه نیاز جامعه و 
مخاطب، سبک اجتماعی - سیاسی با رویکرد 
هدایتی - تربیتی را برای شرح و توضیح آیات 
مدنظرشان بر گزیده بودند. از ویژگی های مهم 
این گرایش تفســیری می تــوان به نکات زیر 

اشاره نمود:
* پرداختن بــه آیاتی از قرآن که مســائل 

اجتماعی را بیان می کند
* عرضه مشکالت جامعه  اسالمی به قرآن و 

جست وجوی راه حل آن ها
* توجه بــه جهتگیری های عصری در مورد 
دشــمن شناسی و جهاد با دشمنان اسالم و 

مسئله وحدت اسالمی
* پرهیز از استفاده از روایات مجعول و ُخرافی

* تالش برای بیان شــرح و تفسیر آیات به 
زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم

* پاسخ به شبهات معاندان و مخالفان
یکــی دیگــر از امتیازات این تفســیر، ارائه    
نظــرات و دیدگاه های نوآورانــه ای بود که 
توســط آیت اهلل خامنه ای در این جلســات 
بیان می شــد. به عنــوان نمونه ذیل آیه  6۹ 
و در تبییــن جمله  »کانوا أََشــدَّ ِمنُکم ُقّوه« 
می فرماینــد: »مفســران، از جملــه صاحب 
مجمع البیــان، غالباً آن را به قوه بدنی معنا 
کرده انــد؛ اما آنچه به نظــر بهتر می آید این 
است که قدرت سیاســی و اجتماعی آن ها 

مراد است...«.

روش تفسیر رهبر معظم انقالب 
اجتهادی است

رهبری شــیوه و مبانی خاصی در تفســیر 
ســوره برائت دارند. به صــورت کلی روش 
تفسیر ایشان نزدیک به تفسیر اهل بیت)ع( 
یا همان روش اجتهادی است؛ تفسیری که 
در آن از مبانی جامعی اســتفاده می شود. 
ایشان در تفسیر سوره برائت چنان به مبانی 
تفسیر خود پایبند است که می توان کشف 
کرد این تفســیر بر چه مبنایی انجام شده 
است. آوردن مبانی و رویکرد تفسیر توسط 
رهبر معظم انقالب کاری ابتکاری است. بر 
همین اساس و با توجه به این شیوه شناسی 
و مبانی شناســی رهبری، جلد اول کتاب را 

به مبانی و روش اختصاص داده ایم. 
ویژگی دیگر تفسیر رهبری در سوره برائت 
حد وســط بودن میان تفسیر بلند و کوتاه 
اســت. با این تفســیر که حاصل تدریس 
ایشان اســت مفاهیم اجتماعی و سیاسی 
قرآن احیا شده است؛ چراکه این تفسیر از 
رهگــذر یک پژوهش ناب بوده و اثر بزرگی 

است.
ساده سازی مطلب دیگر ویژگی تفسیر سوره 
برائت توســط رهبر معظم انقالب اســت؛ 
قدرت بیان و تســلط ایشان به ادب فارسی 
ایــن امکان را به ایشــان داده تا مفاهیم را 
با زبانی ســاده بیان کنند. همچنین تفسیر 
ایشــان عــاری از مطالب اضافــی بوده و 

مالل آور نیست. 
ویژگی دیگر تفاوت ســاختار و زیرساختار 
تفسیر اســت. در این تفسیر آنچه مخاطب 
در ابتدا می بیند جلوه ســاختاری تفســیر 
اســت، نــه زیرســاخت آن؛ درحالی که 
پژوهشــگر قرآنی می داند آنچه به صورت 
ســاده بیان می شــود مبتنی بر مطالعات 

عمیق و دقیق است.
رهبری در این تفســیر جان مطلب را بیان 
می کند، معارف و مبانی دینی در حوزه های 
مختلف در آن دیده می شــود و آیات قرآن 
با دیدی کالن به مبانی دینی تفسیر شده 

است.
تعبد در تفســیر از ویژگی هــای دیگر این 
اثر رهبری است. این تفسیر همراه با تعبد 
است؛ چراکه تفسیر متکی بر تحقیق بوده و 
مفسر حتی برداشت های ذوقی خود را جدا 
کرده و براساس فضای سیاسی و اجتماعی 
تفسیر نکرده اســت؛ برخالف برخی از آثار 
که چیزهایی مانند طب اسالمی می نویسند 
و بــه آیات قرآن مربوط می کنند، در حالی 
که اگرچه احادیثی در این زمینه وجود دارد 

اما ما در قرآن طب اسالمی نداریم.
جالب است بدانید رهبر معظم انقالب این 
تفسیر را در سن جوانی نوشته اند که زمان 

پختگی و عالمی ایشان بوده است. 

 شهید مطهری می گفت 
آقای خامنه ای یک متخصص 

در قرآن است
درس تفسیر آیت اهلل خامنه ای از نظر ساواک 
پنهان بود. در بســیاری از موارد، زمانی که 
به مدرســه میرزاجعفر می آمدیم، می دیدیم 
که دِر مدرســه بسته است و گاهی در هوای 
سرد زمستان، آیت اهلل خامنه ای روبه روی در 
مدرســه می نشستند و در آنجا جلسه درس 

برگزار می شد.
بنده از قول شــهید مطهری خاطره ای از 
جلسات مشــترک با رهبر انقالب دارم که 
شــهید مطهری می گفت: آقای خامنه ای 
یک متخصص در قرآن است. در سال های 
ابتدایی دهه 50 همراه شهید هاشمی نژاد 
در حرم مطهر رضوی از آیت اهلل خامنه ای 
درخواســت کردیم برای ما درس اخالق 
بگویند؛ ایشان گفتند اخالق نمی توانند اما 

امکان درس تفسیر قرآن وجود دارد.
این جلسات، تفســیر روشنگرانه آیات در 
زمینه وظیفه شناســی انسان ها بود که در 

مدرسه میرزاجعفر برگزار می شد.
در جلســات تفسیر مدرســه میرزاجعفر 
انفال،  ســوره های  انقالب  رهبر  مشــهد، 
مائــده و توبــه را تفســیر کرده اند که به 
لطــف نوارهای صوتی به جــا مانده از آن 
زمان، کتاب تفســیر ســوره توبه تدوین 
شــد. طلبه های جوان وقتــی پای درس 
می نشســتند، با توجه به آدرس ها و نکاتی 
که درباره وظیفه انسان در هر زمان توسط 
آیت اهلل خامنه ای عنوان می شد، معرفتشان 

افزایش پیدا می کرد.
تفســیری کــه رهبــر انقــالب آن زمان 
می گفتند در مشهد ســابقه نداشت و در 
زمان هــای بعد هم ما نتوانســتیم چنین 
تفسیری در مشهد داشته باشیم؛ آن زمان 
نمی دانستیم باید چه کاری انجام دهیم و 
در این خصوص تنها کاری که امکان انجام 
آن وجود داشــت، این بود که تمام نکات 
تفسیری را یادداشت و حفظ کنیم و باید 
گفت نعمت این جلســات تفسیر همیشه 

باقی خواهد ماند.
این تفســیر، تفســیری اصیل و روزآمد از 
رهبر انقالب اســت که متکــی بر اصول 
است و با خواندن آن، انسان گمان می کند 
مفســر، در حال حاضر این تفسیر را بیان 

کرده است.

یادداشت
حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلی مهدوی راد 

یادداشت
حجت االسالم صابری

گفتار
آیت اهلل محمدی ری شهری

گفتار
حجت االسالم والمسلمین فرزانه

 معارف/ مصطفی فاطمی نسب  به تازگی آیین معرفی 
کتاب »تفســیر ســوره برائت« رهبر معظم انقالب در 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی مشــهد مقدس برگزار 
شــد. این کتاب که حاصل سلســله جلســات تفسیر 
سوره برائت توسط رهبر معظم انقالب در مشهد است، 
نوارها و یادداشت هایی است که حجج اسالم والمسلمین 
حســن ربانی راد فردوسی و محمدباقر داوودی ضبط و 
پیاده سازی کرده اند. یادداشت ها و نوارهایی که متأسفانه 
بخش زیادی از آن توسط ساواک ضبط شده است. نحوه 
استقبال از این جلسات، ویژگی های تفسیر رهبر انقالب 
و خاطرات جذاب آن دوران، موضوعاتی است که برای 
اطالع از آن با حجت االسالم ربانی راد گفت و گو کرده ایم 

که نتیجه آن را در ادامه می خوانید.

 آقای ربانی راد! رهبر معظم انقالب برای تبیین 
حکومت الهی چگونه از قرآن کریم بهره می بردند؟

قرآن کریــم بزرگ ترین معجزه پیامبر اکرم اســت و 
برای هدایت بشــر بر قلب پیامبر صادر شده و بعد هم 
به صورت فعلی در اختیار بشــر قرار گرفته؛ اصل قرآن 
برای هدایت اســت. وقتی افرادی خبر بعثت پیامبر را 
شنیدند برای دیدن حضرت به مکه رفتند، اما دشمنان 
رسول خدا آن ها را از صحبت کردن با ایشان نهی کردند 
و گفتنــد اگر با او صحبت کنید، حتماً شــما را گمراه 

خواهد کرد. تــا جایی که برخی از این افراد وقتی وارد 
مکه می شدند داخل گوش هایشان پنبه می گذاشتند تا 
صدای پیامبر را نشــنوند. گاهی هم کسانی که پیغمبر 
با آن ها صحبت می کردند و برایشان قرآن می خواندند، 
منقلب می شدند و اسالم می آوردند و یا حداقل دست از 
دشمنی بر می داشتند. در روایت داریم حکومت جهانی 
حضرت بقیــه اهلل االعظم)عج( هم توســط قرآن برپا 
خواهد شــد. پیش از انقالب هم من یادم است یکی از 
اولین اعالمیه هایی که حضرت امام)ره( برای پیروانشان 
فرســتاده بودند، این آیه قرآن بود که »قل انما اعظکم 
بواحــده ان تقوموا هلل مثنی و فردی« یعنی بگو که من 
به یک سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است 
که شــما خالص برای خدا دو نفــر دو نفر با هم یا هر 
یک تنها قیام کنید. امام)ره( پیامشــان را با این آیه به 
تمام مسلمانان جهان رساندند و بعد در سخنرانی هایی 
با این مضمون فرمودند: واهلل گنهکار است هر کسی که 
فریاد نکشد، واهلل گنهکار است هرکسی که حرف نزند؛ 
بنابراین تمام قرآن دعوت به حکومت الهی و اســالمی 

است، چه در زمان پیغمبر)ص( چه در عصر حاضر. 

 برگزاری این جلسات قرآن در مشهد چه واکنشی 
را در بر داشت؟ 

ما در مشهد سابقه اینچنین جلساتی را نداشتیم. مرحوم 

جوادآقای تهرانی در مســجد مالحیدر مشهد جلسات 
قرآنی را برگزار می کردند که بیشــتر بازاری ها و کسبه 
در آن شــرکت می کردند و من دفتر آن را هم داشتم. 
اما جلسات تفسیر رهبر معظم انقالب، جلساتی سیاسی 
و حرکت آفرین بود که شامل ســوره های انفال، مائده 
و... می شد؛ متأســفانه آن دفاتر به دست ساواک افتاد 
و از دســت رفت. اما به صــورت کلی ما آن زمان حتی 
در قم هم درس تفســیری که این گونــه بتواند افراد را 
به خود جذب کند، نداشــتیم. در آن جلسات از طالب 
جوان گرفته تا دانشــجویان و افراد تحصیلکرده حضور 
پیدا می کردند و طیف گســترده ای از اقشار را تشکیل 

می دادند. 
همین جلسات تفسیر بود که جوانان را در دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه دلبســته انقالب و آن ها را به سربازان 

امام)ره( تبدیل کرد. 

 چه خاطره مهم دیگری از آن جلسات در خاطر 
دارید؟

یک روز مثل همیشه به جلسه تفسیر رهبری رفتیم، اما 
ایشان را ندیدیم. متوجه شدیم ساواک ایشان را دستگیر 

کرده است. 
هفته بعد خبردار شدیم ایشان را آزاد کرده اند. ابتدا به 
منزل ایشان رفتیم و بعد هم در جلسه تفسیر شرکت 

کردیم. خود ایشــان ماجرا را این گونه برایمان تعریف 
کردند: وقتی ساواک من را برد مدام از من می پرسیدند 
چرا شــما در ســخنرانی هایتان علیه اسرائیل صحبت 

می کنید؟
چون آن موقع ســاواک به ســخنرانان مذهبی ابالغ 
کــرده بود علیه ســه کــس ســخنرانی نکنند؛ اول 
حکومت پهلوی، دوم آمریکا و سوم اسرائیل. رهبری 
فرمودنــد: آن ها مــدام به من می گفتنــد چرا علیه 
اســرائیل صحبت می کنی؟ ایشان سپس برای آن ها 
آیاتی از ســوره بقره که در آن داستان بنی اسرائیل 
آمده اســت را می خوانند و می گویند من از اسرائیل 
صحبت نمی کنم، این ها همه در قرآن آمده اســت و 
من تنها آن ها را شــرح و تفســیر می کنم. در جای 
جای قرآن واژه اسرائیل آمده است، من که نمی توانم 
قرآن را نصفــه و نیمه بخوانم. ایشــان را یک هفته 
نگه داشتند و مدام همین را از ایشان می پرسیدند و 

رهبری هم همین پاسخ را به آن ها  می دادند. 
اآلن که من این تفســیر را می خوانم با خودم می گویم، 
رهبری با چه جرئتی این حرف ها را در آن زمان خفقان 
و اســتبداد می گفته اند! اما متأســفانه درحال حاضر 
بسیاری از دانشجویان و طالب حوزه علمیه از این گونه 
کتاب ها آگاهی ندارند که این وظیفه شما را چند برابر 

می کند.

 معارف/مریم احمدی شــیروان  قرآن کریم یک 
کتاب جامع اســت و براي تمام ابعاد زندگي انسان ها 
برنامــه دارد. پس ضرورت دارد امام جامعه اســالمی 
که جلودار حرکت نهضت اســالمی اســت با معارف، 
اخالق دینی و آنچه از جانب خدا نازل شــده آشنایی 
داشته باشد. انتشــار کتاب تفسیر سوره برائت توسط 
رهبر معظم انقالب بهانه ای شــد تا به ضرورت تسلط 
رهبر جامعه اســالمی بر آموزه هــای قرآنی بپردازیم. 
حجت االسالم دکتر رضا حق پناه، دکترای علوم قرآنی 
و حدیث دانشــگاه علــوم اســالمی در این خصوص 

توضیحاتی دارد که در ادامه می  خوانید.

 رهبر جامعه دینی باید معارف قرآنی را بداند
حجت االســالم دکتر رضا حق پنــاه در ابتدا و با بیان 
اینکه امام جامعه اســالمی تنها وظیفه اداره ظاهری 
و رســیدن به مادیات را ندارد، می گوید: او باید جامعه 
را هدایت کرده و مردم را به سمت خدا رهنمون کند. 
رهبر جامعه دینی موظف است از نظر روحی، فکری، 
معنوی و ارزش های انســانی تمام افراد جامعه را رشد 

داده و جلودار، قائد، اسوه و الگو باشد.
او اضافه می کند: این رهبر دینی شایســته و ســزاوار 
اســت که معارف قرآنی را در حــد الزم بداند. مانند 
امامان معصوم که قرآن مجسم بودند و رفتار و گفتار 

آن ها وحی بود. پس از آن ها هم عالم دین و فقیهی که 
وظیفه اداره جامعه را دارد و قدم در جای قدم معصوم 

می گذارد نیز باید همان سمت و سو را داشته باشد.
این استاد دانشگاه تأکید می کند: رهبر جامعه اسالمی 
بایــد با معارف عمیق قرآنی، اســتنباط احکام، حتی 
نظام سیاسی، اخالقی، اقتصادی و تربیتی اسالم آشنا 
بــوده و بتواند آن ها را از قرآن کریم و معارف بلند آن 
استخراج کند که امری دشوار است. کاری که نیاز به 
مقدمات طوالنی و آشــنایی عمیق با قرآن دارد و باید 
دائم در حال رشد و تکامل باشد تا بتواند معارف قرآنی 

را بیاموزد.
 

 درک مفاهیم قرآنی
 توسط رهبر عامل تمدن سازی است

دکتر حق پناه به تفسیری از رهبر معظم انقالب اشاره 
کرده و بیان می کند: برای نمونه در تفســیر حضرت 
آقا، ایشان تأکید بســیاری بر بحث توکل دارند. البته 
توکل برای آحاد جامعه اســالمی اســت اما رهبران 
دینی هم باید این توکل را داشــته باشــند. ایشان در 
این تفســیر اشــاره می کنند که برخی از فرنگیان و 
افرادی که چشــم و گوششــان به جهان بیگانه بوده، 
عامل انحطاط مسلمانان را همین توکل می دانند. باید 
بررسی شود چرا با همین قرآن و همین مفهوم توکل 

جامعه اسالمی، رهبری و پیروان آن در صدر اسالم به 
عظمت ها و پیشرفت های بزرگی نائل می شوند اما در 
قرون اخیر به فالکت، عقب گرد و ارتجاع دچار شده اند.

این پژوهشــگر دینی تصریح می کنــد: علت این امر 
برداشــت اشتباه از مفهوم توکل است و حضرت آقا از 
این قبیل موارد را در تفسیر خود به ما نشان داده اند. 
اگر این موارد درست فهمیده شود، باز هم عامل ترقی 
و پیشرفت جامعه اســالمی خواهد بود. وقتی رهبر و 
جلودار جامعه اسالمی مفاهیم و ارزش ها را به درستی 
درک کــرده و به دیگران منتقل کند، ســبب ترقی و 
پیشرفت و حتی تمدن و تمدن سازی خواهد بود. امری 
که حضرت آقا به دنبال آن هستند و آن را مورد توجه 

زیادی قرار داده اند.

 برخی مفاهیم قرآنی تحریف شده 
که باید در آن ها تدبر کرد

او توضیــح می دهد: رهبــر معظم انقــالب گفته اند 
آن توکل که دشــمنان اســالم از آن دم زده و آن را 
عامل انحطاط مســلمانان می دانند معنایی است که 
کج اندیشــان طبق خواسته اربابان خود معنا کرده اند. 
هیچ عاملی برای انحطاط آن ها بهتر از توکل نیســت. 
برخی مفاهیم قرآنی تحریف شــده که باید در آن ها 

تدبر کرد.

 کتاب تفسیر سوره برائت
 یکی از نعمت های خداوند است

او تأکید می کند: فــردی می تواند جامعه را جلو برده 
و در عصر غیبت، امام جامعه اســالمی باشد که این 
مفاهیم را به درستی دریافته باشد و به طوردقیق بداند 
کجا از آن ها اســتفاده کند و اجازه ندهد که مفاهیم 
قرآنی به انحراف کشیده شود. یکی از ضروریات امام 
جامعه اســالمی، برخــورداری از فرهنگ دینی و در 
رأس آن آموزه هــای قرآن اســت. امکان ندارد فردی 
بخواهد ادعا کند که رهبر جامعه اســالمی است، اما 
نسبت به فرهنگ دینی و آموزه های اسالمی بی اطالع 

باشد.
دکتر حق پناه به کتاب تفسیر سوره برائت رهبر معظم 
انقالب نیز اشــاره کرده و می گویــد: این کتاب یکی 
از نعمت های خداوند اســت که به دســت ما رسیده 
و پیش از انقالب به دســت ساواک در شرف نابودی 
قرار داشــت، اما با لطف الهی باقی ماند. در این کتاب 
آموزه های قرآنی سوره شــریفه توبه با بیانی ساده و 
روان به مقدار الزم در اختیار ما قرار داده شــده و از 
قیل و قال ها، سخنان حاشیه ای و غیرضروری پرهیز 
شده اســت. گویا قرآن به شــکلی که ایشان شرح و 
توضیح داده بر جامعه ما نازل شده و از مردم خواسته 

شده به این آموزه ها پایبند باشند.

رهبر جامعه اسالمی باید با معارف عمیق قرآنی آشنا باشدتبیین شاخصه های حکومت اسالمی در عصر خفقان پهلوی 
حجت االسالم دکتر رضا حق پناه:حجت االسالم ربانی راد از جلسات تفسیر سوره برائت رهبر معظم انقالب در مشهد می گوید

گفت و گو
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اسالم و شرک با هم جمع نمی شوند
طبیعت ایمان و شــرک، کنار آمدنی نیســتند؛ بنابراین 

مشــرکان با شــما کنار نمی آیند؛ همان طوری که حقیقت ایمان 
با شــرک و شــرک با ایمان کنار نمی آید؛ گرچه موقتاً ممکن است 

مشرکان با شما عهد ببندند، ولی در سر فرصت بر شما می تازند. 
پس این، مقابله به مثل و کاری عقالیی است.

 ملتی که جهاد را ترک کند ذلیل می شود
خداوند به کســانی که به دعوت او پاسخ ندهند، وعده  

بُْکْم َعذاباً أَلیماً«. اگر مردم در  عذاب داده اســت: »إاِلَّ تَْنِفُروا یَُعذِّ
راه جهاد کوچ نکنند، دشمن بر آن ها مسلط خواهد شد و به آن ها 

ذلت و خواری را خواهد چشاند و از نیروی آن ها، نیروی 
خود را تقویت خواهد کرد. این عذاب الهی است.

جنایات کفار و مشرکان را از یاد نبرید
در آیه سیزدهم تا شانزدهم عالوه بر صدور فرمان جهاد، با 

یادآوری پرونده  سیاه کفار و مشرکان، زمینه  روانی برای مبارزه با 
آنان را فراهم می کند؛ چراکه ممکن است قدرت  یافتن مسلمانان و ضعِف 

دشمن، موجب شود مسلمانان در مبارزه با باقیمانده  کفار که در 
گوشه وکنار جامعه  اســالمی هستند، کوتاهی کنند.

بی تفاوتی نسبت به سرنوشت مسلمانان ممنوع!
یکی از نشــانه های منافق این است که در هرجای دنیا و 

هر زمانی از زمان ها، خود را از آحاد مسلمانان و جامعه  مسلمان 
جدا بداند و خود را شریک شادی و غم مسلمانان نداند و نه تنها 

از پیشرفت آنان خشنود نشود، بلکه ناراحت هم شود. نشانه  
بی تفاوتی در هرکه پیدا شود، او منافق است.

روزی جامعه به دست خداست نه دشمن
اگر می بینید اجرای یک حکم الهی به حسب ظاهر موجب 

آن است که راهی از راه های روزی شما بسته شود، اگر این تکلیف 
را عمل کردید، خدا راه شما را باز خواهد گذاشت، پس حکم الهی را 

نادیده نگیرید.اگر می گوید با فالن جامعه قطع رابطه کنید، 
می داند که این به سود شماست. 

تکریم مردم، بزرگ ترین رکن معنوی اجتماع
بزرگ ترین رکن معنوی یک اجتماع آن است که افرادش 

تحقیر نشوند و کوچک به نظر نیایند و شخصیت آن ها به حساب 
آید؛ در مسائل کلی و عمومی وجود آن ها به کار گرفته شود و 

برای رأی و نظر آن ها احترامی قائل شوند. این، رکِن بزرِگ 
پرورش و ترقی در افراد جامعه است.

سران کفر را باید نشانه گرفت
َة الُْکْفر«؛ امامان کفر را  قرآن می فرماید: »َفقاتُِلــوا أَئِمَّ

بُکشــید؛ نمی گوید »فقاتلوهم« یا »فقاتلوا الکفر«. »امام کفر«، 
یعنی »اید ئولوگ، تئوریسین، زمامدار و هادِی کفر«. آیه  قرآن 

نمی خواهــد بگوید با هر کافری کــه نقض عهد کرد، 
بجنگید، بلکه حکمی در مقیاس جهانی است. 

امر به معروف و نهی از منکر؛ روح انقالبی اسالم
 امر به معروف و نهی از منکر، ضامن بقا و دوام اسالم است؛ 
یعنی اگر این واجب نباشد و بدان عمل نشود، آن روح صحیح 

اسالمی در جامعه باقی نخواهند ماند و از بین خواهد رفت و به 
تعبیر دیگر، روح انقالبِی اسالم، زائل خواهد شد.

کفر روز به روز ضعیف تر و حق قوی تر می شود
حق رو به گســترش و تعالی است. در طی مسیر حق، 

فراز و نشیب هایی وجود دارد و گاه به ظاهر حق مغلوب می شود 
یا عقب برمی گردد و باطل پیشروی می کند، ولی در واقع برای 

پیشرفت حق، چنین بازگشت هایی الزم می نماید؛ باشد 
که اهل ایمان هوشیارتر شوند.

هدف اسالم نابودی فقر و گسترش رفاه است
هدف نخست اســالم، ریشه کن کردن فقر از جامعه  

اســالمی و کوبیدن فقر اســت. اول باید تمام افرادی که در 
جامعه  اسالمی هستند و از نظام آن برخوردارند، تأمین باشند. 

برای اسالم، استقالل مالِی مسلمانان و عدم احتیاج آن ها 
به دیگران اهمیت دارد .

سکینه الهی پاداش مؤمنان مقاوم است
سکینه الهی معجونی است روحی که از مخلوط شدن 

آرامش روانی، یقین و اطمینان به وعده های الهی و ثبات قدم 
و نداشــتن تزلزل برای انسان مؤمن بدست می آید. این هدیه 

الهی برای کسانی است که اسالم، فکر و هدف آن را در 
عمق قلبشان فهمیده اند.

داشتن هویت، الزمه تشکیل امت
قرآن، مســلمانان را از ریشــه آیین و امت ابراهیم معرفی 

می کند تا شخصیت پیدا کنند و جذب فرهنگ های دیگر نشوند. هر 
مکتبی که بخواهد ملتی را به وجود آورد، باید آن را ریشه دار و با هویت 

معرفی کند. استعمار برای نفوذ در کشورهای ضعیف، آن ها را 
بی هویت و بی اصالت معرفی می کند.

دین، برنامه زندگی افراد جامعه باشد
جامعه دیندار آن اســت که دین، برنامه زندگی افراد 

جامعه باشــد. اگر برنامه زندگی آن ها دیــن بود، دین دارند. 
خداوند دین را آورده اســت تا جایگزین همه امور شود و غلبه 

دین حق بر همه مکاتب و مسالک دنیا موجب اطمینان و 
امید به آینده بشریت است.

ثروت باید به طور عادالنه در جامعه توزیع شود
مردم برای پولداران به خاطر پول آن ها احترام قائلند؛ ولی 

از نظِر اسالم، استفاده  شخصی از پول ارزش نیست، بلکه ثروت 
مانند خونی اســت که در کالبد اجتماع در جریان است و باید 
به طور عادالنه و معین به تمام ســلول های اجتماع برسد تا 

همه  سلول ها به مقدار الزم از آن استفاده نمایند.

 14 راهبرد درباره موضعگیری های جامعه اسالمی
 در تفسیر سوره برائت از زبان رهبر معظم انقالب

تفسیر انقالبی

معرفی کتب تألیفی وترجمه ای 
آیت اهلل العظمی خامنه ای  

درساحت علم

گردآوری شده توسط دیگران
انسان ۲۵۰ ساله، فلسطین از منظر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، جاودانه تاریخ شامل سخنرانی های آیت اهلل خامنه ای درباره شخصیت علی بن ابیطالب 
از دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی، بیان قرآن تفسیر سوره مجادله، ثالث رسائل فی الجهاد و سه مقاله »امان«، »الصابئه« و »المهادنه«، باغبانی فرهنگ، 
مدیریت فرهنگ در اندیشــه حضرت آیت اهلل خامنه ای، اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای، راه روشن مدیران، شرح نهج البالغه، همرزمان 

حسین)ع( و... تنها بخشی از کتاب هایی است که از درس گفتارها، سخنان و رهنمودهای این بزرگوار منتشر شده است.

پیشوای صادق
تألیف: 1350- 13۴5 /  انتشار: 1360- 135۸

این کتاب شــامل چند ســخنرانی از آیت اهلل 
خامنــه ای درباره تحلیل زندگانــی امام جعفر 
صادق)ع( پیش از پیروزی انقالب اسالمی است 
که توسط خود ایشــان تنظیم شده  است. این 
سخنرانی ها بین سال های ۴5تا50 شمسی بوده  
است که در فاصله سال های 5۸ تا 60 شمسی 

منتشر شده است.

از ژرفای نماز
انتشار: 1351 

 ایــن کتاب، مجموعــه چند ســخنرانی کوتاه از
آیت اهلل خامنه ای است که در سال 1351 شب ها 
پس از نماز در مسجد کرامت مشهد ایراد شده است. 
کتاب پیش از انقالب در ســال 1352 توسط نشر 
بعثت در 6۸ صفحه منتشر شد و پس از آن با بیش 
از 150 هزار نســخه در 2۷ چاپ توسط دفتر نشر 

فرهنگ اسالمی به چاپ رسیده است.

گفتاری در باب صبر
تألیف:  1353 /  انتشار: 135۴

این کتــاب خالصه چند ســخنرانی کوتاه در 
موضوع صبر در بهمن  1352 اســت که بنا به 
رسم و سنتی خاص هر شب پس از نماز جماعت 
در مســجد کرامت به وسیله آیت اهلل خامنه ای 
بیان می شده اســت. این مطالب در سال 135۴ 
برای نخستین بار ویرایش شد و توسط انتشارات 

غدیر در 10۹ صفحه به چاپ رسید.

شرح نهج البالغه
انتشار:  13۹۸

این کتاب در ســه جلد به نام های »نبوت ها در 
نهج البالغه«، »منشــور حکومت علــوی« و »راه 
روشن مدیران« منتشر شده است. متن جلسات 
شرح نهج البالغه در ســال های 52 و 53، متن 
درس کالس های ایشان در تابستان سال 5۹ و 
نیز سخنان ایشان در دیدارهای رمضانی هیئت 
دولت از سال ۷2 تا ۹5 از مفاد این کتاب است.

مسلمانان در نهضت 
آزادی هندوستان
زبان: اردو

پیشوای صادق
زبان: عربی

گفتاری در باب صبر
زبان: عربی/ 
ترکی آذربایجانی/ ترکی 
استانبولی / ترکمنی/ آلمانی 
انگلیسی/  اردو 

از ژرفای نماز
زبان: عربی/ سیریلیک/ 
انگلیسی / اسپانیولی 

طرح کلی اندیشه 
اسالمی در قرآن

زبان: عربی/ ترکی آذری/ 
ترکی استانبولی / چینی/ 
آلمانی/ انگلیسی/  ایتالیایی 

چهار کتاب اصلی 
علم رجال
زبان: عربی

گزارشی از حوزه علمیه مشهد
تألیف: 13۴6/  انتشار: 1365

این کتــاب در تیر 1365 از ســوی کنگره 
جهانــی حضــرت رضــا در 1۴0 صفحه و 
شــمارگان 5هزار نســخه منتشــر شد. این 
کتاب درباره تاریخ اجتماعی مشهد و به طور 
خاص حوزه علمیه آن اســت. جمع آوری و 
پیش نویس مطالب کتــاب مربوط به دوران 

پیش از انقالب ایران است.

آینده در قلمرو اسالم
مؤلف: سید قطب/  انتشار: 13۴5

این کتاب ترجمه ای بر کتاب »المستقبل لهذا 
الدین« تألیف ســید قطب است. مقدمه کتاب 
در ســال 13۴5 نوشته شد و توسط انتشارات 
سپیده مشهد در 21۸ صفحه و سپس توسط 
انتشــارات عصر منتشر شد، اما در همان سال 
13۴5 توقیف و چاپ آن ممنوع شــد. پس از 

انقالب بارها به چاپ رسید.

چهار کتاب اصلی علم رجال
تألیف: 1351- 13۴۸/  انتشار: 136۹

در این کتاب به مسائلی مانند موضوع، تاریخچه 
و فایده علم رجال، آغاز و انگیزه تدوین هر یک 
از رشته های علم رجال پرداخته شده است. اصول 
اربعه شامل کتاب های اختیار الرجال، الفهرست، 
الرجال از تألیفات شیخ طوسی و کتاب فهرست 
معروف به رجال نجاشــی تألیف احمد بن علی 

نجاشی است.

j صلح امام حسن
مؤلف: شیخ راضی آل یاسین/  انتشار: 13۴۹

این اثر در چهار بخــش دربرگیرنده خالصه ای از 
وقایع تاریخی دوران امامت امام حسن)ع( پیش از 
بیعت تا صلح با معاویه و پایان ماجرا و مقایسه ای بین 
شرایط حسن و حسین)ع( است. اولین نشر مربوط 
به انتشــارات آسیا در اسفند سال 13۴۸ با عنوان 
صلح امام حسن، پرشــکوه ترین نرمش قهرمانانه 
تاریخ اســت که بارها تجدید چاپ شــده است.

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
تألیف:  1353 /  انتشار: 135۴

پس از تعطیلی جلســات آیــت اهلل خامنه ای 
در مســجد کرامت مشهد در اسفند 1352 به 
وسیله ساواک، ایشان در جلسات مختلفی به 
ســخنرانی می پرداختند. این مباحث در ماه 
رمضان 1353 شمســی مطرح شد. مجموعه 
این مباحث در چنــد مرحله برای چاپ آماده 

و منتشر شد.

ادعانامه ای علیه تمدن غرب 
مؤلف: سید قطب/  انتشار: 13۴۹

این کتاب ترجمه ای اســت که توسط آیت اهلل  
خامنه ای در دوران تبعید در ســال 13۴6 در 
زندان نوشــته شده اســت. پس از ترجمه سه 
چهارم کتاب، آن را رها کردند تا اینکه در سال 
13۴۹ با کمک برادرشــان، بار دیگر در زندان 
ترجمه و بازنگری در متن گذشته را از سرگرفته 

و به پایان رساندند.

روح توحید نفی عبودیت غیر خدا
تألیف:  1356 /  انتشار:  1360

مقاله ای با این عنوان در ســال 56 در مجموعه 
»دیــدگاه توحیــدی« بــه همــراه مقاالتی از 
غالمعباس توسلی، سید محمد بهشتی، مرتضی 
مطهــری و مجتهد زنجانی جمــع آوری و چاپ 
شده است. پس از انقالب، این اثر در قالب کتابی 
مستقل و در ســال 1360 توسط مؤسسه انجام 

کتاب در 10 هزار نسخه منتشر شد.

 ترجمه  تفسیر 
فی ظالل القرآن

مؤلف: سید قطب/  انتشار: 1362
این تفسیر با عنوان »ترجمه تفسیر فی ظالل 
القرآن« به وسیله مصطفی خرم دل به طور کامل 
و دو جزء نخستین آن به وسیله آیت اهلل سید 

علی خامنه ای ترجمه شده است.

 معارف/ محمد حسین جمال زاده  پاییز 1۳۵۰ بود که در مدرسه  »میرزاجعفر« مشهد، سلسله جلسات 
تفسیر قرآن کریم توســط آیت اهلل خامنه ای آغاز شد و بعدها در مسجدی در »پایین خیابان« و سپس 
مسجد قبله ادامه یافت. در این جلسات سوره های مبارکه  مائده، انفال، برائت و آیاتی از سوره  مبارکه  یونس 
تفسیر و تبیین شد. تفسیر سوره  مبارکه  برائت از اوایل سال 1۳۵1 آغاز و تا بهمن 1۳۵1 ادامه یافت. این 
درس تفســیر یکی از دو درس تفسیر در حوزه علمیه  مشهد آن روزگار بود که به طور معمول در روزهای 

تعطیلی دروس رسمی حوزه علمیه یعنی پنجشنبه ها و جمعه ها برگزار می شد.
 روز شنبه ششم مهرماه در دانشگاه علوم اســالمی رضوی کتاب »تفسیر سوره برائت« رهبر معظم 
انقالب طی مراسمی رونمایی شــد. به همین بهانه در خصوص کتاب ها و آثار منتشر شده از حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای پرونده ای تهیه شده است تا با آثار علمی و تألیفی، آثاری که ایشان ترجمه 
کرده اند و نیز آثاری که مترجمان زبان های مختلف در کشورهای مختلف از کتاب های ایشان ترجمه 
کرده اند بیشتر آشنا شوید.در بخش اول این پرونده بخش های کوتاهی از تفسیر سوره برائت انتخاب 

شده است که در ادامه می آید.
 معارف/مریم احمدی شیروان  هدایت و رهبری کشوری اسالمی که 
تمام دنیا در مقابل آن و انقالب آن بسیج شده است، نیازمند درک و 
فهم امور اجتماعی و فهم فرهنگ دنیا از سویی و فهم روح اسالم و 
درک صحیح آرمان ها و اهداف اصلی اسالم و انقالب از سویی دیگر 
است. شروطی بسیار دقیق و ویژه که در شخصیت حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به حد کمال جمع شــده است. عالوه بر آن ساحت علمی 

ایشان هم مثال زدنی است.
 این رهبر فرزانه در علم رجال به خوبی کار کرده و جزو مجتهدانی 
هستند که به مسائل رجالی اهمیت بسیار داده و تفوق چشمگیری 
در این زمینه دارند که این خود یکی از موجبات اعلمیت یک فقیه 
است.فهم سالم و ذوق ایشان سبب شد عالوه بر مشاغل زیادی که از 
زمان طاغوت تا کنون داشتند، کتاب های مهمی در زمینه های دینی، 
سیاسی و اجتماعی تألیف و ترجمه نمایند. معظم له از سن ۲۵ سالگی 
در حوزه علمیه مشــهد به تدریس سطوح عالیه و تفسیر مشغول 
بودند که به تدریج تدریس را به سمت جوانان تشنه معارف اسالمی 
در دانشگاه و عموم اقشار مردم در جلسات عمومی کشاندند. برخی 

از کتاب های تألیفی و ترجمه ایشان به شرح زیر است:

آثار ترجمه

کتب تألیفی 

ترجمه آثار
در فاصله سال های 1۳4۵ تا کنون بیش از هزار عنوان کتاب غیرفارسی در ده ها کشور به اندیشه و زندگی حضرت آیت اهلل خامنه ای پرداخته و در این زمینه ها 

ترجمه یا تألیف و منتشر شده اند. در زیر تعدادی از عناوین ترجمه شده از کتاب های ایشان آمده  است: 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
مسکن 30 متری به درد خانواده نمی خورد

اقتصاد/ عباسی: طرح و بحث ها درباره مسکن آن قدر زیاد شده که همگی نشان 
می دهند دولتمردان خواهان در انداختن طرحی نو برای خانه دار شدن مردم هستند، 
ولی هنوز به جمع بندی صحیحی نرسیده اند. در یکی از آخرین این طرح ها ساخت 
خانه 30 متری برای مردم پیشنهاد شد. کارشناسان در این باره نظرات مختلفی دارند.

مقرراتشهرسازیمانعتصویباینطرحمیشود
دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن درخصوص 
نیاز برخی از اقشار جامعه به مسکن با متراژ پایین گفت: بازارهای 
متنوعی در بخش مســکن وجود دارد؛ تغییر سبک زندگی و 
تفاوت کارکرد خانواده نسبت به دهه های گذشته و گستردگی 
جوامع، منجر به درخواست های مختلفی در بخش مسکن شده 
است؛ قطعاً مسکن 30 متری نمی تواند جوابگوی خانواری متشکل از پدر، مادر و چند 
فرزند باشد، اما این نوع از مسکن در دوره مدرن برای بخشی از جامعه همانند قشر 
دانشجویی که از شهرهای کوچک و روستاها برای ادامه تحصیل یا کار راهی شهرهای 
بزرگ شده اند یا خانوارهای تک نفره و افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می کنند، 
گزینه مناسبی است. زندگی دراین خانه ها برای دانشجویانی که در دسته های چهار تا 

شش نفره در اتاق های کوچک زندگی می کنند مناسب و مطلوب است. 
وی افزود: در ایران عرضه این گونه واحدها به دلیل اجازه ندادن مقررات شهرســازی 
شهر تهران ممنوع بوده؛ هر چند تقاضا برای تولید و خرید این واحدها وجود دارد، اما 
به دلیل عدم تولید مناسب، قیمت باالتری نسبت به واحدهای مسکونی با متراژ باال 
دارند. در صورتی که با تغییر هزینه واحدهای مسکونی کوچک، می توان امکان خرید 
و ســکونت گروه های هدف را در شهرهای بزرگ ایجاد کرد و بخش قابل توجهی از 

مردم صاحب خانه  شوند. 
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طرح تولید واحدهای مسکونی 30 متری 
هنوز در دســتور کار دولت قرار نگرفته، چرا که عمده عرضه مســکن توسط بخش 
خصوصی انجام می شود؛ محدودیت های مقرراتی شهرسازی مانع از تصویب چنین 
طرحی و ورود بخش خصوصی در ســاخت و ساز شده است؛ شاید بازنگری در رفع 
محدودیت ها و ایجاد امکان عرضه این قبیل واحدها توأم با کار کارشناسی منجر به 
حل مشکل بخشی از مردم شود. این طرح به مشتری واقعی امکان می دهد با قدرت 

اختیار بیشتر و دست بازتری در انتخاب متراژ، با قیمت پایین صاحب مسکن شود.

طرح»مسکن30متری«پاککردنصورتمسئله
از ســویی دیگر افشــین پروین پور، کارشناس مسکن گفت: 
تولید مسکن در متراژ 30 متری کوچک روالی عادی در دنیا با 
کارکردهای خاص خود است؛ اما براساس الگوی خانوار ایرانی به 
هیچ وجه نمی تواند انتظار خانواده را پاسخ دهد. یک خانواده قادر 
به زندگی در مسکنی با 30 متر مساحت نیستند؛ بنابراین تولید 
مسکن براساس چنین الگویی برای مصرف خانوار منطقی نیست. اگر دولت به دلیل 
گرانی زمین خواهان تولید مسکن با متراژ پایین است و کوچک سازی را به این دلیل 
در دستور کار قرار داده؛ پیش از تولید مسکنی که نمی تواند پاسخگوی نیاز خانواده 
باشد باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا قیمت زمین گران تمام می شود؟ نه اینکه با 
پاک کردن صورت مسئله به دنبال تولید مسکن با متراژ پایین باشد و پاسخی به چرایی 
گرانی مسکن ندهد. ارزان شدن زمین یا ارزان در اختیار گذاشتن زمین موضوعی است 
که دولت ها باید بدان توســل بجویند تا با ارزانی زمین، مسکن مناسب شأن زندگی 
خانوار ایرانی تولید شود. پروین پور افزود: تا زمانی که دولت اهتمامی به ایجاد ساز و کار 
سامانه اطالعاتی امالک و اسکان نداشته باشد هر آنچه عنوان می شود تسکین موقتی 
بر درد العالج مسکن است؛ با آنکه راه اندازی سامانه اطالعاتی امالک و اسکان از سال 
94 باید در دســتور کار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می گرفت اما عملیاتی نشدن 
این موضوع بیانگر عدم اهتمام دولت به حل معضل مسکن است. وی خاطرنشان کرد: 
تنها راهکار خارج کردن مسکن از کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی راه اندازی سامانه 
مسکن است؛ ضمن اینکه اجرای قانون مالیات بر سرمایه نیز می تواند دست سوداگران 
را از بازار مسکن کوتاه کند. تصویب مالیات بر مسکن برای مصرف کنندگان غیر واقعی 
موضوعی است که ســال ها از نظر دولت و مجلس دور مانده است؛ چرا که تصویب 

چنین طرحی سوداگران را از بازار مسکن دور می کند.

گروه پژوهشــی اقتصاد: کارشناســان حوزه 
خودرو ضمن انتقاد از نســخه شــتابزده مجلس 
برای »ساماندهی صنعت خودرو« معتقدند طرح 
فعلــی نه تنها در ابعادی مانند خصوصی ســازی، 
واردات، قیمت گذاری، اســقاط ناوگان فرسوده و 
غیره، بسیارضعیف و پراشتباه عمل کرده بلکه در 
زمینه هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط 
بــا مراکز دانشــگاهی و دانش بنیان و غیره ورود 

نکرده است.

ایرادهایقانونیمانعاثرگذاریاست
صنعــت خودرو به عنوان دومیــن صنعت بزرگ 
کشــور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از آغاز 
فعالیت در ایران، همواره با مشــکالت زیادی در 
زمینه توســعه کمی و کیفی تولید روبه رو بوده 
است که این مشــکالت در سال گذشته شدت 
گرفت. این صنعت که ســالی ســخت و پرتنش 
را گذرانــد، ناگهان با طرح پیشــنهادی مجلس 
شورای اســالمی با عنوان »ســاماندهی صنعت 
خودرو« روبه رو می شــود که نکات بسیاری را در 

خود پنهان دارد.
این طــرح تابه حال دومرتبه توســط شــورای 
نگهبان به دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع 
رد شــده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این 
طــرح را مغایر با سیاســت های کلی نظام اعالم 
کرده است. در آخرین اقدام قانونی، بیش از 50 
نماینده مجلس نیز درخواســت بازنگری مجدد 
)مراعی( این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
کرده اند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان 

بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.
این طــرح قرار بود در فضای نــاآرام و بی ثبات 
بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند 
اما وجود ایرادهای قانونی و سیاست گذاری، مانع 
اثرگــذاری مثبت این طــرح در صنعت خودرو 
خواهد شــد. با وجود برخی نکات مثبت در این 
طرح، مســائل متعددی وجود دارد که منجر به 
ناکارآمدی در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی 
در ســال های پیش رو خواهد شــد که اهم این 

مسائل به شرح ذیل است:

عاقبتهپکودرانتظارصنعتخودرو
باواگذاریبدونضابطهدربازار

غیررقابتی
مطابــق ماده )2( این طرح، دولت مکلف شــده 
شــرکت های خودروسازی را به بخش خصوصی 
واگــذار کند. خصوصی ســازی در کشــور ما به 
یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فســاد گسترده  
تبدیل شــده که خروجی این سیاســت خام و 

دست وپا شکســته در هپکو اراک، ماشین سازی 
تبریز، هفت تپه و امثال آن نمایان شده است. در 
شرایطی که هنوز برای خصوصی سازی، سیاست 
درســت و جامعی طراحی نشــده است، چرا بر 
واگذاری دومین صنعت بزرگ کشــور این همه 

اصرار وجود دارد.
با توجه به عملکرد ضعیف خصوصی ســازی در 
سال های گذشته، اقدام به واگذاری خودروسازی 
در بــازار غیررقابتــی فعلی، آســیب های قبلی 
این صنعــت را دوچندان می کند. این مســئله 
به تازگــی چندین مرتبــه موردنظر رهبر معظم 
انقالب)دامــت برکاته( نیز بــوده که علت اصلی 
ناکامی هــای به وجودآمده در خصوصی ســازی 
را عملکــرد بــد دولت هــا معرفــی کردند. در 
دیدار اخیر رهبر انقالب بــا نمایندگان مجلس 
خبرگان، ایشــان جدی تر ورود کــرده و با بیان 
این مطلب که باید جلو زمینه فساد گرفته شود، 
با یادآوری تجربه های تلخ گذشــته، مسئوالن را 
از خصوصی ســازی بدون هیچ ضابطه ای برحذر 

داشتند.
صنعت خــودرو جدا از وضعیــت مالی فعلی، با 
توجه بــه امتیازات ویژه ای کــه دربردارد، برای 
بســیاری از افراد ســودجو محل کسب منفعت 
و رانت گســترده ای خواهد بود. اشــتغال بیش 

از 100هزار نفر به طور مســتقیم در دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار 
نفر در قطعه سازی ها، می تواند ابزار فشار خوبی 
برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود 
را ازطریق فشــار به حاکمیــت تأمین کنند نه 

افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحال حاضر که بستر قانونی الزم برای 
ایجاد بــازار رقابتی و جلوگیــری از انحصار در 
بــازار خودرو و قطعات آن وجــود ندارد و حتی 
در این طرح هم گنجانده نشــده است، واگذاری 
خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیب های 
قبلــی را دوچندان می کنــد. ازجمله مهم ترین 
آفــات انحصارگر خصوصی می تــوان به کاهش 
تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی سازی و حتی 
تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران 

اشاره کرد.

ایجادبسترجدید
برایوارداتخودروهایلوکس

در مــاده )4( طرح، تعرفــه ورودی خودروهای 
هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله 
در تضــاد کامل با سیاســت های کلــی نظام و 
سیاست های دولت درخصوص مدیریت هدفمند 
واردات خودروهاســت. در شرایطی که کشور در 

جنگ اقتصــادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی 
کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و ازاین رو 
امکان معافیت کامل ایــن خودروها از پرداخت 
تعرفــه ورودی با توجه به ارزبــری باالی آن ها 

وجود نخواهد داشت.
ازطرفــی با توجه به ســاخت و تولیــد داخلی 
این نوع خودروها توســط نهادهای دانشــگاهی 
و دانش بنیان، رویکرد سیاســتی برای توســعه 
خودروهای برقی در شــرایط فعلی باید به سمت 
تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است، با 
وجود حــذف بندهای مرتبط با واردات در طرح 
قبلی با عنوان »ساماندهی بازار خودرو« همچنان 
بر واردات خودروهای برقــی و هیبریدی اصرار 
وجود دارد. از این رو این گونه به نظر می رسد که 
این ماده قانونی به عنوان پوششــی برای واردات 

خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

افسارگسیختگیبازارخودروباتسلیم
ابزارقیمتگذاریبهخودروسازان

مطابق قانون اجرای سیاســت های کلی اصل44 
قانــون اساســی، شــورای 
تعادل بخشــی  برای  رقابت 
قیمت خودروها در بازارهای 
آمده  به وجــود  انحصــاری 
اســت. هرچنــد در ســال 
گذشته با تصمیم سران سه 
قــوه، این وظیفــه به عهده 
محول  حمایــت  ســازمان 
نهاد  یــک  اما وجود  شــد، 
مدیریت  الزمــه  نظاره گــر 
قیمت هــا در بــازار خودرو 
اســت. مــاده الحاقــی این 
طرح در یــک اقدام عجیب 
قیمت گذاری  تاکتیکــی،  و 
سپرده  خودروســازان  به  را 
ماده،  ایــن  مطابق  اســت. 
خودروســازان تنها قیمت را 

به شــورای رقابت اعالم کنند که در این صورت 
هرچند از لفظ شــورای رقابت استفاده شده اما 
شــورای رقابت از فرایند تعییــن قیمت کاماًل 
حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو 

نخواهد داشت.

پسازهواکردنفیلتردوده
اینبارنوبتاسقاطشد

اســقاط ناوگان فرســوده کــه در گزارش های 
متعــددی قطعی ترین راهــکار کاهش آلودگی 
هوای کالنشــهرها شــناخته می شــود، سال 
گذشته یک رکود بی ســابقه ای را تجربه کرد. 
کاهــش خرید و فروش گواهی های اســقاط از 
400هزار برگه به 100 هزار در سال 97 نسبت 
به سال 96، نگرانی ها درخصوص آلودگی هوای 
کالنشهرها و همچنین مصرف بی رویه سوخت 

در کشور را دوچندان نمود.
در همین راســتا در این طرح، اقــدام به تقریر 
ماده ای درخصوص رونق چرخه اســقاط شــد. 
ماده9 مکرر این طــرح هرچند زمینه خوبی را 
بــرای رونق بازار تقاضای اســقاط فراهم کرده، 
اما بررســی های کارشناســی نشــان می دهد، 
ناکارآمدی های مشــابه قوانین گذشته عیناً در 
ماده مذکور تکرار شــده است. بررسی ها حاکی 
از آن اســت که در این مــاده به مانند قوانین و 
مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهی های اسقاط 
تنها به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گره 
زده شده است. درحالی که تجربه های قبلی نشان 
می دهد این خریداران به دلیل وضعیت نامتعادل 
اقتصــادی نمی توانند به صــورت پایدار و دائمی 
تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری کنند. 
همچنین ســازوکار اجرایی قوانین نوشته شده، 
فاقد شــفافیت بوده و ضمانت 

اجرایی ندارد.
حال ســؤال اینجاست که چرا 
بدون توجه به آسیب شناســی 
اقدام  قبلــی،  مشــابه  قوانین 
به نوشــتن یک مــاده تکراری 
می شــود کــه نه تنهــا کمک 
چشــمگیری به اسقاط ناوگان 
فرســوده نخواهد کرد بلکه راه 
رســیدن به قوانیــن کارآمد و 
ناوگان  شفاف در حوزه اسقاط 

فرسوده را سلب می کند.
بنابراین ضروری اســت ضمن 
از عجلــه در تصویب  پرهیــز 
غیردقیقــی،  طــرح  چنیــن 
کمیســیون صنایــع و معادن 
این طرح  در  بازنگری جــدی 
انجام دهد تا جلو آســیب های احتمالی آینده 
گرفته شود. همچنین پیشنهاد می شود نظرات 
کارشناســی پژوهشــگران این حوزه، استادان 
دانشــگاه و دیگر افراد مخالف طرح در اصالح 

مجدد آن درنظر گرفته شود.

 واگذاری خودروسازان 
بزرگ در شرایط فعلی، 
آسیب های قبلی را 
دوچندان می کند. 
ازجمله مهم ترین آفات 
انحصارگر خصوصی 
می توان به کاهش 
تعمدی تیراژ تولید، 
کاهش داخلی سازی و 
حتی تعطیلی صنایع 
خودروسازی و بیکاری 
کارگران اشاره کرد

بــــــــرش

اصالح ظاهر پول ضروری است    مهر: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از الیحه اصالح قانون پولی و بانکی در راستای حذف چهار صفر از پول ملی گفت: صفرها ارزش خود را از دست 
داده اند و باید به ظاهر پولمان نیز توجه کنیم، این کار چهار سال طول می کشد، تا به تدریج پول های جدید جایگزین پول های قدیمی شود. وی گفت: 9 میلیارد تومان نقدینگی در کشور در جریان است که اگر چهار 

صفر حذف شود ارزش آن به 2.2 میلیارد تومان کاهش می یابد و مسکوکات نیز به جریان اقتصادی برمی گردد.

گزارش روز

ع ۹
۸۰
۸۵
۱۱

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︎︫︤ــ﹊﹩ در 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︠︀︑﹛ ا﹐﹡︊﹫︀ء(ص) ︑︀︊︀د  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣۴، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀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﹟   *
︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥  ۴٣٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥︋ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︊﹊﹥  ﹝︢﹋﹢ر︋  در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری︫ 

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١٠

* ﹝﹙️ 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:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

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

ع ۹
۸۰
۸۵
۳۵

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣دارد﹋﹞︡ و ﹋︀﹡︐︣ و ﹋︀︋﹫﹠️ ﹢︋﹩ ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
٣٢٠ ︑︐﹢ا︋﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  از ︵︋  ﹅︣ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︣︠︡اری 
،﹡︭︉  ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣۶ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۶٧۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫ ︡ - رو︋︣وی︫  ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ 
︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه -︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹁﹊﹢ری ٩۴︨ 

٩٨/٧/٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *
* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 

٩٨/٧/١١
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢١

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *
* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹩﹞︀︨)︣ا﹨︀ن ︨﹀︣ ︠﹢ش﹝﹨ ️﹋︫︣

︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۴۵۵۶٧۴ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٣٢٩

 ️﹋︫︣ ﹟︡اران ا﹞︀︨ ﹤﹫﹚﹋ از ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︨ــ︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٠ ︋﹥ 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹢﹜﹢ار ﹁﹙︧︴﹫﹟ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ١٨ 
︎﹑ک ٢۴ آژا﹡︦ ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹨﹞︣ا﹨︀ن ︨﹀︣ 

︠﹢ش ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
﹤︀﹞︨︣ ︩د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١ – ا﹁︤ا

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۸
۵۳
۳

«آگهى فراخوان عمومى 
شناسايى تأمين كنندگان فناورى اطالعات»

﹝︣﹋ــ︤ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ﹁︱ــ︀ی ﹝︖︀زی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︡﹠﹟ ︎︣وژه ﹡︣م ا﹁︤اری و ︫﹠ ﹩︀︨︀︡ا﹋︓︣ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 

از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇ِ﹩ دارای ︑︖︣︋﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد.
 ﹤ ــ︣ا︳ و ا︨ــ﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان،︋   ︫،﹩﹎آ ﹏﹞︀﹋ ﹟︐﹞ ️﹁︀︋︣ای ﹝︪ــ︀﹨︡ه و در
﹡︪ــ︀﹡﹩ ا︋ https://dev.razavi.ir﹩︐﹡︣︐﹠︩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٨ ︎︀﹋️ ︀وی 
 ﹤ ــ︡ه︋  ــ︣ روی آن ﹝﹢︲﹢ع ﹁︣ا︠﹢ان درج︫  ــ︡ه را ﹋﹥︋  ﹁︣م ﹨ــ︀ی ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
آدرس ﹝︪ــ ،︡︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ اداری و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ار︨︀ل ﹡﹞︗.︡﹠︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی٠۵١٣٢٠٠١٠۵٣ و ٠۵١٣٢٠٠٣٨١٩ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ،︣︐︪﹫︋

.︡﹫︀﹞︣﹁

ع ۹
۸۰
۸۵
۱۴

ع ۹
۸۰
۸۵
۳۷

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

︎ــ︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ﹡︷︣دارد﹋﹀︍ــ﹢ش و د﹢ار︎ــ﹢ش  
٣٢٠ ︑︐﹢ا︋﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  از ︵︋  ﹅︣ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︣︠︡اری 
،﹡︭︉  ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣۵ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫١۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫ ︡ - رو︋︣وی︫  ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ 
︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه -︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹁﹊﹢ری ٩۴︨ 

٩٨/٧/٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *
* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 

٩٨/٧/١١
* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢١

️ ﹨︀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

ع ۹
۸۰
۸۵
۴۹

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول 

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

ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی   را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︨ 
را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٣٧ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ 
️ ا﹝ــ﹢ر ر﹁︀﹨﹩ و  ︣︡﹞  ︧ــ︀︋︡اری ﹤ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر︋ 
 ︡﹫ ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡- رو︋︣وی︫  ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ 

﹁﹊﹢ری ٩۴- ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢١
️ ﹨︀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

فراخوان مزايده نوبت دوم
 اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دسـتى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ، ︑︺︡ادی از ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی 
﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ از  ﹢د را︋   ︩︫︠﹢  ︎️︑ ︀م﹫  ︠﹩د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︀ر﹢︗﹢﹞
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ︀︫﹠︡ ، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ در︨  ﹠︺︐﹍︣ی ﹝﹩︋  ︮﹠︿ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︀ دارای ﹋︀رت︮ 
﹥ ︔︊️ ﹡︀م در   ︋️︊︧﹡ ﹑︊﹇ ️︧︀ ﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︋﹩︧﹝ ︀ل︫   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت  ︋www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋

. ︡﹠︫︀ ﹠︀︨﹥ ﹋︀ر︋︣ی و ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده︋   ︫️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨
.︡﹠︀﹝﹡ ︀د ا︻﹑م︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹢د را در ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ﹫︪﹠︀دی︠   ︎️ ﹝﹫﹇ ، ﹏﹞ ︡ ︀زد ︦ از︋  ️ ا︨﹠︀د ،︎  ﹁︀در ﹟﹝︲ ︡  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠

-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری ( ︨︀︻️ ١۴:١۵) روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/٩
 ︡︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، وا ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫ــ ﹢﹜﹢ار︫   ︋، ︡ا︨ــ﹠︀د : ﹝︪ــ ️﹁︀در ﹏﹞-

ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١-٠۵١
- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان : ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ، ︎﹠︕ در︮︡( ۵ در︮︡ ) ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ️﹁︀در ﹏﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋١٣٩٨/٧/١۶ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︫﹤ ــ︀︻️ ١۴:١۵) روز︨  ︀︀ن و﹇️ اداری (︨   ︎︀︑ : ︀﹨ ️ ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞  ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ -
. ︫︡︀ ︀﹝︀﹡﹥  ︨︐︀د ﹝﹩︋  ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨ 

︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏  ︀︻️ ١٢:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/١٧ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣︡️ و︎  ︀﹋︀ت︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋︀ر︑  -
﹝﹩ ︋︀︫︡ .                                                                                                                                                        ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶١٢١٠۴/ م ا﹜︿۵٠۴٠

 (( ﹜﹫︧️ ︾︣ف ، ﹝︪﹞﹢ل ﹝︤ا︡ه))
قيمت پايه براى يك سال (ريال)نشانىحدود مساحت(متر مربع)نام غرفهرديف 

450,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام12/50غرفه عكاسى1

72,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام9/50غرفه صنايع دستى2

120,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام24غرفه صنايع دستى ارمغان3

150,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام27غرفه چايخانه 4

168,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام22غرفه گالرى فيروزه 5

36,000,000نيشابور ، داخل مجموعه خيام10غرفه فروش كتاب 6

348,000,000نيشابور ، خارج مجموعه خيام28/50غرفه فيروزه فروش 7

360,000,000نيشابور ، خارج مجموعه خيام112غرفه فيروزه تراشى8

ع ۹
۸۰
۸۴
۲۸

ع ۹
۹۸
۰۸
۴۶
۳

فراخوان مزايده
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد در﹝︀﹡﹍︀ه ︑︭︭ــ﹩ ﹎﹙︊︀ر را 

 ﹏﹞ ــ﹢رت ا︗︀ره  ︮ ﹤ از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ 
︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤اــ︡ه ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه  ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه   ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ️ و در﹝︀ن ﹠︀ران︋  ︡ا︫ــ ــ︊﹊﹥︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٧ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏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

وضعیت نابسامان صنعت خودرو با نسخه شتابزده مجلس تشدید می شود

خودروسازیدرپیچساماندهی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 8 مهر 1398 1 صفر 1441 30 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9075 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

10 درصد مردم کشور بیمه ندارند       فارس: مدیرعامل بیمه سالمت ایران گفت: 10درصد مردم کشور زیر پوشش بیمه نیستند.طاهر موهبتی افزود: شروع پوشش بیمه اجباری سالمت برای آحاد مردم 
از اواخر مهر مقارن با هفته بیمه سالمت خواهد بود. برای اینکه آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز فراهم و زیرساخت های فناوری اطالعات آماده شود، به زمان نیاز داشتیم که مقدمات کار انجام شده است. موهبتی گفت: 

بر اساس آمارها حدود 10درصد افراد در کشور زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند و امیدواریم در بازه زمانی شش ماهه مراجعه کنند تا از تسهیالت آیین نامه برخوردار شوند. 

 مطالبات سال ۹۷ معلمان تا پایان امسال
 به طور کامل تسویه می شود
فراکســیون  ســخنگوی  ملت:  خانه 
مســتقلین والیــی مجلــس، پرداخت 
مطالبات سال ۹۷ معلمان تا پایان امسال را 
پیام نویدبخش وزیر آموزش و پرورش در 

نشست با اعضای این فراکسیون دانست.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی در بیان 
جزئیات نشست فراکســیون مستقلین 

والیی با وزیر آموزش و پرورش گفت: بخش زیادی از مطالبات معلمان تا پایان سال 
۹۷ پرداخت شده و حدود 450 میلیارد تومان مطالبات معوق در این بخش وجود دارد 
که تا پایان سال ۹8 پرداخت می شود و مطالباتی که معلمان در سال ۹۷ داشته اند به 
طور کامل تسویه خواهد شد. جعفرزاده ایمن آبادی همچنین افزود: اسامی 18هزار و 
3۹نفر در پی فراخوانی که برای اســتخدام عمومی داده شده، منتشر شد که فرصت 
دارند تا پایان آبان ماه نام نویسی کنند، ضمن اینکه روند بازنشستگی و نیاز به تأمین 

نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شدت یافته است.

محدودیت وسایل کمک توانبخشی برای دانش آموزان 
برداشته شد

پانا: محمــد نفریه، معاون توانبخشــی 
سازمان بهزیســتی گفت: در سال جاری 
۹۶0 معلول در دستگاه های دولتی شاغل 

می شوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، سنجش 
میزان توان معلوالن، برای تصدی شغل بر 
عهده سازمان بهزیستی است، اظهار کرد: 

خدمات بهزیســتی از پیش از تولد تا دوران ســالمندی ادامه دارد که در عرصه های 
گوناگون ارائه می شود و بخشی از این خدمات به دانش آموزان دارای معلولیت تعلق 
دارد. در این راســتا امسال نیز به دانش آموزان دارای معلولیت زیر پوشش بهزیستی، 
کمک هزینه تحصیلی تعلق گرفته اســت که تا پایان شهریور به آن ها پرداخت شد. 
وســایل کمک توانبخشی همچون سمعک چند سال یک بار به مددجویان سازمان 
بهزیستی داده می شود اما این محدودیت برای دانش آموزان دارای معلولیت برداشته 
شد و اولویت سازمان بهزیستی به ارائه وسایل کمک توانبخشی به دانش آموزانی است 

که از وسایل کمک توانبخشی استفاده می کنند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد
فرودگاه های جدید و قیمت بلیت برای پروازهای اربعین

ایسنا: دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
از جزئیات جدیــد پروازهای اربعین، نرخ 
ثابت این پروازها در روزهای مشخص شده 
و... خبر داد و گفت: برخی شــرکت های 
هواپیمایی برای انجام پروازهای اربعین از 
مبدأ اســتان هایی مانند کرمانشاه و ایالم 
اعالم آمادگی کرده اند که در حال بررسی 

اســت. مقصود اسعدی ســامانی گفت: پیش از این قیمت پروازهای تهران- نجف و 
سایر فرودگاه های ایران به نجف و بغداد مشخص و همه ایرالین ها موظف  شدند در 
بازه زمانی ۲0 تا 30 مهر امســال که پروازهای اربعین انجام می شود، بلیت های خود 
را بر اســاس این نرخ ها بفروشند. بر اســاس آخرین هماهنگی های صورت گرفته با 
ایرالین های داوطلب برای انجام پروازهای اربعین، تنها فرودگاه های تهران، مشهد و 
اصفهان پیش بینی شده که البته بیش از ۹5درصد این پروازها از فرودگاه های تهران و 
مشهد و بقیه از فرودگاه اصفهان برنامه ریزی شده است اما با درخواست های جدید از 
سوی ایرالین ها برای فروش و انجام پرواز از فرودگاه ها و استان های دیگر احتمال اضافه 

شدن آن ها نیز وجود دارد.

هر  مهرماه  هشتم  طیرانی   جامعه/اعظم   
سال برابر سی ام سپتامبر، »روز جهانی ناشنوایان« 
نام گذاری شده است. هدف از این نام گذاری، ارتقای 
زبان  از  دانسته هایی  ناشنوایان،  با  ارتباط  فرهنگ 
اشاره و آگاهی سیاستمداران و همچنین عموم مردم 

از مشکالتی است که این قشر با آن مواجه اند. 
در اهمیت حس شنوایی، این گفته ِهلِن ِکلِر، گویاتر 
از هر سخنی است. او که با وجود نابینایی و ناشنوایی، 
یکی از موفق ترین افراد اســتثنایی است، می گوید: 
»اگر این فرصت به من داده می شــد که یکی از دو 
حس خود را بازیابم، ترجیح می دادم نابینا بمانم، ولی 

بشنوم«. 
ناشــنوایان ایرانی در میان دیگر معلــوالن ایرانی، 
گروه فراموش شــده تری هستند، چون نه خودشان 
می توانند صدایشان را به گوش جامعه و مسئوالن 
برسانند و نه خیلی ها حوصله شنیدن آن ها را دارند. 
به طوری که احســان شاهوردی، مدیرعامل شبکه 
ملی ناشــنوایان ایران به تازگی- در بیان بخشی از 
مشکالت ناشنوایان- در خصوص مشکل استفاده از 
زبان اشاره گفته اســت: »واقعیت این است که فرد 
ناشنوا، زبان اشاره مورد استفاده در تلویزیون را واقعاً 
متوجه نمی شــود. پس این افراد در تلویزیون چه 
می کنند؟ 1۷ سال است که صداوسیما در مورد زبان 
ناشنوایان کار می کند که جای قدردانی دارد اما نکته 
اینجاست که روش آن ها در این زمینه در طول این 

سال ها اشتباه بوده است«.
 

 ناشنوایی معلولیت پنهان 
علی هّمت محمودنژاد، مدیرعامــــل انجمن دفاع 
از حقــــوق مــادی و معنوی معلوالن کشــور در 
این خصــوص می گوید: ناشــنوایی یک معلولیت 
پنهان و محرومیتی است که به لحاظ علمی یکی از 
سخت ترین معلولیت های دنیاست، به این دلیل که 
طرح واره ها و روان بنه های زبانی افراد مبتال به اختالل 
ناشنوایی با افراد دارای حس شنوایی متفاوت است 
به همین دلیل زبان آن ها- زبان اشــاره- با زبان ما 
متفاوت است و این در حالی است که ما در جامعه 
خود را ملزم به یادگیری زبان های مختلف از جمله 
عربی، انگلیســی، فرانســوی و... می دانیم اما برای 
یادگیری زبان اشاره هیچ تالشی نمی کنیم به همین 
دلیل افراد ناشــنوا همواره بــرای برقراری ارتباط با 

سایر افراد جامعه با مشکل مواجه اند. بنابراین یکی از 
حقوقی که می توان در همه دنیا و به تبع آن در ایران 
برای ناشنوایان قائل شد به رسمیت شناختن قانونی 
زبان اشاره اســت. یعنی ما باید در چارت آموزشی 
کشور زبان اشــاره را به عنوان زبان افراد ناشنوا که 
بخشی از جامعه هستند به رسمیت بشناسیم تا با 
یادگیری این زبان از سوی سایر افراد جامعه این افراد 

بتوانند در جامعه با دیگران ارتباط برقرار کنند. 
دکتر محمودنژاد می افزاید: به رســمیت نشناختن 
زبان اشاره در جامعه موجب سلب حقوق اجتماعی 
افراد ناشنوا می شود. زیرا وقتی یک فرد ناشنوا وارد 
محیط اجتماعی از مطب پزشــک، نانوایی، تاکسی 
و فروشــگاه های خرید گرفته تا نهاد ها، سازمان ها 
و اداره های دولتی می شــود حتی یک نفر هم زبان 
اشــاره را بلد نیست و این نوعی تبعیض علیه افراد 
ناشنواست؛ چراکه قدرت، ثروت، وسایل و امکانات 

همه در دســت افراد شنواســت و ناشنوایان چون 
نمی توانند با برقراری ارتباط با ما خواسته های خود را 
بیان کنند از آن محروم می شوند و این یعنی اجحاف 

در حق ناشنوایان .

  تعداد اندک دانش آموختگان دانشگاهی 
ناشنوا 

وی ادامه می دهد: ما در حوزه علمی و دانشــگاهی 
کشور تعداد زیادی دانش آموخته نابینا و ویلچرنشین 
تا مقطع دکترا و باالتر از آن داریم اما متأسفانه تعداد 
دانش آموختگان دانشگاهی ناشنوا- حتی در سطح 
تحصیالت تکمیلی- به تعداد انگشتان یک دست 
هم نمی رسد و این نشان می دهد وزارت علوم هیچ 
امکاناتی برای ادامه تحصیل افراد ناشنوا پیش بینی 
نکرده و این کمبودها مانع رشد ناشنوایان شده است. 
دکتر محمودنژاد در خصوص اشــتغال ناشنوایان 

می گوید: بر اســاس قانون، 3درصد 
اســتخدام ها ویژه معلوالن است که 
متأسفانه این قانون آن گونه که باید 
اجرا نمی شــود و در صورت اجرا نیز 
ناشنوایان از آن محروم اند. در حالی که 
ما بارها در جلسه هایی که با صنعت 
و معدن و خودروســازی داشته ایم 
اعالم کرده ایم از ناشنوایان می توان 
در مشاغل پر سر و صدا که آلودگی 
صوتی باالیی دارد و روی شنوایی افراد 
سالم تأثیر منفی می گذارد، استفاده 
کنند و از این طریق عالوه بر حفظ 
سالمت افراد جامعه و پیشگیری، از 
توانایی های افراد ناشنوا نیز استفاده 

شــود. زیرا افراد ناشنوا از مهارت های دستی باالیی 
برخوردارند و در مشاغلی نظیر سنگبری، جوشکاری، 

چکش کاری های الزم در صنایع خودروسازی و امثال 
آن ها بسیار موفق هستند .

 تولد ساالنه بیش از 5هزار ناشنوا در ایران 
وی با اشاره به اینکه ســاالنه بیش از 5هزار ناشنوا 
در ایران متولد می شــوند، می گوید: تعداد زیادی از 
این نوزادان می توانند به کمک وزارت بهداشــت و 
سازمان بهزیستی با مداخالت پزشکی- نظیر ایجاد 
کانال شــنیداری، تقویت شنوایی و کاشت حلزون 
گوش- از نعمت شنوایی برخوردار شوند، اما متأسفانه 
ساالنه وزارت بهداشت به دلیل کمبود امکانات یک 
هزار و 500 نفــر از این نوزادان را تحت درمان قرار 
می دهد و 3هزار و 500 نوزاد به جامعه ناشــنوایان 

افزوده می شوند.
وی ادامــه می دهد: در حالی کــه اگر دولت با 
حمایــت مالی از این نوزادان نســبت به درمان 
رایگان آن ها اقدام کند، هر یک از این نوزادان با 
هزینه ای حدود ۲0میلیون تومان درمان خواهند 
شد و این در حالی اســت که هر فرد ناشنوا در 
طول زندگی خود 500میلیون تومان برای دولت 
هزینه دارد و این پرسش مطرح است چرا دولت 
برای درمان این نوزادان قانونی تصویب نمی کند 
که وزارت بهداشــت ملزم به درمان رایگان آن ها 
شود. بر اســاس آمارهای اعالم شــده از سوی 
اکنون  سازمان بهزیســتی ما 
1۲0هزار ناشــنوای شناسایی 
شــده در کشــور داریم که با 
افراد کم شــنوا به  احتســاب 
۲۲0هزار نفر می رســند و این 
در حالی است که می توانستیم 
با درمــان به موقع آن ها تعداد 
قابل توجهــی از این آمارها را 
کاهش دهیــم. به گفته دکتر 
از  اندکی  تعــداد  محمودنژاد 
درمان ناپذیر  ناشــنوا  نوزادان 
هســتند که الزم است برای 
آن هــا تمهیداتی اندیشــیده 
شود تا بتوانند مانند سایر افراد 
جامعه از حقوق اجتماعی خود 
بهره مند شوند که در این بین می توان به استخدام 

رابط ناشنوا با هزینه بهزیستی اشاره کرد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق مادی و معنوی معلوالن کشور:

صدای220 هزار ناشنوای ایرانی را بشنویم

ساالنه3هزار و500 
نوزاد به جامعه 

ناشنوایان افزوده 
می شود 
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۰۸
۵۲
۴

ا﹠︖︀﹡︉ ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ︋︣و﹝﹠︡ ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی ︎︥و405 
﹝﹢︑ــ﹢ر  و ︫ــ﹞︀ره   83032206 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
12483057007 ︋ــ﹥ ︻﹙ــ️ ﹁﹆ــ︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁ــ︣وش 

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

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 ٩٠٠٢٩۵۶۴٣ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  دا﹡︪ــ︖﹢ی  ﹋︀رت 
︋ــ﹥  ﹝︣︋ــ﹢ط   ﹤︋︪ــ︣و ﹡ــ﹢ر  ︎﹫ــ︀م  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
﹁︀︵﹞﹥ ︫ــ︀﹋︣ی ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩٠٨۵٠٠٣٢۶٨٧︨ــ︀﹋﹟ 
︫︨︣ــ︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ . 
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۹۸
۰۸
۵۳
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︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ون ﹡﹫︧︀ن 
﹝︡ل ٨٧ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٩ – ١١٣ب۶٩ و︫ــ﹞︀ره 
 ﹅﹚︺︐﹞ LI ۵٨١١۶ ﹩﹝﹢︑ــ﹢ر۴۴٧٢۶٧ و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
︋ــ﹥ ︻﹙ــ﹩ ﹝ــ︣اد ﹍﹫﹠ــ﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗﹥ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ا︻︐︊︀ر
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︠ــ﹢دروی                                                               ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩   ︡ ︨ــ﹠ و  ﹝︱ــ︣ی   ︡ ︨ــ﹠  ،︤ ︨ــ︊ ︋ــ︣گ 
ــ﹞︀ره  ــ﹥︫  ︡ رو︾﹠ــ﹩︋  ــ﹀﹫ ام وی ام ﹝ــ︡ل ١٣٩٢ ر﹡ــ﹌︨ 
-MVM477F ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝ ︣ان ٣۶︫  ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۵٨ص٩۴ ا
 NATFBAMD0D1011370 ﹩ ︀︨ ﹞︀ره︫  JAD013210 و︫ 
️ ﹁︀︵﹞ــ﹥ ا︑︀دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥  ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤︋

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۵۲
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 ﹤︋ ﹩﹡﹢︐︋︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠︀ور ︋﹥ ر﹡ــ﹌ ز
︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٨ ا︣ان ٧٣۶ ع ۶١ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
١٠٠۶٠۶١۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ١۴۴٧۵١٧٠ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ﹁﹫﹢︲﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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ا﹠︖︀﹡︉ ا︨﹅ ﹋﹞︀ل ︑︀ران ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی ︎︥و ۴٠۵ 
ــ﹞︀ره  ــ︣︋︀﹡﹩ ٧١٧ د ۵٧ ا︣ان ٣۶ و︫  ــ﹞︀ره︫   ︫﹤︋
︋︡﹡﹥ ٨١٠٠٣٢٧٣ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢٢۵۶٨١٠٣٣٨٧ 
︋ــ﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁ــ︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ 
 ︣﹨ ﹤︙﹡︀﹠ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹜︢ا
﹋ــ︦ اد︻︀﹩ در ﹝ــ﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد ︸︣ف 
﹝︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫︣﹋️ 
ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫ــ︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ 
 ️﹚﹞ ا︨ــ️ ︎ــ︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞

﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

س
,۹
۸۰
۸۴
۹۵

︣ا︨︀ن  ﹢درو︠  ︣﹋️ ﹝﹠﹙﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︣ان︠  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧۶١۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣١٨۶۵

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠٩ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢,٧١٨٢٩ ﹝﹢رخ 
١٣٩٨,٠۶,١١ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 
︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٩٣۴۶٢٨۵١٣ و آ﹇︀ی   ︋﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︦﹫ر ️﹝  ︨﹤ آ﹇︀ی ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︧﹫﹟ زاده︋ 
ا﹝﹫︡ ︠︡ا︀ری ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٣١٠٢۵۴٣١ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و آ﹇︀ی ﹝︡ی 
︾﹀︀ری ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴٣٩۶٠٠٧٢٩ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و آ﹇︀ی ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︧﹫﹟ زاده 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ا︗︣ا ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ ی اوراق   وا︨ــ﹠︀د ︋︀دار 
و︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ ︎︦ از ︑︭﹢﹫﹨ ︉️ ︑︭﹀﹫﹥ ︻﹑وه ︋︣﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ︀ ا﹝︱︀︔︀︋️ آ﹇︀ی 
 ︦﹫ر ︉︀﹡) ︀ری︡ا ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︧﹫﹟ زاده (﹝︡︣ ا︗︣ا ) و ﹊﹩ از دو ا﹝︱︀ی آ﹇︀︀ن ا﹝﹫︡︠ 
﹨﹫ــ️ ︑︭﹀﹫ــ﹥ ) ﹞ ︀︡ی ︾﹀︀ری (︻︱ــ﹢ ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ) ﹝︺︐︊︣ ︋︀︫ــ︡ ۴- ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی 
︋︀ا﹝︱︀︔︀︋️ آ﹇︀ی ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ︧ــ﹫﹟ زاده (﹝︡︣ ا︗︣ا ) و در ︮﹢رت ﹜ــ︤وم ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی 

.︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ و ( ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ )︀ریا﹝﹫︡ ︠︡ا
(۶١٣۵۶٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۸۴
۹۲

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ر ︑︣ا︋︣ ﹋﹫︀ن︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۴٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶۴٧٩۶١

ــ︣﹋︐︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏                            ︫﹩﹀﹠ ــ﹞︀ره ٩۶,٣٠٢۴ ﹝ــ﹢رخ ٩۶,۶,٢٢ ا﹡︖﹞﹟︮  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,٠۶,١٩ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: -آ﹇︀ی ﹝︖︐︊﹩ ︋︀رو﹡︡ ︋﹥ 
ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ︣ه ۴٠٧١٠٧۵٨۶۴ -آ﹇︀ی ﹡﹢روز  ︨﹤ ︀﹡﹛ ﹜﹫﹑ ﹫︡ری︋  ︨ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴٠٧١١٩۴٩۴۴ -︠ 

 ︻﹙ــ﹩ ︻︤ــ︤ی ﹇﹢﹝﹩ ﹩ ︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩٠٧۴٩۵١۶٨٢٨ -︠︀﹡ــ﹛ ا﹋︣م ر﹝︱︀﹡﹩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ ٠٩٣٩٠٧۵٠۴٠ ( ︠︀رج از 
︨︀﹝︡اران و ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ) ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و︑︺︡آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ 

︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
(۶١٣۵٢٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۸۴
۹۱

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ر ︑︣ا︋︣ ﹋﹫︀ن︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۴٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶۴٧٩۶١

 ﹩﹀﹠ ــ﹞︀ره ٩۶,٣٠٢۴ ﹝ــ﹢رخ ٩۶,۶,٢٢ ا﹡︖﹞﹟︮  ︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۶,٠۶,١٩ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹟﹫﹫︺︑ ﹏ــ﹥ ﹇︣ار ذ ــ︀ل︋  ︣ای ﹝︡ت ٢︨  ــ︡ : ١ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︣ا︨ــ︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︠  ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹞ــ﹏ و ﹡﹆﹏︋ 
﹎︣د ﹑﹫﹛ ﹜﹡︀︠ :︡﹡︡﹫︡ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٠٧١٠٧۵٨۶۴ و آ﹇︀ی ﹡﹢روز︻﹙﹩ ︻︤︤ی ﹇﹢﹝﹩ ﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩۵١۶٨٢٨ و آ﹇︀ی ﹝︖︐︊﹩ 
︋︀رو﹡︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٠٧١١٩۴٩۴۴ ٢ - آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ا﹝﹫﹠﹩ ﹢﹝﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶٨۴٨٨٩٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ﹜﹫﹑ 
 ️︗ ️﹛︀︨٣- روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ر .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ︣ادی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٩٧٠١۵٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای﹞

درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡.
(۶١٣۵٢٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن  آ﹎﹩ ا﹡﹑ل︫ 
اـ︣ان ︠ـ﹢درو ︠︣ا︨ـ︀ن ︫ـ︣﹋️ 
ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ١٧۶١۴ و   ︫﹤ ︑︺︀و﹡ـ﹩︋ 

١٠٣٨٠٣٣١٨۶۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠٨ و ﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
٢,٧١٨٣١ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١١ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر 
و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ︀ذ ︫ــ︡ : - ︫ــ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر در ︑︀ر︑ا ﹏ذ
 ﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹩﹡︀︪﹡ و ︡ا︻﹑م ﹎︣د ﹏﹠﹞ ق﹢﹁
:︠︣ا︨︀ن ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۵۵ ︗︀ده ﹝︪︡ ﹡﹫︪︀︋﹢ر﹋︡ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٣۵٣١١٣١١٣ ﹩︐︧︎
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۶١٣۵۶٧) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۸۴
۹۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹋︀︫﹩ ︨﹠︐﹩ 
﹇︡س ر︲﹢ی ︫ـ︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ـ﹞︀ره ︔︊️ ٧۶٢۶ و︫   ︫﹤︋

١٠٣٨٠٢٣۴٢٢٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س 
ــ︡.  ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟︫  ︗ــ️ درج آ﹎ــ﹩ ﹨︀ی︫ 
- ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹀﹫ــ︡ را﹨︊ــ︣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
١٠٨۶١٨٣۶۵٣١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︋︣ای 
﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︮﹢ر︑︀ی 

.︫︡ ︉﹢︭︑ ︨︀ل ١٣٩٧ ﹩﹛︀﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۶١٣۵١۶) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۸۴
۹۰

︎﹫ــ︣و ︀پ آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︫ــ︣﹋️ 
﹝﹠﹙ــ﹥ ﹝︀︨ــ﹥ ﹋︀ر ︋﹥ ︔︊ــ️ ٢۶١۶ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
 ٣ ︮﹀ــ﹥   ٩٨/٧/۶ ﹝﹢ر︠ــ﹥   ١٠٣٨٠١٨١٠٠٩٠
 ﹟︡︋ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹫︮ ︨︣ا︨︣ی  ﹡﹢︋️ ︨ــ﹢م

و︨﹫﹙﹥ ا︮﹑ح ﹝﹫﹍︣دد .
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۰۵
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﹤﹫
﹑

ا︮

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︨︣و︦ ﹨︀ی ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣﹠﹏

﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︨︣و︦ ا︀ب و ذ﹨︀ب 
︎︨︣ــ﹠﹏ ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی دا﹝︍︣وری ﹝︤ر︻﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︠﹢د وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۵ ︗︀ده ︨ــ︣︠︦ را 
از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت 
︋ــ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡- ︠﹫︀︋︀ن 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀ــ﹩) ︎﹑ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/١۴ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ﹝︡ارک و 

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

﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥  ︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س︋   ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١︋   ︫﹤ ١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل︋ 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

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

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

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 
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ا︵﹑︻﹫﹥
 ﹝︖﹞ـــ︹ ︻﹞ـــ﹢﹝ــ﹩ ︋︣﹎ــــ︤اری ا﹡︐ـــ︀︋ـ︀ت                                    
( ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︋︀زر︨︀ن) ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︣﹨︀ی 

︑︖︧﹞﹩ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ١٨ ️︻︀︨ ︣﹞ ز﹝︀ن : ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ١١

︀رک ﹝﹙ــ️ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩   ︎︡︀ن :﹝︪ــ﹊﹞ 
﹨﹠︣ی ا﹝︀م ر︲︀ (ع)
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

محافظ شخصی ملک سلمان پادشاه عربستان به طرز مشکوکی به قتل رسید 

آیا  دست»بن سلمان« به خون »خاشقچی« دیگری آغشته شده؟
  جهان/ مهدی خالدی  هنوز تبعات قتل فجیع جمال خاشقچی 
منتقد دربار ســعودی بر سر حکام آل سعود سنگینی می کند و این 
پادشاهی نتوانسته از زیر بار رسوایی آن کمر راست کند، که رسانه ها از 
قتل مشکوک »عبدالعزیز الفغم« محافظ شخصی ملک سلمان پادشاه 
عربستان خبر دادند؛ اقدامی که از تداوم جنگ قدرت گسترده در پشت 
پرده خاندان آل سعود حکایت دارد. اگرچه سخنگوی پلیس مکه کمی 
بعد با صدور بیانیه ای رسمی ضمن تأیید خبر قتل محافظ شخصی 
ملک سلمان، کشته شدن الفغم را به سبب اختالفات شخصی دانسته، 
اما بسیاری از ناظران و تحلیلگران این موضوع را مشکوک و توطئه ای از 
سوی دربار آل سعود دانسته اند. در بیانیه پلیس آمده است که محافظ 
شخصی پادشاه عربستان به ضرب گلوله دوست خود و در استان جده 
کشته شد. فرد ضارب نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی کشته 
شده است. بسیاری از کاربران فضای مجازی کشته شدن سریع فرد 
ضارب را مشــکوک قلمداد کرده و نوشته اند که شاید دولت سعودی 

خواسته با کشتن وی حقایقی را کتمان کند. 

 »الفغم« در قصر پادشاهی کشته شده نه در جده
این در حالی است که »محمد العتیبی« فعال عربستانی، به نقل از یکی 
از اقوام مقتول در توییتر خبر داد وی در جریان سوءقصد نافرجام به 
جان ملک سلمان در قصر پادشاهی، کشته شده است. »علی االحمد«، 
روزنامه نگار تحقیقی سعودی نیز در حساب کاربری اش در توییتر با 
بیان اینکه محافظ شخصی ملک سلمان، چند روز پیش از سمتش 
عزل شده بود، مرگ الفغم را مشکوک خواند. »مجتهد« افشاگر معروف 
عربستانی اما در توییتر خود نوشت که بر خالف ادعای مقامات سعودی 
»عبدالعزیــز الفغم« در زمان قتل نه در منزل دوســتش بلکه در کاخ 
پادشاهی حضور داشته است. او در ادامه نوشت: الفغم از اعضای قدیمی 
گارد حفاظتی بود و از این رو به کل خاندان آل سعود وفاداری داشت 
و در نظر ولیعهد روی وفاداری او به شــخص خاصی نمی شد حساب 
باز کرد. محمد بن سلمان نیز بارها گفته بود که قصد دارد او را کنار 

بگذارد.
 عالوه براین »محمد المسعری« معارض سعودی مقیم در لندن پنج 
ماه پیش نســبت به امکان قتل عبدالعزیز الفغم به دست محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی هشدار داده بود. المسعری در پیامی توییتری 
نوشته بود: عبدالعزیز الفغم... بن سلمان فردا سر تو و اعضای گروهت 
را زیر آب خواهد کرد و افرادی از گروه کلمبیایی بلک واتر را جایگزین 
شما خواهد کرد. گفتنی است عبدالعزیز الفغم سال 1410 هـ . ق وارد 
دانشکده نظامی ملک خالد شــد و پس از دانش آموختگی در سال 
1412 به گارد حفاظتی پادشاهی پیوست. الفغم ابتدا محافظ شخصی 
ملک عبداهلل پادشاه سابق این کشــور بود که بعد از فوتش محافظ 
شخصی ملک سلمان شد. ملک سلمان در سال 201۷ با ترفیع درجه 

الفغم، به وی درجه سرتیپی داد. وی به همراهی همیشگی با پادشاه 
سعودی معروف بود. خبر کشته شدن محافظ شخصی ملک سلمان در 
حالی منتشر می شود که جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
که از سال 201۷ در آمریکا تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست بود، روز 
2 اکتبر سال گذشته میالدی پس از ورود به کنسولگری عربستان در 
استانبول ناپدید شد. شواهد نشان می دهد او در کنسولگری عربستان 
در ترکیه به قتل رســیده و جسدش تکه تکه شــده و از آنجا خارج 

شده است. 

 حاکمیت بحران بی اعتمادی بر رأس نظام سعودی 
جعفر قنادباشــی، کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با قدس در 
تحلیل تحوالت اخیر و افزایش جنگ قدرت در خاندان ســعودی با 
بیان اینکه آل سعود هیچ گاه در طول زمامداری بیش از 80 ساله خود 
تا این حد دچار اختالف و چند دستگی نبوده گفت: اگرچه از همان 
ابتدای شکل گیری رژیم سعودی اختالف وجود داشته اما اکنون این 
منازعه درون قبیله ای گسترش یافته  که این مسئله می تواند تضعیف 
بیشتر آل سعود را در صحنه داخلی و بین المللی به همراه داشته باشد. 
وی با بیان اینکه نزاع میان دو قبیله و جریان قدرتمند »السدیری ها« 
و »الشمری ها« در عربستان تاریخی بوده و به ویژه با به قدرت رسیدن 
ملک عبداهلل پادشاه ســابق که به قبیله شمری وابسته بود، افزایش 
یافت افزود: اما با مرگ او در سال 201۵ و روی کار آمدن ملک سلمان 
روند حذف اعضای قبیله مادری عبداهلل از هرم قدرت کلید خورد. این 
روند حذف مخالفان در چند سال گذشته نیز به شدت ادامه داشته، 
طوری که کنار گذاشتن محمد بن نایف از مقام ولیعهدی و جایگزینی 
محمد بن سلمان را نیز در همین حوزه و در راستای هموار شدن راه 

این شاهزاده جاه طلب جوان برای رسیدن به رأس هرم قدرت می توان 
قلمداد کرد. این تحلیلگر مسائل منطقه ادامه داد: قتل خاشقچی نیز 
در همین پازل حذف مخالفان بن سلمان قابل تحلیل است؛ چراکه 
ریاض دریافته بود وی اطالعات حساسی را در اختیار دارد که می تواند 
برای آینده ولیعهد مشکل ســاز شده و چالش آفرین باشد. بنابراین 
اکنون آل سعود به شــدت ضعیف و آسیب پذیر و بحران بدبینی و 
بی اعتمادی بر رأس آن سایه افکنده است، تا جایی که چند سال است 
که محافظان بســیاری از شاهزادگان سرشناس سعودی از جمله بن 

سلمان به اکیپ های امنیتی آمریکایی سپرده شده است. 

 تخریب بیش از پیش وجهه بین المللی سعودی
احمد بخشایش اردستانی دیگر تحلیلگر مسائل منطقه نیز با بیان اینکه 
جنگ قدرت در خاندان سعودی وجود داشته، گفت: نکته ای که اکنون 
وجود دارد تأثیر این مسئله بر وجهه بین المللی آل سعودی است. وی 
تصریح کرد: اگر مشــخص شود این قتل هم با هدایت دربار سعودی 
صورت گرفته این مســئله قطعاً روابط ریاض با شرکای غربی آن را 
تحت تأثیر قرار داده و فشار بین المللی بر ریاض که تحت فشار جنگ 
یمن نیز قرار دارد را افزایش خواهد داد. بخشایش اردستانی ادامه داد: 
محمد بن ســلمان در حالی که با همه ابزارهای پنهان و آشکار برای 
حذف مخالفانش تالش می کند، در همین حال با به راه انداختن شوی 
نمایشــی و دادن آزادی های صوری به مردم عربستان در صدد است 
این گونه وانمود کند که در مسیر حرکت کشورش به سمت آرمان های 
غربــی قرار دارد، اما همین ولنــگاری فرهنگی او هم جز برانگیختن 
مخالفت جامعه سنتی عربستان هیچ دستاوردی برای او نداشته و در 

نهایت مرگ آل سعود را نزدیک تر خواهد کرد.

رئیــس مجلس  پلوســی،  نانســی  رویترز: 
نمایندگان آمریــکا می گوید افکار عمومی این 
کشور به سمت استیضاح ترامپ تغییر کرده و 

اتهام وی در ماجرای اوکراین گیت واضح است.
العهد: گردان های الناصر صالح الدین شــاخه 
نظامی جنبــش مقاومت مردمی فلســطین 
همزمان با نوزدهمین ســالگرد تأســیس این 
جنبش از موشک جدید خود رونمایی کرد. این 
موشک یک کالهک انفجاری پر قدرت داشته و 

برد آن به2۵ کیلومتر می رسد.
المسیره: »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در سخنانی عملیات »نصر من اهلل« 
در نجــران را بزرگ ترین عملیات از آغاز تجاوز 
سعودی به یمن خوانده و گفت: این عملیات در 
2۵ آگوست )24 مرداد ماه( و پس از رصد دقیق 
اطالعاتی آغاز شد. مساحت جغرافیایی آزادشده 
در طول این عملیات بــه ۳۵0 کیلومتر مربع 
رسیده و خسارت های وارد شده به متجاوزان در 
مجموع از ۵00 کشته و زخمی نیز فراتر می رود. 
در این عملیات همچنین اعضای تیپ »الفتح« در 

نجران به طور کامل تسلیم ارتش یمن شدند.
راشا تودی: برآوردهای اولیه نشان می دهد تنها 
2 میلیون نفر از مجموع 9 میلیون ثبت نام کننده 
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت 
داشتند که این میزان در مقایسه با سال 2014، 

کاهش چشمگیری داشته است.
المیادین: مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعالم 
کرد رژیم صهیونیستی از آغاز انتفاضه االقصی 
در سال 2000 تاکنون 119 هزار مرتبه اقدام به 

بازداشت فلسطینیان کرده است.
یونهاپ: چیــن در رژه نظامــی اخیر خود 
دستاوردهای جدید نظامی اش و از جمله یک 
موشک هسته ای را به نمایش گذاشت  که در 

عرض نیم ساعت به خاک آمریکا می رسد.
سی ان ان: با گذشت تقریباً یک ماه از طوفان 
ویرانگر »دوریــان« در جزایر »باهاما«، همچنان 
600 نفر ناپدید هستند و احتماال آمار قربانیان 

این حادثه به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
فرانس 24: به دنبال تصمیم »کری الم« برای 
ســفر به پکن در روز اول اکتبر برای شرکت در 
جشــن روز ملی این کشــور، معترضان هنگ 
کنگ این ســفر را بهانه کرده و روز یکشنبه به 
اغتشاشات و ناآرامی ها در این منطقه دامن زدند.

 عملیات »نصر من اهلل« 
و ضربه ای که به قلب سعودی اصابت کرد

مهر: عصر روز شــنبه بــود که جنبش 
أنصــاراهلل یمن از یک عملیــات بزرگ و 
گسترده علیه متجاوزان سعودی و مزدوران 
آن هــا در یکی از شــهرهای مرزی یعنی 
محور نجــران، پرده برداشــت. درهمین 
ارتباط، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن اعالم کــرد در جریان این 
عملیات سه تیپ دشمن به طور کامل نابود 
شد و مقادیر زیادی سالح و مهمات از دشمن به غنیمت گرفته شد. یک منبع نظامی 
انصاراهلل نیز تأکید کرده است که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی عملیات نظامی 
را در عمق ۵00 کیلومتری در منطقه نجران سعودی انجام داده و بیش از 2هزار نفر از 

نظامیان با تابعیت مختلف از جمله عربستانی به اسارت درآمده اند.
سعودی های سرمست از پول بادآورده نفت که در ابتدای تجاوز به یمن وعده فتح یک 
هفته ای صنعا را می دادند امروز تا خرخره در باتالق این اشتباه خود گرفتار و به دنبال 
راه فراری می گردند. واقعیت این است که آنچه سعودی ها پیش از آغاز تجاوز نظامی به 
یمن فکر آن را نمی کردند، مقاومت جانانه مردم و نیروهای نظامی این کشور بود. ریاض 
گمان می کرد که یمن به دلیل ضعف در برخورداری از تسلیحات پیشرفته جنگی و 
عدم بهره مندی از جدیدترین تاکتیک های نظامی، به هیچ وجه توانایی مقابله با یک 
ائتالف چندجانبه در عرصه میدانی را ندارد و در یک بازه زمانی بسیار محدود به زانو 
درخواهد آمد. با این حال، مقاومت مردم یمن از یک سوی و قدرت نظامی ارتش این 
کشــورـ  که در عملیات نصر من اهلل به منصه ظهور رسیدـ  از سوی دیگر، موجبات 
غافلگیری سعودی ها را فراهم آورد و آن ها دریافتند که در ارزیابی میزان قدرت طرف 
مقابل خود دچار اشتباه محاسباتی شده اند. تجربه نزدیک به پنج سال گذشته نشان 
داده است که هرچقدر ماجراجویی سعودی ها در یمن بیشتر به طول بینجامد، آن ها از 
افزایش قدرت نظامی نیروهای یمنی بیشتر غافلگیر خواهند شد. عملیات نصر من اهلل 
یکی از بزرگ ترین غافلگیری هایی است که در طول این سال ها برای عربستان سعودی 
اتفاق افتاده اســت و بعید به نظر می رســد که متجاوزان از این عملیات درس عبرت 
نگیرند. بدون شک عملیات های گسترده نیروهای یمن علیه متجاوزان سعودی مانند 
عملیات نصر من اهلل و عملیات توفانی در قلب آرامکو می تواند در جنگ علیه یمن جنبه 
بازدارنده داشته باشد؛ به ویژه اینکه سعودی ها نشان داده اند که هیچ عزمی برای پایان 
دادن به این جنگ ندارند. در هر صورت، تغییر معادالت قدرت به نفع مقاومت در یمن، 

به چالش غیر قابل حل برای ائتالف متجاوز سعودی تبدیل شده است.
عالوه بر آنچه که گفته شد، درحال حاضر امارات متحده عربی نیز به شدت از حمالت 
احتمالی بعدی مقاومت یمن هراسان است. اماراتی ها دیگر به این یقین رسیده اند که 
یمنی ها توانایی زدن ضربه های هولناک به آن ها را دارند. این بدان معناســت که در 
روزهای آینده ممکن است مقامات ابوظبی به تصمیم خود برای خروج از یمن جامه 
عمل بپوشانند. بر اساس آنچه که گفته شد، معادالت قدرت در یمن به نفع نیروهای 
مقاومت در این کشور تغییر کرده است و امروز سرنوشت نبرد در دستان آن ها قرار دارد 
نه ائتالف متجاوز سعودی. به نظر می رسد که عملیات »نصر من اهلل« فصل نوینی را در 

عرصه نبرد نیروهای یمنی با متجاوزان سعودی رقم زده است.
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      صفحه 8

« فراخوان مناقصه عمومى نوبت دوم »
دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى شهرستان تربت جام در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت  ﹡︀زک ﹋︀ری ﹝︣﹋︤ ︫﹞︀ره ٣ ︫︣ی 
︠﹢د را ︋﹥ ︫ــ︣ح ︗︡ول ذ﹏ در ︫︨︣ــ︐︀ن ︑︣︋️ ︗︀م را ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ( ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ ) وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︡︋ .︡︀﹟ ﹝﹠︷﹢ر از ︫︣﹋︐︀ی 
 ﹤ ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آــ︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ﹜︽٩٨/٧/١۶ ️︀ ︗︑ ️﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  دارای ︸︣﹁﹫ــ️ آزاد و ︑︖︣︋ــ﹥ ﹋︀ر﹨ــ︀ی ﹝︪ــ︀︋﹥ د︻﹢ت︋ 
 ︀م ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ ︑︀ر︗ ️︋︣︑ ﹩﹊︫︤ ︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م︎   ︨، ﹩︐︪  ︋︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫  ﹥ آدرس ︑︣︋️ ︗︀م︠  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹊︡ه︋  اداره ا﹝﹢ر︎ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ را ﹤︵﹢︋︣﹞ ٩٨/٧/٢۴ ا︨﹠︀د

: ︳︫︣ا ︣︀︨
١ – ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ ︫︨︣︐︀ن ︑︣︋️ ︗︀م

٢ – د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت: د﹁︐︣  ﹁﹠﹩ دا﹡︪﹊︡ه                                  ٣- ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر ( ︎︣وژه ﹡︀زک ﹋︀ری )  : ٣ ﹝︀ه       
 :︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎︣وژه ︋﹥ ︫︣ح ذ

*  ﹡︀زک ﹋︀ری ﹝︣﹋︤ ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ٢۵٠ ﹝︐︣ی ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ١۵/٣۶٠/٠٠٠ ر︀ل 
-۵︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ︫︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ((  ۵ ا︋﹠﹫﹥ )) ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۶- ا︻︐︊︀ر ︎︣وژه ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ا︠︤ا ( ٧١٣ ) ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ٩٧/٧/١٨  ︑︀ر ︨︣ر︨﹫︡ ١۴٠٠/۵/١٨ از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
٧ – ﹝︡ارک ﹐زم ︋︣ای ︑﹫﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری و در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .

٨ – د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹋︡ام ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
٩-﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٠-︑︱﹞﹫﹟  ︫︣﹋️  در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق وار︤ ﹡﹆︡ی ︋︪︣ح ︗︡ول ذ ﹤︋  ﹏︧︀ب ︨︍︣ده دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ︑︣︋️ ︗︀م و ︀ ﹝︺︀دل آن ︋﹥ ︫﹊﹏ 

 ( ︫︡︀︋ ﹟﹢﹡ از ︋︀﹡﹉ ا﹇︐︭︀د ︡︀︊﹡ ︮︀دره ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲) .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲
     .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠️و ﹇︣ا ﹩︀︪﹎︀ز ︀︀ن ﹝﹙️ ار︨︀ل ﹝︡ارك در ﹝﹏  د﹁︐︣ ر︀︨️ دا﹡︪﹊︡ه︋  ︦ از︎  ﹫︪ــ﹠︀دات ر︨ــ﹫︡ه ︡ا﹋︓︣ ٧ روز︎   ︎﹤﹫﹚﹋-١١

١٢-︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س : ٠۵١۵٢۵٢٩۴١٢

/ع
۹۸
۰۸
۵۰
۹

بر آورد اوليه (ريال )متراژ پروژهتعداد پروژهمحل هاى موضوع قرارداد ( مرحله نازك كارى )رديف

12503/840/000/000مركز بهداشتى درمانى شماره 3 شهرى1

مبلغ تضمين ( ريال ) محل هاى مورد مناقصه جهت انجام مرحله نازك كارى رديف

 150/000/000مركز 3 شهرى 1

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ( ︫﹞︀ره ٢٨-١-١-٩٨)(﹡﹢︋️ اول)
١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫ــ﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر 

︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١
٢-  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹋﹠︐﹢ر د︖﹫︐︀﹜﹩ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣

٣-  ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : در ︨︀︻️ اداری ( از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠ از ︑︀ر ٩٨/٧/٩ ﹜︽︀️ ٩٨/٧/١۴ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری
۴-  ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از

۵-  آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir  و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس

۶-  آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د : ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل - ︡ ﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را - ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧ - ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس -  ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت 
٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑ -

٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د :  ︨︀︻️ ١٢ ︸︣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢۵
٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس - ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

٩-  ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٩ ︋︀ ︱﹢را︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی 
﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ﹝︪︣وط ،  ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .

١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️ 
١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ٨۶٨٫۴۴٩٫۴٠٠ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ، ﹉ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ 
︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠︀ ︑︱﹞﹫﹟  ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د   ︎︣︀ــ  ︨︀ ︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︀︧︐﹩ در︎   ︋﹤﹋ ︫︡︀ ــ︣﹋️ ﹝﹩︋   ︫﹟︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا

︫︡ه ︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد ︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...)  ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢-  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٣-  ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

        ۶١٣۴٧۴ :﹤︨︀﹠︫ 
١۴-  ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️   .                                                                                                                                

شركت توزيع نيروى برق استان فارس
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آگهى عمومى مناقصه (نوبت اول)
︀ ﹝︪︭︀ت  ︣وژه ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای︋  شهردارى قم در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م︎ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹫︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ︣ز ﹩﹚﹋ ︳و ︫︣ا

مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار(ريال)مبلغ برآورد كل (ريال)عنوانشناسه مناقصه

06/ن/98
خريد كت و دو شلوار كاركنان 

10,000,000,000500,000,000شهردارى قم

١-﹝︡ت ا﹡︖︀م ︎﹫﹞︀ن  ︫︩ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                                 ــ︣داری ﹇﹛︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان︫  ــ﹥︨  ٢-﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝︐ــ︣م ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︵︣ــ﹅ ﹝︣ا︗︺ــ﹥︋ 
       .︡﹠︀﹝﹡ ︀ل ا﹇ــ︡امــ﹢ن (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ر﹫﹚﹫﹞ دو  ︼﹚︊﹞ ﹤ Peyman. Qom.ir ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 

(﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ﹝﹩ ︋︀︫︡.)
٣-︎﹫︩ ︎︣دا︠️: ﹝︴︀︋﹅ ︑︊︭︣ه (١) ︋﹠︡ (٣-٢) ﹇︣ارداد، ︑︀ ︨ــ﹆︿ ٢۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد در ﹇︊︀ل ا︠︢ 

︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︡ون ﹋︧︣ ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ︫﹢د.
︀︨-۴︣ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک درج ︫︡ه ا︨️.

︀﹡﹊﹩ ٢- ﹝︴︀﹜︊︀ت  ️ ﹡︀﹝ــ﹥︋  ﹢رت ١- ︲﹞︀﹡  ︮﹤ ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹨︣ ﹉ از ﹝︺︀﹝ــ﹑ت:︋  ۵-︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
ــ︣داری ﹇﹛                                                        ﹥ ︧ــ︀ب︫  ــ︡ه ٣- و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝ــ﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨ــ️. ︗ــ️ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋  ــ︡ه ︑︀﹫ــ︫︡  ︋﹙﹢﹋ــ﹥︫ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ︣ان ا﹇︡ام︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ا ︀ره﹝︫  ﹤︋ ︫︣ ﹉﹡︀︋ ︤د﹡ (ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹟︧ ︨︍︣ده)
.(IR 07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54) :﹜﹇ ︣داری︫ (︀︊︫)︣ان︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ا ۶-︫﹞︀ره

٧-﹝︣︠ ️﹚︡ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د:
-﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨﹠︀د: از روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ ﹜︽︀️ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١٣٩٨/٠٧/٢٠

-﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: از روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ ﹜︽︀️ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١٣٩٨/٠٧/٢٣
﹫︪﹠︀د ارا︀﹝﹡ ﹤﹠︡. ا﹝︱︀ء ا︨﹠︀د  ﹥ ﹨﹞︣اه︎  ٨-﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹊﹙︿ ا﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک را ا﹝︱︀ء ﹋︣ده و︋ 

  .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳و ﹝︡ارک ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل ︑﹞︀﹝﹩ ︫︣ا
 ️︗ ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٣۶١٠۴١٧٩-٠٢۵ و  ︫︀ ︣داری ﹇﹛︋  ︀ وا︡ ر﹁︀ه︫   ︋﹩︭︭︑ ــ﹢ا﹐ت  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︀︨ــ  ︎️︗-٩
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶١٠۴٣٠٩–  ٠٢۵  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀﹡︀﹝﹫︎ اداره ﹋﹏ ﹇︣ارداد﹨︀ و ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ا﹐ت﹢︨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎

.︡﹫︀﹞︣﹁
١٠-﹝﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ﹇﹛– ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩ ︮︡ر– ︗﹠︉ ︋﹢︨︐︀ن ︫ــ﹫︡ ︋﹠﹫︀دی– ︫︣داری ﹝︣﹋︤ی– 

︵︊﹆﹥ ︫︪﹛– اداره ﹋﹏ ︣ا︨️ 
*﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ︨ــ︀︻️ ︑ ︳︨﹢︑ ️﹋︀︎ ﹏﹢︣ا︨️ روز﹨︀ی ︫ــ﹠︊﹥ ﹜︽ ️︀︀ر︫﹠︊﹥ از ︨︀︻️ ٧:٣٠ ا﹜﹩ 

١۴:٠٠و روز﹨︀ی ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ︨︀︻️ ١٣:٠٠ ا︨️.
تاريخ آگهى  نوبت آگهىرديف

1398/07/08اول1

1398/07/10دوم2
 

اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︫︣داری ﹇﹛
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