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امروزه در اقتصاد جهانی دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه هژمونی اقتصادی آمریکا 
در حال افول اســت یا کل تمدن غرب. به نظر اولی درست تر می آید؛ چراکه در 
دومی روند صعودی متوقف شــده و در قوس نزول افتاده است، با این  حال اینکه 
هژمونی اقتصادی آمریکا رو به افول است و این امر در سال های اخیر سرعت هم 

گرفته، دور از ذهن نیست...

افول هژمونی دالر

گالیه مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین

درآمد34میلیاردیبیمهزائراناربعینکجاخرجمیشود؟

 اقتصاد  کلیات طرح تشــکیل وزارت 
تجارت و خدمــات بازرگانی ســرانجام با 
تصویب مجلــس روی میز کارشناســی 
شورای نگهبان قرار گرفت، اما تحلیلگران 
بیم آن دارند که با تشــکیل این وزارتخانه، 
مزیت های تولیدی و منابع ارزی کشور به 
پای اشتهای ســیری ناپذیر واردکنندگان 
قربانی شــود. بر اســاس تبصره یک این 
ماده واحده، با تبدیــل این طرح به قانون 
و تفکیــک وزارت صنایع و معادن و احیای 
وزارت بازرگانــی »همه وظایف و اختیارات 

موضوع ماده یک قانــون تمرکز وظایف و 
اختیارات مربوط به بخش کشــاورزی در 
وزارت جهاد کشــاورزی مصوب بهمن ماه 
91 به وزارتخانه های ذی ربط منتقل شده« 
و به تعبیری راه تولیــد و تجارت بار دیگر 
از هم جدا خواهد شد. دولت و نمایندگان 
حامی این طرح، تشکیل وزارتخانه بازرگانی 
را نیاز امروز اقتصاد و متأثر از شرایط خاص 
اقتصادی کشور در دوران محدودیت منابع 
و تحریم و راهی برای کاستن از مشکالت 
گوناگون حــوزه تنظیم بــازار و قیمت ها 

می دانند. احتمال تبدیل این وزارتخانه به 
مأمن واردکنندگان و رانت خواران ارزهای 
نفتی، تضعیــف بیش از پیــش تولید، بر 
باد رفتن دســتاوردهای سه سال اخیر در 
خودکفایی محصوالت راهبردی چون شکر 
و گندم و تراز تجاری بهبود یافته 5 میلیارد 
دالری بخــش کشــاورزی، هزینه بر بودن 
تشــکیل این وزارتخانه به میزان بیش از 2 
هزار میلیارد تومــان، مغایرت آن با قوانین 
و اســناد باالدستی و تجربیات اقتصادهای 
موفق دنیا مهم ترین دالیل مخالفان تصویب 

چنین قانونی اســت و بر اساس آن شورای 
نگهبان را به تعمق هر چه بیشتر و بررسی 
همه جانبه آن دعوت می کنند. نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس، در توضیح تبعات 
ضد تولیدی شکل گیری وزارت بازرگانی 
بــه خبرنگار ما می گوید: تولید، ســتون 
فقرات هر اقتصادی است و تا تولید نباشد 
نه خدمات شکل می گیرد و نه بازرگانی. 
تولید، اشتغال واقعی و ارزش افزوده خلق 

می کند و...
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ادعای پیروزی پیش از اعالم 
نتایج انتخابات افغانستان 

عبداهلل و غنی 
خود را برنده

نامیدند!

قدس روابط اقتصادی ایران 
با دومین اقتصاد جهان را 

بررسی می کند

»نگاه به چین« 
چرا و چگونه؟

 قدس از ایرادات کارشناسی تشکیل وزارتخانه تجارت گزارش می دهد 
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افق های نو پیش روی دانشگاه علوم اسالمی رضوی
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در مراسم نمادین تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم تربیت صاحبنظران دینی و اجتماعی در این دانشگاه تأکید کرد   

آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم اسالمی رضوی گفت: 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی باید دانشگاه نخبگان و 

 ............ صفحه 3محل پاسخگویی به شبهات و...
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معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشریح کرد وزیر نفت: سخنگوی دولت:

 :jامام علی
برای سالم ماندن 
دینتان، به اندک 

از دنیایتان قناعت 
کنید؛ زیرا که 

توشه اندک دنیا 
مؤمن را کافی 

است.
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رفع نگرانی 
از بحران کاغذ

باید برای سهمیه بندی احتمالی 
آماده باشیم 

منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها 
صرف مددجویان بهزیستی می شود          

سیاســت: فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 
تأکید کرد: ما خود را برای مواجهه با همه وضعیت های 
احتمالی آماده کرده ایــم و از تمامی ظرفیت های خود 
برای درهم شکســتن اراده و موقعیت دشمن استفاده 
خواهیم کرد. به گزارش فارس ســردار سرلشکر پاسدار 
غالمعلی رشــید در جمع فرماندهان ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، اظهار داشــت: دکترین نظامی ما در 
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( برای مدیریت 
بحران ها و جنگ آینده، براســاس تجربــه دوران دفاع 
مقدس، ماهیــت متنوع و رو به گســترش تهدیدات، 
همچنین الزامات رویارویی های جاری در منطقه است. 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( ادامه داد: این 
قرارگاه با طراحی الگو و شیوه جنگیدن در برابر تهدیدات 
و جنگ آینده، براســاس مزیت های راهبردی خودی و 
آسیب پذیری های دشمن، از منافع ملت شریف ایران و 
تمامیت ارضی کشور، در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه 

دفاع خواهد کرد. وی یادآور شد: سرنوشت آینده منطقه 
در فرایند رویارویی های کنونی ما و دشمن تعیین خواهد 
شــد و نتیجه نهایی، حاصل اشتباه دشمن در محاسبه 
و چگونگی اســتفاده ما از مزیت های راهبردی در برابر 
فرصت های پیش رو خواهد بود و پیروزی از آن ماست. 
سردار رشید افزود: ویژگی های قدرت نهفته جمهوری 
اســالمی ایران به مراتب بیشتر از آن است که تاکنون 

آشکار شده است.

تسنیم: رئیــس قوه قضائیه گفت: دست کسانی را که 
به بیت المال دست درازی کرده اند نه از مچ، بلکه از بازو 
قطع می کنیم. آیت اهلل رئیسی با اشاره به ایام سوگواری 
سیدالشــهدا)ع( و در آستانه اربعین حسینی، عاشورا را 
یک حرکت برنامه ریزی شده عنوان کرد و گفت: از ابتدا تا 
انتهای این حماسه بزرگ عقالنیت، تدبیر و حساب شدگی 
بوده و برای تمامی اعصار و ادوار درس آموز و الهام بخش 
اســت. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکــه برخی تصور 
می کنند اجرای عدالت اقدامی ناشدنی است، اظهار کرد: 
اجرای عدالت امری شــدنی است، همان گونه که کسی 
باورش نمی شــد سپاه بتواند پهپاد آمریکا را در آسمان 
ســرنگون کنند، قطعاً ما هم می توانیم عدالت را در این 
نظام مقدس اجرایی کنیم. وی ادامه داد: شما پاسداران 
کمر داعش را در منطقه شکستید و پیشتر عده ای به غلط 
باور نداشتند و چه خوب مقتدای ما فرمودند که جنس 
این ها جنس حرکت صهیونیســتی و آمریکایی است و 

شما با مقاومت و ایســتادگی این حرکت را در منطقه 
از بیــن بردید. وی با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند در 
بحث سوریه »دشمن خواست و نتوانست و ما خواستیم و 
توانستیم«، گفت: این اقدام شما و این مقاومت در منطقه 
برای بسیاری قابل تصور نبود و شما ظرفیت ها را پای کار 
آوردید و جهان را مبهوت کار خودتان کردید و قطعاً ما 
هم می توانیم همچون شما در عرصه اجرای عدالت دست 

مفسدان اقتصادی را از بیت المال قطع کنیم.

سیاست: سردار حسین ســالمی، فرمانــده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در آیین افتتاحیه بیست و 
سومین مجمع سراســری فرماندهان و مسئوالن سپاه 
با بیان اینکه سپاه ریشه در عاشورای حسینی داشته و 
لحظه های شکل دهی به این شجره طیبه و نهاد نیرومند 
در عاشورای 61 هجری شکل گرفته است، گفت: سپاه 
نهادی عاشورایی است که اصحابش آمده اند تا امامت و 
والیت را همچون نگینی درخشــان در حلقه مهر خود 
بگیرند. وی با تأکید بر اینکه ما امروز »هم قدرت تهاجم 
داریم و هم قدرت مقاومت«، گفت: ما امروز در هر اندازه، 
با هر شدت، دقت و در هر مساحتی می توانیم به دشمن 
هجوم ببریم و قدرت ما معتبر اســت؛ زمانی که کشتی 
متخلف انگلیسی تصرف می شود و هیمنه پوشالی آنان 
به زیر کشــیده می شود قدرت ما اعتبار می یابد و مردم 
شاکله این قدرت هستند. سرلشکر سالمی با تأکید بر 
اینکه امروز پیشــانی جنگی انقالب وسیع شده است، 

خاطرنشــان کرد: ما در گام دوم انقالب اســالمی باید 
ســپاه را در چنین میدان عمل وســیعی آماده کنیم، 
قاعده قدرتمان را وسعت ببخشیم و خطوط دشمن را 
به عقب برانیم. وی در ادامه تصریح کرد: ما در گام اول 
انقالب اسالمی ظرفیت انهدام رژیم جعلی صهیونیستی 
را فراهم کرده ایم، اما در گام دوم باید این رژیم منحوس 
از جغرافیای عالم حذف شــود و این مهم دیگر آرمان و 

رؤیا نبوده و هدفی دست یافتنی است.

سرلشکر سالمی:رئیس قوه قضائیه:سرلشکر رشید: 

ظرفیتانهدامرژیمصهیونیستیفراهماستدستمفسدانرانهازمچ،بلکهازبازوقطعمیکنیمقدرتنهفتهایرانبهمراتببیشترازابعادآشکارآناست
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« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری
 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »

 ﹩︋︀︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز
﹋﹫﹀ــ﹩ ︗ــ️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︠︡﹝ــ︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری                      
︣ب  ﹞︍︀ژ٣  ﹤﹆﹚︀ه آب︫   ︎︩︀﹞︣و﹜﹢﹜﹥ ﹎︢اری وآز﹀) ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︣ « ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵۴  از   ︫﹤ ــ ️︋︣︑ ︣﹫︡ر﹥) » را︋  در﹝﹠︴﹆﹥ ︗︺﹀︣آ︋︀د︫ 

:︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵
 ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٠٧/٠٧                  
﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل 

د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۵

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٩
ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ــ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋︀د -                   

ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟: ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨  و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۸
۵۷
۶

«︎﹫︀م ا﹞﹠﹩: ا︐﹫︀ط در را﹡﹠︡﹎﹩ ﹡︪︀﹡﹥ ︻﹑﹇﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ︗︀ن ︠﹢د و د﹍︣ان ا︨️»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

اداره كل راهـدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ︫ــ︣ح 
ذــ﹏ را از︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠ــ﹢ان ﹝﹠︀﹇︭︀ت از در︀﹁️ و 
ــ︡ و ﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
 ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٧/١٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

98/31/76
خط كشى سرد راههاى شمال و 

40/208/257/9082/010/412/895شرق حوزه استحفاظى استان

خط كشى سرد راههاى جنوب و 98/31/77
39/003/818/3081/950/190/915غرب حوزه استحفاظى استان

️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡. - ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡
٩٨/٧/١٧ ︀ر︫﹠︊﹥ ︑︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٧/٣٠ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٨/١ 

﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶                                                ا︨ــ﹑م-  ﹁︡ا﹫ــ︀ن  ︠﹫︀︋ــ︀ن  ا﹡︐ــ︀ی   -︪︡ــ﹞ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار:  د︨ــ︐﹍︀ه  ︑﹞ــ︀س  ا︵﹑︻ــ︀ت   -
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١
:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣ز ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -

۶١٢٨١٧﹩﹎م ا﹜︿۵٠٩١/ ︫﹠︀︨﹥ آ    
                                   www.setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی      

/ع
۹۸
۰۸
۵۱
۵

آگهى فراخوان ارزيابى 
كيفى پيمانكاران

شرح در صفحه اول قدس خراسان

فراخوان مناقصه نوبت دوم
بيمارستان خاتم االنبياء(ص)

تايباد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۱
۰

فراخوان مناقصه نوبت دوم
كمد و كانتر و كابينت چوبى پروژه 

بيمارستان 320 تختخوابى
 شهيد هاشمى نژاد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۳
۴

فراخوان مناقصه نوبت دوم
كفپوش و ديوارپوش  پروژه 

بيمارستان 320 تختخوابى شهيد 
هاشمى نژاد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۳
۶

فراخوان مناقصه نوبت دوم
تاسيسات الكتريكى و 
مكانيكى ستاد مركزى 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۵۴
۸

دوم اکتبــر 2018 خبری در رســانه های 
جهان منتشر شد که از جنایت جدید ریاض 
حکایت داشــت. قتل »جمال خاشقچی«، 

روزنامه نگار عربستانی...

گزارشی از سالگرد قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودی از 
سوی ولیعهد ناپخته عربستان

قتلخاشقچی
وسیاستهای
پارهریاض پاره

» محمد ماهر موقع« 
نماینده پارلمان سوریه:

تشکیل کمیته قانون 
اساسی سوریه به 

معنای شکست پروژه 
آمریکا در منطقه است

اندرو کوربیکو، تحلیلگر ارشد روس 
در گفت وگو با بیت المقدس:

مقابله دو اردوگاه 
ایران و غرب 

به زودی 
پایان نمی یابد

تهران - بیروت بدون توقف
با بازگشایی پایانه مرزی البوکمال صورت می گیرد

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

پاسخ ظریف به اروپا و عربستان   ایسنا: وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه اروپایی ها هنوز برای لغو تحریم های ایران جدی نیستند، حال آنکه فوراً حمالت به شرکت آرامکو را محکوم کردند، گفت: مشکل 
ما این است که آن ها نمی توانند از مقاومت گروهی که از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار نیست، در مقابل ائتالفی که قوی ترین سالح ها را در اختیار دارد ولی از پیروزی بر آن گروه ناتوان است، تفسیری ارائه 

دهند. آن ها از یکسو می خواهند اتهام بزنند و از سوی دیگر بر شکست خود سرپوش بگذارند.

ســید احمد موسوی: پس از 
انقاب اســامی در ایران، روابط 
ایران و چین روند رو به رشدی را پشت سر 
گذاشته است. در بیشــتر مواقع چین به 
عنوان یکی از پنج شــریک بزرگ تجاری 
ایران مطرح بوده و خود را درسیاست »نگاه 
به شــرق« ایران به خصوص در دولت قبل 
بیش از گذشــته در روابــط اقتصادی و 
سیاســی ایران مطــرح کرده اســت. در 
هفته های اخیر بار دیگر اخباری مبنی بر 
حضــور چینی هــا و تصمیــم آن هــا بر 
سرمایه گذاری در ایران منتشر شد. جدا از 
اعداد و ارقام منتشــر شده در رسانه ها در 
رابطه با میزان و نحوه این سرمایه گذاری با 
رد تأمین خط اعتباری به نظر می رسد در 
شــرایط  »فشار حداکثری« و تحریم های 
آمریکا حضور یــک قدرت اقتصادی برای 
سرمایه گذاری در اقتصاد و صنعت کشور- 
البته با توجه به میزان سود و زیان عایدی 
از قراردادهای مشابه- می تواند کشور را در 

عبور از این بزنگاه یاری دهد.

 نگاه به شرق 
نوعی اضطرار نه انتخاب

محسن شریعتی نیا، استاد روابط بین الملل 
دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با قدس 
آناین، درباره اینکه روابط اقتصادی با چین 
به عنوان دومین قــدرت بزرگ اقتصادی 
جهــان تا چه اندازه می توانــد ایران را در 
خروج از زیر فشــارها کمک کند، گفت: 
طبیعتاً در شــرایط موجود 
چیــن بخشــی از راه حل 
است، اما  باید توجه داشت 
که ما در یک اقتصاد جهانی 
به شدت ساختار یافته قرار 
گرفته ایــم، اقتصادی که در 
آن منافع بازیگران کلیدی در 

هم تنیده  است.
شریعتی نیا در ادامه با اشاره 
بــه اینکه »نگاه به شــرق« 
ایــران در شــرایط کنونی 
نوعی اضطرار است تا انتخاب، افزود: »نگاه 
به شــرق« به معنای نگاه به چین نیست. 

درست است که چین در کانون هر سیاست 
نگاه به شرقی است، اما نباید به ظرفیت های 
عظیم سایر آسیایی ها بی توجه بود. در آسیا 
قدرت های مهــم دیگری مانند ژاپن، هند 
و »آســه آن« وجود دارنــد. ایران باید نگاه 

متوازنی به آسیا داشته باشد.

  دیپلماسی چین در قبال ایران و 
منطقه

البته در درک رویکرد پکن در قبال ایران، 
باید درک صحیحی از دیپلماسی این کشور 
در خاورمیانه داشت؛ همان طور که مسعود 
رضایی، پژوهشگر ارشد میهمان در مرکز 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه می گوید: 
باید توجه داشــت که منطق دیپلماسی 
دفاعی چین در قبال جمهوری اســامی 
ایران، پیش از هر چیز در تصویر بزرگ تر 
خاورمیانه و به طور اجتناب ناپذیر در رقابت 
با ایاالت متحده آمریکا تعریف شده است. 
چین در میان قدرت های خارجِی حاضر در 
خاورمیانه واجد جایگاه استثنایی و بازیگری 
ژئوپلتیک اســت؛ به گونه ای کــه با تمام 
کشورهای این منطقه روابط مطلوب خود 
را حفظ کرده و مایل نیست که این جایگاه 
را بــا بیان مواضع سیاســی صریح یا یک 
راهبرد مشــخص منطقه ای در چارچوب 

اتحاد و ائتاف با ایران به خطر اندازد.
به گفته رضایی »نقش ایران برای چین 
در این خصــوص تعیین کننده و حیاتی 

اســت. به همیــن دلیِل روشــن، چین 
مایل اســت ایران همچنان عامل اصلِی 
حواس پرتی آمریکا برای پرهیز از چرخش 
به شرق آسیا باشد. شواهد تاریخی نشان 
می دهند که هرگاه چین احساس کرده 
ایران در نبود شــرایط مساعد بین المللی 
گزینه دیگری در اختیار ندارد، به صورت 
طبیعی درصدد حداکثری کردن منافع و 
مطالبات خود از جمهوری اسامی برآمده 
است. در مقابل، هرگاه ایران فرصت عبور 
از تخاصم با غرب و تنش زدایی را یافته، 
ورود چین به همکاری با ایران از شرایط 
مناســب و معقول تری برخوردار شــده 
اســت. بنابراین زمان برای دیدن تصویر 
بزرگ، عمل گرایی ایــران و نتایج واقعی 

آن فرا رسیده است«.
در این رابطه »نیل کیمبرلی«، تحلیلگر 
بازار مبادله ارزهای خارجی، نفت ایران 
را یک موضــوع تنــش زای جدید بین 
واشــنگتن و پکن می داند. به نوشــته 
کیمبرلــی، دور جدیــد مذاکــرات در 
هفته آینده بیــن چین و آمریکا امیدها 
برای پایان یافتن جنــگ تجاری را بار 
دیگر زنده کرده اســت، اما منافع ملی 
راهبردی ناسازگار این دو غول اقتصادی 
ادامه درگیری آن ها خواهد بود  موجب 
و موضــوع امنیت انرژی یکــی از این 
مــوارد اســت. چین بــه واردات انرژی 
اقتصادش  چرخ هــای  گردانــدن  برای 

محتاج اســت و آمریکا با پیشــرفت در 
زمینه تولید نفت و گاز شیل، وابستگی 
کمتری بــه واردات انــرژی پیدا کرده 
است. اما این استقال نسبی سبب شده 
که موضع جســورانه تری برای دستیابی 
به هدف های سیاسی و راهبردی اش در 
خاورمیانه، قلب نفت و گاز جهان اتخاذ 
کند و این موضع جسورانه تر دست مایه 

اختاف واشنگتن با پکن است.

  پکن به سادگی از نفت ایران 
نخواهد گذشت

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه »چین به 
شکل فزاینده ای نیازمند نفت و گاز است و 
واردات نفتش ۷۰ درصد و واردات گازش 
۵۰ درصد افزایش یافته است. با وجود این، 
چیــن در جنگ تجاری ۵ درصد تعرفه بر 
نفت خام وارداتــی از آمریکا وضع کرده و 
این مشکات چین را به سمت نفت خام 

ایران سوق داده است«.
با وجود تحریم هــای آمریکا علیه نفت و 
گاز و پتروشیمی ایران ــ که شرکت های 
چینی را نیز تاکنون تحت تأثیر قرار داده 
ـ واضح است که پکن به این سادگی  استـ 
از نفت ایران نخواهد گذشت و این عطش 
می تواند بر هر گونه میل دیپلماتیکی برای 
دورمانــدن از تنش های بیشــتر با ایاالت 

متحده سایه بیندازد.
با این حــال توجه به این نکته بســیار 
مهم اســت که جدا از روابــط چین با 
برخی کشــورهای عرب منطقه از جمله 
عربســتان و امارات و فروش تسلیحات 
نظامــی به آن ها، حفــظ ایران حتی در 
وضعیت و شرایط کنونی به منزله حفظ 
جایگاهش در خاورمیانه اســت و همان 
طور که گفته شــد با اینکه در بسیاری 
از مواقع از اتخاذ مواضع صریح در قبال 
مســائل مرتبط با ایران خودداری کرده 
اما ناگزیر از حمایــت از تمامیت ارضی 
ایــران در برابر رقیبــش ایاالت متحده 
است ؛ مســئله ای که می تواند امتیازی 
برای ایران در برقراری روابط بیشــتر با 

چین باشد.

قدس روابط اقتصادی ایران با دومین اقتصاد جهان را بررسی می کند

»نگاه به چین« چرا و چگونه؟

گفت وگــوی تحلیلگر محترم آقای مصطفی خوش چشــم با قــدس آناین را 
در روزنامه قدس هفتم مهر خواندم، بســیار جالب بــود، به نقل از ظریف گفتند، 
)اروپایی ها یک درصد هم صاحب اختیار نیستند( که بسیارعجیب بود، پس تکلیف  
دلبســتگی های کذایی تان به اروپا چه؟ عدم امتثال اوامرمطاع حضرت آقا چه؟ در 
نهایت مگر یک دیپلمات کار بلد که به وزارت امور خارجه هم رسیده را می شود به 
این سادگی )دورزد( یاللعجب ... جناب ظریف تفاوت دیپلمات با مردم عادی همین 
اســت که بتواند دســت طرفش را بخواند، نه اینکه به این سادگی 1۰ سال عقب 

ماندگی برای کشور بخرد . 09390002323
 به آن مدیر کم معرفت مدرســه که دانش آموزانی را که قصد شرکت در مراسم 
اربعین دارند با کسر نمره انضباط و اخراج از مدرسه تهدید می کند، می گویم در قد 
و اندازه ای نیســتی که بخواهی با دستگاه امام حسین)ع( در بیفتی پس بیشتر از 

این خودت را گرفتار نکن چرا که )هرکه با آل علی درافتاد ورافتاد( 09100003611
 از فرســتنده پیامک به شماره 093600061۵۸ که با نگاه ارزشی مواردی را که 
بعضاً خانواده ها در قبال فرزندانشان انجام می دهند مطرح نمودند و طرح این سؤال 
که چرا در آموزش دین به فرزندان ســهل انگار شدیم، مطلب بسیار حائز اهمیتی 
است که باید مورد نقد خانواده ها قرار گیرد، از ایشان تشکر می شود. 091۵0000609

 آلودگی هوا برای همه ضرر داره نه یه عده خاص. 09370006112
 در پاســخ بزرگواری که گفته بود یارانه ها حذف شود به نیازمندان داده شود نه 
معلــوالن، بگویم که من خودم معلول هســتم و کارت معلولیت دارم تا االنم یک 
هزار تومانی به من نداده اند، پس مطمئن باش اگر یارانه ها هم قطع شود به افرادی 
مثل معلوالن داده نمی شود خدا می داند که آن پول به دست چه افرادی می رسد. 

091۵0001471
 بــا توجه به اینکه هرازگاهی؛ در تفرجگاه ها برای ملت حوادثی پیش می آید که 
ان شاءاهلل برای همیشه تمام شود، از مسائلی که در بحث شفافیت مهم است نقاط و 
وسایلی است که خانواده های مسئوالن به عنوان تفریح مورداستفاده قرار می دهند. 

0919000۸۸9۵
 تا حاال شده وزیر بهداشت پشت یک اتوبوس واحد قرار بگیره تا بفهمه آلودگی 

هوا مقصرش کیه؟ 09370006112
 رزمندگان انصاراهلل خنجر یمنی را از غاف خارج نمودند و عیاشان و شکمبارگان 
قبیله آل ســعود را تنبیه و دهانشــان را به خاک ذلت رساندند و درس عبرتی به 
ســردمداران پلشــت کاخ های عنکبوتی آل ســعود دادند که در تاریخ ثبت شد. 

    0609091۵000
 ما که گیــج و مبهوت مانده ایم از این همه مدیر متخلف ازهیچ تخلفی هراس 

ندارند ! و هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند. 091۵0001600
 کارخانه هاجهت ارتباط بهتر با مردم سامانه پیامکی روی محصوالتشان بنویسند. 

09390001444

 احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسامی نامه بیش 
از 24۰ نفر از نمایندگان مجلس به رهبر معظم انقاب با موضوع آمادگی برای اجرای 

سیاست های کلی نظام قانون گذاری را قرائت کرد.

 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در توییتی کنایه آمیز به تأثیر اسارت هزاران 
ســرباز و افسر و درجه دار عربستانی به دســت یمنی ها اشاره کرد. محسن رضایی در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اسارت هزاران سرباز و افسر و درجه دار عربستانی 

به دست یمنی ها، ترامپ و مکرون را از خواب بیدار می کند؟

 حجت االســام مجتبــی ذوالنور در گفت وگو با مهــر، در خصوص تصویب طرح 
فراکسیون امید درباره شــفافیت آرای نظام تقنینی گفت: فراکسیون امید برای فرار 
از طرح شــفافیت آرای نمایندگان این طرح را ارائه داده اســت. عضو شورای مرکزی 
نمایندگان والیی مجلس اظهار داشــت: بر اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان که 
از ســوی بنده و اعضای فراکسیون والیی تدوین شــده بود باید حضور، عدم حضور، 
مأموریت، مرخصی داخلی و خارجی و آرای نمایندگان به صورت شفاف در سامانه ای 
اعام شود. اما فراکسیون امید با ارائه این طرح از همه این موارد فرار کرده و پای شورای 

نگهبان و شورای عالی امنیت ملی را به میان کشیده است.

 عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس بخش نامه ای که شورای حقوق و 
دستمزد صادر کرده، در سال ۹۸ خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از 
۳۵ تا 4۰ میلیون تومان است. سید محمد حسینی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دولت 
یکی از وظایف نمایندگان است، گفت: در همین راستا بررسی هایی درخصوص حقوق و 
مزایای کارکنان دولت و مقامات کشوری بر اساس قوانین جاری کشور انجام شده است.

 سؤال موسوی الرگانی نماینده فاورجان از وزیر صنعت در خصوص علت اصرار به 
استمرار حضور بازنشستگان در وزارت صنعت و شرکت های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو 
با وجود صراحت قانون و تذکرات متعدد نهادهای نظارتی در جلسه علنی صبح دیروز 
مطرح شد. پس از طرح سؤال نماینده فاورجان و توضیحات وزیر صنعت، نمایندگان 
با 142 رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و 1۳ رأی ممتنع از مجموع 2۰۷ نماینده حاضر 

توضیحات وزیر را قانع کننده دانستند.

نیویورکر: 
روحانی به تماس تلفنی ترامپ پاسخ نداد

سیاست: »رابین رایت« نویسنده نشریه »نیویورکر« در گزارش خود مدعی شده است: 
»عصر سه شنبه 24 سپتامبر )دوم مهر( امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می خواست 
با حســن روحانی همتای ایرانی خود در هتل میلنیوم هیلتون که روبه روی خیابان مقر 
ســازمان ملل در نیویورک واقع شده اســت، دیدار کند. مکرون در نظر داشت که یک 
گفت و گوی تلفنی سه نفره با حسن روحانی ]رئیس جمهور ایران[ و رئیس جمهور ]دونالد[ 
ترامپ برقرار کند. یک تیم متخصصان فنی وارد هتل شدند تا برای ساعت 21:۳۰ دقیقه 
یک خط تماس امن در اتاق ماقات روحانی ایجاد کنند«. به نوشته او »مأموریت مکرون 
در نیویورک این بود که از ترامپ و روحانی در رابطه با طرح چهاربندی )فرانســه( برای 
شروع دیپلماسی و اجتناب از  یک جنگ دیگر در خاورمیانه یک توافق شفاهی را تضمین 
کند«. به باور روزنامه نگار این رسانه آمریکایی »مکرون امید داشت که این تماس تلفنی 
زمینه را برای نخستین دیدار بین یک رئیس جمهور آمریکا و یک رئیس جمهور ایران از 
زمان انقاب 1۹۷۹ هموار کند«. رایت افزود: »در پایان روز سه شنبه )دوم مهرماه( روحانی 
در حالتی نبود که باور کند ترامپ نخســتین گام را برخواهد داشــت و درباره برداشتن 
تحریم ها قولی بدهد. وقتی مکرون وارد )هتل( شد، روحانی پیشتر به اتاق خوابش رفته 
بــود. ظریف )وزیر خارجه ایران( بعداً به من گفت این فقط یک بازی بود که ما را بدون 
ارائه تضمین هایی درباره اقدامات ترامپ، به یک دیدار بکشانند«.این روزنامه نگار آمریکایی 
ادامه داد: »به گفته منابع مطلع، تماس از طرف خط ترامپ ساعت ۹:۳۰ دقیقه انجام شد. 

مکرون گوشی را برداشت اما روحانی هرگز از اتاقش بیرون نیامد«.

تغییر مرکز فرماندهی مشترک عملیات های هوایی آمریکا از قطر به کارولینا
آمریکا نگران در تیررس ایرانی ها بودن است

سیاست: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی 
نوشــت: آمریکا به مدت بیش از 1۳ سال از 
یک ساختمان در کشــور کوچک قطر برای 
فرماندهی جت های جنگنــده، هواپیماهای 
بدون سرنشین و دیگر تجهیزات نیروی هوایی 
خود در  منطقه غرب آسیا استفاده می کرد، اما 
روز شنبه در حالی که ۳۰۰ هواپیما در مناطق 
مختلف غرب آسیا از جمله سوریه، افغانستان و خلیج فارس روی هوا بودند، صدها صندلی 
مربوط به مقر فرماندهی عملیات های هوایی »العدید« در قطر خالی بودند.  این روزنامه در 
ادامه نوشت: در عوض، نیروی هوایی ایاالت متحده و متحدانش توسط تیم هایی در پایگاه 
هوایی »شاو« در کارولینای جنوبی هدایت و کنترل شدند، بیش از ۷ هزار مایل دورتر از 
خاورمیانه. هرچند که تعطیلی العدید موقتی بود و به مدت 24 ساعت طول کشید، اما این 

تغییر موقت، یک تغییر تاکتیکی بسیار مهم بود. 
این روزنامه به نقل از  ســرهنگ »فردریک کولمن« فرمانده واحد ۶۰۹ مرکز عملیات 
هــوا وفضای ارتش آمریکا نیز می گوید، ایران چندین بار از طریق منابع مختلف از قصد 
خود برای حمله به نیروهای آمریکایی خبر داده است. واشنگتن پست در نهایت نوشت: 
تحلیلگران نیز می گویند که در صورت یک درگیری با ایران، این احتمال وجود دارد مرکز 
فرماندهی عملیات های هوایی مشترک مورد هدف قرار بگیرد و تضمین کمی نیز وجود 

دارد که بتوان از آن دفاع کرد.

افول هژمونی دالر
امروزه در اقتصاد جهانی دو بحث مطرح است؛ 
یکی اینکه هژمونی اقتصــادی آمریکا در حال 
افول اســت یا کل تمدن غرب. بــه نظر اولی 
درست تر می آید؛ چراکه در دومی روند صعودی 
متوقف شده و در قوس نزول افتاده است، با این  
حال اینکه هژمونی اقتصادی آمریکا رو به افول 
اســت و این امر در سال های اخیر سرعت هم 

گرفته، دور از ذهن نیست.
پــس از گذرانــدن یــک دوره جهان وطنی و 
امپریالیسم جهانی اکنون آمریکایی ها به دنبال 
بحث ملی گرایی اقتصادی هستند، به خصوص 
با آمدن آقای ترامــپ ملی گرایی اقتصادی در 
این کشور تشدید شده است و طبیعتاً وقتی به 
این سمت حرکت شود، چون آمریکا داعیه دار 
رهبری امپریالیســم جهانی است، می خواهد 
بازهم قدرت برتر اقتصادی دنیا باشد، ولی چنین 

اتفاقی قاعدتاً روی نخواهد داد.
ازنظر اقتصادی شــاخص های اقتصاد آمریکا با 
آمدن ترامپ بهتر شده است و به هر حال اینکه 
شانس رأی آوردن وی در دوره بعد اندکی بیشتر 

شده باشد، به همین دلیل است.
هرچند در عرصه سیاســت به ویژه در سیاست 
داخلی و خارجی موفقیتی نداشته، اما اقدامات 
اقتصادی وی توانسته موفقیت هایی برای آمریکا 
رقم  بزند و این کشــور را از فروپاشــی اقتصاد 
داخلی برهانــد؛ بنابراین اگر با نگاه کوتاه مدت 
و شاخص های کوتاه مدت اقتصادی نگاه کنیم، 
اتفاقاً آمریکا از درون بــا نگاه های ملی گرایانه 
ترامپ در اقتصاد تقویت شــده اســت، اما اگر 
تمدنی تر و بلندمدت تــر بنگریم، صرف نظر از 
آمدن ترامپ به دلیل افزایش بی عدالتی در این 
کشور، بیشــتر از اینکه از درون اقتصاد آمریکا 
بخواهد دچار فروپاشــی شــود از بیرون دچار 
فروپاشــی خواهد شد؛ یعنی اقتصاد آمریکایی 
که رهبر و نماینده اقتصاد جهانی است، دچار 
فروپاشی خواهد شد نه اقتصاد آمریکا به مثابه 

اقتصاد یک کشور.
بااین حال از منظر قدرت سلطه جویی، آمریکا 
به دنبال فروپاشی اقتصادهای دنیا نبوده بلکه 
به دنبال کنترل و تحت سلطه قرار دادن آن ها 
بوده اســت. هرچند به نظر می رســد این امر 
در مورد ایران اندکی تفاوت داشــته و شاید به 
دنبال فروپاشی بوده است و آن هم ازاینجا نشأت 
می گیرد که کنترل ایران برای آمریکا ســخت 
است و به دنبال تشدید تنبیهات برای کنترل 
بوده و این افزایش تنبیهات را تا فروپاشی هم 

در نظر داشته است.
ابزارهایی که در دست تمدن غرب بوده و اصوالً 
برای کنتــرل اقتصادی دنیا بــه کار می رفته، 
عمدتاً در دســت آمریکا بوده است. با این روند 
ملی گرایــی اقتصادی در دنیا، ایــن ابزارها در 
دســت قدرت بزرگ جهانی یعنــی آمریکا در 
حال تضعیف و رو به افول اســت. دالر یکی از 
این ابزارها است که مهم ترین وجه اقتصاد بزرگ 

آمریکا به شمار می رفت.
طبیعتاً تأثیر دالر در اقتصاد دنیا بســیار مهم 
بوده اســت، اما اینکه از جانب ایران به منظور 
مقابله با تحریم ها بــا این ابزار قدرت اقتصادی 
مقابله ای صورت گرفته باشد، اثر چندانی نداشته 
و می توان به جرئت عنوان کرد که استفاده از ابزار 
دالر برای تنبیه ایران در عرصه اقتصادی دنیا در 
تضعیف دالر بیشتر تأثیرگذار بوده ،اما ایران در 
این میان خیلی نقش آفرین نبوده و بقیه کشورها 
بوده اند که از این روند عبرت گرفته و سعی در 

تضعیف جایگاه دالر در اقتصاد خود داشته اند.
این در حالی اســت که شاید بیشترین ضربه 
و آسیب از دالر را کشــور ایران متحمل شده 
باشد، اما در این زمینه نه تنها پیشرو نبوده، بلکه 
دنباله روی کشــورهایی مانند ترکیه محسوب 
می شود. شاید دلیل اصلی این امر قدرت داشتن 
جریان غرب گرا در داخل کشور است؛ چون آن ها 
استفاده از دالر و کار با دالر را در اقتصاد کشور 
باور داشــتند و باوجود مطرح شدن پیمان های 
پولــی دوجانبه و اثرات مثبتــش روی اقتصاد 
کشور از ســال ها قبل، هنوز این جریان ها این 
امر را چندان قبول ندارند. شاید هدف اصلی هم 
تضعیف قدرت دالر نبوده و بیشتر مصون سازی 
اقتصاد داخلی مطــرح بوده، اما خیلی از طرف 
بانک مرکزی موردتوجه قرار نگرفته است، حتی 
این امر در قراردادهای مالی و اقتصادی با ترکیه 
به وضوح قابل درک است.  ترکیه به دنبال حذف 
دالر و جایگزینی یک ارز داخلی بوده، اما ایران 
خیلی در این سمت حرکت نکرده و در عمل هم 

اشتیاقی نشان نداده است.
بااینکه دنیا از تجربه و ضربه ای که دالر به اقتصاد 
ایران وارد کرده، عبرت می گیرد ولی خود ایران 
تا پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام خیلی 
به این فکر نیفتاده است که این امر هم به عدم 

باور بانک مرکزی در این خصوص برمی گردد.
بااین حال صرف نظــر از نقش ایران و متنبه 
شــدن از تحریم ها برای ضربه بــه اقتصاد 
کشــورمان در جنــگ اقتصــادی، باید به 
این مهم تأکید داشــت کــه دالر به عنوان 
قوی ترین ابزار اقتصــادی آمریکا برای اداره 
دنیا نقشش رو به افول است و این امر به ویژه 
در اصرار کشــورها برای برقراری پیمان های 

پولی مالی دوجانبه قابل درک است.
بنابراین می طلبد که ما هم به سمت حذف دالر 
و جایگزینی ارزهای محلی برویم. بااین حال این 
یک سناریو است و سناریوی دیگری که در این 
میان مطرح اســت، آمدن ارزهایی چندملیتی 
است که توسط شرکت های چندملیتی تولید 

می شوند.
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یادداشت روز

 رضا تنهایی مقدم، پژوهشگر اقتصاد جهانی

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

درست است که 
چین در کانون هر 
سیاست نگاه به 
شرقی است، اما نباید 
به ظرفیت های عظیم 
سایر آسیایی ها 
بی توجه بود

بــــــــرش

اگر تغییر رفتاری باشد، ایران از آن استقبال می کندتهدید اروپایی ها یک اقدام مرده است
ســید عباس  آرش خلیل خانه: 
موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان در واکنش به این خبر 
که اروپایی ها در نشست اخیر ایران و 4+1 
تهدید کرده اند در صورت اجرایی شــدن 
گام چهــارم از ســوی ایــران در کاهش 
تعهدات خود در برجام مکانیزم ماشــه و 
اســنپ بک را آغاز خواهند کــرد، گفت: 
تهدید به این اقدام در قالب اینکه بخواهند 
موضــوع را به شــورای امنیــت ببرند یا 
مکانیزم ماشه را فعال کنند، بیخود و غیر 
حقوقی است و من همین جا اعام می کنم 
این اقدام مرده اســت. وی افزود:اقدامات 
جبرانــی در صورت نقض تعهــدات برای 
طرفین در برجام دیده شــده بود، به این 
صــورت که اگر ایران تخطــی کند، آن ها 
اســنپ بک کنند و اگــر طرف های دیگر 
توافق را نقــض کنند، ایران طبق بندهای 
2۶ و ۳۶ اقداماتــی را در جهــت کاهش 
تعهدات خود صورت دهد. موسوی تأکید 
کرد:اینکــه اروپایی هــا بخواهند در مقابل 
اقدامــات جبرانی ما اقــدام جبرانی انجام 
دهند، خنده دار و بیخود اســت و به لحاظ 
حقوقی و قانونی امکان استفاده از مکانیزم 
ماشــه در این وضعیت وجــود ندارد. وی 
ادامه داد: جمهوری اسامی همیشه از رفع 
اختاف استقبال کرده و از کشورهایی که 
برای تمام شــدن تنش ها تاش می کنند، 
تشکر می کند، اما در بحث ایران و آمریکا 
باید بگویند تــا زمانی که آمریکا به برجام 
بازنگشته و به اشــتباه خود اعتراف نکند، 
هیــچ گونــه دیــدار و مذاکــره ای انجام 
نمی شود. موســوی با بیان اینکه جزئیات 

طرح ابتــکار صلح هرمز بــه زودی اعام 
می شــود، گفت: باید بگویم که کشورهای 
عضو این طرح هشت کشــور بوده که در 
سایه سازمان ملل به صلح کمک می کنند. 
وی با اشــاره به واگــذاری مدیریت بندر 
الذقیــه به ایران گفــت: از جزئیات اطاع 
ندارم، ولی باید بگویم که اگر دولت سوریه 
از ایران کمکی در زمینه حضور شرکت های 

ایرانی داشته باشد، به آن فکر می شود.

 هنوز سفر نخست وزیر عراق به 
تهران قطعی نشده است

سخنگوی دســتگاه دیپلماســی با اشاره 
به ســفر نخســت وزیر عراق به عربستان 
و احتمال ســفر وی به تهــران نیز گفت: 
هنوز ســفر نخســت وزیر عراق به ایران 
قطعی نشــده و اگر این سفر قطعی شود 
به اطاع عموم می رسانیم، اما همان طور 
که عرض کردم ایران تاش کشورهایی که 
می خواهند میانجیگری کــرده و صلح به 
منطقه بیاورنــد را ارج می دهد. ما تاکنون 
از طرح هایی که کشورها برای میانجیگری 
مطرح کرده اند، استقبال کرده و می گوییم 
که به تاش های خود در این زمینه ادامه 

دهند.

 علی ربیعی، ســخنگوی دولت در 
نشست خبری خود با اشاره به بیانیه 
ضد ایرانی سه کشــور اروپایی درباره ادعای 
نقش ایران در حمله به آرامکو، گفت: صدور 
غیر مسئوالنه بیانیه سه کشور اروپایی با هدف 
تحت فشار روانی قرار دادن ایران در مذاکرات 
بود، حال آنکه روحانی بــه مرکز توجه این 
جلسه تبدیل شد. با اصرار و پیگیری رئیس 
جمهور روشــن شــد که هیــچ مدرکی در 
خصوص ارتباط ایــران با حمات به آرامکو 
وجود ندارد و ســه کشور اروپایی هم حاضر 

نبودند مسئولیت بیانیه را بر عهده بگیرند.
ربیعی افزود: رئیس جمهور در این دیدارها  به 
طرف اروپایی گوشــزد کرد خروج آمریکا از 
برجام نمی تواند توجیه گر ناتوانی اروپایی ها در 

عمل به تعهداتشان باشد.
وی تأکید کرد: ما به دیپلماســی و راه حل 
نهایی نزدیک بودیم و آمریکا مانع آن شد و 
مسئولیت شکست آن بر عهده آمریکاست. 
هر چند ترامپ جرئت انجام کار درســت را 
ندارد،اما ظاهراً به پذیرش واقعیت های ایران 
نزدیک شــده اســت. تغییر رفتار آمریکا در 

نتیجه مقاومت فعاالنه ملت ایران بود.

 وابستگی اروپا به آمریکا مشکل 
خودشان است

ربیعی با بیان اینکه وابستگی اروپا به آمریکا 
مشــکل خود اروپایی هاســت،  خاطرنشان 
کــرد: رئیس جمهوری هم این ســؤال را از 
آن ها پرســیدند که آیا آن هــا زمان امضای 
تعهد می دانستند این بندها منوط به تأیید 
آمریکاســت. ما مســیر خودمــان را ادامه 
می دهیــم و امیدواریــم آمریکا هم به تعقل 

برســد. ربیعی در پاســخ به پرسش دیگری 
مبنی بر پیام های ســعودی ها بــرای ایجاد 
راهکار سیاسی بین تهران و ریاض گفت: ما 
از ابتدا خواهان پایان جنگ و کشتار و تجاوز 
عربستان به این کشور بوده ایم. ایران راه حل 

را از ابتدا آتش بس دانسته و می داند.
وی دربــاره پیام های عربســتان به ایران 
گفت: خبر، خبر درستی است. پیغام هایی 
از ســوی برخی سران کشــورها از طرف 
ســعودی ها به حســن روحانی ارائه شد، 
ولی ایران باید نشــانه هایی از این موضوع 
را ببینــد. عربســتان اگر واقعــاً به دنبال 
تغییر رفتار باشــد، ایران از آن اســتقبال 
می کند. ربیعی بیان کرد: بخشــی از طرح 
صلــح هرمز نیز کار با همســایگانی نظیر 
عربستان است؛ بنابراین ایران از این روند 
اســتقبال می کند. وی با بیان اینکه طرح 
ائتــاف امید جایگزین طــرح ائتاف ضد 
ایرانی و تحریک آمیز و خصمانه آمریکا در 
خلیج فارس بود، اظهارداشت: طرح ایران 
سه تفاوت بنیادین با طرح های آمریکایی 
دارد؛ این طــرح برخاف طــرح آمریکا، 
امنیت در خلیج فارس را درون زا می بیند 
و تأمین امنیت را مشــروط به قدرت های 

بیرون از منطقه نمی بیند.

فارس: ولیعهد سعودی در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی مدعی 
شد که حمله به تاسیسات نفتی آرامکو اقدام جنگی از طرف ایران 
بوده است. محمد بن سلمان در مصاحبه با سی بی سی گفت: »با 
مایــک پمپئو )وزیر خارجه آمریکا( هم عقیده ام که گفته حمله به 
تاسیسات نفتی آرامکو اقدام جنگی از طرف ایران است. بن سلمان 
که برای اولین بار درباره حمات سهمگین به آرامکو که قلب اقتصاد 
ســعودی است صحبت می کرد گفت: اگر جهان یک موضع قوی و 
قاطع برای بازدارندگی در برابر ایران نگیرد، ما شاهد افزایش تنش ها 
با تهران خواهیم بود که منافع جهان را تهدید می کند. عرضه نفت 
مختل می شود و قیمت نفت نیز شدیدا باال خواهد رفت طوری که 

تاکنون شــاهد آن نبوده ایم. این گزافه گویی ولیعهد سعودی علیه 
کشــورمان در حالی است که مقامات کشورمان هرگونه دخالت در 
حمله اخیر به پاالیشگاه های شرکت آرامکو عربستان را قویا رد کرده 
و تاکید کرده اند که آمریکا و سعودی به این دلیل که نمی خواهند 
قدرت موشکی انصاراهلل را قبول کنند آن را به ایران نسبت می دهند. 

انصاراهلل نیز رسما مسئولیت این حمات را بر عهده گرفته است.
با این حال ولیعهد ســعودی در ادامه تاکید کرد که وی برای حل 
تنش های منطقه ای راه حل سیاسی را به راه حل نظامی ترجیح 
می دهد چرا که »وقــوع هرگونه جنگ بین تهران و ریاض اقتصاد 
جهانی را به ورطه ســقوط می کشاند.« بن سلمان درباره وضعیت 

یمن نیز ادعا کرد: راه حل سیاســی در این کشور آسان تر خواهد 
بود البته اگر ایران دســت از حمایت حوثی ها بردارد. وی در انتهای 
مصاحبه خود گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید با حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند تا یک توافق جدید پیرامون 
برنامه هسته ای و فعالیت های ایران در سراسر خاورمیانه منعقد شود.

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

بازتاب

خاورمیانه

بن سلمان: حمله به آرامکو اقدام جنگی ایران بود

گزافه گویی دوباره ولیعهد سعودی درباره کشورمان

سیاست خارجیسیاست خارجی
سخنگوی دولت پیام های ریاض برای کاهش تنش را تأیید کردسخنگوی وزارت امور خارجه: 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 »مهمان امام« طرحی برای روحانیون خادمیار تبلیغی  آستان: مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: طرح »مهمان امام« در فراخوانی ویژه روحانیون خادمیار 
تبلیغی برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغی ویژه زائران پیاده ایام پایانی ماه صفر در مشهدالرضا آغاز می شود.حجت االسالم دخانی افزود: متقاضیان می توانند از هم اکنون با مراجعه به دفاتر استانی خود یا ارتباط با 

سررابط کانون خادمیاری تبلیغی اقدام به نام نویسی نمایند. وی عنوان کرد: خادمیاران تبلیغی برای نام نویسی در طرح »مهمان امام« می توانند نام استان خود را به شماره 3000340011414 ارسال کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  بانوی چینی در حرم مطهر رضوی 
به دین اسالم مشرف شد  
آستان: بانــوی چینی در حرم مطهر 
امام رضا)ع( به دین اسالم مشرف شد.
بانوی تازه مســلمان چینــی پس از 
اســالم آوردن، نام الهام را برای خود 

برگزید.
او در حاشــیه مراسم تشرف به اسالم 
که ظهــر دیروز در دفتر مدیریت امور 

زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دوران کودکی را 
در غرب چین گذراندم و به واسطه آشنایی با مسلمانانی که در این شهر ساکن 

بودند با دین اسالم آشنا شدم.
وی بیان کرد: در ســفری که دو ســال پیش در ایام اربعین حسینی به ایران 
داشتم رفتار مهربانانه و خونگرم مردم ایران مرا جذب خود کرد و عالقه مند به 

شناخت بیشتر آداب و رسوم، فرهنگ و آیین های آن ها شدم.
الهام با بیان اینکه نخســتین باری است که به مشهد مشرف می شوم، اظهار 
کرد: امروز که به حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشرف شدم، احساس پاک بودن 

و خلوص قلب تنها حسی بود که در درون خود احساس کردم.
 در پایان این مراسم از سوی مدیریت امور زائران غیرایرانی، یک جلد کالم اهلل مجید
و چند جلد کتاب به زبان چینی به همراه ســجاده و چادر نماز به این بانوی 

تازه مسلمان اهدا شد.

 150 هزار زائر از خدمات آموزش قرآن حرم رضوی
در ایام تابستان بهره بردند

آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی گفت: در ایام تابســتان 
155هــزار و 297 نفــر از زائــران و 
مجاوران از خدمات آموزشی اداره علوم 
قرآنی آســتان قدس رضوی بهره مند 
شدند. حجت االسالم شجاع گفت: در 
ایام تابســتان 2هــزار و 315 کارگاه 

 آموزشی در مکان های مختلف حرم مطهر ثامن الحجج)ع( از جمله دارالقرآن کریم،
رواق های امــام خمینی)ره(، حضــرت زهــرا)س(، دارالحجه)عج(، حضرت 
معصومه)س( و شبستان قرآن و نهج البالغه و ایوان ولیعصر مسجد گوهرشاد 

برگزار شد.

رئیس سازمان غذا و دارو: 
 مجوز تولیدات جدید دارویی آستان قدس

به زودی صادر می شود
 آستان  رئیس ســازمان غذا و دارو 
گفت: با توجه به ظرفیت عظیم آستان 
قدس بسیاری از محصوالت می توانند 
اینجا تولید شوند و وظیفه ما این است 
که مجوزهــا را زودتر صادر کنیم و با 
ایجاد تســهیالت کمک کنیم تا بازار 

داخلی بیشتری در اختیار بگیرند.
محمدرضا شانه ســاز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
آستان قدس رضوی یکی از امیدهای کشور و لنگر صنعت دارویی کشور است 

و باید پشتیبانی شود.
معاون وزیر بهداشــت در ادامه با بیان اینکه مجموعه داروسازی آستان قدس 
شامل داروسازی ثامن، سامان دارو، یارا طب و شیراز سرم جزو امیدهای وزارت 
بهداشت است، افزود: این مجموعه دارویی از سنگرهای محکم و بااراده در این 
آستان اســت که توقع ما از آستان قدس رضوی را هم خیلی باالتر از چیزی 

برده که در حال حاضر دیده می شود.
رئیس سازمان غذا و داروی کشور در ادامه با اشاره به اهمیت ورود سازمان هایی 
مانند آستان قدس به حوزه فناوری  های جدید افزود: ما در سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت وظیفه حمایت داریم و زحمت تولید با مجموعه آستان قدس 

و وظیفه حمایت با ماست.
شانه ساز در ادامه ســخنان خود با اشاره به فعالیت های شرکت سامان  دارو و 
تولیــد فاکتور8 گفت: این مجموعه یکی از پیچیده ترین محصوالت دارویی را 
تولید می کند و می شــود گفت که قله را فتح کرده است. با توجه به ظرفیت 
عظیم آستان قدس بسیاری از محصوالت می توانند اینجا تولید شوند و وظیفه 
ما این است که مجوزها را زودتر صادر کنیم و با ایجاد تسهیالت کمک کنیم 

تا بازار داخلی بیشتری در اختیار بگیرند.
شانه ســاز در پایان حضور خود در غرفه هلدینگ ســالمت و داروی سازمان 
اقتصادی رضــوی اظهار امیدواری کــرد که مجموعه های دارویی ســازمان 
اقتصادی رضوی طرح های توســعه خود را هر چه زودتر و ســریع تر به نقطه 

سرانجام برسانند.

در نیمه دوم مهر ماه جاری انجام می شود 
 بهره برداری از کارگاه تولید فرش دستباف

آستان قدس در راور
آستان: مدیرعامل شرکت تهیه و تولید 
فرش آستان قدس رضوی گفت: کارگاه 
تولید فرش دســتباف آستان قدس در 
شهرستان راور کرمان در نیمه دوم مهر 

ماه جاری به بهره برداری می رسد.
غالمرضا باغشــنی گفت: در قالب این 
پروژه قرار اســت بــا رویکرد کمک به 

ایجاد اشتغال، یکی از سالن های آستان قدس رضوی در شهرستان راور کرمان با 
ساخت چهار دستگاه دار آهنی فارسی با عرض هر دستگاه 40 متر به تولید قالی 

دستباف اختصاص داده شود.
وی با اشــاره به اشــتغال 150 نفر همزمان با راه اندازی این کارگاه قالیبافی 
خاطرنشــان کرد: بیشــتر این افراد از خانم های حاشیه نشــین شهر و زنان 

سرپرست خانوار هستند.
مدیر عامل شــرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
تقریبــاً تمامی این افراد آموزش های الزم را دیده انــد، افزود: تعدادی از این 
افراد در قالب کاروان آموزشــی به کارگاه شهرســتان کاشــمر اعزام شده و 
آموزش الزم را فرا گرفته اند و ســایر افراد در کارگاه راور آموزش تکمیلی را 
طی خواهند کرد.وی ادامه داد: پیش بینی می شــود در ابتدای کار در کارگاه 
قالیبافی راور کرمان ساالنه یک هزار و 200 تا یک هزار و 500 مترمربع فرش 

دستباف باکیفیت تولید شود.
باغشــنی درباره موارد مصرف فرش های تولیدی در این کارگاه گفت: فرش های 
دستبافی که در این کارگاه تولید خواهد شد، به مشتریان، متقاضیان، تجار و برای 
استفاده به عنوان مصارف خانگی عرضه می شود و در صورت نیاز در حرم مطهر 

رضوی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: هدف از ساخت کارگاه مذکور کمک به مردم محروم منطقه راور با 
توجه به خشکسالی های اخیر، آموزش بافت بهتر فرش دستباف و حفظ هنرهای 

قدیمی و اصیل ایرانی بوده است.
باغشــنی افزود: تصمیم بر این اســت که فرش دســتباف در کارگاه راور مانند 
کارگاه های مشــهد و کاشمر تولید شــود، به همین منظور آموزش ها بر اساس 

کارگاه های مشهد و کاشمر انجام شده است.
وی اعتبــار مالی این پروژه را 30 میلیارد ریــال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از 
محل نذورات تأمین شده و زیر نظر معاونت پشتیبانی آستان قدس رضوی توسط 

شرکت فرش صورت گرفته است.
مدیر عامل شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی ادامه داد: هم اکنون 
دارهای قالیبافی آهنی در کارگاه راور کرمان نصب شــده و در حال چله کشی و 

آماده سازی برای بافت قالی است.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم نمادین 
اسالمی  علوم  دانشگاه  تحصیلی  سال  آغاز 
رضوی گفت: دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
باید دانشگاه نخبگان و محل پاسخگویی به 

شبهات و مسائل روز جامعه باشد.
مراســم آغاز ســال تحصیلی 99-1398 و 
افتتاح رسمی مرکز مدیریت مهارت آموزی 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی صبح دیروز 
با حضور حجت االســالم والمسلمین احمد 
مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی، مهندس 
افشین رحیمی گل خندان؛ مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان خراســان رضوی، 
دکتر سیدحســن وحدتی شبیری؛ رئیس 
این دانشگاه و جمعی از مدیران و مسئوالن 
آستان قدس رضوی و دانشجویان و طالب 
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی در سالن 

اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
این مراسم خاطرنشان کرد: امروزه شبکه های 
اجتماعی و اینترنت راه های ارتباطی وسیعی 
را ایجــاد کرده و با یک تلفن همراه می توان 
با سراسر دنیا در ارتباط بود، دیگر نمی توان 
گفت اجــازه ندهید کتاب هــای ضاله وارد 
جامعه شود، هزاران صفحه هر روز در فضای 
مجازی علیه ارزش های دینی تولید و منتشر 
می شود و دائماً در حال شبهه پراکنی هستند.

وی در ادامه به تبیین وظایف دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی و تفاوت دانشــجوی این 
دانشگاه با سایر دانشگاه های کشور پرداخت 
و اظهار کرد: دانشگاه های گوناگونی در کشور 
وجود دارنــد و ارگان هــای مختلف مانند 
قــوه قضائیه، صدا و ســیما، وزارت نفت و... 
دانشگاه هایی برای تربیت نیروهای متخصص 
مــورد نیاز خــود دارند، اما دانشــگاه علوم 
اسالمی رضوی منتسب به امام رضا)ع( است 

پس باید برای امام رضا)ع( نیرو تربیت کند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: در دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی باید مجتهدانی در تمام 
مسائل دینی و اجتماعی که امروز جامعه ما 
درگیر آن هاست، تربیت شوند. نگاه بنده به 
عنوان تولیت این است که در این دانشگاه باید 
نخبگان کشور وارد شوند و ما مجتهدانی برای 
همه حوزه ها و مسائل و نه فقط فقه و اصول، 
تربیت کنیم. قاضی را دانشکده حقوق تربیت 
می کند ما وظیفــه ای در این ارتباط نداریم، 
نمی گویم فردا این رشته ها تعطیل شود اما 
این نظر بنده اســت.وی تأکید کرد: دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی باید دانشگاه نخبگان 
باشد و در آن نخبگان کشور گرد هم آیند، ولو 
اینکه 50 نفر باشند، کمیت برای ما اهمیت 
ندارد آنچه مهم اســت کیفیت است، باید به 
گونه ای باشــد که بتوانیم پس از 10 یا 20 
سال بگوییم این دانشگاه از جامعیت برخوردار 
اســت و در هر مســئله ای متخصص دارد.

حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: 
این دانشــگاه باید بتواند پاسخگوی مسائل 
مختلف جامعه و همه پرسش ها و شبهاتی که 
همچون تیرهایی فکر، اندیشه و ایمان جوانان 
ما را هدف گرفته است، باشد.تولیت آستان 
قــدس رضوی با بیان اینکــه تالش ما این 
است اینجا دانشگاهی مورد رضایت حضرت 
رضا)ع( باشد، ابراز کرد: هیچ برنامه ای از این 
دانشگاه تعطیل نخواهد شد، اعضای محترم 
هیئت علمی و استادان دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی بررسی کنند که آیا می توان به چنین 
نقطه ای رسید یا خیر، اگر چنین تصمیمی 
گرفتــه شــود آن هایی که در رشــته های 
دیگری وارد این دانشــگاه شــدند تا زمان 
دانش آموختگی مورد حمایت ما خواهند بود 
اما در سال های آینده در جذب دانشجو برای 

رشته ها مالحظاتی اتفاق خواهد افتاد.

 اقتضائات انتساب دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی به امام رضا)ع(

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در این 
مراسم با بیان اینکه این دانشگاه منتسب به 
تشکیالت امام هشتم)ع( است، گفت: آنچه 
مهم و ضروری اســت توجه به این انتساب 
و رعایت اقتضائات آن اســت که بدانیم چه 
وظایف و تکالیفی در قبال این انتساب داریم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدحسن 
وحدتی شــبیری ادامــه داد: بســیاری از 
ســازمان ها، نهادها، وزارتخانه هــا و... دارای 
دانشگاه و مراجع آموزشی و علمی هستند 
که نیروی انســانی و متخصص متناسب با 
نیازهــای اداری، ســازمانی، علمی و کاری 
دستگاه متبوع خود را آموزش داده و تربیت 

می کنند.
وی اضافــه کرد: اگر ما هم معتقدیم که این 
دانشــگاه متعلق به آستان ملکوتی حضرت 
رضا)ع( است پس باید ویژگی ها و مختصاتی 
را در این دانشــگاه رعایت کنیم تا به اهداف 

تعیین شده بیش از پیش نائل شویم.
این مقام مســئول با اشاره به سخن گهربار 
امام رضا)ع( که فرمود: محاسن کالم و سخن 
ما را به مردم برسانید که در این صورت آنان 
از ما اطاعت می کننــد، اظهار کرد: در عصر 
حاضر وظیفه ما در زمینه عمل به این سخن 
حضرت رضا)ع( مبنی بر رساندن پیام اهل 
بیت)ع( به دنیای بشریت در جای جای عالم 

چیست و چگونه باید عمل کنیم؟
حجت االسالم وحدتی شــبیری در بخش 
دیگری از سخنانش به استقبال دانشگاهیان 
و استادان غیرمسلمان دانشگاه ها از سخنان 
ائمه اطهار)ع( اشــاره و خاطرنشان کرد: در 
سفر یکماهه گذشته به دانشگاهی در کشور 
هند پس از بیان احادیث گهرباری از سخنان 
حضرت ثامن الحجج)ع(، رئیس آن دانشگاه 
که قدمت 150 ســاله دارد از ما خواست تا 
ســخنان امام هشــتم)ع( را به زبان هندو 
ترجمه کنیــم و در اختیارش بگذاریم تا در 
محافل علمی و دانشــگاهی و حتی زندگی 

اجتماعی مورد استفاده قرار دهد.
رئیس این دانشــگاه با بیان پاره ای دیگر از 
اقتضائات انتساب این دانشگاه به تشکیالت 
و دستگاه امام هشتم)ع( گفت: باید به فکر 
این باشــیم تا به روش های علمی و عملی 
و بــا اســتفاده از فناوری و دســتگاه های 
الکترونیکی و وسایل ارتباط جمعی، فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی و راه های 
ارتباط  گیری با جوامع مختلف بشری، پیام 
و سخن امام رضا)ع( و اهداف و آرمان های 
امامت و والیت را بــه جهان امروز معرفی 
کنیم.وی در بخش دیگری از ســخنانش 
به تاریخچه تأســیس و ایجاد این دانشگاه 
اشــاره کرد و افزود: دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی پس از پیروزی انقالب اســالمی در 
آستان قدس رضوی تأسیس و ایجاد شد و 

به عنوان مولود انقالب باید در راه ترویج و 
گسترش گفتمان انقالب اسالمی به جهان 

تالش کند.
والمسلمین وحدتی شبیری  حجت االسالم 
تصریح کرد: این دانشگاه در درجه اول یک 

حوزه علمیــه با اختصاصات 
حوزوی و طلبگی اســت و 
این خــود پیام هایــی برای 
دانشــجویان و طالبی که در 
این دانشگاه تحصیل می کنند 

دارد.
این دانشــیار دانشگاه تأکید 
کرد: آســتان قدس رضوی 
مجموعه هایی  و  نهادهــا  از 
اســت کــه زیر نظــر رهبر 
معظم انقالب اداره می شود و 
انتساب این دانشگاه به آستان 
قدس رضوی از این نظر هم 
دارای پیام اســت و پیام آن 
این اســت که باید در زمینه 

تحقق راهبردهای علمی و عملی و منویات 
رهبر معظم انقالب به ویژه در زمینه ایده های 

علمی ایشان به نحو شایسته تالش کند.
رئیس این دانشگاه در بیان دیگر اقتضائات 
انتســاب دانشگاه علوم اســالمی رضوی به 
تشــکیالت مقدس حضرت رضا)ع( گفت: 
همچنانکه امــام رضا)ع( امام و پیشــوایی 
بــرای گفت وگوی بین ادیــان و مذاهب در 
عصر و زمان خود بودند، امروز هم دانشــگاه 
علوم اسالمی رضوی باید محلی برای برپایی 
کرسی های نظریه پردازی و گفت وگوی بین 
علما و دانشــمندان ادیان و مذاهب مختلف 
باشــد.وی تصریح کرد: انتظار این است که 
این دانشگاه به عنوان پشتوانه فکری و علمی 
طرح ها و نظرات اجرایی در مجموعه بزرگ 
آســتان قدس رضوی مطرح بــوده و خود 
این دانشگاه هم از یک مرجعیت علمی تام 
و کامــل با توجه به نیازهای آســتان قدس 

رضوی برخوردار باشد.

 قدردانی از برگزیدگان
 المپیادهای علمی و دانشجویی

در ایــن مراســم همچنیــن از برخــی از 
برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی 
ســال های 97 و 98 دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
قدردانی شــد.آقایان سیدمصطفی میالنی، 
محمدحسن رحیمی حاجی آبادی، محمد 
شــبان، علیرضا مشایخی، مجید حشمتی 
و مهرداد مردادپــور از جمله برگزیدگان 
رشــته های مختلــف المپیادهای علمی و 
دانشجویی این دانشگاه بودند که با اهدای 

لوح سپاس، تقدیر شدند. 

این دانشگاه 
متعلق به آستان 
ملکوتی حضرت 

رضا)ع( است پس 
باید ویژگی ها و 

مختصاتی را در این 
دانشگاه رعایت 

کنیم تا به اهداف 
تعیین شده بیش از 

پیش نائل شویم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم تربیت صاحبنظران دینی و اجتماعی در این دانشگاه تأکید کرد   

افق های نو پیش روی دانشگاه علوم اسالمی رضوی
س
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 ضمن ســالم به روزنامه خوب و مردمی 
قــدس، تقاضــا دارم برای ارتقای ســطح 
فرهنگی مذهبی، مســابقات فرهنگی حرم 
را در روزنامــه چاپ کنید تــا آن هایی که 
دسترسی ندارند از این طریق در مسابقات 

شرکت کنند.
09360006937

 از حفاظت امالک آســتان قدس رضوی 
تقاضا داریم وضعیت زمین های رها شده در 
موسوی قوچانی و قرقی را تعیین تکلیف نماید.

09100007607

  در جــواب خواننده محترمی که گفته 
بود نصب ســیفون اتومات در سرویس های 
بهداشتی حرم الزم نیســت، می گویم که 
اسراف و رعایت بهداشت با هم فرق می کند 

آن هم در مکان عمومی.
09380009548

 نمازخانه هــای میان راهی که توســط 
آســتان قدس رضوی ساخته شــده، اقدام 
مناسبی است که امیدواریم در دیگر مسیرها 

هم چنین نمازخانه هایی ساخته شود.
09130007420

 لطفاً اقدام های بیشتری برای ورود زائران 
با صندلی چرخدار و زیارت آسان برای آنان 

در حرم مطهر امام رضا)ع( صورت گیرد.
09150009236

 انصــاف حکــم می کنــد در کنار همه 
موضوعات و موارد حــرم مطهر از زحمات 
خدمه و مســئوالن آستان قدس هم تشکر 

کنیم. اجرشان با پروردگار.
09130006670 

سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی خبر داد

میزبانی از 59 هزار زائر 
محروم در 6 ماه ابتدایی سال 

آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی اعالم کرد: این معاونت 
 در ۶ ماه نخســت ســال جــاری میزبان
59هــزار و 301 زائر محــروم و زیارت اولی 
بوده است.حامد صادقی افزود: رسیدگی به 
محرومان یکی از سیاست های اصلی آستان 
قدس رضوی اســت، از همین رو از ابتدای 
سال جاری با همکاری نمایندگی های این 
آســتان مقدس در سراســر کشور نزدیک 
به ۶0هزار زائر محروم که توان مالی ســفر 
به مشــهد و زیارت مرقد علی بن موســی 
الرضا)ع( را نداشــتند شناسایی و به مشهد 
مقدس اعزام شــدند.وی افزود: این افراد از 
سنین و اقشــار مختلف جامعه سه روز در 
جوار مرقد امام هشــتم)ع( میهمان آستان 
قــدس بودنــد و از خدمــات مختلف این 
آســتان مقدس بهره مند شدند.سرپرست 
معاونــت محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضــوی تأکید کرد: تأمین وســیله ایاب و 
ذهــاب رایگان به حرم مطهر رضوی،  ســه 
وعده غذا و برنامه هــای فرهنگی از جمله 
خدماتی اســت که آستان قدس رضوی به 
 زائران محــروم علی بن موســی الرضا)ع(
ارائه می دهد.صادقی بــا تأکید بر اینکه در 
طول سه سال گذشته بیش از یک میلیون 
نفــر از این طــرح بهره مند شــدند، افزود: 
امیدواریم تا پایان سال 98 میزبان 120هزار 

زائر محروم از سراسر کشور باشیم.

دیدار خادمیاران با خانواده 
کوچک ترین شهید حادثه 

تروریستی اهواز
آستان: همزمان با سالروز حمله تروریستی 
اهــواز، خادمیاران آســتان قدس رضوی با 
خانواده شــهید طاها اقدامی، کوچک ترین 

شهید این حادثه تروریستی دیدار کردند.
همزمان با ســالگرد شــهادت محمدطاها 
اقدامی، کوچک ترین شهید حمله تروریستی 
اهــواز، خادمیاران کانون خانواده شــهدای 
رضوی اصفهان، شاهین شهر و میمه فضای 
مراســم را با پرچم متبرک آســتان قدس 
رضوی معنــوی و متبرک کردنــد. در این 
مراسم که با حضور انبوه عزاداران و سوگواران 
حسینی در روستای ازان برگزار شد، تندیس 
طاهــا اقدامی به دســت خادمیاران رضوی 
اصفهان به پدر و مادر این شــهید خردسال 
اهدا شد.شایان ذکر اســت، حجت االسالم 
والمســلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی کشــور در این مراسم با بیان اینکه 
امروزه پیام شهدا و خانواده شهدا چون شهید 
طاها اقدامی برای دنیا مشــخص و روشن 
است، گفت: استقامت و مقاومت در برابر کفر 

و انحراف تا پای جان پیام شهداست.

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 

eبازدید زوج های جوان از آسایشگاه جانبازان امام خمیني
 آســتان  گروهی از نومزدوجین طرح ملی زندگی به سبک 
رضوی به مناسبت هفته دفاع مقدس و به منظور بزرگداشت یاد 
و خاطره شهدا و جانبازان دوران هشت سال جنگ تحمیلی به 

دیدار جانبازان آسایشگاه امام خمیني)ره( رفتند.
این گروه 150 نفره از نومزدوجین طرح ملی زندگی به سبک 
رضوی هفتم مهر ماه در آسایشــگاه امام خمیني)ره( مشــهد 
حضور پیدا کرده و با یادگاران هشــت سال دفاع مقدس دیدار 
کردند.این بازدید به منظور بازخوانی رشادت های جانبازان و با 
هدف ترویج صبر در مقابل مشکالت در راستای گفتمان مودت 

و رحمت در زندگي مشترک براي بهره مندی نومزدوجین، در 
هفته دفاع مقدس از ســوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان 

قدس رضوي برنامه ریزی شده بود.
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوي آموزش هاي 
غیرمســتقیم به نومزدوجین در قالــب فعالیت هاي اجتماعي 
ارائه می دهــد که انجام فعالیت اجتماعي همچــون بازدید از 
آسایشگاه های جانبازان یکی از اقدامات این مرکز است.یادآور 
می شود؛ »زندگی به سبک رضوی« یک طرح آموزشی است که 
با هدف افزایش صیانت و اعتالی کارکرد خانواده و با بهره گیری 

از سبک زندگی رضوی برای زائران و مجاوران به ویژه زوج های 
جوان، توســط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
برگزار می شــود و در آن زوج های جوان به مدت ســه سال از 
خدمات آموزشی، حمایتی و مشاوره ای رایگان بهره مند  می شوند.

خبر
به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوي انجام شد 

آستان: عضو هیئت مدیره مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی از افتتاح نخستین ایستگاه ورزش همگانی از 13مهر در 

ورزشگاه امام رضا)ع( خبر داد.
محمدعلی قره گفت: از روز شــنبه به مدت یک ساعت، برنامه 
ورزشــی ۶ تا 7 صبح و برنامه شــامگاهی هم 18 تا 19 ویژه 
آقایان آغاز می شود که از استادان دانشگاهی برای مشاوره های 

تخصصی پزشکی و تغذیه ورزشی هم دعوت می شود.
قره در ارتباط با کیفیت اجــرای این برنامه برای بانوان گفت: 

این برنامه با همین مختصات ویژه بانوان به همراه فرزندانشان 
در محل مجموعه های چندمنظوره اختصاصی بانوان )پشــت 
مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی( در دو بخش ورزشی 
صبحگاهی و شــامگاهی انجام می شــود و شرکت کنندگان 
می توانند از امکانات ورزشــی این مجموعه به صورت رایگان 

بهره مند شوند.
وی اظهار کرد: بسته به میزان استقبال شهروندان مشهدی از 
این طرح، امکانات و تجهیزات ورزشی مجموعه تربیت بدنی 

آســتان قدس رضوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به 
تعداد گروه های ورزشی اضافه خواهیم کرد.

عضو هیئت مدیره مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
همچنین از افتتاح ایستگاه های دیگر در شهر مشهد خبر داد 
و گفت: در گام های بعدی، برنامه فعال کردن ایستگاهی را در 
مجموعه ورزشی واقع در شهرک محروم شهید رجایی در نظر 
داریم که پس از فعال شــدن ایســتگاه نخست، آن را تا پایان 

مهرماه برای بهره مندی خانم ها و آقایان پیگیری خواهیم کرد.

راه اندازی نخستین ایستگاه ورزش همگانی در تربیت بدنی آستان قدس 
خبر

خبر
 آغاز به کار مرکز مدیریت مهارت آموزی

در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در این مراســم از مجــوز فعالیت مرکز 
مهارت آموزی و معرفت افزایی دانشــگاه 
علوم اسالمی رضوی نیز با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی و مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان خراسان رضوی 
رونمایی شد.معاون فرهنگی این دانشگاه 
درباره این مرکز به خبرنگار قدس گفت: 
هــدف از فعالیــت این مرکــز آموزش 
مهارت ها و حرفه های متناسب با خلق و 
خوی طلبگی به دانشجویان و طالب این 
والمسلمین  است.حجت االسالم  دانشگاه 
دکترمحمد ســلطانیه افــزود: طالب و 
دانشــجویان این دانشگاه در این مرکز با 
آمادگی  مربــوط،  مهارت های  یادگیری 
الزم برای ارائه خدمت به جامعه اسالمی 
را فرا می گیرند.وی ادامه داد: این مهارت ها 
تبلیغی،  مهارت هــای  همچون  مواردی 
خطابه، مشاوره، مداحی و فن رثا، تدریس، 
مباحث IT، اخالق حرفه ای، تربیت مبلغ 
ویژه، یادگیری مهارت هایی که فاصله بین 

آموزش و اشتغال را کاهش می دهد و... را 
شامل می شود.حجت االسالم و المسلمین 
سلطانیه تصریح کرد: در این مرکز عالوه 
بر طالب و دانشــجویان دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی، اســتادان، کارمندان و 
خانواده های آنان نیز می توانند از خدمات 
ایــن مرکز بهره مند شــده، ضمن اینکه 
بانوان و خواهران هم می توانند از پردیس 
خواهران این دانشگاه برای گذراندن این 
دوره ها اســتفاده کنند.معــاون فرهنگی 
این دانشــگاه اضافه کرد: این دوره ها ۶5 
شــاخه و 5 هزار زیرشاخه داشته و مدت 
این دوره ها بر حســب موارد آموزشی و 
مطالب ارائه شــده؛ دو هفته، یک ماه، دو 
ماه تا ۶ ماه متفاوت بوده و مباحث مورد 
نظر مطابق ســرفصل های تعیین شــده 
ارائه می شــود و در پایان دوره به افرادی 
که موفق به کســب مهارت های مربوط 
 شــوند، گواهی نامه رســمی بین المللی

فنی و حرفه ای اعطا می شود.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



استادان حوزه دقایقی از 
درس خود را به بیانیه گام دوم 

اختصاص دهند
معالم: مدرس حوزه علمیه مشهد گفت: طراحی 
برنامه های کالن سازمانی براساس بیانیه گام دوم 

انقالب نشانه والیتمداری است.
حجت االسالم دکتر هادی مصباح الهدی تأکید 
کرد: اســتادان حوزه دقایقــی از درس خود را به 

تحلیل بیانیه گام دوم اختصاص دهند. 
وی با تأکید بر بعد تمدنی اندیشــه رهبر معظم 
انقالب گفت: بیانیــه گام دوم انقالب با توجه به 
نگاه تمدنی رهبری که سال ها پیش در اندیشه 
ایشان شــکل گرفته و در سخنانشان ارائه شده 
اســت، قابل بررسی و تحلیل است. این بیانیه از 
یک سو مرور و بازخوانی کارنامه 40 ساله انقالب و 
از سوی دیگر نقشه راهی است برای آینده انقالب 
که بر اساس آن می توان به تمدن اسالمی رسید و 
البته تحقق این مهم نیاز به روزها و ساعت ها کار 
علمی دقیق و جدی دارد تا بتوان راهکارها را از 

آن استخراج کرد.
وی بیانیــه گام دوم انقــالب را یک فرمان مهم 
والیی دانست و تأکید کرد: اگر زمامداران کشور 
می خواهند واقعــاً یک بازوی کارآمد برای والیت 
و رهبری باشــند، باید گوش بــه فرمان رهبری 
نیز باشــند و الزمه این والیتمــداری، مطالعه و 
تحلیل دقیق فرمان والیت و طراحی برنامه های 
کالن سازمانی بر اســاس آن است. در این راستا 
تشــکیل کارگروهی ویژه در واحد برنامه ریزی یا 
طرح و برنامه وزارتخانه ها، ادارات و سازمان ها برای 
پیگیری و تطبیق برنامه های سازمانی با محتوای 

بیانیه ضروری می نماید.
رئیــس اداره پژوهــش مرکز تخصصــی آخوند 
خراســانی در ادامه با تصریح به وجود نقاط قوت 
و ضعف در همه نهادها و ســازمان ها گفت: همه 
مسئوالن جمهوری اسالمی شایسته است به بهانه 
مرور پیشینه انقالب، با توجه به سنجه های موجود 
در بیانیه گام دوم، یک بازخوانی از عملکرد گذشته 

خود نیز داشته باشند.
مدرس حوزه علمیه خراسان با اشاره به اختصاص 
دادن بعضی از جلســات درسی توسط برخی از 
اســتادان حوزه به تبیین بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی، گفت: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی آن 
قدر محتوای غنی دارد که استادان حوزه دقایقی 

از درس خود را به تحلیل آن اختصاص دهند.

حوزه

»وقعه صفین« کتابی کهن 
درباره نبردی سرنوشت ساز

معارف: نخســتین روز ماه صفر مصادف است 
با ســالروز آغاز جنــگ صفین در ســال 37 
ه .ق و مشــهورترین کتاب دربــاره این جنگ 
سرنوشت ســاز، یک تک نگاری اســت به نام 
»وقعةصفین« اثر نصر بن مزاحم منقری )م 212 
ه .ق(؛ کتابی کهن از مورخی که مشهور به تشیع 
است و او را از اصحاب امام باقر)ع( دانسته اند. این 
کتاب با عناوین »پیکار صفین« و »واقعه صفین 

در تاریخ« به فارسی هم برگردانده شده است.
»وقعة صفین« در هشت فصل سامان یافته که 
عبارتند از: »از ورود علی)ع( به کوفه و ســامان 
دادن اوضاع سیاسی اجتماعی قلمرو حکومت 
خود تا ارسال نمایندگانی نزد معاویه«، »رایزنی ها، 
چاره جویی ها، تبادل سفرا و نامه ها تا تدارک و 
تجهیز دو سپاه عراق و شام«، »بسیج عمومی و 
حرکت دو سپاه به صفین و وقایع جنبی مرتبط 
با جنگ«، »آغاز نبــرد صفین تا بیان رجزهای 
جنگاوران دو سپاه«، »سلحشــوری و رزم آوری 
دو سپاه و روح حماسی جنگ«، »درگیری های 
نظامی همراه با تالش های سیاســی دو سپاه و 
تبادل ســفرا و نامه ها«، »عزم سپاه عراق جهت 
یکســره کردن کار جنــگ و حیله عمروعاص 
در باال بردن قرآن هــا« و »پایان دردناک جنگ 
و ماجــرای حکمیت و آثــار و پیامدهای آن از 
جمله ظهور خوارج«. شیوه این اثر، مانند دیگر 
آثار معمول در این دوره، حدیثی است و امتیاز 
آن، روایت کردن با دو یا ســه واسطه از کسانی 
است که خود در جنگ صفین حضور داشته اند 
و از آنجا که این اثر در مکتب تاریخ نگاری عراق 
تدوین شده، سلسله اســناد بیشتر روایات آن 
به رجال و راویان شیعی مانند اصبغ بن نباته، 
حــارث بن حصیرة ازدی، صعصعة بن صوحان 
و... منتهی می شــود؛ اما در این بین، منقری از 
برخی شخصیت های ساختگی در حوادث تاریخ 
صدر اسالم هم نام می برد که بنا به نظر عالمه 
سیدمرتضی عسکری در کتاب »یکصد و پنجاه 
صحابی ســاختگی« همه ســاخته و پرداخته 
سیف بن عمر التمیمی هستند. با این همه باید 
گفت، نصر بــن مزاحم به طور کلــی از دو اثر 
عمده استفاده کرده است؛ نخست، کتاب صفین 
 جابر بن یزیــد جعفی و دیگری، کتاب صفین 
عمر بن سعد اسدی که وی هم به نوبه خود از 
کتاب صفین ابومخنف استفاده کامل برده است.

 معارف/مریم احمدی شــیروان  زید بن علی بن حسین)ع( 
فرزند امام ســجاد)ع( اســت. او از جمله راویانی است که 15 سال 
از عمرش در معیت پدر بود و پس از شــهادت امام ســجاد)ع( 19 
ســال با امام باقر)ع( زیست و 6 ســال نیز در کنار برادرزاده اش امام 
صادق)ع( بود. در زمان او عوامل متعددی مانند ستم های بنی امیه 
به مردم، دعوت مردم کوفه، برخوردهای نادرســت هشام بن ملک 
دهمین خلیفه اموی و از همه مهم تر تأثر شدید او از جریان عاشورا 
مانند بسیاری دیگر از علویان که قیام های متعددی را پس از عاشورا 
سبب شده بودند، همه دســت به دست هم داد تا او در سال 122 
قمری علیه حکومت بنی امیه دست به قیام بزند و در این قیام در 41 

سالگی به شهادت برسد.
البته اقوال درباره این بزرگوار و حرکتش متفاوت اســت. به همین 
خاطر در گفت وگو با استاد سید علی موسوی نژاد، عضو هیئت علمی 
دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم و کارشناس امور 

زیدیه و یمن به او و قیامش بیشتر پرداختیم.

 زید شخصیت ممتازی داشت
استاد سید علی موســوی نژاد در ابتدا و با بیان اینکه درباره جناب 
زید، فرزند امام ســجاد)ع( در منابع تاریخی، روایی و در همه منابع 
موجود از جمله منابع شیعه و اهل سنت، تعریف و تمجیدهای خاص 
و فوق العاده ای شده است، می گوید: او در بین فرزندان امام سجاد)ع(، 
پس از امام باقر)ع( شــخصیت ممتازی شمرده شــده است. امام 
باقر)ع( برادران دیگری نیز داشــت که در بین همه آن ها زید دارای 
ویژگی های برتری بود و مرحوم سید مرتضی در نقل امامیه نیز بر 

این ادعا تأکید می کند.
او اضافه می کند: اگر برمبنای گزارش های تاریخی قبول کنیم او در 
بین سال های 75 تا۸0 هجری قمری متولد شده، متوجه می شویم 
دوران کودکی و نوجوانی را در کنار امام سجاد)ع( پشت سر گذاشته 
و در دامان پدر تربیت شده است. روایتی نیز وجود دارد که بر اساس 

آن صحیفه سجادیه توسط زید به دست ما رسیده است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه بیان می کند: زیــد در دوران امامت 
امام باقر)ع( بالیده و اوایل دوره جوانی خود را طی کرده است. او رابطه 
نزدیکی با امام باقر)ع( داشت و از محضر ایشان کسب علم و معرفت 
کرده اســت. ما می توانیم شخصیت زید را یک شخصیت برون گرا 
و دارای روابط اجتماعی و سیاســی قوی در دوره جوانی بدانیم. او 
سفرهای مکرری به عراق و روابط ویژه ای با کوفیان و شیعیان کوفه 
داشت. چند سفر به شام و پایتخت جهان اسالم در آن زمان داشت 
و در حوزه امر به معروف و نهی از منکر چندین جلسه گفت وگو و 
درگیری مستقیم با خلیفه اموی و کارگزارانش در عراق و شام داشت.

  زید فقیهی مفسر، شجاع و سخنور بود
موسوی نژاد اضافه می کند: جناب زید در دوره امامت امام صادق)ع( 
شرایط متفاوتی را تجربه کرد. شخصیت علمی زید یک شخصیت 
همه جانبه است. او مفسر قرآن بود و کتاب تفسیر در قرآن او یکی از 
نخستین تفاسیر این حوزه محسوب می شود. او کتاب حدیث فقهی 
دارد که مجموعه روایاتی از پدرش امام سجاد، جدش امام حسین)ع(، 
امیرالمؤمنین و پیامبر اســالم)ص( است؛ پس زید فقیهی مفسر و 
محقق، مجتهدی جامع الشرایط و بازوی توانمند امامان)ع( در دوره 

حیاتشان بوده است.
کارشــناس امور زیدیه و یمن در ادامه توضیح می دهد: زید به غیر 
از اینکه عالمی فاضل و دانشمند بود و روابط اجتماعی قوی داشت؛ 
دارای شخصیتی شجاع، سخنور و سیاسی بود و امام باقر)ع( نیز این 
موضوع را تأیید کرده بود. دوره امامت امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و 
اوایل امامت امام صادق)ع( مصادف با ایام حکومت ظالمانه امویان 
بــود و در اواخر دوره جوانی زید که بــا اواخر امامت امام باقر)ع( و 

اوایل امامت امام صادق)ع( مصادف بود، خلیفه بســیار بدکردار و 
بد ســیرتی به نام هشام بن عبدالملک بن مروان بر جهان اسالم 

حکومت می کرد.

  امر به معروف و احیای ارزش های اسالمی از اهداف 
قیام زید بود

او یادآور می شود: زید در راستای احقاق حق خاندان اهل بیت)ع( 
بارهــا امر بــه معروف و نهی از منکر کرد و با شــخص خلیفه و 
کارگزارانش درگیر شــد. درنهایت ایــن موضوع منجر به دعوت 
کوفیان از زید شــد که به عنوان فــردی از خاندان پیامبر و آل 
علی)ع( از آن ها حمایت کند و یک بار دیگر بخت کنار زدن دستگاه 

ظالم اموی و روی کار آوردن خاندان اهل بیت)ع( را بیازماید.
عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب 
قم خاطرنشان می کند: در صورتی که بتوانیم اهداف قیام زید را 
تقســیم کنیم، متوجه می شویم بخشی از این اهداف اسالمی به 

معنای امر به معروف و نهی از منکر، احیای ارزش های اسالمی و 
احقاق حق اهل بیت)ع( و بخش دیگر عدالت خواهی او است. برخی 
افراد زید را خون خواه ماجرای سال61 هجری هم دانسته اند، البته 
شاید این امر خیلی پررنگ نباشد و باید در خصوص آن بررسی 

شود.
موسوی نژاد تأکید می کند: ما معتقد هستیم اهل بیت)ع( در کل 
با ظلم و ظالمان سازش نداشتند و بسته به شرایط و مقتضیات 
تصمیم می گرفتند در مقابل ظلم ظالمان و جریان خالف ارزشی 
چه تکنیکی داشته باشند، اما در اصل راهبرد یک تعریف داشتند. 
همین امر سبب ایجاد سوءتفاهم می شد و عده ای از شیعیان آن را 
نمی پسندیدند و توقع داشتند حتماً کار سیاسی یا نظامی مستقیم 
شود. این طیف از شیعیان بحث جدیدی را پیش می آوردند که 
امام نباید در خانه بنشیند و حتماً باید قیام کند؛ این موضوع پس 

از قیام زید خیلی پررنگ تر شد.

  نباید به شخصیت زید بی توجه باشیم
این پژوهشگر اضافه می کند: در این زمان برخی از شخصیت هایی 
که قیام کردند الگوی بخشــی از شیعیانی شدند که ما آن ها را 
در تاریــخ با نام زیدیه می شناســیم. بنابراین نهضت زید دو نوع 
نگاه به بحث امامت را پررنگ تر کرد و ســبب اختالفی شــد که 

برای ما بیشتر از یک ســوءتفاهم نیست، زیرا نه 
امــام صادق)ع( مخالف قیام بــود و نه جناب زید 
همیشه دست به شمشیر بوده است. البته خیلی ها 
معتقد هستند نهضت جناب زید با هماهنگی امام 
صادق)ع( بوده و به باور ما زید از امام)ع( اجازه کلی 

داشته است.
کارشناس امور زیدیه و یمن در پایان خاطرنشان 
می کند: نکته این اســت که می توان درباره جناب 
زید بحث های زیادی کرد، اما آنچه باید بیشتر به 
آن توجه شود این است که نباید به شخصیت زید 
بی توجه و کم توجه باشیم. او مورد توجه ائمه)ع( 
بوده و امام باقــر و امام صادق)ع( عالقه ویژه ای به 
او داشتند. از نظر منابع، سوگواری برای جناب زید 

سند دارد. وقتی خبر شهادت زید به امام صادق)ع( رسید برای او 
اقامه ماتم و طلب رحمت کرد. توجه به جناب زید و قیامش سبب 
می شود همگرایی بیشتری با امامیه و برادران زیدی مذهبمان که 
این روزها در یمن گرفتار ظلم مضاعف هســتند، داشته باشیم و 
آن ها متوجه شوند ما مشکلی با جناب زید نداشته و نداریم و منابع 

ما همه تعریف، تمجید و تکریم این شخصیت است.

عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب در گفت وگو با قدس:

صحیفه سجادیه توسط زید به دست ما رسیده است

 فقه، علمی سرآمد در مسیر ظهور تمدن نوین اسالمی است       ایکنا: رئیس جامعه المصطفی)ص( العالمیه در جمع مدیران، استادان و طالب مجتمع آموزش عالی فقه اظهار کرد: پرداختن به فقه مقارن بین مذاهب و بین االدیانی، پژوهش محوری و توجه ویژه به نظام سطوح حوزه از الزامات 
پیشرفت و شکوفایی روزافزون علم فقه است و شرط توفیق در این مسیر نیز جاری شدن سیره تربیتی و تاریخی در حوزه های علمیه و توجه به اخالق و معنویت میان استادان و طالب است. حجت االسالم والمسلمین علی عباسی، فقه را علمی تعیین کننده و سرآمد در مسیر ظهور تمدن نوین اسالمی خواند و 

تصریح کرد: فقه، علم تنظیم زندگی انسان در حوزه فردی، اجتماعی، روابط مدنی و بین المللی است و به مسیر زندگی براساس نگاه معنوی و الهی جهت می دهد. مبنای این علم با معنویت، معارف الهی، اخالق و قداست درهم آمیخته است.

مشکل اصلی، تأخیر در ازدواج است نه کودک همسری      مفتاح: فروغ نیلچی زاده، استاد حوزه و دانشگاه گفت: در شرایط فعلی حرف درستی وجود دارد که عده ای باطل به دنبال آن هستند. پدیده کودک همسری از سوی افرادی دنبال می شود که بازیچه دست دشمنان شده اند، چراکه امروز 
مشکل اصلی دختران ایرانی تأخیر در امر ازدواج است. اگرچه ازدواج در سن پایین توصیه نمی شود، اما این امر بسته به توانایی های جسمی و عاطفی افراد، متفاوت است. نیلچی زاده با اشاره به تناقض های به وجودآمده بین زن خانه دار و زنی که تحصیالت و اشتغال را در کنار امر خانه داری به صورت مثبت 

انجام دهد، تصریح کرد: این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد؛ متأسفانه در چند ساله اخیر صدا و سیما در نمایش زن محجبه با تحصیالت، شاغل، خانه دار و صاحب فرزندان کم کاری داشته و این موضوع سبب شده ازدواج و نقش های اجتماعی زنان در تضاد با یکدیگر نشان داده شوند.

کتابخانه

شخصیت علمی 
زید یک شخصیت 

همه جانبه است. 
او مفسر قرآن بود 
و کتاب تفسیر در 

قرآن او یکی از 
نخستین تفاسیر 

این حوزه محسوب 
می شود

بــــــرش

در همایش علمی بین المللی اربعین به همت دانشگاه عالمه انجام شد

اربعین؛ازتأثیرگذاریبرزندگیامروزبشرتاآیندهپژوهی
معارف: سومین همایش علمی بین المللی اربعین دیروز، هشتم مهرماه، 
با بررســی ابعاد مختلف اربعین در عرصه های فرهنگی و رســانه ای،  
جامعه شناختی،  کالمی و عقیدتی، فقهی و ادبی، تربیتی و روان شناسی 

و همچنین آینده پژوهی این رویداد عظیم برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه این همایش حجت االسالم والمسلمین حمید 
احمدی؛ رئیس کمیته فرهنگی ســتاد اربعین کشور، غفاری؛ معاون 
فرهنگی وزارت عتف، وحید شــالچی؛ معــاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، حجت االسالم حسن شریفه؛ عضو مجلس 
اعالی اســالمی شــیعیان لبنان و حیدر عبد الزهره التمیمی؛ استاد 

دانشگاه بغداد حضور داشتند.
در آغاز این مراســم وحید شــالچی بیان کرد: این همایش سومین 
رخداد با موضوع اربعین اســت. با توجه به اینکه عاشــورا، فرهنگ 
حســینی و اربعین در فرهنگ ما نقش زیــادی دارد باید گفت که 
تحلیل تحوالت فرهنگی تاریخــی در ایران بدون رجوع به فرهنگ 
عاشورا ممکن نیست. عاشورا تأثیرات مهمی بر فرهنگ ایران گذاشته 
و خوشبختانه پس از سقوط صدام، اربعین که از گذشته در فرهنگ 

شیعی وجود داشته، احیا شد.
وی افزود: پدیده اربعین از تمامی ابعاد باید بررســی شود، دانشمندان 
مختلفی از ایران و دنیا اربعین را به عنوان حوزه زنده پژوهشی دنبال 

می کنند و دانشگاه عالمه نیز اهتمام زیادی بر این موضوع دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: تعداد 
1۸0 مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه همایش واصل شد که پس از 
داوری ، درمجموع 135 مقاله پذیرفته شد که امروز به دلیل محدودیت 
زمانی تنها برای 35 مقاله فرصت ارائه وجود دارد. در انتهای همایش 
مقاالت به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر می شود و در اختیار 

اربعین پژوهان قرار می گیرد.
 

  امام حسین)ع(؛ محور و زمینه ساز تمدن اسالمی
در ادامه مراسم افتتاحیه حجت االسالم حمید احمدی، رئیس کمیته 
فرهنگی اربعین، نیز در ســخنانی اظهار کرد: فراتر از بحث  قوم گرایی 
و دیگر مســائل، اربعین موضوعی فرادینی است. شعاری هم که برای 
رویداد بزرگ اربعین امســال انتخاب شده »الحسین یجمعنا« بر پایه 
توحید و تأکید بر تأسیس جامعه ای است که در انتظار بشریت بوده و 
در این جامعه جدید، حسین)ع( محور و زمینه ساز تمدن اسالمی است.

وی ادامه داد: عمده گزارش هایی که در سال های گذشته از سوی ستاد 
اربعین و با کمک سایر کمیته های همکار در این رویداد خدمت رهبر 
معظم انقالب ارائه شــد، با نگاه های آسیب شناسانه بود، اما ایشان بر 
ظرفیت های اربعین و اســتفاده از گروه های دانشگاهی و اساتید برای 
استفاده از ظرفیت ها تأکید داشتند. ظرفیت های زیادی وجود دارد که 

نیازمند حضور و فعالیت نخبگان در این زمینه است.
رئیس کمیته فرهنگی اربعین در ادامه با اشــاره به بحث مدیریت در 

رویداد عظیم اربعین، گفت: میلیون ها نفر در پیاده روی اربعین شرکت 
می کنند که از این میان امسال بیش از 3 میلیون نفر از ایران هستند. 
در این رویداد میزبانان بدون آنکه از رنگ، نژاد و مذهب کسی بپرسند، 
به زائران خدمات ارائه می دهند. این اتفاق موجب عصبانیت دشمنان 

اسالم بوده و سبب شده آن ها هم بیکار ننشینند.

   ضرورت صیانت محققان و نخبگان دانشگاهی از اربعین
وی گفت: به همین منظور، مطلوب است محققان و نخبگان دانشگاهی 
در زمینه آسیب هایی که ممکن اســت موجب صدمه وارد کردن به 
اربعین شــود، از جنبه های فکری و علمی بــه صیانت از این حرکت 

بپردازند و در این زمینه فعالیت کنند.

   پیاده روی اربعین؛ شیوه ای نوین از تعامالت انسانی
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی نیز گفت: معتقدیم راهپیمایی اربعین 
پدیده ای جدید اســت که می تواند در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی آثار جهانی داشته باشد.
سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ابتدای قرن بیست 
و یکم میالدی شــاهد پدیده هایی هســتیم که از بستر فرهنگ ها و 
اندیشه های مذهبی بروز می یابد، اما در چارچوب تنگ پدیده های مدرن 

باقی نمی ماند و اربعین یکی از همین رویدادهاست.
وی یادآور شــد: از سال 194۸ که راهپیمایی بزرگ انقالبی در چین 
رخ داد، هرگز چنین اجتماع گسترده ای مانند اربعین وجود نداشته و 

پیاده روی اربعین از ابتدای قرن بیستم تاکنون بی نظیر است.
سلیمی با اشاره به تنوع و تکثر موجود در پیاده روی اربعین گفت: در 
این اجتماع بزرگ، انسان ها از ملیت ها، قومیت ها و گرایش های سیاسی 
مختلف حول یک پیام آزادی بخش، که از هزار و 400 سال پیش برای 

ما ارسال شده است، جمع می شوند.
رئیس دانشــگاه عالمــه طباطبایی تصریــح کــرد: در زمانه ای که 
قدرت طلبان دنیا برای اندکی اقتدار و منافع پست دنیایی، مردمانی را 
به فالکت می کشند، جمعی با نیات الهی در فضایی آکنده از انسانیت، 

محبت و وفاداری دور یکدیگر جمع می شوند.

گزارش 

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش ششم

علومانسانیاسالمی،جهتدهندهتمدناسالمیاست

معارف: آن تمدنی اســالمی اســت که نگاه کالن به نظام عالم 
هســتی داشته و جایگاه انسان را در این عالم به روشنی توضیح 
دهد و آدمی را یاری کند تا به هدف و غایت نهایی خود دســت 
یابد. تأمین کننده چنین بینشــی، دانش هایی مثل فلســفه و 
حکمت و کالم و... هســتند که با ارائه مطالب معرفت شناســی، 
جهان شناسی، انسان شناسی،  خداشناسی،  راه و راهنماشناسی، 
مبدأ و مقصد انســان را به درستی تبیین کرده و مجموعه ای از 
باید و نبایدها و ارزش و ضدارزش ها را برای رسیدن به کمال او 

تنظیم می کند.
به بیانی دیگر، تا زمانی که انسان نداند کیست،  در این عالم چه 
می کند و باید در چه مســیری حرکــت نماید، نمی تواند گزینه 
صحیح برای سعادت خود را انتخاب نموده و هدفی برای زندگی 
تعییــن کند. در واقــع مجموعه و سلســله ای از باید و نبایدها 
که در مباحث حقوقی، سیاســی،  اجتماعــی و اخالقی مطرح 
می شــوند، به زندگی جهت می دهند و بر اســاس آن ها قوانین 
ایجاد و برنامه های افراد جامعه تنظیم می شود به نحوی که هدف 
آن ها در اســتفاده از فناوری، ابزار، صنعت، علم و پژوهش تغییر 
می کند. این هســت و نیست ها و باید و نبایدها، گاهی در حوزه 
تشــخیص فردی و گاهی در حوزه قوانین اجتماعی اســت. آن 
چیزی که تمدن اسالمی را می سازد همین جهان بینی متشکل 
از هست و نیســت ها و باید و نبایدهاست. این ها هستند که در 
علوم انســانی برایشان قانون و برنامه تنظیم می شود تا مدیریت 
انسان به نحو صحیح صورت پذیرد؛ بنابراین ایجاد تمدن اسالمی 
با پیشــرفت در صنایع علمی و نظامی و پزشــکی و... میســر 
نمی شود، بلکه علوم انســانی جهت دهنده تمدن اسالمی است؛ 
البته آن علوم انسانی که اسالمی باشد، زیرا دنیای غرب نیز علوم 
انسانی دارد اما جهان بینی آن ها براساس باید و نبایدهای خاص 
خودشــان است. آن ها براساس جهان بینی خود، برنامه و قوانین 
و فرهنگ های خاص تولید کرده و با هنر، رســانه، فیلم و کتاب 
ســعی در تغییر تصمیم گیری های افــراد جامعه دارند؛ بنابراین 
نخســتین نیاز تولید تمدن اسالمی، علومی است که با مداخله 

در برنامه ریزی های شــخصی، آن ها را به سمت جهان بینی الهی 
و توحیدی سوق دهد. 

پس گام اول در ایجاد تمدن اســالمی، داشــتن نگاه اســالمی 
با اســتفاده از علوم انسانی اســت. چنانکه رهبر معظم انقالب 
فرموده اند: »ما باید در زمینه علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم 
و این حرف، حرفی نیست که امروز به ذهن کسی رسیده باشد؛ 
نه، این حرف، سال هاست که گفته شده و باید تحقق پیدا کند«.

در گام دوم باید رابطه علومی مثل رشته های پزشکی، مهندسی، 
نظامی و... با خداوند متعال مشــخص شــود و به گونه ای عمل 
نمایند که مغایرتی با اهداف علوم انسانی اسالمی نداشته باشند؛ 
بنابراین در مرحله اجرا ســایر علوم بدون علوم انسانی به نتیجه 

مطلوب نخواهند رسید.

کسب علوم برتر و رقابتی، زمینه ساز اقتدار تمدن اسالمی
امروزه یکــی از عوامل مهم فروش، تبلیغات و فرهنگ ســازی 
اســت که بدون آن زنجیره تولید ناقص می ماند. در واقع عامل 
رشــد اقتصادی در مرحله اول نیازشناسی و سپس برندسازی و 
تبلیغات و نحوه معرفی کاال به مصرف کننده است؛ به درآمدزایی 
رســاندن محصول در عرصه اقتصاد، علوم مهندسی، پزشکی و... 

وظیفه علوم انسانی است.
یکی از نکات اساســی در تحصیل علوم رقابتی، کسب علم برتر 
اســت که زمینه اقتدار تمدن اســالمی را فراهم می کند. بنا به 
گفته دانشمندان، در بین تمامی رشته های علمی موجود تنها در 
چند رشته محدود از جمله مباحث نانو، بیوتکنولوژی، پزشکی، 
فناوری اطالعات و علوم انســانی امکان پیشــرفت وجود دارد و 
دیگر علوم تقریباً به بن بست رســیده اند؛ به این معنا که سبب 
تحول و کســب برتری نمی شوندکه بحمداهلل در دو دهه اخیر با 
توصیه های رهبری معظم، کشور به پیشرفت های مهمی دست 
یافته است. »پیشرفت های شگرف علمی کشور در زمینه های نانو، 
سلول های بنیادی و انرژی هسته ای، توهم نیستند بلکه واقعیاتی 
هســتند که همه دنیا از آن ها اطالع و آگاهــی دارند، بنابراین 
دلسرد کردن جوانان و انکار حرکت عظیم و سریع علم و فناوری، 
خیانت به کشــور و ناموس ملی اســت«؛ »این تازه در قدم اول 
است. ما هنوز کاری نکردیم. بله در نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، 
بحث های هســته ای، بحث های هوا - فضا و رشته های گوناگون 
علمی پیشرفت هایی شــده که مهم و بزرگ است؛ اما این ها در 

مقیاس و معیار حرکت علمی یک کشور چیزی نیست«.
با وجود تمامی این پیشــرفت های مهم در علوم برتر، متأسفانه 
هنوز در عرصه علوم انســانی ورود پیدا نکرده ایم، با اینکه علوم 
انسانی مهم ترین دانش  و اسالمیت تمدن و علوم غیر انسانی فقط 

و فقط بر دوش آن استوار است. 

منبر
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      صفحه 4

«آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩» (﹡﹢︋️ دوم) ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۶-٩٨ 
   ﹁︣ا ︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩( ﹁︪︣ده )

 ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︣︠︡ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹋︀﹐              ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ۴٠٩٨/١٣٩٨
شركت گاز استان قم در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹁︪︣ده) ︠︡﹝︀ت/ ﹋︀﹐ (︑︺﹞﹫︣ات و ﹡﹍︡اری ︫︊﹊﹥ و ا﹡︪︺︀︋︀ت ﹎︀ز، ﹀︀︸️ از 
︣﹨︀ و رو︨︐︀﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹎︀ز ﹝﹠︴﹆﹥  ︣داری، ا﹝︡اد و ﹎︀ز︋︀﹡﹩︫  ︣ه︋  ︡﹝︀ت︋  ︣﹨︀ و رو︨︐︀﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ و︠  ﹥ و︫  ز﹡﹌ و و︀︨﹏ ﹎︀زر︨︀﹡﹩ اداره ﹎︀ز ﹝﹠︴﹆﹥︨ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ٢٠٩٨٠٩١۴۵٩٠٠٠٠٠٢ را از  ︫﹤  ︋(﹤︣︐﹁︧ــ️ ﹝﹠︡رج در د﹫﹛ ﹅︊︵ ﹛︀︭﹞ ﹤﹫︑ ︣اه﹝﹨ ﹤ ︨ــ﹥)︋ 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜️ ( ︨ــ︐︀د ) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٠٧/٠۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
 ١٣٩٨/٠٧/١٣ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز ️﹁︀ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و در ️﹚﹞

١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ و ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ١٩ روز ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀دت ا︨﹠︀د ارز﹢︻ ️﹚﹞
ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٩

ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︨︀︻️ ١٠:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/١۴
شرايط پيمانكاران متقاضى:

﹩﹝﹢﹆︑ ︡ت ٧٣٠ روز﹞ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹩︀﹡١. ︑﹢ا
٢. دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و ︀︎ ︀﹥ ۵ ر︫︐﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر

٣. ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (وار︤ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧۴۶٣٣۴٠٣٠٠۵ ︨﹫︊︀) ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 
﹩﹚﹢︑ ︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د١,۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ر

۴. ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︗︣ای ︑︺︡ات ﹇︣اردادی
︦︎︣د ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡﹫︀︑ ︫︡ه ﹝﹢رد ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹤۵. ارا

﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︗️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۶٠٠,٠٠٠ ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
در ︲﹞﹟ ا﹟ آ﹎﹩ از ︵︣﹅ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︨ــ︀️ ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ﹇﹛ ︋﹥ آدرس:   www.nigc-qpgc.ir︀ ︨ــ︀︎ ️︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس 

www.spac.ir ار︨︀ل ﹎︣د︡ه ا︨️.
نكات قابل توجه:  ١. ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

 ﹤ــ︀ن و در ازای ارا﹝﹫︎ ︳ــ︤ان ١۵٪ ﹝︊﹙︼ او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن را ︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︵︊﹅ ︫ــ︣ا﹫﹞ ﹤︋ ،︉︐﹠﹞ ٢. ﹋︀ر﹁︣﹝ــ︀ در ︮ــ﹢رت در︠﹢ا︨ــ️ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر
.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️︠︀ر ︎︣دا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲

٣. ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ︋﹢ده و ا︻︐︣ا︲﹩ ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹇ــ﹛                                                                                                                                                              ا︨ــ︐︀ن  ﹎︀ز  ︫ــ︣﹋️  ︎﹫﹞︀﹡ــ︀ی  ا﹝ــ﹢ر  ︑﹙﹀﹊ــ︦  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ︀  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ︋﹫︪ــ︐︣  ا︵﹑︻ــ︀ت  ︋ــ﹥  ﹡﹫ــ︀ز  ︮ــ﹢رت  در   .۴

︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣۶١٢١٣٠٣-٠٢۵︑﹞︀س ︀ ٣۶۶٢٠٠٠۴-٠٢۵ و
 روابط عمومى شركت گاز استان قم

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۵

/ع
۹۸
۰۸
۳۵
۹

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

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

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

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

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

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

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

ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ( ︫﹞︀ره ٢٨-١-١-٩٨)(﹡﹢︋️ دوم)
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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آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویا صنعت نبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26531 و شناسه ملی 10380419441
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید قاس��م                 
نبی زاده به شماره ملی 1281006270 و آقای سید عباس نبی زاده قرقوزاد 1281006262 به شماره ملی و علیرضا شفیعی ینگابادی 
به ش��ماره ملی 1289464571 به س��مت اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند 2-بازرسان شرکت به شرح 
ذیل برای مدت یکس��ال مالی تعیین گردیند بازرس اصلی خانم اکرم زحمتکش به ش��ماره ملی 0936363258 بازرس علی البدل 

خانم زهره احمدی به شماره ملی 0069128601 3-روزنامه قدس برای مدت یکسال جهت در ج آگهی های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613626(
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آگهی تغییرات موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی خردگرایان مطهر به شماره ثبت 4411 و شناسه ملی 14004569547
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت امنا مورخ 1398,05,20 و نامه ش��ماره 15,110775 مورخ 1397,05,20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای علیرضا بیدخوری به ش��ماره ملی 0790427680 به س��مت رئیس موسس��ه برای مدت چهار س��ال انتخاب گردیدند و آقای محمود پسندیده فرد به شماره 
ملی 0652580785 به س��مت خزانه دار برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند . موسس��ه حسابرس��ی مهرگان تراز همکاران به شماره ثبت 2860 و شناسه ملی 
103805533929 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسس��ه و انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی به نام و حس��اب موسس��ه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه با امضای رئیس موسس��ه همراه با مهر موسس��ه و همچنین گش��ایش حسابهای 
موسسه نزد بانکها موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و حق برداشت از آن حسابها به عهده رئیس موسسه و خزانه دار همراه با مهرموسسه 

خواهد بود . -اساسنامه جدید مشتمل بر 33 ماده و 21 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی و مورد تصویب قرار گرفت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613677(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویا صنعت نبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26531 و شناسه ملی 10380419441
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید قاسم نبی زاده به شماره ملی 
1281006270 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 2- آقای سید عباس نبی زاده قرقوزاد به شماره ملی 1281006262 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای   علیرضا ش��فیعی ینگابادی به ش��ماره ملی 1289464571 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613696(
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 آگهی تغییرات شرکت آریا سازه نهامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 49225 و شناسه ملی 10380655531
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق سند صلح شماره 16241 مورخ 
98,06,27 دفتر اسناد رسمی 267 مشهد آقای مسعود فرزین به کدملی 0942536754 مبلغ 550000 ریال از سهم الشرکه خود را 
به آقای حمیدرضا فاتق کدملی 0940079399 صادره از مش��هد انتقال داد. لیس��ت جدید شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: 
آقای مس��عود فرزین دارای 50000 ریال س��هم الش��رکه آقای حمیدرضا فاتق دارای 750000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود زارع 

ازغندی دارای 200000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613796(

/ع
98
08
47
7

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان دنیای مجازی آریا
 درتاریخ 1398,05,20 به شماره ثبت 1564 به شناسه ملی 14008535273

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به 
تجارت الکترونیک فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ارائه خدمات انفورماتیکی شامل طراحی، تولید، اجرا، توسعه، پشتیبانی 
و مش��اوره نرم افزارهای جامع کاربردی، سفارش مشتری، متن باز، اتوماسیونی، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، شرکت در 
نمایش��گاه ها، همایش ها و س��مینارهای داخلی و خارجی، مرتبط با موضوعات ش��رکت، انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی، 
دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع 
فعالی��ت ش��رکت درص��ورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی��ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش مرکزی ، شهر گناباد، محله جاده سنتو ، کوچه )زمین زراعی( ، کوچه )دانشکده پزشکی( ، 
پالک 2 ، طبقه اول کدپستی 9691793718 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای احسان کرمی به شماره ملی 0072364084 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه آقای امین کرمی به شماره ملی 0910140911 
دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان کرمی به شماره ملی 0072364084و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای امین کرمی به شماره ملی 0910140911و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل ) احسان کرمی ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل 

: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )613798( 
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آگهی تغییرات فرهنگی قرآن و عترت سروش جاودانه وحی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3645 و شناسه ملی 10380624615
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,25 و نامه شماره 98,3,1814580مورخ 98,3,27 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-س��روش عظیمی بش��ماره ملی 1292848928 به س��مت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره 2-احس��ان 
س��وختانلو بش��ماره ملی 0945938561 به سمت رئیس هیئت مدیره 3-حسین احمدی زنگالنلو بشماره ملی 0779629426 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند -2 تمامی اس��ناد مالی و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک س��فته برات و افتتاح و بستن حساب 
با امضای آقای احس��ان س��وختانلو رئیس هیئت مدیره و آقای س��روش عظیمی مدیرعامل و مکاتبات عادی موسسه باامضا مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر موسسه معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613799(
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آگهی تغییرات شرکت مرتفع سازان آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48457 و شناسه ملی 10380648223
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای امیر رضائی کدملی 0920491790 به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
مدیرعام��ل - آقای امیرمحمد قادر نیازی کدملی 0937882682 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدحس��ن قاس��م پ��ور کدملی 0935533931 به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمحسن هاشمی کدملی 0920101216 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدمهدی رضائی کدملی0943043581 به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای حمید قاس��م پور کدملی 0939024292 به س��مت عضو هیئت مدیره - آقای علی اسالمی خیبری کدملی 0943395747 به سمت عضو 
هیئ��ت مدی��ره - آقای محمد معمرزاده طرقبه کدملی 0947114701 به س��مت عضو هیئت مدیره -آقای محمدرضا رضوی قدس کدملی 0943200695 به س��مت 
عض��و هیئت مدیره - آقای مهدی جالئیان س��امانی کدملی 0932894682 به س��مت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تص��دی تا تاریخ 1398,10,19 انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل )چک ،س��فته ،بروات ( و عقد عقود اسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل )امیر رضائی( به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )613800(
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آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه شماره 98060- خرید خدمات ماشینکاری تعداد 6000 عدد قطعه فلزی با کد 10/8 )شامل: تراشکاری، فرزکاری، اسپارک و...( مطابق 
با اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 98061- خرید خدمات ماش��ینکاری تعداد 2500 عدد قطعه فلزی با کد 09 )شامل: برشکاری، فرزکاری، اسپارک و...( مطابق با 
اسناد مناقصه.

مناقصه ش��ماره 98062- خرید تعداد 1500 عدد قطعه فلزی با کد 09 )ش��امل: تأمین مواداولیه، برش��کاری، فرزکاری، اس��پارک و...( مطابق با 
اسناد مناقصه.

هزینه خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حساب شماره IR 100150000000024801530128 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.
)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/ کدملی کارگاه تحویل می گردد(

محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.

اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15
تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 98/07/24 بازگشایی پاکت ها: 98/07/28

داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.
مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002- 051 تماس حاصل فرمایید.                                                م الف 5162/شناسه آگهی 614318



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 9 مهر 1398 2 صفر 1441 1 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9076 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
باید برای سهمیه بندی احتمالی آماده باشیم 

آفتاب نیوز: وزیر نفت گفــت: روزی ۳۵ 
هــزار کارت جدید صادر می شــود، تا آخر 
مهر همه کارت خواهند داشت، اما باید این 
کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر 
سهمیه بندی شد مشــکلی نداشته باشیم. 
زنگنه گفت: باید مقــدار بنزین تحویلی از 
سوی کارت جایگاه داران را به ۱۵ تا ۲۰ لیتر 
کاهش دهیم؛ البته تأکید می کنم که این سهمیه بندی نیست، زیرا افراد با کارت شخصی 

خود می توانند هر مقدار بنزینی که می خواهند دریافت کنند.

وظایف تصدیگری شرکت ملی انفورماتیک واگذار می شود 
تسنیم: محمد دهقان دهنوی، دبیر شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات 
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک باید 
تأکید کرد پیش از واگذاری، وظایف تصدیگری و حاکمیتی شرکت، تفکیک می شود  که 
این فرایند ممکن اســت تا دو سال نیز طول بکشد. وی ادامه داد: ممکن است وظایف 
حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیئت واگذاری، در اختیار بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی قرار گیرد.

قیمت مرغ کاهش یافت 
فارس: قیمت مــرغ در بــازار به کیلویی 
۱۲هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافته و گوشت 
قرمز هم در مدار کاهشی است. در روزهای 
گذشته قیمت مرغ در بازار افزایش یافت و از 
کیلویی ۱۵ هزار تومان فراتر رفت، اما عرضه 
مرغ در بازار به حد کافی سبب کاهش قیمت 
شده است، به طوری که مرکز پشتیبانی امور 
دام، مرغ مازاد را از بازار جمع آوری می کند. براساس این گزارش، هر کیلوگرم مرغ در بازار 
۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رود که کمتر از قیمتی است که شرکت پشتیبانی 

امور دام برای تنظیم بازار خریداری می کند.

وجود 6 هزار شغل جدید در کشور
ایسنا: حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بازنگری و اصالح طرح طبقه بندی 
مشاغل را خواستار شد و گفت: طرح طبقه بندی مشاغل باید در کارگاه های کمتر از 
۵۰ نفر هم توسعه یابد. از آن گذشته مشاغل زیادی در کشور تعریف شدند و اکنون 
نزدیک به 6 هزار شغل جدید در کشور داریم که نسبت به  آنچه در طرح طبقه بندی 
تعریف شــده، دو برابر شده است؛ بنابراین باید طرح طبقه بندی مشاغل با تکیه بر 

شرایط جدید بازار کار و نیازمندی های بازار تعریف شود. 

حذف قبوض کاغذی آ ب از سال آینده 
تابناک: معاون وزیر نیــرو در امور آب و 
آبفا از اجرای حذف قبوض کاغذی آب از 
سال آینده خبر داد و گفت: ایده آل وزارت 
نیرو این اســت که مشــترکان آب خود 
اظهار کنند، یعنی مشــترکان خودشان 
کنتورشان را قرائت و ارسال کنند؛ بنابراین 
به جای اینکه مأموران آب ساالنه 7 یا 8 
بار به در منازل مراجعه کنند تنها سالی یک بار اقدام به قرائت کنتور کنند یا اینکه 
مشترکان عکس کنتور را گرفته و ارسال کنند تا برای آن ها صورتحساب صادر شود. 

جبران کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی 
خبر آنالین: شهاب الدین بی مقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکال نیز 
در همین حدود اســت. برآوردها با توجه به سهم ۳6 درصدی گروه مشاغل از کل 
تولید ناخالص )GDP( حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل حداقل 
7۰ هزار میلیارد تومان اســت که می تواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را 

جبران کند.

تحریم ها به نفع صنعت فوالد است
باشگاه خبرنگاران: رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران گفت: هم اکنون به علت تحریم ها، خیلی از شرکت های خارجی تمایل 
به همکاری با ایران ندارند، اما این اتفاق را باید مثبت دانست، چرا که شرکت ها به 
دنبال تولیدکنندگان داخلی هستند. در کشورمان ۱۵ میلیون تن فوالد مصرف و 
۱۲ میلیون تن آن صادر می شود و خوشبختانه کمبودی در صنعت فوالد نداریم، اما 

این صنعت نیاز به حمایت دارد تا میزان صادرات افزایش یابد.

قدس از ایرادات کارشناسی تشکیل وزارتخانه تجارت گزارش می دهد

وزارت نسبتًا غیرقانونی
   اقتصــاد/ فرزانــه غالمی  کلیات 
طــرح تشــکیل وزارت تجــارت و خدمات 
بازرگانی ســرانجام بــا تصویب مجلس روی 
میز کارشناسی شــورای نگهبان قرار گرفت، 
امــا تحلیلگران بیم آن دارند که با تشــکیل 
این وزارتخانه، مزیت هــای تولیدی و منابع 
ارزی کشــور به پای اشــتهای سیری ناپذیر 

واردکنندگان قربانی شود.
بر اساس تبصره یک این ماده واحده، با تبدیل 
این طرح به قانون و تفکیک وزارت صنایع و 
معادن و احیای وزارت بازرگانی »همه وظایف 
و اختیارات موضوع مــاده یک قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشــاورزی مصوب بهمن ماه 
9۱ به وزارتخانه های ذی ربط منتقل شــده« 
و به تعبیری راه تولیــد و تجارت بار دیگر از 
هم جدا خواهد شــد. دولــت و نمایندگان 
حامی این طرح، تشکیل وزارتخانه بازرگانی 
را نیــاز امروز اقتصاد و متأثر از 
شرایط خاص اقتصادی کشور 
در دوران محدودیــت منابع و 
تحریم و راهی برای کاستن از 
مشکالت گوناگون حوزه تنظیم 

بازار و قیمت ها می دانند.
وزارتخانه  این  تبدیل  احتمال 
بــه مأمــن واردکننــدگان و 
رانت خــواران ارزهــای نفتی، 
تضعیف بیش از پیش تولید، بر 
باد رفتن دستاوردهای سه سال 
اخیر در خودکفایی محصوالت 
راهبردی چون شــکر و گندم 
و تراز تجاری بهبــود یافته ۵ میلیارد دالری 
بخش کشاورزی، هزینه بر بودن تشکیل این 
وزارتخانه به میزان بیــش از ۲ هزار میلیارد 
تومان، مغایرت آن با قوانین و اسناد باالدستی 
و تجربیات اقتصادهای موفق دنیا مهم ترین 
دالیل مخالفان تصویب چنین قانونی است و 
بر اساس آن شورای نگهبان را به تعمق هر چه 
بیشتر و بررسی همه جانبه آن دعوت می کنند.

 شورای نگهبان بیشتر بررسی کند
نایب رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیــط 
در  مجلس،  زیســت 
توضیــح تبعات ضد 

تولیــدی شــکل گیری وزارت بازرگانی به 
خبرنگار ما می گوید: تولید، ستون فقرات هر 
اقتصادی اســت و تا تولید نباشد نه خدمات 
شکل می گیرد و نه بازرگانی. تولید، اشتغال 
واقعــی و ارزش افزوده خلق می کند و دیگر 
بخش های اقتصاد، پشــت ســر تولید قرار 
می گیرند. تجربه اقتصادهای موفق هم نشان 
می دهد برنامه ریزی و توجه به تولید در رأس 

اقتصادشان قرار دارد.
عباس پاپی زاده اضافه می کند: در شــرایط 

فعلی که ارزهای نفتی به سختی به دستمان 
می رســد اجازه نداریم وزارتخانه ای را ایجاد 
کنیم کــه قطعاً به تقویــت واردات کمک 
خواهد کرد و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان 
هزینه دارد. هر دالر واردات در این شرایط، 
ظلم به کشور است. نیاز امروز اقتصاد کشور، 
اقتصاد مقاومتــی و ممانعت از خروج ارز از 

کشور است.
وی ادامه می دهد: بخش کشــاورزی کشور 
همواره با نامالیمت هایی از ســوی دولت ها 
مواجه شــده و در بســیاری مقاطع شاهد 
تشــدید واردات در زمان برداشت محصول 
هستیم. این برخوردها با کشاورزی، کاهش 
تولید و حاشیه نشین شدن کشاورزان را در 
پی داشته است. ســال 9۱ که قانون انتزاع 
تصویب شد، تمرکز وظایف بخش کشاورزی 
)صادرات و واردات( را به جهاد کشــاورزی 
سپردیم، چون این وزارتخانه در جریان روند 
تولید این محصوالت است و به طبع باید امور 
تجاری و بازرگانی را هم در اختیار داشــته 

باشد تا نیازهای بازار به خوبی تأمین شود.

  مجلس غافلگیر شد
وی با ابراز تأســف از اینکه البی نمایندگان 
حامی دولت، تصویب این طرح را رقم زده، 
می گوید: مجلس غافلگیر شد. پیش از این 
سه بار در قالب طرح یا الیحه، احیای وزارت 
بازرگانی را رد کردیم. حتی یک بار در جلسه 
غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
به ایــن تفکیک، نه گفتیــم. خودمان هم 
متعجبیم که چرا غافلگیر شدیم! کلیات این 
طرح با نصف آرای مورد نیاز تصویب شــد، 
حال آنکه به دو سوم آرا نیاز داشت و رئیس 

جلسه در تصویب آن نقش زیادی داشت!
نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی 
مجلس خاطرنشــان می کند: کشــورهای 
توســعه یافته ای مانند آلمان، کره جنوبی، 
مالزی و ژاپن، سیاست تجاری را در خدمت 
سیاســت تولیدی و تجارت را ادامه تولید 

می دانند. برای مثال ژاپــن وزارت صنعت 
و تجارت دارد، اما متأســفانه در کشور ما، 
جزیره ای عمل می شــود و به صورت تک 
بعدی، تنظیم بــازار پرریســک از طریق 
وزارت بازرگانی واردات محــور و با ارزهای 
نفتی، ظاهــراً طرفداران بیشــتری دارد و 
فریاد تولیدکننده و تشکل های تولیدی که 
با نگاهی کارشناسی و قاطعانه مخالف این 

تفکیک هستند به جایی نمی رسد.

  آزموده را آزمودن خطاست
 پاپــی زاده می گوید: از قبل انقالب تاکنون

6 بار تجربه تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی 
را داریم و هر بار که وزارت بازرگانی تفکیک 
شده نمودار واردات به شدت صعودی شده 
است. تنظیم بازار به برنامه درازمدت مبتنی 
بــر تولید داخل نیاز دارد، اما در کشــور ما 
واردات را با ارزهــای نفتی به عنوان راهی 
کوتاه مدت و یک شــبه بیشتر می پسندند. 
پیدایش سلطان شــکر در دهه 8۰ و موارد 
مشابه در دوران وجود وزارت بازرگانی بوده 
که وابستگی کشور به واردات و ورشکستگی 

تولید را هم رقم زده است.
بــه گفتــه وی از آنجایــی کــه مجلس، 
کارشناســی و تحلیل درستی از این طرح 
صورت نداده، شورای نگهبان باید این خأل 
را پر کند و نگاهی جامع و چندبعدی به این 

طرح داشته باشد.
وی همچنین به مخالفت مرکز پژوهش های 
مجلــس و مرکز پژوهش هــای بازرگانی با 
احیــای وزارت بازرگانی اشــاره می کند و 
می گوید: انتظار می رفت مرکز پژوهش های 
مجلس در چند ماه گذشته در برابر این طرح 
سکوت نکند، اما وقتی هیئت رئیسه مجلس 
تصمیم اشــتباه می گیرد، مرکز پژوهش ها 
به عنــوان زیرمجموعه، نمی تواند مخالفت 
اثر گذاری داشــته باشد؛ ضمن اینکه مرکز 
پژوهش ها در تصمیم ســازی مؤثر است نه 

تصمیم گیری .

  ایرادات طرح تفکیک چیست؟
کمیســیون  عضــو 
مجلــس  اقتصــادی 
هم بــه مغایرت طرح 
احیای وزارت بازرگانی 
اســناد  قوانین و  بــا 

باالدستی اشاره می کند. ناصر موسوی الرگانی 
به خبرنگار ما می گوید: اصل 7۵ قانون اساسی 
اجازه بررســی طرحی را که بار مالی دارد به 
نمایندگان نمی دهد، همچنین ماده ۲8 قانون 
برنامه ششم توســعه در راستای اصالح نظام 
اداری »صرفه جویــی در هزینه هــای عمومی 
کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، 
منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های 
موازی و غیرضرور و هزینه های زائد« را تکلیف 
کرده اســت. مغایرت با ماده ۱۰ سیاست های 
کلی نظام اداری، ماده ۱6 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه افزایش 
هزینه ها، بزرگ کردن بدنه دولت و خرج تراشی 

به ویژه در این شرایط تحریم را نمی دهد.
به بــاور وی باوجود مغایرت های زیاد قانونی، 
تشــکیل وزارت بازرگانــی به معنی حمایت 
از واردات و فســاد اقتصادی اســت. موسوی 
الرگانــی می گوید: تمرکز امــور و اختیارات 
مربــوط بــه کشــاورزی در وزارت جهاد هر 
چند به صــورت ۱۰۰ درصدی موفق نبوده 
اما خودکفایی در محصوالت راهبردی مانند 
گندم و شــکر و بهبود ۵ میلیارد دالری تراز 
تجاری بخش کشاورزی را محقق کرد و اگر بنا 
باشد وزارت بازرگانی احیا شود این دستاوردها 

در خطر هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بی توجهی 
دولت و نمایندگان مجلس به تجربیات موفق 
جهانی در ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی 
و نادیده گرفتن گزارش های مراکز پژوهشی 
داخلی انتقاد می کند و امیدوار است شورای 
نگهبان با کارشناسی دقیق تبعات ضد تولید 
و تقویت کننده رانت و فساد، مانع قانونی شدن 

این تفکیک شود. 

 احیای وزارت بازرگانی
به نفع کشور نیست

همچنان که دولت آقای احمدی نژاد تحلیل و 
گزارش دقیقی از چرایی ادغام وزارت بازرگانی 
و صنعت ارائه نداد و دستاوردهای اقتصاد کشور 
را با ادغام دو وزارتخانه مشخص نکرد، تفکیک 
وزارت بازرگانــی از صمت نیز بر همان منوال 
دنبال می شــود. جهش صادرات و توفیق در 
تجارت خارجی، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی 
در تولید و تجارت از جمله اهدافی است که در 
بسیاری از کشورها در ادغام وزارتخانه بازرگانی 
و صنعت دنبال شده است؛ اما آنچه در ایران به 
عنوان ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت انجام 
شــد تنها در حذف چند وزیر و معاون صورت 

گرفت.
بدیهی اســت همان گونه که دســتاوردهای 
ادغام و اینکه ادغام یاد شــده تا چه حد منجر 
به چابک سازی دولت و ایجاد تحول و تحرک 
در بخش تولید شــده، اعالم نشده باقی مانده 
اســت تفکیک وزارت بازرگانــی از صمت نیز 
بی پاســخ مانده و خواهد ماند. انتظار می رود 
رئیس جمهور و دولت به این پرســش پاسخ 
دهنــد که تفکیــک وزارت بازرگانی منجر به 
حل چه مشــکلی از اقتصاد کشور می شود؟ از 
این رو انتظار می رود توجیهات رئیس جمهور 
کارشناســی شده باشد، چرا که آنچه تا کنون 
بیان شده به هیچ وجه مبنای دقیقی ندارد و 

آنچه وعده داده می شود تنها یک ادعاست.
اگر دولت به دنبال گســترش نظارت در حوزه 
بازرگانی اســت این موضوع می تواند توســط 
معاون وزیر یعنی فردی با ســواد و مسلط به 
امور انجام و اجرا شود؛ عدم استفاده از مدیران 
کارآمد و مجری قوی تنها ضعف دولت اســت 
که متأســفانه توجه چندانی بــه این بخش 
صورت داده نمی شود. نمی توان بدون توجیه 
و استدالل مشخصی موافق تفکیک وزارتخانه 
بازرگانی از صنعت و تجارت بود، چرا که توجیه 
دولت در این امر منطقی نیســت و جداسازی 
صرفــاً به دلیــل جهتگیری های سیاســی و 
مغرضانه با سیاســت های دولت قبلی دنبال 

می شود.
بر فرض محال اگر تفکیک وزارتخانه بازرگانی 
از صنعت و تجارت در حال حاضر به نفع مردم 
باشد اصاًل به صالح اقتصاد کشور نیست، مگر 
دولت در ارائه دقیق و کارشناســی شــده ای 
جزئیــات طرح و هــدف گذار ی هــای آن را 
مشخص کند و مجلس نیز با دریافت ضمانت 
اجرایی از شخص رئیس جمهور، این موضوع 
را تا رســیدن به هدف دنبال و تصویب کند، 
در صــورت عدم دســتاوردهای الزم، مجلس 
براساس ضمانت اخذ شده می تواند عدم کفایت 
رئیس جمهور را عنوان نماید و این مسئله به 
شــکلی جدی در راســتای صیانت از اقتصاد 
کشــور و عدم توان آقــای روحانی در حفظ 

سرمایه های اقتصاد کشور دنبال شود.

 از آنجایی که 
مجلس، کارشناسی 
و تحلیل درستی 
از این طرح صورت 
نداده، شورای نگهبان 
باید این خأل را پر 
کند و نگاهی جامع 
و چندبعدی به این 
طرح داشته باشد.

بــــــــرش

منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف مددجویان بهزیستی می شود          قدس آنالین: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: منابع رها شده ناشی از حذف یارانه افراد پردرآمد و دهک های باال، 
طبق مصوبه مجلس و قانون هدفمندی، صرف کمک به مددجویان و ارائه خدمات به این اقشار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ممکن است مقداری از این پول صرف نگهداری سالمند، مقداری برای کمک های آموزشی 

به یک خانواده پرداخت شود و ممکن است این نهادها بسته های غذایی پرداخت کنند. این مبالغ بر اساس برنامه های آن نهادها مصرف خواهد شد. 
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آگهى فراخوان  مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى ( نوبت اول)
(مناقصه عمومى و  يك مرحله اى شماره  1398,4048)

﹫︀︋︀ن  ﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ (ص)- ا︋︐︡ای︠  ﹢﹜﹢ار︎  ︀️ اداری-︋   ︨-︡﹠︗︣﹫ ︀ص)-︋   ︠﹩﹞︀︨) ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا︑︀ق ١٢١- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- ﹋︡︎︧︐﹩ : ٩٧١٩٨۶۶٨٣٨ - ︑﹙﹀﹟ :  ٣٢٣٩٢٠٠٠-٠۵۶    ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︫︡ای ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩-︫ 

﹡﹞︀︋︣ ﹇︣ارداد﹨︀ :  ٣٢۴٠٠۵٢٣-٠۵۶
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ از PC روش ﹤ ︀︋︀د︋  ﹫︣︗﹠︡ ﹝﹢ر︋  ︣︋﹫︪﹥ و︋  ︊﹊﹥ ︑︽︢﹥  و ︑﹢ز︹ و ا︡اث ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر رو︨︐︀﹨︀ی︨   ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︎︣وژه ︑﹛︀︭﹞ ﹤﹫ و ا︗︣ای︫ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠١٠)
ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه- ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/١٣٩۴- ﹝︊﹙︼   ︫﹤ ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋   ︋﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡ه در آ ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ا︻﹑م︫  ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︑︱﹞﹫﹟ ۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)- ارا ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤﹈ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
 ﹅︣︵ ︀ر﹎︢اری از  ︋︣ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨) ︻﹑وه︋  ︐︀د (︨︀︻️ ١٣:٣٠روز︫   ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︑︀ ﹇︊﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨  ﹡﹊︐﹥ : ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ارا﹥ ﹎︣دد . ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹩︐︧︀ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︀ل ٩٨ - ︵︣︀ی ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩)︫  ﹢د︗﹥︨  ﹠︡ د ︑︊︭︣ه ١ ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣﹝︀﹥ ای (﹝﹠︀︋︹︋  ﹫﹞︀ن : ا︻︐︊︀رات︨  ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎ 

 شرايط متقاضيان : • دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۴ در ر︫︐﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و ︀︎ ︀﹥ ۵  در ر︫︐﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز 
• ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩

• دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر و دارا ︋﹢دن ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︪︀︋﹥ و ﹝︣︑︊︳
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ارك ﹝︺︐︊︣ ︔︊︐﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ و ﹝︡ارك و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︢﹋﹢ر در ا︨﹠︀د ارز﹞ ﹤ارا •

• ارا﹥ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︨︀ل ٩٧ و  ︀︡ا﹇﹏ ︨︀ل ٩۶ ︑﹢︨︳ ﹝﹣︨︧︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
نكته : ارا﹥ ا︮﹏ و ︀ ﹋︍﹩ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︡ارك ﹁﹢ق ا﹐︫︀ره در ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .

 برنامه زمانى مناقصه : • ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر ٩٨/٠٧/٠٩ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۴ 
• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  : ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨   

 ٩٨/٠٨/٠١  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ ا︻﹑م •
• ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ٩٨/٠٨/٠١ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/٠۴ 

• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  
• ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ١۴:٠٠روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  - ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

 ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
آدرس (www.setadiran.ir) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹜︢ا ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︀ز﹡︡ .   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗
 ، ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀و ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز ️﹁︀در ️︗ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹉ ︣﹨ و ︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︹︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︑﹢ز︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹐زم︋ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︀︧️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را︎  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︋︀ و ️﹁︀︀د در︐  ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎︡ه در آ ︀︋︧︐﹩ ا︨﹠︀د را ︑︀ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ذ﹋︫︣ 
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ــ︡ه (︨ــ︀︻️ ١۵:٠٠روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨  )  ︑﹢﹏ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑  ﹤﹡︀﹎︡ا︗ ️﹋︀  ︎ ﹈ رت﹢︭ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︡ه ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑ ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︀︧️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︎   ︋﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ه در ارز  ︫︡﹫︀︑ ︀ی︐﹋︣  ︫﹟﹫﹠︙﹝﹨ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︭﹢رت ﹁﹫﹢︑ ︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ر﹝︤ و ﹝︣﹝︀﹡﹥ وا ︡︣ا︨️︫  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  )︋  (︨︀︻️ ١٣:٣٠روز︫ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .   ︫️︗ ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀ً ارا﹥ ﹝︡ارك و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را︋  ﹠﹝︲

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir ︀ی︐︀︨ در ﹩﹎آ ﹟ا 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۸
۵۸
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︣︠︦ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️  ︫︣داری︨ 
︋﹥ وا﹎︢اری ︗︀﹍︀ه CNG و ﹋︪︐︀ر﹎︀ه 
﹡﹞︀ــ︡. ا﹇ــ︡ام  ﹝︤اــ︡ه  ︵︣ــ﹅  از 
 WWW.SH.SARAKHS.IR:آدرس

 ٠۵١٣۴۵٢٢۵۵۴  : ︑﹞ــ︀س  ︑﹙﹀ــ﹟ 
دا︠﹙﹩ ١٠۵ /ع

۹۸
۰۸
۵۶
۰

﹎﹢ا﹨﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹁︀﹋︐﹢ر ا︑︀ق ︋︪ــ﹞︀ره٩٨٠٠٣١۴٢٣  
و    ٩۵ اــ︣ان  ۴٢۵م٢۴  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 
124K1252539 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
IKC02569751006615  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۵۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡﹝︀﹜﹊﹫️ ︠ــ﹢درو وا﹡ــ️ ︎﹫ــ﹊︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩  ︨ــ﹀﹫︡  ر﹡ــ﹌  ︋ــ﹥ 
﹝﹢︑ــ﹢ر   ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   NAAA46AA39G071473
۱۱۴۸۸۰۲۲۹۰۶ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ﹝︀﹨ــ︣خ و﹨ــ︀ب زاده ︋﹥ 
﹎︣دــ︡ه  ﹝﹀﹆ــ﹢د  ۷۴۳ط۷۵   ۳۶ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡. /ع
۹۸
۰۸
۵۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ ر︫︐﹥ آ﹝﹢زش 
 ︪︣﹡︣اا ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد وا ﹩و︎︣ورش ا︋︐︡ا
︋﹠︀م ﹝︀ه ﹝﹢﹡﹫︣  ︧ــ﹫﹟ ︋︣ ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡︮︀دره از 
﹉-︨ــ︣︋︀ز  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١۶۶٣ ﹝﹀﹆﹢د 

ــ︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫ــ︡. ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹁︀ر︨ــ﹩   اد︋﹫ــ︀ت  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  ﹝﹢﹇ــ️  ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ 
ا︑ ︉﹡︀︖﹠﹞﹫﹠﹥ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ︮﹠︺︐﹩  ﹁︣ز﹡︡ ا︣ج دارای 
︑ــ︣ان  از  ︮ــ︀دره   ٣۴۶۴ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥  ︫ــ﹞︀ره 
﹝︐﹢﹜ــ︡ ١٣۵٠ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︀︫ــ︡ . ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۷
۸۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۱

﹋︀رت ︠ــ﹢درو ، ︋﹫﹞ــ﹥ و ﹝︺︀﹠﹥  ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︥و 
ــ﹞︀ره  ︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉  ︫  ۴٠۵  ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌︠ 
-NAAM31 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝139 و ︫ــB0064952 ر﹢︑﹢﹞

FC3EK882224 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٩۵ د ٨٢ ا︣ان 
٣۶ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︀﹇︣ ﹢︨﹀﹩ ︑﹫︣﹎︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹡﹢ع ﹋︀ر︋︣ی ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ر﹡﹢︑﹫︌ 
CAPTUR ﹝ــ︡ل ٢٠١۶  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک٧۴ ا︣ان ١١١  
ص۴٩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر D118212 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
VF12R451EGW560021  ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ا﹞︡ ︧︠︣وی 
ا﹨︣﹡︖︀﹡ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

︀︫ــ︡ .  ︋﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۵۸
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢درو آردی ١۶٠٠ ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
︪ــ﹞﹩ رو︾﹠ــ﹩ ، ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٢ اــ︣ان ۶۶١ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١١٧٨۴٠١٨۶۴١ و︫ــ﹞︀ره  ــ﹥︫  ج ٣٩︋ 
︫︀︨ــ﹩ ١٣۴٢٠۵١٧  ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹞︡ ︫︣آ︋︀دی 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۴۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎﹢︎﹉ ︨︀زه ︋︀ر ︔︀وا 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٩١٣ و 

١٠٣٨٠۴۶١۴۵١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                            ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٧,٠١,٣٠ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ از 
﹝ــ﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی 
 ︣ــ ــ︩ ﹝︣﹋ــ︤ی -︫   ︋- ︨︡︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ  ︫-
﹝︪ــ︡ و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹝︺﹙ــ﹛ ٣۴ ﹋﹢ــ﹥ 
 ﹩︐︧︎︡﹋ ١ ︡آ﹝﹢زش ٢٠ ︎﹑ک ۴۶ ︵︊﹆﹥ اول وا
٩١٨٨٩٩۵٨۴۴ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

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

(۶١٣۶٨٩)

/ع
۹۸
۰۸
۴۷
۴

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︠︡﹝︀︑﹩ زاور 
زاوه ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٣۴٨٣٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٠١٠۴٧

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
١- روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇ــ︡س ︗ــ️ درج                                                                                                 
آ﹎ــ﹩ ﹨ــ︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︫ــ︡. ٢- آ﹇ــ︀ی 
﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹋﹫﹢﹝︣︔ــ﹩  ﹝﹞︡︮ــ︀دق 
︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی  ــ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋.٠٩٣٣۶۶١٠۵٣
﹡﹢را﹜﹥ ︀را﹞︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۶۵٣۶۴٠ 
︀ل ﹝︀﹜﹩   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 
ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡ ٣ - ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ و ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶١٣٧١٧)

/ع
۹۸
۰۸
۴۷
۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︵﹙︦ ا︻︐﹞︀د ︫︣﹋️ ︋︀ 
﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶۴٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠١۴٧۶٠٠
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝﹢رخ 
١٣٩٧,٠٢,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - آ﹇︀ی 
 ٠٩٣١٩۴٣٩١۴ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹝﹞ــ︡ ︗﹢اد ﹝﹫︣︗﹙﹫﹙﹩︋ 
︋︧ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی 
ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٩١٨٧۶۶۵۴۶٣  ﹝︧ــ﹟ ﹝﹫︣︗﹙﹫﹙ــ﹩︋ 
︋︧ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ︣ه و آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ 
︧ــ﹞️  ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴۶٧٨١٣۵۴︋  ﹝﹫︣︗﹙﹫﹙ــ﹩︋ 
︣ای ﹝ــ︡ت ﹡︀﹝︡ود ︑︺﹫﹫﹟  ︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
︫ــ︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور 
 ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ︀︋ ️﹋︫︣

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

(۶١٣٧٩٧)

/ع
۹۸
۰۸
۴۷
۸

 ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ️︗ ︡اران﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ ا︨︀س 

︋︐﹟ آ︨﹫︀ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص
 آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ︀س ︋︐﹟ آ︨﹫︀ 
︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ٨٧١۵ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٨۶١۴٧٠۶٠٢ ︗️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ 
︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران 
︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻ــ︀دی ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹋ــ﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/٧/٢١ در ﹝ــ﹏ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ︫ــ︣﹋️ (﹋︀ر﹎︀ه ) ︋ــ﹥ 
آدرس ا﹜﹞ــ﹢ت ٧٠٠ ﹝︐︣ ︋︺︡ از رو︨ــ︐︀ی ا︋︀ذر ﹋︀ر﹎︀ه 

︫﹟ و ﹝︀︨﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-︑︭﹢ــ︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز︀ن ︨ــ︀﹐﹡﹥             
︨︀ل ٩٧ 

٢-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۷

 ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ️︗ ︡اران﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ ا︨︀س ︋︐﹟ آ︨﹫︀ 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص
 آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ︀س ︋︐﹟ 
ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ٨٧١۵ و   ︫﹤ ــ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ــ آ︨ــ﹫︀︨ 
︑︪ــ﹊﹫﹏  ︗ــ️   ١٠٨۶١۴٧٠۶٠٢ ﹝﹙ــ﹩  ︫﹠︀︨ــ﹥ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ 
︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨︀︻️ ١٠﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/٧/٢١ در ﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ︫ــ︣﹋️ (﹋︀ر﹎︀ه ) 
︋﹥ آدرس ا﹜﹞﹢ت ٧٠٠ ﹝︐︣ ︋︺︡ از رو︨︐︀ی ا︋︀ذر 
﹋︀ر﹎︀ه ︫﹟ و ﹝︀︨﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

 ️﹋︫︣ ﹏﹞ ︣﹫﹫︽︑ -١
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۸

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ 
ر﹡﹌ ا︵﹙︧ــ﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴۴۵ط٧۴ 
ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1964932 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹀︣︀ن ﹁︣︠︀﹡﹩   ︮︡﹫﹝ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋S1412286090893

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

/ع
۹۸
۰۸
۵۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︑﹢س ﹡ــ﹢ ﹝︡ل ١٣٩۵ 
ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٩۵٨٧/٧٧۵ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0125N3N018035 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
N3N***125T9565781 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︧ــ︀ن ︧ــ﹫﹟ 
︎﹢ر ︨ــ﹫﹢﹋﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۸
۵۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 PK︡﹠︍︋︣گ ︨ــ︊︤ و﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹡︀م ︠﹢درور﹡﹢︨ــ
︨ــ﹢اری  ١٣٨۴ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک١٢ اــ︣ان ١٢٣  ص۵۶  
︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M131011789  ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ ۴۶٢۵٢  
 ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ﹝﹞︡ر︲︀ ر︫ــ﹫︡ی ︵︣﹇ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه 

واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۵۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۶١ق٣٣ ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1412286662338 ﹩2240513 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹫︧ــ︐︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و  ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹫﹟ ﹨︣ا︑﹩︨ 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۵۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︋︣گ  ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ 
ا﹊ــ︦ ٧ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٢ اــ︣ان ٧۴۶ ع ١۶ 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  و   ٨٣٢۴٧٢۵٢ ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
 ﹩﹚﹠و﹜﹩ ز ︡﹝﹞ ١٢۴٨٣١۵۵٣۵٧ ﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ آ﹇︀ی
﹁︣د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۵۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 در پنج سال اخیر تعداد شکایات خطای پزشکی بیشتر شده است پانا: محمد شریفی مقدم، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری می گوید: کمبود بودجه سبب شده است تا 
جذب پرستاران با مشکل مواجه شود. وی می افزاید: نمی گوییم پرستاران خطا نمی کنند، احتمال خطا وجود دارد و سال هاست که شخصاً فریاد می زنم، کمبود کادر پرستاری موجب مرگ و میر بیماران می شود. در 

پنج سال اخیر تعداد شکایت خطای پزشکی نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است و برخوردهای انتظامی و قضایی نیز با خاطیان انجام می شود به طوری که بخشی از پرونده ها منجر به صدور حکم می شود.

گالیه مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین
 درآمد 34 میلیاردی بیمه زائران اربعین 

کجا خرج می شود؟ 
میزان: مسئول کمیته فرهنگی ستاد 
اربعین حسینی گفت: اگر ۲ میلیون زائر 
به عراق ســفر کنند و در سامانه سماح 
نام نویســی کنند درآمد بیمه از محل 
اعزام زائران با هزینه نفری ۱۷هزار تومان 
چیزی حدود ۳۴ میلیارد می شود، ولی 

هیچ خدماتی از بیمه نمی بینیم.
حجت االسالم احمد محمدی اظهار کرد: خدماتی از بیمه برای زائران نمی بینیم 
و در مراســم اربعین زائران نمی دانند که به چه مکان هایی برای گرفتن خدمات 

مراجعه کنند.
وی در ادامه گفت: درخواســتمان از شــرکت بیمه این است که اطالع رسانی و 
آموزش دهند و برای مردم شفاف  سازی کنند که این پولی که پرداخت می کنند 
صرف چه چیزی می شود. مردم بدانند چه خدماتی و به چه صورتی این خدمات 

را دریافت می کنند.
مســئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین حســینی در ادامه بیان کرد: بیمه باید 
نماینده های خود را در همه مکان های پر رفت و آمد مستقر کند تا دسترسی مردم 
آسان باشد و اینکه اطالع رسانی شود که فالن مرکز در فالن مکان مستقر است و 
بعضاً وقتی با مشکلی روبه رو می شوند و در کشور عراق نمی توانند کارگزاران بیمه 
را پیدا کنند وقتی به کشور مراجعه می کنند با وجود نام نویسی در سامانه، بیمه 

پرداخت هزینه درمان آن ها را قبول نمی کند.

رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر خبر داد
طرحی برای یافتن گمشدگان ناتوان در اربعین

مهر: رئیس ســازمان داوطلبان هالل 
احمر از اجرای طرح »بازپیوند خانواده« 
به منظور شناسایی و انتقال مهجورین 

در اربعین ۹۸ خبر داد.
محمد نصیری افزود: سازمان داوطلبان 
امسال برای نخســتین بار این طرح را 
مختص گمشدگان مهجور و به منظور 

بازگشــت آن ها به کشــور اجرا می کند. مهجورین اربعین شامل افراد سالمند، 
کودکان و به طور کلی افراد ناتوانی است که به هر دلیلی در سفر کربال از آشنایان 

یا کاروان خود جدا شده و توانایی یافتن آن ها را ندارند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو ستاد در کربال و نجف ایجاد می شود، 
اظهار کرد: ستاد مستقر در کربال در کنار کنسولگری و نزدیک حرم است. افراد 
ناتوان گمشــده نیز با مراجعه به این مراکز؛ به کنسولگری، ستاد مفقودین و در 
صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل شده و از آن جا به کشور بازگردانده می شوند.

نصیری گفت: بر اســاس هماهنگی های انجام شده، تمامی دستگاه های ایرانی 
حاضــر در عراق در صورت یافتن هــر یک از زائران مهجور، آن ها را به ســتاد 
مهجورین ارجاع می دهند تا ما مراحل اثبات هویت، انتقال به ایران و تحویل به 
مقام قضایی را انجام دهیم. از ســوی دیگر ستادهای حاضر در نجف و کربال نیز 
این دســته از زائران را شناسایی می کند.وی تصریح کرد: این پروژه با همکاری 
کنسولگری عراق، مؤسسه های خیریه و سازمان های مردم نهاد و به منظور انتقال 

زائران در راه مانده به کشور انجام خواهد شد.

فروش اینترنتی پروازهای اربعین ممنوع شد
تسنیم: در نشست شورای حمل ونقل و 
لجستیک با حضور وزیر راه و شهرسازی 
اعالم شــد که در ایــام اربعین فروش 
اینترنتی بلیت هواپیمــا ویژه این ایام 
معاون  دهقان،  اســت.مرتضی  ممنوع 
هوانــوردی و امور بین الملل ســازمان 
ایرالین ها  هواپیمایی کشــوری گفت: 

می توانند درخواست خود را برای ایجاد مسیر پروازی جدید به سازمان هواپیمایی 
کشوری ارسال کنند تا در صورت موافقت نرخ گذاری بر اساس مسافت انجام شود.

وی افزود: امسال فروش اینترنتی بلیت هواپیما ویژه ایام اربعین ممنوع اعالم  شده 
و با هماهنگی دستگاه های نظارتی و پلیس فتا به  شدت با آن برخورد می شود.در 
این جلسه مطرح شد دامنه قیمت بلیت پروازهای ویژه ایام اربعین حدفاصل ۲0 
تا ۳0 مهرماه با احتساب مسافت مبدأ و مقصد است و در قبال بلیت های دوطرفه، 
اگر رفت  و یا برگشــت در بازه های زمانی ذکر شــده ۱0 روزه نباشد، شرکت ها 

موظفند نرخ اعالمی ویژه اربعین را در نظر بگیرند.
در این جلسه عنوان شد، نرخ بلیت ویژه اتوبوس ها به مناسبت ایام اربعین حسینی 
سال جاری افزایش نداشته است،  اما افزایش قیمتی که در ابتدای سال جاری برای 
اتوبوس ها در نظر گرفته شــده موجب تغییر اندکی در قیمت بلیت اتوبوس های 

ویژه اربعین می شود.

تردد وسیله نقلیه شخصی در مرز خسروی ممنوع است
برنا: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اســتان کرمانشــاه گفت: بــه منظور 
تســهیل در تردد زائران، از ســاعت ۸ 
صبح دیروز)دوشنبه(، هشتم مهر تردد 
در مســیر قصرشــیرین- از سه راهی 
نصرآباد- تا مرز خسروی، تنها با اتوبوس 

درون شهری امکان پذیر است.
سرهنگ آمویی اظهار کرد: تا پایان اربعین تردد هر گونه وسیله نقلیه شخصی در این 
مسیر ممنوع است.وی ادامه داد: زائران کربالی معال که با خودرو شخصی به مرز 
خسروی مراجعه می کنند باید نسبت به پارک خودرو در پارکینگ های پیش بینی 
 شده در کمربندی شهر قصرشیرین اقدام کنند. وی افزود: از محل پارکینگ ها و از 
ســه راه نصرآباد تا خســروی برای زائران اتوبوس درون شــهری به اندازه کافی 

پیش بینی شده که نسبت به جابه جایی این افراد اقدام می کنند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  افزایش وقوع 
به ویژه  حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی 
آتش سوزی ها در کشور عالوه بر خسارات مالی و 
جانی برای شهروندان امروزه به عنوان یک چالش 
اساسی در روند توسعه پایدار شهرها مطرح است. 
از گاه بحث  چالشی که موجب شده است هر 
روی  صرف  تمرکز  از  رویکرد  تغییر  ضرورت 
کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری شهرها 

در برابر سوانح مطرح شود.
اما شــهر تــاب آور و پایدار در مقابــل حوادث 
مختلف به ویژه آتش سوزی های مهیب دارای چه 
شاخص هایی است و آیا برنامه ریزی های شهری 

در کشور ما در راستای رویکرد یاد شده است؟

 نقش آتش نشانی 
در مدیریت ساخت و سازها

دکتر رحیم ســرور، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علم و 
صنعــت ایران بــه قدس 
می گوید: یکی از مشخصات 
تاب آور  پایدار،  اصلی شهر 
بودنش اســت. شــهر تاب آور متغیرهای بسیار 
زیــادی مثل تــاب آوری اجتماعــی، کالبدی، 
زیرساختی و ایمنی دارد که در این چارچوب و در 
متغیر ایمنی، موضوع آتش نشانی و خدمات امداد 

و نجات بحث بسیار مهمی است.
وی تصریح می کند: بلندمرتبه  ســازی هایی که 
غالباً بــدون رعایت ضوابط ایمنی صورت گرفته 
بخش امداد و نجات به ویژه خدمات آتش نشانی 
را ناکارآمد کرده اســت. به نظر می آید سیستم 
آتش نشانی باید بیش از امروز در مدیریت شهری 
و در فرایندهای ساخت و ساز دخیل باشد. اینکه 
آتش نشانی فقط مســئول تأیید نصب سیستم 
اطفای حریق در ساختمان ها باشد کافی نیست. 
این سازمان باید در دسترسی به خیابان ها، از نظر 
ارتباط فضاهای مختلف ساختمان به یکدیگر و 
ارتفاع ساختمان بیشتر نقش داشته باشد چون 
همه این ها در امــداد و نجات به هنگام حوادث 
تعیین کننده اســت. باید بسیاری از متغیرها در 

فرایند ساخت و ساز از سوی سازمان آتش نشانی 
مدیریت شود تا دیگر نیازی به این حجم زیاد از 

امدادرسانی در کشور نباشد. 
این کارشــناس حوزه شــهری سپس به بحث 
آگاهی و آموزش شــهروندان در مقوله ایمنی 
می پردازد و می گوید: در تاب آوری یک شــهر 
آگاهی و آموزش شــهروندان در زمینه ایمنی 
و مقابله با حوادث مســئله بسیار مهمی است 
که متأسفانه در کشور به فراموشی سپرده شده 

است. 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا شهرداری 
به عنوان متولــی اصلی آموزش مردم در بحث 
ایمنــی موفق نبوده اســت؟ می گوید: وقتی ما 
روش هــای نوین آمــوزش را در جامعه پیاده و 
نهادینه نمی کنیــم چنین اتفاقی پیش می آید. 
بحــث ایمنی در موضوعات مختلــف باید وارد 
نظام آموزشی کشــور شود. سرور با بیان اینکه 
موضوع تاب آوری شهرها هنوز در ساختار نظام 
برنامه ریزی کشــورهای جهان ســوم نیامده و 
به عنوان یک الزام در دســتور کار نهادها قرار 
نگرفتــه اســت، می گوید: در ایــران هم وضع 
همین طور اســت؛ یعنی بر اساس استانداردها، 
شهری در کشــورمان سراغ ندارم که در مقابل 
آتش سوزی تاب آور باشــد هرچند که در چند 
سال اخیر اقدامات زیادی در این بخش صورت 

گرفته است. 

 برنامه ای برای تاب آوری شهرها 
تبیین نشده است

دکتــر محمدرضا بمانیان، 
معاون سابق شهرداری های 
ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور هم به 
معموالً  می گویــد:  قدس 
جامعه شناسان شهر را به انسان تشبیه می کنند. 
یعنی همان طور که انســان از خطرات خود را 
محافظت می کند شهر هم به عنوان یک موجود 

زنده باید چنین شرایطی را داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه شــهرها باید در مقابل 

آتش ســوزی ها،  چون  خطراتی 
زلزله، سیالب ها و... ایمن باشند، 
تصریــح می کند: شــهر باید در 
چنیــن مواقعی که مشــکالتی 
پیــش می آید بتوانــد پایداری 
داشــته باشــد. مثــاًل یکی از 
خطراتی که می تواند به شــدت 
زلزله  برســاند  تهران آسیب  به 
است اما پس از زلزله مهم ترین 
عاملی که سبب ویرانی می شود 

آتش ســوزی ناشــی از آن اســت که از طریق 
اتصال کابل های برق و یا نشــت گاز از لوله های 
گاز اتفــاق می افتد. در چنین وضعیتی اگر یک 
شهر از زیرساخت های اســتانداردی برخوردار 
باشد مثاًل دسترســی ها به شریان های حیاتی 
آن به آســانی انجام بگیرد یا توزیع پایگاه های 
آتش نشانی آن بر اساس تعداد جمعیت و دیگر 
فاکتورها باشد آن وقت چنین شهری می تواند 

خود را ترمیم و مرمت کند. 
این عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
نیز با ابراز تأسف از اینکه برنامه ریزی های شهری 
در کشور در راستای پایداری یا تاب آوری شهرها 

برنامه ای  می گوید: چون  نیست، 
در این راستا تبیین نشده است. 
به همین خاطر اســت که مثاًل 
شهری با جمعیت ۱00هزار نفر 
و با همه شرایط ایمنی طراحی و 
ساخته می شود اما در عمل کمی 
پیش بینی ها  برابر  چندین  بعد، 
جمعیت آن شهر افزایش می یابد 
و تمام فضاهای بــاز تبدیل به 
ساخت و ساز می شود و راه های 
آن تبدیــل به چیزهای دیگر می شــود. بر این 
اســاس می توان گفت ما شهر پایداری در مقابل 
آتش ســوزی های مهیب نداریم. فقط خدا کند 

چنین اتفاقاتی در شهرهای ما نیفتد. 

 قوانین با رویکرد جدید بازنگری شوند
مرتضــی اکپرپــور، معاون 
مقابله  و  آمادگــی  ســابق 
سازمان مدیریت بحران هم 
برخورداری از زیرساخت های 
مناسب را مهم ترین ویژگی 
یک شهر تاب آور مقابل حوادث می خواند و به قدس 

می گوید: امروزه شــهرهای ما آسیب پذیر هستند 
چــون از انــرژی گاز برای پخت و پز و سیســتم 
گرمایشی و... استفاده می کنند. یعنی اگر شهری در 
مقابل این انرژی ایمنی الزم را نداشته باشد مستعد 
آتش ســوزی های غیر قابل مهار و ویرانگر اســت. 
بنابراین دستگاه های متولی باید بیش از گذشته در 

این عرصه کار کنند.
وی با بیان اینکه کالنشهر تهران حدود ۱۱هزار 
و 500 کیلومتر شبکه گازرسانی دارد، می افزاید: 
اگر ما آن را در مقابل زلزله ایمن نکنیم مطمئن 
باشید تلفات آتش ســوزی ناشی از گاز بیشتر از 

تخریب زلزله خواهد بود. 
وی نیــز برخورداری نیروهــای امداد و نجات 
را از دانــش و فناوری روز از دیگر ویژگی های 
یک شــهر پایدار می خواند و می گوید: جامعه 
آتش نشانی کشور باید دانش روز را فرا بگیرند 
و از فناوری ها و تجهیزاتــی که امروز در دنیا 
از آن ها اســتفاده می شــود، بهــره ببرند. در 
آتش ســوزی ساختمان پالســکو اگر آموزش 
مناســبی داشــتیم به طور حتــم مدیران و 
آتش نشــانان حاضر در صحنه می توانستند از 
مرگ ۱۸ نفــر جلوگیری و یا آن را به حداقل 
برســانند. فکر می کنم در این زمینه نیازمند 

تأسیس دانشکده آتش نشانی هستیم.
وی با اشــاره به اینکه شهری پایدار در ایران در 
مقابل آتش ســوزی سراغ ندارد، تصریح می کند: 
این موضوع ریشــه در قوانین و زیرساخت های 
موجود در کشــور دارد. بنابرایــن آیین نامه ها و 
قوانین باید در راستای رویکرد تاب آوری شهرها 
مورد بازنگری قرار گیرند. به طور مثال در حادثه 
پالســکو آتش نشــانی می گفت ۴0 تا 50 بار به 
ســاکنان این ساختمان هشدار داده تا نسبت به 
ایمنی آن اقدام بکنند اما مورد توجه قرار نگرفت.

وزارتخانه های کار، صمت و یا شهرداری هر کدام 
دالیلی برای فرار از اتهام برای خود داشتند. قانون 
باید آن قدر شفاف و نافذ باشد که وقتی ابالغی 
صورت گرفت کســی جرئت نکند از زیر بار آن 
شانه خالی کند و اگر چنین کرد مورد بازخواست 

قرار گیرد. 

سرمایه ها از غفلت در مدیریت بحران می سوزند

شهرهای کشور را مقابل آتش سوزی ها تاب آور کنیم

بلندمرتبه سازی هایی 
که بدون رعایت 

ضوابط ایمنی صورت 
گرفته بخش امداد 
و نجات را ناکارآمد 

کرده است

بــــــرش
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حقوقی

پزشکی قانونی اعالم کرد
رشد ۲.۹ درصدی مراجعان نزاع 

در پنج ماه نخست امسال
مهر: سازمان پزشکی قانونی کشور از رشد ۲.۹ 
درصدی نزاع در پنج ماه نخســت امسال خبر 

داده است.
به گزارش این ســازمان در پنج مــاه ابتدای 
امســال ۲۷5هزار و ۶۱۷ مصدوم نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند، این تعداد 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار 
مراجعــان نزاع ۲۶۷هــزار و ۷۶۴ نفر بود، ۲.۹ 

درصد بیشتر شده است.
استان های تهران با ۴۶هزار و ۲۱0، خراسان 
رضوی با ۲۳هزار و ۴۷0 و اصفهان با ۲0هزار 
و ۴۸۳ بیشترین و اســتان های ایالم با یک 
هزار و ۳5۱، بوشــهر با یک هــزار و ۷۱۷ و 
خراســان جنوبی با یک هــزار و ۷۶۷ مورد 
مراجعــه کمترین آمــار مراجعان نــزاع را 

داشته اند.
از کل مراجعان نزاع ۱۸۶هزار و ۳۸۷ نفر مرد و 

۸۹هزار و ۲۳0 نفر زن بودند.

حوادث

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
بیش از ۱۲ درصد جانباختگان 

حوادث رانندگی کودکان هستند
پلیس  رئیس  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
راهنمایــی و رانندگــی ناجا گفــت: بیش از 
۱۲درصــد جانباختــگان حــوادث رانندگی؛ 
کودکان و نونهاالن هســتند و اگر رعایت شود 

این مقدار را کاهش خواهیم داد.
هادیانفر گفت: در سال ۸۶ بیش از ۲۷هزار نفر 
بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که 
امروز با تالش مســئوالن و همکاری مردم این 

عدد به ۱۷هزار نفر رسیده است.
وی افــزود: پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه 
توسعه نظم و انضباط ترافیکی را بر عهده دارد 
و ۳۲ دســتگاه دیگر هم در این حوزه مسئول 
هســتند. او با اشــاره به همیاران پلیس راهور 
گفت: بیش از ۱۱میلیون دانش آموز در کشور 

این مسئولیت را بر عهده دارند.
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: 
۴۹درصــد از واژگونی هــا در کشــور به دلیل 

خستگی و خواب آلودگی است.

خانه و خانواده

مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو:
فروش هورمون های رشد در 

باشگاه های ورزشی تخلف است
ایسنا: مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو گفت: 
مصرف هورمون های رشدی که از مبادی غیررسمی 
وارد کشــور می شوند، به شــدت خطرناک است.

غالم حسین مهرعلیان گفت: آماری از میزان قاچاق 
هورمون های رشد به کشور نداریم، اما مطمئنیم از 
آنجایی که بازار خوبی برای مصرف این فراورده ها 
در کشــور وجــود دارد، بخشــی از هورمون های 
رشــدی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، 
به باشــگاه های ورزشــی خواهد رفت.وی با بیان 
اینکه عمدتاً هورمون های رشدی که در باشگاه های 
ورزشی مصرف می شــوند، تولید داخل نیستند، 
افزود: بخش عمــده ای از آن ها به صورت وارداتی 
هســتند که از مبادی غیررســمی وارد می شوند. 
باید توجه کرد که فروش هورمون های رشــد در 
باشــگاه های ورزشی تخلف محســوب می شود.

مدیرکل امور داروی ســازمان غــذا و دارو گفت: 
موضوع نصب برچســب اصالت روی هورمون های 
رشــد تولید داخلــی را به طور جــدی پیگیریم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس کمیته امداد خبر داد
وکالت رایگان ۱0 هزار پرونده 

قضایی برای مددجویان 
فارس: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
مراسم تمدید تفاهم نامه کمیته امداد و کانون 
وکالی دادگســتری مرکز گفت: در سال ۹۷ و 
سه ماهه نخست امســال در کل کشور ۳۲۷ 
میز خدمت معاضدت قضایی توسط کانون های 
وکال وجود دارد و وکال ۱0هزار پرونده قضایی 
را به صورت افتخاری وکالت کرده اند و بر همین 
مبنا خیلی از اعضای کمیته امداد از زیر پوشش 
خارج شده اند. سیدمرتضی بختیاری ادامه داد: 
تعــداد وکالی همکار با کمیته امداد برای ارائه 
خدمات حقوقی به مددجویان امسال به ۹5۱ 

وکیل افزایش یافته است.
وی افــزود: وکال خالصانه از مشــکالت مردم 
گره گشــایی می کنند و صرفاً با انگیزه معنوی 

استیفای حق می کنند.
رئیس کمیته امــداد گفت: عالوه بر معاضدت 
قضایی، بیــش از یک هزار نفر از وکال در طرح 

اکرام ایتام مشارکت دارند.

بهداشت و درمان

معاون سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
 حذف دفترچه بیمه 

در تمامی مراکز درمانی
فارس: مهدی درخشــان، معاون درمان سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: حدود یک ســالی است 
که دفترچه های درمانی در مراکز ملکی سازمان 
تأمین اجتماعی به طور کامل حذف شــده است 
ولی بیمه شدگان برای مراجعه به مراکز غیرملکی و 
 طرف قرارداد باید از این دفترچه ها استفاده کنند.
درخشــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ما 
زیرســاخت های الزم را برای حذف دفترچه های 
تأمیــن اجتماعــی در مراکز طرف قــرارداد و 
غیرملکــی تأمین اجتماعی آمــاده کرده ایم و از 
وزارت بهداشــت و درمان، سازمان نظام پزشکی 
و شورای عالی بیمه درخواست می کنیم نسبت 
به حذف دفترچه ها در این مراکز هم اقدام کنند. 
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد:  
وزارت بهداشت هم در حال انجام اقداماتی است 
تا بتوانیم این دفترچه ها را در تمامی مراکز درمانی 
حذف کنیم و بیمه شدگان تأمین اجتماعی بتوانند 

با ارائه کد ملی خدمات الزم را دریافت کنند.

تا اربعین حسینی

آگهى
نظر به اينكه آقاى رضا يعقوبى داراى شناسنامه شماره 1410 به شرح دادخواست كالسه 98/358 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان محمدعلى 
يعقوبى به شماره شناسنامه 301 در تاريخ 94/12/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات نموده و ورثه 

حين الفوت وى عبارتند از :
ليلى  تيمورى  22/3/15 همسر شماره شناسنامه 637 فرزند ولى محمد 

احمد يعقوبى 41/1/1 فرزند شماره شناسنامه 23 نام پدر محمد على 
هما يعقوبى 44/3/7 فرزند شماره شناسنامه 463 نام پدر محمد على 

زهرا يعقوبى 48/4/9 فرزند شماره شناسنامه 1060 نام پدر محمد على 
فاطمه يعقوبى 54/1/1 فرزند شماره شناسنامه 5 نام پدر محمد على 

محبوبه يعقوبى 49/6/20 فرزند شماره شناسنامه 1059 نام پدر محمد على
عزت يعقوبى 55/1/30 فرزند شماره شناسنامه 2 نام پدر محمد على

رضا يعقوبى 57/6/30 فرزند شماره شناسنامه 1410 نام پدر محمد على
پس از تشريفات درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبى يك نوبت آگاهى نمايد 
ــر آگهى ظرف يك ماه به  ــد از تاريخ نش تا هر كس اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش

شورا تقديم دارد. 9808577
قاضى شعبه چهارم - شوراى حل اختالف صفى آباد شهرستان زاوه 

سند مالكيت كاداسترى ( ترك برگ)
آگهى موضوع تبصره يك و دو الحاقى ماده 105 اصالحى آيين نامه قانون ثبت 

اسناد و امالك ربع عرصه و اعيان
متعلق به خانم ماشااهللا حقى

 نظر به اينكه آقاى محمد جواد عبدلى مقدم برابر سند قطعى شماره 91466 مورخ 1398/6/31 دفتر
 15 طبس 21,75 سهم مشاع از 19292 سهم كل مياه پالك 54 اصلى واقع در بخش يك طبس 
را خريدارى نموده است ، يك هشتم قيمت اموال اعم از منقول و غير منقول متعلق به خانم ماشااهللا 
ــد ، لذا آقاى محمد جواد عبدلى مقدم مالك 21,75 سهم مشاع از كل 19292 سهم  حقى مى باش
ــن بهاء عرصه و اعيانى  ــس تقاضاى توديع مبلغ قيمت ثم ــى واقع در بخش يك طب ــالك 54 اصل پ
سهم فوق را نموده لذا به استناد ماده 105 اصالحى آيين نامه قانون ثبت و تبصره يك و دو الحاقى 
ــاع از كل 19292 سهم پالك 54  ــهم مش به ماده مذكور ثمن بهاء عرصه و اعيانى ميزان 21,75 س
ــماره 98,117 مورخ 1398/07/03  ــمى دادگسترى به ش ــناس رس اصلى كه بموجب گزارش كارش
ــاب سپرده اداره ثبت اسناد و امالك طبس  مبلغ 101953125 ريال ارزيابى و مبلغ مذكور به حس
ــااهللا حقى) يا وراث قانونى وى  ــت مراتب فوق به منظور مراجعه ذينفع (خانم ماش توديع گرديده اس
به ثبت اسناد و امالك طبس و اخذ سپرده فقط يك نوبت آگهى و در صورتى كه مالك يا وراث وى 
مدعى تضييع حق باشند پس از رويت آگهى از تاريخ انتشار ظرف مدت يك ماه مى توانند به دادگاه 
ــناد و امالك طبس ارائه نمايند در صورتى كه  صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى به اداره ثبت اس

ــود اداره ثبت اسناد و امالك طبس سند  ــليم نش ظرف مدت مقرر در آگهى گواهى طرح دعوى تس
ــد نمود و در صورت وصول گواهى طرح  ــتثناء بهاء ثمن اعيان صادر خواه ــت فوق را بدون اس مالكي
ــرح فوق موكول به صدور حكم نهايى بوده و هزينه  ــند مالكيت بش دعوى در مدت مذكور صدور س

ارزيابى به عهده متقاضى خواهد بود.9808483  تاريخ انتشار: 09/ 07 / 98
غالمرضا كدخدائى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس

(آگهى تحديد حدود عمومى)
آگهى تحديد حدودثبت امالك يك قسمت از بخش هاى سه گانه شهرستان طبس

پيرو آگهى شماره 549 139885621012000- 23/04/98  به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك 
تحديد حدود شماره هاى زير.

(قطعات واقع در بخش يك طبس)
104 فرعى از 15- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مهدى كيانپور .

در تاريخ: 98/7/30
1815 فرعى مجزى از 476 فرعى از 29 اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور عباس مختارى .

در تاريخ: 98/08/01
396 فرعى از 30-اصلى سه پنجم دانگ از سه دانگ مشاع از ششدانگ وحيده جمشيدى مقدم .

در تاريخ: 98/8/04
136 فرعى از 492-اصلى شش دانگ يك قطعه زمين محصور محمود سنگچولى .

در تاريخ: 98/8/06
137 فرعى از 492 اصلى شش دانگ قسمتى از يك قطعه زمين سيد مصطفى كميلى .

در تاريخ: 98/08/06
4967اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى على باقرى .  در تاريخ: 98/08/08

(قطعات واقع در بخش دو طبس)
1168 فرعى از 4- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى محمد شيرزاد . در تاريخ: 98/08/09

(قطعات واقع در بخش سه طبس)
1064- اصلى ششدانگ يكقطعه باغ غالمعلى دورانى . در تاريخ: 98/08/12

ــاده 14 قانون ثبت امالك صاحبان  ــروع وبعمل خواهد آمد. لذا به موجب م ــل از ظهر در محل ش قب
ومجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى شوند كه در روز و ساعت نامبرده باال 
ــده قانونى آنها در موقع تحديد  ــانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا نماين ــل حضور بهم رس مح
ــده از طرف مجاورين  ــق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار ش ــند مطاب حدود حاضرنباش
تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرره حاضر نبوده اند مطابق 
ــد و در اجراى  ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد ش ماده 20 قانون ثبت امالك فقط تا س
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين مى بايست از تاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضايى تقديم وگواهى 

الزم را از مرجع مذكوراخذ و به اين اداره تسليم نمايند.  تاريخ انتشار: 98/07/09 آ-9808484

س
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 سه شنبه 9 مهر 1398 2 صفر 1441 1 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9076 

 عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در سخنانی اعالم کرد: 
تحقیقات درباره حمله به برخی مواضع حشد الشعبی بیانگر این 

است که رژیم صهیونیستی این کار را انجام داده است.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در واکنش به تحوالت 
و ناآرامی های اخیر در منطقه خودمختار هنگ کنگ تأکید کرد، 

پکن سیستم یک کشور دو سیستم را حفظ خواهد کرد.

گذرگاه مرزی » البوکمال-القائم« بین سوریه و عراق رسماً بازگشایی شد

تثبیت پیروزی مقاومت بر تروریسم
  جهان  گذرگاه مرزی راهبردی »البوکمال-القائم« بین سوریه و عراق 
که مهم ترین گذرگاه مرزی میان دو کشــور محسوب می شود، روز 
گذشته و پس از 6 سال وقفه به طور رسمی بازگشایی شد. این گذرگاه 
۴۵۰ کیلومتر از دمشق و ۳۴۰ کیلومتر با بغداد فاصله دارد. البوکمال 
در استان دیرالزور سوریه سال ۲۰۱۲ به اشغال داعش در آمده و القائم 
در استان االنبار عراق نیز سال ۲۰۱۴ توسط این گروه تروریستی اشغال 
شده بود. نیروهای مسلح و حشد الشعبی عراق و همچنین ارتش سوریه 
گذرگاه هــای البوکمال و القائم را اکتبــر و نوامبر ۲۰۱۷ )مهر و آبان 

۱۳96( از اشغال تروریست ها خارج کردند. 
در طول مرز 6۰۰ کیلومتری دو کشور سه گذرگاه وجود دارد. نخست، 
»الیعربه- ربیعه« است که شمال شرق سوریه را به اراضی عراق متصل 
می کند. این منطقه هم اکنون تحت اشغال آمریکا و شبه نظامیان ُکرد 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« قرار دارد. دوم »الولید-التنف« 
نام دارد که نظامیان آمریکایی و انگلیسی آن را مستقیماً تحت اشغال 
خود دارند. گذرگاه سوم هم که مهم ترین نقطه مرزی است »البوکمال- 
القائم« است. این گذرگاه در حالی بازگشایی شد که آمریکا و عناصر 
داعش بارها در مسیر این مهم سنگ اندازی می کردند. هواپیماهای 
ائتالف ایاالت متحده و همچنین رژیم صهیونیستی تنها در ماه های 
گذشته، چهار بار این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده اند. هدف 
این بمباران ها نیز پایگاه های حشد الشعبی بوده است. آخرین تالش 

عناصر داعش که با دستور آمریکا صورت گرفت، تالش روز یکشنبه 
داعش برای حمله به مواضع ارتش سوریه در مرز استان های حمص و 
دیرالزور بود که با پاسخ محکم دمشق مواجه و به طور کامل شکست 

خورد. 
گذرگاه البوکمال- القائم از جهات مختلف امنیتی، سیاسی، ژئوپلتیک 
و اقتصادی برای سوریه و عراق اهمیت زیادی دارد. اوجگیری داعش 
با اشغال این گذرگاه و شکست قطعی آن نیز با بازپسگیری دوباره آن 
میسر شــد. اما آنچه اهمیت این گذرگاه را دوچندان می کند، اتصال 
نیروهای زمینی محور مقاومت و گرفتن ابتکار عمل از تروریست های 
مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیســتی اســت. از سوی دیگر با 
بازگشایی رسمی این گذرگاه مهم و کامل شدن کریدور زمینی پیروزی 

بزرگ محور مقاومت عمالً محقق شده و مناسبات همه جانبه تهران، 
بغداد و دمشق در ابعاد مختلف، گسترش خواهد یافت. از بعد اقتصادی 
نیز با راه اندازی مرز ترانزیت کاال و خدمات از مسیر زمینی بین عراق 
و سوریه تا بیش از ۳۰ درصد افزایش می یابد؛ بنابراین بازگشایی این 
گذرگاه در حقیقت باز شــدن راه تنفس سوریه و شکستن محاصره 
اقتصادی این کشور توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی است. پیامد 
مهم دیگر این اتفاق جنبه نمادین افتتاح گذرگاه است؛ به این معنا که 
بازگشایی البوکمال، یک نقطه عطف در جنگ نیابتی تروریست ها در 
ســوریه و عراق از سال ۲۰۱۱ تا کنون است. این گذرگاه نماد اتصال 
مجدد و وحدت دو ملت عراق و سوریه بوده و وجه معنوی این اتفاق، 
بسیار مهم تر از جنبه های مادی آن است. این مسئله همچنین مهر 
تأییدی بر پیروزی کامل بغداد و دمشق بر تروریست های دست پرورده 
غرب نیز محسوب می شود؛ به همین دلیل از این پس طبیعی است 
که توطئه ها و خواب هایی که آمریکا و انگلیس برای دو کشور دیده اند، 
رنگ خواهند باخت و یا دســت کم، شرایط برای تحرکات منفی در 
مناطق مذکور، سخت تر می شود. این رویداد همچنین غربی ها را بیش 
از پیش متوجه قدرت محور مقاومت می کند، به ویژه آنکه رسانه های 
رژیم صهیونیستی در چند سال گذشته بارها درباره متصل شدن عراق 
به ســوریه و باز شدن مســیر برای ایران به سبب رسیدن به ساحل 

مدیترانه هشدار داده بودند.

صوت المنامه: در ادامه اقدامات خصمانه، رژیم 
آل خلیفه »سید مجید المشعل« رئیس شورای 

علمای بحرین را ممنوع الخروج کرد.
ان بی سی: بر اثر تیراندازی در شهر »پالم بیچ« 
در ایالت فلوریدا دست کم یک نفر کشته و دو تن 

مجروح شدند.
بی بی سی: آتش سوزی گســترده در اردوگاه 
مهاجران موریا در جزیره لسبوس یونان عالوه 
بر دست کم یک کشته سبب درگیری پلیس 

با پناهجویان شد.
روسیا الیوم: فتح اهلل گولن، معارض ترکیه ای 
با انتقاد از رجب طیب اردوغان، وی را مسئول 

تیرگی روابط بین آنکارا و قاهره برشمرد.

نشریه انگلیسی »تایمز« نوشت
ارتباط میان قتل محافظ شاه 

سعودی با پرونده »خاشقچی«
نشریه انگلیسی »تایمز« در گزارشی درباره قتل 
محافظ شاه سعودی نوشــت: گمانه زنی هایی 
هست مبنی بر اینکه این قتل دسیسه دربار بوده 
و ممکن است با پرونده قتل »جمال خاشقچی« 
مرتبط باشــد. این نشــریه که به انتشار اخبار 
اختصاصی از داخل عربستان سعودی معروف 
است، افزود: ریاض مدعی شده است قتل الفغم 
در جریان یک درگیری شــخصی بوده است؛ 
ادعایی که شبهات بسیاری در مورد آن مطرح 
است. ژنرال عبدالعزیز الفغم ۴۷ ساله به عنوان 
معتمدترین افسر محافظ شاه شناخته می شد. 
ادعا شده است که او اخیراً از خدمت پادشاهی 
برکنار شده و احتمال دارد اطالعاتی در خصوص 
قتل خاشقچی داشته است. در ادامه آمده است: 
خاشقچی دقیقاً یک ســال پیش در حالی که 
برای انجام امور اداری به کنســولگری سعودی 
در استانبول رفته بود، توسط یک تیم ترور که 
گفته می شود توسط »محمد بن سلمان« مأمور 
شده بود، کشته و تکه تکه شد. جسد او تا امروز 
پیدا نشــده است. بن سلمان با الفغم نیز رابطه 
خوبی نداشت بنابراین قتل کنونی هم می تواند 

سناریویی مشابه فاجعه خاشقچی باشد.

ادعای پیروزی پیش از اعالم نتایج 

عبداهلل و غنی خود را برنده 
انتخابات افغانستان نامیدند!
ایســنا: در حالی که ۱8 روز )۲۷ مهر( به 
اعالم نهایی نتایج باقی مانده، عبداهلل عبداهلل 
و اشــرف غنــی دو نامزد اصلــی انتخابات 
افغانستان مدعی پیروزی  ریاست جمهوری 
در انتخابات شده اند. با اعالم پیروزی این دو 
انتظار می رود بحران انتخاباتی پنج سال پیش 
که هر دوی این نامزدها مدعی برنده شدن 
در انتخابات بودند تکرار شود. بر اساس قانون 
انتخابات در افغانستان هیچ نامزدی حق اعالم 
پیروزی پیش از مشخص شدن نتایج نهایی 
را ندارد. چهارمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری افغانســتان روز شنبه )6 مهر( در 

میان استقبال کم مردم برگزار شد.

راهبرد سفید چین در عصر افول آمریکا
اندیشکده راهبردی تبیین: دفتر اطالعات شورای امور خارجه چین به تازگی سند 
جدید ۴9 صفحه ای را منتشر نموده و در آن تأکید کرده است بر خالف تصور ساخته 
شــده از این کشور، پکن به دنبال هژمونی و سلطه بر جهان نیست. این سند با یک 
بررسی مختصر تاریخی از تحوالت اقتصادی و سیاست خارجی چین، توسعه اقتصادی 
خود را صلح آمیز معرفی می کند و بر تأثیر مثبت چین برجهان تأکید دارد. با توجه 
به اینکه آمریکا و برخی از متحدان منطقه ای واشــنگتن در حوزه آسیا-پاسفیک در 
سال های اخیر نسبت به اهداف پکن بی اعتماد هستند، اکنون چین می کوشد نگرش 
نخبگان سیاسی این کشورها را نسبت به  خود تغییر دهد. در این سند منتشر شده بین 
دو مقوله توسعه اقتصادی چین و تمدن پانصد ساله چینی پیوندی برقرار شده است 
تا نشان دهد مسیری که این کشور پیموده و درسال ۱9۴9به انقالب سوسیالیستی 
منجر شــده در نهایت به سمت صلح و همزیســتی با جهان حرکت می کند. در این 
ســند تأکید شــده ارزش افزوده صنعتی چین از ۱۲ میلیارد در سال ۱9۵۲ به ۳۰ 
تریلیون دالر در سال ۲۰۱8 رسیده است و به عنوان کشوری است که استانداردهای 
بین المللی اقتصادی را در جنبه های مختلف رعایت کرده و به آن پایبند اســت. در 
بررسی تاریخ اقتصادی که در سند فوق انجام گرفته است، چین خود را یکی از قربانیان 
سیاست های استعماری قرن بیستم می داند؛ بنابراین پکن چنین سیاست استعماری و 
توسعه طلبانه ای را در دستور کار آینده خود قرار نداده است. در مهم ترین بخش این 
سند چین چند اصل را به عنوان الگوهایی برای نظم نوین  جهانی معرفی می کند: مثل 
ایجاد جامعه جهانی مشترک، الگوی جدید روابط بین الملل براساس برابری و احترام 
متقابل، الگوی جدیدی از جهانی سازی اقتصادی براساس اصل انصاف، حمایت از نظام 
بین المللی که در آن نقش سازمان ملل تقویت شده باشد، ارتقای صلح جهانی و حمایت 
از چند جانبه گرایی، برخی از رئوس پیشنهاد شده در این سند با تعاریف جدید هستند. 
با توجه به اینکه رشد اقتصاد چین در عجین شدن با اقتصاد جهانی همراه بوده، بخش 
عمده سند سفید منتشر شده بر این رویکرد اقتصادی چین متمرکز شده تا این باور 
را نشان دهد که اگرچه پکن توسط حزب کمونیست اداره می شود اما با پذیرش قواعد 
اقتصاد جهانی کشــوری قابل اعتماد است و نمی خواهد ایدئولوژی خود را بر دیگران 
تحمیل کند. در این راستا تأکید می کند، چنین تاریخی سابقه کشورهای غربی است 
نه چین. پکن به دنبال ایجاد نگرشی غیررئالیستی است تا با تغییر ادراک تصمیم گیران 
قدرت های بزرگ نظیر آمریکا و اروپا موانع احتمالی را از مسیر اقتصادی خود کنار زده 

و توسعه اقتصادی خود را تضمین کند.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰8۷ -۳۷68۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷6۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷6۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
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  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷68۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
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 نمابر:                                     669۳8۰۱۳  )۰۲۱(
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  نتایج نظرسنجی پس از انتخابات گام مثبت انصاراهلل برای پایان جنگ  عفو بین الملل: 

مصر به زندان بزرگ 
منتقدان تبدیل شده است

350 اسیر ائتالف از جمله 
سه سعودی آزاد می شوند

صدر اعظم اتریش بار دیگر 
در انتخابات پیروز شد

باشگاه خبرنگاران: سازمان عفو بین الملل 
در پی اعتراضات و بازداشــت های اخیر در 
مصر از دولت این کشور خواست تا از تدابیر 
سرکوبگرایانه خود که این کشور را به زندان 
بزرگ منتقدان و مخالفان تبدیل کرده است، 
دست بردارد. منابع رسانه ای تعداد افرادی 
که در تظاهرات علیه »عبدالفتاح السیسی« 
رئیس جمهور مصر دستگیر شده اند را حدود 
۲ هزار نفر اعالم کرده اند. اعتراضات در مصر 
پس از آن آغاز شد که فردی به نام »محمد 
علی« ویدئوهایی از ســاخت کاخ های بزرگ 
ریاســت جمهوری و همین طور فساد درون 

ارتش و خانواده السیسی منتشر کرد.

فارس: رئیس کمیته اســرا در دولت نجات 
ملی یمن وابســته به انصاراهلل)در صنعا( از 
ابتکار یکجانبه این دولت در آزادی ۳۵۰ اسیر 
ائتالف از جمله سه اسیر سعودی خبر داده و 
از متجاوزان خواست تا حسن نیت خود را با 
اقدام مشابه نشان دهند. »عبدالقادر المرتضی« 
در اظهاراتش که تنها یک روز پس از انتشار 
تصاویر اسارت چند هزار »نیروی اجیر شده 
ائتالف ســعودی« در عملیات »نصر من اهلل« 
سخن می گفت، تأکید کرد این اقدام زیر نظر 
سازمان ملل انجام شده است.  وی این اقدام 
را نشــانه »اعتبار و جدیّت« صنعا در اجرای 

توافق صلح سوئد دانست. 

مشرق: نتایج نظرسنجی  پس از انتخابات 
نشان می دهد، حزب محافظه کار صدراعظم 
پیشــین اتریــش در انتخابــات پارلمانی 
زودهنگام پیروز شــده اما همچنان نیازمند 
شریک ائتالفی است. طبق نظرسنجی حزب 
سباستین کورتس، با کسب ۳۷ درصد رأی 
پیشتاز شد. فروپاشی دولت ائتالفی اتریش 
پس از انتشار ویدئویی از هاینتس کریستیان 
اشتراخه، معاون صدراعظم به وقوع پیوست 
که او در آن ظاهراً وعده اعطای قراردادهای 
دولتی را در ازای کسب حمایت سیاسی به 
کسی که ادعا می کرد از بستگان نزدیک یک 

شهروند قدرتمند روسیه است، می دهد. 

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل بدون تیتر

فرا خبر

 انعکاس

      صفحه 8

/ع
۹۸
۰۸
۵۸
۳

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︪︀ور ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ︗︀﹝︹ ا﹞﹠﹩  ︫︣ ﹋︣ج (﹡﹢︋️ اول)
١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ١-١-﹡︀م ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ︫︣داری ﹋︣ج      ١-٢- ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ﹋︣ج - ︋﹙﹢ار ︋﹑ل- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ︫︣داری ﹋︣ج

٢- ﹝﹢︲﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره : ا﹡︐︀ب ﹝︪︀ور ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ︗︀﹝︹ ا﹞﹠﹩  ︫︣ ﹋︣ج
٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ در ﹎︣وه: 

︀  ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ -︨︣︀زی︫ -             ︀ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ -︣ی︫ ﹩︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ و...                        - ︵︣ا - ﹏﹞︀︻ ︣﹫︾ ︡﹠﹁و ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ات و ︎︡ا ﹩﹠﹝ا -
- ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ورز︫﹩، ︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ - ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ ︀             - ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩، ︑︖︀ری، اداری، ︮﹠︺︐﹩ و ﹡︷︀﹝﹩- ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣

۴- روش ا﹡︐︀ب ﹝﹠︡س ﹝︪︀ور: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︭﹢رت دو ﹝︣﹙﹥ ای و ︋﹥ روش QCBS و ︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑﹁ ﹤﹫︨︣️ ﹋﹢︑︀ه ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
۵-︑︀ر﹞، ﹙️ و ﹡︪︀﹡﹩ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د :

۵-١-︑︀ر ﹁︣وش ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ از ﹋︀ر﹁︣﹝︀: روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٩  ︑︀ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ٩٨/٧/٢٣ 
۵-٢-﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٣

︀﹡︀﹝﹫︎ ر ﹇︣ارداد﹨︀ و﹢﹞︣داری ﹋︣ج-︵︊﹆﹥ ﹨﹀︐﹛ - اداره ا︫ ︣ج- ︋﹙﹢ار ︋﹑ل- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی﹋ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀۵-٣-﹡︪︀﹡﹩ در
﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ی  oldpmn.mporg.ir️︀ و ﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ،sajar.mporg.ir ︀﹢ر︋  ﹑﹫️ در︨   ︮﹤︡﹫︀︑ ﹤ا︨﹠︀د دا︫︐﹟ ر︑︊﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ارا ︡︣ ۵-۴- ﹨﹠﹍︀م︠ 

﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ی ︫︣﹋️ و ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی  ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵-۵- ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︎︀﹋️ ﹐ك و ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ و ا︮﹏ ا﹝︱︀ی دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز  

︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٣  ︋﹥ آدرس ﹋︣ج-﹝﹫︡ان ︑﹢﹫︡ - ︋﹙﹢ار ︋﹑ل د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ﹋︣ج ︑﹢﹏ داده ︫﹢د. 
︡︋﹩ ا︨️ ار︨︀ل ︨﹢ا︋﹅ و ا︨﹠︀د ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را در وا﹎︢اری ﹝﹢︲﹢ع آ﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.karaj.ir   ️︀︨ ﹤︋ ︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︨︀︻︀ت اداری  ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٢٨١۴۴۴۵ -٠٢۶ ︑﹞︀س و ︉︧﹋ ️︗ *

اداره ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ و ﹇︣ارداد﹨︀ - ︫︣داری ﹋︣ج

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ اول)
و  ︫ــ︣ی  ﹝︪ــ︀︾﹏  ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩  ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی ︫︣داری ︨︊︤وار 
در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی 
 ﹉ ︫ــ︺﹫︉(ع)و ︾︣﹁﹥ ︫﹞︀ره ﹤۴و١١ ︋︀زار
﹝﹫︡ان ا﹡﹆ــ﹑ب، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋︣ای 
﹝︡ت دو ︨︀ل و ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︭﹢رت 
﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ا﹇ــ︡ام  ا︗ــ︀ره  و  ر﹨ــ﹟ 
وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑ع 
︋﹫︪︐︣︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن اداری ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
﹋︀ر﹎︣- ر︲﹢ی-︨ــ︊︤وار-﹝﹫︡ان  ︠︣ا︨ــ︀ن 

 ︀︋ ︀ ︫ــ︣﹇﹩ ︎︀رک ︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺﹥ و ︹﹚︲
︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ﹨ــ︀ی ۴۴٢٩١٣١١-۴۴٢٩١١۴١ 
 ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟ــ︣︠آ.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︀︮ــ ︀س﹝︑
︀︀ن  ــ︀ز﹝︀ن ︑︀︎  ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀︋ 
 ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ﹊︪ــ﹠︊﹥  روز  اداری  و﹇ــ️ 
روز  وا︮﹙ــ﹥  ︎﹫︪ــ﹠︀دات  ︋︀︫ــ︡.  ﹝ــ﹩ 
 ︊︮دو︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/٢٩رأس ︨ــ︀︻️ ٨

︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
 ا︧︀ن ا﹝︀﹝﹩ ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ 
﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی /ع

۹۸
۰۸
۵۸
۰

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۷

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول) 
﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد﹨﹀️ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ را از ︵︣﹅  ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡.

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ﹥ وب︨  ــ﹠︊﹥ ٩٨/٧/١٨ ︋   ︫︡ه ︑︀ ︑︀رــ︣﹋️ در ﹝︤ا  ︫︳ــ︣ا ︣﹎﹥ ﹨︀ی︫  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
 و ︑︀ ︑︀ر www.setadiran.ir ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ) ︋ــ﹥ آدرس و Qazvin.frw.org.ir
 ️﹋︀  ︎﹉ ــ︡ه را درــ︣﹋️ در﹝︤ا  ︫﹟﹫﹝︱︑  ️﹋︀ ︀ر﹎ــ︢اری و︎  ــ︐︀د ︣ان︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه را در︨  ٩٨/٧/٢٨  ﹝ــ︡ارك ﹐زم︫ 
ــ﹞︀﹜﹩- ﹝︖︐﹞︹ ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩   ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫  ــ︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اــ﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤وــ﹟ :︠  ︨︣︋︧ــ︐﹥  ﹐ک و﹝ــ︫︣ 
 . ( ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︊ ﹝﹢ر︠﹥ دو︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٧/٢٩  ا﹡︖︀م︠   ︮٩ ️︻︀  ︨  www.setadiran.ir ﹤﹡︀﹞︀ــ ﹫︪ــ﹠︀دات در︨   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ــ).︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑
︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨﹠︀د  ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ان︋ 
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ( ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) در︀﹁️ و  ار︨︀ل ﹡﹞︗  . ︡﹠︀️ ︋︀زد︡ (︑︀ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢۵ )   ︠﹢درو﹨︀ در 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ادارات ︹﹝︐︖﹞ ، ﹩﹛︀﹝︫ ︀︋︀ن ﹡﹢اب﹫︠ : ﹟١۴/٠٠  ︋﹥ آدرس: ﹇︤و ️︀︽﹛  اداره ﹋﹏ در ︨︀︻︀ت اداری از ︨︀︻️ ٨/٠٠ ﹏﹞
 ﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ

سازمان جنگلها، مراتع
 وآبخيزدارى كشور

اداره كل منابع طبيعى و
 آبخيزدارى استان قزوين

مدلشماره شاسى / تنهشماره انتظامىنوع موتورسيكلترديف
1284NDEPO13691384الف942مزدا1
"   "1284NDEPO00268الف875"   "2
"   "14310878الف889پيكاپ3
114113601385الف352"   "4
13HOO1511384الف113نيسان5
"   "11S1412284576250الف738پرايد6
"   "1111302684الف712پژو پارس7

︫﹞︀ره  ٩٨/١٢۴٢٠/٩٢ - ١٣٩٨/٧/٧

ع ۹
۸۰
۸۵
۱۱

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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 دوم 

 
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

ع ۹
۸۰
۸۵
۳۷

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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 دوم 

 
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
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غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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