
 

مرام حسین j در صف جاماندگان اربعین
اگر به کاروان عشق نرسیده اید بخوانید
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j امام محمد باقر
در امور خودت با 
افراد خداشناس، 

کساني که از 
خدا مي ترسند  

مشورت کن. 
تحف العقول، ص ٣٠٢
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 جهان  دونالد ترامپ روز گذشته اظهار داشت که به فرماندهان نظامی اطالع داده نیروهای 
این کشــور که 19 سال است در افغانستان هستند، باید به خانه باز گردند. این اقدام ترامپ 
در ادامه برنامه های انتخاباتی او و وعده اش برای خروج نیروهای آمریکا از غرب آسیاست. اما 
به نظر می رسد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت تحقق یکی از حساس ترین 
بخش های تغییر راهبرد نظامی آمریکا در منطقه باشــد. ترامپ در یک ســال گذشته برای 
بسترسازی این موضوع تالش های گسترده ای را برای رسیدن به یک توافق با طالبان و خروج 
آبرومندانه و همراه با یک موفقیت سیاسی انجام داد، اما مذاکرات چند ماهه آمریکا با طالبان 

که بدون هماهنگی دولت مرکزی و با انتقاد شدید دولت ...

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

در سالروز تصویب الیحه ننگین کاپیتوالسیون 
در مجلس شــورای ملی در پی پاسخ به این 

پرسش بوده ایم: چگونه چراغ ...

در این شماره ویژه نامه چراغ می خوانید

 فرجام تلخ مهره آمریکا 
در ایران

 ............ صفحه 8

قدس در گفت وگو با چند 
نخبه علمی، مهم ترین موانع 

تولید را بررسی کرد

 دانش بنیان ها 
 و درهای

بسته بازار

درباره معماری ایرانی و 
اسالمی و َمحرم سازی 

مدارس 

این مدارس 
مناسب دختران 

نیست
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 در ادبیات آیینی 
به نوآوری نیاز داریم

 عشق به امام حسین)ع( همه را
برای خدمت جمع کرده است

2
روحانی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

  مسائل منطقه 
راه حل سیاسی دارد

تســنیم: رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی 
مدیرعامل شرکت ملی نفت در مراسم اعالم کشف میدان 
گازی جدید اظهار کرد: در مردادماه ســال جاری کشف 
میدان گازی ارم توســط تیم فنی و کارشناسی مدیریت 
اکتشاف تأیید شد. وی افزود: این میدان گازی جدید در 
فاصله 200کیلومتری جنوب شیراز، 60کیلومتری شمال 
عسلویه و 25کیلومتری جنوب باختری شهرستان خنج 
قرار دارد و مخزن گازی یکپارچه ای به طول 50 کیلومتر و 

پهنای متوسط 5 کیلومتر را به وجود آورده است.
معاون امور توســعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی 
نفت تصریح کرد: پس از چندین سال تالش های مجدانه 
کارشناسان مدیریت اکتشاف، احتمال وجود ذخایر غنی 
هیدروکربــوری در ناحیه ارم مورد تأیید واقع شــده و 
به منظور شناخت دقیق تر و ارزیابی های فنی، پروژه های 

لرزه نگاری، ثقل و مغناطیس ســنجی در ناحیه اجرا و در 
نهایت اقدام به عالمت گذاری محل چاه شد.

دهقان با بیــان اینکه پس از اخذ و تفســیر نمونه های 
پتروفیزیکی و انجام الیه آزمایــی، وجود گاز طبیعی در 
سازندهای مخزنی کنگان و داالن در میدان ارم اثبات شد، 
گفت: براساس محاسبات انجام شده، حجم گاز درجا در 
این مخزن افزون بر 19 هزار میلیارد فوت مکعب است که 
بیش از 13 هزار میلیارد فوت مکعب آن قابل استحصال 
است؛ این حجم تقریباً معادل یک فاز میدان گازی پارس 

جنوبی است.
وی افزود: نتایج آزمایش ها نشــان می دهد سیال مخزن 
کنگان و داالن باالیی حاوی گاز میعانی با درجه ای پی آی 
49 و میزان سولفید هیدروژن در گاز برابر 800 پی پی ام 
و افق داالن پایینی دارای گاز میعانی، ســبک و شیرین 

با درجه ای پی آی معادل 50 و میزان ســولفید هیدروژن 
در گاز برابر 45 پی پی ام است که نشان از یک گاز بسیار 

مرغوب است.
معاون امور توســعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی 
نفــت تصریح کرد: همجواری میدان ارم با میادین گازی 
شانول و هما در نزدیکی پاالیشگاه گاز پارسیان و وجود 
زیرساخت های مناسب سبب می شود توسعه این میدان 
گازی برای جبران افت تولید این میدان و تأمین خوراک 

پایدار پاالیشگاه گازی پارسیان مورد توجه قرار گیرد.

مهر: وزیر امور خارجه کشــورمان در پیامی با تأکید بر 
اینکه زمینه برای گفت وگوی بین نخبگان جهان اسالم 
فراهم شود، گفت: باید از ظرفیت های علمی و فرهنگی در 
چارچوب دیپلماسی فرهنگی استفاده کرد. محمد جواد 
ظریف در پیامی که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه 
ادیان و مذاهب توسط حجت االسالم محمد طاهر ربانی، 
رئیــس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم قرائت 
شد، تأکید کرد: به باور بسیاری از صاحبنظران در زمینه 
روابط بین الملل و دست اندرکاران سیاست خارجی، برای 
کسب توفیقات تأثیرگذار در حوزه سیاست خارجی باید 
از ظرفیت های علمی و فرهنگی در چارچوب دیپلماسی 
فرهنگی اســتفاده کرد.وی در این پیام افزوده اســت: 
در نظــام در حال گذار کنونــی دولت ها به دنبال تغییر 
جایگاه خود با هدف تغییر اراده خاص و نگرانی جمعی 

هستند و دســته ای از کشورهایی که ارزیابی درستی از 
توانمندی ها و آسیب پذیری خود ندارند نفوذ فعلی خود 
را از دســت داده و به حاشیه رانده می شوند، بنابراین به 
دنبال ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی هستند. وزیر 
امــور خارجه ایران در ادامه این پیام تأکید کرد: در کنار 
دیپلماسی متعارف و رسمی در روابط بین الملل، استفاده 
از ظرفیت ها و ســازوکارهای فرهنگی در دیپلماســی 
فرهنگی اجتناب ناپذیر است و باید دیپلماسی فرهنگی 
از سوی حوزه ها و دستگاه های مرتبط با روابط خارجی 
برنامه ریزی شــده و زمینه گفت و گوی نخبگان جهان 
اســالم فراهم شــود. وی تأکید کرد: اگر شالوده انقالب 
اسالمی فرهنگ نبود آن قدر مورد هجمه دشمنان قرار 
نمی گرفت؛ دشمن از لحظه وقوع انقالب تاکنون احساس 
خطــر دارد، به همین دلیل بیشــترین تــالش را برای 

مخــدوش کردن چهره انقالب دارد و انتظار برای ترویج 
ارزش های انقالب باال رفته و تکالیف شما روحانیون در 
باال بردن این ارزش ها بیشتر شده و نقش اساسی دارید. 
ظریف در ادامه با اشاره به افراطی گری ها در جریان جنگ 
عراق و سوریه، گفت: جنگ با افراطی گری ها تنها نباید 
به ســوریه و عراق ختم شود، باید با ریشه این افراطی ها 
مبارزه کرد. همان طور که می دانید جهان اسالم ملتهب 
و پرتنش اســت و بخشی از مشکالت به خاطر تفرقه و 

دشمنی بین خود کشورهای اسالمی است.

ظریف در پیامی تأکید کردمعاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت تشریح کرد

زمینه گفت وگوی نخبگان جهان اسالم فراهم شودجزئیات کشف میدان گازی جدید

قدس در گفت وگو با بشیر بیژن خروج نظامیان 
آمریکا از افغانستان را بررسی می کند

 پذیرش شکست 
در جنگ 19ساله

 اربعین تنها یک احساس خوب نیست رساهنموکب
 چرا مدعیان از یاری امام حسینj در کربال جا ماندند؟

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
﹙﹩ ا︨︐︣﹋︀ری در ﹋﹙﹫﹥ ا﹝︀﹋﹟ ﹝︐︊︣﹋﹥  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت︎ 

︣︴﹞ ︣م ﹤︻﹢﹝︖﹞
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ ( ع)

٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۹
۱۴
۵

/ع
۹۸
۰۹
۰۴
۲

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان درگز 
۵ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۰۸
۱

 ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ
﹋﹫﹀﹩ ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار

 ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۹
۰۹
۰

j دانشـگاه  امام حسین

 آمریکایی ها با چهره خصمانه خود به سپاه، 
عزت آن را افزون تر کردند

 ترسی که پروردگار ایجاد آن را در قلب 
دشمنان فرمان می دهد، ترس بازدارنده است
 پایان جنگ یمن، می تواند تأثیرات مثبتی 

در منطقه به دنبال داشته باشد
 اگر کسی شروع کننده جنگ در مقابل 
ایران باشد، بدون تردید پشیمان خواهد شد

 درس های مهم رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش آموختگان سپاه و نخست وزیر پاکستان  

kh
am

en
ei.
ir 

ها:
س 

عک
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روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده مرزبانی: هیچ گونه ناامنی در مرزها گزارش نشده است   سیاست: سردار قاسم رضایی ظهر دیروز در بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در حوزه 
نیروی انتظامی در سطح کشور و در مرزهای شمال و مرزهای شرق انجام و هیچ گونه ناامنی در مرزها گزارش نشده است . فرمانده مرزبانی افزود: سابقه چندساله نشان می دهد که یکی دو روز مانده به اربعین یا 

فردای اربعین جزو شلوغ ترین زمان های خروج خواهد بود، زائران زمان سفر خود را کوتاه کنند تا برگشت را هم بتوان مدیریت کرد.

 سیاست  مراســم ساالنه  دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری 
امام حسین علیه السالم صبح دیروز یکشنبه 
با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شــد 
و حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراســم 
دشــمنی خصمانه آمریکا را باعث افزایش 
عزت ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
داخل و خارج کشــور دانستند. عصر دیروز 
هم رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار آقای 
عمران خان نخســت وزیر پاکستان و هیئت 
همراه، بر اجرای طرح چهار ماده ای که ایران 
برای توقف جنگ در یمن ارائه کرده، تأکید 
کردند. از این منظــر دیدارهای دیروز مقام 
معظم رهبری را می تــوان جلوه ای از اقتدار 
و عزت، و رأفت و صلح طلبی ایران اســالمی 
دانســت و این درسی اســت که ما آن را در 
حماسه عاشورا و نهضت حسینی فراگرفته ایم. 
دیدارهای دیروز رهبر معظم انقالب، جلوه ای 
دیگر از آموزه هایی بود که شیعه در دانشگاه 
امام حسین)ع( آموخته است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
ابتدای این مراسم دانشگاه امام 
حسین)ع( را دانشگاهی مهم و 
از برکات بزرگ الهی خواندند 
و با اشــاره به ضرورت تمرکز 
مسئوالن ســپاه پاسداران بر 
اعتال و ارتقای این دانشــگاه 
موفقیت های  بــه  افزودنــد: 
اما  می کنیم،  افتخار  دانشگاه 
قانع نیستیم و ادامه پیشرفت 
آن را در همه ســطوح و ابعاد 
ضروری می دانیم. فرمانده کل 
قوا در محور دوم سخنانشــان، عزت سپاه را 
در داخــل و خارج یادآوری کردند و افزودند: 
آمریکایی ها نیــز با چهره خصمانه و عبوس 
خود به سپاه، عزت آن را افزون تر کردند؛ چرا 
که دشمنی دشمنان خدا، بندگان مؤمن را 
عزیزتر می کند. ایشان با استناد به آیه شریفه 
»َو اََعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقّوه َو ِمن رِباِط 

الَخیل تُرَهبــوَن بِِه َعُدوَّاهللِ وِ َعُدوَُّکم« تأکید 
کردند: این فرمان الهی باید به عنوان درسی 
دائم، همواره در اولویت سپاه پاسداران باشد. 
فرمانده کل قوا هدف این آیه شریفه درباره 
ضرورت آمادگی هرچه بیشــتر را ترساندن 
دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان برشمردند 
و افزودند: ترسی که پروردگار ایجاد آن را در 
قلب دشمنان فرمان می دهد، ترس بازدارنده 
اســت؛ یعنی باید به گونه ای عمل کنیم که 
دشمنان از هیبت مردان جوان، مؤمن، فداکار 
و پرانگیزه بیمناک شــوند که این مهم ترین 

عامل بازدارندگی خواهد بود.

 »الُحسین یجمعنا« حقیقت ناب است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید 
مجدد بر ضرورت مجهز شدن به همه ابعاد 
نرم افزاری و سخت افزاری قدرت، راهپیمایی 
اربعین را از مصادیق قدرت حقیقی خواندند 
و افزودند: اجتمــاع عظیم و میلیونی زائران 
در مســیر حرکت به کربال یعنی »حرکت 
به سمت قله افتخار و فداکاری و شهادت«، 
قدرت اســالم و جبهه مقاومت اســالمی را 

تجلی دوباره می دهد.
رهبر انقــالب اســالمی راهپیمایی عظیم 
مسلمانان در اربعین حسینی از کشورهای 
مختلف، فرقه های مختلف اســالم و حتی 
برخی ادیان دیگر را فریادی رسا و رسانه ای 

بی همتا در دنیای پیچیده تبلیغات و جهان 
پر هیاهوی بشریت امروز خواندند و افزودند: 
شــعار پر معنای »الُحســین یجمعنا« یک 
حقیقت ناب اســت؛ چرا که حســین این 
اجتماع بی نظیر را به راه انداخته است و همه 
را به سمت سرچشمه معنویت و آزادگی به 

حرکت درآورده است.
رهبــر انقالب اســالمی در بخــش پایانی 
سخنانشان درباره مشی جمهوری اسالمی 
گفتنــد: از ابتدای انقــالب در بخش های 
مختلــف موفقیت های گاه بهــت آوری به 
دســت آورده ایم، البته کمبودها زیاد است 
و مشــکالت هم کم نیستند، اما موفقیت ها 
و پیشرفت ها بیشتر بوده است. ایشان برای 
تبیین جهت و مشــی حرکــت جمهوری 
اســالمی در ادامه مسیر کنونی، به حدیثی 
درباره فلسفه قیام عاشــورا از زبان اباعبداهلل 
الحسین )ع( اســتناد کردند و گفتند: امام 
حســین)ع( ادای وظیفه در مقابله با ظلم و 
ظالم را علت قیام و حرکت خود اعالم می کند 
و جمهوری اسالمی نیز بر همین اساس، عمل 
به این وظیفه را تکلیف خود می داند و در همه 

حال به آن عمل خواهد کرد.

  رهبر انقالب: پایان درست جنگ یمن 
تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد داشت

حضرت آیت اهلل خامنــه ای عصر دیروز نیز 

در دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان 
و هیئت همراه، روابط ایران و پاکســتان را 
بســیار عمیق و مردمی دانستند و با تأکید 
بر لزوم اســتفاده از این بستر برای افزایش 
همکاری های دو دولت خاطرنشــان کردند: 
جمهوری اســالمی ایــران از مدت ها قبل 
طرحی چهار مــاده ای برای توقف جنگ در 
یمن ارائه کرده اســت و پایــان این جنگ، 
می توانــد تأثیــرات مثبتــی در منطقه به 
دنبال داشته باشــد. رهبر انقالب اسالمی با 
تحسین دغدغه دولت پاکستان در خصوص 
استقرار صلح و امنیت، منطقه غرب آسیا را 
بسیار حســاس و خطیر خواندند و با تأکید 
بر مراقبت همگان از بــروز حادثه، از نقش 
مخّرب برخی کشورهای منطقه در حمایت 
از گروه های تروریســتی در عراق و سوریه و 
ایجاد جنگ و خونریزی در یمن ابراز تأسف 
کردند و افزودند: ما انگیزه ای برای دشــمنی 
با این کشــورها نداریم، اما آن ها تحت اراده 
آمریکا هســتند و در جهت خواست آمریکا 

علیه جمهوری اسالمی ایران عمل می کنند.
ایشــان گفتند: جمهوری اســالمی ایران از 
مدت ها قبــل طرحی چهار مــاده ای برای 
پایان جنگ یمن داده است و اگر این جنگ 
به نحو درستی پایان یابد، می تواند تأثیرات 
مثبتی در منطقه به دنبال داشته باشد. رهبر 
انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســالمی ایران آغازگر هیــچ جنگی نبوده 
اســت، خاطرنشــان کردند: البته اگر کسی 
شــروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد، 
بدون تردید پشــیمان خواهد شــد. در این 
دیدار که آقــای روحانی، رئیس جمهور نیز 
حضور داشت، آقای عمران خان نخست وزیر 
پاکستان، ایران و پاکستان را دو کشور برادر 
خواند و گفت: همکاری های تهران و اســالم 
آباد باید گسترش یابد و ما برای روابط روی 
ایران حساب ویژه باز کرده ایم؛ چرا که ایران 
را یک شریک مهم بخصوص در حوزه تجاری 

تلقی می کنیم.

درس های مهم رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش آموختگان سپاه و نخست وزیر پاکستان

j دانشگاه امام حسین

تقاضا می شــود پیش از شــروع به کار مدیران ادارات، در یک دوره آموزش 
شیوه صحیح برخورد با ارباب رجوع شرکت کنند؛ زیرا برخی از این افراد زمانی 
که بر کرسی گردان ریاست تکیه می زنند، حاضر نیستند هنگام ورود مراجعان 

خود را جمع وجور کنند! 9150001648 
 گزارش چند روز پیش شــما که در مورد وجود گســترده دالل ها در پایانه 
مسافربری مشهد منتشر شد، بسیار مفید و بجا بود. امیدوارم برای یک بار هم 
که شــده مسئوالن نشسته و برای این مشکل چاره ای بیندیشند تا این قدر با 

آبروی شهرمان بازی نشود.  9390003589 
 ســن جوانان برای ازدواج هر روز باال و باالتر می رود و هیچ کس هم به فکر 
این مشــکل نیست. باور کنید اگر بیکاری رفع شود، تمام جرم ها خود به خود 
از جامعه جمع شده و جوانان هم به فکر تشکیل خانواده می افتند. لطفاً فکری 

به حال بیکاری بکنید. 9180009927 
 برخی رســیدگی به اموال مســئوالن را جرم می دانند، اما همین افراد برای 
قطع یارانه 45 تومانی قشــر ضعیف جامعه آسمان به ریسمان بافته و خواستار 

جست وجوی تمام حساب های بانکی مردم می شوند.  9150000565
 با تالش های خائنانه برخی ها فیفا وارد گود شد و در کار وزارت ورزش ایران 
دخالت کرد و مجبور شدیم تن به بازی دو سرباخت ورود زنان به ورزشگاه های 
مردانــه بدهیم. طبیعتاً در آینده نزدیک فیفا ایــران را مجبور خواهد کرد که 
مردان هم باید فوتبال زنان را در ورزشــگاه زنانه ببینند! جدا ازین بازی کثیف 
غرب گرایان حاال تمام مشکالت زنان کشور دیگر حل شد و هیچ گونه مشکلی 
برای زنان باقی نماند! غرب گرایان سعی کردند با این میتینگ سیاسی ورزشی 
بــرای خود رأی مجلس بعدی را بخرند، امــا زهی خیال باطل زنان با بصیرت 

ایران گول نخواهند خورد. 9360006158 
 ایران نباید کوتاه بیاید و باید مسئول حمله به نفتکش کشورمان را مجازات 

کند. 9150000678
 من نمی دونم چرا آقای ظریف هرجا که می رود انگلیســی صحبت می کند؛ 
یعنی می خواهد بگوید که انگلیسیم خوبه؟ لطفاً این قدر غرب زده نباشیم و با 

زبان پر افتخار فارسی خودمان صحبت کنیم.  9150004071 
 یکی از مشــکالت بزرگ برای جوانان در هنگام اســتخدام داشــتن سابقه 
کار اســت. جوان بیکار باید از یکجایی شروع کند تا سابقه کاری داشته باشد. 
مسئوالن و صاحبان مشاغل این مسئله را درک کرده و به جوانان فرصت داده 
تا کم کم وارد میدان شــده و بتوانند برای کشــور مفید واقع شوند، نه اینکه 
مســئوالن کشــور ما که به میز ریاست چســبیده اند و حاضر نیستند به هیچ 

قیمتی از آن دل بکنند. 9300000839 
 با توجه به ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی و رایانه در مدارس ابتدایی متأسفانه 
برخی مدارس غیر دولتی در ساعت درسی اقدام به آموزش این درس ها می کنند. 

مسئوالن آموزش و پرورش این تخلف را بررسی کنند. 09150003581

 اتحادیه بین المجالس فرصتی برای گفت وگو
 درباره مشکالت منطقه است

علــی الریجانــی رئیس مجلس 
شــورای اســالمی پیش از ترک 
کشور به مقصد صربستان که برای شرکت 
در صــد و چهــل و یکمیــن اجــالس 
بین المجالس جهانی )IPU( صورت گرفت، 
در تشــریح اهداف این سفر گفت: اجالس 
بین المجالس فرصتی اســت که با رؤسای 
پارلمان ها در زمینه قانون و درباره معضالت منطقه ای صحبت شود. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه در بخش اجالس بین المجالس کنفرانسی که ساالنه 
دوبار برگزار می شود، در دستور کار است، افزود: اجالس بین المجالس جزو معدود 
اجالس هایی است که مجالس دنیا دور هم جمع می شوند و درباره موضوعات مهم 
بین المللی تصمیم گیری می کنند. امسال نیز موضوع اساسی در دستور کارشان است 
و آن نحوه تعهدات بین المللی و روش تبعیت از قوانین بین المللی است. رئیس مجلس 
شــورای اسالمی با تأکید براینکه تبعیت از قوانین بین المللی از موضوعات گمشده  
امروز اســت، بیان کرد: به ویژه در این چندســال اخیر در عمل قوانین و تعهدات 
بین المللی زیرپا گذاشته می شود، از این رو فکر می کنم این موضوع از مسائل اساسی 

دنیای امروز است تا قوانین و تعهدات بین المللی محترم شمرده شود.

پوتین با تأکید بر قدرت منطقه ای ایران:
گفت وگو برای فهم یکدیگر یک ضرورت است

ایسنا: رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه 
ایران یک قدرت منطقه ای است بر ضرورت 
گفت وگو برای حل و فصل مشکالت تأکید 
کــرد. والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری 
روســیه در گفت وگو با العربیه در آستانه 
سفرش به عربستان روابط مسکو و ریاض 
را ریشــه ای خواند و درخصوص حمله به 
شــرکت نفتی آرامکو گفت: صرف نظر از اینکه چه کســی در ورای این حادثه قرار 
دارد، مسکو چنین اقداماتی را محکوم می کند و خواستار دستیابی به ادله و مشخص 
شدن عوامل این حمله است.  وی با بیان این مطلب افزود: روسیه روابط بی نظیری 
با عربستان و امارات درخصوص شراکت و دوستی دارد، اما روسیه دوستی با شخصی 
را علیه دوستی دیگر بنا نمی کند و برای مقابله با کسی ائتالف تشکیل نمی دهد. از 
سوی دیگر باید بگویم ایران و روسیه دو همسایه هستند که نمی توان این موضوع را 
نادیده گرفت. ایران یک قدرت منطقه ای است و هزاران سال است که ایرانی ها در این 
کره خاکی وجود دارند، طبعاً منافع خاص خود را دارند و باید با احترام با آن برخورد 
شــود. این منافع می توانند مشروع باشند یا از حد و حدود عبور کنند، این موضوع 
مناقشه است، اما برای اینکه همدیگر را بفهمیم باید گفت وگو کنیم؛ چرا که بدون 

گفت وگو هیچ مشکلی حل و فصل نخواهد شد. 
رئیس جمهوری روســیه درخصوص برجام در پاســخ به این پرسش که آیا مسکو 
مذاکره دوباره برای ایجاد بندهای جدید در این توافق درباره برنامه موشــکی ایران 
را تأیید می کند یا خیر، گفت: طرحی به نام برنامه جامع اقدام مشــترک یا همان 
توافق نامه مربوط به برنامه هسته ای ایران وجود دارد و ایران بر اساس آن تعهدهای 
مشــخصی را بر عهده گرفته است. این عادالنه نیســت که اتهاماتی به ایران درباره 

مواردی که آن ها را انجام نداده، زده شود. 

 دولت سعودی دست داشتن 
در حمله به نفتکش ایرانی را تکذیب کرد

فارس: »عادل الجبیر« وزیر مشاور در امور 
خارجه سعودی در گفت و گو با خبرنگاران، 
هرگونه عاملیت دولت ســعودی در حادثه 
نفتکــش ایرانی در نزدیکی ســاحل جده 
را تکذیــب کــرد. به نوشــته خبرگزاری 
اسپوتنیک، او در پاسخ به این پرسش که آیا 
عربستان عامل حمله به نفتکش ایرانی بوده 

است، مدعی شد: »طبیعتاً نه؛ از ما چنین رفتارهایی سر نمی زند«. 
در ادامــه خبرنگاران از او ســؤال کردند آیا دولت ســعودی وارد روند تحقیقات در 
خصوص نفتکش حادثه دیده ایرانی می شــود، یا نه، که او پاسخ داد: »داستان هنوز 
کامالً مشخص نیست. می خواهیم منتظر بمانیم و متوجه شویم که چه چیزی رخ 
داده است و سپس نتیجه گیری کنیم؛ بنابراین به این جمله بسنده می کنم که این 

حادثه در نزدیکی سواحل ما رخ داده است ]همین[«.
او در خصوص حادثه حمله به تأسیســات آرامکو نیز گفت که ریاض از سازمان 
ملل خواســته است تا در روند تحقیقات مشارکت کند؛ برخی کشورها نیز وارد 
پروسه تحقیقات شده اند تا مشخص شود مکان حمله از کجا بوده است. الجبیر 
مدعی شــد که این حمله از شمال صورت گرفته نه از جنوب و به محض پایان 
تحقیقات، نتایج آن اعالم خواهد شــد. ســخنگوی اداره مرزبانی سعودی روز 
شــنبه در نخســتین واکنش به حادثه برای نفتکش ایرانی در دریای ســرخ و 
در نزدیکی ســاحل »جده« مدعی شــد که مرزبانی سعودی قصد کمک رسانی 
داشــته، اما نفتکش ایرانی جــی پی اس خود را خاموش کــرده و تماس ها را 

بی پاسخ گذاشته است. 

فراموشی توجه به توان ملی
چند روز پیــش در جریان بازدید رهبر معظم 
انقالب از نمایشــگاه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان، ایشــان در پاسخ به انتقاد یکی از 
مخترعان که از استقبال کم دستگاه های دولتی 
از خرید کاالی تولیدی خود گالیه کرد و گفت 
محصول مشابه خارجی را می خرند، یک جمله 
کوتاه اما قابــل تأمل گفتند، زمانی که خطاب 
به این مخترع )و البته بیشــتر به دکتر ستاری 
معاون فنــاوری رئیس جمهور( فرمودند: »این 

اشکال وارد است و باید رفع شود«. 
بر همین اســاس و در ادامه نه در مقام تفسیر 
گفته رهبری که در تأملی جدی تر در عملکرد 
رایج در حوزه اقتصاد و تولید به چند نکته اشاره 

می کنیم.
نکته اول: با نگاهی به نام گذاری های هر ساله 
در یک دهه گذشــته به خوبی می توان فهمید 
تأکیــد و توجه جدی رهبــر معظم انقالب در 
نام گذاری ها تمرکز بر تولید داخلی و حمایت از 

فعاالن صنعتی و اقتصادی بوده و هست.
حال این ســؤال را باید مطرح کرد که چرا باید 
پس از سال ها تأکید و تکرار بر توجه و تقویت 
تولیدات داخلی، یک تولیدکننده یا مخترع آن 
هم در سطوح عالی فناوری شکایت خود را به 
شخص اول کشور می گوید و سیستمی وجود 
ندارد که این گله و اعتراض بر معقول برطرف 

شود.
نکته دوم: بخش پنهان ماجرا یا همان نکته ای 
کــه رهبری تحت عنوان ایراد از آن یاد کردند، 
بیانگر یک چیز است و آن اینکه منافع عده ای 
خاص به خریدهای خارجی گــره خورده و با 
خریدهای داخلــی از این منافع کالن و راحت 
محروم می شوند. بر همین اساس نگاهی دوباره 
به پرونده های رنگارنگ فساد اقتصادی در یک 
سال اخیر که در تمامی آن ها رگه های طالیی 
رانت دیده می شود، می توان مستندات بیشتری 

از ایراد مدنظر رهبری را آشکارا دید.
نکته ســوم: با مراجعــه به آرشــیو اخبار و 
گزارش های چند ســال اخیر می تــوان موارد 
متعــددی از بی توجهی ســهوی یــا عمدی 
تصمیم ســازانی را دید که با صدور مجوزهای 
واردات بی رویه موجب شــده اند تا کارخانجات 
داخلی تعطیل شوند یا حتی مواردی را می توان 
پیدا کرد که واحدهای تولیدی برخی محصوالت 
خاص پــس از تکمیل و پیــش از آغاز به کار 
تنها به دلیــل واردات بی رویه همان محصول 

ورشکسته شده اند.
نکته چهارم: با در کنار هم گذاشــتن تمام 
اتفاقات رخ داده حوزه تولید در سال های اخیر 
و پرونده های تکمیل شــده در دستگاه قضایی 
این واقعیت تلخ آشــکارتر می شود که در هرم 
اقتصادی کشــور فعاالن میدانی در کف هرم و 
عالی تریــن مقامات کشــوری در رأس بر این 
باورند که می شــود با توجه بیشــتر به حوزه 
تولید و صنعت بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی را مرتفع کرد و بر همین اساس تالش 
می کنند. اما عده ای در میانه این هرم که نه از 
تصمیم سازان درجه اول محسوب می شوند و نه 
در زمره فعاالن هستند، تنها با سوءاستفاده از 
فرصت های قانونــی و غیرقانونی که در اختیار 
دارند، در قبال پول های هنگفت و بادآورده تمام 

توان و باور ملی را فراموش می کنند.
عده ای که با کنکاشــی ســاده قابل شناسایی 
هستند و نوکیســه بودنشــان را با رفتارهای 
ناهنجارشان در شئون مختلف فردی و اجتماعی 
فریاد می زنند و حتی گاهی شاید در صف اول 
مقابله با فساد هم بلندتر از دیگران جایی برای 

خود باز کرده باشند.
نکته پنجم: به نظر می رسد خطاب رهبر معظم 
انقالب با ضمیــر جمعی که به کار بردند تمام 
ملت ایران اســت، به زبان ســاده تر اینکه ایراد 
رانت پــروری و بی توجهی به تــوان داخلی بر 
تک تک ما وارد است. اگر باورمان استقالل واقعی 
اســت، باید اولویت گفتاری و رفتارمان تقویت 
اســتقالل ایران و ایرانی در هر حوزه ای باشد، 
اگر تولیدکننده و صنعتگر یا مدیر تصمیم گیر 
هستیم با فراموشی واردات زاید و بی رویه، زمینه 
را برای رشد تولید داخلی فراهم می کنیم و اگر 
هیــچ یک از این نقش ها را نداریم، می توانیم با 
دیدن هر رانت و فسادی فریاد میهن دوستی مان 
را به گوش همه برســانیم و نگذاریم نجواهای 
رانت فروشــی به گوش آنانی برسد که جیب 
بی انتهای دنیا دوستی شان را به راحتی و آسایش 

یک ملت ترجیح می دهند. 
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امام حسین)ع( ادای 
وظیفه در مقابله با 
ظلم و ظالم را علت 
قیام و حرکت خود 
اعالم می کند و 
جمهوری اسالمی 
نیز بر همین اساس، 
عمل به این وظیفه را 
تکلیف خود می داند 

بــــــــرش

 سیاست  در بحبوحه تنش های منطقه ای، نخست وزیر پاکستان 
در سفری که ناظران از آن به عنوان نخستین گام برای میانجیگری 
و کاهش تنش میان ایران و عربستان یاد کرده اند، روز گذشته در 
میان استقبال مسئوالن کشــورمان وارد تهران شده و قرار است 
امروز نیز به ریاض برود. سفر »عمران خان« به تهران دومین سفر 
وی به جمهوری اسالمی ایران در ســال جاری است. وزارت امور 
خارجه پاکستان با انتشار بیانیه ای هدف از سفر عمران خان به ایران 
را بخشی از ابتکار عمل برای ارتقای صلح و امنیت در منطقه اعالم 

کرده است.

 روحانی: سرنخ هایی از عامل حمله موشکی
 به نفتکش ایرانی داریم

رئیس جمهور کشــورمان بعد از ظهر دیروز در نشســت خبری 
مشترک با نخست وزیر پاکستان با اشاره به گفت وگوهای خود با 
نخست وزیر پاکستان در خصوص مسائل منطقه ای، اظهارداشت: 
منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و دریای عمان منطقه بسیار 
حساسی برای جهان است؛ بنابراین درخصوص برقراری ثبات و صلح 
پایدار در منطقه با یکدیگر گفت وگو کردیم. حجت االسالم حسن 
روحانی، اضافه کرد: در این گفت وگوها همچنین نگرانی خودمان 
را نسبت به امنیت نفتکش ها به ویژه حادثه ای که روز جمعه برای 

نفتکش ایرانی در دریای سرخ اتفاق افتاد، بیان کردیم و سرنخ هایی 
که در این زمینه به دست آوردیم را به نخست وزیر پاکستان ارائه 
نمودیم.اینکه کشوری فکر کند می تواند در منطقه ناامنی ایجاد کند 
و پاسخی دریافت نکند، اشتباه محض خواهد بود. وی بیان داشت: 
آقای نخســت وزیر راجع به امنیت منطقه حساس خلیج فارس 
نکاتی مطرح کردند که ما نیز آن را تأیید می کنیم. آقای نخســت 
وزیر تأکید داشتند که کلید حل و فصل مسئله پایان یافتن جنگ 
یمن اســت که می تواند آغاز خوبی باشد. روحانی تصریح کرد: دو 
کشور بر این مسئله تأکید داریم که مسائل منطقه راه حل سیاسی 
دارد و  باید از طریق گفت وگو مسائل به حل و فصل نهایی برسد. 

 ترامپ خواست واسطه میان ایران و آمریکا شوم
نخست وزیر پاکستان نیز در این نشست در اظهاراتی از درخواست 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از وی برای تســهیل گفت وگو میان 
جمهوری اسالمی ایران و آمریکا در سفرش به نیویورک خبر داد. 
عمران خان  با اشاره به علت سفر به تهران گفت: علت اصلی سفر 
من به ایران این بود که نمی خواهیم درگیری جدیدی در منطقه 
اتفاق بیفتد؛ زیرا پاکستان ۷۰ هزار نفر را در درگیری با تروریسم 
از دست داد و امروز هم مردم سوریه همچنان از تبعات تروریسم و 

درگیری رنج می برند.

نخست وزیر پاکستان همچنین از درخواست ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا از وی برای تسهیل گفت وگو میان جمهوری اسالمی ایران 
و آمریکا در ســفرش به نیویورک خبر داد. عمران خان ادامه داد: 
امروز جزئیات درخواست رئیس جمهور آمریکا را بررسی کردیم؛ 
البته ما می دانیم که سختی هایی در این زمینه وجود دارد، اما برای 
لغو تحریم ها علیه ایران و امضای دوباره برجام از جانب همه اعضای 

۱+5 از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم. 
نخست وزیر پاکســتان با بیان اینکه کشورش نقش میانجیگری 
میان تهران و ریاض را نخواهد داشت، اظهار داشت: پاکستان نقش 
تسهیل کننده را در روابط میان ایران و عربستان ایفا می کند. وی 
افزود: هر گونه درگیری میان ایران و عربستان تبعات منفی برای 
منطقه خواهد داشت و همچنین سبب منفعت طلبی کشورهای 
ثالث خواهد شد. عمران خان، با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات خود 
در تهران با آقای روحانــی ادامه داد: من با یک ذهنیت مثبت به 

عربستان سفر خواهم کرد .

 سیاســت/ مینا افرازه  نشســت فصلی کارگروه ویژه اقدام 
مالی)FATF( از روز گذشــته آغاز شــده و بررسی پرونده ایران 
در دســتور کار این نشست قرار دارد. پیش بینی می شود که این 
کارگروه با وجود فضا سازی ها و فشارهای رسانه ای و سیاسی برای 
یک دوره چهار ماهه دیگر به ایران برای تکمیل دســتورعمل های 

خود مهلت دهد.
این کارگروه در آخرین نشست فصلی خود برای سومین بار تعلیق 
اقدامات تنبیهی علیه کشورمان را با وجود همه فشارها و تهدیدها 
در مورد اینکه تصویب نشدن همه لوایح چهارگانه مورد خواست 
FATF می تواند موجب بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه 
شــود، تمدید کرد. با این حال از ایران خواســت تا لوایح عضویت 
در کنوانســیون پالرمو و CFT)کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریســم( را که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، 
تصویب کند، در غیر این صورت با تبعاتی مواجه خواهد شد. این 
در حالی است که به نظر می رسد با توجه به شرایط ویژه ای که با 
خروج آمریکا از برجام به وجود آمده و بد عهدی و ناتوانی اروپا در 
حفــظ این توافق و تأمین منافع اقتصادی ایران از آن با گذشــت 
بیش از یک سال و نیم، اعضای مجمع تصمیم بر آن گرفته اند که 
الیحه پالرمو را در شرایط موجود مسکوت بگذارند؛ موضوعی که 
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز بر آن 
تأکید کرده و در مصاحبه ای گفت: »مسئله FATF یک سیاست 

است که فعالً بررسی نشود«.
اما با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام 
جمعه هفته گذشته به پایان رسید، برخی دیگر بر این باورند که 
عدم بررسی لوایح در این مدت به نوعی به معنای رد لوایح مرتبط 
با FATF اســت؛ موضوعی که مجید انصاری عضو دیگر مجمع 
تشــخیص مصلحت بر آن تأکید کرده و می گوید: با پایان مهلت 

یکساله مجمع، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم 
خواهد بود. در روزهای اخیر اما با ســر رسیدن مهلت چهارماهه 
FATF و نشســت فصلی این کارگروه بار دیگربرخی جریان های 
سیاسی به ویژه گروه های نزدیک به دولت با بهانه تکراری و نخ نمای 
امکان اعمال تنبیه علیه ایران در صدد مطرح کردن دوباره موضوع 

این لوایح و فشار بر مجمع برای اظهار نظر در مورد آن بوده اند. 
در این فضا اظهار نظر عجیب حشــمت اهلل فالحت پیشــه، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی و رئیس پیشین این 
کمیسیون تا حدی جنجال آفرین شد. او گفت که اعالم نظر نکردن 
مجمع و پایان مهلــت این نهاد برای اعالم نظر به معنای مصوب 
شدن این الیحه و تبدیل شدن آن به قانون است.  اظهار نظری که 
می تواند نوعی خط دادن به دولت و حامیان سرســخت تصویب و 

عضویت ایران در این کنوانسیون ها قرار گیرد. 

 بردن ایران در لیست سیاه منطقی و موجه نیست
وی در گفت وگو با خبرنگار ما اما در مورد نشست فصلی کارگروه 
ویژه اقدام مالی و امکان بازگشــت اقدامات تنبیهی و قرار گرفتن 
مجدد ایران در لیســت ســیاه این کارگروه می گوید: هیچ دلیل 
و توجیهی وجود ندارد که ایران را وارد لیســت ســیاه کنند؛ زیرا 
بخش عمده درخواســت های FATF انجام شده است . اما الیحه 
CFT  نیز کماکان شرایط مشابهی همچون پالرمو را می گذراند 
و با اینکه این الیحه درسال 9۷ برای بررسی به مجمع تشخیص 
ارجاع شده، اما تاکنون جلسه ای درباره آن برگزار نشده است. بدین 
ترتیــب با توجه به اینکه پالرمو رأی نیاورده، موضع مجمع درباره 
CFT نیز ســکوت بوده است.  نماینده مردم تبریز در این باره به 
قدس می گوید: از آنجایی که در حال حاضر ایران از جهت حقوقی 
الحاقی به پالرمو نداشته، به نظر می رسد CFT نیز با این شرایط 

به تصویب نرســد. ما برای مدیریت شرایط تحریم ناچار به انجام 
اقداماتی هستیم تا بتوانیم کشور را اداره کنیم، اقداماتی که قطعاً با 
اهداف FATF، CFT و پالرمو متعارض خواهد بود. احمد علیرضا 
بیگی تصریح می کند: مجمع تشخیص برای تصویب الیحه پالرمو 
نیازمند رأی دو سوم اعضاست تا بتواند آن را مصوب قلمداد کند و از 
آنجایی که این موضوع حاصل نشده باید گفت پالرمو تصویب نشده 

و برداشت های دیگر در این زمینه درست نیست.

 بودن یا نبودن در لیست سیاهFATFدیگر موضوعیت ندارد
جدای تمــام این مباحث، اینکه کارگــروه اقدام مالی تصمیم به 
قرار دادن نام ایران در لیســت ســیاه بگیرد یا نه، موضوعی است 
که در حال حاضر درباره سرنوشت لوایح FATF  مطرح می شود. 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس در این باره به قدس 
می گوید: مجمع تشخیص نظرات کارشناسی خود را پیش از این 
اعالم کرده و گفته که الیحه پالرمو با قانون اساســی و منافع ملی 
کشور مغایرت دارد، اما هنوز اعالم رسمی نکرده است. سید حسین 
نقوی حسینی بر این باور است که تصویب این لوایح سودی به حال 
کشــور ندارد و ما در حال حاضر نگران این نیستیم که در لیست 
ســیاه قرار بگیریم؛ زیرا این موضوع و اثرات قرار گرفتن در لیست 
سیاه زمانی محل بحث بود که برجام تصویب شد و قرار بود غربی ها 
به تعهداتشان عمل کنند و می گفتند اگر FATF تصویب شود ما 

می توانیم به تعهداتمان عمل کنیم. 
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روحانی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

آغاز نشست فصلی گروه ویژه اقدام مالی و امکان تمدید دوباره مهلت ایران

مسائل منطقه راه حل سیاسی دارد

FATF فضا سازی مجدد گروه های فشار برای پذیرش لوایح
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سامانه پایش وضعیت 
نیروگاهی کشور افتتاح شد

مهر: مرحله نخست سامانه جامع پایش آنالین 
وضعیت نیروگاه ها به منظور مدیریت واحدهای 
ناوگان نیروگاهی کشور توسط وزیر نیرو رونمایی 
شد. طراحی و پیاده ســازی سامانه تولید داخل 
مدیریــت بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیرات 
واحدهای نیروگاهی به دست متخصصان جوان 
ایرانی انجام شده اســت. از مشخصات این طرح 
می توان به ارائه گزارش هــای برخط از وضعیت 
ناوگان نیروگاهی کشور، ایجاد شبکه متخصصان، 
ارائه انواع ســرویس های مورد نیــاز نیروگاه ها و 
نیز کاهش هزینه های بهره بــرداری، نگهداری و 
تعمیرات از طریق پایش مستمر وضعیت واحدها، 
پیش بینــی خرابی ها و ارائــه راهکار جهت حل 

مشکالت اشاره کرد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  ایجاد اشتغال مولد در شهرستان های فریمان، چناران و سنگ بست   آستان: مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از اشتغال 96 نفر در مجموع واحدهای دامداری این سازمان خبر 
داد و افزود: سه دامپزشک،  بیش از 25 نفر کارشناس و کارشناس ارشد و پنج مشاور دانشگاهی از جمله فعاالن در این مجموعه هستند. حمیدرضا قاسمی هدف از تأسیس واحدهای دامپروری توسط این مجموعه 

را ارتقای سطح بهره وری و ایجاد اشتغال مولد در شهرستان های فریمان، چناران و سنگ بست عنوان کرد و گفت: این امر ضمن ایجاد زنجیره تأمین مواد اولیه، موجب جلوگیری از مهاجرت به شهرها نیز شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 قائم مقام تولیت آستان قدس 

در بازدید از موکب امام رضا)ع( در مرز دوغارون:
 عشق به امام حسین)ع( همه را

برای خدمت جمع کرده است
آستان: قائم مقــام تولیت آستان قدس 
رضوی ظهر دیروز از موکب امام رضا)ع( 
در نقطه صفر مرزی ایران و افغانســتان 
بازدید کرد. مصطفی خاکســار قهرودی 
در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران 
گفت: حال و هوای این موکب حســینی 
است و کســانی که در این مکان معنوی 

خدمت می کنند، همانند زائران پیاده اباعبداهلل)ع( در راهپیمایی اربعین، مأجور هستند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: تمام مسئوالن در کنار نیروهای مردمی 

شبانه روز در اینجا تالش می کنند تا زائران افغانستانی احساس غربت نکنند.
خاکسار قهرودی برپایی آشپزخانه، تأسیس دو نانوایی، امکانات فرهنگی همچون غرفه 
نقاشی برای کودکان و حضور مستمر روحانیون را از اقدامات مهم این موکب دانست و 
گفت: توزیع روزانه بیش از ۲هزار پرس غذا و 4هزار قرص نان به صورت رایگان بخشی 
از تالش خادمان این موکب است تا زائرین افغانستانی اربعین با آرامش از این مسیر 
عبور کنند.وی افزود: در شرایط عادی ارائه این خدمات به مردم در این سطح و کیفیت 
امکان پذیر نیست، اما عشق به امام حسین)ع( همه ارگان ها و نیروهای مردمی را جمع 

کرده تا این خدمات محقق شود.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: این موکب از چهاردهم مهرماه آغاز 

به کار کرده است و تا زمانی که الزم باشد با تمام توان به کار خود ادامه خواهد داد.
خاکســار قهرودی با بیان اینکه بیش از ۳هزار خادم و خادمیار آستان قدس رضوی 
در دو مــرز ورودی به ایــران و چهار مرز خروجی به زائران اباعبداهلل الحســین)ع( 
خدمت رسانی می کنند، افزود: در این مرزها روزانه هزاران نفر از خدمات آستان قدس 
بهره مند می شوند.ســردار ماشاءاهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
نیز که در این بازدید قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی را همراهی می کرد در 
جمع خبرنگاران گفت: آستان قدس در همه مرزهای ورودی و خروجی زائران اربعین 

خدمات معنوی و مادی ارزشمندی ارائه می دهد.
وی گفت: این خدمات نسبت به سال گذشته منظم تر و منسجم تر شده است.

شــایان ذکر است، قائم مقام تولیت آستان قدس در حاشیه این سفر از فعالیت های 
هنگ مرزی تایباد در مرز دوغارون نیز بازدید کرد.

به همت مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوي صورت گرفت 
 تشرف علمای اهل سنت کشور بنگالدش

 به حرم مطهر رضوی
آستان: جمعی از علمای اهل سنت کشور بنگالدش به همت مرکز امور بین الملل 

آستان قدس رضوي به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
این گروه ۲۲ نفره صبح روز گذشــته به حرم مطهر رضوی مشــرف شدند و از 
موزه مرکزی و موزه قرآن این آستان مقدس بازدید کردند. محمدعلی نوازخان، 
سرپرســت این گروه در حاشیه این تشرف به خبرنگار ما گفت: حرم مطهر امام 
رضا)ع( ملجأ و پناهگاه همه محبان اهل بیت)ع( در سراسر دنیاست و این محبت 

تنها متعلق به شیعیان نیست.
نوازخان در ادامه به برنامه بازدید از مرکز موزه های آســتان قدس رضوی اشاره 
کرد و گفت: در این موزه ها آثار ارزشمندی وجود دارد که نشانه فرهنگ و تمدن 
کشور ایران است و در موزه استاد فرشچیان آثار هنری بسیار زیبایی به نمایش 

گذاشته شده است.

با مشارکت خادمیاران رضوی در این شهرستان برگزار می شود
اجتماع بزرگ بهبهانی ها در » قدمگاه خورشید« 

آستان: همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا)ع(، اجتماع عظیم عزاداران رضوی 
موسوم به آیین »تا قدمگاه خورشید« 
با مشــارکت خادمیاران آستان قدس 
رضوی در شهرســتان بهبهان استان 

خوزستان برگزار می شود.
بر پایه یک ســنت دیرینه، بیش از دو 

قرن ده ها هزار نفر از مردم شــهرهای بهبهان، منصوریه و دیگر مناطق جنوب 
کشــور در یک اقدام هماهنگ در سالروز شهادت حضرت رضا)ع( مسیر بیش از 
10 کیلومتری تا مسجد و قدمگاه متبرک آن حضرت را در این شهرستان با پای 

پیاده طی می کنند و به عزاداری می پردازند.
این مراسم رأس ساعت 9 صبح روز شهادت از مساجد و امامزادگان این شهرستان 
شروع می شــود و مردم ضمن عزاداری سالروز شهادت امام هشتم شیعیان، به 
سمت مسجد تاریخی آن حضرت حرکت و نماز ظهر و عصر را در طول مسیر به 
صورت دسته جمعی اقامه خواهند کرد و مواکب خودجوش مردمی نیز در طول 

مسیر از عزاداران پذیرایی خواهند کرد.
خادمیاران آســتان قدس رضوی در استان خوزستان نیز در این آیین رضوی با 

مشارکت در برپایی مواکب پذیرایی حضور فعالی خواهند داشت.
شــایان ذکر اســت، حضرت رضا)ع( در جریان هجرت تمدن ساز خویش از 
مدینه به خراسان، از شــهرهای مختلف کشورمان از جمله شلمچه، آبادان، 
اهواز، رامهرمز، بهبهان، اقلید، ابرکوه، یزد، نیشــابور، طوس و سرخس عبور 
و این ســرزمین را برای همیشه به قدوم مقدس خویش متبرک ساخته اند و 
مردم این مناطق نیز در مناســبت های مختلف یاد و نام آن امام رئوف)ع( را 

گرامی می دارند.

 CRM راه اندازی سیستم 
توسط شرکت کمباین سازی ایران

شــرکت  عامــل  مدیــر  آســتان: 
کمباین سازی ایران زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی از نصــب و راه اندازی 
سیســتم CRM به صــورت آنالین 

توسط این شرکت خبر داد.
علی اصغــر حمیدی فــرد گفــت: این 
شــرکت در راســتای حفظ ارتباط با 

مصرف کنندگان و اطالع از کیفیت و نظر اقشار مختلف از انواع محصوالت خود 
اقدامات متعددی را انجام داده است که ایجاد سرویس های سیار خدمات پس از 
فروش به صورت ۲4 ساعته در فصل برداشت از جمله این موارد به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین می توان ایجاد شبکه تعمیرگاه های مجاز عالوه بر شبکه 
نمایندگی های شرکت کمباین سازی ایران را نام برد.

مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران، ارسال برگه رضایت مشتری و تکمیل این 
برگه از سوی خریداران را در مورد کیفیت قطعات و ارائه خدمات پس از فروش، 

یکی دیگر از راه های ارتباط مؤثر با مشتریان محصوالت این شرکت عنوان کرد.
وی افزود: عالوه بر این، توسعه شبکه نمایندگی های شرکت در استان های مختلف 

و ایجاد دفاتر فروش در استان ها نیز در دستور کار قرار دارد.
حمیدی فرد تأکید کرد: مدیریت ارتباط با مشتریان در تمامی فرایندها، محصوالت 

و منابع انسانی است که به جذب و حفظ مشتریان کمک می کنند.
وی گستره فروش محصوالت شرکت کمباین ســازی ایران را در سراسر کشور 

به ویژه استان هایی که سطح زیر کشت غالت در آن ها باالتر است، مطرح کرد.
حمیدی فرد با اشاره به خدمات این شرکت به کشاورزان به عنوان مصرف کننده 
نهایی برای خرید محصوالت تولیدی بیان کرد: در این راستا ترهین اسناد مالکیت 
روستایی و مشاعی به عنوان وثایق مورد نیاز دریافت تسهیالت مورد نیاز کشاورزان 

برای خرید کمباین پیگیری شده است.
وی پیگیری ترهین اسناد مالکیت کمباین به عنوان 50 درصد وثیقه مورد نیاز 

کشاورزان برای خرید کمباین را یکی دیگر از خدمات این مجموعه دانست.
حمیدی فرد ادامــه داد: ضمن اینکه پیگیری تخصیص بودجه خرید کمباین از 
منابع تسهیالتی یارانه دار صندوق کارآفرینی امید و پست بانک انجام شده است.

مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران افزود: عالوه بر این، پیگیری های مربوط 
به تخصیص بودجه از محل تسهیالت اشتغال زایی به متقاضیان خرید کمباین 

صورت گرفته است.

 قدس  پنج روز تا رویــداد عظیم اربعین 
حسینی باقی اســت. در حالی که همچنان 
خیل عظیــم ارادتمندان از گوشــه و کنار 
جهــان خود را به مســیر ایــن راهپیمایی 
جهانی می رســانند، خادمان آستان قدس 
رضوی در مرزهای ایران اســالمی، همچنان 
گرم خدمات رســانی بــه زائران هســتند. 
خدمات رسانی خدام رضوی به زائران حسینی 
این روزها به اوج رسیده است؛ این شور البته با 
فرارسیدن اربعین حسینی پایان نخواهد یافت 
و تا بازگشت زائران از این راهپیمایی جهانی 

ادامه دارد. 

 مرز مهران، خدمت رسانی 600 خادم 
آستان قدس رضوی به زائران

مسئول ســتاد اربعین آستان قدس رضوی 
در مرز مهــران گفت: بیش از 600 خادم در 
بخش های مختلف موکب های آستان قدس 
رضوی در مرز مهران به زائران اربعین حسینی 

خدمت رسانی می کنند.
سیدمحمد هاشمی، مســئول ستاد اربعین 
آســتان قدس رضوی در مــرز مهران اظهار 
کرد: حدود ۲00 نفر از خادمان و خادمیاران 
ستاد اربعین آستان قدس رضوی به صورت 
۲4 ســاعته در موکب های میــدان اربعین 
مرز مهران به زائران خدمت رسانی می کنند. 
حدود 450 نفر نیز در آشــپزخانه و قرارگاه 
ستاد اربعین آستان قدس رضوی مشغول به 

خدمت رسانی هستند.
مسئول ســتاد اربعین آستان قدس رضوی 
در مــرز مهران ادامه داد: بــا توجه به اینکه 
مشکالت روزهای گذشته آشپزخانه رفع شده 
است و امروز از تمام ظرفیت برای پخت غذا 
استفاده می شود، روزانه ۲00هزار بطری آب 
معدنــی و 100هزار پرس غــذا به زائران در 
موکب های آستان قدس رضوی مرز مهران 

ارائه می شود.
هاشمی افزود: موکب فرهنگی آستان قدس 
رضــوی طرح زیارت به نیابت از شــهدا را با 
حمایت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
و بنیاد کرامت امام رضا)ع( در میدان اربعین 

مرز مهران اجرایی کرده است.
مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی 
در مرز مهران خاطرنشــان کــرد: با توجه 
به اینکه موکب های آســتان قدس رضوی 
تا پنــج روز پس از اربعیــن ادامه فعالیت 
دارند، خادمــان در روز پیــش از اربعین 
تعویض خواهند شد و 650 خادم جدید در 
موکب ها، آشپزخانه و قرارگاه ستاد اربعین 
آستان قدس رضوی افتخار میزبانی زائران 

اربعین حسینی را خواهند داشت.

 آمادگی طبخ روزانه تا ۲00هزار پرس 
غذا در مرز مهران

مدیر آشپزخانه آستان قدس رضوی در مرز 
مهران از آمادگی طبــخ روزانه تا ۲00هزار 
پرس غذا بــرای پذیرایــی از زائران عبوری 
اربعین حســینی خبر داد و گفــت: در این 
موکب 400 خادم افتخاری خدمت می کنند 
که 150 نفر از آنان از افســران نیروی هوایی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند.
هادی پور با اشاره به اینکه در روزهای نخست، 
نســبت به حجم نیاز، غذا پخت شده است، 
گفت: امکانات آشپزخانه آستان قدس رضوی 
آمادگی پخت روزانه تا ۲00هزار پرس غذا را 

در مرز مهران دارد.
مدیر آشپزخانه آستان قدس رضوی در مرز 
مهران با اشــاره به اینکه آشــپزخانه از 16 
مهرماه دایر شده است، گفت: چند روز پس 
از اربعین و تا زمانی که به حضور ما نیاز باشد، 
در مرز مهران برای زائرانی که به داخل ایران 

باز می گردند، پذیرایی خواهیم داشت.

 قصر شیرین، فعالیت آشپزخانه 
مرکزی با پخت روزانه 10 هزار پرس 

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
کرمانشاه گفت: آشپزخانه مرکزی با آمادگی 
طبخ روزانه 10هزار پرس غذا در قصر شیرین 
در حال خدمت رســانی به زائران حســینی 

است.
ســیدمحمدجعفر امامیان ضمن اشــاره به 
فعالیت چهار موکب امام رضا)ع( در اســتان 
کرمانشاه گفت: همه مواکب چهارگانه آستان 
قدس از جملــه آشــپزخانه مرکزی طبق 

تاریخ اعالم شــده از 15 مهرماه در راستای 
خدمت رسانی فعالیت خود را آغاز کردند.

وی افزود: آشــپزخانه مرکزی قصرشیرین با 
عنوان موکب شماره 1 امام رضا)ع( با ظرفیت 
طبــخ روزانه 10 هزار پــرس غذا به صورت 
شبانه روز فعال اســت و روزانه ۷0 خادمیار 

افتخاری در این موکب خدمت رسانی دارند.
مدیر نمایندگی آستان قدس خاطرنشان کرد: 
غذای طبخ شــده در آشپزخانه امام رضا)ع( 
در موکب مرز خســروی توزیع می شود و در 
صورت نیاز سایر مواکب با اعالم ستاد اربعین 

پشتیبانی خدماتی صورت می گیرد.

 مرز خسروی، اسکان 9 هزار زائر 
اربعین در موکب امام رضا)ع( 

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمانشاه گفت: در سه شب 
گذشــته بیش از 9هزار زائر اربعین حسینی 
در موکب امام رضا)ع( مرز خســروی اسکان 
داده شدند. سلمان یاوری با اشاره به استقبال 
پرشور مردم از شرکت در راهپیمایی بزرگ 
اربعین و خروج از مرز خسروی گفت: موکب 
شــماره۲ امام رضا)ع( واقع در مسجد جامع 
خسروی به صورت شبانه روز فعال و درحال 

ارائه خدمت به زائران است.
وی با اشــاره به خدمات متنوعی که در این 
موکب به زائران ارائه می شود، گفت: پذیرایی 
روزانه سه وعده ناهار، شام و صبحانه به همراه 
میان وعده به بیش از 10هزار نفر و همچنین 
چــای، دمنوش، آب و شــربت بــه صورت 

شبانه روز صورت می پذیرد.
معاون فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس 

رضــوی افزود: زائران در دو محل مجزا خانم 
و آقا اســکان داده می شوند که در سه شب 
گذشــته بیش از 9هزار نفر از زائران در این 

خادمیاران  میهمــان  محل 
رضوی بودند.

یاوری در ادامه ارائه خدمات 
فرهنگی را از دیگر برنامه های 
موکب اعالم کــرد و گفت: 
طــرح نایب الشــهدا با چاپ 
عکس شهدای منتخب زائران 
و خود ایــن عزیزان در غرفه 
می شود.  اجرا  نایب الشــهدا 
همچنین طرح مهدوی »تک 
تک قدم هایــم نذر ظهور« با 
نصب پوستر روی کوله پشتی 
زیارت نامه  توزیــع  زائــران، 
اربعیــن، خیرمقــدم گویی، 
پخش مداحــی، برپایی نماز 

جماعت صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشــا 
همراه با اجرای مراسم عزاداری و نوحه سرایی 

از دیگر برنامه های این موکب است.
وی ایستگاه خدمات چندرســانه ای را جزو 
برنامه های ویژه این موکب اعالم کرد و افزود: 
نمایش فیلم های واقعیت مجازی واقعه کربال 
توسط عینک های سه بعدی، خدمات اینترنت 
و وای فای، تعمیر و شارژ تلفن همراه از جمله 

خدمات این ایستگاه است.
معاون فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی زائران 
در مراسمی ویژه از صحن شبیه سازی شده 
حرم امام رضا)ع( توســط خادمیاران رضوی 

بدرقه می شوند.

موکب فرهنگی 
آستان قدس 

رضوی طرح زیارت 
به نیابت از شهدا را 

با حمایت سازمان 
فرهنگی آستان 
قدس رضوی و 

بنیاد کرامت امام 
رضا)ع( در میدان 
اربعین مرز مهران 
اجرایی کرده است

بــــــــرش

خادمان آستان قدس رضوی همچنان گرم خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی

  لطفاً خودروهای نفربر بیشتری در ورودی های جغرافیای خدمت مرز نمی شناسد 
حرم مطهر فعال کنید؛ عده زیادی نیاز دارند. 

09150005537

  چرا برای وضعیت روشنایی نماهای مسجد 
گوهرشاد، فکر اساسی نمی کنید؟ 

09150003040

  در چند سال گذشــته در خروجی ها برای 
کبوتران جایگاه درســت کردند ولی بعد جمع 

کردند. کبوتران دوست دارند در حرم باشند.
09150008718

  با تشکر فراوان از ایجاد سرویس های بهداشتی 
داخل صحن ها، در صورت امکان از یک فاصله 
معین مسیر دسترسی به ســرویس ها را برای 

زائران گرانقدر با خط کشی مشخص فرمایید.
09360009618

  بهتر است به منظور حفظ امنیت در ورودی 
حرم، از دستگاه استفاده شود نه نیروی انسانی.

09150009813

  ســاعت باالی ایوان غربــی صحن انقالب 
و ســاعت ایــوان جنوبی صحــن آزادی حرم، 
گاهــی اوقات، با زمان حال اختالف دارند. لطفاً 

ساعت های حرم با ساعت رسمی مطابق باشند.
09360005045

  چرا دست کم در شبکه خراسان، اذان و نماز 
مستقیم از حرم مطهر پخش نمی شود؟

09150001557

پذیرایی از 4 هزار زائر حسینی 
در کربالی معال با مشارکت 

خادمیاران کاشانی
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کاشان گفت: 10خادمیار کاشانی با موکب علی 
بن امام محمدباقر)ع( از کاشــان برای پذیرایی و 
اسکان زائران اربعین حسینی به کربال اعزام شدند.

حجت االسالم والمســلمین مهدی بصیرتی، در 
گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز در کاشان، اظهار 
کرد: موکب علی بن امام محمدباقر)ع( از کاشان 
پنجمین سال متوالی است که آمادگی پذیرایی 
از زائران امام حســین)ع( و ظرفیت اسکان روزانه 
4هزار نفر را دارد. وی با اشاره به اینکه این موکب 
مردمی با جمع آوری کمک های مردمی توانسته 
اســت امکانات خوبی را برای زائران فراهم آورد، 
افزود: خادمیاران نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کاشان در پذیرایی، اســکان و پذیرش زائران 
مشارکت ویژه دارند. به گفته بصیرتی اقدام دیگر 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در کاشان 
برای ایام اربعین و ســوگواری ماه صفر، برگزاری 
بزرگ ترین تجمع عزاداری دختران فیروزه نشان 
کاشان با عنوان »شــما دعوتید به چالش عشق 
علیه الســالم« بود که به همت کانــون بانوان و 
خانواده این دفتر 11 مهرماه مطابق با پنجم صفر، 

شب شهادت حضرت رقیه)س( برگزار شد.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
کاشــان، اجرای تواشــیح چندزبانــه، مداحی و 
قرعه کشی سفر کربال را از برنامه های بزرگ ترین 
تجمع عزاداری دختران فیروزه نشان کاشان عنوان 
کرد و گفت: اربعین بزرگ ترین ظرفیت شــور و 
شیدایی عاشورایی است که همه افراد به طریقی 
می توانند درس دینداری، بصیرت و والیت مداری 

را بیاموزند.

 استقبال خادمیاران آستان 
قدس از زائران خارجی در موکب 

بین المللی امام رضاj تبریز
آســتان: همزمان با آغاز راهپیمایــی اربعین 
حســینی، موکب خادمیاران نمایندگی آستان 
قــدس رضوی در تبریــز از 400 زائر ترکیه ای و 

نخجوانی استقبال و پذیرایی کرده است.
یوسف شــاکری، مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در آذربایجان شــرقی بــا اعالم این خبر 
گفت: از 16مهرماه موکب بین المللی امام رضا)ع( 
با مشــارکت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در 
نمازخانه ورزشــگاه بزرگ یادگار امام)ره( تبریز با 
هدف استقبال و پذیرایی از زائران خارجی و ایرانی 

که از این مسیر عبور می کنند، برپا شده است.
وی افزود: تا امروز 400 زائر از کشورهای ترکیه و 
نخجوان وارد این موکب شده و توسط خادمیاران 

امام رضا)ع( از آن ها پذیرایی به عمل آمده است.
شاکری ادامه داد: زمان هایی که بیشتر زائران وارد 
موکب شده اند حدود ساعت 1۳ظهر و یک بامداد 
بوده که با برنامه های متنوعی از جمله عزاداری، 

سخنرانی و پذیرایی از آنان استقبال کرده ایم.
مدیر نمایندگی آستان قدس در پایان گفت: در 
کنار این خدمات، در مبحث ســالمت نیز توسط 
خادمیاران ســالمت آســتان قدس آمــاده ارائه 

خدمات درمانی به این زائران حسینی هستیم.

به ما پیامک بزنید 
3000737۲77

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 

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی  
پنجشنبه ای که گذشت حسن یزدانی قهرمان 
کشــتی المپیک ۲016 ریو، دارنده دو مدال 
طال، یک نقره و یک برنــز جهان، مدال های 
قهرمانی اش را به ساحت مقدس امام علی بن 
موســی الرضا)ع( اهدا کرد. مدال های حسن 
یزدانی به زودی در موزه آستان قدس رضوی، 
همسایه مدال های جهان پهلوان تختی و دیگر 

قهرمان های ورزشی خواهد شد. 
بیــش از ۲00 مدال، کاپ، تندیس  و کمربند 
قهرمانی از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی 
و نخبــگان علمی کشــور در گنجینه مدال 
موزه های حرم مطهر رضوی نگهداری می شود. 
این ثمره تالشی است که جهان پهلوان تختی 

پایه گذار آن بود. 
غالمرضــا تختی، نماد پهلوانــی در فرهنگ 
ورزشــی معاصر ایران اســت. او در المپیک 
1956 ملبورن، نخســتین مدال  طالی تاریخ 
ورزش ایران در بازی های المپیک را کســب 
کــرد. تختی با یک مدال طال و دو مدال نقره 
المپیــک، دو طال و دو نقره قهرمانی جهان و 
یک طالی بازی های آســیایی، در فهرســت 
فیال)فدراســیون جهانی  قــرن  برترین های 

کشتی( در جایگاه سیزدهم قرار دارد.
او وصیت کــرده بود که پس از مرگش، همه 
نشان ها و مدال های قهرمانی و کاپ هایی که 
کسب کرده بود، به موزه آستان قدس رضوی 
اهدا شود. این کار در اواخر دهه 60، به دست 
فرزندش بابک تختی انجام گرفت و حاال موزه 
آســتان  قدس رضوی، میراثدار قهرمانی های 

اوست.

 گنجینه ای که با نخستین مدال المپیک 
شکل گرفت

مسئول گنجینه مدال آستان قدس رضوی، 
با بیان اینکه جهان  پهلوان تختی نخســتین 
مدال آور المپیک ایران اســت که برای کشور 
مدال طال کسب کرد، می گوید: در حال حاضر 
بیش از ۳50 مدال در این گنجینه در معرض 
نمایش اســت که در این میان، همه مدال ها، 
کاپ ها و نشان های قهرمانی این پهلوان نامی، 

شــامل ۳6 مدال و نشــان طال، نقره و برنز 
جهان به همــراه یک بازوبند پهلوانی، در این 
گنجینه نگهداری شــده و در معرض نمایش 

عالقه مندان قرار دارد.
عبدالحسین ملک جعفریان به مهم ترین این 
مدال ها اشــاره می کند و ادامه می دهد: مدال 
نقره پانزدهمین المپیک هلسینکی فنالند سال 
195۲، مدال نقره قهرمانی جهان در ورشو در 
ســال 1955، مدال نقره هفدهمین المپیک 
رم ســال 1960، مدال طالی شــانزدهمین 
المپیک ملبورن استرالیا سال 1956 و بازوبند 
پهلوانی در سه سال  متوالی از 1۳۳5 تا 1۳۳۷ 
خورشیدی، مهم ترین مدال های جهان  پهلوان 

تختی در این گنجینه است.
مســئول گنجینه مدال آستان قدس رضوی 
به پیشینه گنجینه مدال آستان قدس رضوی 
هم اشــاره می کند و می گوید: گنجینه مدال 
در اوایل پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
با مدال هــای اهدایی مرحوم غالمرضا تختی 
در طبقه همکف موزه مرکزی شــکل گرفت، 
در سال 1۳۷8 این گنجینه تخصصی تر شد، 
با اســتقبال فراوان بازدیدکنندگان داخلی و 
خارجی در ســال 1۳9۲ گنجینه تخصصی 
مدال در طبقه دوم موزه مرکزی به مساحتی 
در حدود ۲50 مترمربع افتتاح شــد و تعداد 
زیادی مدال، بازوبند، جام، تندیس و نشان در 

معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار گرفت. 

از شــاخص ترین  ملک جعفریــان می گوید: 
مدال هــای اهدایــی می توان بــه مدال های 
اهدایی مرحــوم جهان پهلوان تختی، پهلوان 
سوخته ســرایی، مدال های جانبازان سرافراز 
و قهرمان و حماسه ســازان میهن اسالمی در 
ورزش های پارالمپیکی و جهانی، جام قهرمانی 
بیستمین دوره مســابقات قهرمانی تکواندو 
جهان در ســال ۲011 میالدی، توپ طالی 
بهترین بازیکن فوتبال آســیا در سال 1996 
میالدی و مدال های اهدایی ورزش کشتی و 
همچنین مدال ها و افتخارآفرینی های جوانان 
برومند جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 

علمی اشاره کرد.

 روز ملی پارالمپیک، بهانه ای 
برای سی امین سه شنبه فرهنگی 

۲۳ مهرمــاه، روز ملــی پارالمپیک اســت؛ 
بازی هایی که مدال آوران جانباز و معلول ایرانی 

بارها و بارها در آن خاطره آفریده اند. 
حاال همزمان بــا روز ملی پارالمپیک، برنامه 
»سه شــنبه های فرهنگــی« آســتان قدس 
رضوی با رونمایی و معرفی »مدال های طالی 
پارالمپیک، موجود در گنجینه رضوی« برگزار 

می شود.
معــاون موزه هــا و ترویج میــراث فرهنگی 
سازمان و دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان 

قدس رضوی در تشــریح ســی امین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی« 
می گویــد: رونمایی آثار فرهنگــی و نفایس 
موجود در گنجینه مدال موزه های آســتان 
قــدس رضوی، برنامه ای اســت که برای این 
سه شنبه فرهنگی در نظر گرفته شده است؛ 
برنامــه ای که ۲۳ مهرماه در محل موزه قرآن 

و هدایای مقام معظم رهبری برگزار می شود.
مهدی قیصری نیــک در ادامه به مدال های 
اهدایی جانبــازان و معلوالن به این گنجینه 
اشاره می کند و می گوید: این گنجینه شامل 
6 ویتریــن و ۳6۳ مــدال از 156 اهداکننده 
اســت که تعداد 40 مــدال از آن ها، اهدایی 
جانبازان سرافراز و معلوالن افتخارآفرین میهن 

اسالمی مان است. 
وی به فهرست این مدال ها هم اشاره می کند 
و می گوید: مدال طالی پرتاب نیزه نخستین 
دوره بازی های بین المللی معلوالن در 199۳ 
انگلســتان، مدال طالی تیراندازی بازی های 
جهانی معلوالن در 199۳ انگلســتان، مدال 
طالی وزنه بــرداری بازی های جهانی دعوت 
بــه صلح در 1995 انگلســتان، مــدال نقره 
مسابقات فوتبال پارالمپیک ۲016 ریو برزیل 
و مــدال طال و جــام قهرمانی هفتمین دوره 
مسابقات بین المللی والیبال نشسته در ایران 
اهدایی فدراسیون ورزشی جانبازان و معلوالن 
جمهوری اسالمی ایران از جمله این مدال های 

اهدایی است. 
قیصری نیک بــه مدال های طالی پارالمپیکی 
موجود در گنجینه رضوی هم اشــاره می کند 
و می گویــد: مدال طالی تیراندازی مســابقات 
پارالمپیک 1996 آتالنتــا آمریکا، مدال طالی 
پرتاب نیزه مســابقات 1996 پارالمپیک آتالنتا 
آمریکا، مدال طالی پرتاب نیزه مسابقات 1996 
پارالمپیک آتالنتا آمریکا، مــدال طالی پرتاب 
دیســک مســابقات ۲000 پارالمپیک سیدنی 
استرالیا، مدال طالی پرتاب وزنه مسابقات۲01۲  
پارالمپیک لنــدن و مدال طــالی دوومیدانی 
مســابقات ۲01۲ پارالمپیک لندن بخشــی از 
این مدال هاست که فردا در سی امین سه شنبه 
فرهنگی آستان قدس رضوی معرفی خواهد شد.  

چراغی که جهان پهلوان تختی روشن کرد  
نگاهی به گنجینه مدال موزه های حرم مطهر رضوی که موضوع سی امین سه شنبه فرهنگی هم هست

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



 آقا جان! 
راضی ام به غم دوری حرمت

حسین رحیمی: گوشه اتاق نشسته است و به 
موسیقی که از گوشی اش پخش می شود، گوش 
می دهد. هر از گاهی نفســش را سنگین بیرون 
می دهد. گاهی سر و گردن خود را به نشانه تأسف 
به راست و چپ تکان می دهد. مردمک چشمش 
انــگار از کار افتاده، تــکان نمی خورد. لب هایش 
مانند ماهی تندتند به هم می خورد انگار چیزی 
زمزمه می کند. حالت چهره اش بی رنگ و روست، 
به ســردی می زند. دستانش را در هم قفل کرده 
و به دامان گرفته، غمی انگار در چشمانش رنگ 

قرمز می پاشد.
در همین حین صدای ضعیف اذان به گوشــش 
می رسد. ناخودآگاه به آسمان نگاه می کند، آهی 
می کشد و چشمانش خیس می شود، به سختی 
بلند می شود، وضو می گیرد؛ سجاده کوچکش را 

برمی دارد و رو به قبله می شود.
قامت می بندد و افکار را در نماز متمرکز می کند 

و...بِسِم اهللِ الرَّحَمِن الرَّحیِم...
نمازش که تمام می شــود دســتانش به پهنای 
شانه اش باال کشیده می شود: یَا َشدیَدالُقوی َو یَا 
َشدیَد الِمحال... َذلَّت بَِعَظَمِتَک َجمیُع َخلِقک... 
انگار با تک تک واژه ها و حروف رابطه برقرار کرده 
است. شمرده شمرده می خواند: مگر نه اینکه همه 
مخلوقاتت در حیطه و ســیطره وجودی توست؟ 
مگر نــه اینکه ذلیل و محتاج نگاه عزت تو؟ مگر 
نه اینکه همه رام و مسخر توست؟... َفاکِفنی َشرَّ 
َخلِقک... پس چرا شر این فراق دامان مرا گرفته... 
تو که سراسر خوبی، نیکی و خیری، چرا مرا الیق 

وصال نمی کنی؟
یَا ُمحِســن... یَا ُمجِمل... یَا ُمنِعم... یَا ُمفِضل... با 

صدای بلند می خواند و صدا می زند.
یَا ال الََه ااّل اَنت ُسبَحانََک... اِنّی ُکنُت ِمَن الّظالِمیَن... 
هق هقش بلند می شود و دستانش فرود می آید. 
فکر می کند فقط سجده آرامش می کند. سر به 
مهر می گذارد و لب می گزد. اشک ها صورتش را 

می پیمایند.
یَناُه ِمَن الَغم... به اینجا که می رسد  َفاسَتَجبَنا لَه و نَجَّ
صدایش قطع می شود. سر از سجده برمی دارد، با 
خود فکر می کند، چقدر برنامه ریزی کرده  بود نماز 
امروزش را در کربال بخواند. نماز ظهر اربعین! ناگاه 

ذهنش پر می شود از یاد اویس قرنی.
این بار اما آرام می گوید: آقاجان! راضی ام به همین 

غم دوری حرمت، مثل سه سالی که گذشت.

نذر خاطره

حجت االسالم دکتر محمد هادي عبدخدایي، نماینده مردم خراسان 
 jرضوی در مجلس خبرگان رهبری و مدیر مدرسه علمیه جعفریه

 جامانده های اربعین 
می توانند از دور زائر حسینی باشند

میلیون ها  روزهــا  ایــن  معارف: 
نفر از نقــاط گوناگون جهان برای 
زیارت اربعین حسینی راهی کربال 
می شــوند تا در حماســه باشکوه 
بسیاری  ولی  اربعین شرکت کنند 
از عاشــقان و شیفتگان حضرت با 
چشــم هایی حســرت بار آن ها را 

بدرقه می کنند و از دیدگان اشــک می بارد. بسیاری می خواهند جابرگونه در 
این حرکت عظیم و جنبش الهی شــرکت کنند ولی امکانات جســمانی و یا 
مالی آن ها اجازه نمی دهد، از این رو سوگوارانه نشسته اند و حسرت می خورند 
که  ای کاش می توانســتند در این شــعائر بی نظیر الهی شرکت داشته باشند. 
این ها هم بدانند که مأجور بوده، مشــمول عنایات الهی می شــوند و سحاب 

رحمت ایزدی آن ها را فرا می گیرد.
در جنگ جمل که امیرالمؤمنین علی)ع( پیروز و توطئه ناکثین سرکوب شد، 
یکی از اصحاب امام گفت: ای کاش برادرم هم در اینجا حاضر بود و این همه 
شکوه و جالل را مشاهده می کرد و می دید چه سان خداوند تو را بر دشمنانت 
پیروز ساخته است. علی)ع( از او پرسید: آیا دل برادرت با ما و هوادار ما بود؟ 
گفت: آری. علی)ع( گفت: پس او همراه ما بوده اســت. در سپاه خود مردمی 
را دیدم که هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند. روزگار آن ها را چون 
خونی که بناگاه از بینی گشاده گردد، بیرون آورد و دین به آن ها نیرو گیرد.

اکنــون در مســیرهایی که منتهی به کربال می شــود غوغایی برپاســت که 
در جهان بی نظیر اســت. آن هم بــدون حادثه و درگیری، بلکه با عشــق و 
بــرادری. عده ای کیلومترهــا راه با پای پیــاده و آبلــه راهپیمایی می کنند 
و عده ای ذخیره ســالیانه خــود را در طبق اخالص گذاشــته و با گرمی هر 
چــه تمام تــر پذیرایی می کنند. عــده ای از هند و پاکســتان آمده و عده ای 
از باکــو و آذربایجان، انبوهــی از ایران رفته و گروهی از عراق و شــهرهای 
 آن. همچنیــن از نقــاط دیگــر یکی رنج ســفر را تحمل نمــوده و دیگری 

افتخار پذیرایی را.
بین تمام این افراد تنها یک نقطه مشــترک وجود دارد و آن عشــق حسینی 
و تقرب الهی اســت چه کسی چنین شور و شوقی را ایجاد کرده است. کدام 
عاملی غیر از دین و ایمان می تواند چنین وحدت و شــکوهی آفریده و چنین 

صلح و صفایی ایجاد کند؟
آن هایی هم که جامانده و بازمانده از زیارت هســتند، امید اســت که مأجور 
باشــند که طبق آنچه در اصــول کافی آمده، امام صــادق)ع( فرمود: مؤمن 
تهیدست از خداوند می خواهد که وسعت روزی داشته باشد تا بتواند کارهای 
خیر انجام دهد، خداوند هم به خاطر نیت صادقانه او اجر و پاداش آن اعمال 
را به او می دهد. ســپس می فرماید: ان اهلل واســع کریم. به بیانی هم قدرت و 

جود الهی وسیع و گسترده است و هم کریم است و بزرگواری او بی نهایت.
آن هــا هم که آرزوی زیارت دارنــد، می توانند از دور زیارت مخصوص اربعین 
را قرائت نموده و درصدد ادامه راه حســینی و پیروی از ســیره افتخارآمیز او 

باشند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   این روزها همه جا صحبت 
از اربعین و پیاده روی با شــکوه آن است و دل های همه کربالیی 
شــده است. آن ها که رفته اند برای نرفته ها می گویند و آن ها که 
نرفته اند حسرت می خورند. کم نیستند افرادی که به هر دلیل از 
کاروان پیاده  روی میلیون ها زائر اربعین جا مانده اند. جامانده هایی 
که با دلی بی قرار اشک می ریزند و آرزوی حضور در موج عظیم 
مشتاق حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را دارند. قدم هایی جامانده 
از کاروان زیارتی سیدالشهدا)ع( و دوستدار حسین)ع( که مشتاق 
هســتند خود را به رازهای اربعین پیوند زده و اربعینی شــوند. 
حجت االسالم دکتر محمد حاج ابوالقاسم دوالبی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری رهنمودهایی بــرای جاماندگان اربعین دارد. با 

ما همراه باشید.

 دین ما برای جامانده ها نیز راهکارهایی دارد
حجت االسالم دکتر محمد حاج ابوالقاســم دوالبی در ابتدا و با 
بیــان اینکه یکی از برترین اعمال و عبادات در فرهنگ شــیعه 
زیارت اهل بیت)ع( اســت، می گوید: روایاتــی که در خصوص 
فضیلت زیارت امام حسین)ع( وارد شده، روایات خیره کننده ای 

هستند که برای کمتر عملی نمونه آن ها ذکر شده است.
او بــا بیان روایاتی از امام صادق)ع( که در وسایل الشــیعه آمده، 
توضیح می دهد: در روایتی آمده اســت هر فــردی که خداوند 
خیــرش را بخواهد، حب و عالقه امام حســین)ع( و عشــق به 
زیارتش را در قلب او می انــدازد یا در روایت دیگری فرموده اند: 
هیچ فردی در روز قیامت نیســت مگر اینکــه آرزو می کند  ای 
کاش امام حسین)ع( را زیارت کرده بودم آن هنگامی که می بیند 
با زوار امام حســین)ع( چه می کننــد و چقدر نزد خداوند مورد 

کرامت واقع می شوند.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری یادآور می شود: 
در فضیلت زیارت اربعین هیچ تردیدی وجود ندارد، اما نکته این 
است که دین ما، دین جامع و کاملی بوده و برای آن دسته افراد 
که توانایی مالی یا بدنی مناسب برای حضور در پیاده روی اربعین 
ندارند و جامانده اند نیز تمهیداتی اندیشیده و راهکارهایی برای 
فیض بردن ارائه و مطرح کرده است. امام صادق)ع( در روایتی از 
رسول خدا)ص( نقل کرده اند که ایشان فرمود: نیت المؤمن خیر 

من عمله، یعنی نیت مؤمن بهتر از عمل او است.

 زیارت نیابتی 
یکی از راه های درک فضیلت اربعین است

حاج ابوالقاسم دوالبی با تأکید بر اینکه وقتی نیت انجام کار خیر 

از عمل فرد برتر اســت و اگر خدا شــخصی را دوست داشته و 
خیرش را بخواهد در قلب او محبت زیارت امام حســین)ع( را 
قرار می دهد، بیان می کند: اگر فردی احســاس کند محبت و 
عالقه به زیارت امام حسین)ع( در قلب او است، حکایت از این 
دارد کــه خداوند به او نظر خیر دارد. پس کســانی که توانایی 
حضــور در پیاده روی اربعین را ندارند و از آن جامانده اند، نباید 

نگران باشند.
او بیان می کند: اگر محبت زیارت سیدالشــهدا)ع( در دلشــان 
وجود دارد، ذره ای نگرانی بــه دل راه ندهند. البته افرادی نیز 
وجود دارند که خود نمی توانند عازم این سفر شوند، اما امکان 
کمک مالی به دیگران برای آن ها فراهم است. در اینجا مصداق 
جهاد با مال این اســت کــه هزینه زیارت زائــری که توانایی 
جســمی دارد، اما توانایی مالی ندارد را پرداخت کند. در سیره 
اهل بیت)ع( نیز این موضوع مکرر مشاهده شده که گاهی خود 
اهل بیت)ع( بیمار بوده یا مشــغله داشتند و افرادی را از طرف 
و به نیابت از خود به زیارت می فرستادند. زیارت نیابتی که در 

سیره اهل بیت)ع( به چشم می خورد یکی از راه های درک 
فضیلت زیارت اربعین برای جاماندگان است.

 اعمالی که کمک می کند 
جامانده ها از ثواب زیارت بهره مند شوند

رئیس پژوهشگاه فقه نظام تصریح می کند: افرادی که امکان 
حضور در حماسه بزرگ اربعین را ندارند می توانند با زیارت 
از راه دور، نایب گرفتن و کمک به زائران امام حســین)ع( و 
در نهایت با تقویت محبت و عالقه قلبی خود همراه و همگام 

زائران سیدالشهدا)ع( باشند.
او به روایتی در این زمینه نیز اشــاره کرده و می گوید: امام 
صادق)ع( به سدیر فرمود در منزلت غسل کن، به بام منزلت 
برو و با ســالم به سوی قبر حسین بن علی اشاره کن و سه 
مرتبــه بگو: »َصلَّی اهللُ َعلَْیَک یَا أَبَا َعْبِداهللِ« همانا ســالم از 
دور و نزدیک به حســین بن علی)ع( می رســد. با انجام این 
کار می توانیم از ثواب زیارت امام حســین)ع( در روز اربعین 

بهره مند شویم. عالوه بر آن به خواندن زیارت اربعین که در 
کتب ادعیه آمده بســیار توصیه شده است و اعمالی نیز در 
مفاتیح الجنان ذکر شــده که با انجام آن می توان از راه دور 
زائر حرم حسینی شد. حاج ابوالقاسم دوالبی در پاسخ به این 
پرســش که آیا حضور نداشتن در کربال و پیاده روی اربعین 
حسینی به معنای سلب و حتی عدم توفیق است، نیز توضیح 
می دهد: نمی شود پاســخ به این سؤال را برای همه یکسان 
بیان کرد. در موارد و شرایطی عدم حضور افراد در پیاده روی 

اربعین، مراسم و مناسک آن سلب توفیق است.

 جا ماندن از پیاده روی اربعین سلب توفیق است؟
این پژوهشگر دینی عنوان می کند: اگر فردی امکانات مالی 
و توانایی بدنی الزم را دارد و البته مشــغله مهمی هم ندارد 
اما در عین حال به این ســفر نمــی رود، حتماً توفیق آن را 

نداشــته است. اما اگر کســی می خواهد و 
بســیار مشتاق است به این ســفر برود، اما 
توانایی جســمی یا مالــی الزم را ندارد یا 
کارهای مهمی بر دوش او نهاده شده که به 
واسطه آن کارها امکان حضور در این سفر 
برای او مقدور نیســت، نمی توان گفت این 

فرد بی توفیق است.
او در پایــان یادآور می شــود: چنین فرد 
مشــتاق اما ناتوانی به خاطــر توجه قلبی 
که به زیارت سیدالشــهدا)ع( دارد، همگام 
زائران سیدالشهدا)ع( محسوب شده و در 
این سفر معنوی با آن ها سهیم است. نمونه 
این افــراد ده ها، صدها و هــزاران نیروی 
خدوم، کارمنــدان و فعــاالن عرصه های 
مختلف کشــورمان هستند که نمی توانند 
عرصــه خدمت را رها کــرده و همگی به 
زیارت سیدالشهدا)ع( بروند، اما باید بدانند 
اگر دلشــان با زائران سیدالشهدا)ع( باشد 
حتمــاً در ثواب و پاداش زائران حســینی 
شریک هستند. این حالت محبت درونی، 
ارزشــش کمتر از حضور در زیارت اربعین 
نیست. با اســتناد به این روایت که نیت، 
ارزش باالتــری از عمل دارد، باید قدر این 
حالت را دانســت زیرا حتی در شــرایطی 

ارزشمند تر از رفتن به کربالست.

اگر به کاروان عشق نرسیده اید بخوانید

مرام حسین j در صف جاماندگان اربعین

  زائران اربعین پس از زیارت، راه را برای سایر زوار باز کنند  فارس: نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: استقبال زائران اربعین بسیار خوب بوده و حجم زیادی از عاشقان اباعبداهلل به عراق آمده اند؛ این موضوع در کنار نمایش عظمت اسالم در یک تابلو بزرگ 
معنوی، مشکالتی را هم برای زائران ایجاد کرده است که ناشی از همان حجم عظیم حرکت زائران به سوی نجف و کربالست. وی با تأکید بر اینکه پیاده روی اربعین باید ساماندهی بیشتری پیدا کند، ادامه داد: برای اینکه مشکالت زائران کاهش پیدا کند باید برنامه ریزی بهتری داشته باشیم. 

حجت االسالم سید عبدالفتاح نواب تصریح کرد: اگر کسانی که زیارت کرده اند زودتر به کشور برگردند راه را برای استفاده معنوی دیگران باز کرده و خدمت بزرگی خواهند کرد.

زائران مدت زمان حضور در عراق را کاهش دهند   قدس: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور صبح دیروز گفت: باوجود تعداد زیاد زائر، باالترین رکورد زائر که داشتیم به سال ۹۶ برمی گردد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند؛ امسال فقط حدود بیش از 3 میلیون 
و ۱۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. وی با اشاره به اینکه برخی از هموطنان بدون ثبت نام در سامانه سماح به کشور عراق می روند، اظهار کرد: پیش بینی ما از اول این بود که حداقل 3 میلیون نفر به عراق خواهند رفت، اما اآلن تعداد افرادی که از اول ماه محرم مشرف 

شدند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و از ماه صفر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده است. برای جلوگیری از ازدحام بهتر است زائران مدت زمان حضور در عراق را کاهش دهند.

نذر اندیشه

افرادی که امکان 
حضور در حماسه 

بزرگ اربعین را 
ندارند می توانند 

با زیارت از راه 
دور، نایب گرفتن 
و کمک به زائران 
امام حسین)ع( و 

در نهایت با تقویت 
محبت و عالقه 

قلبی خود همراه 
و همگام زائران 
سیدالشهدا)ع( 

باشند

بــــــرش

   دکتر طاهره رحیم پور ازغدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چرا مدعیان از یاری امام حسینj در کربال جا ماندند؟
مطالعه و بررســی زندگی یاران و مخالفان امام حســین)ع( اعم از خواص و 
عوام، افزون بر تحلیل درست وقایع، سبب عبرت آموزی می  شود. رهبر انقالب 
می فرمایند: تطبیق وضعیت هر زمان کمک می کند بفهمیم خواص باید چطور 
عمل کنند تا وظیفه شــان را انجام داده باشند. در صدر اسالم هم نخبگانی با 
وجود آگاهی از آیات قرآن و احکام اســالمی، به دلیل پیروی نکردن از رسول 
خدا)ص( از کاروان والیت جاماندند و مســیر خالفت مسلمین را به انحراف 
کشاندند. در کربال بعضی افراد از ابتدای قیام تکلیفشان معلوم بود. مانند قیس 
بن مسهر صیداوی که به جرم دفاع از حقانیت امام زمانش از بام کاخ ابن زیاد 
پرت شــد یا عمر بن ســعد از جبهه باطل که پس از نماز عصر به سپاه خود 
فرمان داد: ارکبی و ابشــری. در همین زمینه امام سجاد)ع( می فرمایند: هیچ 
روزی مثل روز حسین نیست که 30 هزار نفر به ایشان حمله کردند در حالی 
که فکر می کردند با ریختن خون آن حضرت به خدا تقرب می جویند. برخی 
نیز مانند حر بن یزید ریاحی در طول نهضت خط خود را مشخص کردند. در 

این بین گروهی از جبهه حق و باطل جاماندند.
نقل شــده که هرثمه بن ســلیم به دلیــل نگرانی از دخترانــش در کوفه با 
وجود شــنیدن حدیث امام علی)ع( در مورد کربال، با امام حسین)ع( همراه 
نشــد. در حالی که بشــیر بن عمر حضرمی با آنکه پسرش در ری اسیر بود، 
بــه امام)ع( فرمود: درندگان مرا زنده زنده بخورند اگر از شــما جدا شــوم و 
 امام بــرای آزادی فرزندش پنج دســت لباس که هزار دینار ارزش داشــت 

به او داد و پسرش آزاد شد.
طرماح بن حکم در مســیر کوفه با امام حســین)ع( مالقات کرد و به ایشان 
 گفت: کاش به سمت یمن بیایید و امام جواب داد: با مردم کوفه عهد و پیمان 
 دارم و باید پیش همان ها بروم. وقتی امام گفت: اگر قصد یاری داری شــتاب 
کن، خدا تو را ببخشــاید؛ طرماح می گوید: آنجا فهمیدم به یاری من احتیاج 
دارند؛ اما می خواست به شهرش برگردد و سفارش های کارهای اقتصادی اش 
را انجام دهد، برای خانواده اش آذوقه فراهم کند و آن وقت خودش را به یاری 

امام برساند.
کارهایش که تمام شــد، با خانواده خداحافظی کــرد و وصیت نامه اش را هم 
نوشــت، در مسیر کوفه بود که سماعه بن زید را دید. سماعه پرسید: به کجا 
می روی؟ طرماح گفت به یاری پسر پیامبرم می روم. سماعه حرف آخر را همان 
اول زد و گفت: بنشین که دارند سرها را می برند، دیگر دیر شده است. عبیداهلل 
بن حر جعفی که در مســیر کوفه چادر زده بود، توســط امام دعوت شد؛ اما 
عبیداهلل گفت: من از کوفه بیرون زده ام که با حسین)ع( روبه رو نشوم. به خدا 

نمی خواهم او را ببینم یا او من را ببیند.
حاال دیگر خود امام به سراغ او رفته و او را به یاری در قیام خود دعوت کردند، 
در آخر عبیداهلل گفت: من حاضرم اسب و شمشیرم را به شما بدهم و شما مرا 
از این کار معاف کن. امام هم فرمود: نیازی نیست، ما خودت را می خواستیم. 
بعد از عاشورا عبیداهلل آن قدر گریه کرد و پشیمان بود که بعضی ها می گفتند 

اآلن است که جان بدهد.
بعضی ها اگرچه در مقابل امام حسین)ع( قرار نگرفتند اما برای یاری او هم خود 
را نرساندند. ربیع بن خثیم که عبادت کردنش زبانزد بود از همین دسته است. 

او از شهادت حضرت علی)ع( تا واقعه کربال حدود 20سال در گوشه ای در حال 
عبادت بود، تا آنجا که بعضی ها گفتند او در این مدت هیچ کالمی جز ذکر خدا 
نگفته است. وقتی فهمید چه بر سر خاندان پیامبر اسالم آمده است، ناراحت 

شد و اظهار تأسف کرد.
یعنی حسین)ع( به قتلگاه می رود و عابدانی هستند که از سجاده برنمی خیزند؟ 
طولی هم نکشــید که پشیمان شد، می گفت کاش به جای همان ابراز تأسف 

همان ذکر خودم را ادامه می دادم. 
برخی از خواص چون حضرت عباس همیشه در خطر وسوسه دشمن برای جا 
ماندن بودند. نقل شده وقتی شمر فریاد زد،  ای خواهرزاده های من کجایید؟ 
قمر بنی هاشــم پاسخ نداد، تا اینکه امام حسین)ع( فرمود: پاسخ او را بدهید 
اگرچه نابکار اســت. عباس بن علی پرسید: چه می گویی؟ شمر گفت: تو در 
امانی. آنگاه اباالفضل)ع( فرمود: لعنت خدا بر امان نامه ات، من در امان باشم در 

حالی که پسر پیغمبر)ص( در امان نیست.
در واقع ایمان، بصیرت و شــهادت طلبی ســبب شد خواص و عوام حق طلب 
پشت سر ولی زمان خود تا لحظه شهادت بایستند. پیامبر)ص( در مورد عمار 
می فرماید: ایمان با گوشــت و خون عمار عجین شده است. یاران وفادار امام 
حسین نیز وقتی امام بیعت را از آنان برداشت، گفتند ما از تو حمایت می کنیم 

تا در محضر دوست به شهادت برسیم. 
گفتنی اســت، روحیه جهاد و شهادت، آنان را از دعا و نیایش غافل نکرد، به 
همین دلیل امام یک شــب از یزیدیان مهلت خواست تا با یارانش با تالوت 
قرآن، نماز و دعا، روح و جان خود را صفا بخشد. برای علل جاماندگی می توان 
به عواملی چون عشــق به منافع دنیوی، تــرس از زیان، عافیت طلبی، تقلید 
کورکورانه و پیروی نکردن از ولی زمان اشاره کرد که سبب جاماندگی از کاروان 
امام حسین شده است. در مورد عافیت طلبی برخی از شیوخ کوفه نقل شده 
که بر تپه ای ایستاده و نبرد عاشورا را نظاره می کردند و با اشک و ناله از خدا 

می خواستند امام را یاری کند.
ســعد بن عباده به آنان گفت :  ای دشمنان خدا به جای دعا او را یاری کنید. 
عالقه به زرق و برق دنیا نیز مانع پیروی از حق است؛ چنانکه امام صادق)ع( 
خطاب به یکی از کارمندان دستگاه بنی امیه که ثروت بسیاری اندوخته بود، 
فرمود: اگر بنی امیه کســانی چون شما را نداشتند که سیاهی لشکر شوند و 

بجنگند، هرگز حق ما را غصب نمی کردند.
در مورد تقلید کورکورانه عوام، امام علی)ع( می فرماید: گویا چهارپایانی هستید 
که چوپان شما را به آبشــخوری مسموم و آلوده می برد. به واقع اگر ترس بر 
شــریح قاضی مسلط نمی شــد در کربال تقدیر طور دیگری رقم می خورد. او 
بــرای حفظ جان و موقعیتش به دروغ طرفداران هانی بن عروه را از محاصره 
کاخ عبیداهلل بن زیاد پراکنده کرد وگرنه شکست یزیدیان آن روز حتمی بود و 

حسین به مسلخ نمی رفت.
رهبر معظــم انقالب می فرمایند: هر زمان عده ای که برای محبت به خانواده 
و حفظ مقام و جان، خدا را رها کنند؛ زیاد شــوند؛ آن وقت امام حسین)ع( به 
مسلخ کربال خواهد رفت. تنها چیزی که می تواند دین یاران آگاه را حفظ کند، 

پیروی از رهبری بر حق جامعه است.

یادداشت

یک پیشنهاد به جاماندگان اربعین

اربعین تنها یک احساس خوب نیست

در برنامه ها و مصاحبه های تلویزیونی نباید اربعین را 
به یک احساس خوب تقلیل دهیم، بلکه باید بگوییم 
هر کس به اربعین می رود، آماده یاری حســین)ع( 

است.
مؤمنانی که از راه دور در پیاده روی اربعین حســینی 
شرکت می کنند، تنها برای عزاداری امام حسین)ع( 
حاضر نمی شــوند، زیرا اگر بنا بــود عزاداری صورت 
گیرد، در روز عاشــورا و در محافل و محالت مختلف 
عزاداری انجام شده بود. همچنین این افراد تنها برای 
پاسداشت یاد اباعبداهلل)ع( نیز در این مراسم شرکت 
نمی کننــد، زیرا برای پاسداشــت الزم به حضور 20 
میلیون نفر جمعیت نیســت. بنابراین باید تعاریف و 
ادبیات دقیق تری از حماسه اربعین به جهانیان منتقل 

کنیم.
پیــاده روی اربعین تنها برای گریه نیســت. اگر چه 
گریه برای امام حســین)ع( بهشت را واجب می کند، 
اما پیــاده روی اربعین فراتر از این اســت. حتی این 
مراســم فراتر از زیارت است که اگر چنین بود، امام 
حسن عسکری)ع( میعادگاهی جهانی برای آن تعیین 

نمی کرد.
در ســجده زیارت عاشــورا می خوانیم »خدایا من را 
ثابت قدم در مســیر اباعبداهلل)ع( قــرار بده« که این 
ثبات قدم بیش از عزاداری و زیارت اســت. در زیارت 
اربعین نیز می خوانیم »من آمده ام و آماده ام تا شما را 
یاری کنم«؛ بنابراین نباید اربعین را به یک احساس 
خــوب تقلیل دهیم، بلکه باید تبیین کنیم هر که به 

اربعین می رود، آماده یاری حسین)ع( است.
برای تعریف حماســه اربعین بایــد از کلمه وفاداری 
اســتفاده کنیم. اربعین حماسه ای است که توجهش 
به ولی عصر)عج( بیشتر از توجه به اباعبداهلل)ع( است. 

در واقع اربعین مانند زیارت عاشورا بنا دارد پیوندی 
میان عاشورا و ظهور برقرار کند. 

افرادی کــه فداکارانه در حماســه اربعین به میدان 
می آینــد و اموال خود را خــرج می کنند، اگر آینده 
مهدوی را مدنظر نداشــته باشــند، چنین نخواهند 
کرد. ســرمایه مهدوی اربعین بایــد مورد توجه قرار 
گیرد، بنابرایــن زمانی که رهبر معظم انقالب بر غنا 
بخشیدن به محتوا و معرفت اربعین تأکید می کنند، 
باید در مســیر ظهور تالش کنیم که در این صورت 

پیام اربعین غنی تر خواهد بود.
اربعین مســلکی فرادینی و فرامذهبی شده است و 
برای نجات بشــریت آمده اســت. این رویداد الگوی 
ســبک زندگی در تمدن عظیم اســالمی است و هر 
که بنا دارد تفاوت تمدن اســالمی را با سایر تمدن ها 
از جمله تمدن غربی مالحظه کند، باید به بررســی 
اربعین بپردازد. اربعین امتحان بی ســر و صدا و مهم 
خداوند از مردم عصر امروز اســت و شــاید امتحان 
خداوند از مردم این عصر برای یاری امام زمان باشد. 
البته شرکت در اربعین واجب نیست، اما چه بسا در 
آینده پس از ظهور و یا آینده قیامت از ما سؤال کنند 
چرا نســبت به اربعین کوتاهی کردید؟ چرا در خانه 
نشســتید یا برای حضور مرخصی نگرفتید و یا حتی 
زمینه حضور فرد دیگری را مهیا نکردید؟ اگر جواب 
دهیم حضور در پیاده روی واجب نبود، بی شک به ما 
گفته خواهد شد شب عاشورا امام حسین)ع( فرمود 
یاری من واجب نیســت، پس چرا یارانش ایشان را 
ترک نکردند. پیشــنهاد می کنم افرادی که امسال به 
هر دلیلی قادر به حضور در مراســم اربعین نیستند، 
شــخصی را به جای خود بفرستند و هزینه های سفر 

او را تأمین کنند. 
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س
,۹
۸۰
۹۱
۱۴

١٠۵٧٠٠٠۴٢٠٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٧٠ و︫   ︋﹟روان ﹝﹫﹠﹢در ﹇︤و ️﹞﹑  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹞﹫︀ران︨ 
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ء ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹁﹢ت 
 ١٣۶٠,٠۶,٢٧ ︡﹛﹢︑ ١۴٢٢ ︑︀ر ﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٣٢٢٩٨۵٧٨۵ ﹁︣ز﹡︡ ︻︊︀س︫   ︫﹤  ︋﹩︀︎︣ ︀﹇﹫︀ت آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀︎  ︠︀﹡﹛ ﹝﹠︀ز︋ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ : ﹇︤و﹟ ︠﹫︀︋︀ن ﹫︡ری ﹋﹢﹥ ︨ــ︐︀ره ︎﹑ک ٢٢ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٣۴١٣٩١٧٧۵۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ء ︗︤﹍︀﹟ ﹡︀﹝︊︣ده ﹎︣د︡ ﹜︢ا 
﹞︀ره ﹝﹙﹩  ︀﹡﹞︀ ﹁︀︵﹞﹥ ﹝︣﹡︡ی︫  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٨٨٩۵۶٧۶۶٧ و︠  ﹫︡ ﹝﹢︨﹢ی︫   ︨﹟︡﹛ا ︿﹫ ︪ــ︣ح ذ﹏ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ : آ﹇︀ی︨  ا︨ــ︀﹝﹩ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀︋ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٣٢٣٣١٠٩۴٣ و ر﹇﹫﹥ ︗︊︀ری︫  ︽︣ی ︗︊︀ری︫  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٣٢٢۶١١٨۶٩ و︮   ︫﹩﹨︀﹠  ︎﹩﹠﹫﹍ ش﹢﹞ ۴٣٢٢۶١۶۶٠٧ و

۴٣٢٣٢٧٩۵۵٨ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ︀︎︣︎﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٣٢٢٩٨۵٧٨۵ و ︠︀﹡﹛ ا︫︣ف ﹝﹑ر︲﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٣٧٨٩٨٠٨٧۵
(۶٣٠١١۵) ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و 

س
,۹
۸۰
۹۱
۱۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪︐︀ر دام ا﹢ان ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٨٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٢٧۶۶۶١٠
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از﹝︊﹙︼ 
 ﹐︀  ︋﹅︣︵از (ــ︀لــ﹉ ﹝﹫﹙﹫︀ردو︮︡و︎﹠︖ــ︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر)١,١۵︋ــ﹥ ٠,٠٠٠,٠٠٠(︀ل︀ر︮︡و︎﹠︖ــ︀ه ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ر) ــ︀ل۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠ر
 ﹉)١,١۵ــ︣﹋️ ﹝︊﹙ــ︼ ٠,٠٠٠,٠٠٠  ︫﹤︀﹞︣ــ ︣دا︠️ ﹡﹆︡ی ا﹁︤ا︩ ﹡﹞﹢د در﹡︐﹫︖﹥︨   ︎﹏﹞ ︀م ﹝﹢︗ــ﹢د وازــ ︋︣دن ﹝︊﹙︼ ا︨ــ﹞﹩︨ 
﹝﹫﹙﹫︀ردو︮︡و︎﹠︖ــ︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ١٠٠ ︨ــ﹛ ︋︀﹡︀م ︋﹥ ارزش ﹨︨︣ــ ﹜︀زده ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و︎︀﹡︭︡﹨︤ارر︀ل ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀ 
 ︩و﹝︀ده ﹝︣︋﹢ط درا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح ︫︡ ︲﹞﹠︀ ﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا ️﹁︀ ︩رت ﹡﹆︡ی ︎︣دا︠️ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ا﹁︤ا﹢︭︋

︨︣﹝︀﹥ ︵﹩ ﹎﹢ا﹨﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ︫﹞︀ره ۴۶٨١,۵۴,۴٢ ﹝﹢رخ١٣٩٧,١٠,١۶︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی ︫︺︊﹥ ا﹢ان ﹡﹆︡ا ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️.
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹢ان (۶٢٩٩۵١)

ـ︣﹋️ ا︋︣ ︑︖︀رت   آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
ا︑︣ک ﹋﹫﹞﹫︀ ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ١٢۵٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١۴٠٠۶٣٢۶٨٨۴
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - 
﹥ ﹇ــ︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب  ا︻︱ــ︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه︋ 
﹎︣د︡﹡ــ︡: آ﹇︀ی ﹞﹫ــ︡ ︻﹙﹩ زاده ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
︋ــ︡ری  ﹝﹞︡﹁ــ︣زام  آ﹇ــ︀ی  و   ٠۶٣٩۴٣۵٨٢٣
﹁︣﹞ــ︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠۶٣٩٨٣۴۶٣٩ و آ﹇︀ی 
﹁︣د﹟ ︵︣ا﹇﹩ ﹁︣د ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨١٧٢٣٣۶١ 
 ١٣٩٩,١٠,١٨ ︋︣ای ﹝︡ت ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 
 ﹟و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︨﹀︣ا ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔ ︹︗︣﹞

(۶٢٣٧۴۵)

س
,۹
۸۰
۹۰
۴۵

︠︡﹝ـ︀ت  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
﹀︀︸︐﹩ و ﹝︣ا﹇︊︐ـ﹩ ﹡︷﹛ آوران ﹁︖︣ 
﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ︋︭﹫︣ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری︋ 
۴٢٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴۶۶٣٢۶۵

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٧,١٢,٠۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - آدرس 
ــ︣ ا﹑م  ︨︣ــ︐︀ن ا﹑م︫  ــ﹥ : ا﹑م︫  ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 
﹨︀﹡﹫ــ﹢ان ︠﹫︀︋︀ن ︠︀︑﹛ ﹋﹢﹥ ︫ــ﹫︡ ︗﹙﹫﹏ ﹝﹞︡ی 
︧︐﹩  ︣﹫﹫︽︑ ۶٩٣١٩٨٩١۶۴︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥   ︎︡﹋
ا︮ــ﹑ح ﹎︣د︡ . رو﹡﹢︫ــ️ - ﹁︣﹝︀﹡︡﹨ــ﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
ا︨ــ︐︀ن ا﹑م ︋︀ز﹎︪ــ️ ︋︪ــ﹞︀ره ١٧,۵,٧,١۵۴۵,۵ 

﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١۶ ︗️ ا︵﹑ع .
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۶٢٩٩٣٩)

س
,۹
۸۰
۹۱
۱۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ر︨︀﹜️ ﹁︱﹏ 
﹎﹠︀︋︀د ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۵ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٨١۶٣۶٠

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ٩٨,١٣٣٩٠٠ ︫ــ﹞︀ره  ﹡︀﹝ــ﹥  و   ١٣٩٨,٠٢,٠٢ ﹝ــ﹢رخ 
﹝﹢رخ ٩٨,٠٣,٠۵ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د ا︨﹑﹝﹩ 
 ﹏︀ذ ︫︡ : -﹝﹢اردی ︋﹥ ︫︣ح ذ︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑
︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ا﹜︀ق ﹎︣د︡: - ︑﹢﹜﹫︡، ﹡︪︣ و 
︎︩ آ︔︀ر ︮﹢︑﹩ و ︑︭﹢︣ی ﹝﹢︨ــ﹫﹆﹫︀﹩ ︎︦ از 
ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر 

︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 

︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (۶٢٩۴٨۶)

س
,۹
۸۰
۹۱
۱۰

ـ︣﹋️ ︑﹢︨ـ︺﹥ و  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات︫ 
 ﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︻﹞ـ︣ان دو︾︀رون︫ 
︠ـ︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٣۴١٣٨ و 

١٠٣٨٠۴٩٣٣٩٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ 
︫ــ︡:  ا︑ــ︀ذ  ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٨,٠۶,١۶
﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹞︡ر︨ــ︐﹞﹩  آ﹇ــ︀ی   -١
︫ــ︣﹋️  از  ﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩  ︋ــ﹥   ٠٨٨٩٢۴۶۴٨٣
︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫ــ︡ی و ︑﹢ز︺﹩ ﹡﹫﹊﹢﹋︀ران ﹝︊︐﹊︣ 
 ــ﹢س ︋︣ای ﹝︡ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡ــ︡ه ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر︑
١۴٠٠,٢,٢٨ ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

 .︡آ﹇︀ی ﹁︣ا﹝︣ز ︨﹙︴︀﹡﹩ ﹎︣د ﹟︤﹍︀︗
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۶٢٩٣٩۴) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۹۱
۰۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹁︣ا﹎︀﹝︀ن ︨︊︤ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣︐︧﹎
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٨٧٧ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۶٣٧۵٩
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ -آ﹇ــ︀ی ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹁﹢﹐دــ︀ن ﹡︥اد 
﹋︡﹝﹙ــ﹩: ٠٩۴٠۶۵٩٢۴٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ 
 ۴۵٧٩٨۵٩۴٨٠﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︺︪︣﹛ر ا﹢ آ﹇︀ی ا︋﹢︵︀﹜︉︎ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل 

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

(۶٢٩٣۶١) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۹۰
۸۰

﹁︣ا﹎︀﹝ـ︀ن  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
 ﹤ ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︨ـ︊︤ ﹎︧ـ︐︫︣ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٠٨٧٧ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙ـ﹩ 

١٠٣٨٠٣۶٣٧۵٩
﹝ــ﹢رخ  ﹝︡ــ︣ه  ﹨﹫ــ️  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹤︀﹞︨︣ - ︀ذ ︫︡ : ١︑ا ﹏١٣٩٧,٠٨,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
︑︺︡ی ︫ــ︣﹋️ ︵ــ﹩ ﹎﹢ا﹨﹩ ︫ــ﹞︀ره ۶٠,٩٧,٩٨٩۴٠٨ 
﹙﹢ار  ــ︺︊﹥︋  ︀﹡ــ﹉ ر﹁︀ه ﹋︀ر﹎︣ان︫  ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٧,٠٨,٠۵︋ 
︑ــ﹢س ︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۶۵٠,٠٠٠ ر︀ل ︎︣دا︠ــ️ ﹎︣د︡. در 
﹡︐﹫︖ــ﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣دــ︡ : ﹝︀ده ۵ : 
︨︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ١٠٠ 
︨﹛ ١٠,٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀ ︎︣دا︠️ 

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

(۶٢٩٣۵٩) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۹۰
۶۸

س
,۹
۸۰
۹۱
۰۷

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀زر﹎︀﹡﹩ ﹋﹫︀﹡︪︣ق ا︣ان︫   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۶٣٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴٣٩۴٣

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ﹢ر︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٣۵٣٨۶١ آ﹇︀ی ا﹞︀ن ︻︡ا﹜︐﹫︀ن ︻﹙﹩︎   ︫﹤ ﹢ر︋  ︻︊︀ر︑﹠ــ︡ از آ﹇ــ︀ی ︊﹫︉ ا﹜﹥ ︻︡ا﹜︐﹫︀ن ︻﹙﹩︎ 
٠٩۴۶٧٢٩۶٣٨ ︠︀﹡﹛ ︻︤︤ آ︾︀ ︔︀﹝﹠﹩ ︎﹢ر ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٣٨۴١٢٠ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ ٢- آ﹇︀ی ﹝︣︑︱﹩ 
︀زرس   ︋️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۵٣٠٠٨٨٠︋   ︫﹤ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا﹋︊︣ی︋   ︋️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٢۵٠۵٠۴١︋   ︫﹤ ﹝︡دی︋ 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
(۶٢٩٣٩٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۹۱
۰۶

︣ا︨︀ن   ︠️︺﹠ ︀زر﹎︀﹡﹩ ﹎︀س︮   ︋﹩︑︀﹞︡  ︠﹩︨︡﹠﹞ ﹩﹠﹁ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٨۵٣٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٣٩٠٧۵

 ﹩﹇︣︵ ﹩﹡︡﹞︣︋ ﹟﹫﹞ا﹇︀ی ︨﹫︡ ا ︡︀ذ ﹎︣د︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٧,١٠,١٠﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︗ ا︨︐﹠︀د ︮﹢رت ﹤︋
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٩٠۵۵۵۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︠︀﹡﹛ ﹨︡ی ﹋︀︫ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨١٧۴٧٩٧ ︋﹥ 
 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋٠٩٠٠۵٨۴٧۵٠ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ﹩﹇︣︵ ﹩﹡︡﹞︣︋ ︡﹝︣ه -آ﹇︀ی ︨﹫︡ا︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨
︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️   ︋﹩﹊﹡︀ ︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ و︋  ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. و﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ︫ــ︣﹋️︋ 

﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۶٢٩٣۶۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

 آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ اول)
 ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از  ﹏ذ ︳شركت مجتمع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫︣ا

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۹
۱۵
۳

︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره  M-9540747-MD ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٠٢۵/٩۶ ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ و ﹝﹠︀﹇︭﹥
P/F PNEUMATIC IMPACT WRENCH "HI-FORCE " ︡︣︠ ︫︣ح ﹝︐︭︣ ا﹇﹑م در︠﹢ا︨︐﹩

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٢/٠۵٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل  ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
 ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋︭﹢رت ﹊﹩ از︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ ا﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︫﹞︀ره 

١٢٣۴٢٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ه  ﹝﹢رخ ٩/٢٢/٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر 

۴١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ﹝︊﹙︼ ︋︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥
١٣٩٨/١٠/١٨ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹁﹠﹩ ٩٨/٩/۵ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨﹠︀د ︋﹥ وا ﹏﹢︑ ︀ر︑
١٣٩٨/١١/٨ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨/١٠/٧ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات

 ا︨︐︀ن ︋﹢﹢﹚︧︻ ،︫︣﹥، ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی ︎︀رس، ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩، ﹁︀ز ٢و٣ 
،︨︀︠︐﹞︀ن ︨︐︀د،︵︊﹆﹥ دوم ،اداره ︣︠︡ ،ا︑︀ق ٢١٧،︑﹙﹀﹟ ٠٧٧٣١٣١٢٢٢٠و ٠٧٧٣١٣١٢٢٧٧  آدرس و ︑﹙﹀﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار

.  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟  ٢٢٢٧-٠٧٧٣١٣١٢٢٢٠ (﹝︖︐︊﹩ در﹎︀﹨﹩ ) ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀︣ا︗︺﹥ و﹞ WWW.SPGC.IR ️︀  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

/ع
۹۸
۰۹
۱۴
۲

ــ︀︍︀ ١٣٢  ﹝ــ︡ل ١٣٨٩  ــ﹢اری︨  ﹢درو︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 3847959 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ S1422289219746 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٩۴ 
ج ١۵ ا︣ان ٣۶ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹝﹢︨ــ﹢ی  

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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۹۸
۰۹
۱۴
۳

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ و ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ آ︀︎ــ﹩ 
 0E4HA2315275 ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  CC١۶٠
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NE8***160R8902144 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٩٧٣٣ اــ︣ان ٧۶۴ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︡ی 
︠﹙﹫ــ﹏ زاده ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢ا︗﹥ زاده  ﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ︾︤ا﹜ــ﹥︠ 
﹡﹢︠﹠ــ︡ان ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝︷﹀ــ︣ ش ش ۴۴٨٣ ︮ــ︀دره 
﹝﹆︴ــ︹  در   ٠٠۶٣٩٠٩٧٩٠ ﹝﹙ــ﹩  ﹋ــ︡  ︑ــ︣ان  از 
﹜﹫︧ــ︀﹡︦ ر︫ــ︐﹥ ﹁﹫︤ــ﹉ ﹋︀ر︋ــ︣دی  ︮ــ︀دره از 
وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢٠۶۴۵۵-

١٣٨٨﹝﹀﹆ــ﹢د  ︠ــ︣داد   ٢  ــ︀ر︑ و   ۶/٧۵٢٩
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ا︻︐︊ــ︀ر  ﹁︀﹇ــ︡  و  ا︨ــ️  ﹎︣دــ︡ه 
﹥ دا﹡︪﹍︀ه  از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡ دا﹡︪﹍︀ه آزاد   ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨آزاد ا
 ︦︎︣د ﹩﹀︨﹢ ︀رراه ا︨︐︀د ا︨﹑﹝﹩ ﹇︀︨﹛ آ︋︀د
 .︡﹫︀﹝﹡ ︀ن  ار︨︀ل﹍︐︠﹢﹞دا﹡︪ــ﹍︀ه اداره دا﹡︩ آ
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ل  ﹝ــ︡ ی  ز ر و ﹋︪ــ︀ ر  ﹋︐ــ﹢ ا ︣︑ ︨ــ︊︤  گ  ︋ــ︣
﹑ک  ١٢  ا︣ان ٨٢٢  ﹞︀ره ︎   ︫﹤  ︋EUROPARS704
ک ١٨ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر HC532277WKA05  و 
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ TA44A1CBU686 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و آردی ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ 
︪ــ﹞﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٨٣ج١۴ ا︣ان 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11784045580 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗︺﹀︣ ز︀︊﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه   ︋13447742

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــه 139704006092003409 (9700204) له مريم باقرى  ــب پرونده اجرائى كالس به موج
ــماره ملى 6359485451 به موجب سند ازدواج به شماره 1768- 1387/07/09  فرزند محمد ش
جمعاً در قبال 50 عدد سكه تمام بهار آزادى اصل طلب به انضمام حقوق دولتى عليه ورثه مرحوم 
محمود همتى ريخته گر فرزند كرباليى على اجرائيه صادر و اجرائيه در روزنامه منتشر گرديد سپس 
ــت بستانكار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1181 فرعى از 170- اصلى بخش 10  به درخواس
ــماره چاپى 716074 ثبت و سند صادر  ــهد اراضى چاه خاصه در دفتر 926 صفحه 395 به ش مش
ــهد جاده قديم قوچان  ــت گرديد. برابر نظريه كارشناسى پالك فوق به آدرس مش ــده و بازداش ش
خيابان توس 192 درب اول سمت راست بازديد گرديد. سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه زمين 
به مساحت 5020 مترمربع از اراضى شاه خاصه به نشانى فوق كه  عرصه آن موقوفه آستان قدس 
و استيجارى به موجب سند رسمى شماره 67231- 1381/12/15 دفتر 68 مشهد مى باشد. ملك 
ــاحت حدود 100 مترمربع مشتمل بر يك اتاق، آشپزخانه،  ــاز به مس داراى يكباب خانه قديمى س
پذيرايى، سرويس بهداشتى بوده و محوطه آن خاكى و داراى تعدادى درخت مى باشد. ملك داراى 
داراى ديوار داخاى آجرى و گلى و ديوار خارجى با نماى سيمانى و درب فلزى ماشين رو و داراى 
ــى سه دانگ به  ــاير عوامل در كارشناس ــت. با عنايت به گزارش و س ــعابات آب و برق و گاز اس انش

مساحت 2510 مترمربع از ششدانگ به مبلغ 10/500/000/000 ريال ارزيابى و قطعى گرديد.
با حدود و مشخصات:

شماالً: بطول 100 متر ديوار بديوار پالك باقيمانده 170- اصلى باغ قربان پور
شرقاً: بطول 50/20 متر درب و ديوار به خيابان

جنوباً: بطول 100 متر ديوار بديوار باغ آقاى شريعت رضوى از باقيمانده 170- اصلى
غرباً: بطول 50/20 متر بديوار باغ آقاى عبدالعلى اعتمادى باقيمانده 170- اصلى

حقوق ارتفاقى: ندارد
لذا مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 1398/09/23 
از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 3/000/000/000 ريال شروع و به باالترين 
ــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،  قيمت پيش
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش باش
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد،  ــده يا نش قطعى آن معلوم ش
ــد و نيم  ــترد خواهد ش وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده 
روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعى 

بودن ملك اين اداره تعهدى بابت تخليه و تحويل ملك ندارد. آ- 9809087 م.الف 159
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى دعوت از مجاورين
ــن مويدى به وكالت از طرف آقاى محمدكاظم مويدى احداز  ــت آقاى محس ــب درخواس حس
ــتان پالك 67 فرعى واقع در اراضى كنگ پالك  ــش دانگ يك قطعه دالس ــاع ش مالكين مش
ــهد، مبنى بر نقشه بردارى و صدور سند مالكيت تك برگ، با توجه به  54- اصلى بخش 6 مش
ــى به مجاورين، بدين وسيله در اجراى كد 914 م.ب. ثبتى  اعالم مالك مبنى بر عدم دسترس
ــماره 90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، بدين  و بخش نامه ش
وسيله به اطالع مالكين مجاور و ساير مالكين مشاعى پالك به آدرس: بعد از روستاى كنگ- 
ــت- جنب رودخانه كه عبارتند از: پالك هاى 68 و 66 و 65 و 62 و 229 فرعى  ــمت راس س
ــاعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1398/8/11  ــاند، نماينده و نقشه بردار اين اداره در س مى رس
ــته است  ــه بردارى حضور خواهند يافت، شايس در محل وقوع پالك جهت معاينه محل و نقش
ــاعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع  مالكين و متصرفين فعلى پالك هاى مجاور در روز و س
حقوق احتمالى خويش در محل حضور يابند، عدم حضور مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد 

شد. آ- 9809088 م.الف 160
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9600076
ــى 85683 مورخه  ــند رهن ــتناد س ــاد ايرانيان (در حال تصفيه) به اس ــار اعتم ــى اعتب تعاون
ــه 9600076 در قبال  ــماره كالس ــت ش ــه تح ــهد اجرائي ــه 51 مش 1390/04/04 دفترخان
ــال) اصل طلب عليه  ــت ميليون ري ــال (پنجاه و پنج ميليارد و دويس 55/200/000/000 ري
ــگرى و رستورانهاى كشتى رويايى شانديز به شماره ثبت 26023 اداره  مجتمع اقامتى گردش
ــه ملى 10380414392 با امضاى مديرعامل و رئيس هيئت  ــركتهاى مشهد و شناس ثبت ش
مديره آقاى محمد رافت نيا فرزند ابوالقاسم داراى شماره شناسنامه 100 صادره از مشهد متولد 
1345 به شماره ملى 0940597756 به آدرس شانديز انتهاى بلوار آبشار پالك 9 قطعه پشت 
كشتى بعنوان راهن ناميده مى شود. كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1394/09/02 و اتمام 
مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء و قطعيت مبلغ ارزيابى تقاضاى 
تعاونى مبنى بر ارزيابى و مزايده شش دانگ دو قطعه از بذرافشان و دالستان پالك 3 فرعى از 
ــش مشهد با سه جلد سند مالكيت به شماره هاى ثبت 11002 و 59818  97 اصلى بخش ش
در صفحه 539 و 522 و 365 دفتر 84 و 331 به شماره چاپى 523910 الى 523912 واقع 
در شانديز انتهاى بلوار آبشار در ابرده سفلى پالك 9 مى باشد كه به مساحت 2500 مترمربع 
برابر مشخصات مندرج در سند با حدود اربعه شماالً اول 78/25 متر و دوم 21/13 به ممر عام 
شرقاً بطول 11/17 متر به ممر عام جنوباً اول 9/56 متر دوم 2/74 متر سوم 6/61 متر چهارم 

ــم 66/35 متر همگى به ممر عام غرباً در شش قسمت كه  18/24 متر پنجم 21/73 متر شش
ــت اول 17/99 متر دوم 6/22 متر سوم 5/99 متر  ــوم و چهارم شمالى اس ــمتهاى دوم، س قس
ــم 12/76 متر همگى ديوارى است به پالك 4، 7، 6  چهارم 7/33 متر پنجم 14/12 متر شش
ــهردارى شانديز كاربرى  ــاس نامه مورخ 1393/12/15 ش فرعى و حقوق ارتفاعى ندارد و براس
اين ملك توريستى و عرض معبر در ضلع جنوبى 12 متر مى باشد و با توجه به شواهد و قرائن 
موجود ساختمان فعلى كشتى در حد اجراى سقف و ستون نيمه تمام رها شده و تقريباً خارج 
از اين پالك احداث گرديده است ارزش عرصه شش دانگ پالك ثبتى ياد شده در حال حاضر 
ــكل هندسى، ممر دسترسى، و ساير عوامل مؤثر مبلغ  ــاحت، ش با توجه به موقعيت ملك، مس
ــت  ــال معادل دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابى گرديده اس 12/500/000/000 ري
كه برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مديون مى باشد. فلذا برابر اعالم دفتر بازداشتى مبنى بر 
ــتى مى باشد مزايده در روز يكشنبه مورخه 1398/09/03 از ساعت 9  اينكه ملك فاقد بازداش
الى 12 ظهر در محل شعبه اجرا طرقبه واقع در طرقبه ويال شهر، نبش امام رضا 41 شروع و 
ــنهادى نقداً واگذار ميگردد ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى  به باالترين قيمت پيش
ــاعت مقرر برگزار خواهد شد  ــه روز مزايده روز بعد در همان محل و در س مصادف گردد جلس
و نيم عشر اجرايى و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و 

نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9809089 م.الف 161
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000165/1(9800176)
ــماره ملى  ــنامه 6038 و ش ــماره شناس ــين به ش ــيله به جواد براتيان فرزند غالمحس بدينوس
ــه139804006228000165/1 كه  ــد1342/6/3 بدهكار پرونده كالس 0779045998 متول
ــناخته نگرديده ايدابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج 10204- ــت ش برابر گزارش مامور پس

ــش  ــور مبلغ هفتصد و نود و ش ــما و فرزانه سلحش 1368/9/15 دفتر ازدواج 18 درگز بين ش
ميليون و چهار صد و شصت و هفت هزار و سيصد و سى و يك ريال بدهكار مى باشيد كه بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه 
صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب  اس
است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد.9809132
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

آگهى مزايده اموال غير منقول ( اسناد ذمه)
 ((آگهى مزايده اموال غير منقول))

ــدور اجرائيه عليه خانم كوكب  ــت ص ــيبانى درخواس آقاى توكل فتحى و خانم عصمت اعراب ش
ــت  ــه ى 9600135 در قبال مبلغ چهار ميليارد و دويس ــى را نموده و اجرائيه تحت كالس فتح
ــالغ اجرائيه در مورخ  ــوده كه پس از اب ــزار ريال صادر نم ــار ميليون و پانصد ه ــت و چه و بيس
ــناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى  1396/05/02در پايان مهلت مقرر در ايين نامه اجراى مفاد اس
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ عرصه و اعيان يك باب منزل پالك يكصد و پنجاه  بس
ــش 1 طبس به آدرس  ــت اصلى واقع در بخ ــتاد و هش ــى از يك هزار و نهصد و هش ــه فرع و س
ــت و چهل هزار ريال  ــهرك كوثر به مبلغ دو ميليارد نهصد و هفتاد ميليون و دويس طبس - ش
ــخصات و توصيف اجمالى  ريال (2,970,240,000ريال ) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود مش
ملك برابر گزارش در روز ارزيابى بدين شرح مى باشد ملك ارزيابى شده و در تصرف خانم كوكب 
ــد با جميع ملحقات ومتعلقات كه محدود است شماال ديواريست به طول 12 متر  فتحى مى باش
به باقيمانده 1988 اصلى شرقا در دو قسمت اول به ديوار بطول 3,25 متر به 1988 اصلى دوم 
ــت بطول 4,75 متر به  ــه 1988 اصلى جنوبا درب و ديواريس ــوار بطول 30,92 متر ب ــوار بدي دي
خيابان غربا در ده قسمت كه قسمتهاى سوم و پنجم و هشتم آن جنوبى است اول ديوار به ديوار 
بطول 2,70 متر به باقيمانده 1988 اصلى دوم بديوار بحلول 2,16 متر به باقيمانده 1988 اصلى 
سوم بديوار بطول 1,20متر به باقيمانده 1988 اصلى چهارم بديوار بطول 9,40 متر به باقيمانده 
ــم بديوار بطول 3,30 متر به  1988 اصلى پنجم بديوار بطول 1,95 متر به باقيمانده 1988 شش
باقيمانده 1988 اصلى هفتم بديوار بطول 2,90 متر به باقيمانده 1988 اصلى هشتم ديوار ديوار 
بطول 4,15متر به باقيمانده 1988 اصلى نهم ديوار بديوار بطول 10,73 متر به باقيمانده 1988 
اصلى دهم ديوار پست بطول 3,25 متر به باقيمانده 1988 اصلى حقوق ارتفاقى ندارد ششدانگ 
عرصه و اعيان كه ذيل ثبت 25897 صفحه 68 دفتر 154 بنام مرحوم حسين طالبى مقدم فرزند 
ــند صادر و تسليم گرديده كه برابر تقاضاى بستانكاران پرونده اجرايى از بابت مهريه  على اكبر س
مرحوم مليحه فتحى از محل سهم االرث خانم كوكب فتحى احدى از ورثه مرحوم حسين طالبى 
ــاحت 298,81 متر مربع و  ــت گرديده و كه موقعيت مكانى پالك مورد نظر به مس مقدم بازداش
ساختمان مسكونى در طبقه همكف حدود 156 متر مربع مى باشد ملك داراى 1 انشعاب آب ،1 
ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى فوق در روز سه شنبه مورخ  ــد و مزايده شش امتياز برق مى باش
نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود هشت از ساعت نه تا دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد و 
امالك طبس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا واگذار مى گردد ضمنا مبلغ حق مزايده 
و نيم عشر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 
ــه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد  ــد. چنانچ ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش

مزايده برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار : 1398/07/22 آ 9809067
غالمرضا كد خدائى / رئيس ثبت اسناد و امالك طبس

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩، ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
١١١SE ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١۵٩ب۶۴ ا︣ان ٧۴ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 5555146 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAS431100G5856422 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  و︫ 
﹝︡ی ︻︧ــ﹍︣ی ︠﹙﹅ آ︋︀د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۹
۱۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

دا﹡︩ ﹡︀﹝ــ﹥ ︀︎︀ن ︑︭﹫﹑ت ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
ا﹠︖︀﹡︉  ︨ــ︣وش ︫﹢︫ــ︐︣︀ن ︫﹞︀ره 
و  ﹝﹀﹆ــ﹢د   ٩۶/٠٢/١٩ ﹝ــ﹢رخ  ٩۵/ل/١١۵ 

﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۹
۱۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۱۶
۰

︋︣گ ︨︊︤ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ا︧︀ن ︑﹫︌ RD١٢۵ ﹝︡ل 
 NYW118113 ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١٣٨٩ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای  ︫ 
﹞︀ره   ︫﹤  ︋N2N***125G8923638 ﹩︀︨ــ ــ﹞︀ره︫  و︫ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٩١٣٩ اــ︣ان ٧۶۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۹۸
۰۹
۰۸
۲

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم 

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

و را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ︫ــ︊﹊﹥ 
︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن در﹎ــ︤ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋  ﹤︋  ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴۴، 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﹟   *
٣٢٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩  ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋  در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︫ 

︤  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ︫︨︣︐︀ن در﹎
٩٨/٧/١٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۴/٩٨/٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/٩٨/٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

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

٣١٩٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٩٠٩٠٩
د︻ــ﹢ت  ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹋﹙﹫ــ﹥  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
︴﹢ر                     ︋︺﹞ــ﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋ 
 ︊︮ ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︋︐﹢ن ︫ــ︣ق ﹋﹥ در ︨︀︻١٠️﹢﹁
روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٨/۴ در ﹝ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ 
 ︡ار ︨ــ︖︀د ︋︣ج ﹡﹍﹫﹟ ︎︀︨︀ر﹎︀د وا﹢﹚︋ ︪︡ــ﹞ ﹩﹡︀︪﹡
 ً︀ ︧︐﹩ ٩١٨۶۶٩٣۵٨۶ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ا︮︀﹜︐  ︎︡﹋  ۵٠١

︀ً ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡: ︀ و﹋︀﹜︐
د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥:

١-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨ــ︀ل 

١٣٩٨ ﹩﹛︀﹞
٣- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی ١٣٩٧ و ١٣٩۶ 

۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︋︐﹢ن ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۹
۱۴
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️  
﹁︣دوس ﹡︀ب ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۵ 

و  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠٠۵٨٢٣
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر٩٨/٧/٢٢

و  داران  ︨ــ︀م  ﹋﹙﹫ــ﹥  از  و︨ــ﹫﹙﹥  ︡︋ــ﹟ 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ا︪ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︫ــ︣﹋️ ﹁ــ︣دوس ﹡ــ︀ب،                                                                                               
( ︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص) ﹋ــ﹥ در روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ: 
﹝ــ﹏  در   ١۵  :٣٠ ︨ــ︀︻️  راس   ١٣٩٨/٨/١٣
د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹁︣دوس ا︨﹑﹝﹫﹥ ︫︣﹋️ 
︧ــ︐﹩ ٩٧٧٣١۶۶۴٧٧ ︑﹙﹀﹟  ﹁ــ︣دوس ﹡︀ب ، ﹋︡︎ 
٠۵۶٣٢٧۴٣٢٧٠ ︋︣﹎ــ︤ار ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ، ︱﹢ر ︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١-﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و 

︋︀زر︨︀ن.
٢- ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧ .

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩  و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل. 
۴- ︑︺﹫﹫ــ﹟ روز﹡︀﹝ــ﹥ ︗ــ️ درج آ﹎ــ﹩ ﹨ــ︀ی 

.️﹋︫︣
︀︨ -۵︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ﹝︖﹞︹ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝︴︣ح ︫﹢د. 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
قاچاق لوازم خانگی افزایش یافته است 

فارس: ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه قاچاق لوازم خانگی 
افزایش یافته اســت، گفت: مشکل اصلی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، کمبود 
سرمایه در گردش است که در صورت رفع 
آن، نیاز بازار داخل تأمین خواهد شد. غزنوی 
از جمله دالیل افزایش قاچاق لوازم خانگی را 
ممنوعیت کامل واردات و کاهش حضور برند های خارجی در بازار عنوان کرد و گفت: در 

حال حاضر قاچاق فرصت مناسبی برای حضور مؤثر در بازار یافته است.

البیگری های مالیاتی در الیه های دولت
خبرگزاری صدا وسیما: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در همه دنیا 
برعکس ایران ثروتمندان اساس تشکیل مالیات هستند، گفت: به نظر می رسد در برخی 
مواقع یک البیگری هایی در الیه های دولت وجود دارد که بر تصمیم دولت اثر می گذارد. 
محمدرضا پورابراهیمی گفت: برای تحقق هدف نشــانه گذاری شده درآمد مالیات 10 

درصدی دولت از تولید ناخالص داخلی، باید شفافیت اطالعاتی در کشور فراهم شود.

راه اندازی معامالت آتی پسته برای نخستین بار 
ایبنا: حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاال در مراسم راه اندازی معامالت آتی پسته 
برای نخســتین بار در دنیا گفت: به دلیل 
عدم وجــود بازارهای آتی برای محصوالتی 
همچون پسته و زعفران در دنیا، مزیت تولید 
این دو محصول در اختیار کشــور ماست؛ 
بنابراین با راه اندازی ابزارهای نوین معامالتی، 

ایران می تواند به عنوان مرجعیت قیمتی این محصول در جهان مطرح شود.

پیش فروش بافت فرسوده با نرخ۶ درصد به زوج های جوان 
میزان: محمد آئینی، عضوهیئت  مدیره شــرکت بازآفرینی شهری گفت: باتوجه 
به تمهیدات فراهم شــده در ظرفیت صندوق یکم، زوج های جوان با پیش خرید 
بافت فرســوده از سازندگان، تســهیالت با نرخ ۶ درصد دریافت می کنند. آئینی 
افزود: با مشــوق های شهری در شهر تهران در 5 درصد سطح بیش از 20 درصد 
پروانه صادر شــده است و در کل کشور هم از 7 درصد سطح 1۶.5 درصد صدور 

پروانه را به همراه داشته است.

چای ایرانی در پنج ماه گذشته ۱۰۰ درصد گران شد
مهر: احمدرضا بخشــی، نماینده سازمان 
جهانی چای در ایــران گفت: قیمت چای 
ایرانی در پنج ماه گذشته گاه تا 100درصد 
افزایش یافته است. قیمت چای های ۸ هزار 
تومانــی به ۳0 هزار تومان و انواع 15 تا 20 
هزار تومانی به حدود 50 تا ۸0 هزار تومان 
رسیده اســت که این مابه التفاوت 100 تا 
150 درصدی به دست کشاورزان نمی رسد. در واقع کشاورزان به حقوق خود در تولید 
چای نمی رســند و برای همین است که هر سال شاهد کاهش سطح باغ ها و افزایش 

ویالها در شمال کشور هستیم.

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود 
تسنیم: هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: امروزافزون بر 500 میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که 

باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت هایی با این حساب ها در حال انجام است.

قدس در گفت وگو با چند نخبه علمی، مهم ترین موانع تولید مبتنی بر فناوری برتر را بررسی کرد

دانش بنیان ها و درهای بسته بازار
 اقتصاد/ زهرا طوســی  بیش از 4هزار و 500 
شرکت دانش بنیان که با درآمد ۹0 هزار میلیارد 
تومانی، زمینه اشــتغال مستقیم ۳00 هزار نفر را 
فراهم کرده اند، ایران را به بزرگ ترین زیســت بوم 

نوآوری در غرب آسیا تبدیل کرده اند. 
 حجم زیادی از محصوالت این شرکت ها با کاالهای 
تولید شده در سطح بین المللی قابل رقابت بوده و 
حتی کیفیت بهتری دارند، چنانکه رهبر انقالب 
فرمودند: »بعضاً همــان محصول یا تولید آن ها را 
دستگاه های دولتی از خارج وارد می کنند که این 
ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه 

غلط اصالح شود«.
بی اعتمادی به محصــوالت دانش بنیان داخلی، 
مشکالت در روند ثبت شرکت و وجود بروکراسی 
اداری، کمبود منابع مالی، اســتفاده دستگاه های 
دولتــی از محصوالت خارجــی، تأخیر در تأمین 
مالی قراردادهای بسته شده و ناتوانی در بازاریابی 
و تجــارت محصوالت از بزرگ ترین موانع رشــد 
شــرکت های دانش بنیان اســت کــه به گفته 
کارآفرینان، حذف آن ها جاده پیشــرفت اقتصاد 

ایران را هموار می کند.

 حمایت های بی نتیجه!
دکتر فرهــاد رجالی، مدیر 
بنیان  دانش  شرکت  عامل 
زیست فناور پیشتاز واریان 
که بــه عنوان فنــاور برتر 
و  تحقیقات خاک  مؤسسه 

آب کشور در حوزه دســتاوردهاي تجاري محور 
و درآمدزا انتخاب شــده اســت، در گفت و گو با 
خبرنگار مــا می گوید: محصولی کــه ما تولید 
می کنیم یک کود زیســتی است که قیمت آن 
یک دهم نمونه مشــابه خارجی است. در غیاب 
کاالی مشابه خارجی که ارزبری باالیی نیز دارد، 
توانســته ایم بخشــی از بازار این محصول را در 
کشــور بدست بیاوریم و به مرور در حال توسعه 
آن هســتیم. با این حال نیاز به حمایت وزارت 
جهاد داریم تا کشــاورزان با برنامه های ترویجی 
و فرهنگ  سازی، به سمت استفاده بیشتر از این 
کودهــا تمایل پیدا کنند، حرکتــی که درحال 

حاضر بسیار کند صورت می گیرد.
رجالی می افزایــد: وزارت جهاد همواره به این 

موضوع اذعان دارد که باید دنبال تغذیه تلفیقی 
برویم و پیگیر این موضــوع نیز بوده اند که در 
کنار کودهای شیمیایی، کودهای آلی و زیستی 
را نیز در برنامه هایشــان بگذارند تا این فرهنگ 
جا بیفتد، ولی در عمــل این حمایت ملموس 
نشــده به طوری که منجر بــه خریداری این 

کودها و توزیع در سیستم شود.

  سرمایه هایی که در گردش نیست
این دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به 
اینکه وضعیت اقتصادی باغداران و کشاورزان خوب 
نیست و به همین دلیل تمایل کمتری به خریداری 
محصوالت »های تک« دارند، می افزاید: همواره یکی از 
ارکان اصلی کار موضوع »سرمایه در گردش« شرکت 
است، متأسفانه یکی از پیامدهای رکود که دامنگیر ما 
نیز شده، این است که وقتی محصولی را می فروشیم 
مــدت زیادی زمــان می برد تا پــول آن به چرخه 
تولید برگردد و اگر یکی دو مشــتری برای پرداخت 
بدقولی کنند، سبب می شود سرمایه محدودی که 
شــرکت دارد حبس شده و برای ادامه کار زمینگیر 
شــویم. حال شاید شرکت های قدیمی تر که در این 
حوزه کار می کنند مشکالت کمتری داشته باشند، 
ولی برای شرکت های نوپایی مثل ما برگشت منابع 
حائز اهمیت است. وی تأکید می کند: طرح لیزینگ 
برای فروش محصوالت دانش بنیان توسط معاونت 
فناوری ریاست جمهوری که در هفته اخیر به اطالع 
ما رســیده شــاید بتواند در حل مشکل نقدینگی 
کمک کند و ســازوکار آن به صورتی اســت که از 
طریق سیستم لیزینگ ۳0 درصد پول محصول از 
خریدار دریافت می شود و 70درصد را معاونت علمی 
فناوری تضمین و پرداخت و این مبلغ را در بازه زمانی 
مشخصی از خریدار دریافت می کند. اگر این اتفاق 
بیفتد ما می توانیم با اطمینان بیشتری محصوالت 
را به فروش برســانیم و به جــای تمرکز بر دریافت 

مطالبات، به تحقیق و توسعه محصولمان بپردازیم.

  معاف از مالیات نیستیم
یزدانیــان، مدیرعامل  علی 
شرکت دانش بنیان نوپویان 
جوان ســازی  به  موفق  که 
تیغه های پره هــای توربین 
گازی شــده و از این طریق 

میزان خروج ارز از کشــور را کاهش داده است، از 
طوالنی بودن روند امور اداری برای این شــرکت ها 

گالیه دارد.
یزدانیان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
قرار بود شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات 
معاف باشند ولی در حال حاضر ما ملزم به پرداخت 
مالیات شده ایم، می گوید: در حالی که انتظار می رود 
روند امــور اداری برای شــرکت های دانش بنیان 
تســریع شــود و دریافت مجوزهای ثبت شرکت، 
مالیات، بیمه و غیره به صورت سیستمی انجام شود، 
ما مدت زیادی درگیر بروکراســی اداری و حل این 
مسائل هســتیم تا جایی که گاهی از ادامه مسیر 

منصرف می شویم. 

 چرا شرکت های نوپا پشت در باقی 
می مانند؟

وی می گوید: صرف نظر از مواردی که گفته شــد، 
مشکل اصلی ما این است که پروپوزال هایی )طرح و 
نقشه اولیه( که به عنوان شرکت های نوپا به صنعت 
می دهیم یک مسیری را طی می کند و در یک جا 
متوقف می شود و دیگر به هیچ عنوان پیش نمی رود 
تا باالخره حذف شود، ولی شرکت هایی که از نظر 
مالی بسیار قوی هستند در تصویب طرح خود سریع 

به نتیجه می رسند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیانی که 

تازه پا گرفته اند اگر بخواهند روی سطوح تکنولوژیک 
تجهیزات با دانش فنی باال که اینجا تولید نمی شود 
کار کنند، پشت در باقی می مانند، تأکید می کند: 
وزارتخانه های مرتبط، به طرح های ما که دانش فنی 
باالیی دارد توجه نمی کنند و برای همین بسیاری از 
نقشه های ما در کشو میزهای اداره ها رها می شوند و 

به مرحله تولید نمی رسند.

 مته حفاری نمونه را بسازید 
حمایت می کنیم

وی با اشــاره بــه اینکــه فناوری 
تجهیزاتــی که اکنون در کشــور 
استفاده می شود و ما روی آن تمرکز 
داریم، پایین اســت و طرح های ما 
می توانــد تأثیر بســزایی در بهینه 
کردن آن ها داشــته باشد، تصریح 
می کنــد: متأســفانه نمی خواهند 
برای آزمایش این تجهیزات هزینه 
کنند، در قبال پیگیری ما نیز گفته 

می شــود شما باید نمونه کارتان را بسازید و به ما 
تحویل دهید تا ما آن را در حین کار آزمایش کنیم، 
اگر عملکرد خوبی داشت، با شما قرارداد می بندیم؛ 
روشــن است که ساخت نمونه مته حفاری که ما 
نقشــه آن را ارائه کرده ایم، آن قدر هزینه دارد که 

نتوانیم آن را بدون حمایت تولید کنیم.

وی خاطرنشــان می کند: اگر ســتادی تشکیل و 
کارهای فنی و توسعه ای شرکت های دانش بنیان 
به آن ها ارائه می شد و این ستاد می توانست با عبور 
از روندهای اداری، طرح هــای با دانش فنی باال را 
برای تأیید تا نهاد ریاست جمهوری پیش ببرد، آن 
وقت طرح هــای اینچنینی در وزارتخانه بالتکلیف 
رها نمی شــد، ولی وضع به گونه ای است که حتی 
شرکت های داخل استان هم از طرح های پیشنهادی 

حمایت نمی کنند. 

  فتح بازار؛ مشکل اصلی دانش بنیان ها 
مســلم خانــی، مشــاور و 
کارآفرینی  حوزه  کارشناس 
نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
می گوید: خیلی از کارآفرینان 
جوان در پارک های فناوری 

و شــرکت های دانش بنیان  محصوالت مبتنی بر 
دانش فنی تولید می کنند که دامنه آن از محصوالت 
دارویی و کشــاورزی ارگانیک گرفته تا تجهیزات 
مبتنی بر فناوری های پیشــرفته صنعتی گسترده 
می شود؛ با وجود اینکه این محصوالت ارزش افزوده 
باالیی دارند، اما فعاالن این عرصه معموالً در مسائل 

بازاریابی و فتح بازار با مشکل روبه رو هستند.
این  ضعــف  می گویــد:  وی 
شرکت ها در معرفی محصول، 
برای ثبت سفارش،  مذاکرات 
بازارهای بین المللی  با  ارتباط 
برای صــادرات و... آن ها را در 
مرحله فروش محصول یا ایده 

با مشکل روبه رو می کند.
خانی می افزاید: با اینکه برای 
دانش بنیان  کارهای  و  کسب 
ایــن امکان فراهم شــده که 
فناوری مستقر  پارک های  در 
شــوند و از امکانات حقوقی، 
افــزاری  ســخت  و  مالــی 
پارک های فناوری استفاده کنند و صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری هم امکانات و تسهیالت 
خوبی برای آن ها در نظر گرفته است،  شرکت های 
نوپا در این حوزه به خاطر مشکالت بازاریابی، برای 
پایداری و ماندگاری در کســب و کار بیشــتر به 

حمایت دولت نیاز دارند.

سازوکار طرح 
لیزینگ برای 
فروش محصوالت 
دانش بنیان به صورتی 
است که 3۰ درصد 
 پول از خریدار و 
7۰ درصد را معاونت 
علمی فناوری 
تضمین می کند

بــــــــرش

منطقه آزاد ماکو در آستانه تبدیل شدن به قطب پوشاک کشور است     ایرنا:مدیر تسهیل تولید، صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه گام های مهمی در حوزه صنعت پوشاک 
برداشته شده است، گفت:  این منطقه در زمان حاضر در آستانه تبدیل شدن به قطب پوشاک کشور است. آرش یوسف زاده اظهار کرد: عزم جدی سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای ایجاد بستر مناسب برای 

جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بهره مندی از مزایای قانون ارزش افزوده است تا سرمایه گذاران را به حضور در منطقه ترغیب کند.

خـــبر
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

وزارت کار خروجی مناسبی در حوزه اشتغال جوانان ندارد       باشگاه خبرنگاران جوان: محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: معاونت جوانان به صورت 
مستقیم متولی ایجاد شغل نیست. تندگویان با بیان اینکه طی این روند ۵هزار شغل برای جوانان در سراسر کشور ایجاد کرده ایم، گفت: سال گذشته حدود ۱۲۰میلیارد تومان تسهیالت در این زمینه اعطا شد. وی با 

بیان اینکه وزارت کار در این زمینه حدود ۱۶هزار میلیارد بودجه دارد، گفت: وزارت کار خروجی مناسب در حوزه اشتغال جوانان ندارد، هرچند که با ایجاد سمن ها اشتغال سودآور ایجاد شده است.

معاون وزیر بهداشت خبر داد
گزارشی از شیوع بیماری واگیردار در بین زائران نداریم 

ایرنا: معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: 
مأموران وزارت بهداشت در تمام گیت های 
ورودی در مرزهای چهارگانه عراق حضور 
دارند و همه زائران بدون استثنا در مرز از 

نظر بیماری و تب کنترل می شوند.
علیرضا رئیســی گفت: هنوز گزارشی از 
شــیوع بیماری واگیر در بین زائران عراق 

نداریم، البته سیستم مراقبت سندرومیک در حال اجراست و اگر عالئم بیماری زیاد 
شود حتماً مراقبت های تکرارپذیر اجرا می شود.

وی اضافه کرد: بیشتر مشکالت بهداشتی، هنگام بازگشت زائران مشاهده می شود البته 
در بدو ورود به کشور همه زائران بدون استثنا کنترل می شوند و هنگام عبور از مرز هر 
کس که عالمت بیماری و تب داشته باشد جدا می شود. مأموران وزارت بهداشت در 
همه گیت های ورودی حضور دارند و با یک تب سنج ساده همه زائران را از نظر ابتال 
به بیماری کنترل می کنند. رئیسی گفت: سال گذشته حدود ۱۲۳هزار نفر از زائران 
هنگام بازگشت عالئم بیماری یا تب داشتند، از این تعداد حدود ۶هزار نفر به درمان 

نیاز داشتند که تعدادی از آن ها در مراکز درمانی مرزی تحت درمان قرار گرفتند. 

معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان:
7 هزار دانشجومعلم راهی پیاده روی اربعین شدند

ایرنا: معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان 
گفت: حدود ۷هزار نفر از دانشجومعلمان 
دانشــگاه فرهنگیان امســال در مراسم 
شــرکت  حســینی  اربعین  راهپیمایی 
می کننــد و اکنون بســیاری از این افراد 

راهی کربال شده اند.
»علــی محمدی« با بیان اینکه دانشــگاه 

فرهنگیان پیش بینی می کند با توجه به شــرایطی که رقم خورده اســت، استقبال 
دانشجومعلمان از این سفر زیارتی بسیار مناسب باشد، اظهار کرد: اما با وجود این تعداد 
یک هزار و ۵۰۰ نفر از دانشــجویانی که بضاعت و توان مالی خوبی ندارند با حمایت 

مستقیم این دانشگاه به مراسم پیاده روی اربعین خواهند رفت.
وی تصریح کرد: به همین منظور برای دانشجویان متقاضی، تسهیالت یک میلیون 
تومانی در نظر گرفته شده است اما برای دانشجویانی که تاکنون به کربال نرفته اند، همه 

هزینه های رفت  و آمد آن ها توسط دانشگاه فرهنگیان پرداخت می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت:
یک میلیون و 850 هزار زائر ایرانی در عراق حضور دارند

مهر: رئیس ســازمان حج و زیارت تعداد 
ورودی و خروجی هــای زائران اربعین را 
اعــالم کرد و گفــت: در حال حاضر یک 
میلیون و ۸۵۰ هــزار زائر ایرانی در عراق 

حضور دارند.
علیرضا رشیدیان گفت: تعداد ورودی های 
عتبات در ایام  اربعیــن ۲میلیون و ۴۳۰ 

هــزار و ۵۵۵ نفر بوده اند. وی همچنین تعداد خروجی ها را نیز ۵۷۶ هزار و ۳۷  نفر 
اعالم و اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۸۵۰هزار زائر ایرانی در حال حاضر در عراق 
حضور دارند. رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: کل زائران اربعین ایرانی در سال 

گذشته حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بودند.

استاندار نجف:
آغوش  عراقی ها به  روی زائران ایرانی باز است 

تسنیم: استاندار نجف اشرف با بیان اینکه 
 آغوش  عراقی ها  بــه  روی زائران ایرانی باز 
اســت، گفت: از قصور  در خدمت رسانی 

عذرخواهی می کنیم.
لوی الیاســری با اشاره به سخاوت و کرم 
مردم ایران و عراق تصریح کرد: از نظر مواد 
غذایــی و همچنین پذیرایی و خدمت به 

زائران امام حسین)ع( اقدامات مختلفی در همه موکب ها در نقاط مختلف انجام شده 
که زائران به هیچ عنوان احساس غربت نکرده و به  راحتی خدمات گوناگونی را دریافت 
می کنند. استاندار نجف اشرف گفت: بیش از ۳۰ کشور در راهپیمایی عظیم اربعین 
شرکت می کنند و مردم این کشورها برای مراسم بسیار معنوی و بزرگ  اربعین وارد 

عراق می شوند.
الیاسری افزود: من استاندار نجف هستم و منزل خودم نیز پر از زائران ایرانی است و این 
موجب افتخار هر کدام از مردم عراق به  ویژه مردم شهرهای مختلف استان نجف اشرف 

است که در خدمت زائران امام حسین)ع( از نقاط مختلف جهان باشند.

۱۱  زائر  گمشده در عراق به کشور بازگردانده شدند
تسنیم: مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان ایالم گفت: ۱۱ نفر از زائران گمشده 
در عراق از طریق هالل احمر به کشور باز 
گردانده شــدند. به گفته حسین عارفی 
طرح بازپیوند خانــواده همزمان با طرح 
اربعین حسینی آغاز شده و زائران گمشده 
در کشــور عراق از طریــق نیروهای این 

جمعیت ساماندهی و به داوطلبان جمعیت هالل احمر در مرز تحویل داده می شوند.

 نذر 50هزار سپیدپوش
برای خدمت رسانی به زائران حسینی

فارس: ۵۰هزار نفر از اعضای کادر پزشکی 
و پیراپزشکی در مراسم پیاده روی اربعین 
حسینی به زائران خدمت رسانی می کنند.

پیرحسین کولیوند، رئیس کمیته بهداشت 
و درمان اربعین حســینی اظهار کرد: بر 
اســاس آخرین گزارش ها حدود ۲۸هزار 
و ۵۵۰ نفــر از زائــران بــرای درمان به 

موکب های درمانی مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۵هزار و ۶۱۰ نفر آقا و ۱۲هزار 
و 9۴۱ نفر خانم بوده اند. وی بیان کرد: از تعداد مراجعان ۱۴هزار و ۵۰۷ نفر از اتباع 
خارجی بوده اند. رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با بیان اینکه وزارت بهداشت 
۵۶ درمانگاه ســیار در این مناطق احداث کرده است، گفت: ۱۷هزار نفر از کارکنان 
اورژانــس و ۳۶هزار و ۷۶9 نفر از کادر درمان بــه ارائه خدمات به زائران می پردازند. 

همچنین ۱۶۰ نفر از کادر بهداشت محیط در مناطق حضور دارند.

جانشین فرماندهی ناجا عنوان کرد
رکورد سه ثانیه ای کنترل افراد در مرز ها

میزان: ســردار ســلیمانی، جانشــین 
فرماندهــی ناجا گفت: ۳۰هــزار نیروی 
انتظامی در مسیر حرکت زائران در حال 
خدمت رسانی هســتند و با کاهش زمان 
کنترل افراد به سه ثانیه، خطا نیز کاهش 
یافته اســت. وی گفت: نیروی انتظامی 
مفتخر است که پا به پای امت اسالم در 

خصوص راهپیمایی نقش آفرینی اصلی داشــته باشد. امسال از اول محرم ۳میلیون 
نفر وارد عراق شــدند و از اول صفر بیش از ۲/۵ میلیون نفر از کشور خارج شده اند و 
تا آخر هفته پیش بینی می شود از مرز ۴میلیون نفر هم عبور کند و امکان افزایش تا 
مرز ۵میلیون نیز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه حضور ۲۰میلیون مسلمان در عراق 
افتخار ما و اسالم است، افزود: هیچ سازمانی به اندازه ناجا در این امر مشارکت نداشته 
 اســت. ناجا با اعزام ۳۰هزار نیرو؛ ۲۸۰گیت بازرسی، یک هزار و ۵۰۰ گشت راهور و 
یک هزار و ۸۰۰ گشت انتظامی در مرز ها حضور دارد. همچنین مسیر زائران با پهپاد، 

بالگرد و نیروی پیاده و سواره به صورت پنهان و آشکار کنترل می شود.

 جامعه/محمود مصدق  حجاب دختران و زنان 
مسلمان امری واجب و اجتماعی است و مسئوالن 
را در  تا شرایط  یک جامعه اسالمی وظیفه دارند 
همه حوزه های اجتماعی برای ارتقای این فریضه 
فراهم کنند اما در مورد حجاب دختران دانش آموز 
یک اشتباه شده است. آیا اصالً قرار بر این بوده که 
دختران در محیط های بسته و تک جنسیتی حجاب 

خود را رعایت کنند؟
انگار فراموش کرده ایم که این دستور اسالم در برابر 
مردان نامحرم است نه در همه محیط ها. در سال های 
اخیر تالش های خوبی برای حضور اجتماعی دختران 
و زنان در محیط های تک جنســیتی انجام شده و 
تأسیس پارک های تخصصی بانوان اتفاقاً به حجاب 
اسالمی معنای دقیق و بهتری را داده است اما این 
مهم هنوز در مدارس دخترانه به خوبی اجرا نشده 
و دختران در بســیاری از مدارس مجبور به رعایت 

حجاب خود در یک محیط تک جنسیتی هستند.
اگر معماری ایرانی و اســالمی بــا طراحی اندرونی 
و بیرونی این شــرایط را برای بانــوان ایجاد کرده 
که بدون حجــاب در خانه خود زندگی کنند پس 
می توان الگویی درست از آن گرفت تا مکان های تک 
جنسیتی به خصوص مدارس دخترانه با بهره گیری 
از شاخصه های معماری اسالمی و نیز رعایت دقیق 
و کامل دســتورات دینی فضایی امن و راحت برای 

دختران و بانوان باشد.
اگر مدارس دخترانه ما از شرایط کامل یک جامعه 
دینی بــرای دختــران دانش آموز و بانــوان معلم 
بی بهره اند، این را به پای دین ننویســند و اسالم را 
طوری نشان دهند که بی منطق، زنان را در هر مکانی 
مجبور به رعایت حجاب می کند. آموزش و پرورش 
باید شــرایط را به درســتی فراهم کند و مدارس 

دخترانه را دخترانه کند.

  تهدید نسل های آینده 
مشاور  مینایی پور،  فرحناز 
امور زنــان وزارت آموزش 
و پرورش در این خصوص 
یکی  می گویــد:  قدس  به 
این  از چالش هــای جدی 

موضوع بحث بلندمرتبه سازی های صورت گرفته 
در دهه های اخیر است. این مسئله سبب شده تا 

واقعاً نتوان این طــرح را پیاده کرد مگر اینکه از 
چادرهای پوششی خاصی- مانند چادرهایی که در 
مدینةالنبی نصب شــده- که نور را از خود عبور 
می دهد اما داخل محوطه از بیرون دیده نمی شود، 

استفاده کرد. 
وی نگرانی از فضای مجازی را چالش دیگر طرح 
یاد شــده عنوان می کند و می گوید: تصور کنید 
با وجود همه مراقبت های احتمالی دانش آموزی 
بتواند از همکالسی ها یا فضای حیاط مدرسه ای 
که ظاهــراً برای همه امن اســت و دانش آموزان 
بدون مقنعه در حال تدریس یا گذراندن اوقاتشان 
هســتند عکس و فیلم بگیرد و در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی منتشــر کند آن وقت 
مدیران مدرســه یا آموزش و پرورش شاهد چه 
واکنشــی از ســوی دختران و خانواده های آن ها 

خواهد بود. 
وی می گوید: از مجموع مدارســی که تاکنون در 
کشور مناسب ســازی شده اند، آماری ندارم اما در 
تهران کمتر از ۱۰ مدرســه دخترانه مثل مدرسه 
روشنگر در منطقه۴ یا مدرسه فرهنگ متعلق به 
آقای دکتر حداد عادل مناسب سازی شده اند که 
دانش آموزان می توانند ســر کالس و یا در سالن 
اجتماعات بدون مقنعه به فعالیت بپردازند. البته 
لباس فرم به تن دارند. این گونه مدارس برای دور 
ماندن از آســیب های احتمالی این طرح، قوانین 

بسیار سختگیرانه ای دارند.
وی با اشــاره به اینکه اگر از مناسب ســازی یک 
تعریف خاصی شــود این موضوع یک چارچوب 
پیدا می کند، می گوید: اگر ما فضای مناسبی در 
مدرســه به وجود بیاوریم آن وقت جلو بخشی از 
ناهنجاری ها گرفته می شود. یعنی از لحاظ اخالقی 
این موضوع تأثیرگذار است چون وقتی دختران در 
مدرسه آزادی داشته باشند دیگر در بیرون دنبال 
آن نمی گردند. یعنی نتیجه مثبت خواهد داشت. 
به هر حال مناسب سازی باید انجام شود چون یک 
نیاز و مطالبه جامعه است و باید راهکارهای اجرای 
آن را پیدا کــرد در غیر این صورت با ادامه وضع 
موجود واقعاً دختران ما که همین حاال به شدت 
دچار فقر آهن و ویتامین دی هســتند شــرایط 
بدتری پیدا می کنند به طــوری که این موضوع 

حتی می تواند نسل های آینده ما را تهدید کند.

  مناسب سازی در اسناد باالدستی آمده است
نوید ادهم، دبیر کل شورای 
عالی آموزش و پرورش هم 
در این باره به قدس می گوید: 
برای  مدارس  مناسب سازی 
دختــران در ســند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش  و در برنامه ششم توسعه 
به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در برنامه زیرنظام 
فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی 
عمومی کشور هم به این موضوع پرداخته شده است.

وی اضافه می کند: اگر قرار است دختران دانش آموز 
ما در مدرسه راحت باشند و بازی و تفریح کنند باید 
فضای فیزیکی مدرســه از لحاظ طراحی و ساخت 
کامالً بر اساس ارزش های جامعه ما باشد. بر همین 
اساس هم سازمان نوسازی مدارس سال هاست که 
در این زمینه مشغول فعالیت است. اما اگر در جایی 
این گونه نشده یا به دلیل شــرایط زمین بوده که 
نتوانسته اند چنین فضایی را مناسب سازی کنند و یا 

امکانات اجازه چنین کاری را نداده است.

  آموزش و پرورش تاکنون اولویت ما نبوده
میــرزاده،  میـرحمـــایت 
کمیسیـــون  ســخنگوی 
تحقیقات مجلس  و  آموزش 
شورای اســالمی نیز معتقد 
است: نیازی به تصویب طرح 

یا الیحه جدیدی در این زمینه نیست. فقط باید به 
اسناد باالدستی بپردازیم و آن ها را اجرا کنیم. چون 
به خاطر تنگناهای مالی و کمبود امکانات نتوانستیم 

آن را اجرایی کنیم.
وی با اشــاره به اینکه تعریف مناسب سازی کاماًل 
مشــخص اســت، می افزاید: دختران ما با رعایت 
ارزش هــای جامعه و دین اســالم حق نشــاط و 

ورزش کــردن را دارند. آنان باید 
در مدرســه خود ســالن ورزشی 
داشته باشند و راحت بازی کنند. 
البته آموزش و پرورش در حدی 
که تــوان دارد طرح مناســب یا 
محرم ســازی را انجام می دهد اما 
قطعاً در شــرایط فعلی و با توجه 
به میزان بودجه و امکانات موجود 
آمــوزش و پــرورش و ســازمان 
به وضعیت  نوســازی نمی توانیم 
ایده آل دست پیدا کنیم. اما اینکه 
در مناسب سازی مدارس دخترانه 
حرکــت رو به جلو داریم شــکی 
نیست. یعنی این گونه نیست که 

قصوری از سوی وزارت آموزش و پرورش یا دولت 
صورت گرفته باشد. بلکه این هزینه های سنگین 
است که مانع شده تا کار با سرعت بیشتری پیش 
برود. ضمن ایــن باید اعتراف کنیم که آموزش و 

پرورش تاکنون اولویت ما نبوده است. 

   کمبود بودجه و منابع انسانی
علیرضــا ســلیمی، دبیــر 
کمیسیون آموزش و پرورش 
مجلس نیــز چنین نگاهی 
دارد و به قــدس می گوید: 
همان گونه که ساخت پارک 

ویژه برای بانوان در بعضی از شــهرها اثرات مثبتی 
به دنبال داشته مناسب سازی مدارس دخترانه نیز 

موضوعی مفید خواهد بود. 
وی با اشــاره به اینکه بحث مناسب سازی در اسناد 
باالدستی مطرح شده فقط وزارت آموزش و پرورش 
باید به میدان بیاید، می افزاید: عمده چالش این برنامه 
بحث منابع انسانی و بودجه است. اگر امکانش باشد 

وزارت آموزش و پرورش این کار انجام می دهد. 

    مناسب سازی به هشت سال زمان نیاز دارد
محمدمهدی زاهدی، رئیس 
هم  آمــوزش  کمیســیون 
در این خصــوص به قدس 
می گوید: تأکید جدی اسناد 
باالدستی و مجلس در مورد 

فضای فیزیکی مدارس و دبیرستان های دخترانه بر 
آن است که از یک معماری ایرانی- اسالمی برخوردار 
باشند و اگر این اتفاق بیفتد به طور طبیعی برخی از 
مباحث حول و حوش آن ها هم حل می شود. یعنی 
وقتی می گوییم معماری ایرانی- اســالمی، در خود 
این رعایت مســائل شرعی و از جمله عدم اشرافیت 
به مــدارس دخترانه وجــود دارد و این گونه نگران 
موضوع نیســتیم. اما آنچه مهم است 
تاکنون اقدام قابل قبولی از سوی وزارت 
آموزش و پرورش دیده نشده، البته این 
وزارتخانه کار مناسب سازی را بر اساس 
معماری ایرانی- اسالمی شروع کرده 
اما روند آن ُکند اســت، شاید یکی از 
دالیلش این باشد که بودجه ای که این 
وزارتخانه در اختیار سازمان نوسازی 
قرار داده آن قــدر نبوده که بتواند با 
سرعت زیادتری کار را پیش ببرد اما 
اگر اهتمام داشته باشند و فضاهایی که 
تازه می سازند با همین رویکرد باشد 
امید اســت در مدت هشت سال در 
کشور این برنامه به صورت مناسبی 
پوشــش داده شود. وی اگرچه معتقد است نیازی به 
ورود مجلس به بحث مناسب سازی نیست اما می گوید: 
برای مناسب سازی باید به یک تفاهم رسید. عالوه بر 
این به یک دستورعمل نیاز است که آن هم در اختیار 
وزارت آموزش و پرورش است و این وزارتخانه می تواند 

آن را تدوین و اجرایی کند. 

درباره معماری ایرانی و اسالمی و َمحرم سازی مدارس 

این مدارس مناسب دختران نیست 

مناسب سازی 
مدارس برای 

دختران در سند 
تحول بنیادین 

آموزش و پرورش، 
در برنامه ششم 

توسعه به عنوان 
یک اصل پذیرفته 

شده است

بــــــرش
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دستچین

نمی توان مانع تولید کتاب های کمک درسی شد
مهر: دکتر هامون سبطی، کارشناس آموزشی در تشریح جلسات 
بررســی چالش های کنکور توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: در این جلسات گفته شد که کمبود  مطالب، دانش آموزان را 
ناچار می کند به سمت کتاب های کمک آموزشی  بروند. در این باره 
نمی تــوان به صورت قهری جلو تولید آن را بگیریم این کتاب ها به 

صورت زیرزمینی چاپ می شود. 

ارسال پیامک پایین بودن شیشه خودرو توسط پلیس
فارس: مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران به موضوع ارسال 
پیامک توسط پلیس برای خودش اشاره کرده و می گوید: دو هفته 
پیش اتفاق عجیبی برایم افتاد و پیامکی از جانب پلیس به من ارسال 
شد که شیشه خودرو شما پایین است. این موضوع را پیگیری کردم 
و باخبر شدم همسرم فراموش کرده شیشه را ببندد که این میزان از 

دقت پلیس قابل توجه است.

در کشور ما درمان سرطان بهتر از کانادا و انگلیس است
میزان: اردشــیر قوام زاده، انکولوژیست و پدر مغز استخوان 
کشــور گفت: در کشــور ما درمان ســرطان بهتر از کانادا و 
انگلیس است. در ســال ۶۲ مدیکال انکولوژیست در کشور 
نداشــتیم اما اکنون ۴۰۰ نفر با این تخصص در کشور داریم. 
اســم سرطان غلط اســت و ســرطان قابل درمان تر از بقیه 

بیماری هاست.

ماندگاری رانتخواران در حوزه دارو 
خانه ملت: ذبیح اهلل نیک فر لیالســتانی، عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان می گوید: هنگامی که افراد در طول سالیان 
تغییر می کنند اما همچنان در حوزه رانت و رانتخواری دارو 
باقی می مانند، نتیجه آن این اســت کــه عالوه بر نظارت و 
برخــورد، ســاختار این حوزه نیز باید در جهت شــفافیت و 

حذف رانت اصالح شود.

۹ باند شرط بندی متالشی شد
ایرنا: ســردار وحید مجید، رئیس پلیس فتــا می گوید: در دو ماه 
گذشته 9 باند شرط بندی شناسایی و متالشی شده است. به گفته 
وی، شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این 
باندها افزون بر ۴۰۰میلیارد تومان تراکنش مالی داشتند. همه اعضای 
این باندها شناسایی شدند و درصد قابل توجهی از تراکنش های مالی 

نیز مسدود شد.

از هر چهار ازدواج، یکی منجر به طالق می شود
ایســنا: دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی با 
تأکید بر اینکه با شــیوع تهدیدهای سالمت روان خانواده و جوانان 
مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یکی منجر 
به طالق و دو ازدواج دیگر با ناسازگاری های دیگر تهدید می شوند. 
بنابراین باید سالمت روان دانشجویان که در حساس ترین سن قرار 

دارند در تمامی دانشگاه ها در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

استادانی که در کشور نیستند اما حقوق می گیرند!
آنا: سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
گفت: استادانی در دانشگاه ها فعالیت می کنند که ۶ ماه از سال اصاًل 
در کشــور نیستند و جایگاهشــان در هیئت علمی محفوظ است. 
متأسفانه این ها حقوق را از داخل کشور دریافت و منافع خود را خارج 
از کشور جست وجو می کنند. گاه مرخصی بدون حقوق می گیرند و 

می روند ولی هنوز پستشان در هیئت علمی محفوظ است.

چرا ۱۷ مؤسسه آموزش عالی درخواست تجمیع دادند؟
مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه 
در برخی از مراکز آموزش عالی ظرفیت پذیرش دانشجو کاهش پیدا 
کرده است، گفت: ۱۷ مؤسسه غیردولتی تقاضای تجمیع و تعدادی 
نیز درخواست انحالل کرده اند؛ چراکه در سال های قبل ظرفیت های 
آن ها تقریباً صفر شده، رشته های بدون متقاضی داشتند یا به دلیل 

کیفیت پایین فاقد متقاضی بودند.

افتخار مهدهای کودک ما!
فارس: محمدحســین فاطمی راد، مدرس دانشــگاه و استاد 
رشــته روان شناســی می گوید: افتخار مهدهــای کودک ما 
این اســت که چند زبان به کــودکان می آموزند، در حالی که 
تحقیقات ثابت کــرده که آموزش زبان غیر مادری به کودکان 
زیر هفت سال سبب می شود گنجینه لغات افراد کاهش یابد و 

در بزرگسالی هنگام محاورات افراد کمرویی باشند.

 آموزش

یک مسئول وزارت دادگستری عنوان کرد
تحصیل رایگان 500 هزار کودک 

اتباع خارجی در ایران
 ایرنا  معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت 
دادگســتری گفت: به برکت انقالب  اســالمی و 
با توصیه هــای رهبر معظم انقــالب و همکاری 
دستگاه های مختلف، هم اکنون حدود ۵۰۰هزار 
کودک اتباع خارجی در سراســر کشــور بدون 
مشکل به تحصیل مشغول هستند. محمود عباسی 
افزود: این وضعیت برای ایران یک افتخار محسوب 
می شود در حالی که برخی کودکان و دانش آموزان 
کشــور ما برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی 
باید نســبت به پرداخت هزینه اقدام کنند. وی 
ادامه داد: ایجاد زمینه مناسب برای ادامه تحصیل 
دانش آمــوزان به ویژه کودکان جــزو برنامه های 
محوری نظام  اسالمی برای همه اقشار به خصوص 
اتباعی است که در ایران زندگی می کنند. عباسی 
گفت: برای شتاب بخشــیدن به تحصیل و ارائه 
ســایر خدمات بدون شــک باید در کنار طرح ها 
و برنامه های دولت شــاهد همــکاری و همراهی 

تشکل های مردمی در این بخش مهم باشیم.

محیط زیست

یک نامه برای دفاع از حقوق حیوانات
درخواست از دادستان برای ورود 

به موضوع کشتار پرندگان
 مهر  فعاالن محیط زیست در نامه ای به معاون 
دادستان کل کشــور در حقوق عامه، درخواست 
کردند به موضوع کشتار پرندگان در فریدونکنار 

ورود کند.
فــرزاد علیــزاده، فعــال محیط زیســت گفت: 
سال هاست که دام گذاران فریدونکنار و سرخرود 
با روش های غیر انسانی  دست به کشتار و قاچاق 
پرندگان این منطقه می زنند؛ گذشته از پرندگانی 
که در نهایــت از بازار فروش پرندگان فریدونکنار 
سردرمی آورند، اگر مسیر قاچاق پرندگان نادری 
که از این تورهای هوایی، کرس، شب دام و... جان 
ســالم به در می برند را دنبال کنید بدون شک به 

باغ های پرندگان و باغ وحش ها خواهید رسید.
متأسفانه بعضی از مســئوالن شهر هم به بهانه 
معیشــت مردم اما در حقیقت برای جلب آرای 
عمومی از این جنایت که به نام ایرانیان نوشــته 
می شود و نام ایران را با قتل عام پرندگان مهاجر 

پیوند می زند دفاع و با آن همراهی می کنند.

خانه و خانواده

جانشین فرمانده ناجا مطرح کرد
 انتقاد از معافیت های پزشکی 

و کفالت  سربازی
 ایسنا  جانشین فرمانده ناجا از تعداد باالی آمار 

معافیت های پزشکی و کفالت سربازی انتقاد کرد.
سردار ایوب سلیمانی گفت: کاهش موالید در دهه 
۷۰ و افزایش حضور در دانشگاه ها سبب کاهش 

تعداد سربازان در سال های جاری شده است.
ســلیمانی به روند کاهش صــدور معافیت های 
پزشــکی از ۱۲درصد به 9.۴ درصد اشــاره کرد 
و گفت: اینکه حدود ۱۰درصــد از موالید ذکور، 
مشــمول معافیت پزشکی شوند، حداقل در نگاه 

اول، نگاه قابل قبولی نیست.
ســلیمانی گفت: ما حتی بــا طالق های صوری 
مواجه ایــم. یا مثالً اگر فــردی از پدرش مراقبت 
می کند و معافیت کفالت گرفته است، اگر ۶ ماه 
بعد به خواســت خدا این پدر فوت شده، آیا نباید 
دیگر به سربازی برود؟ سلیمانی با تأکید بر اینکه 
باید دامنه معافیت های کفالت محدود شود، اظهار 
کرد: ۷درصد از مشموالن ما نیز به دلیل معافیت 

کفالت معاف می شوند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
30 درصد شاغالن آزمایشگاه ها 

غیرمتخصص هستند
 ایســنا   دکتر ســیامک ســمیعی، مدیرکل 
آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت با اشاره 
به اشــتغال حدود ۴۰هزار نفر در آزمایشگاه های 
کشــور که حدود ۳۰درصد آن ها غیرمتخصص 
هســتند، گفت: در حال حاضر با کمبود نیروی 
شاغل دانش آموخته رشته  علوم آزمایشگاهی، در 
آزمایشگاه های کشــور روبه رو هستیم. وی افزود: 
برخی آزمایشگاه ها به بهانه کمبود دانش آموخته 
علوم آزمایشــگاهی، مشــکالت اقتصادی و عدم 
تعادل بین هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی و 
ارزش نسبی آن ها، اقدام به جذب نیروی غیرعلوم 
آزمایشگاهی می کنند تا از این طریق هزینه های 
خود را کاهش دهند و این امر، در کمال تأســف، 
ســبب شــده ترکیب نیروی فنی در آزمایشگاه 
نامتعادل و نامطلوب شود. سمیعی گفت: حدود 
۶هزار مرکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در 
کشور در حال فعالیت اند که بیش از ۳هزار مرکز 

آن ها وابسته به بخش دولتی است.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی خبرداد
کاهش 50 درصدی فقر تغذیه ای 

کودکان مناطق محروم
 ایسنا  ســعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و 
نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
یکی از موفقیت آمیزترین طرح هایی که در حوزه 
کودکان در حال انجام است، طرح توزیع یک وعده 
غذای گرم در روســتامهدها و مناطق حاشیه ای 
است، افزود: دلیل موفقیت این طرح این است که 
در روستامهدها و مناطق حاشیه شهر که افراد با 
دهک های اقتصادی پایین تری هستند، در حال 

انجام است.
وی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار استخراج شده 
که توســط پایش های وزارت بهداشت به دست 
آمده است، ۵۰درصد از مشکالت کودکان که به 
دنبال فقر غذایی ایجاد می شد، کاهش یافته است.

بابایی گفت: بزرگ ترین مشکلی که همه طرح های 
ما با آن روبه رو هســتند، بودجه است. با توجه به 
تورمی هم که وجود دارد و افزایش قیمتی که در 
اقالم غذایی اتفاق افتاده است نیازمند این هستیم 

اعتبارات بیشتری دریافت کنیم.

تا اربعین حسینی
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قدس در گفت وگو با بشیر بیژن خروج نظامیان آمریکا از افغانستان را بررسی می کند

پذیرش شکست در جنگ 19 ساله
  جهــان/ آرش خلیل خانه  دونالد ترامپ روز 
گذشته اظهار داشت که به فرماندهان نظامی اطالع 
داده نیروهای این کشــور که 19 ســال است در 
افغانستان هستند، باید به خانه باز گردند. این اقدام 
ترامپ در ادامه برنامه های انتخاباتی او و وعده اش 
برای خروج نیروهای آمریکا از غرب آسیاست. اما به 
نظر می رسد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
در صورت تحقق یکی از حساس ترین بخش های 
تغییر راهبرد نظامی آمریکا در منطقه باشد. ترامپ 
در یک سال گذشته برای بسترسازی این موضوع 
تالش های گسترده ای را برای رسیدن به یک توافق 
با طالبان و خروج آبرومندانه و همراه با یک موفقیت 
سیاســی انجام داد، اما مذاکرات چند ماهه آمریکا 
با طالبان که بــدون هماهنگی دولت مرکزی و با 
انتقاد شدید دولت کابل همراه بود، شکست خورد. 
از این رو کارشناسان خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان را در شــرایط موجود فرار از تعهداتش 
به دولت افغانســتان و پذیرش شکســت ارزیابی 
می کنند، اقدامی که طبعاً می تواند برای طالبان یک 
موفقیت به شمار رفته و موقعیت این گروه را تقویت 
کند. این موضوع با واکنش ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان هم مواجه شده و سخنگوی دولت کابل 
گفته است حضور نیروهای آمریکایی با این تعهد 
بوده که کانون هراس افکنی در افغانستان خشکانده 
شود، اقدامی که محقق نشده است. برخی احزاب 
و جریان های سیاســی افغانستان هم این نوع فرار 
نیروهای آمریکایی را فرار از تعهدات و اعمال فشار 
بردولت مرکزی از طریــق دامن زدن به بی ثباتی 

سیاسی و امنیتی توصیف کرده اند.
گروه بین الملل قدس برای بررسی ابعاد و آثار این 
موضوع با بشــیر بیژن، کارشناس و فعال سیاسی، 
معاون ســابق حزب کنگره ملی افغانستان و عضو 
اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان به گفت وگو 

نشسته است.

 دونالد ترامپ در نخستین گام از برنامه خود 
برای خروج نیروهای آمریکا از منطقه، گفته 
است که سربازان این کشور را از افغانستان 
خارج می کند. البته زمانــی برای این امر از 
ســوی وی اعالم نشده است. این خبر برای 
محافل سیاسی و رسانه ای جهان غیر مترقبه 

بود. شما آن را چگونه تحلیل می کنید؟ 
این اظهارات ترامپ را باید از آن دسته تصمیمات 
و کارهای ناگهانی و غیر منتظره ترامپ تلقی کرد 
که یک تصمیم از ســر هوشیاری و منطق به نظر 

نمی رسد. آمریکا به عنوان یک کشور 
مسئول و با مأموریت مشخص و بر 
مبنای تعهدی که به سازمان ملل 
و بعدها دولت مرکزی افغانســتان 
سپرده است، وارد کشور ما شد. ملت 
افغانســتان هیچ زمانی از نیروهای 
آمریکایــی نخواســته بودند که به 

افغانستان بیایند و کشور ما را اشغال کنند. آمریکا 
به عنوان عضو شورای امنیتی و یک قدرت جهانی 
مدعی بود به واسطه مسئولیتی که در حفظ امنیت 
جهان دارد و برای مقابله با تروریسم بین المللی و 
عوامل تهدید امنیت جهان و البته خودشان  پس 
از حادثه 11 ســپتامبر و برای مقابله با القاعده و 
طالبان وارد افغانستان شدند. این ها تعهدات آمریکا 
و متحدانــش در قالب ناتو بود کــه هیچ کدام به 

موفقیت کامل نرسید.
در این شــرایط  که هجوم آمریکا به افغانســتان 
خود جای بحث و نقد جدی دارد، ترک افغانستان 
نیز در شــرایط موجود و بــدون اجرای تعهدات 
و وعده هایــی که در ســال های اخیــر به دولت 
افغانســتان داشته اند هم نوعی شانه خالی کردن 
از مســئولیت و عقب نشینی و پذیرش شکست 
در جنگ 19 ساله است که نشان می دهد ادعای 
آن ها در مورد تهدید امنیت و صلح جهان از سوی 
افغانستان دروغ و نادرست بوده است. البته درباره 
صحــت این ادعا هم تردیدهای جدی وجود دارد 
و نمی توان مطمئــن بود که واقعاً آمریکا بخواهد 
نیروهایش را خارج کند. در شــرایط موجود و با 
توجه به آثار سوء سیاست های آمریکا در افغانستان 

و در برابر طالبان و دیگر گروه های 
تروریستی، خروجش نیز برای ملت 
افغانستان و منطقه و جهان تبعات 

منفی سنگینی خواهد داشت.

ما  ماه هــای گذشــته  در   
زلمای  فشرده  مذاکرات  شاهد 
خلیل زاد، نماینده آمریکا بــا طالبان برای 
رسیدن به یک توافق و صلح بودیم، اما این 
مذاکرات در دقیقه 90 شکست خورد. در این 
شرایط خروج نیروهای آمریکایی به معنای 
پیروزی طالبــان و تقویت موقعیت آ ن ها در 

افغانستان خواهد شد؟
بی شک مردم افغانستان تاوان خطاها و لجاجت های 
دولــت آمریــکا را پرداخت می کننــد. اما مردم 
افغانســتان نســلی جنگ دیده و سختی کشیده 
هستند. افغانستان ممکن اســت به طریقی درد 
خودش را دوا کند، آن ها تجربه مواجهه با توطئه ها 
و جنگ های ناشی از دسیسه بیگانگان را دارند و باز 
هم ممکن بود قربانی توافق آمریکا با طالبان شوند.

معتقدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
اگر هم محقق شود، تنها لجبازی ترامپ به دلیل 
شکست در مذاکره با طالبان است و جدای از اینکه 
طالبان از این موضوع نفع و بهره سیاسی می برند، 
شــدت حمالت و تحرکات آن ها با حمایت دیگر 
همپیمانان منطقه ای آن ها شدت خواهد یافت. این 
اتفاق به معنای از بین رفتن و فروریختن هیمنه و 
هژمونی آمریکا و پذیرش شکست و ناکامی است و 
نشان می دهد آن ها از این موضوع می هراسند که به 

سرنوشت شوروی دچار شوند.

 یکی از شروط طالبان برای پایان دادن به 
جنگ و پذیرش صلــح و گفت وگو با دولت 
مرکزی، پایان اشــغال و خــروج نیروهای 
خارجــی بود. آیا حــاال و در صورت خروج 
نیروهای آمریکایی گمان می کنید این پروسه 
محقق شود و طالبان وارد گفت وگوهای ملی 

صلح با دولت مرکزی بشوند؟
باور دارم که به هیچ وجه آن ها این کار را نخواهند 
کرد. به ویژه که آن ها خود را در موقعیتی قدرتمند 
و برنده جنگ و عرصه نظامی و مذاکرات سیاسی با 
آمریکا می دانند.آنچه طالبان اعالم می کنند اگرچه 
از زبان نمایندگان و رهبران آن ها بیان می شود، اما 
در واقع از سوی »آی اس آی« سازمان اطالعات ارتش 
پاکستان و ســرویس های اطالعاتی و استخبارات 
برخی دیگر از کشورهای منطقه که حامی مالی و 
معنوی این گروه هستند، دیکته می شود و نباید آن 
را باور کرد. بدیهی است خروج نیروهای آمریکا و ناتو 
از افغانستان در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی که 
خود عامل بوده اند و در حالی که امروز تهدیدهای 
دیگری همچون گروه داعش نیز افغانستان و منطقه 
را تهدید می کند، پیامدهای بدتری را متوجه مردم 
افغانستان، کشورهای منطقه و همسایگان می کند.

 شما معتقدید که قابل باور نیست ترامپ 
واقعاً بخواهد نیروهای آمریکا را از افغانستان 
خارج کند، یــا در کوتاه مدت این اتفاق رخ 
دهد. آیا این ادعا را یــک  مانور انتخاباتی 
می دانید؟ یا اهداف دیگری پشت این موضوع 

قرار دارد؟
بله! معتقدم به هیچ عنوان نمی توان به حرف ترامپ 
و نیــت او اعتماد کرد. ایــن موضوع یک حرکت 
سیاسی و انتخاباتی به نظر می رسد و بیشتر مصرف 
داخلــی دارد. این موضوع در عالم واقع با  اهداف و 
راهبرد بلند مدت آمریکا در منطقه همخوانی ندارد. 
آمریکا میلیاردها دالر در جنگ های منطقه خرج 
کرده و اهداف اســتراتژیکی برای امنیت و منافع 
سیاســی و اقتصادی خــود دارد. آمریکا بی هدف 
به منطقه وارد نشــده و خارج هم نخواهد شــد و 
نمی تــوان این ادعای ترامپ را بــاور کرد. آن ها به 
اهداف راهبردی خود نرســیده اند و در این شرایط 
ترک منطقه خاورمیانه و افغانستان در رفتار سیاسی 
آمریکا جای نمی گیرد؛ بنابراین باید نسبت به این 

وعده با تردید جدی نگریست.

النهار: پهپادهای رژیم متجاوز صهیونیســتی 
بامداد روز گذشته با نقض دوباره حریم هوایی 
لبنان در ارتفاع پایین و بر فرار منطقه »معوض« 

در ضاحیه بیروت به پرواز درآمدند.
بی بی سی: هزاران نفر در کره جنوبی با حضور 
در خیابان ها به فســاد مالی »چــو کوک« وزیر 
دادگستری تازه منصوب شده این کشور اعتراض 
کردند. همسر چو متهم است که برای گرفتن 
پذیرش برای دخترش از یک دانشگاه عالی در 
سئول که به عنوان استاد در آن فعالیت دارد، از 

نفوذ خود سوء  استفاده کرده است.
المیادین: شورای عالی قضایی عراق از صدور 
حکم بازداشــت یکی از مســئوالن محلی این 
کشور به اتهام حمله به معترضان عراقی خبر داد.

روســیا الیوم: در پنجمیــن روز از عملیات 
نظامی ترکیه در شــمال سوریه تحت عنوان 
»چشــمه صلح« آنکارا از کشــته شدن ۴۸۰ 
نظامی ُکرد از آغاز عملیــات خبر داد. این در 
حالی اســت که نیروهای دمکراتیک ســوریه 
)قسد( نیز ادعا کردند که در جریان درگیری ها 
در شهر مرزی »رأس العین« در شمال سوریه 
عالوه بر کشــته شدن ۷۵ سرباز ترکیه، هفت 

تانک آن ها را نیز منهدم کرده اند.
رویترز: طوفان »هاگیبیــس« پس از ورود 
به توکیو-پایتخــت ژاپن- 19 قربانی گرفت 
حال آنکه از سرنوشــت 1۶ نفر نیز اطالعی 

در دست نیست .
النشره: نماینده معترضان مردمی در اکوادور 
درخواســت مذاکره بــا دولــت را رد کردند. 
معترضــان اعالم کردند که تنها در شــرایطی 
می توانند با »لنین مورنو« رئیس  جمهوری اکوادور 
به مذاکره بپردازند که طرح وی مبنی بر حذف 
یارانه سوخت لغو شود. اکوادور از دو هفته پیش 

صحنه اعتراضات ضد دولتی است.

 صهیونیست ها 
بازنده بزرگ تحوالت منطقه

مهر: یک رســانه غربی به تحلیل پیامدهای 
اقدامات غیر منتظــره رئیس جمهور آمریکا 
در حوزه سیاســت خارجی بر روی متحدان 
ایــن کشــور به ویــژه رژیم صهیونیســتی 
پرداخته اســت. المانیتور در تحلیل خود به 
قلم »بن کاسپیت« می نویسد: اعالم ناگهانی 
ترامپ درباره خروج فوری از سوریه، ضربه ای 
مرگبــار بود بر امیدها و انتظارات اســرائیل 
در جبهــه شــمالی. در همیــن رابطه یک 
مقام بلندپایه نظامی رژیم صهیونیســتی به 
المانیتور اذعان کرد: مــا به طور کامل تنها 
مانده ایم، موازنــه راهبردی قدرت، در برابر 
چشم ما دگرگون می شــود. اکنون اسرائیل 
تقریبــاً باید خــودش به تنهایــی با محور 
نیرومند ترکی- روسی- ایرانی برخورد کند. 
در ادامه مطلب المانیتور آمده است: اسرائیل 
ســرانجام از خواب بیدار می شود و این یک 
گذر دردناک است. اما برای ترامپ که زمانی 
خود را طرفدار دوآتشه صهیون- اگر نگوییم 
خود مسیح- نشــان می داد، تنها چندلحظه 
الزم بــود تا راه خودش را از اســرائیل جدا 
کند. اسرائیل که سه ســالی بود خود را در 
سمت پیروِز ماجرا می دید، اکنون در می یابد 
که دارد می بازد یا دست کم رها شده است. 
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رقابت برای  فتح کاخ کارتاژ
جهان: دور دوم رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری تونس روز 
گذشته برگزار شــد تا رأی دهندگان از میان دو نامزد به نام های 
»قیس ســعید« و »نبیل القروی« یکی را بــرای ورود به کاخ کارتاژ 
برگزینند. نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری روز 2۴ شهریور 
برگزار شد و بنا بر اعالم کمیته عالی انتخابات تونس، »قیس سعید 
علی« )نامزد مستقل( با 1۸.۴ درصد و »نبیل القروی« )حزب قلب 
تونس( با 1۵.۶ درصد آرا توانستند به دور دوم راه بیابند. این دومین 
انتخابات ریاست جمهوری از زمان سرنگونی رژیم »بن علی« در سال 
2۰11 اســت. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری تونس، هفدهم 
نوامبر )2۰19( برگزار شود، اما مرگ »الباجی قائد السبسی« رئیس 
جمهور فقید این کشــور، انتخابات را جلو انداخت. السبسی، 2۵ 

جوالی گذشته در 92 ســالگی درگذشت و طبق قانون که مقرر 
کرده در مهلت 9۰ روزه رئیس جمهور جدید انتخاب شود، »محمد 

الناصر« رئیس پارلمان مسئولیت های او را بر عهده گرفت.
این انتخابات در حالی برگزار می شود که »نبیل القروی« نامزد این 
انتخابات هفته گذشــته پس از دو ماه، از زندان آزاد شد. سعید و 
القروی جمعه شــب در آخرین مناظره تلویزیونی به پرسش هایی 
درباره سیاست خارجی، امنیت و دفاع که بر اساس قانون اساسی 
جزو اختیارات رئیس جمهور اســت، پاســخ دادند. سعید که خود 
حقوقدان بازنشسته است، بر استقالل دستگاه قضایی و عدم دخالت 
احزاب در آن و ضرورت اجرای قانون برای همه تأکید کرد و القروی 
نیز اجرای اصالحات در دســتگاه اطالعاتی برای نابودی تروریسم 

را پیشنهاد کرد. در زمینه سیاست خارجی نیز سعید بر محوریت 
قضیه فلســطین تأکید کرد و گفت که عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی »خیانتی بزرگ« است. طبق گزارش شبکه الجزیره، 
القروی نیز پیشنهاد کرد که بندی در قانون اساسی در خصوص جرم 

بودن عادی سازی با رژیم صهیونیستی، درج شود. 

خبر
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد

گزارش بدون تیتر

اتاق فکر

رئیس جمهور روسیه پس از ۱۲ سال به عربستان می رود
ریاض و گدایی امنیت از غرب تا شرق

ســفر والدیمیر  سید احمد موسوی: 
پوتین به عربســتان ســعودی که امروز 
صورت می گیرد، دومین ســفر او بعد از 
نخســتین ســفر رئیس جمهور روسیه 
به این کشــور در سال 2۰۰۷ محسوب 
می شــود؛ پیش از این امــا موفقیت در 
توافق اولیه بعد از تشــکیل اوپک پالس 
بین دو کشور در سفر ســال 2۰1۷ ملک سلمان پادشاه سعودی به روسیه را در 
پی داشــت؛ سفری که در تاریخ حکومت سلطنتی سعودی برای نخستین بار رخ 
می داد و از ســوی کارشناسان به عنوان نشانه ای از فعال شدن سیاست روسیه در 
جهتگیری به سمت منطقه خاورمیانه ارزیابی شد. دومین سفر پوتین به عربستان 
اما به گفته نورهان شــیخ، استاد دانشگاه قاهره، اهداف مختلفی را در پی خواهد 
داشــت که همکاری در زمینه انرژی، گســترش همکاری های اقتصادی، تأمین 
امنیت خلیج فارس و توسعه همکاری های نظامی را می توان از مهم ترین سرفصل ها 
دانست. پیش از این الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه اعالم کرده بود که مبادالت 
بازرگانی میان مســکو و ریاض در حال افزایش است و در نیمه نخست امسال به 
۴2۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر رســید که از شاخص مدت مشابه فراتر رفته است 
و ریاض عالقه مند به همکاری با شــرکت های بزرگ روسی همچون روس نفت، 

گازپروم و گازپروم نفت است.

  همکاری های امنیتی در خلیج فارس
گرچه براســاس گفته نورهان شــیخ، مســئله نفت و تأمین انرژی را می توان به 
عنوان پایه و محور اصلی مذاکرات پیش روی بین روســیه و ریاض دانســت، اما 
موضوعات مختلف امنیتی همچون تحویل سامانه پدافند هوایی موشکی اس ۴۰۰ 
و همکاری های نظامی بین دو کشــور نیز احتماالً از سرفصل های گفت وگوهای 
دوجانبه خواهند بود؛ مسئله ای که اهمیت سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان 

را دوچندان می کند.
در ماه های اخیر امنیت منطقه خلیج فارس به واســطه تالش های مشکوکی که 
منجر به آسیب دیدن چند تانکر نفتکش شد و عامالن آن هنوز مشخص نشده اند، 
دچار تنش شده است. در عین حال ایاالت متحده آمریکا به عنوان متحد راهبردی 
عربســتان در پی این حوادث ضمن تکرار ادعاهای همیشگی خود ایران را مقصر 
قلمداد کرد و با درخواست پادشاه سعودی مبنی بر ارسال نیرو و تجهیزات نظامی 

بیشتر به این کشور موافقت کرد. 

  باتالق یمن و التماس امنیت ریاض از مسکو
مسئله تنش زای دیگر در این منطقه جنگ یمن است که به کشتار حدود 1۴ هزار 
نفر از مردم بیگناه و نیروهای مدافع این کشــور انجامیده است. نیروهای مقاومت 
یمــن و انصاراهلل در پاســخ به حمالت نیروهای ائتالف تحت رهبری عربســتان 
سعودی، روز 23 شهریورماه در عملیاتی پاالیشگاه های »بقیق« و »خریص« وابسته 
به شــرکت نفتی »آرامکو« عربستان را با پهپادهای خود هدف حمله قرار دادند. با 
ادامه یافتن تجاوز نیروهای سعودی، ارتش یمن در عملیات دیگر تحت عنوان »نصر 

من اهلل« علیه متجاوزان سعودی ضربه دیگری به متجاوزان سعودی وارد کردند.
شکست های پیاپی عربستان کارشناسان ســعودی را به این نتیجه رسانده است  
که عربســتان به شدت در باتالق یمن گرفتار شــده و نیاز به کمک برای خروج 
از مخمصه دارد.البته چندی پیش رئیس جمهوری روســیه به مقامات این کشور 
پیشــنهاد کرد برای تأمین امنیت مراکز حیاتی خود، سامانه های پدافند موشکی 
خریداری کنند.منظور پوتین فروش ســامانه پدافند موشکی اس۴۰۰ بود و این 

پیشنهاد در اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا اعالم شد.
به گفته سرگئی میخییف، رئیس مرکز استراتژی های سیاسی روسیه، عربستان 
ســعودی به شدت به کمک روســیه برای تأمین امنیت خود نیاز دارد.ریاض با 
توجه به متشنج شدن اوضاع خلیج فارس و نیز اختالفاتی که با ایران و ترکیه و 
برخی کشورهای دیگر دارد، نیازمند کمک های تسلیحاتی روسیه است، چنان که 
به نوشته خبرگزاری یونهاپ، عربستان سعودی برای پیشگیری از وقایعی چون 
حمالت نفتی مشابه آنچه در آرامکو رخ  داد و بعد از نگرانی ها در رابطه با تغییر 
رویکرد ایاالت متحده در خلیج فارس و تحقق نیافتن انتظارات عربستان از سوی 
آمریکا مبنی بر حمله نظامی به ایران، به دنبال کمک از ســایر کشــورها برای 

تقویت بنیه حفاظتی خود است. 
به نوشته یونهاپ، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی حتی برای تقویت سامانه دفاع 
هوایی کشورش از کره جنوبی نیز درخواست کمک کرده است. با این حال براساس 
گفته کارشناسانی همچون آندری کوروتایف، کارمند علمی پیشتاز مدرسه عالی 
اقتصاد، مشکالت بین دو کشور تاحدودی می تواند بر امکان پذیر شدن برخی تفاهم 
نامه ها سایه افکند؛ فشارهای ایاالت متحده مبنی بر اعمال تحریم علیه کشورهایی 
که با روسیه همکاری نظامی داشته باشند، در عمل مسئله صادرات و تحویل سالح 
روسیه به عربستان را غیرممکن نشان می دهد و ریاض باید برای تأمین امنیت خود 

دست به دامن دیگر کشورها شود.

)) آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای((
 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران 

ذیصالح واگذار نمایید  .
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مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین

فرآیند ارجاع کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار

1
اجرای عملیات  تکمیل ساختمان اتفاقات آب  و فاضالب ناحیه 1 مشهد 

)با ارزیابی کیفی(
1214/697/524/831735/000/000 ماه

رتبه 5 ابنیه از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی
1. واریز نقدی به حساب جاری 

شماره 100050005  بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی

2
اجرای عملیات  اصالح شبکه ونصب مجدد انشعابات فرسوده بصورت پراکنده در سطح 

منطقه 3 )با ارزیابی کیفی(
127/576/497/938379/000/000 ماه  

رتبه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی
3

اجرای عملیات نصب انشعابات وتوسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده وغیر پراکنده به 
67/694/588/200385/000/000 ماههمراه تامین لوله ولوازم در سطح منطقه 2 فاز 7

4
اجرای عملیات نصب انشعابات وتوسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده وغیر پراکنده به 

67/539/239/950377/000/000 ماه  همراه تامین لوله ولوازم در سطح منطقه 2 فاز 8

تاریخ و محل دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/7/24 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .
آخرین مهلت عودت پاکات اس��ناد ارزیابی تکمیل ش��ده )ردیف 1و2( و پاکات مناقصه )ردیف 3 و 4( : پایان وقت اداری 1398/8/8 و به آدرس مش��هد، خیابان فلس��طین، فلس��طین 26، دبیرخانه 
مرکزی ش��رکت آب و فاضالب مش��هد می باش��د ، تلفن 37008124 .    مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .    هزینه درج آگهی به عهده برنده 

مناقصات می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
80
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50

آگهی مناقصه
س��ازمان عم��ران و توس��عه حریم ح��رم حضرت رض��ا ) ع( در نظ��ر دارد اجرای 
عملیات پلی اس��ترکاری در کلیه اماک��ن متبرکه مجموعه حرم مطهر را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط )اش��خاص حقیقی و حقوقی( واگذار 
نمای��د )حداقل ش��رایط عبارتس��ت از: ارائه رزومه فعالی��ت های اجرائی 
مرتبط ب��ا موضوع عملیات و میزان توانمندی پیمان��کار به همراه تائیدیه 
رضای��ت کارفرمای��ان( ، ل��ذا متقاضیان م��ی توانند ت��ا پایان وقت اداری 
روز پنجش��نبه م��ورخ 1398/07/25 ضمن  مراجعه ب��ه آدرس اینترنتی  
http://sem.aqr-harimeharam.org  ) تلفن: 31305243-32257085 -051( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
      سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا) ع(   

/ع
98
09
14
6
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 آگهی تغییرات شرکت کشتار دام ایوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 389 و شناسه ملی 14002766610
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1اعضاءهیئت مدیره وسمت 
آنهات��ا تاریخ1399,11,02 بش��رح ذی��ل انتخاب گردیدند -آقای مجتبی نوذری به ش��ماره ملی 3379792187بس��مت رئیس هیئت مدیره 
- آق��ای قربان اس��ماعیلی به ش��ماره مل��ی 6169954353بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اش��رف اس��ماعیلی به ش��ماره 
ملی6169874236بس��مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 2-آقای بهروز اسماعیلی بش��ماره ملی 6169555785 بعنوان بازرس اصلی و 
خانم پریسا اسماعیلی بشماره ملی 6169955971 بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3-روزنامه قدس جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد -4کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته برات وغیره وسایر مکاتبات 

عادی اداری با امضاء آقای علی اشرف اسماعیلی و مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )629944(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیانشرق ایران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 8630 و شناسه ملی 10380243943

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حبیب اله عدالتیان علی پور به شماره ملی 
0938353861 ب��ه س��مت رئی��س هیئت مدیره 2� خانم عزیز آغا ثامنی پور به ش��ماره ملی 0938384120 به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3� آقای ایمان عدالتیان علی پور به شماره ملی 0946729638 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
ش��دند -2 کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک رئیس 

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629442(
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