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 ............ صفحه 2

 رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس تشریح کرد 

چالش جدایی بودجه 99 از نفت
سپاه »روح اهلل زم« را 

دستگیر کرد

 »آمد نیوز« 
را آوردند

 سیاست  حجت االسالم والمسلمین روحانی، رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس خبری 
روز گذشته خود که با حضور رســانه های داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس درباره بسترسازی برای اصالحات ساختاری بودجه و تأمین درآمدهای مالیاتی 
برای بودجه جاری کشور، گفت: برنامه ریزی ما در دولت بر این مبناست که بودجه سال ۹۹ 
به نفت وابستگی نداشته باشد. روحانی با بیان اینکه همه شاخص ها در سال ۹۸ مثبت است، 
تصریح کرد: در زمینه بودجه گرفتاری هایی داریم که باید ارقام آن را تأمین کنیم. البته از لحاظ 
عمرانی امسال وضع بهتری داریم و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده است. 

وی ادامه داد: بودجه جاری باید از درآمد نفتی جدا شود...

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین حسینی را از 
جهات مختلف می توان مورد بررسی قرار داد اما 
بدون شک یکی از ابعاد بسیاربزرگ آن نقش و 

تاثیر آن در معرفی مکتب ...

در این شماره بیت المقدس می خوانید
j مغناطیس حسین

 ............ صفحه 2

 گالیه از نگاه تیره جامعه 
 به توانمندی های  صاحبان 

عصای سفید

نابینایان را 
ببینیم

وزیر صنعت خبر داد

 کاهش قیمت
۹۳ قلم کاالی 

اساسی در کشور
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

معاون فنی و عمران موقوفات 
 آستان قدس رضوی در گفت وگو 

با قدس تشریح کرد  

 آخرین خبرها 
 از تکمیل زائرسرا 
و زائرشهر رضوی

 ............ صفحه ۳

 »پژوهش« و »خالقیت« 
دو گمشده ادبیات دینی

 خاورمیانه بدون آمریکا 
جای امن تری است

طرح هر خانه، یک پایگاه سالمت 
امسال اجرا می شود
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وجود با برکت 
برای حوزه و مردم

 رهبر معظم انقالب
 از آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
عیادت و تکریم کردند

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۴

آگهى مزايده
﹁︣وش ﹎︀و و ︑﹙﹫︧﹥ ﹝︀زاد و ︑﹙﹫︧﹥ ﹁︣ی 

﹝︀ر︑﹫﹟ و ︗﹢ا﹡﹥ ︨﹠﹍﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
شرح در صفحه 3

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۲

آگهى مناقصه
︑﹫﹥ و ﹡︭︉ ا︤و﹎︀م ︫︣ق ا︨︐︀﹡︡ارد 

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
شرح در صفحه 3

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۹

آ﹎ـ﹩ ا︨︐ـ︡ام
︣ا︨︀ن ︧︣وی︠  ︫︣﹋️ ﹡︧︣﹩ و ﹡︧︀︗﹩︠ 

 ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۹
۱۰
۴

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بيمارستان 320 تختخوابى 

شهيد هاشمى نژاد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۶

فراخوان تجديد مناقصه 
(نوبت اول) بيمارستان                 

حضرت زهرا (ع) فريمان 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۸

(نوبت اول) بيمارستان                 

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۰

آگهى مناقصه
︑﹫﹥ ، ︨︀︠️ و ﹡︭︉ دود﹋︩ ا︨︐﹫﹏ ٣٠۴ ︋﹥ 
︲︀﹝️ ١٫۵ ﹝﹫﹙﹫﹞︐︣ ︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا︑︭︀﹐ت و ﹁﹑﹡︘

 ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
شرح در صفحه 3

 سیاست  سپاه پاســداران انقالب اسالمی روز 
گذشــته با صدور بیانیه ای اعالم کرد ســازمان 
اطالعات سپاه در عملیاتی پیچیده و حرفه ای با 
فریب سرویس های اطالعاتی دشمن و جاگذاشتن 
آن ها »روح اهلل زم« سرشبکه سایت ضد انقالب  
موســوم به »آمد نیوز« را بازداشــت کرده است.

سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات حرفه ای، 
هوشمندانه و چندوجهی با به کارگیری روش های 
نوین اطالعاتی و شگرد های ابتکاری، سرویس های 
بیگانه را مدیریت و فریب داد و سرشبکه سایت 
ضدانقالب و معاند »آمدنیوز« را که در سال های 
اخیر با هدایت، تأمین و پشتیبانی مستقیم آنان 
و نیز حمایت ضدانقالب خارج نشــین و عوامل 
داخلــی آن ها، به عنــوان یکی از آبشــخور های 
محــوری دشــمن، عملیات روانی گســترده ای 
برای اختالف افکنــی در ارکان نظام اســالمی، 
ایران هراسی، دروغ پردازی، القای شبهه در نسل 
جوان نســبت به عقاید و باور های دینی و تبلیغ 

و فراهم سازی زمینه های ...

»زیارت اربعین« محور امت سازی
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری مطرح کرد

 ............ صفحات 4 و 5

 ویژگی های مستندسازی از اربعین برای مخاطب جهانی
 یک روز جهان اربعین باشد، شر استکبار پایان می یابد

 ویژگی های مستندسازی 
از راهپیمایی اربعین برای مخاطب جهانی

 رساهنموکب

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

دستگیری دو تیم تروریستی در ایام اربعین  
سیاست: وزیر اطالعات از دستگیری دو تیم تروریستی که قصد انجام عملیات خرابکاری در ایام اربعین داشتند، خبر داد. حجت االسالم سیدمحمود علوی که برای بررسی آخرین وضعیت تردد زائران در مرز شلمچه 

حضور یافته بود، در این باره گفت: این دو گروه تروریستی در خوزستان دستگیر شدند و از این دو تیم تعداد 50 قبضه اسلحه جنگی کشف و خنثی سازی شد.

خلیل خانــه   آرش  سیاســت/   
حجت االسالم والمســلمین روحانی، رئیس 
جمهــور کشــورمان در کنفرانس خبری 
روز گذشــته خود که با حضور رســانه های 
داخلی و خارجی برگزار شــد، در پاســخ به 
پرســش خبرنگار قدس درباره بسترسازی 
برای اصالحات ســاختاری بودجه و تأمین 
درآمدهای مالیاتی برای بودجه جاری کشور، 
گفت: برنامه ریزی ما در دولت بر این مبناست 
که بودجه سال ۹۹ به نفت وابستگی نداشته 
باشد. روحانی با بیان اینکه همه شاخص ها در 
سال ۹۸ مثبت است، تصریح کرد: در زمینه 
بودجه گرفتاری هایی داریم که باید ارقام آن 
را تأمین کنیم. البته از لحاظ عمرانی امسال 
وضع بهتری داریم و بیش از ۳۰ هزار میلیارد 
تومان تا کنون پرداخت شده است. وی ادامه 
داد: بودجه جاری بایــد از درآمد نفتی جدا 
شود، اما این نیازمند جراحی دقیقی است و 
ما در حال انجام این کار هســتیم. البته کار 
سختی است؛ چراکه کشــوری که تکیه به 
بودجه نفت داشته اگر بخواهد 
تکیه خود را بر مالیات و اوراق 
بگذارد، کار سختی خواهد بود. 
روحانی با تأکید بر اینکه باید 
در خصوصی سازی و واگذاری 
سهام حرکت سریع تر اما دقیق 
و حساب شده داشته باشیم، 
معافیت های  کــرد:  عنــوان 
مالیاتی هم باید کم شــود و 
پایه مالیاتی هم افزایش یابد. 
صادرات ما هم باید در بخش 

غیر نفتی افزایش یابد. 

شرایطسختراپشتسرگذاشتهایم
رئیس جمهور با اشــاره به اوضــاع داخلی 
ادامه داد: خوشــحالم در مقطعی در خدمت 
اصحاب رسانه هستم که ما شرایط سخت و 
تاریخی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را پشت 
سر گذاشــته ایم. روحانی افزود: در سال ۹۷ 
پیش بینی خارجی ها و تحلیلگران اقتصادی 
داخل این بود که ســال بسیار سختی را در 
پیش داریم و ســال ســخت تری را در ۹۸ 

خواهیم داشــت. حتی برخــی بحث تورم 
ســه رقمی را هم برای ایران مطرح کردند، 
اما در این ۱۸ ماه ملت ایران، دولت و ســایر 
ارکان نظام توانستند از این توفان عبور کنند 
و به طــور قاطعانه می توانیم اعالم کنیم که 
توطئه هــای آمریکا، صهیونیســم و ارتجاع 
منطقه برای آسیب جدی به نظام پایان یافته 
است و اعتراف می کنم که با هوشمندی، صبر 

و مقاومت از این شرایط عبور کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه از اردیبهشــت ۹۸ 
شــاخص های ما رو به بهبود می رود، گفت: 
پیش بینی ما این است که تا پایان سال روند 
کاهشــی تورم نقطه به نقطه ادامه خواهد 
داشــت. رشد اقتصادی کشــور که در سال 
گذشته منفی بود، پیش بینی این است که 
مثبت شود. در تابســتان امسال ۸۴۳ هزار 
اشتغال خالص داشتیم و بیکاری ما از ۱2/۳ 
به ۱۰/5 کاهش پیدا کرده است. همه آمار و 
ارقام و شاخص های اقتصادی به ما می گوید 
که در مسیر آرامش اقتصادی در حال حرکت 
هستیم. البته دولت انتظارات بیشتری برای 
تغییر در ساختارها داشت تا بتواند بیشتر به 

مردم در رفع مشکالت کمک کند. 

اروپاییهابدعهدیکردند
رئیس جمهور در ادامه ســخنانش در پاسخ 
به پرسش یکی از خبرنگاران درباره بدعهدی 
سه کشور اروپایی در برجام و تبعیت آن ها از 
آمریکا گفت: آمریکا به دلیل فشار افراطیون 

داخلی و فشار رژیم صهیونیستی و عربستان 
خطای بزرگی مرتکب و از برجام خارج شد 
و جمهوری اســالمی هم کار هوشمندانه ای 
انجام داد. وی افزود: احســاس آن ها این بود 
که ما از برجام خارج می شــویم و آن ها هم 
یک تحریــم بین المللی علیه ایــران وضع 
می کنند، اما ما نگذاشتیم که آمریکا این بار 
را بر دوش ایــران و دیگران بگذارد، امروز به 
جز سه کشور کوچک، کشوری نیست که کار 
آمریکا را تأیید کند و همه این اقدام را محکوم 
می کنند. روحانی افزود: کشورهای باقیمانده 
در برجام قرار شــد خروج آمریکا را به نوعی 
جبران کنند. ما با چین و روسیه ارتباط خوبی 
داریم، اما سه کشــور اروپایی متأسفانه پای 
تعهد خودشان نماندند و آنچه الزم بود انجام 
دهند را انجام ندادند و به قول های خود عمل 
نکردند. وی گفت: اگر اروپایی ها به تعهدات 
خود برگردند مــا نیز به تعهدات خود عمل 
می کنیم در غیــر این صورت ما هم کاهش 

تعهدات برجامی خود را ادامه خواهیم داد.

همهنهادهاقابلاحترامهستند
روحانی همچنین در مورد ضرورت توجه به 
الیحه جامع انتخابات گفت: برای الیحه جامع 
انتخاباتی زحمات زیادی کشیده شد. خیلی 
امید داشــتیم وقتی به مجلــس می رود در 
زمان خودش تصویب و امسال بر آن اساس 
انتخابات انجام گیــرد. وی ادامه داد: اینکه 
در انتخابات چه مد نظرمان است، شکست 

دیگری برای آمریکاســت. اگر بتوانیم برای 
مردم نشاط انتخاباتی ایجاد کنیم، شکست 
آمریکا رقم می خورد. روحانی تأکید کرد: با 
وجود تفســیرهایی که از حرف من کردند، 
همه نهادها قابل احترام هســتند. با الیحه 
جامع انتخابــات که عالی می شــود، چون 
شــورای نگهبان باید اعالم کند چه کسی 
رد شده و چرا و چه کسی تأیید شده است. 
شــورای نگهبان نهاد نظارت کننده است، 
دخالت کننده نیســت. امیدواریم کارش را 
به خوبی انجام دهد. دولت مجری انتخابات 
اســت. همواره رابط ما وزیر کشور و گاهی 
معاون اول و برخی وزرای دیگر با شــورای 

نگهبان بوده اند.

روندآستانهبهترینروندبرایصلح
درسوریهاست

روحانی همچنین درباره تأثیر حمله ترکیه 
به سوریه و پیشنهاد ایران برای این موضوع، 
اظهار کرد: ما امروز با حادثه ای مواجه هستیم 
که خوشایند نیست. نه برای منطقه و نه برای 

مردم کرد سوریه و دولت آنجا. 
همه باید تالش کنیم روند آستانه که تاکنون 
بهترین روند برای برقراری صلح در ســوریه 
بوده، حفظ شود. وی خاطرنشان کرد:ترکیه 
نگرانی هایی در شمال سوریه دارد که ما در 
اصــل این نگرانی با ترکیه مشــکلی نداریم 
و آن را می پذیریــم، اما شــیوه ای که آنان 
انتخاب کرده اند را نمی پذیریم. ترکیه دولت 
دوست ماست، اما شیوه های بهتری هم برای 
رســیدن به هدف وجود دارد. وی یادآورشد: 
بارها گفتــه ام که همه باید کمک کنیم که 
ارتش سوریه در این منطقه مستقر شود اما 
اکنون ترکیه وارد خاک سوریه شده است و 
ما نگران این وضع هستیم؛ چراکه در آن بار 
دیگر عده ای کشته می شوند و عده ای دیگر 
آواره می شوند و تاکنون خیری از این حرکت 
ندیده ایــم. رئیس جمهور همچنین تصریح 
کرد: ترکیه زودتر باید این روند را پایان دهد 
که منافع منطقه در آن تأمین شــود و روند 
اصلی که بازگشت آوارگان، برقراری صلح و 

برگزاری انتخابات آزاد است، انجام شود.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس تشریح کرد

چالشجداییبودجه99ازنفت

حجت االســالم محمد جعفر منتظری دادستان کل کشــور در مراسم معارفه 
دادستان مشهد از اخراج پنج قاضی فاسد خبر داد. قوه قضائیه و نهادهای وابسته به 
آن خط آغاز مبارزه با فساد است و اگر از نااهالن پاک شود، دیگر نهادها هم ایمن 

خواهند ماند. امیدوارم این رویه خوب ادامه پیدا کند. 9300000839 
 پلیــس ســرعت زیاد و عدم توجه بــه جلو را به عنــوان دو عامل مهم در 
تصادفات رانندگی نام برده که اشــاره درستی هم هست. اما چه می توان کرد، 
متأســفانه در کشــور ما فرهنگ رانندگی برخی افــراد، تأکید می کنم برخی 
افــراد پایین اســت که وقتی می خواهــی قانونی رانندگی کنــی مثل کنه به 
پشــت سرت می چســبند و آن قدر چراغ داده و روی اعصاب آدم راه می روند 
که فرد مجبور می شــود قوانین را زیر پا بگذارد. به نظــر من این افراد قانون 
گریز چیزی کمتر از 5 درصد جامعه هســتند که امیــدوارم پلیس با برخورد 
قاطع با این افراد در ســاخت جامعه قانونمند موفقیت بیشــتری داشته باشد. 

 9150007819
 افزایش سرسام آور و چند برابری قبض برق صدای مردم را در آورده است، لطفاً 
پیگیری کنید؛ مثالً قبض ۴۰تا5۰هزار تومانی آمده ۱6۳هزار تومان و یک مورد دیگر 
قبضی که هیچ وقت از 6۰تومان بیشتر نمی آمد شده ۳22هزار تومان! به شرکت برق 
مراجعه کردم یک بار می گویند ۱۷درصد باردوم گفتند 2۳درصد گران شده برخورد 

و جواب های بد و نادرست می دهند. 9150007463 
 متأسفانه درطول هفت سال گذشته پول ملی ما بی ارزش شد! این یعنی آب به 
آسیاب دشمن ریختن! جالب اینجاست که حقوق ما بازنشستگان کشوری و لشکری 
را از همین پول هم محروم کرده اند! حقوق ها بســیارکم در مقابل، گرانی و اجاره 

خانه ها باال وغیرقابل تحمل است. 9350007054  
 پزشــکان چقدر بی انصاف هســتند. با این درآمد باال حتی حاضر نیســتند 
مالیات هم بدهند. از مسئوالن و نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم دریافت 
مالیات این قشــر را تا انتها ادامه داده و با دســت های پشت پرده که خواهان 
ماست مالی کردن این موضوع هستند، کنار نیامده و برخورد کنند. به خدا این 
انصاف نیســت کارمند و کارگر مالیات بدهند و این قشر بی درد از این مسئله 

گریزان باشند. 9150002141
 در وزارت آموزش و پرورش ما تنها چیزی که نادیده گرفته می شــود همان 
پرورش اســت. گویا پرورش و هدایت اخالقــی و تربیتی در مدارس فراموش 
شــده و به هر طریق ممکن ســعی دارند آن را کم اهمیــت جلوه دهند. این 
در حالی اســت که متأســفانه خانواده ها هم تمام زحمــت تربیت را به گردن 
مدارس انداختند و این وســط نســلی ســوخته در حال پرورش یافتن است. 

 9360006158
 تیتر چند روز پیش شــما در مورد حمله به نفتکش ایرانی در دریای ســرخ با 
عنوان ترقه بازی تیتر خوب و بجایی بود، اما همین ترقه بازی هاست که به ما هشدار 
می دهد تا نســبت به دشمنان خارجی همواره هوشیار بوده و آمادگیمان را حفظ 

کنیم. 9150008554

رهبر معظم انقالب از آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  عیادت و تکریم کردند
وجود با برکت برای حوزه و مردم

khamenei.ir: رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز با حضــور در یکی از 
بیمارستان های تهران از حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی عیادت کردند. رهبر انقالب 
اســالمی در این عیادت، در جریان روند درمان حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی قرار 
گرفتند و گفتند: وجود جناب عالی برای مردم و حوزه های علمیه بسیار با برکت است 

و از خداوند متعال سالمتی و عافیت کامل شما را مسئلت می کنیم.
پیش از این دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور اطالعیه ای با بیان اینکه حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی بنا بر توصیه پزشــکان جهت انجام برخی از امور 
درمانی در یکی از بیمارستان های تهران به سر می برند، آورده بود: به اطالع مؤمنین 
و مقلدان بزرگوار ایشــان می رساند همان طور که سابقاً نیز اطالع رسانی شد، حال 
عمومی معظم له خوب است و به زودی پس از تکمیل مراحل درمانی ان شاءاهلل به 

قم مراجعت می کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
خاورمیانه بدون آمریکا جای امن تری است

مهر: علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملــی در یادداشــتی تحلیلی به 
تحوالت منطقه پرداخته و  نوشت: به نظر 
می رســد هیئت حاکمه آمریکا بر اساس 
تجربیات عینی به این جمع بندی رسیده 
است که معادله قدرت و هندسه سیاسی 
جهان، به ویژه در قلب آن یعنی خاورمیانه 
تغییــر کرده و ایاالت متحده آمریکا بر خــالف تمام تبلیغات پر حجم خود، دیگر 

نمی تواند ادعای سروری مطلق بر امورات نظام بین الملل را داشته باشد.
متن یادداشت وی به شرح زیر است:

۱- ســه اظهارنظر صریح از ســوی مقامــات عالی آمریکا در دو ماه گذشــته 
نشــان دهنده مکشوف شدن حقایقی است که پیش از این ساختار حاکمیت در 

این کشور شجاعت پذیرش و ابراز آن را نداشته است.
2- پس از حمله پهپادی انصاراهلل یمن به تأسیســات نفتی آرامکو در عربستان 
ســعودی و در واکنش به فشارهای دربار ســعودی برای برخورد با عامالن این 
حمله، دولتمــردان آمریکا به صراحت بر عدم اجابت درخواســت ریاض تأکید 

کردند و اعالم شد که عربستان سعودی مورد حمله قرارگرفته و نه آمریکا.
۳- به دنبال شکســت های پی درپی سیاســی و نظامــی در منطقه، از هزینه ۸ 
بیلیــون دالری حضور نظامــی آمریکا در منطقه رونمایی گردید و اعالم شــد 
که حضور واشــنگتن در خاورمیانه هیچ حاصلی نداشــته واقدامی حماقت بار 

بوده است.
۴-به تازگی و پس از تجاوز ترکیه به شــمال ســوریه و پشت کردن واشنگتن به 
متحدان ُکرد خود، مقامات کاخ سفید ضمن اعتراف به ایجاد جنگی خونبار در عراق 
با ادعای دروغ وجود تســلیحات کشتار جمعی در این کشور اعالم کردند ورود به 
دام خاورمیانه بدترین تصمیمی است که تاکنون در تاریخ آمریکا گرفته شده است.

5- به نظــر می رســد هیئت حاکمه آمریکا بر اســاس تجربیــات عینی به این 
جمع بندی رسیده اســت که معادله قدرت و هندسه سیاسی جهان، به ویژه در 
قلــب آن یعنی خاورمیانه تغییر کرده و ایاالت متحده برخالف تمام تبلیغات پر 
حجم خود، دیگر نمی تواند ادعای ســروری مطلق بر امورات نظام بین الملل را 

داشته باشد.
6- آمریکا به این واقعیت پی برده که تنها دو راه پیش رو دارد؛ یا باید با تحمل 
هزینه های فراوان، تنها به داشــتن صورتکی توخالی از یک ابرقدرت جهانی دل 
خــوش کند و یا با رویکردی واقع گرایانه، حقیقت حال حاضر جهان را بپذیرد و 

خود را از زیر بار هزینه های هنگفت این نمایش لو رفته، رهایی بخشد.
۷- به عبارت بهتر؛ هیئت حاکمه آمریکا متوجه این موضوع شــده اســت که 
این کشــور امروز بــه هر دلیلی، لوازم ابرقدرتی را در اختیار ندارد و بازگشــت 
به دوران اوج، امری محال و دور از دســترس اســت. چه، ناتوانی او در اجرای 
پروژه هــای راهبردی »تجزیــه خاورمیانه«، »معامله قــرن«، »تغییر رژیم در 
ایران«، »ژاندارمی عربســتان در منطقه«، »جنگ یمن«، »صلح افغانســتان«، 

»بحران سوریه« و... بر همگان اثبات شده است.
۸- بیان اعترافات تلخ اما عبرت آموز از ســوی هیئــت حاکمه آمریکا، موجب 
شــده که بسیاری از کشورهای حوزه غرب آســیا، حتی آن گروهی که سال ها 
زمینه ساز و میزبان حضور آمریکا در منطقه بوده اند به این واقعیت اعتراف کنند 

که »خاورمیانه بدون آمریکا جای امن تری است«.

 جایگاه واالی مرجعیت 
در جهان اسالم

و اّما الحوادُث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهِ حدیثنا 
فاِنّهم حجتی علیکم و اَنا حجُه اهلل علیهم 

از مــواردی کــه از اصول دیــن و همچنین از 
ضروریات و مسلمات قطعی دین نباشد و از اوامر 
و دســتورهای فرعی و عملی دین است، انسان 
مکلف می تواند یکی از ســه راه ذیل را انتخاب 

نماید:
یا با تحصیل مقام اجتهاد و احراز شایستگی این 
مقام، آن احکام را از روی دلیل و استدالل بدست 
آورد که این مورد بسیار دشوار و مشکل است و 
به تعبیر برخی از علما دشواری مقام اجتهاد را به 
جابه جایی یک کوه بزرگ با ســر سوزن تشبیه 
می کنند؛ یا راه دوم اینکه انسان مکلف در اعمال 
خود بر طبق احتیاط رفتار نماید و در مستحب، 
واجب به وجوب شرایط است بنماید، یعنی تقلید 
از مجتهدی که عاقل و عادل اســت و خود را از 
گناهان نگه می دارد و دینش را حفظ می کند و 
با هوای نفس مخالفت می نماید و امر موالیش 

)خداوند متعال( را اطاعت می کند.
پس اگر کسی نه مجتهد است و نه به احتیاط 
عمل می کند و نه از مجتهد جامع الشرائط تقلید 
می نماید، همه عباداتش باطل بوده و پذیرفته 
نخواهد شد، اگرچه تمام عمرش را به عبادت و 
نماز و روزه گذرانده باشد مگر اینکه اعمال سابق 
او موافق فتوای مجتهدی کــه بعداً از او تقلید 
می کند باشد و هنگام انجام )اعمالی که جنبه 
عبادت دارنــد( رعایت قصد قربت )انجام عمل 

برای خدا( واقعاً تحقق یافته باشد.
با تقلید از مرجع تقلید جامع الشرائط، مسئولیت 
چگونگی انجام اعمال عبادی و وظائف شــرعی 
مقلدین به ذّمه و گردن مرجع تقلید می افتد و او 
مورد سؤال قرار می  گیرد، که این امر بسیار بسیار 
مهم و قابل اهمیت و قابل مالحظه است و این 
مسئولیت پذیری امری بسیار سنگین و مشکل و 

حساس است.
در زمان غیبت کبری دســتور بر این است که 
عالوه بر مراجعه به مراجع تقلید جهت کسب 
تکلیف چگونگی انجام اعمال و وظائف شرعی 
بلکه در امور مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی و 

امثال آن باید به آنان مراجعه نمود.
مرجع تقلید نایب و قائم مقام امام)ع( در عصر 
غیبت اوســت، او زمامدار است و آنچه را برای 
شــخص امــام در رأی نهایــی در قضاوت ها و 
حوادث و حکومت بین مردم و... رواســت برای 

او نیز رواست.
اســحاق بن یعقوب نامــه ای خدمت حضرت 
صاحب االمر)ارواحنا له الفدا( نوشــت و عرضه 
داشت مسائلی که برایم مشکل شد و نتوانستم 
حل کنم و به محمد بن عثمان و دومین نایب 
از نواب خــاص امام زمان)عج( دادم که خدمت 
امام بدهد و جواب بگیرد »فورد التوقیع بخطه 
الشریف« و جواب به خط مبارک امام)عج( آمد 

که چند بند داشت. 
یک بند آن این اســت که امام)عج( فرمود: »و 
اّما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا 
تی علیکم و اَنا حجه اهلل علیهم« به این  فاِنّهم حجَّ
روایت صحیحه در زمان غیبت کبری تمسک 
می شود؛ که از این روایت صحیحه جایگاه بسی 
واال و خطیر برای والیت فقیه و همچنین فقها 
و مراجع عظام تقلید به دســت می آید و آن ها 
را در عصر غیبت نواب امام)عج( و جانشین آن 
حضرت)عج( معرفی می نماید و هر حقی برای 
امام که حجت خداوند متعال ثابت است همان 
برای فقها ثابت است و این مطلب قابل مالحظه 
و بسیار مهم اســت و همین مورد است که به 
عقیده غیر امامیه رمز موفقیت جوامع شــیعی 
است، عالم و استاد دانشگاه االزهر تصریح نمود 
که رمز موفقیت تمام شیعیان وجود مقوله ای به 
نام مرجعیت است که در تمامی امور جامعه به 
آن مراجعه می شــود و موجب توفیق جامعه و 

جهت دار بودن جامعه می گردد.
بخشی از جایگاه واالی مرجعیت را در تاریخ 
و تأثیرگذاری اجتماعــی آن و از نمونه هایی 
مانند فتوای تحریم تنباکو از ســوی میرزای 
شــیرازی)ره( و یا فصل الخطــاب بودن کالم 
امام خمینــی)ره( در کوران حــوادث و رقم 
زدن انقالبی جهانی، می توان متوجه شــد و 
یا عیادت مقام معظم رهبــری )دام ظله( به 
عنوان والیت فقیــه از مراجع عظام تقلید به 
روشــنی گویای جایــگاه واالی مرجعیت در 

جهان اسالم است.

نمایندگان حمله ترکیه به 
سوریه را محکوم کردند

مهر: احمــد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت 
رئیســه مجلس  در جلســه علنــی دیروز 
مجلس شورای اسالمی، بیانیه نمایندگان در 
محکومیت حملــه نظامی ترکیه به ُکردهای 
ســوریه را قرائت کرد که متن این بیانیه به 
شرح زیر است: امروز فریاد مظلومیت ُکردهای 
سوریه بر اثر تجاوز دولت ترکیه بلند است. در 
دنیایی که حاکمان آن َدم از برادری، عدالت و 
حمایت از مظلوم سر می دهند، سکوت ننگین 
سازمان های بین المللی در تاریخ مثل همیشه 
ثبت خواهد شد. سکوت سیاسی دولت های 
مدعی حقوق بشر و ســازمان ملل در تاریخ 

خواهد ماند. 

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر محمد معرفت 
رایزن فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

ترکیه نگرانی هایی در 
شمال سوریه دارد که 
ما در اصل این نگرانی با 
ترکیه مشکلی نداریم 
و آن را می پذیریم، 
اما شیوه ای که آنان 
انتخاب کرده اند را 
نمی پذیریم

بــــــــرش

 جواد فراهانی  سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد ســازمان اطالعات سپاه در عملیاتی پیچیده و 
حرفه ای با فریب سرویس های اطالعاتی دشمن و جاگذاشتن آن ها 
»روح اهلل زم« سرشــبکه سایت ضد انقالب  موسوم به »آمد نیوز« 

را بازداشت کرده است.
سازمان اطالعات ســپاه، در این عملیات حرفه ای، هوشمندانه و 
چندوجهی با به کارگیری روش های نوین اطالعاتی و شــگرد های 
ابتکاری، ســرویس های بیگانه را مدیریت و فریب داد و سرشبکه 
ســایت ضدانقالب و معاند »آمدنیوز« را که در ســال های اخیر با 
هدایت، تأمین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضدانقالب 
خارج نشــین و عوامل داخلی آن ها، به عنوان یکی از آبشخور های 
محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای برای اختالف افکنی در 
ارکان نظام اسالمی، ایران هراســی، دروغ پردازی، القای شبهه در 
نسل جوان نسبت به عقاید و باور های دینی و تبلیغ و فراهم سازی 
زمینه های اقدامات خشونت بار و تروریستی، ایجاد آشوب و ناآرامی 

در کشور را اداره می کرد به داخل کشور هدایت و بازداشت کرد.

زمکیست؟
»روح اهلل زم« در جریان اعتراضات سال ۸۸ توسط وزارت اطالعات 
دستگیر شــد و پس از آزادی ایران را ترک کرد. او خود را بازیچه 
سازمان های اطالعاتی دشمنان ایران مانند آمریکا، فرانسه و برخی 
دیگر از کشــورها قرار داد و با راه اندازی کانال تلگرامی معروف به 
»آمد نیوز« درصدد تشویش اذهان عمومی در داخل ایران، تبلیغ 
علیه نظام و اشاعه اخبار کذب از اوضاع داخلی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همســو با سیاست های دشمنان 
جمهوری اســالمی ایران برآمد. اوج فعالیت ضد انقالبی زم ســوء 
اســتفاده از اعتراضات مردمی سال ۹6 بود که طی آن  و در کانال 

تلگرامی خود به شکل عجیبی روایت های مخدوش و نادرستی را 
از این اعتراضات منعکس می کرد که البته به واسطه این دروغ های 
بزرگ کانال او از سوی تلگرام مسدود شد. پس از این اتفاقات و در 
اسفند سال ۱۳۹۷ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با پخش 
مستندی تحت عنوان »ایستگاه پایانی دروغ« با انتشار مستنداتی از 
ارتباط گیری های روح اهلل زم با داخل و منابعی که او ادعای موثق 
بودن آن ها را داشت، نشان داد که این مهره ضد انقالبی چگونه خود 
را بازیچه دستگاه های اطالعاتی دشمنان ایران قرار داده و چگونه از 
آغاز توســط دستگاه اطالعات جمهوری اسالمی رصد شده است.  
حال  دیروز سپاه پاســداران انقالب اسالمی اقدامی فراتر و بسیار 
مهم تــر از رصد اطالعاتی فردی مانند روح اهلل زم را انجام داده و با 
وجود اذعان خود او مبنی بر اینکه دستگاه اطالعات فرانسه و دیگر 
کشــورهای معاند با ایران در حفاظت او بسیار قوی عمل کرده اند، 
سازمان اطالعات سپاه با جاگذاشــتن این دستگاه های به گمان 
خودشان قوی، روح اهلل زم و همکاران او را در عملیاتی هوشمندانه 
و دقیق به داخل ایران هدایت و بازداشت کرده و بار دیگر توانمندی 

خود را در عرصه اطالعاتی به رخ جهان کشید. 

تحققوعدهرهبرانقالب
امروز و با دستگیری یکی دیگر از عناصر وابسته دشمن آمریکایی-

صهیونیستی- غربی وعده ای دیگر از رهبر معظم انقالب اسالمی در 
مورد شکست دشمن محقق شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پس از اغتشاشــات ســال ۹6 خطاب به آمریکا گفته بودند: »اوالً 
حضرات هیئت حاکمه آمریکا سرتان به سنگ خورد ولی ممکن 
اســت باز تکرار کنید، بدانید که باز سرتان به سنگ خواهد خورد. 
ثانیاً خسارت زدید به ما در این چند روز و ممکن است در آینده هم 
به ما خسارت بزنید؛ بدانید بی تقاص نخواهد بود. ثالثاً این آقایی که 

در رأس آنجاست و ظاهراً آدم متعادلی هم نیست، بداند هم او و هم 
اجزای حکومتش؛ این دیوانه بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد 
ماند. جمهوری اسالمی بر پایه اصول و ارکان خود محکم می ایستد، 
از آن ها دفاع می کند، از ملت خود دفاع می کند، از منافع خود دفاع 

می کند و تسلیم زورگویی ها نخواهد شد«.

شگفتیسعودیازشاهکارسپاه
کارشــناس شبکه سعودی ایران اینترنشــنال با اظهار شگفتی از 
عملیات دستگیری روح اهلل زم با وجود حفاظت گسترده نیروهای 
اطالعاتی کشور فرانسه می گوید: دستگیری روح اهلل زم کار آسانی 
نبوده است؛ چراکه خود او همیشه اعالم می کرد که به شدت مسائل 
امنیتی را رعایت می کند و هیچ گاه از خانه خارج نمی شــود و قرار 
مالقاتی را در منزل خود نمی گذارد. او تأکید کرده است که توسط 
پلیس امنیتی فرانسه به طور مستمر تحت مراقبت است و بدون 
پلیس فرانسه از خانه خارج نمی شد و جایی رفت و آمد نمی کرد؛ 

بنابراین دستگیری او به عملیاتی پیچیده نیاز داشته است.
اکنون و پس از دستگیری روح اهلل زم و برخی از همکاران او توسط 
نیروهای خدوم سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ادمین کانال تلگرامی 
و سایت »آمد نیوز« در اختیار سپاه قرار گرفته و از دسترس خارج 
شد. باید منتظر بود تا در روزهای آتی جزئیات بیشتری از عملیات 
هوشمندانه و پیچیده سازمان اطالعات و نیز دیگر همکاران روح اهلل 

زم در داخل و خارج از کشور منتشر شود.

 مینا افرازه  نماینده مردم نوشهر دیروز در حاشیه جلسه علنی 
مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر نیرو به هیئت رئیسه مجلس با 
امضای 2۰ نفر از نمایندگان خبر داد. این نخستین بار نیست که 
طرح استیضاح اردکانیان مطرح می شود، پیش از این نیز ضعف و 
ناکارآمدی وزارت نیرو سبب پیش کشیده شدن استیضاح وزیر نیرو 

شده بود که البته اردکانیان توانست از آن جان سالم به در ببرد.
چندی پیش نیز نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد وزارت نیرو 
درخصوص عدم مدیریت بحران سیالب های ابتدای سال انتقادات 
جدی را مطرح کرده بودند، اما این بار تصویب طرح انتقال آب خزر 
به فالت مرکزی ایران و موافقت وزیر نیرو با این اقدام نیز مزید بر 
علتی شد که همه نمایندگان استان های شمالی در اعتراض به این 

اقدام پیگیر استیضاح وزیر نیرو باشند.
یکشنبه هفته جاری ســند نامه ای از سوی کالنتری به اردکانیان 
منتشــر شد که بر اساس آن با انتقال آب خزر به سمنان موافقت 
شده و آن را از نظر زیست محیطی بالمانع دانسته است. موضوعی 
که نمایندگان استان های شمالی دیروز در حاشیه جلسه مجلس به 

شدت با آن مخالفت کرده و گفتند اجرای این طرح موجب می شود 
دریای خزر نیز سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه پیدا کند.

به نظر می رســد طرح اســتیضاح در حالی از سوی تعدادی از 
نمایندگان پیگیری می شــود کــه از طریق آن به نوعی دولت 
را تحت فشــار بگذارند تــا از اجرای انتقــال آب دریای خزر 
خــودداری کنــد و در واقع در روند اجرای طــرح انتقال آب 

دریای خزر وقفه بیندازند.
نماینده مردم فریدونکنار در مجلس معتقد اســت که وزارت نیرو 
در حوزه مدیریت منابع، آب ســطحی و زیرزمینی کشور، کنترل 
ســیالب و توان رفع تهدیدات آینده، قطعی برق در دو سال اخیر، 
رعایت اولویت های تأمین آب کشور توانایی کافی را نداشته و عالوه 
بر آن نتوانست در پیش بینی و مدیریت بحران سیالب های امسال 

عملکرد مناسبی داشته باشد.
ولی اهلل نانواکناری در گفت وگو با قدس افزود: عالوه بر این، انتقال 
غیرکارشناسی آب دریای خزر به فالت مرکزی ایران و عدم توانایی 
دفاع وزیر نیرو در این باره ســبب شــد که نماینــدگان به دنبال 

استیضاح ایشان باشند. انتقال آب خزر به سمنان بدون هیچ نظر 
کارشناسی در حال انجام است و این اقدام با هزینه های گزافی که 
به کشورتحمیل می کند، سبب نابودی جنگل های هیرکانی و آبزیان 

دریایی خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: آقای کالنتری از ســر لجبازی یک کار 
آسیب زا و غیر کارشناسی را اجرا می کند که وزارت نیرو با مدیریت 
آقای اردکانیان هیچ تالشــی برای توقــف آن انجام نداد؛ بنابراین 
همین عامل موجب شد نمایندگان طرح استیضاح ایشان را تقدیم 
هیئت رئیسه کنند تا هدایت وزارت نیرو از مدیریت وی خارج شود. 
تعداد امضاهای طرح استیضاح در حال افزایش است و بسیاری از 

نمایندگان نیز خواهان امضای طرح هستند.

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

خبر

سیاست خارجی

سیاست داخلی

سپاه »روح اهلل زم« را دستگیر کرد

استیضاح وزیر نیرو کلید خورد

»آمد نیوز« را آوردند

آیا خزر اردکانیان را در کام خود فرو می برد؟
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

استقرار بیمارستان سیار رضوی در مسیر نجف و کربال    آستان: مدیرعامل بیمارستان رضوی از استقرار بیمارستان سیار رضوی در عمود 320 مسیر نجف و کربال خبر داد. دکتر رضا سعیدی گفت: 
امسال بیمارستان سیار رضوی به همت بنیاد سالمت آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی در عمود 320 مسیر نجف و کربال مستقر است و به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کند. وی به امکانات موجود و 
خدمات قابل ارائه در بیمارستان سیار رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: بیمارستان سیار رضوی دارای یک اتاق عمل سیار به همراه 8 تا 10 تخت بستری سیار، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و دندان پزشکی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  حجت االسالم والمسلمین مروی 
در دیدار با تولیت آستان مقدس علوی:

حماسه باشکوه اربعین توطئه دشمنان را خنثی کرد
آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفــت: حماســه بی نظیر و باشــکوه 
راهپیمایی اربعین و این حرکت عظیم 
محبان اهل بیــت)ع( تمام توطئه ها و 
برنامه های دشمنان را برای ایجاد تفرقه 

در عراق خنثی کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

در نجف اشــرف و در دیدار با تولیت آستان مقدس علوی، امام علی)ع( را الگوی 
حقیقی یک انسان کامل برای بشریت در طول تاریخ دانست و گفت: امیرالمؤمنین 
علی)ع( نمونه بارز یک انسان متعالی و پرورش یافته در دامن پیامبر گرامی اسالم 
است که می تواند اســوه و الگویی بی بدیل برای همه انسان های خداجو، آزاده و 
موحد باشــد. وی ضمن درخواست از تولیت آستان مقدس علوی برای افزایش 
دسترسی زائران به کتاب ارزشمند نهج البالغه در حرم مطهر، تصریح کرد: کتاب 
ارزشــمند نهج البالغه گنجینه آموزه های اسالمی، فضائل اخالقی و درس پاك  
زیستن برای بشریت و بهترین وسیله برای افزایش معرفت زائران نسبت به موالی 

متقیان امام علی)ع( است.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با قدردانی و تشکر از میزبانی شایسته عتبه 
مقدس علوی و مردم نجف از زائران اربعین حســینی، تصریح کرد: خیل عظیم 
زائران اربعین عموماً پیش از آغاز پیاده روی به بارگاه منور امام علی)ع( مشــرف 
می شوند، میزبانی شایســته از این جمعیت بزرگ کار دشواری است که آستان 
مقدس علوی به  خوبی از عهده آن برآمده  اســت، همچنین مردم شــهر نجف 

مخلصانه و کریمانه از زائران اباعبداهلل)ع( میهمان نوازی  می کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین با اشاره به توطئه های استکبار برای 
تفرقه افکنی میان ملت عراق، گفت: دشمن تمام تالش خود را برای از بین بردن 
وحــدت ملت عراق به  کار برد، اما حماســه بی نظیر اربعین و این حرکت عظیم 

محبان اهل بیت)ع( تمام توطئه ها و برنامه های دشمنان را خنثی کرد.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی:
 ارائه خدمات به زائران پاکستانی

در دیگر ایام سال ادامه پیدا می کند
آســتان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی از ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی 
به زائران پاکستانی توسط این نمایندگی 
و با همکاری و مشــارکت سایر گروه های 

مردمی و نهادهای انقالبی خبر داد.
دادخدا خدایار با بیان اینکه حجم زائران 
پاکستانی نسبت به ســال های گذشته 

افزایش پیدا کرده است، گفت: دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی با همکاری سایر 
نهادهای انقالبی و خیران مردمی در حد توان خود مشغول خدمت رسانی فرهنگی و 
رفاهی به زائران پاکستانی است. وی افزود: دفتر نمایندگی آستان قدس با همکاری 
مؤسســه های خیریه و سایر نهادها در زائرســرای امام رضا)ع( زاهدان و در میرجاوه 
مشغول خدمت رسانی به زائران اردوزبان است. مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی 
ادامه داد: در راستای ارائه خدمات فرهنگی نیز تعدادی از طالب اردوزبان با اعزام به مرز 
میرجاوه مشغول ارائه خدمات فرهنگی چون اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل 

شرعی و برپایی مجلس ذکر مصیبت اهل بیت)ع( هستند.
پخش فیلم مختارنامه به زبان اردو و اهدای محصوالت متبرك رضوی از دیگر اقدامات 

فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی است که خدایار به آن ها اشاره کرد.
وی در خصوص ارائه خدمات دائمی به زائران پاکستانی در پایانه مرز میرجاوه نیز گفت: 
یک پایانه ثابت در طول سال زیر نظر بنیاد کرامت امام رضا)ع( دایر است که خدماتی 
چــون پذیرایی میان وعده، محصوالت فرهنگی و راهنمایی را به زائران اردوزبان ارائه 

می کند که این خدمات در ایام اربعین گسترش یافته است.
خدایار با اشــاره به پذیرایی از حدود 65هزار زائر پاکســتانی در سال گذشته گفت: 
پیش بینی می کنیم امسال نیز حدود 85 تا 90هزار زائر پاکستانی از مرزهای استان 

سیستان و بلوچستان وارد کشور شوند.
وی با اشــاره به مشــکالت سال های گذشته زائران پاکســتانی به دلیل عدم وجود 
زیرســاخت ها از طرف کشور پاکستان گفت: خوشبختانه با پیگیری های جمهوری 

اسالمی ایران هم اکنون شاهد بهتر شدن این شرایط هستیم.
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در پاسخ به پرسشی درباره خدمات معرفتی به 
زائران پاکستانی گفت: با فرهنگ سازی خوبی که در کشور پاکستان صورت گرفته هم 
اکنون شاهد افزایش کیفی و معرفتی کاروان ها و حتی برپایی مواکب در مرز تفتان 

کشور پاکستان از سوی خود پاکستانی ها هستیم.
وی در پایان از افزایش مشارکت مردمی در پذیرایی از زائران اربعین خبر داد و گفت: 

در سال های اخیر حجم مشارکت مردمی و کیفیت خدمات نیز باالتر رفته است.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس 
رضوی با تشریح تازه ترین اقدامات عمرانی 
برای تکمیل دو پروژه زائرســرا و زائرشهر 
رضوی، از پایان عملیات ساخت فاز دوم این 
پروژه ها تا دهه مبارك فجر سال جاری خبر 
داد. مهندس خلیل اکبری در گفت وگو با 
خبرنگار قدس درباره چرایی انتخاب محل 

ساخت زائرشهر رضوی نیز توضیح داد. 

 میزبانی از 2هزار و 500 میهمان 
در زائرسرای رضوی 

 معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس 
رضوی گفت: عملیات اجرایی پروژه زائرسرای 
رضوی )واقع در بولوار چمن مشهد( از اواخر 
سال 95 آغاز و در ابتدای تابستان سال 1397 
فاز نخست آن شامل هشت بلوك مشتمل بر 
6 بلوك سوئیتی )در مجموع 124 سوئیت( و 
دو بلوك هیئتی )شامل چهار سالن هیئتی( 
افتتاح شد. مهندس اکبری افزود: در فاز یک 
زائرسرای رضوی با توجه به تعداد سوئیت ها 
و تعداد ســالن های افتتاح شــده، ظرفیت 
پذیرش حدود 900 نفر امکان پذیر شــد؛ با 
پیگیری های انجام شده از ابتدای مهرماه سال 
1397 اقدامــات اجرایی مربوط به فاز2 این 

پروژه هم آغاز شد.
این مقام مســئول ادامــه داد: این اقدامات 
مربوط به ســاخت 10 بلوك سوئیتی و دو 
بلوك هیئتی بود که در اواسط تابستان سال 
جاری، 6 بلوك از واحدهای ســوئیتی فاز2 
زائرسرای رضوی شامل 150 سوئیت تکمیل 
و به حوزه بهر ه  بردار یعنی مؤسسه موقوفه زائر 

رضوی، تحویل داده شد.
معاون فنی وعمران موقوفات تصریح کرد: در 
حال حاضر مجموع سوئیت های تحویل داده 
شده در فاز اول و دوم زائرسرای رضوی، 274 
سوئیت است که امیدواریم تا دهه مبارك فجر 
سال جاری، چهار بلوك باقی مانده به همراه 
واحدهای هیئتی فاز دوم، یعنی 100 سوئیت 
و چهار سالن هیئتی هم پس از اتمام، تحویل 
مؤسســه موقوفه زائر رضوی به عنوان حوزه 
بهره بردار شود. مهندس اکبری بیان کرد: با 
توجه به تعداد واحدهای تحویل داده شده در 
فاز اول و دوم این پروژه، ظرفیت زائرســرای 
رضوی در حال حاضر حدود یک هزار و 800 
نفر اســت که با اتمام عملیات ساختمانی و 
عمرانی مربوط به فاز دوم تا دهه فجر امسال، 
ظرفیت پذیرش نهایــی زائران در واحدهای 
ســوئیتی و هیئتی زائرســرای رضوی، در 
مجموع به بیش از 2هزار و 500 نفر می رسد.

وی به ساخت واحدهای جانبی در این پروژه 
هم اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به نیازهای 
این پروژه، عملیات اجرایی ساختمان  اداری، 
ساختمان پذیرش، رستوران و نمازخانه این 
پروژه به عنوان فضاهای خدماتی هم اکنون 

در دست اجراست که امیدواریم این بخش از 
پروژه هم تا پیش از پایان سال 1398 به اتمام 

و بهره  برداری رسد.
این مقام مسئول عنوان کرد: عملیات اجرایی 
فــاز دوم این پروژه در ســال جاری با حدود 
85درصد پیشــرفت فیزیکی، بــا توجه به 
تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی و قائم 
مقام ایشــان، از پیشرفت مناسبی برخوردار 
است. وی متذکر شد: عملیات ساختمانی و 
اجرایی فاز اول ایــن پروژه هم با موفقیت و 
100 درصد پیشرفت فیزیکی به پایان رسیده 
و فقط عملیات عمرانی مربوط به بخشی از فاز 
دوم و ساختمان های جانبی این پروژه باقی 

مانده که هم اکنون در حال اجراست.

 اقامت 6 هزار نفر در زائرشهر رضوی 
مهنــدس اکبــری در مورد ســاخت پروژه 
زائرشهر رضوی هم گفت: با توجه به اقدامات 
اجرایی انجام شده تا پایان سال 1397، تعداد 
20 بلوك از واحدهای ســوئیتی پروژه و سه 
بلوك از واحدهای هیئتی)شامل 6 سالن( نیز 
تا پایان ســال 97 برای بهره برداری به پایان 
رســید و در اختیار حــوزه بهره بردار یعنی 

مؤسسه موقوفه زائر رضوی قرار گرفت.
مهندس اکبری افــزود: با توجه به تأکیدات 
تولیت آستان قدس رضوی و قائم مقام ایشان، 
با برنامه ریزی های انجام شده برای تسریع در 
روند عملیات اجرایی باقیمانــده این پروژه، 
خوشبختانه باقیمانده واحدهای سوئیتی فاز 
اول پروژه زائرشهر رضوی شامل هشت بلوك 
و مشتمل بر 200 سوئیت در اواسط تابستان 
ســال 1398، با موفقیت به اتمام رســید و 

تحویل حوزه بهره بردار شد.
وی بیان کرد: سوئیت های فاز اول این پروژه 
شامل 700 سوئیت با ظرفیت حدود 3هزار و 
500 نفر و 6 سالن هیئتی با ظرفیت حدود 
600 نفر و در مجموع افــزون بر 4هزار نفر 
ظرفیت این فاز بوده که در تابســتان سال 
جاری با 100 درصد پیشــرفت فیزیکی به 
اتمام و بهره برداری رسید و با استقبال زائران 

هم مواجه شد. 

این مقام مسئول تصریح کرد: با پیگیری های 
انجام شده در مورد فاز دوم این پروژه، 6 بلوك 
از واحدهای سوئیتی مشتمل بر 150 سوئیت 
تا پایان تابســتان سال جاری تکمیل و برای 
راه اندازی در اختیار حوزه بهره بردار قرار گرفت 
و ان شــاءاهلل حداکثر ظرف یک ماه آینده )تا 
پایان آبان ماه 98( چهار بلوك دیگر از فاز دوم 
مشتمل بر 100 سوئیت نیز تحویل مؤسسه 
موقوفه زائر رضوی به عنوان حوزه بهره بردار 
می شــود که در مجموع واحدهای سوئیتی 

تحویل شده به 950 سوئیت خواهد رسید.
معاون فنی و عمران موقوفات در مورد بقیه 
واحدهای فاز دوم پروژه زائرشهر رضوی نیز 
گفت: امیدواریم ســه بلوك هیئتی فاز دوم 
این پروژه مشــتمل بر 6 ســالن به ظرفیت 
حدود 600 نفر هم تا دهه مبارك فجر سال 
جاری به بهره برداری برســد و با بهره برداری 
از واحدهای سوئیتی و سالن های هیئتی فاز 
دوم، در مجمــوع ظرفیت پذیرش فاز اول و 
آن بخــش از فاز دوم که تا دهه مبارك فجر 
ســال98 به بهره برداری می رســد به طور 

همزمان به بیش از 6هزار نفر خواهد رسید. 
این مقام مسئول یادآور شد: برای رفاه حال 
زائران محترم عالوه بر خدماتی از قبیل فضای 
سبز مناسب و محل پارك خودرو، چهار محل 
هــم برای تفریح و بازی کــودکان به عنوان 
یک شــهر بازی کوچک، تجهیــز و در حال 

بهره برداری است.
وی با اشــاره به اینکه فاز دوم این پروژه هم 
اکنون از پیشرفت فیزیکی بیش از70 درصد 
برخوردار اســت، افــزود: زیربنای واحدهای 
ســاخته شــده و در دست ســاخت شامل 
واحدهای سوئیتی، هیئتی و ساختمان های 
 جانبــی در کل پــروژه زائرشــهر رضــوی

 افزون بر 140 هزار مترمربع است.

 کاهش سرگردانی زائران 
در خیابان های منتهی به حرم مطهر 

معاون فنی و عمران موقوفات یادآور شــد: 
مبانی طراحی فضاها در زائرســرای رضوی 
و به خصوص در زائرشهر رضوی به گونه ای 
است که زائران محترم از امکان پارك خودرو 
شخصی برخوردار بوده و زمینه تشرف به حرم 
مطهر رضوی با وسایل نقلیه عمومی مستقر 
در مجموعه زائرســرا و زائرشهر رضوی نیز 
فراهم است که این عامل تأثیر بسیار زیادی در 
کاهش بار ترافیکی شهر مشهد، صرفه جویی 
در مصرف ســوخت، کاهــش آلودگی هوا، 

در  زائران  کاهش سرگردانی 
حرم  به  منتهی  خیابان های 

مطهر و... دارد.
مــورد  در  همچنیــن  وی 
انتخاب محل پروژه زائرشهر 
رضــوی تأکید کــرد: همان 
گونه که بارها اشــاره شده، 
با عنایــت به مــوارد مزبور 
این پــروژه دارای محاســن 
دیگری از جمله تســهیل در 
ورودی  مبادی  به  دسترسی 
شهر مشهد از طرف بزرگراه 
باغچه- مشهد، تأمین سرانه 

فضای سبز مناسب و ایجاد فضای مفرح برای 
خانواده های زائران، اســتفاده از شرایط آب و 
هوایی مناســب با توجه به محل شناسایی 
شده برای زائرشــهر و شرایط مناسب برای 
دسترسی به بزرگراه های اصلی برای استفاده 
از سایر فضاهای گردشگری شهر مشهد)مانند 
دسترسی از بزرگراه شــهید کالنتری برای 
عزیمت بــه مناطق ییالقی از جمله طرقبه، 
شاندیز و...( عدم ورود به داخل شهر و... است. 
مهندس اکبری یادآور شــد: زائران محترم 
برای استفاده از واحدهای سوئیتی و هیئتی 
زائرشــهر رضوی و امکانات زائرسرای رضوی 
می توانند به سایت مؤسسه موقوفه خدمات 

زائر رضوی مراجعه کنند.

امیدواریم سه 
بلوک هیئتی فاز 

دوم این پروژه 
مشتمل بر 6 سالن 

به ظرفیت حدود 
600 نفر هم تا 

دهه مبارک فجر 
سال جاری به 

بهره برداری برسد

بــــــــرش

وی
ض

س ر
عک

س : 
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  گلهای باالی ضریح مطهر که همیشه باید 
تعویض شود، هم برای خدام هم زائران اسباب 
زحمت اســت و هم چه بســا اسراف باشد، به 
نظر چهار دســته گل مصنوعی بسیار زیبا که 
هر فصل یا مناسبت یا سالی یکی دو بار عوض 

شود منطقی باشد.
09920001448

قدس: فضاسازی متناســب با شأنیت بارگاه 
حضرت رضا)ع( نمی تواند مصداق اسراف باشد 
و آیین تعویض گل هــای باال ضریح، از جمله 
برنامه هایی است که دهه هاست در حرم مطهر 
رضوی اجرا می شــود. این گل ها حتی پس از 
تعویض هــم دور انداخته نمی شــوند و پس 
از خشــک کردن، بین زائران مشــتاق توزیع 

می شوند. 

  آســتان قدس رضوی باید در راستای کم 
شــدن خرافات موجود و اموری که به اصالت 
زیارت صحیح اسالمی و شرعی ضربه می زند 
بــه ویژه در اطراف حرم مطهر بیشــتر و بهتر 

تالش کند.
09150003484

  لطفاً مسئوالن برگزاری مراسم فرهنگی و 
مذهبی حرم مطهر، ایــن برنامه ها را در زمان 
مقرر خود برگزار کنند و سر ساعت مورد نظر به 
پایان برسانند تا زائران فرصت کافی برای انجام 

سایر امور و برنامه های خود داشته باشند.
09130007515

خدمت 3هزار خادمیار رضوی 
در خراسان شمالی 

آستان: مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان شمالی گفت: بیش از 3هزار 
نفر در خراسان شمالی در قالب طرح خادمیار 

رضوی به زائران پیاده خدمت می کنند.
محمــد اکبــرزاده افزود: از مهرماه ســال 95 
تاکنون تعــداد 5هزار و 570 نفــر به عنوان 
خادمیار رضوی در استان نام نویسی کرده اند که 
از این تعداد بیش از 3هزار نفر در حال خدمت 
هســتند. وی با بیان اینکه این تعداد در 132 
کانون خادمیاری محلی و 26 کانون تخصصی 
مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: تعداد 2هزار 
نفر از خادمیاران خراسان شمالی نیز گزینش 
شده و به صورت ماهانه برای خدمت در حرم 

مطهر به مشهد مشرف می شوند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

( آگهى مزايده  فروش گاو و تليسه مازاد و تليسه فرى مارتين و جوانه سنگين )
:﹏︀ران را ︋﹥ ︫︣ح ذ﹠ ︀ن و﹝︣﹁ ︀یوا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در﹡︷︣دارد ︑︺︡اد ۴١ رأس دام ﹎︀ودار ﹈﹚﹞ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت

ا﹜︿)﹎︀وداری ﹁︣﹞︀ن :
١- ﹎︀و ﹝︀زاد : ١٨ رأس         ٢- ︑﹙﹫︧﹥ ﹝︀زاد : ٢ رأس           ٣- ︑﹙﹫︧﹥ ﹁︣ی ﹝︀ر︑﹫﹟ : ۴ رأس

ب) ﹎︀وداری ﹠︀ران :
١-﹎︀و ﹝︀زاد :١٢ رأس         ٢- ︗﹢ا﹡﹥ ︨﹠﹍﹫﹟ : ٢ رأس           ٣ـ ︑﹙﹫︧﹥ ﹁︣ی ﹝︀ر︑﹫﹟ :٣ رأس

را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡. داو︵﹙︊﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹎︀ودار︀ی ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ آدرس ﹨︀ی ذ﹏ و رؤ️ دا﹝︀ی 
﹁﹢ق ︲﹞﹟ در︀﹁️ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ، ︎﹫︪ــ﹠︀د ︠﹢د را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٨/٠۴ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

︨︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ا﹞︡ آ︋︀د ، ︋﹙﹢ار ︋︺︓️ ، ︋﹫﹟ ر︲︀ و ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︎﹑ك ۵٠ ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡ .
︀﹡﹊﹩ ر﹝︤ دار در و︗﹥   ︋﹈ ︀ ﹩﹊﹡︀ ︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ︀︧ــ️︋   ︋﹩﹞ ﹤﹋︫︡︀ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋  ــ︍︣ده︫   ︨
 ﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉︋  ﹥ ︧︀ب︨  ︡ه ا︨️ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹡﹆︡ی︋  ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ذ﹋︫︣  ︧︀ب︨ 

︎﹫︪﹠︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد .
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀را︨️ . ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ - ﹝︪︣وط و ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ 

داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
آدرس ﹎︀وداری ﹠︀ران : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹝-︪︡﹠︀ران ︗︀ده ︪﹞﹥ ﹎﹫﹑س 
آدرس ﹎︀وداری ﹁︣﹞︀ن : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹁︣﹞︀ن-︑︣︋️ ︗︀م ︗︀ده ︋︣ات آ︋︀د

سازمان موقوفات ملك

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۵

 ( آگهى مناقصه تهيه و نصب ايزوگام شرق استاندارد سازمان موقوفات ملك )
مناقصه گذار : سازمان موقوفات ملك

ــ︣ق ا︨ــ︐︀﹡︡ارد                                  ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ : ︑﹫ــ﹥ و ﹡︭ــ︉ ــ︡ود ١٨٠٠﹝︐ــ︣ ﹝︣︋ــ︹ اــ︤و﹎︀م︫ 
(︨﹆︿ ︨﹢﹜﹥ ︋﹥ ا︋︺︀د ۶٠*٢٠ ︋︣روی ︎﹢︫︩ ا︣ا﹡﹫️ ﹝﹢︗﹢د)

آدس ﹝﹏ ا︗︣ا: ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۴۵ ︗︀ده ﹁︣﹞︀ن - ︑︣︋️ ︗︀م ، ︎︀︨ــ﹍︀ه ﹋︀ر︤﹡﹢ ، رو︨︐︀ی ر︋︀ط 
︨﹞﹠﹍︀ن ، ا﹡︊︀ر ﹝︤ر︻﹥ ﹇︡س ٢ (︠︀﹋︧︐︣ی)

﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀رــ ا﹡︐︪ــ︀ر اــ﹟ آ﹎﹩ ︲﹞ــ﹟ ︋︀زدــ︡ از ﹝﹏ ، ︎﹫︪ــ﹠︀د 
﹝︊﹙ــ︼  ا﹡︱﹞ــ︀م  ︋ــ﹥   ٩٨/٠٨/٠۴ ︫ــ﹠︊﹥  روز   ︮︊ــ  ١٠ ︨ــ︀︻️  ︑ــ︀  ︡ا﹋︓ــ︣  را  ︠ــ﹢د 
﹑ک ۵٠                                                                                                        ﹫﹟ ر︲ــ︀ و ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩︎  ︺︓ــ️︋  ﹙ــ﹢ار︋  ــ︀ز﹝︀ن ا﹞︡آ︋ــ︀د︋  ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥︨  ︨ــ︍︣ده︋ 

︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٠٣۵۴۵-٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡ .
︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ /٠٠٠ر٠٠٠ر۴٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹫︀︊︧️ ︋︭﹢رت 
ــ﹈ ︋︀﹡﹊﹩ ر﹝︤دار  در و︗﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁ــ︀ت ﹝﹙﹈ ﹋﹥ در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ذ﹋︣ 
︫ــ︡ه ا︨ــ️ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ﹁﹢ق و ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧︀ب 

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ ︋﹥ ︲﹞﹫﹞﹥ ︎﹫︪﹠︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
 ︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︪ــ︣وط و ﹝︊﹛ و ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ︨︀ز﹝︀ن 

﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
سازمان موقوفات ملك 

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۳

/ع
۹۸
۰۹
۱۹
۲

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

                 ︣ ﹫︧ــ︐﹛ ︑﹙﹥ ﹝︐︣ی و ﹋﹠︐︣ل از راه دور ︑︀︨﹫︧ــ︀ت آ︋︨︣ــ︀﹡﹩︫   ︨﹩︀ری (︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹊﹡︀﹝﹫ ︡﹝︀ت︎  دو ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ آ︋︀د)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵۵ را از ︰﹫﹁
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، 
︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ︡﹠ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٨/٠٧/٢٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ﹅﹆﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٣٠

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/١۶
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د -ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

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

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

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

️ اول
︋﹢﹡

 ( آگهى مناقصه تهيه ، ساخت و نصب دودكش استيل 304 به ضخامت 1,5 
ميليمتر با كليه اتصاالت و فالنچ سازمان موقوفات ملك )

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
 ︀  ︋︣︐﹝﹫﹚﹫﹞ ١٫۵ ️﹞︀︲ ﹤ ــ︀︠️ و ﹡︭︉ دود﹋︩ ا︨ــ︐﹫﹏ ٣٠۴︋   ︨، ﹤﹫︑ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ع﹢︲﹢﹞

﹋﹙﹫﹥ ا︑︭︀﹐ت و ﹁﹑﹡︘ ︋︣ا︋︣ د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹡︷︀رت
آدس ﹝﹏ ا︗︣ا: ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︔︀﹝﹟ ا﹐﹞﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران

﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀رــ ا﹡︐︪ــ︀ر اــ﹟ آ﹎﹩ ︲﹞ــ﹟ ︋︀زدــ︡ از ﹝﹏ ، ︎﹫︪ــ﹠︀د 
﹝︊﹙ــ︼  ا﹡︱﹞ــ︀م  ︋ــ﹥   ٩٨/٠٨/٠۴ ︫ــ﹠︊﹥  روز   ︮︊ــ  ١٠ ︨ــ︀︻️  ︑ــ︀  ︡ا﹋︓ــ︣  را  ︠ــ﹢د 
﹑ک ۵٠                                                                                                                 ﹫﹟ ر︲ــ︀ و ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩︎  ︺︓ــ️︋  ﹙ــ﹢ار︋  ــ︀ز﹝︀ن ا﹞︡آ︋ــ︀د︋  ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥︨  ︨ــ︍︣ده︋ 

︑﹙﹀﹟ : ٣٨۴٠٣۵۴۵-٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡ .
︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ /٠٠٠ر٠٠٠ر۴٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹫︀︊︧️ ︋︭﹢رت 
ــ﹈ ︋︀﹡﹊﹩ ر﹝︤دار  در و︗﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁ــ︀ت ﹝﹙﹈ ﹋﹥ در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ذ﹋︣ 
︫ــ︡ه ا︨ــ️ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ﹁﹢ق و ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧︀ب 
 ﹜︊﹞ ︀دات ﹝︪︣وط و﹠︪﹫  ︎﹤ ﹫︪﹠︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.︋   ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉︋ 
 ﹈  ل﹢︊﹇ ︀ ا﹨︡ ︫ــ︡. ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ در رد﹢﹡ و ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده

﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
سازمان موقوفات ملك 

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۱

آ﹎ـ﹩ ﹝﹠ـ︀﹇︭﹥
﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن(﹝︣﹋︤دا﹝︽︀ن)در ﹡︷︣ 
﹞︀ره ١  ﹝︤ر︻﹥ ﹐︨︖︣د  ﹥ ︑︺﹞﹫︣ ا︨︀︨﹩ ︀ه︫  دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
︨﹞﹠︀ن  ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ،﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ و در︀﹁️ ﹁︣م  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︫️︗
﹝︣︋﹢︵﹥ ،﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹊︊︣گ ︨︍︣ده ︑︱﹞﹫﹠﹩ 
﹫︪﹠︀دی ،در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧︐﹥ ︑︀︎︀︀ن   ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ١٠٪ ︑︀ ٢٠٪ ﹇﹫﹞️︎ 
و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︋﹥ د﹁︐︣﹝﹢︨︧﹥ وا﹇︹ 
دردا﹝︽︀ن ﹝﹫︡ان ︨ــ︺︡ی ︑﹢﹏ ور︨﹫︡در︀﹁️ ﹡﹞︀﹠︡./ ﹝﹢︨︧﹥ در 

رد  ︀ ﹇︊﹢ل  ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
١-︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ۴ ا﹠︘  ۶﹝﹫﹏ ︨︀ده ︋︀ ︋﹢ش  و رزوه ٢٢ ︫︀︠﹥ ۶﹝︐︣ی

٢-︣︠︡ ا﹜﹊︐︣و︎﹞︌ ︫﹠︀ور ︎﹞︍﹫︣ان  ٣۴۵/۶ -۴۵ ﹋﹫﹙﹢وات
︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:٣۵٢٢۵٣١۶-٠٢٣ و٣۵٢٢۵٣١١-٠٢٣

 آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن-﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن 

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۴

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد  

آخرین خبرها از تکمیل زائرسرا و زائرشهر رضوی 



برگزاری پنج نشست علمی و فرهنگی 
در ایام راهپیمایی اربعین

قدس: الله افتخاری از برگزاری دو نشســت شاعران بانو 
در نجف و کربال برای نخستین بار و برگزاری سه نشست 
علمی بررسی پیام های جهانی راهپیمایی اربعین در نجف 

و کربال خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، مسئول کارگروه 
بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در گفت وگو 
با ســتاد خبری فضای مجازی ســتاد اربعین با اشاره به 
برگزاری نخستین دوره آیین شعرخوانی ویژه شاعران بانو 
با حضور 30 تن از بانوان شــاعر در روز شنبه 20 مهر در 
شهر نجف گفت: نشست دیگری هم عصر چهارشنبه 24 
مهر با حضور بانوان شاعر از کشورهای ایران و عراق در حائر 
حسینی برگزار خواهد شد. دکتر الله افتخاری همچنین 
درباره برگزاری کنگره جهانی پیام های نهضت اربعین در 
سه نوبت در نجف و کربال خاطرنشان کرد: دیروز دوشنبه 
کنگره جهانی بررسی پیام های اربعین در جوار حرم حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( در شهر نجف برگزار شد و دو کنگره 
هم صبح چهارشنبه 24 مهر و صبح و عصر پنجشنبه 25 

مهر در حائر شریف امام حسین)ع( برگزار خواهد شد.
وی افــزود: »نقش مدیریتی و راهبری حضرت زینب)س( 
و مســائل زنان و خانواده در جهــان«، »اربعین تجلیگاه 
آیات قرآن کریم«، »میراث معنــوی اربعین« و »اربعین؛ 
ایثــار، مقاومــت و شــهادت« از جمله محورهــای این 
همایش به شــمار می آید و حضور چهره های بین المللی 
از کشــورهای مختلف از ویژگی های این دوره از همایش 
نســبت به سال های گذشته است. مسئول کارگروه بانوان 
کمیته فرهنگی و آموزشــی همچنین گفت: مشــارکت 
فرهیختگان و اساتیدی از کشورهای تونس، فرانسه و عراق 
در این نشست و مشارکت عتبه عباسیه و عتبه حسینی 
و مؤسســه سیده حورا زینب از مؤسسات وابسته به عتبه 
حســینی از ویژگی های این دوره به حســاب می آید. وی 
برگزاری جلسات سخنرانی ویژه بانوان در موکب های مسیر 
راهپیمایی با همکاری بانوانی که تجربه برگزاری کارگاه های 
مرتبط دارند را از دیگر برنامه های جنبی امســال دانست. 
الله افتخاری در ادامه یکی از ویژگی های فعالیت های این 
کارگروه در سال جاری نسبت به دوره های قبل را تقویت 
نقش استان ها در ساختار ستاد اربعین کشور عنوان کرد و 
یادآور شد: در این دوره بعضی از امور به استان ها واگذار شده 
و ستاد تنها نقش راهبری و سیاست گذاری را بر عهده دارد.

مســئول کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشــی ستاد 
اربعین کشور در پایان از انتشار مجله الکترونیکی برای انتشار 
مقاله ها و محتوای تولید شده در نشست ها و کنفرانس های 
این دوره به منظور استفاده حداکثری زائران و عالقه مندان 

راهپیمایی جهانی اربعین در آینده نزدیک خبر داد.

خبر

 تمدن اسالمی 
از گذرگاه اربعین می گذرد

معارف: اکنون که شــاهدیم به دنبال توطئه های دشمنان 
اسالم، خون هزاران هزار مسلمان به دلیل اختالفات فرقه ای 
روی زمین ریخته می شود، خداوند با جریان اربعین، بستری 
فراهم کرده تا نه تنها این اختالفات برچیده، بلکه محبت و 

مودت و همدلی جایگزین آن شود.
این نوع جنبش ها به صورت خودجوش از سوی مردم شکل 
می گیرد و عامل آن یا شور انسانی  است یا واکنش عمومی 
مردم در مقابل چالش های سیاسی و اجتماعی همچون ظلم 
حاکمان. با مطالعه ســیر تحقیقات اسالم پژوهان خارجی 
درباره زمینه ها و بسترهای شکل  گیری انقالب اسالمی ایران 
و بیداری اسالمی، درمی یابیم آنچه آن ها می گویند، زمینه 
شــکل گیری این رویدادها خیزش های مردم نهاد در مقابل 
ظلم و استبداد است. به عنوان مثال »ساموئل هانتینگتون« 
و »برنارد لوئیس« دو شرق شناس مشهور غربی اعتقاد دارند 
اسالم گرایِی مردم غرب آسیا و شمال آفریقا واکنشی در برابر 
تهاجم همه جانبه غرب به این منطقه بوده است؛ هانتینگتون 
اصرار دارد بگوید اسالم گرایی ریشه در ناخرسندی مسلمانان 
از تهاجم و سلطه بی  رحمانه فرهنگی بر کشورهای اسالمی 

دارد.
واضح اســت که اساس این نوع تفکر، برگرفته از اشخاصی 
است که دین اسالم را وحیانی نمی دانند، بنابراین تلقی آن ها 
از اسالم گرایی با تصوری که مسلمانان و به خصوص شیعیان 
دارند، باید دو چیز متفاوت باشــد؛ بر این اساس عده ای بر 
این باورند که مطالعه اغلب نظریه پردازان انقالب اســالمی 
در راستای مطالعات چپ سوسیالیستی یا تحلیل های نظام 
سرمایه داری است و معتقدند این نظریه  پردازان از بنیان های 
دینی انقالب اســالمی غفلت کرده اند )سعیدرضا عاملی، 
1390: 652-651( و بــه طور قطع ایــن نوع تفکر درباره 

رویدادی مثل اربعین حسینی جریان دارد. 
از دیدگاه دوم این نــوع جنبش های مردمی را باید ابتدا از 
منظری الهی مورد بررسی قرار داد؛ پیروان این نوع اندیشه 
وقایعــی مثل انقالب اســالمی ایران، بیداری اســالمی و 
اربعین حسینی را تابع تحوالت روحی و نفسانی و تحریک 
فطرت های بشری توسط خداوند متعال می دانند، از این رو 
خط این جریان ها را باید درست در مسیر برنامه های خداوند 
و در راستای نابودی کفر و ظلم و تشکیل تمدن عظیم الهی 

در آخرالزمان مطالعه کرد.
این عده معتقدند بشریت با عبور از جریان های الهی، مدام 
مورد تعلیم و تربیت قرار می گیرد تا صفات الزم برای مواجهه 
با حوادث سخت آینده را کسب کند و اکنون جریان اربعین 
حسینی سبب شده تعداد بیشتری از پاک طینتان وارد تعلیم 

و تربیت  الهی شوند.

 معارف  آیــت اهلل خامنه ای درباره نقش تمدنی پیاده روی اربعین 
فرمودند: »اگر ظرفیت های کشورهای اسالمی بر روی هم مجتمع 
بشود، آن وقت امت اسالمی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی 
چه؛ تمدن عظیم اسالمی را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ باید 
هدف ما این باشــد و این راهپیمایی اربعین می تواند یک وســیله  

گویایی برای تحقق این هدف باشد«. 1398/06/27 
باتوجه به اهمیت این موضوع نشست علمی »جایگاه پیاده روی اربعین 
در سیر تمدنی انقالب اسالمی« روز یکشنبه 14 مهرماه 1398 به 
همت معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی برگزار شد. حاضران در این نشست درباره نقش پیاده روی 

اربعین در تحقق تمدن نوین اسالمی بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری 
مبحث خود را در زمینه »ظرفیت اربعین در مسئله  امت سازی« ارائه 

کرد که بخش هایی از آن در ادامه می آید:
 

 تمدن شیطانی و تمدن الهی
»امت ســازی« در تقســیم کالن آن به دو گونه است که هر کدام 
الزامات و امکانات خود را می طلبد. یکی امت سازی در جبهه  باطل 
ََّما الَْحَیاُة  است که بر محور حیات دنیاست و به تعبیر قرآن »اْعلَُموا أَن
نَْیا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِیَنٌة َوتََفاُخٌر بَْیَنُکْم َوتََکاثٌُر فِی اْلَْمَواِل َواْلَْواَلِد« و به  الدُّ
تعبیر روایات »محیط والیت دشمنان اهل بیت)ع( حیات دنیاست نه 
عالم طبیعت«. اقتضائات تمدن سازی باطل در طول تاریخ نیز همین 
فراهــم آوردن روح گرایش به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و 
ایجاد عقالنیت متناسب با آن )البته اگر جسارت به عقالنیت نباشد( 
و بعد هم سازوکار و سبک زندگی متناسب آن بوده است که به یک 
تمدن منتهی می شود. یعنی از عمق تعلقات انسانی تصرف می شود تا 
رفتار کالن و جزئی انسان و در یک سبک زندگی و یک تمدن ظهور 
پیدا می کند. این تمدن بر محور مکتب شیطانی و بر محور اولیای 
طاغوت شــکل می گیرد. هر جا تمدن مادی را نگاه  کنید، تجسد 
ارواح فراعنه است و تعلقات فاسد و دستگاه محاسبه  خطای آن ها و 
سازوکاری که برای دستیابی به تعلقات خودشان شکل می دهند تا با 

مدل و سبک زندگی شان یک تمدن بسازند.
متقابالً یــک تمدن دیگری هم داریم؛ تمــدن الهی که بر مبنای 
اقدامات انبیاســت و البته باید بگوییم که اقداماتی فراتمدنی است. 
ممکن است ایشان در مسیر ایجاد تمدن هم نقش ایفا کنند، ولی 
فراتمدنی هســتند. انبیا امت می سازند و این امت در طول تاریخ و 
تا ظهور و تا رجعت و تا قیامت و بهشــت ادامه می یابد. اسم این را 
نمی توان تمدن گذاشت، بلکه این یک امِر فراتمدنی است که ممکن 
است در ساخت یک تمدن و ایجاد یک تجسد عینی در عالم ارض 
هم نقش ایفا کند. این تمدن بر محور والیت حضرت حق و بر محور 

ائمه حق شــکل می گیرد. سرسلسله ائمه حق و محور امامت امت 
اسالمی،  وجود مقدس رسول اهلل )ص( است و انبیای دیگر سرداران 
این جبهه به حساب می آیند. شکل گیری این تمدن یک اقتضائاتی 
دارد و یک امکاناتی را می طلبد که این بحث در معارف دینی و به ویژه 

در قرآن گسترده تر است.

 یک مانع شکل گیری امت الهی
حال موانع شکل گیری این امت چیست؟ یکی این است که قرآن 
ُنوا«. فاسق  می فرماید »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِْن َجاَءُکْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبَیّ
آن کســی اســت که »یَْقَطُعوَن َما أََمَر اهلل بِِه أَْن یُوَصَل«. طبیعتاً 
»یَْنُقُضوَن َعْهَد اهللِ ِمْن بَْعِد ِمیَثاقِِه َویَْقَطُعوَن َما أََمَر اهللُ بِِه أَْن یُوَصَل 
َویُْفِســُدوَن فِی اْلَْرِض« رشــته هایی را که خدا برقرار کرده، قطع 
می کند. همه چیز باید بر مدار رسول اهلل)ص( باشد، اما فاسق آن را 
قطع می کند و می خواهد چیز دیگری به جای آن بگذارد. می خواهد 
امتی که بناست حول رسول اهلل)ص( شکل بگیرد، این مناسبات را 
قطع  کند. مثل دنیای مادی که همه  روابط حول انبیا را قطع می کند 
و روابط خودش را جــای آن می گذارد. می گوید خانواده تان را این 
طور درست کنید، اقتصادتان این طور باشد و سیاستتان اینچنین 
باشد. فاسق از مدار خداوند و رسول او خارج است و می خواهد امت 

را هم خارج کند.

 اخوت بر محور ایمان از ارکان شکل گیری امت است
خداوند در قرآن می فرماید، یک سرمایه ای ما به شما امت داده ایم 
و آن پیامبر است، با این سرمایه راه بروید و جلو پیامبر نیفتید. این 

سرمایه  امت سازی است. »َولَِکَنّ اهللَ َحبََّب إِلَْیُکُم اْلِیَماَن َوَزیََّنُه فِی 
َه إِلَْیُکُم  ُقُلوبُِکْم«. یکی »َحَبَّب إِلَْیُکُم اْلِیَماَن« است و دیگری »َوَکَرّ
الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَیاَن« کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان 
اســت. کلمه  ایمان در این آیه امیرالمؤمنین)ع( است و کلمات کفر 
و فســوق و عصیان  ائمه جور هســتند. بنابراین فاسقی که خبری 
می آورد، بر محور این کلمه فسق است. این می خواهد امت را به هم 
بریزد. اگر تولی و تبری و این مرزبندی ها نباشد، اگر تمایل قلوب و 
نفرت قلوب نباشد، یک امت شکل نمی گیرد. این تمایل باید تمایل 
به ولی جامعه ایمانی یعنی امیرالمؤمنین)ع( باشــد. مکتب حق در 
ولی حق متجسد و متجسم می شود. همان گونه که مکتب باطل در 
اولیای طاغوت تجسد می یابد. تبری نسبت به مکتب باطل و اولیای 
طاغوت و ائمه باطل و مناسباتشان و تولی نسبت به امام حق و مکتب 

حق؛ این محور شکل گیری امت است.
اخوت بر محور ایمان از ارکان شکل گیری امت است؛ اآلن وقتی یک 
اخوتی شکل می گیرد، خبر درست می کنند که ایران در عراق چنان 
کرده و ناسیونالیســم عربی و فارسی را زنده می کنند و به جان هم 
می اندازنــد. می خواهند آن اخوت بر محور امام را از بین ببرند. بعد 
دستور می دهد که اگر خبر فاسق اقتتال ایجاد کرد و »إِْن َطائَِفَتاِن 
ِمَن الُْمْؤِمِنیــَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما« اصالح کنید. اصالح یعنی 
برگرداندن به مدار صالح که امام است. بنابراین بر محور امام حلش 
کنید؛ »بُمواالتُِکْم ... ائَْتلََفِت الُْفْرَقُة« همین  طوری که نمی شود با هر 
شعاری تجمع ایجاد کرد؛ باید یک ظرفیتی باشد. باید یک حب اللهی 
باشــد. الوهیت حضرت حق از طریق این رشته ما را جمع می کند. 
»َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجِمیًعا َواَل تََفّرُقوا«. همین طور که آقا بیاید و 

جمع شویم حول او، مگر می شود تجمع ایجاد کند؟ نه، ولی باطل 
همین  طور شکل می گیرد. باطل ظرفیت جمع کردن هواها و شهوات 

را دارد. امام حق هم ظرفیت سامان دادن اراده های حق را دارد.

 زیارت سیدالشهدا)ع( یک تمدن درست می کند
دو خط اتصال با امام حســین)ع( وجود دارد که در روایات خیلی بر 
آن تأکید شــده و اثرات فوق العاده ای دارد؛ یکی بُک است و دیگری 
زیارت. نقش این دو در امت ســازی چیست؟ زیارت سیدالشهدا)ع( 
کثرت هایی را که شــیطان برپا می کند، به هم می زند و به  جای آن 

یک تمدن درست می کند. 
زیارت هم محور تجمع تاریخی حول امام اســت. اســاتید اهل فن 
می گویند جامعه  ایران، جامعه ای حول محور زیارت امامزاده ها و امام 
رضا)ع( اســت و همین ملت و امت درست می کند. زیارت یک امر 
فوق العاده ای است. البته هر زیارتی هم این ارزش را ندارد. کما اینکه 
برج ایفل نماد تمدن مادی است و دور آن طوافی صورت می گیرد، 
اما کربال نماد تمدن ماست و حول آن طواف صورت می گیرد و این 

تمایل قلوب به کربالست که امت ساز است.
عاشــورا هزینه ای اســت که نبی اکــرم)ص( برای 
امت ســازی و شــفاعت و عبور دادن امتش از فتنه  
جبهــه کفر و نفاق داده اند. زیارت و بُکاء و عزاداری بر 

اباعبداهلل )ع( محور اتصال امت به عاشوراست.
بــا درک عظمت این مصیبت اســت که می فهمیم 
حادثه  عاشورا درگیری با ابن زیاد و شمر و یزید و ... 
نیست، بلکه درگیری با کل جبهه شیطان و باطل در 
تاریخ است. عاشورا جنگ بر سر طبقات اقتصادی را 
خاموش می کند، اما یک صف قتال دیگری را شکل 
می دهد: »ِســلٌْم لَِمْن سالََمُکْم َو َحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم 
اِلی یَْوِم الِْقیاَمِة« و یک خون خواهی حول آن اتفاق 
می افتــد: »اَْن یَْرُزَقنی َطلََب ثاری«. عاشــورا محور 

امت سازی اسالمی است.
بنابراین جای عاشورا و اربعین در امت سازی کجاست؟ 
چگونه این عزاداری امت را می سازد؟ چگونه تفرقی 
را که قرن ها شــیطان بین عربیت و عجمیت و نژاد 
و رنگ در آن دمیده اســت، به هم می ریزد؟ چگونه 
تجمع قلوب حول امام درست می کند؟ همین طور 
که شیطان جبهه صهیونیسم و مسیحیت صهیونی و 

معاندان در داخل دنیای اسالم و سلفی ها را راه انداخته اند، ما هم باید 
یک ترکیبی بر محور اهل بیت)ع( جمع کنیم. عاشورا و اربعین این 
ظرفیت را دارد و می تواند محبان دنیای اسالم و مسیحیت متدین را 

دور خودش جمع کند.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری مطرح کرد

» زیارت اربعین«  محور امت سازی

 در اربعین وحدت و همدلی را به منصه ظهور برسانیم   تسنیم:آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در سال های اخیر به واسطه برپایی راهپیمایی اربعین بر شکوه و عظمت جریان حسینی در عالم افزوده شده است، طوری که اگر بگوییم 
این راهپیمایی در دنیا کم نظیر و بلکه بی نظیر است، سخن گزافی نگفته ایم. وی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی به دنبال ایجاد تفرقه میان دولت های ایران و عراقند، بنابراین باید برای خنثی کردن این دسیسه دشمن از انجام هر اقدامی که هدف آنان را محقق کند پرهیز 

کرد و در مقابل، وحدت، یکپارچگی و همدلی را در وسعتی بیش از گذشته به منصه ظهور برسانیم.

اربعین به پدیده ای برای گرایش جهانیان به اسالم ناب محمدی تبدیل شده است  تسنیم: حجت االسالم سیدجواد بهشتی گفت: به یاد دارم وقتی امام خمینی)ره( به فرانسه رفتند، شیخ ابراهیم زکزاکی دانشجو بود. در آن زمان ها حدود هزار نفر شیعه در نیجریه 
حضور داشتند، اما امروز 20 میلیون شیعه در نیجریه هستند. این ماجرا اتفاقی مبارک و از ابعادی اتفاق کم نظیری در عالم است. دستگیری شیخ زکزاکی در اربعین اتفاق افتاد. در آن سالی که او دستگیر شد بیش از 10 میلیون نیجریه ای در راهپیمایی اربعین حضور داشتند. اربعین 

در سال های اخیر به پدیده ای برای گرایش جهانیان به امام حسین)ع( و اسالم ناب محمدی تبدیل شده است.

نذر اندیشه

خبر درست 
می کنند که ایران 

در عراق چنان 
کرده و ناسیونالیسم 

عربی و فارسی را 
زنده می کنند و به 

جان هم می اندازند. 
می خواهند آن 

اخوت بر محور امام 
را از بین ببرند

بــــــرش

 اگر یک روز همه جهان مانند »اربعین« باشد 
شر استکبار پایان می یابد

دربــاره این پدیــده بزرگ و جهانی در حــوزه فرهنگ دو 
دیدگاه وجود دارد؛ اول بعد رسانه ای آن است که روی آن 
کار شــده و به لطف خدا در تمام عالم رسانه ای شده است 
و هر ســاله درباره ابعاد مهم آن به شکل های گوناگون کار 
تولید می شــود. هدف این بخش این است که مردم جهان 
را به زیارت کربال دعوت کند. ترســیم ســفری متفاوت با 
دیگر ســفرهای دنیا با کمترین هزینه ممکن و با بیشترین 
امکانات که نمونه آن در جهان بســیار نادر است. سفری با 

هدفی متعالی و ویژه!

 اربعین مانند یک مانور است
بخش دیگر این کار فرهنگی ترسیم محتوا و کنه ماجراست 
که باید بیان شــود. اینکه اربعین مانند یک مانور اســت؛ 
مانوری که در آن همــه آدم ها با فرق گوناگون و نژاد های 
مختلف با رنگ و سلیقه های مختلف کنار هم با یک هدف 
مشــترک هستند. دِر خانه های مردم به روی همه باز است 
و همه با هم سر یک سفره با عشق و مهر و صفا می نشینند 
و در حقیقت یک امت واحده را تشکیل می دهند. حرکتی 
حــول مفهوم خیر با محوریت سیدالشــهدا)ع(. اتفاقی که 
می دانیم در زمینه ســازی ظهور چه تأثیر شــگرفی دارد 
و بعد از ظهور نیز ان شــاءاهلل شــاهد همین همبستگی و 
همراهی پیروان حضرت حجــت خواهیم بود. کجای دنیا 

چنین برنامه ای وجود دارد؟
حرف من این اســت که اگر 24 ساعت چنین اتفاقی و به 
طور همزمان در جهان بیفتد، شــر اســتکبار جهانی برای 
همیشه کنده اســت و همین نشان از یک اتفاق بزرگ در 
جهان دارد و تمام کارخانه های اسلحه سازی برای همیشه 

بسته و شرور عالم نابود خواهند شد.

 هرکس به میزان سهمی که دارد 
سوار برموج اربعین می شود

اما درباره اثری که هنرمندان می توانند داشــته باشند باید 
گفت که همه آن ها از هنرمندان تجســمی تا نمایشــی بر 
اســاس توانمندی و همین طور بر اســاس میزان شناختی 
که از این رودخانه خروشــان در جریــان دارند، می توانند 
نقش آفرین باشــند. این رودخانه بزرگ توحیدی و انسانی 
به ســمت کربال در حال حرکت اســت و هرکس به میزان 

سهمی که دارد سوار بر موج آن می شود.
حاال این رود و ســفر خیر چه کســی از میان هنرمندان و 
دیگر اقشار جامعه در آن باشد و چه نباشد در حال حرکت 
است. چه بهتر که بتوانیم از این سفره به صورت دراماتیک 
بهره بــرداری کنیم و با تخیل، تحقیــق، خاطرات و با باال 
بردن شناخت و پتانسیل خود از این پدیده بزرگ، بتوانیم 
اثــری را خلــق کنیم که فقط یک اثر هنری یا رســانه ای 
نباشد بلکه یک کار متفاوت و ماندگار برای همیشه باشد.

زمانی که مشــغول ساخت فیلم »هیهات« بودیم دقیقاً در 
زمان حمله داعش بود. 

در آن مدت شهدای زیادی را برای طواف به حرم حضرت 
اباعبــداهلل می آوردند. با آوردن بدن های شــهدا نه تنها در 
تن ما و مردم سستی ایجاد نمی شد بلکه استحکام و قوتی 
پدید می آمد که مثال زدنی است. خاطرم است که یک روز 
تابوتی را آوردند که بســیار کوچــک بود و روی آن پرچم 
عراق و حشدالشــعبی را می انداختنــد. به خودم گفتم که 
احتماالً تابوت یک بچه اســت اما پس چرا روی آن پرچم 

نظامی انداخته اند؟
زمانــی که از اطرافیان ســؤال کردم فهمیــدم در این آن 
فقط یک ســر جدا از تــن وجود دارد. داعشــیان حیوان 
صفــت و ضدزندگی زمانــی که متوجه می شــدند برخی 
از این رزمندگان فرمانده هســتند ســر آنان را از تنشان 
جــدا می کردنــد و بدن را به طــرف دیگــری می بردند. 
 بــرای همین تنها ســر فرماند هــان بود که بــرای طواف 

وارد حرم می شد.
ایــن صحنــه واقعــاً دلخــراش و ناراحت کننــده بــود، 
ولی بــاز با تمــام این احــواالت ایجــاد حس مبــارزه، 
ایســتادگی، تشــجیع و اســتحکام خلــق اهلل در وجود 
همه مــردم و ما که برای فیلم ســازی رفتــه بودیم پیدا 
 می شــد. این گونه بــود که »هیهات« بــا چنین روحیه و 

حال و هوایی ساخته شد.

یادداشت

 ویژگی های مستندسازی 
از راهپیمایی اربعین برای مخاطب جهانی

مستندسازی از مراسم میلیونی راهپیمایی اربعین، اتفاق 
بســیار مثبتی است که در چند ســال اخیر در حال رخ 
دادن است و بسیاری از مستندسازان خط انقالب حداقل 
یک مســتند کوتاه را از این جریان ساخته اند. البته باید 
بگویم که کم کم و در چند ســال آینده ممکن است این 
نماها تکراری شود. مستندسازان باید به سمت این بروند 
که مســتندهای پرتره از ســوژه هایی که در این مســیر 
می بینند بسازند. در حوزه بین الملل، مجموعه ما توانسته 
اســت سراغ ســوژه های بین المللی برود یعنی آن  چیزی 
را نشــان بدهد که غربی ها درباره اربعین نمی دانند. دقت 
کنید که در این مســیر راهپیمایی، سبک هایی از زندگی 
را می بینیم که برای غربی ها بســیار جذاب اســت. اینکه 
بتوانیم از آنان دعوت کنیم تا بیایند و این عرصه را ببیند 
و خودشــان راجع به آن توضیح بدهند بســیار خوب و 
مثبت است. آن ها چیزهایی را می بینند که ما نمی بینیم. 
اربعیــن دریایی از معرفت و محتواســت که در هر لحظه 
می توان صیدها و شــکارهای بســیار خوبی از آن داشت 

فقط بستگی دارد که نگاه شما به آن چگونه باشد.
امــروز مهم ترین نوع نگاه بــه اربعین، نــگاه بین المللی 
اســت چرا که در دنیای غرب وقتی می گویید روزی چند 
میلیون غذا به صورت رایگان توزیع می شــود همه تعجب 
می کنند. امســال یکی از میهمانان مــن در راهپیمایی 
اربعین یکی از اســقف های اعظــم منطقه قفقاز و اروپای 
شرقی اســت. در همین ایام که همراه با او هستیم وقتی 
به خانه عراقی ها می رود، اولین سؤالش این است که وقتی 
شــما من را نمی شناســید، چگونه من را به خانه تان راه 
داده و به من ســرویس می دهید؟ ســؤال دوم او نیز این 
اســت که اگر اسالم واقعی این است چرا کسی این اسالم 

را نمی شناســد؟ این کم کاری ماست که سبب شده این 
پرســش برای یک اسقف مســیحی ایجاد شود و بپرسد 
چرا این دین امام حســین شــما را کســی نمی شناسد؟ 
بــه نظرم ما در این عرصه خوب عمــل نکردیم. به نظرم 
اکنون که از همه نماها به اربعین نگاه کرده ایم بهتر است 
مفاهیم جدیدی را به تصویر بکشــیم. برای مثال برویم و 
برای اروپایی ها این گونه فیلم بســازیم، برای آمریکایی ها 
بــا این دید فیلم بســازیم. الزمه این کار این اســت که 
دربــاره فرهنگ آن کشــور بدانیم. ما راجــع به فرهنگ 
غرب و آمریکا می دانیم که آنان به شــدت مادی هستند 
و می توانیم روی این ایــده کار کنیم که در اربعین همه 

چیز رایگان است.

 اگر قرار است برای اربعین کار بسازیم 
باید به زبان های بین المللی بسازیم

دقت کنید هر تصویری که شما از اربعین نشان می دهید، 
موجب می شــود جست وجوی نام امام حسین)ع( در دنیا 
باال برود و شــناخت از ایشــان کامل تر خواهد شد. ما در 
حوزه رســانه، اعتقاد داریم که روزی موعود خواهد آمد و 
خود را با امام حســین)ع( معرفــی می کند. بنابراین امام 
حســین باید معروف تر از حضرت مهدی)عج( باشــد که 
وقتی ایشان خود را با نام امام حسین)ع( معرفی می کند، 
همه بدانند که از چه کســی حرف زده می شــود. من به 
عنوان یک رســانه، اگر می خواهم درباره مهدویت حرف 
بزنم، باید امام حســین را در دنیا بشناسانم. این شناخت 
به کمک زبان های مختلف صورت می گیرد. جشنواره های 
داخلی سبب شده ما مستندسازان تنبل شویم؛ در حالی 
کــه اگر زبان جشــنواره های خارجی را بفهمیم، ســبب 
می شود کار من در آن جشنواره حضور یافته و به صورت 
جهانی دیده شود. حال وقتی این کار درباره اربعین باشد، 

جست وجوی امام حسین)ع( باالتر خواهد رفت.
مستندسازان جبهه انقالب اسالمی به نقطه بسیار خوبی 
در حوزه فرم رسیده اند، در حوزه محتوا نیز به نقطه خوبی 
رسیدیم. حاال باید یک گزینه دیگر نیز به آن اضافه کنیم 
و آن هــم یادگیری زبان های بین المللی اســت. اگر قرار 
است برای اربعین کار بسازیم باید به زبان های بین المللی 
بسازیم. باید از هنرمندان کشورهای مختلف دعوت کنیم 

به اربعین بیایند و در اینجا کار بسازند.

یادداشت شفاهی
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((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ))
﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝ــ﹩ ︗︡ول ز︣ را از  ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری︮ 
︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
 -︧︡ــ︐﹥ ︋﹥ آدرس: ﹝︪ــ ︀﹋️ در︋  ﹝ــ﹩ آــ︡ ﹝︡ارک ز︣ را ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٣٠ در︎ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ک ۴ ار︨︀ل ﹡﹞﹢ده و ر︨﹫︡ در﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠
︿︀دهرد﹡(﹟︑)︀ت﹝﹆︡ار﹫︲﹢︑︿︀دهرد﹡(﹟︑)︀ت﹝﹆︡ار﹫︲﹢︑

︵︊﹅ ﹁︣﹝﹢ل ︨﹀︀ر︫﹩٧٠﹝﹊﹞﹏ دا﹝﹩ ﹎︀و ︫﹫︣ی١٨دا︠﹙﹩ ︀ واردا︑﹩٢۵٠٠︗﹢١

︵︊﹅ ﹁︣﹝﹢ل ︨﹀︀ر︫﹩٣٥﹝﹊﹞﹏ دا﹝﹩ ︑﹙﹫︧﹥ و ︪︠﹉١٩دا︠﹙﹩ ︀ واردا︑﹩٢٥٠٠ذرت دا﹡﹥ ای٢

︵︊﹅ ﹁︣﹝﹢ل ︨﹀︀ر︫﹩٢٠و︐︀﹝﹫﹟ ای ︨﹙﹠﹫﹢م٢٠دا︠﹙﹩ ︀ واردا︑﹩١٠٠٠︨︊﹢س ﹎﹠︡م٣

٤﹤︊﹠︎ ﹜︑︡ر٢١دا︠﹙﹩١٠٠٠﹠︽ ﹉︪︠ ﹤﹛︀﹀︑دا︠﹙﹩٦٠٠٠

٥︀﹢︨ ﹤﹛︀︖﹠﹋واردا︑﹩١٠٠٠ ︀ ﹩﹚︠دا︠﹙﹩١٠٠٠﹝﹑س ٢٢دا

٦﹩︋︣ واردا︑﹩٢٠٠﹎﹙﹢︑﹟ ذرت٢٣واردا︑﹩١٥٠︎﹢در ︀ ﹩﹚︠دا

٧ ﹤﹛︀︖﹠﹋
دا︠﹙﹩٢٠︨﹢﹜﹀︀ت ﹝٢٤︦واردا︑﹩٥٠٠آ﹁︐︀︋﹍︣دان

واردا︑﹩٥٠٠دا﹡﹥ ﹋﹙︤ا٢٥واردا︑﹩٢٠٠٠﹋﹠︖︀﹜﹥ ﹋﹙︤ا٨

واردا︑﹩١٠︎﹫︩ ︨︀ز ﹎﹙﹢﹋٢٦︤واردا︑﹩٢٠٠دا﹡﹥ ﹋︐︀ن٩

١٠﹟︣﹫︫ دا︠﹙﹩٧٥٠︨︊﹢س ذرت٢٧دا︠﹙﹩٥٠︗﹢ش

١١︀﹢︨ ️﹁ دا︠﹙﹩١٠د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی٢٨دا︠﹙﹩٣٠٠﹁﹢ل

دا︠﹙﹩٢٠﹝﹊﹞﹏ آ﹡﹫﹢﹡﹩٢٩واردا︑﹩١٥︑﹢﹋︧﹫﹟ ︀︋﹠︡ر١٢

دا︠﹙﹩١٥دی ﹋﹙︧﹫﹛ ﹁︧﹀︀ت٣٠دا︠﹙﹩٣٠٠︎﹢در ﹎﹢١٣️︫

١٤﹜︤﹫﹠﹞ ︡﹫︧﹋٣١︣دا︠﹙﹩٢٠ا﹝﹞واردا︑﹩٥

دا︠﹙﹩١٠٠︋﹠︐﹢﹡﹫٣٢️دا︠﹙﹩ ︀ واردا︑﹩٥٠٠﹋﹠︖︀﹜﹥ ﹎﹙︣﹡﹌١٥

واردا︑﹩٥٠٠﹋﹠︖︀﹜﹥ ︑﹛ ︎﹠︊﹥٣٣دا︠﹙﹩٣٠﹝ ︹︀︡ه١٦

دا︠﹙﹩٢٠٠دا﹡﹥ ﹋﹙︤ا٣٤دا︠﹙﹩٥٠اوره١٧

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 
﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥   ︋️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١︋   ︫﹤ ١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥︋ 

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︎︣دا︠️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)دا﹝︍︣وری ﹇︡س ر︲﹢ی
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡︀ده ﹨︀. 

٣- ︑︭﹢︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
• ﹡ ︡︣︠︀ده ﹨︀ ︋﹥ ︫︣ط ︑﹙﹫﹥ و ︎︦ از ا︣از ︫︣ا︳ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︀﹫︡ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د.

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

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

س
/ ۹
۸۰
۹۲
۱۰

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ٢٠۶آرــ︀ن ﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌ 
﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٢۵م٩٧ ا︣ان 
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 13586002563 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
22701087 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︧︀ن ︗ ﹩﹡︀︭︀ری ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۹
۱۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹁︣ز﹡ــ︡  ﹁ــ︣،  ︎﹢ر︻﹙ــ﹩  ﹝﹫ــ﹑د   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
︫ــ﹞︀ره  ۴۴٢٠۴٢٨١٧١و  ﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹋︀︸ــ﹛  
ر︫ــ︐﹥  ﹋︀ردا﹡ــ﹩  دا﹡︪ــ︖﹢﹩١۶٠٨٣٠۴در﹝﹆︴︹ 
︑︭﹫﹙﹩ ﹎︣ا﹁﹫﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  دا﹡︪ــ﹍︀ه ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︤د 

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

/ع
۹۸
۰۹
۱۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ د﹜﹀﹫﹟ 
١٢۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧۶٢/٣۶۴٨۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 201080738 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 8912310 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ︫ــ︣﹀﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫﹫︀ن آژ﹡︡ ︎︀ر︨﹫︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٣١٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٨٢٣۵٠
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀﹁️ و ﹝︀ده 
ــ︀زی ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و  ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ،︋︣ج︨  ︣وژه ﹨︀ی︨  ــ︣ح ﹝︤︋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د︡ : ︵︣ا﹩ و ﹝︀︨ــ︊﹥ و ﹡︷︀رت و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥︎   ︫﹤ ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︧ــ︀﹡︀﹝﹥︋ 
︣آورد ا﹡︖︀م ︵︣ا﹩ و ﹝︀︨ــ︊﹥ و ﹡︷︀رت و ا︗︣ای  ︣وژه ﹎︀زر︨ــ︀﹡﹩ و ﹝︐︣ه︋  ــ︀زه ا︋﹠﹫﹥ ﹨︀ ، ا﹡︖︀م︎  ﹫﹠﹥ و ﹝﹆︀وم︨  ︨︣ــ︀زی︋  ︋︣﹇﹩ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ ، ﹝︺﹞︀ری︫ 
﹋﹙﹫﹥ ︎︣وژه ﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ا︻﹛ از ﹁﹙︤ی و ︋︐﹠﹩ و ا︋﹠﹫﹥ ︨︊﹉ و ︨﹠﹍﹫﹟ ﹎﹢د ︋︣داری ︑︤ر﹅ ︨﹫﹞︀ن ، ︫﹞︹ ﹋﹢︋﹩ ، ︫﹞︹ ر︤ی و ا︗︣ای ︨︀زه ﹨︀ی 
﹡﹍︊︀ن ، ا︗︣ای ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ︋︣﹇﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︎︣وژه ︫︨︣︀زی و ا﹡︊﹢ه ︨︀زی ︨︀︠️ و ︋︀ز︨︀زی ﹝︺︀︋︣ و ︑︺﹞﹫︣ ا︋﹠﹫﹥ ، ﹝︪︀ر﹋️ 
︣﹋️ در﹋﹙﹫﹥   ︫﹩︮﹢︭ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ادارت دو﹜︐﹩ و︠   ︨﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا ﹤﹫﹚﹋ ︀ ︣ی ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد﹨︀︋  ︀زی︫   ︨︀︊و ز ︤︊ ︀زی ﹁︱︀ی︨   ︨﹤︵﹢﹞ در
﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹝︤ا︡ه دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ︫ــ︣﹋️ در ﹡﹞︀︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠︢ وام و ︑︭﹫﹑ت ︋︀﹡﹊﹩ از ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری ︭︠﹢︮﹩ و 
دو﹜︐﹩ و︀ ︠︀ر︗﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ارزی و ر︗ ﹩﹛︀️ ︫ــ︣﹋️ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︋︀ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ، ا︠︢ و ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ 
︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ . - ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه از ٣ ﹡﹀︣ ︋﹥ ۴ ﹡﹀︣ 
︨︣︐︀ن  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،︫  ﹥ آدرس ا︨︐︀ن︠   ︋﹩﹚︊﹇ ﹏﹞ از ️﹋︣ ︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د︡. ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩︫   ︫﹤ ا﹁︤ا ︩︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 
﹝︪ــ︋ ، ︩︡ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ــ︪﹞ ︣︡، ﹝﹙﹉ آ︋︀د ، ︠﹫︀︋︀ن ﹇︡س ، ︠﹫︀︋︀ن ﹇︡س١۵[︡﹫︫︧﹟ ︻﹙﹫︀ن١١] ، ︎﹑ک -٨٨ ، ︵︊﹆﹥ ︀رم ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٨۵٧٧٨١٨١ 

 .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑
(۶٢٩٢٩٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
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۱۲
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︀ز︑︀ب ﹎︧︐︣ را﹨︨ ️﹋︫︣ ︀︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٢٣٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣٣٩٩٢٧٧
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - آ﹇︀ی ︗﹢اد ا︋︣ا﹨﹫﹛ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٠٠۵۴١٧۴︋   ︫﹤ ــ﹙﹫﹞﹩︋  ︀﹡﹛ ا﹡︧ــ﹫﹥︨  ︀زرس ا︮﹙﹩ ،︠  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۵١٢٧٠١︋   ︫﹤ زاده ︵︣﹇︊﹥︋ 
 ﹏٩٩,٩,٣ ︋﹥ ﹇︣ار ذ ــ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ٢- ا︻︱︀ء .︡﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ــ﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای﹠︻
 ︩︀︪︋ ︡﹝﹞ - ۴۶٠٨٩٣۶۶٠٩٣١ - ﹝︖﹫︡ ︔︀﹝﹠﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ :٩٧۴۵۵اول ﹋︡﹝﹙﹩ : ٨١٢ ︩︀︪ــ︋ ︡ی﹞ :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا

اول ﹋︡﹝﹙﹩ : ٠٩٢٢٠٨٨١٠١ 
(۶٢٩٣١٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︠︐︣ ا﹁︣وز ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٩٢۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢٣٣٣٩
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ︑︣﹋﹫︉ ︗︡︡ ا︻︱︀ی 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡: آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ︑﹢﹜﹙﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٢٩۴٠١٠ ، ︠︀﹡﹛ ﹝︺︭﹢﹝﹥ ︻︊︀︨﹩ 
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩﹋﹢﹫ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٨۶٨١٧٠ -٢ آ﹇︀︀ن ﹝︡ی ﹋﹢﹋︊﹩︨   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹝﹠︀ز ︻︊︀︨﹩ ︑﹙﹍︣د︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٢۶٢٩١۴ ،︠   ︫﹤ ︑﹙﹍︣د︋ 
 ️﹝︧︋ ٠٩۴٢٩۶۶۶٨۶ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ، ۶١,٠٣,٢٠ ︡﹛﹢︐﹞ ، ﹟︧ ︡﹡︪ــ︀دی ، ﹁︣ز﹠﹞ ﹩﹝﹫﹚︨ ︣﹇︀︋ ︡﹝﹞ ٠٩۴٢٨۴٣١٧٧ ︋︧ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و
︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡ . ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ا﹡︐︀ب ︫︡. 

(۶٢٩٣٢۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
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۱۵
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︍︨︣ ﹐︨︐﹫﹉ ︨﹠︀︋︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٩۶٨۴٩٢
﹥ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋︀﹠︋١- : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ٩٧,١٠,١ ︋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ︨︣﹝︀﹥ و ︋︣ا︋︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹠︡ ︧︀︋︡اری ︮︀دره 
︣ا︋︣ ﹎︤ارش ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩  ــ︣﹝︀﹥ وار︤ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ــ︀﹝︡اران ﹋︧ــ︣ و︋  ﹝︊﹙︼ ٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠ ر︀ل از ﹝﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت︨ 
داد﹎︧ــ︐︣ی ﹝︊﹙︼ ٨٠٩٧٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹝﹠︷﹢ر و در﹡︐﹫︖﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه، ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ و ﹝︀ده ۵ 
 ﹩﹛︀٢٢٠٠٠٠٠٠٠ر﹜  ︨١٠٠﹤ ︣﹋️ ﹝︊﹙︼٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛︋   ︫﹤︀﹞︣  ︨: ﹩﹑︮ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️  ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (۶٣٠٢۵۵)
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 آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 38766 و شناسه ملی 10380544048
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,23 ونامه شماره50140مورخ98,4,25 اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: ) خدمات بازاریابی و توزیع مویرگی اینترنتی کاال و خدمات و همکاری با شرکتهای خدمات پستی در خصوص 
توزیع بسته های پستی و کاال پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد .( 2-تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر و اعضای علی البدل به 2 نفر کاهش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630258(
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 38766 و شناسه ملی 10380544048
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,24 ونامه ش��ماره50139مورخ98,4,25 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای محمد رضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشکامان کویر یزد به سمت نایب رئیس 
و آقای حس��ین پهلوانیان به نمایندگی از ش��رکت سرمایه سرمایه گذاری پیشگامان کار و س��رمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند 2 � آقای 
سید محمد صیادی کد ملی 4432601371 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید . 3� کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی 
از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سید محمد صیادی )مدیر عامل( توام با امضای متغیر آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد همراه با امضای آقای محمد رضا شهسواری و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 

سیدمحمد صیادی مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630259(
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آگهی تغییرات شرکت ارگانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8998 و شناسه ملی 10380247533
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید علی خان زاده به شماره ملی 0930722795 - آقای وحید علی خان زاده به شماره ملی 0933936796 
- آق��ای محم��ود علی خان زاده به ش��ماره ملی 0934379122 - آقای حامد خاکزاد به ش��ماره مل��ی 0943312299 - آقای جواد رضائی به 
شماره ملی 0939211939 برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی تالش ارقام حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی و 
خانم سهیال ناطقی مطلق به شماره ملی 0921340893 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630277(
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 تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع بسته بندی نگارین فلز توس درتاریخ 1398,04,02 به شماره ثبت 68529 به شناسه ملی 14008413559
 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگ��ردد. موضوع فعالیت :تولی��د ظروف فلزی و 
پالس��تیکی جهت نگهداری مواد غذایی، واردات انواع ماش��ین االت و مواد اولیه ،خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، ش��رکت 
در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی،شرکت 
در نمایش��گاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کش��ور،ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت در 
داخل و خارج کش��ور،انعقاد قراردادهای همکاری و مش��ارکت با ش��رکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت، درصورت لزوم 
پ��س از اخ��ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی - شهرس��تان 
مش��هد - بخش مرکزی - دهس��تان میان والیت - آبادی شهرک صنعتی فردوس��ی )چهار-محله شهرک صنعتی فردوسی-خیابان صنعت 2 )قطعه 
143(-پالک0-طبقه همکف- کدپس��تی 9355157170 س��رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 98,111,77 مورخ 1398,03,19 نزد   بانک 
صنعت و معدن   ش��عبه مش��هد با کد 0111 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره خانم یگانه ش��ریفی به شماره ملی 0925318310و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عزیزاله شریفی به شماره ملی 1062234030و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شکوفه 
عابدین زاده به شماره ملی 1062668901و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد0 اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم فهیمه السادات صاحبدل به شماره ملی 0944643485 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
علیرضا منصوری به شماره ملی 5219445197 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629212(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات اداری و پشتیبانی گمرک دوغارون تایباد
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 237 و شناسه ملی 10380040665

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1398,03,28 و نامه ش��ماره 1377 مورخ 98,5,24 اداره تع��اون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - سرمایه ش��رکت از مبلغ1545600000ریال به مبلغ1554000000ریال و سهام 
شرکت از 15456سهم به15540سهم 100000ریالی افزایش یافت 2 - اسمعیل بذرافشان برآبادی کدملی:0749562803 بازرس اصلی 
و روح اله حاکمی گرگری کدملی:5059696480 بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای سال مالی 98 انتخاب شدند. 3 - صورتهای 

مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )629293(
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 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - شرکت سهام نگر نور به شناسه ملی 10380416624 و شماره 
ثبت 26249 به نمایندگی آقای محمدرضا حس��ن زاده به ش��ماره ملی 5539343387 به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به 
شناس��ه ملی 10380237237 و ش��ماره ثبت 7937 به نمایندگی آقای محمدجواد بابایی اشک زری به شماره ملی 0939462672به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی 10380410842 و شماره ثبت 25662 به نمایندگی آقای غالمحسین عباسی به شماره ملی 
2295214386 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای امیر خجس��ته نژاد به شماره ملی 0937637289 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای جواد 
هادیان به شماره ملی 0933825102 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال )تا تاریخ 1400,04,30( انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل 

به همراه مهر شرکت معتبر باشد . -حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629233(
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آگهی تغییرات شرکت فراگامان سبز گستر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20877 و شناسه ملی 10380363759

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,06 باعنای��ت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالب��ات وانتقال مطالبات مذکور 
به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره ش��رکت افزایش س��رمایه راعملی دانس��ته درنتیجه مبلغ 1,999,000,000 ریال ازحس��اب بدهی شرکت 
کس��رگردیده وبه حس��اب س��رمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی سرمایه شرکت مبلغ 

2,000,000,000 ریال منقسم به 200,000 سهم 10,000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629198(
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 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ش��رکت جهاد تعاون خراس��ان به شناسه ملی 
10380237237 شرکت سهام نگر نوربه شناسه ملی10380416624 و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی 10380410842 به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقای امیر خجس��ته نژاد به ش��ماره ملی 0937637289 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
2- موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناس��ه ملی 10380099628 به عنوان بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی و خدمات 
مدیریت خبرگان پارس پویا به شناسه ملی 10380155428به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3- روزنامه قدس به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد 4- صورتهای مالی منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629150(

برگه سبز خودروسواری س��ایپا131SL به رنگ نوک 
مدادی متالیک مدل1391به ش��ماره موتور4619261 
وشماره شاسی s1412291100212 و پالک 579ب64 
ای��ران 86  به ن��ام صغری نعیمی مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س��بز وس��ند کمپانی نوع وانت سیستم پیکان 
تیپ -OHV1600 مدل 1390ش��ماره پالک 36ایران 
842ب65  ش��ماره موت��ور11490102235   ش��ماره 
مال��ک  ن��ام    NAAA46AAXCG328247 شاس��ی 
محمدرض��ا نج��اری مفقودگردی��ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  /ع
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 1396 م��دل  ج��ک  س��واری  خ��ودرو  س��بز  ب��رگ 
موت��ور                                                  وش��ماره  متالی��ک  روش��ن  طوس��ی  رن��گ 
شاس��ی ش��ماره  و   HFC4GA31DH0006066
انتطام��ی   ش��ماره  و   NAKSH7325HB139513
88ق641 ای��ران32 بن��ام پریس��ا جمال��ی نوقاب��ی 
مفق��ود ش��ده از درج��ه اعتب��ار س��اقط میباش��د. /ع
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ب��رگ س��هم از ش��ماره 105047 ال��ی ش��ماره 
الهی��ه  مس��کن  و  آبادان��ی  ش��رکت   105086
خراس��ان بنام س��ید حسن قانع نس��ب فرزند 
س��ید محمد ب��ه ش ش 589 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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    دانش اقباشاوی    هادی نعمتی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 23مهر 1398  16 صفر 1441 15 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9088 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
قیمت سکه طرح جدید ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شد

باشگاه خبرنگاران: قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید، دیروز دوشنبه به 
۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.همچنین 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان، نیم سکه 
۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان، ربع ســکه یک 
میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۸۴۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۵ هزار و ۱۴۱ تومان است.

کاهش قیمت ۹۳ قلم کاالی اساسی در کشور
مهر: رضا رحمانی ، وزیر صنعت گفت: رصد مستمر قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و 
ضروری در کشور، نشان از کاهش قیمت ۹۳ قلم کاال داشته و البته به طور حتم علت 
تالطم نرخ هفت قلم کاالی دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد. وی افزود: پیش بینی ما و 
آمارها مؤید این نکته است که روند آرام بازار و ثبات موجود در ماه های آینده نیز تداوم 

خواهد داشت.

5 دستگاه کم کار و بی توجه به بهبود فضای کسب وکار 
اقتصاد آنالین: محمدعلی دهقان دهنوی، 
معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی 
دســتگاه ها در سهولت اســتعالم و صدور 
مجوزهــای الکترونیکی خبــر داد و گفت: 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور، شهرداری های کل 
کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری 

اطالعات ضعف دارند.

نقشه راه صادرات غیرنفتی به ۱5 کشور هدف تدوین شد 
تسنیم: رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات 
باید به موازات هم شــکل بگیرند که یک ماه آینده این اتفــاق خواهد افتاد و عالوه بر 
نقشه راه صادرات غیرنفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز تدوین شده است. برای 
تنظیــم بازار داخل باید ممنوعیت و محدودیت های صادراتی را کم کرد، به جای آن از 
عوارض استفاده کنیم. در صورت داشتن تولید صادراتی باید از حق صادرکنندگان برای 

عدم ممنوعیت صادراتی دفاع کرد.

ملخ ها آبان ماه دوباره می آیند
فارس: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور 
گفت: با توجه به پیش بینی ها و شرایط آب 
و هوایی، از آبان ماه، کشور با ورود موج جدید 
ملخ صحرایی مواجه اســت. درگاهی گفت: 
پیش بینی ها نشان می دهد ۹ استان جنوبی 
درگیر این آفت شوند و استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس 
و خوزستان سطح درگیری باالتر و در استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 

بختیاری و خراسان جنوبی سطح درگیری پایین تر است.

بورس مسکن مهر به زودی راه اندازی می شود
نود اقتصادی: مهدی هدایت، مدیرعامل عمران پردیس گفت: بورس مسکن مهر برای 
جلوگیری از سوءاستفاده دالالن به زودی راه اندازی خواهد شد. در حال طراحی سامانه ای 
با همکاری اتحادیه امالک هســتیم تا بتوانیم بر خرید و فروش واحدهای مسکن مهر 
نظارت کنیم. با این کار دیگر شاهد فروش واحدهای مسکن مهر زیرقیمت بازار نخواهیم 

بود. همچنین از اواخر آبان ماه امسال ساخت مترو پردیس آغاز می شود.

قدس در گفت وگو با کارشناسان حلقه مفقوده سرمایه گذاری در این بخش مهم را بررسی کرد

چالش اکتشاف معدن
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  صاحبنظران، توســعه 
معادن، افزایش سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصی در این حوزه و جایگزینی معدن با نفت 

را ناجی اقتصاد ایران می دانند.
عــالوه بر ایــن، رهبر معظم انقــالب هم بارها 
بــر افزایش بهره بــرداری از معادن و تســهیل 
مشــارکت بخش خصوصی در این بخش تأکید 
کرده انــد، نتیجه ایــن تأکیدها امــا نارضایتی 
بخــش خصوصــی، ناکافــی و ناموفــق بودن 
ماندن ظرفیت های  سیاســت گذاری ها، مغفول 
حوزه معــدن و درنهایت »کاغذی« ماندن وعده 

و شعارها در این زمینه است. 

  نگاه سنتی، اجازه حضور بخش 
خصوصی در معدن را نمی دهد

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سنگ آهن 
بر این باور اســت که وجود 
نــگاه ســنتی و افزایــش 
فشارهای ثانویه در ماه های 

اخیر اجازه تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه 
معادن را نمی دهد. 

مهرداد اکبریــان به خبرنگار مــا می گوید: نگاه 
سنتی، معادن را جزو انفال می داند و بهتر می داند 
این انفال بیشتر در اختیار دولت و حاکمیت باشد، 
بنابراین عمدتاً آن هایی که فاقد توجیه اقتصادی 
هستند را به بخش خصوصی می سپارند و بخش 
خصوصی بیشــتر در معادن کوچک و متوســط 

حضور پررنــگ دارد. بــه گفته 
وی، دولت هــا به دلیل ســختی 
کار، کمــی ســود و پایین بودن 
عیار، بســیاری از معادن را برای 

سرمایه گذاری جذاب نمی دانند.
بخــش  می کنــد:  اضافــه  وی 
بــه دلیــل چابکی و  خصوصی 
امکان کنتــرل هزینه ها و قدرت 
بــاال در حل مشــکالت محلی 
می توانــد در معادن موفق ظاهر 
شــوند، اما برای مثال در حوزه 
ســنگ آهن با اینکه ۳۶۴ پروانه 
تنها ۱۲ شــرکت  دارد  وجــود 
بزرگ و بقیه کوچک و متوســط 
هستند و عمده تولید هم متعلق 

به همین ۱۲ شــرکت اســت؛ حال آنکه معادن 
کوچک و متوســط به دلیــل پراکندگی باال به 
خصوص در مناطق محروم، تأثیرگذاری بیشتری 

از معادن بزرگ دارند.

  خصوصی ها هم دولتی بودند
اکبریان می گوید: متأسفانه هر وقت شرکتی بزرگ 
به عنوان پرچمدار بخش خصوصی در حوزه معدن 
ظاهر شده بعدها معلوم شده در اصل دولتی است ؛ در 
شرایط جدید هم ظاهراً قرار نیست 
به بخش خصوصی اجازه دهند در 
معادن کوچک و بزرگ سنگ آهن 
سود بیش از حد ببرند و برای این 
کار افزایش حقوق دولتی، عوارض 
صادراتی، محدود کــردن بازار و 
تولید و انواع سنگ اندازی ها را در 

پیش گرفته اند.
بــه باور وی برای توســعه واقعی 
بخــش معــدن بایــد نگاه های 
اینچنینی حذف و نگاه حمایتی 
جایگزین آن شود تا تکالیف مندرج 
در قوانین مختلف کشور در حوزه 
معدن اجرایی شود و توسعه این 
بخش روی کاغذ نماند. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سنگ آهن خاطرنشان می سازد: در 
فاصله ســال های ۹۲ تا کنون، تولید سنگ آهن در 
کشور از ۴۵ میلیون تن به ۸۰ میلیون تن رسیده و 
کنسانتره سازی هم که فاصله گرفتن از خام فروشی 

و ایجاد ارزش افزوده برای کشور محسوب می شود، 
ظرفیتش به ۵۰ میلیون تن رسیده که این ظرفیت 
اگر فعال شــود بیش از مصــرف کارخانه های فوالد 
اســت، اما به دلیل نگاه غلط و غیرحمایتی، مغفول 
مانده است.اکبریان ادامه می دهد: بخش اکتشاف یکی 
از پربازده ترین بخش ها برای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی اســت، به شــرطی که دولت در اکتشاف 
اولیه و تحویل آن به مکتشــف ثانویه اخالل ایجاد 
نکند. همچنین بخش فراوری اولیه و فراوری ثانویه 

بخش های قابل توصیه برای سرمایه گذاری هستند.

   اگر معادن به بورس تن بدهند...
وی به وضعیت بورسی معادن اشاره و اضافه می کند: 
بورس همواره بهترین راهکار برای کشــف قیمت و 
متعادل سازی عرضه و تقاضاســت، اما وقتی امتیاز 
آزادی و شــفافیت از آن سلب شــود، کارآمدی اش 
زیر سؤال است. شــرکت های بزرگ در ۶ ماهه اول 
امسال به دلیل باال بودن قیمت های جهانی سوددهی 
مطلوب داشتند و اگر بخش معدن به معنای واقعی 
به ســازوکار بورس تن بدهد، می تواند برای اقتصاد 
کشور منشأ تحوالت مثبتی باشد و بدین وسیله فرار 
سرمایه از بخش معدن، رکود و دلسردی فعاالن بخش 

خصوصی کمتر خواهد شد.

  پشت معدن خالی شده است
مدیرعامــل پیشــین فوالد 
معادن  اوضــاع  هم  مبارکه 
کشــور را نامطلوب توصیف 
می کنــد و به خبرنــگار ما 
می گوید: هزینه ها به شدت 

باال رفته و کمبود کارگر، معادن کشور را رنج می دهد 
و گویی پشت معدن خالی شده است.

بهرام سبحانی سیاست گذاری های غلط را در ایجاد 
این شرایط دخیل می داند و ادامه می دهد: پس از نفت 
و گاز، معدن می تواند پشتوانه مهم اقتصاد کشور باشد، 
اما این بخش حامی نــدارد و معدن کاران یا به ضرر 
سنگین رسیده اند یا به سودهای کالن و شرایط نرمال 

و مطلوبی در این حوزه وجود ندارد.
رئیس انجمن فوالد کشور از اقدامات دولت یازدهم 
و دوازدهم در افزایش مشارکت بخش خصوصی در 
حوزه معدن و صنایع معدنی رضایت دارد، اما معتقد 
است با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، امکان 

افزایش مشارکت فعالً وجود ندارد.

   کدام معادن به بخش خصوصی رفتند؟
رئیس پیشین هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( اما در این 

خصوص به خبرنگار ما می گوید: بیشتر معادن کشور 
به ویژه معادن شــن، ماسه و ســنگ آهن در اختیار 
بخش خصوصی هستند و فقط چند معدن بزرگ از 
قبیل سنگ آهن گل گهر، چادرملو، سنگان و روی 
انگوران در دست دولت و یا شرکت های عمومی است.

مهدی کرباســیان با اشــاره به سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی و لزوم پررنگ شدن سرمایه گذاری ها 
در بخش معدن ادامه می دهد: به دلیل داخلی بودن 
مواد معدنــی و وجود گاز فراوان در کشــور، معدن 
می تواند منبع درآمد باال و ارزش افزوده زیادی برای 
کشور باشد و دولت دوازدهم بر همین اساس تعدادی 
از معادن مانند روی مهــدی آباد، گل گهر۴، ۵ و ۶ 
و معدن زغال ســنگ طبس را به بخش خصوصی 

واگذار کرد.
این صاحبنظر حوزه معــدن و صنایع معدنی ادامه 
می دهد: در پنج ماهه امســال بیش از ۲۲ درصد از 
صادرات غیرنفتی کشــور متعلق به معدن و صنایع 
معدنی بوده اســت. در ابتدای دولت در بخش هایی 
مانند گندله و کنسانتره و سنگ آهن مشکل داشتیم 
اما امروز نه تنها واردکننده نیستیم بلکه صادرکننده ایم 
و تولید فوالد از ۲۱ میلیون تن به ۳۵ میلیون تن در 

سال افزایش یافته است.

  معادن رو باز و عمومی 
در محور توجه قرار گیرند
به بــاور مهدی کرباســیان 
زنجیره تولید در حوزه معدن 
بخش  ســرمایه گذاری  بــه 
خصوصــی نیــاز دارد، امــا 
مهم ترین مشــکل در حوزه 

معدن، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است که هم 
پول می خواهد و هم فناوری و الزم است معادن رو باز 

و عمومی در محور توجه قرار گیرند.
به گفته وی در دو ســه سال گذشــته سودآوری و 
سرمایه گذاری قابل توجهی در معدن و صنایع معدنی 
صورت گرفته، اما ناکافی است و دولت و مجلس در 

این خصوص دچار شعارزدگی شده اند.
در همین حال رئیس ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشــور از بزرگ ترین آزادسازی 
و واگذاری محدوده  های اکتشــافی کشور تا پایان 
ســال جاری خبر داده است. بر اساس خبری که 
ایســنا منتشــر کرده ۶۰ محدوده اکتشافی، در 
راستای اجرای منویات رهبری در سال حمایت از 
رونق تولید و تشویق و حمایت از بخش خصوصی 
در انجــام فعالیت های معدنی آزاد می شــوند تا 
بخــش خصوصی در فضای عادالنه و شــفاف به 

فعالیت های معدن کاری ورود پیدا کند.

بخش اکتشاف 
یکی از پربازده ترین 
بخش ها برای 
سرمایه گذاری 
بخش خصوصی 
است، به شرطی که 
دولت در اکتشاف 
اولیه و تحویل آن 
به مکتشف ثانویه 
اخالل ایجاد نکند

بــــــــرش

بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید     ایسنا: اصغر مصاحب، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: از ۲ هزار واحد صنعتی هدف  گذاری شده برای بازفعال سازی در 
سال جاری، یک هزار و ۳۴۳ واحد در شهرک های صنعتی مستقر هستند و تاکنون ۳۹۰ واحد تولیدی به این هدف دست یافته اند. وی یادآور شد: سال گذشته برای بازفعال سازی یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد 

برنامه ریزی شده بود که با تالش های انجام شده توانستیم یک هزار و ۷۲۶ واحد را به چرخه تولید بازگردانیم.

خـــبر

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860306271001698 مورخ 1398/05/15 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فيض اله لبيب فرزند غالم حسن بشماره 
ــاحت 88/90 مترمربع  ــدانگ اعيان يك باب خانه به مس ــنامه 142 صادره از اردبيل در شش شناس
ــهد واقع در عبدالمطلب 7  ــمتى از پالك 5270 فرعى از 4885 فرعى از 3 اصلى بخش 9 مش قس
ــادات رضوى محرز  ــيده به هنرور يك پالك 7 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه س نرس
ــود در  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت. لذا به منظور اطالع عم ــده اس گردي
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
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تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد- حميدرضا افشار

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002317ـ  1398/05/30 
هيئت اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــعود  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  مس مس
ــماره شناسنامه 201صادره از زاهدان و شماره ملى 3621123512 نسبت  اصالح فرزند عليرضا بش
ــهم ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 270/40متر مربع قسمتى از پالك  ــهم از كل 13 س 2س
ــت . لذا به  ــد از مالكيت عليرضا اصالح محرز گرديده اس ــى از 1427-اصلى بخش 2بيرجن 20فرع
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش منظ
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808467
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/23

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

شماره: 139860307005001204
تاريخ: 1398/07/06

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 216-97هيئت  موضوع قان ــماره 1202 و مورخ 98/7/6 كالس ــر راى ش  براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه 
ــنامه  ــماره شناس دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى نجفى فرزند كريم بش
137 در يك باب منزل به مساحت 160/10 مترمربع از پالك 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند 
خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم دليريان محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808500
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/08
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/23

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك 

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330001003427 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001945 
آقاى محمد تيمورى خنارى  فرزند عبداله  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 100 مترمربع 
ــند  ــع در بخش 1حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ــماره302  فرعى از 11185 اصلى واق ــالك ش پ
ــاعى صادره در دفتر 593 صفحه 460 به موجب سند قطعى 47721 مورخ 97/10/25  مالكيت مش

دفتر خانه 59 قم.( م الف 3103) 
2ـ رأى شماره 139860330001005658 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001890 
آقاى يوسف فتحى سياه پوش  فرزند حسنقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان 
بمساحت ششدانگ 175/10 متر مربع پالك شماره10918اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك 

اداره يك قم سند رسمى به شماره 6708 مورخ 97/4/17 دفتر خانه 105 قم.(م الف 3104) 
3ـ رأى شماره 139860330001006704 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001891 
ــاختمان بمساحت  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش آقاى هادى ژاله  فرزند غالمرضا  در س
ــماره 10918اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره  ــدانگ 175/10متر مربع پالك ش شش

يك قم سند رسمى به شماره 6708 مورخ 97/4/17 دفتر خانه 105 قم.( م الف 3105) 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9808503
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/7/8

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/23
محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139860306010002012-1398/07/15 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان 
ــماره  ــفيان محمدآباد فرزند ولى محمد بش ــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد يوس ــات مالكان تصرف
ــدانگ  يك باب خانه به مساحت 127,26 مترمربع  در  ــنامه 45713 صادره از قوچان درشش شناس
ــمتى از پالك 2157 فرعى از 172 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى نظرآباد خريدارى از  قس
مالك رسمى آقاى حسينعلى اسفنديارى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000126  آ-9809172
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــاختمانهاى فاقد  ــرآراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس براب
سند رسمى مستقردرواحد ثبتى قوچان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
ــخصات متقاضيان وامالك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت  است.لذامش
به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان 
ــاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه  ــند،مى توانندازتاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــنادوامالك قوچان تس اداره ثبت اس

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضايى تقديم نمايند:
ــماره ملى 0872729486 صادره قوچان در سه  ــفنديار زارع كتلر فرزند حيدر به ش آقاى اس
ــدانگ اعيان يك باب منزل به مساحت 149,70 متر مربع در قسمتى از  ــاع از شش دانگ مش
ــتان قدس  ــماره 324 اصلى بخش دوقوچان اراضى قره جوى  واز محل مالكيت آس پالك ش

رضوى . كالسه 1398114406010000206
آقاى هادى زارع  فرزند اسفنديار  به شماره ملى 0873008049 صادره قوچان در سه دانگ 
ــاحت 149,70متر مربع در قسمتى از پالك  ــاع از ششدانگ اعيان يك باب منزل به مس مش
ــماره 324 اصلى بخش دوقوچان اراضى قره جوى  واز محل مالكيت آستان قدس رضوى .  ش

كالسه 1398114406010000208
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادرخواهدشد.  آ-9809173
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسنادوامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139860306010002026-1398/07/16 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان 
ــماره شناسنامه 7116  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا اكبرى فرزند محمد كريم بش
صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 103,50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
ــت.لذا  4532اصلى بخش يك قوچان  واز محل مالكيت آقاى حاجى غالم غالمى  محرز گرديده اس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9809174
كالسه 1397114406010000368 آ-980974

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860306010002023-1398/07/16 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان 
ــماره شناسنامه 28983  ــيروى فرزند جعفر بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره ش
صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 147,38 مترمربع تمامت پالك 10فرعى از 
3264اصلى واقع دربخش يك قوچان خريدارى از مالك رسمى آقايان غالمرضا و على وخانم طاهره 
شهرت همگى كريمى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000202 آ-9809175   آ-9809175
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139860306010001941-1398/07/08 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان 
ــماره شناسنامه  ــالمى داغيان فرزند نصرت بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عزيزاله اس
ــمتى از پالك  ــاحت 330,90مترمربع  در قس ــدانگ يك باب خانه به مس 6 صادره از قوچان درشش
ــماره 168 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته جانقلى و از محل مالكيت  آقاى محمد  ش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  على ذوالفقارى  محرز گرديده اس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000191  آ-9809176
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139860306010001987-1398/07/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه نوشاد جعفرآباد سفلى فرزند سلمان بشماره 
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  ــه دانگ مشاع از شش ــنامه 1939 صادره از فاروج در س شناس
ــمارات باقيمانده 1040 فرعى از 169 اصلى و قسمتى از  ــمتى از پالكهاى ش 109,35 مترمربع قس
169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى  خريدارى از مالك رسمى آقايان محمد 
ــى ) و آقاى على اكبر  ــالك باقيمانده 1040 فرعى از 169 اصل ــول صالحى گزل آباد (پ ــا و رس رض
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  قديرى مقدم (پالك 169 اصلى) محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000354  آ9809177
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين  ــت اول موض ــماره 139860306010001984-1398/07/13 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرحيم غديرى فرزند محمدولى بشماره 
ــدانگ يك باب ساختمان  به مساحت  ــه دانگ مشاع از شش ــنامه 283 صادره از قوچان در س شناس
109,35 مترمربع در قسمتى از پالكهاى شمارات باقيمانده 1040 فرعى از 169 اصلى و قسمتى از 
ــمى آقايان  پالك 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى خريدارى از مالك رس
محمد رضا ورسول صالحى گزل آباد (پالك باقيمانده 1040 فرعى از 169 اصلى ) و آقاى على اكبر 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  قديرى مقدم (پالك 169 اصلى ) محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000352  آ9809179
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين  ــت اول موض ــماره 139860306010002037-1398/07/20 هيئ ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــعود گوهرى بك نظر فرزند محمد رضا بشماره  قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مس
شناسنامه 20 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب  مغازه به مساحت 45,82 مترمربع  در قسمتى 
از پالك باقيمانده 195فرعى از 168اصلى بخش دو قوچان اراضى كالته جانقلى  خريدارى از مالك 
ــماره دو قوچان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  ــمى شركت تعاونى مسكن فرهنگيان ش رس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-9809180
 كالسه 1398114406010000116

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/23
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 23مهر 1398  16 صفر 1441 15 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9088 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

طرح هر خانه، یک پایگاه سالمت امسال اجرا می شود   ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سالمت با آموزش یک نفر از هر خانوار در نیمه دوم امسال خبر داد.
سعید نمکی در همایش پوشش همگانی افزود: برای جامعه محور کردن خدمت و جامعه محور کردن علوم پزشکی در نیمه دوم امسال با همت همه همکاران، طرح »هر خانه، یک پایگاه سالمت« را دنبال می کنیم و به 

افرادی که از خانواده ها انتخاب می شوند، آموزش هایی برای پیشگیری و مراقبت های اولیه و توانبخشی ارائه می شود.

اعزام ۶۰۰ دستگاه اتوبوس از تهران به مرزهای عراق
ایسنا: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شهر تهران از اعزام ۶۰۰ دستگاه اتوبوس 
متعلق به شهرداری تهران و ۳۶۰ دستگاه 
اتوبوس از شهرداری های کرج و مشهد به 
منظور جابه جایی زائران اربعین حسینی به 

مرزهای ایران و عراق خبر داد.
پیمان سنندجی تصریح کرد: شهرداری 

تهران با همکاری شــهرداری های مشهد و کرج و همچنین شرکت آزادگان تا امروز 
۹۶۰ دستگاه اتوبوس و ۲۵۰ دستگاه تریلر به چهار مرز ایران و عراق اعزام کرده که 

۶۰۰ دستگاه از این اتوبوس ها متعلق به شهرداری تهران است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شــهر تهران افزود: اتوبوس های اعزامی در حال 

جابه جایی زائران تا ۱۸۲ کیلومتری خاک عراق هستند.
به گفته  ســنندجی؛ برگشت زائران از روز بیست وســوم مهرماه اتفاق خواهد افتاد. 
همچنین اتوبوس های شــرکت واحد پس از پایان مراسم پیاده روی آماده جابه جایی 

مسافران خواهند بود.

آغاز به کار »موکب اشتغال محرومان« 
ایسنا: معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امــداد از آغاز به کار وب سایت »موکب 

اشتغال محرومان« از دیروز خبر داد.
حجت اهلل عبدالملکی اظهار کرد: وب سایت موکب اشتغال محرومان یک فضای مجازی 
دائمی برای ارائه خدمات اشتغال به جامعه نیازمند کشور است. ما حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار بیکار محروم داریم که از خدمات برخوردار نیستند و کمیته امداد تالش 

می کند که منابع اولیه را برای آن ها فراهم کند.
وی ادامه داد: این وب سایت قرار است فضای مجازی باشد تا کسانی که قصد خدمت 
به محرومان از طریق فراهم کردن لوازم اشــتغال را دارند در آنجا نام نویسی کنند و 
نیازمندان به خدمات نیز در آنجا نام نویســی می کنند و پس از تأیید آن ها از طرف 

کمیته امداد، به ارائه کنندگان خدمات ارجاع می شوند.
به گفته عبدالملکی، تأمین ســرمایه، ضمانت وام، آموزش های کسب و کار و فنی و 
حرفه ای، مشاوره، بازاریابی و کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات جزو خدمات این 

وب سایت تعریف شده است.
وی ادامه داد: این وب سایت کار خود را با استفاده از فرهنگ خدمات رسانی ویژه ای که 
پدیده اربعین در دنیا و ایران القا کرده است، آغاز کرد؛ عنوان موکب هم با این شرایط 
برای این وب سایت انتخاب شده زیرا پدیده اربعین با عنوان موکب گره خورده است و 

اربعین و موکب توانسته ادبیات جدیدی در خدمات رسانی تعریف کند.
عبدالملکی افزود: ما از همه متخصصانی که می توانند در حوزه کسب و کار به ما کمک 
کنند دعوت می کنیم که شریک خدمات رسانی در اربعین به مسئله اشتغال محرومان 

ورود کنند تا بار بیکاری محرومان را بردارند.
 

محدودیت های تردد کامیون ها از مرزهای عراق 
باشــگاه خبرنگاران جوان: ســردار 
هادیانفــر، رئیــس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی ناجا درباره اعمال محدودیت های 
ترافیکی برای کامیون ها و وســایل نقلیه 

باری در مرزهای عراق توضیحاتی داد.
وی اظهار کرد: ما ابالغ کرده ایم موکب ها 
بار های خودشان را پیش از تراکم جمعیت 

و شکل گیری تجمعات راهپیمایی اربعین منتقل کنند.
رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: مرز هایی مانند پرویزخان در اســتان 

کرمانشاه، محدودیتی ندارند و می توانند کار خود را انجام دهند.
سردار هادیانفر با اشاره به تردد وسایل نقلیه سنگین در ۶ روز پیک سفر ها گفت: چهار 
روز پیش از ۲۷ مهر و دو روز پس از آن، فقط خودرو های سنگین حامل مواد مصرفی 

و سوختی، مجاز به تردد هستند و محدودیت های ترافیکی حتماً اعمال خواهد شد.

توصیه های وزارت بهداشت به زائران اربعین
ایسنا: رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، ضمن 
بیان توصیه هایی به زائران اربعین، در عین حال تزریق واکسن آنفلوانزا را برای دو گروه 

از افراد و زائران توصیه کرد.
دکتر حسین عرفانی گفت: شستن دست ها پیش از مصرف موادغذایی آن  هم به شکل 
بهداشتی می تواند از بروز برخی بیماری های اسهالی جلوگیری کند. همچنین توصیه 
می کنیم نسبت به انتخاب محل استراحت و وسایل آسایشی که هنگام خواب استفاده  

می کنند دقت کافی را داشته باشند.
وی در ادامه صحبت هایش، افرادی که بیماری زمینه ای نظیر فشارخون، روماتیسم 
و... دارند را مخاطب قرار داد و گفت: با آنکه تمهیدات دارویی الزم در بیرون از مرزها 
صورت گرفته است اما این بیماران حتماً داروهای مصرفی خود را همراهشان برده و 

پیش از آغاز سفر نیز با پزشک معالج خود مشورت کنند.
وی با اشاره به اینکه امسال اربعین نسبت به سال های گذشته ۱۰ روز به فصل گرم 
ســال نزدیک تر شده اســت، افزود: به همین علت یکی از نکات قابل توجه برای ما 
آموزش و افزایش آگاهی درباره گرمازدگی و معضالت آن اســت. استفاده از لباس و 
کفش مناسب، مصرف به اندازه مایعات، شناسایی عوامل گرمازدگی و... همگی از نکات 

قابل توجه در این سفر است. 
وی گفت: بیماری های منتقله از آب و غذا می تواند سبب بروز بیماری های اسهالی 
و روده ای شود؛ به همین دلیل تأکید می کنیم حتماً مواد غذایی را از موکب های 
ایرانی که زیر نظر کارشناســان بهداشت هســتند، تهیه کنند. همچنین از آب 
بسته بندی شده اســتفاده کنند. نکته قابل توجه دیگر آن است که غذای پخته 
شده را با خود به محل دیگر نبرند و سریعاً اقدام به مصرف آن کنند؛ چراکه امکان 

فساد آن وجود دارد.

توصیه های پلیس پیشگیری ناجا به زائران اربعین
مهر: با توجه به راهپیمایی میلیونی زائران 
اربعین حســینی از دورترین نقاط کشور 
به ســمت کشور عراق، پلیس پیشگیری 
توصیه هایی بــرای حفظ امنیت عمومی 

مسافران صادر کرد.
در بخشی از متن این توصیه ها آمده است:

ـ از توقــف و اســتراحت در توقفگاه های 
غیرمجاز خودداری و از مجاز بودن توقفگاه که توسط ستاد برگزاری مراسم اربعین دایر 

شده است اطمینان حاصل کنید.
ـ اگر قصد استراحت در توقفگاه ها را دارید، در صورت به همراه داشتن پول و اشیای 
قیمتی، محل مناسب و مطمئنی را برای حفظ و حراست آن ها نزد خود انتخاب کنید 

و از نگهداری آن ها در خودرو پرهیز نمایید.
- بــرای پارک خودرو خود در پارکینگ حتماً اقــدام به دریافت قبض از متصدیان 

پارکینگ کنید و تا زمان مراجعت قبض را نزد خود نگه دارید.
ـ از نگهداری پول و اشیای قیمتی در خودرو اکیداً خودداری کنید.

ـ از نگهداری مواد اشتعال زا در خودرو پرهیز کنید.
ـ در صورتی که فاقد گذرنامه و ســایر مدارک مورد نیاز هستید به باجه های پلیس 

گذرنامه تعیین شده برای رفع مشکل مراجعه نمایید.
ـ پیش از آغاز ســفر سعی شود در لباس ها و یا وسایل همراه افراد ناتوان، کهنسال و 
خردسال اطالعات ضروری شامل )مشخصات فردی، آدرس، شماره تلفن و در صورت 

اعزام با کاروان مشخصات کاروان( چسبانده شود. 

۸۰ هزار زائر پاکستانی از مرز میرجاوه وارد ایران شدند
فرمانده  اشتری،  سردار حسین  مهر: 
ناجــا بــا اشــاره بــه ورود بیش از 
۸۰هزار زائر پاکســتانی عالقه مند به 
نظام جمهوری اســالمی ایران از مرز 
میرجاوه به کشور عزیزمان بیان کرد: 
اگر نیت الهی باشد انجام وظایف اجر 
و ثواب معنوی خواهد داشــت و اگر 

ما توفیق زیارت کربال را نداشــتیم می توانیــم در اینجا نذرمان را با خدمت 
به زائران پاکســتانی ادا کنیم و این فرصت به دســت آمده را توفیقی برای 

خدمتگزاری به زائران آقا اباعبداهلل الحسین)ع( بدانیم. 

 جامعه/ اعظم طیرانی »فرصت های برابر، برای 
همه«؛ این عنوان شعار روز جهانی معلولیت نابینایی 
است. شعار و یا به عبارت صحیح تر، پیامی که قرار 
است با سر دادن آن صدای نابینایان بیش از گذشته 

در جامعه شنیده شود. 
آن طور که حســین نحوی نژاد، معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی کشــور می گوید: ۲۶۰ میلیون 
کم بینا و نابینا در دنیا وجود دارند که از این تعداد 
۳۰ تــا ۴۰ میلیون نفر نابینای مطلق هســتند و 
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ این آمار کاهش 

پیدا کند.
بر اســاس بانک اطالعات بهزیســتی ۱۱درصد از 
معلوالن زیر پوشــش در گــروه اختالالت بینایی 
هســتند که رقمی حدود ۱۶۰هزار نفر را شــامل 
می شود و از این تعداد ۴۰درصد را زنان و ۶۰درصد 

را مردان تشکیل می دهند.
اشتغال، ازدواج، مسکن، نبود زیرساخت های مناسب 
برای یک زندگی سالم و بدون دغدغه، هزینه های 
متفــاوت زندگی و از همــه بدتر نگاه تبعیض آمیز 
مردم و جامعه و نادیده گرفتن حقوق آن ها؛ بخشی 
از مشکالت پیش روی نابینایان است که حتی به 

کمک عصای سفید آن ها نیز کنار نمی روند.

 به حقوق نابینایان احترام بگذارید
سجاد فداکار، کتابدار بخش 
نابینایــان کتابخانه اردبیل 
با بیان اینکــه نابینایان نیز 
مانند همه انسان ها در جامعه 
حقوقــی دارند کــه باید به 

آن ها احترام گذاشته شود، می گوید: آن ها هم مانند 
هر انسانی دوست دارند فردی را به عنوان همراه و 
مونس در کنار خود داشته باشند و لحظات خوشی 
را با او تجربه کنند. برای داشتن این تجربه خوشایند 
حضور فردی که واجد ویژگی های همســری باشد 
بهترین گزینه است. در این صورت است که احساس 
داشتن زندگی مستقل را به خوبی لمس می کنند 
و حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی در کنار این 
استقالل به سراغشان می آید و مشارکت در زندگی 
را وظیفه خود می دانند. تنها در این صورت است که 
در خانه نشستن، انزوا و گوشه گیری برایشان معنایی 
نخواهد داشــت؛ چراکه می توانند ارتباط خوبی با 
افراد جامعه برقرار کنند و محدوده کار و فعالیتشان 

گسترده تر می شود.
وی ادامه می دهد: بســیاری از مردم نسبت به این 
واقعیت بی اطالع هستند که ممکن است یک فرد 
نابینــا بتواند در حوزه تحصیل، اشــتغال و ازدواج 

موفق تر از سایر افراد جامعه باشد.

 مسئوالن یک روز با چشم بسته زندگی کنند
لطفعلــی  حجت االســالم 
باقریــان هم که بــه وجود 
نابینایــی، بارها بــه عنوان 
ُمبلغ نمونه کشوری انتخاب 
شده اســت در گفت وگو با 

ما می گوید: بســیاری از مــردم وقتی من را با عصا 
می بینند، تصور می کنند، چون نابینا هستم، حرف 
زدن هم بلد نیســتم. به طوری که در پایان یکی از 
همایش ها، خانمی ســراغ من آمــد و گفت: من را 
حالل کن. من وقتی شما را دیدم، هم به شما بدبین 
شدم هم به مسئوالن برگزارکننده این همایش که 
شما را انتخاب کردند اعتراض کردم؛ اما وقتی باب 
صحبت باز کردید و حاضران قلم  به  دســت شدند، 

پشیمان شدم.
وی ادامه می دهد: دانستن مشکالت و دغدغه های 
نابینایان کار دشواری نیست. کافی است افراد بینا 
به ویژه ســازمان های مسئول و مسئوالنی که خود 
را مدافع حقوق نابینایان می دانند یک روز با چشم 
بسته به زندگی طبیعی خود ادامه دهند تا متوجه 
شوند افراد نابینا به چه حمایت ها و اموری در جامعه 
نیازمندند تا بتوانند آن را برای افراد نابینا فراهم کنند؛ 
چراکه تا شرایط نابینایی را تجربه نکنند نمی توانند 

آن ها را درک کنند.
وی می گوید: باید برای افزایش دانش مردم نسبت به 
زندگی و شخصیت نابینایان در جامعه فرهنگ سازی 
شــود تا جامعه به آگاهی برسد که وقتی فردی را 
با یک عصای ســفید می بینند فکر نکنند که وی 
صرفاً فرد ناتوانی است. این عصا نماد نابینایی است و 
ممکن است افرادی که آن را در دست دارند عضوی 
از جامعه فرهیختگان، اســتاد دانشــگاه، مدیر و یا 
آموزگار باشد. باید شأن و کرامت نابینایان آن گونه 

که باید در جامعه حفظ شود.

 امکانات متفاوت؛ هزینه های بیشتر
مسئول  محمدی،  پریســا 
کتابخانه  نابینایــان  بخش 
هم  آبادان  ثامن االئمــه)ع( 
 می گوید: هزینه های زندگی 
افراد نابینا بیشــتر از سایر 

افراد جامعه اســت. آن ها برای داشتن یک زندگی 
معمولی مســتقل نیازمند امکاناتی متفاوت مثل 
ترازوهای گویا، لباسشویی ها، ماکروویو ها و سایر لوازم 
منزل کیبورددار هستند- اکنون اغلب لوازم منزل 
نابینایان لمسی است و آن ها باید به شرکت ها لوازم 
کیبورددار سفارش دهند- که همین مسئله موجب 

افزایش هزینه های روزمره آن ها می شود در حالی که 
دولت هیچ گونه تمهیداتی برای این افراد نیندیشیده 
اســت. وی ادامه می دهد: با وجــود اینکه در اغلب 
کالنشهر ها استفاده از »مترو« و »بی.آر.تی« تردد افراد 
نابینا را آسان و بخشی از هزینه ها را کاهش داده، اما 
هنوز نابینایان در شهرهای کوچک تر و شهرستان ها 
در این حوزه با مشکالت زیادی مواجه اند تا جایی که 

برخی از آن ها خانه نشین شده اند.
محمدی اضافه می کند: فرصت اشتغال برای نابینایان 
دشوارتر از فراهم ساختن آن برای افراد بیناست. یک 
فرد نابینا تنها می تواند در مشاغل دولتی خاص و یا 
خصوصی محدود فعالیت داشته باشد. اغلب نابینایان 
در حوزه رایانه افراد توانمندی هستند اما جامعه و به 
ویژه بخش خصوصی این توانمندی را باور ندارد به 
همین دلیل در بسیاری از موارد ترجیح می دهند در 
همین حوزه فرد بینایی را با توانمندی های کمتر و 
حقوق بیشــتر استخدام کنند. در بخش دولتی نیز 
آمــوزش و پرورش در ســال های اخیر تعداد قابل 
توجهــی از نابینایان را جذب کــرده که آن ها را در 
مدارس اســتثنایی، بخش اداری و یا به عنوان دبیر 
رابط به کار گرفته اســت در حالی که اغلب آن ها از 
طریق آزمون دبیری جذب شده اند. اما به دلیل اینکه 
آن ها را به عنوان یک دبیر توانمند باور ندارند اجازه 

نمی دهند در علوم انســانی که اغلب تئوری است 
تدریس کنند. 

وی ادامــه می دهد: تنها نهادی کــه از نابینایان در 
جایگاه تخصصی استفاده می کند، نهاد کتابخانه های 
عمومی است. اما هستند نابینایانی که مشاور حقوقی 

هستند و به عنوان اپراتور مشغول به کار هستند. 

 40 درصد بیکاری
این ها همان نکاتی اســت که مســئوالن سازمان 
بهزیســتی نیز آن را پذیرفته و بــه آن اذعان دارند 
چنانکه نحوی نژاد، معاون توانبخشی این سازمان با 
اشــاره به تبعیض هایی که در استخدام های دولتی 
برای این افراد وجود دارد، می گوید: براساس قانون 
۳درصد حقوق معلوالن باید برخی از اســتخدام ها 
از این افراد انجام شــود اما شرایط خاص و عجیب 
و آزمون هایی که برگزار می شود محدودیت هایی را 

برای استخدام این افراد ایجاد کرده است.
وی می گوید: آموزش و پرورش زمینه استخدام زیادی 
برای معلوالن دارد اما متأسفانه محدودیت هایی در 

مصاحبه برای نابینایان ایجاد می کند.
نحوی نژاد همچنین از آمار ۴۰درصدی بیکاری در 
بین نابینایان و کم بینایان می گوید و اینکه تعداد زنان 

نابینای بیکار بیشتر است.

 درهای بسته بسیار
بــا  امیدوارنــد  نابینایــان 
نیم نگاهی از سوی مسئوالن 
به آن ها و یــا اجرای قانون 
حمایــت از حقوق معلوالن، 
شرایط بهتری را در زندگی 

خود تجربه کنند. گرچه پریسا محمدی معتقد است: 
نابینا هر در بســته ای را که در حوزه های مختلف 
زندگی باز کند با در بســته دیگری مواجه می شود 
کــه تنها دلیل آن ناآگاهی جامعه از توانمندی های 
این افراد است.محمدی می گوید: تا زمانی که نگاه 
جامعه نســبت به توانمندی های افراد نابینا تغییر 
نکند و نپذیرد که داشــتن عصای سفید به معنای 
محدودیت و محرومیت نیست، مشکالت نابینایان 

نیز کاهش نخواهد یافت.
کارشناسان می گویند برای کاستن از دغدغه های 
نابینایان به ویژه اشتغال باید زمینه های مهارت 
و حس آموزی در مشــاغل غیردولتــی را برای 
آن ها ایجاد کرد. صندوق فرصت های شغلی نیز 
می تواند به کارفرمایان کمک کند تا بخشــی از 
حقوق افــراد نابینا را طی چند ســال پرداخت 
کنند و یا بیمه این افراد نیز در صورت استخدام 

از سوی سازمان پرداخت  شود.

گالیه از نگاه تیره جامعه به توانمندی های  صاحبان عصای سفید

نابینایان را ببینیم
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دستچین

بی هویتی مانند خودرو بی پالک است
خانه ملت: علیم یارمحمدی، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان 
 و بلوچستان در مجلس، در خصوص وضعیت افراد بی شناسنامه در 
این استان گفت: بی هویتی مانند خودرو بی پالکی است که حق تردد 
ندارد و باید در یک گوشه بنشیند و نگاه کند و یا مورد سوءاستفاده 
برخی از افراد واقع شود، مثل یک خودرو فاقد پالک جریمه بپردازد 

و به مسیرش ادامه دهد. 

برای 3 میلیون زن سرپرست خانوار چه کرده ایم؟
خانه ملت: ســمیه محمودی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با بیــان اینکه در حال حاضر حــدود ۳میلیون زن 
سرپرست خانوار در کشور وجود دارند، ادامه داد: درصد قابل 
توجهی از آن ها فاقد درآمد و بیمه هســتند و وزارت کشور 
برای توانمندی زنان سرپرســت خانوار اقدامات الزم را انجام 

نداده است.

با مشکل حفظ اعضای هیئت علمی مواجه هستیم
ایسنا: دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: 
ما در چهار سال گذشته تقریباً ۱۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه 
شریف جذب کرده ایم. در حال حاضر دانشگاه با مشکل حفظ اعضای 
هیئت علمی جذب شــده مواجه است و با توجه به شرایط زندگی 
فعلی و مشــکالت اقتصادی باید توجه ویژه به وضعیت رفاهی این 

افراد صورت بگیرد.

استفاده از سهمیه اعضای هیئت علمی تخلف است
فارس: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: در روزهای اخیر خبرهای متعددی به گوش ما رسیده است 
که برخی با استفاده از سهمیه اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد 
وارد رشته  پزشکی شده اند که این موضوع کامالً تخلف است. استفاده 
از هر نوع سهمیه ای باید براساس منطق و قانون باشد. هیئت علمی 

بودن افراد نمی تواند مزیتی برای فرزندان آن ها ایجاد کند. 

با خیال راحت »لوزارتان« مصرف کنید
فارس: حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأیید 
خبر توزیع مجدد داروی لوزارتان اکتوور که برای درمان بیماری های 
قلبی- عروقی و پرفشاری خون استفاده می شود، گفت: پس از طی 
مراحل آزمایشی و مشخص شدن نتایج، سرانجام سازمان غذا و دارو 
به این نتیجه رسیده که این دارو، فاقد ناخالصی با میزان غیراستاندارد 

بوده و مخاطره ای برای بیماران ندارد.

زبان بوق!
میزان:  سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: 
متأســفانه اکنون رانندگان از بوق اســتفاده های مختلفی از جمله 
فراخوان مسافر، سالم و خداحافظی، تشکر یا اعالم اعتراض می کنند. 
تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز و 
ســامانه صوتی و بلندگو ۴۰هزار تومان و استفاده از بوق خودرو در 

مکان های ممنوع ۳۰هزار تومان جریمه دارد.

موضوع بی ارزش نصب کارتخوان در مطب پزشکان !
میزان: ایــرج فاضل، رئیس جامعه جراحان بــا بیان اینکه نصب 
کارتخوان در مطب پزشکان موضوع بی ارزشی است، گفت: مایل به 
صحبت در این خصوص نیستم. وی در واکنش به پیگیری خبرنگار 
میزان که نصب کارتخوان در مطب پزشکان را پیگیری می کند، با 
بیان اینکه »نصب کارتخوان در مطب پزشــکان موضوع بااهمیتی 
نیست« گفت: »خبرنگاران موضوعات بی ارزش را پیگیری می کنند«.

رؤسای دانشگاه ها مراقب جریان نفوذ باشند
آنا: حجت االســالم احد آزادیخواه، نماینده مجلس گفت: رؤسای 
دانشگاه ها مراقب جریان نفوذ باشند و اهداف جریان دلسردکننده 
در دانشگاه ها را نقش بر آب کنند. دانشگاه ها نباید ارتباط دانشجویان 
را فقط در مقطع دانشجویی ببینند بلکه پس از دانش آموختگی هم 
با آنان ارتباط داشته باشند که این ارتباط می تواند از طریق تشکیل 

کانون دانش آموختگان صورت گیرد.

سمپاد هم حذف می شود
تسنیم: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: با 
مصوبه مجلس تنوع مدارس در کشور کاهش پیدا می کند و بر این 
اساس مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان 
منحل شــده و دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی خواهیم داشت و 
فعالیت هر نوع مدرسه به جز آن غیرقانونی است. از این به بعد ایجاد 

هر نوع مدرسه خاص نیاز به مجوز مجلس دارد.

بهداشت و درمان

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:
 قیمت دارو 

واقعی نیست 
ایســنا: دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروســازان ایران گفت: انجمن داروسازان ایران 
بیشتر به دنبال واقعی شدن قیمت دارو در کشور 
است. در حال حاضر قیمت دارو واقعی نیست. به 
 طوری که بــا ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دارو تولید 
می کنیم و سوءاســتفاده هایی هم انجام می شود؛ 
در حالی که می توان از سازوکارهای دیگری مانند 
ارز نیمایی برای تولید دارو اســتفاده کرد و یارانه 
را به ســازمان های بیمه گر و یا مستقیم به خود 
مصرف کنندگان دارو بپردازیم. نایب رئیس انجمن 
داروســازان ایران همچنین تأکید کــرد: با ادامه 
وضعیت فعلی فقط موجب می شــویم که قاچاق 
معکــوس دارو افزایش یابد. در حال حاضر آمارها 
نشان می دهد که در دو سال اخیر به ویژه در سال 
۱۳۹۸ روند معکوس قاچاق دارو، زیاد شده است. 
واقعیت این اســت که در حال حاضر کشــفیات 
داروهای قاچاق که از ایران به ســمت کشورهای 

همسایه می رود، افزایش یافته است.

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش خبر داد
 تخلف برخی مسئوالن 

در توزیع کتاب های درسی
ایســنا: احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر 
نشــر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی گفت: هنوز ۵۰هزار نفر در 
کشور برای دریافت کتاب نام نویسی نکرده اند. از 
این تعداد، برخی مردود شده بودند، برخی تغییر 
رشته داده اند، برخی از خواهر و برادر یا نزدیکان 
ســال باالیی خود کتاب گرفته اند و برخی نیز 

اصالً نام نویسی نکرده اند.
وی در ادامــه همچنین به کــم کاری و تخلف 
برخی مســئوالن توزیع مناطق اشــاره کرد و 
گفت: ما در حال بررســی موضوع هستیم که 
چرا کتاب های درســی به موقع و به درســتی 
تحویل داده نشــده اند؟ متأســفانه شماری از 
کتاب های درسی به بازار آزاد رفته اند، البته ما 
از همکارانمان که شــبانه روز تالش کردند باید 
قدردانی کنیم، اما تعدادی هم مرتکب تخلف 
شده اند. برخی متخلفان را شناسایی کردیم و با 

آن ها برخورد جدی صورت می گیرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون امور توانبخشی بهزیستی:
بودجه اجرای قانون حقوق 

معلوالن محقق شود
ایرنا: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت 
اختصاص داده شده بود که هنوز محقق نشده 
اســت. محمد نفریه افزود: پیش بینی کرده ایم 
برای ســال آینــده اجرای قانون حقــوق افراد 
دارای معلولیت ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه 
الزم دارد. وی با اشاره به اینکه بودجه به صورت 
دوساالنه بسته می شود، اضافه کرد: امید است 
با حمایت های مجلس شورای اسالمی برای دو 
سال آینده، بودجه خوب و مناسبی برای اجرایی 
شدن قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در 

نظر گرفته شود.
نفریه گفت: چــون بودجه الزم بــرای اجرای 
قانــون حقوق افراد دارای معلولیت )یک هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان( عدد باالیی است، پیشنهاد 
داده ایم که حداقــل ۱۰هزار میلیارد تومان آن 

محقق شود.

گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
برای ورود گردشگر عربستانی 

ممنوعیتی نداریم
میزان: ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، در پاســخ به این پرسش که 
عربستان امکان ویزای گردشگری به عالوه یک 
حج عمره را راه اندازی کرده است آیا ایران نیز 
قصد دارد گردشگر به این منظور به عربستان 
اعزام کند، گفت: ســه کشور عربستان، عراق و 
سوریه مربوط به حج و زیارت است و هر فردی 
که بخواهیم به این سه کشور ببریم با تصمیم 

حج و زیارت است.
وی افزود: ولی اگر گردشگری بخواهد از این سه 
کشور عراق، ســوریه و عربستان به کشور وارد 
شود زیر نظر وزارت میراث فرهنگی است. برای 
هیچ کشوری ممنوعیت ورود گردشگر نداریم و 

از تمام کشور ها به ایران می آیند.
وی گفت: برای ورود گردشگر از عربستان هیچ 
ممنوعیتی نداریم. برای خروج زائر به عربستان 
زیر نظر حج و زیارت است، ولی با وجود این از 

عربستان گردشگر داریم.

حوادث

رئیس سازمان زمین شناسی:
 ۳۴ مخاطره طبیعی

 در ایران رخ می دهد 
ایسنا: دکتر علیرضا شهیدی، رئیس سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی با اشاره به 
تولید نقشــه های یک بیســت و پنج هزارمی 
مخاطرات زمین شناسی کشور گفت: ایران در 
کمربند مخاطرات دنیا قــرار دارد، به گونه ای 
که از ۴۳ مخاطره، ۳۴ مــورد آن در ایران رخ 
می دهد. شــهیدی همچنین با تأکید بر اینکه 
خطــر زلزله کل کشــور را پوشــش می دهد، 
خاطرنشان کرد: داده ها به ما نشان می دهند که 
۷.۵ درصد از GDP کشور در حوزه مخاطرات 
هزینه می شــود و ســازمان زمین شناسی در 
تالش است با پایش هایی که انجام می دهد این 

هزینه ها را کاهش دهد.
معاون وزیر صنعــت با تأکید بر اینکه در حال 
حاضــر ۸۳ میلیون نفر از جمعیت کشــور در 
معرض مخاطرات قرار دارند، خاطرنشان کرد: 
ما در تالش هستیم تا در مطالعات خود خطر را 

کم و جامعه را ایمن کنیم.

تا اربعین حسینی
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 قدس علل هجوم ترکیه به شمال سوریه را بررسی می کند

آنکارا به دنبال کارت برنده در مذاکرات آتی
  جهان/ سید احمد موسوی  مسئله احتمال 
و تهدید حمله نظامی از سوی ترکیه در چند سال 
گذشته همواره با شدت و ضعف های مختلف مطرح 
بوده، اما اینکه چرا در بازه زمانی کنونی این حمله 
صورت گرفته، پس از رایزنی های مختلف در رابطه 
با برقراری منطقه امن موضوع مهمی است، همان 
طور که می دانیم این حمله در واقع براساس توافقی 
بــود که برای ایجاد منطقــه امن یا همان منطقه 
حائــل بین آمریکا و ترکیــه رخ داد و در ادامه به 
گشــت زنی های مشترک نیروهای ترکیه و آمریکا 
در این منطقه انجامید، ولی اردوغان مدعی نیاز به 
افزایش عمق این منطقه تا حدود 30 کیلومتر بود و 
در نهایت این بهانه منجر به آغاز حمله نظامی شد.

 عوامل مؤثر در اقدام نظامی ترکیه
به گفته دکتر حمیدرضا عزیزی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه چرا این تهدید 
به حمله در حال حاضر جنبه عملی به خود گرفته 
اســت، گفت: چند فاکتور در این مســئله دخیل 
بوده اند. نخست اینکه دولت ترکیه در حال حاضر 
با دو مسئله مهم مواجه بوده و هست؛ اولی تعریف 
جایگاهش که در نتیجه انتخابات اخیر شهرداری ها 

در ترکیه کنترل چند شهر مهم 
مثل آنکارا، استانبول و ازمیر از 
دســت حزب عدالت و توسعه 
خارج شد؛ به هر حال اردوغان 
برای تداوم و اســتمرار دولت 
خــودش نیاز دارد کــه اقدام 
مهمی انجام دهد و با توجه به 
اینکه کاربرد به اصطالح کارت 
ملــی گرایــی و درواقع بحث 
دوگانه تــرک و کرد در فضای 
سیاسی ترکیه همواره جوابگو 
بوده اســت و حتی گروه های 

ملی گرا که لزوماً بــا اردوغان همراهی نمی کنند، 
از این احساســات ملی گرایانه حمایت می کنند، 
اردوغان احســاس می کند کــه از این اقدام بردی 
را خواهد داشــت. مسئله دوم به حضور 3 میلیون 
آواره ســوری مستقر در داخل ترکیه برمی گردد و 

فشاری که این حضور و شکل گیری 
احساســات ضــدآورگان به دولت 
ترکیــه آورده اســت؛ اردوغان این 
عمق 30 کیلومتری را در واقع برای 
بازگرداندن این آوارگان و برداشتن 
بار فشــار داخلی از روی دولت در 

نظر دارد.
وی با اشاره به تأثیر تحوالت داخلی 
ســوریه بر تصمیم اردوغان افزود: 
ســوریه در حال گــذار از مرحله 
جنگ به مرحله پس از جنگ است 
و دولت توانسته کنترل بسیاری از 
مناطق سوریه را جز نوار شمالی که 
از قبل در اختیار ترکیه بود و منطقه 
ادلب و همین منطقه شرق فرات را 
در دست بگیرد و در عمل بسیاری 
از کشورها از جمله کشورهای عرب 
مثل امــارات روند عادی ســازی 
روابطشــان را با دولت اســد آغاز 
کرده اند؛ خب اردوغان و دولت ترکیه در وضعیتی 
قرار گرفته بودند که اگر اوضاع به همین شکل پیش 
می رفــت، در مرحله پــس از جنگ و به خصوص 
بازســازی اقتصادی به اصطالح سر ترکیه بی کاله 
می ماند و اساســاً ترکیه نمی توانست جایگاهی در 

بازار پرسود بازسازی سوریه داشته 
باشــد و روابط سیاسی شان هم با 
دولت ســوریه تیره شــده بود و به 
این ترتیب کامالً از صحنه سیاسی 
سوریه حذف می شــد. به نظر من 
یکی از فاکتورهای اساســی در این 
مسئله همین مسئله است و اساساً 
اردوغــان می خواهد با این عملیــات و در اختیار 
گرفتن برخی مناطق یک کارت چانه زنی را هم در 
مقابل دولت سوریه هم در مقابل بقیه برای خودش 
دســت و پا کند و بتواند از این طریق امتیازاتی را 
کســب کند؛ البته توافق صورت گرفته بین محور 
سعودی و نیروهای موسوم به دموکراتیک)ای دی 
اف( بود که درواقع هدف آن ها بیش از اینکه مقابله 
با دولت اسد باشــد، مقابله با دولت ترکیه بود که 
بر سر موضوعاتی همچون ترور خاشقچی و تحریم 
قطر منجر به خصومت بین ریاض و آنکارا شده بود.

عزیزی رویکردهای دونالــد ترامپ را نیز در اقدام 
نظامــی ترکیه دخیل دانســت و گفت: ترامپ در 
آمریکا به خاطر روند استیضاحش تحت فشار است 
و به دلیل افزایش فشارها، ترامپ موافقت خودش را 
با حمله اعالم کرد تا به این گونه توجه رسانه ای را 
به سمت دیگری سوق دهد و همچنین دستاوردی 
داشــته باشد و مدعی شود ســربازان آمریکا را از 

سوریه خارج کرده است.

سناریوی احتمالی برای حل و فصل ماجرا
این اســتاد روابط بین الملل درباره ســناریوهای 
احتمالی برای حل  مسالمت آمیز این ماجرا گفت: 
درواقع باید گفت سناریویی که بازیگران مختلف در 
پی آن هستند، این است که توافق دووجهی بین 
کردها و دولت سوریه و دولت سوریه و ترکیه صورت 
گیرد. پیش از این نیز تالش هایی برای همراه کردن 
کردها صورت گرفته بود، اما خواسته های حداکثری 
کردها مانع ازاین اتفاق شده بود؛ در نهایت کردها 
ناچار خواهند شد منطقه را در اختیار دولت مرکزی 
قرار دهند و بعید اســت آنچه که کردها در پی آن 
بودند یعنی منطقه خودمختار مثل آنچه در شمال 
عراق شاهد هستیم، رخ دهد. بهترین سناریو برای 
تأمین امنیت این مناطق برای همه طرفین را باید 
در استقرار نیروهای دولت مرکزی و ارتش سوریه 
جست وجو کرد و با شرایط فعلی ترکیه دیر یا زود 
ناچار خواهد بود حضور نیروهای دولتی سوریه را 
بپذیرد. عزیزی درباره احتمال رخ دادن تقابل نظامی 
بین ارتش ســوریه و ترکیه گفت:به نظرم مواضع 
ترکیه بیشتر شــعاری و برای حفظ وجهه است و 
بعید است شاهد درگیری بین نیروهای نظامی دو 
کشور باشیم؛ مواضع مقامات نظامی ترکیه به دلیل 
غیرمنتظره بودن این واقعه و اخذ ناگهانی موافقت 
آمریکا از روی غافلگیری است و این مواضع از حد 

شعار فراتر نخواهد رفت.

  ترکیه به دنبال کارت برنده در سوریه
وی درباره امکان متوقف کردن عملیات نظامی از 
سوی ترک ها بدون دستیابی به اهدافشان با توجه 
به فشارهای بین المللی نیز گفت: مسئله اصلی این 
اســت که چه گروهی زودتر بر مناطق مورد نظر 
تسلط پیدا خواهد کرد؛ باید گفت حتی در صورت 
تسلط ترکیه بر مناطق مورد نظر، از آن ها به عنوان 
کارت  برنده در مذاکرات آتی استفاده خواهد کرد؛ 
چرا که ترکیه می داند چه بــه لحاظ مادی و چه 
سیاسی توان حفظ این مناطق را ندارد و به اصطالح 

به سمت نقد کردن برگ برنده خود خواهد رفت.

سی ان ان: پارلمان افغانستان هدف حمالت 
موشکی قرار گرفت. مسئوالن امنیتی شهر کابل 
تأیید کردند که سه موشک به محلی در حوالی 
ساختمان پارلمان افغانستان اصابت کرده که 

تلفات جانی و مالی در پی نداشته است.
راشاتودی: همزمان با حضور والدیمیرپوتین، 
رئیــس جمهور روســیه در ریــاض پایتخت 
سعودی کریل دمیتریف، مدیرعامل صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرده   دو 
طــرف روی ۲۵ پروژه جدید به ارزش کل ۱0 

میلیارد دالر، کار خواهند کرد.
سی بی اس: مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا از 
تمایل وزارتخانه تحت امر خود برای همکاری 
در رونــد تحقیق مجلس نماینــدگان آمریکا 
درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
این کشور، در پرونده موسوم به اوکراین گیت 

خبر داد.
النشره: عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری 
مصر از توافق خود با ابی احمد، نخســت وزیر 
اتیوپی در خصوص رایزنی درباره مســئله سد 
النهضه خبر داد. قاهره از ســال های قبل برای 
حل مســئله ســد النهضه تالش می کند اما 
تاکنون به توافقی در این خصوص دست نیافته 

است.
بی بی ســی: الیزابت دوم ملکه انگلیس در 
مراســم بازگشــایی پارلمان این کشور گفت: 
اولویت دولتش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

در تاریخ 3۱ اکتبر )9 آبان( است.
فاکس نیوز: »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
آمریکا در حســاب کاربری خود در توییتر، 
اعالم کرد که چین اجرای مرحله نخســت 
توافق تجاری با واشنگتن را آغاز کرده و قرار 
است تا تا یک ماه دیگر این توافق به امضای 

دو طرف برسد.
رویترز: نتایــج ابتدایی انتخابــات پارلمانی 
لهستان از پیشتازی حزب ملی گرای قانون و 
عدالت )PiS( که حزب حاکم این کشور است، 

با کسب 49/3 درصد آرا حکایت دارد.
المیادین: میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
اظهار کرد: اسرائیل برای تحمیل واقعیت های 
جدید تالش می کند و نخستین آن اعالم قدس 

به عنوان پایتخت این رژیم است.

11/1711/50

22/35 23/09 4/154/48

16/5617/30

5/396/11

17/1517/48

»قیس سعید« با کسب 76/9 درصد آرا پیروز ماراتن انتخابات تونس شد
حمایت از فلسطین اولویت نخست رئیس جمهور جدید

مهر: »قیس سعید«، نامزد شصت و یکساله 
که مورد حمایت حزب اسالم گرای النهضه 
قرار دارد، توانست با کسب 76/9 درصد آرا 
در دور دوم انتخابات زود هنگام رقیب خود، 
»نبیل قروی« را شکست داده و فاتح ماراتن 
انتخابات تونس شــود. پس از اعالم نتایج، 
هزاران نفر از مردم تونس به خیابان ها آمده 
و با در دســت داشتن پرچم های کشورشان، شادی خود را ابراز کردند. »قیس سعید« 
اولویت سیاست خارجی دولت خود را مسئله فلسطین و مخالفت با عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی قرار داده است. او پیش از برگزاری انتخابات نیز تأکید کرده بود: 
»عادی سازی روابط با اسرائیل خیانتی بزرگ است؛ چرا که ما در وضعیت جنگ با این 
رژیم قرار داریم«. افزون بر این، مواضع ســعید درباره ســوریه نیز ازجمله دیگر موارد 
محسوب می شود که توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی را به دنبال داشته است. 
وی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری تونس تأکید کرده بود: »در 
صورت پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری روابط دیپلماتیک با ســوریه را از سر 
خواهم گرفت«. مواضع نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس حاکی از آن است 
کــه مرحله جدیدی از تغییر و تحوالت مختلف در عرصه های داخلی و خارجِی این 

کشور در سایه دولت وی، آغاز شده است. 

احکام سنگین دادگاه عالی اسپانیا علیه استقالل طلبی
 12 رهبر جدایی طلب کاتالونیا 

جمعاً به 100 سال زندان محکوم شدند
جهان: ۱۲ تن از سران استقالل طلب منطقه »کاتالونیا« در دادگاهی که روز گذشته 
برگزار شد، به جرم تالش برای جدا کردن این منطقه از اسپانیا به حبس طوالنی مدت 
محکوم شدند. سنگین ترین حکم این دادگاه را »اوریل جانکراس« معاون سابق رئیس 
دولت محلی دریافت کرد و به ۱3 ســال حبس محکوم شد. خبرگزاری »اسپوتنیک« 
نوشت، دادگاه اسپانیا جرم 9 نفر از این مقامات دولت محلی کاتالونیا را خیانت، شورش 
و ســوء استفاده از بودجه دولتی اعالم کرده و آن ها را در مجموع به حدود ۱00 سال 
زندان محکوم کرد. با گذشت دو سال از همه پرسی جنجالی استقالل کاتالونیا )سال 
۲0۱7(، تنش ها بر سر وضعیت این منطقه هنوز هم ادامه دارد. یک ماه پس از انجام 
نظرسنجی که با پاسخ شدید پلیس اسپانیا همراه شد، پارلمان کاتالونیا به طور یکجانبه 
اســتقالل این منطقه را اعالم کرد. دولت اسپانیا در اقدامی متقابل کنترل کامل این 
ناحیه را در دست گرفت و دستور دستگیری »کارلس پوئیگدمون« رئیس سابق دولت 
محلی و سایر اعضای دولت را صادر کرد. رسیدگی به اتهامات این استقالل طلبان در 

دادگاه عالی مادرید چهار ماه طول کشید و بیش از 400 شاهد در آن حاضر شدند. 
این در حالی است که »کارلس پوئیگدمون« که در تبعید خودخواسته در بلژیک به سر 
می برد، احکام سنگین دادگاه عالی اسپانیا را »قساوت« توصیف کرده و خواستار واکنش 
به آن شده است. صدور این احکام می تواند بار دیگر اعتراضات گسترده مردم در کاتالونیا 

را به دنبال داشته و دولت مادرید را بیش از پیش دچار بحران کند.

  نمابر تحریریه:     376۱0087 -37684004  )0۵۱(
)0۵۱(   امور مشترکین:                 376۱8044-۵ 
  روزنامه گویا:                       376۵۱888   )0۵۱(
  روابط عمومی:                    3766۲۵87   )0۵۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱0086   )0۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )0۵۱(
)0۵۱(   376۲8۲0۵                                             
                                      فاکس: 376۱008۵  )0۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- 9۱73۵  
  تلفن:                           )9 خط(  3768۵0۱۱ )0۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱8۲   و   669379۱9 )0۲۱(
 نمابر:                                     669380۱3  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

خبر بدون تیتر

حتی در صورت تسلط 
بر مناطق مورد نظر، 
ترکیه از آن ها به عنوان 
کارت  برنده در 
مذاکرات آتی استفاده 
خواهد کرد؛ چرا که 
می داند توان حفظ این 
مناطق را ندارد

بــــــرش

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ آرد ︨﹀﹫︡ ︵﹢س 

( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٣۵
ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩  ــ︀﹝︡اران︫  ︡ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از︨   ︋
︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝﹢ر︠﹥ 
٩٨/٨/١٢در ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ در ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ 
وا﹇︹ در ﹝︪︡ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١۵ ︗︀ده ﹝︣﹁ ﹤︋ ︪︡﹞︀ن 

︋︺︡ از ︑︍﹥ ︨﹑م ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-ا︮﹑ح و ︑︽﹫﹫︣ ﹝︀ده ٢٣ و ٣٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹥ ︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده   ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︫ــ︣﹋️ ﹡﹫ــ︤ در ﹨﹞ــ︀ن ﹝ــ﹊︀ن در ﹨﹞ــ︀ن ︑︀ر در 

 ︡︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹎︣︋ ︊︮ ١١ ️︻︀︨
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

 ﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٣-ا
 ︡﹫︀︑ ۴-︋︣ر︨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ و در ︮﹢رت
﹝︖﹞ــ︹ ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ﹨︀ی ٩۴ -٩۵ 

 ٩- ٩٧۶-
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۹
۱۵
۸

ع ۹
۸۰
۹۱
۹۳

مناقصه عمومى يك مرحله اى
 ️︗ و︸︣﹁﹫️ آزاد در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹤︀︎،  ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹤︐در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ر︫ــ ︀  ︋ ️﹫﹑ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای︮  ﹍︢ارد .﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︎   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  ︣ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣وژه ﹨︀ی ذ﹏ را︋  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎  اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨ــ︀زی ﹝︡ارس︠ 

در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ﹝﹢رخ  ٢٨ /٠٧/ ٩٨  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.        ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣٧۶٨١٧١٣

ف
دي

ر

مدت پيمان (ماه)نوع قرارداداعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تداركات الكترونيكى دولت
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1398 با شرايط  مندرج (ريال)
مبلغ تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار (ريال)
تاريخ تحويل اسناد و 

پيشنهادها تا ساعت 12 مورخ
تاريخ بازگشايى ساعت 9 

مورخ

1
تخريب و بازسازى 6 كالسه روستاى حصار تربت حيدريه 

46,033,415,010310,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمع عمرانىتكميل ساختمانتربت حيدريه( خانم برزگر) 2098004542000048

54,250,919,487220,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمععمرانىتكميل ساختمانتبادكانتكميل ابتدايى احمدآباد تبادكان ( گرجستانى)  22098004542000052

3
تكميل 6 كالسه ابتدايى ارزنچه عليا تايباد 

57,859,569,453400,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمععمرانىتكميل ساختمانتايباد( محمد عظيم و محمد امير عظيمى)  2098004542000053

4
تكميل راهنمايى ( سالن ورزشى) شهيد آيت باخرز  

باخرز2098004542000054
تكميل سالن و 
49,243,747,650470,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمععمرانىمحوطه سازى

58,150,638,503410,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمععمرانىتكميل ساختمانزاوهاحداث 6 كالسه بهنام بهروز زاوه  52098004542000055

6
احداث خوابگاه شبانه روزى دانش آموزان صالح آباد  

34,597,304,046230,000,00098/08/0998/08/12زيربنايى سرجمععمرانىتكميل سالنصالح آباد2098004542000056

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥) ︋﹥ ︮﹢رت:١- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︑︀ر ا﹁︐︐︀ح ︎﹫︪﹠︀د و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︋︣ای ︨﹥ ﹝︀ه د﹍︣ .(︋︣ا︋︣ ﹁︣﹝︀ی ﹨﹫️ دو﹜️)
٢ - وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧٣٠۶١٧٠١٠٠٢ ︨﹫︊︀ ﹝﹙﹩ ﹝︪︡ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی.....   ﹉ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.     ﹝﹢︑ ﹏﹏ ︎︀﹋️ ︑︱﹞﹫﹟ : د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏           ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️             ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀: ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت  ----  ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات : ︨﹥ ﹝︀ه    ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹛ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ، ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د و ︋︀ز﹎︀︪﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹫﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.
              روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎︢︎ ﹩︣ه ﹡﹢︨ ﹩︧︀م ︫︣﹋️ آ︋︣ا﹨﹥ دژ ︑﹢س 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴۶۶٢

﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ١٠١۵٠٠٠  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
 ︼﹚︊﹞ از   ️﹋︫︣  ﹤︀﹞︨︣  ︩ا﹁︤ا  ١٣٩٨/٠۵/٢٢
︑︺︡اد   ︩ا﹁︤ا و  ر︀ل   ١٠١۵٠٠٠  ﹤︋ ر︀ل   ١/٠٠٠/٠٠٠
 ﹜︨ ١٠١۵ ﹤︋ ︋︀﹡︀م   ﹩﹛︀ر  ١/٠٠٠ ﹜︨ ١٠٠٠ از  ︨︀م  
︡ه ا︫︀ص   ︀﹡︀م از ︵︣﹅ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل︫   ︋﹩﹛︀١٠/٠٠٠  ر
 ﹤︋  ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋ ا︨️.﹜︢ا   ﹤︐﹁︣﹎ ﹇︣ار   ︉﹢︭︑ ﹝﹢رد 
داده ﹝﹩ ︫﹢د   ️﹚﹞ ﹝︐︣م ︫︣﹋️  ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ︣ف ﹝︡ت ︫︭️ روز از ︑︀ر︸
﹝︪︡ ︋﹙﹢ار ︨︖︀د ︋︀﹐︑︣ از ﹝︧︖︡ ︧﹫﹠﹩ ︎﹑ک ۴٧۵  
﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︀ل ﹡﹞﹢دن ﹝︴︀﹜︊︀ت ︠﹢د و ︢︎︣ه 
﹡﹢︨ ﹩︧︀م ︗︡︡  ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡.﹜︢ا ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا﹡︭︣اف از ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ︋﹢ده و 
︵︊﹅ ﹝﹢اد ١۶۶ ︑︀ ١٧٠ ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن 
 ️﹋︫︣  ﹩︧﹢﹡ ︢︎︣ه  در   ﹤﹋ ︨︀﹝︡اران   ﹤︋ ︑︖︀رت 
︀ ︻﹠︡ا﹜﹙︤وم ا︫︀ص ︔︀﹜︒ وا﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡  ا﹡︡  ﹡﹊︣ده 

︫︡.                         ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۶

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
︪︡﹞ ︡ت︣ا﹡﹩ ︋﹢︨︐︀ن و﹆︀﹇ ︣︋︀زی، ︾︣ف و︫ وا﹎︢اری  

︣ا︨︀ن  ــ︣داری ﹨︀ی︠  ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹎︣د︫ــ﹍︣ی︨ 
︣︋︀زی،  ﹥ وا﹎︢اری︫  ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️︋   ︋﹅︣︵ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد از
 ︳ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا︗︡ان ︫︣ا ﹅︋︀︴﹞ ،︡︡ت ﹝︪ــ︣ا﹡﹩ ︋﹢︨ــ︐︀ن و﹆︀﹇ ︣ف و︾

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ﹝﹢رخ ٢۴ ︑︀ ٢٨ ﹝︣﹝︀ه ٩٨ 
﹨﹞ــ﹥ روزه در ︨ــ︀︻︀ت اداری از٧:٣٠ ا﹜﹩١۴ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن       
  ﹤︀  ︎︼﹚︊﹞ ً︀ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ک ٣١/۵ ︵︊﹆﹥ دوم﹑ ﹢م︎   ︨️︧  ︋﹟  ︋۴٠ ﹩﹠﹫﹝ ا﹝︀م︠ 
﹇︣ارداد ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝﹢ارد در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ذ﹋︣ و ﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ۵ 
︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ                 ︀﹋︀ت︨  ــ︡ه ا︨ــ️. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︑︧ــ﹙﹫﹛︎  ︣آورد︫   ︋﹤︀ در︮︡ ﹝︊﹙︼︎ 

٨ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت در ﹨﹞︀ن  روز راس ︨︀︻️ ١۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡. /ع
۹۸
۰۹
۱۸
۹

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۷

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹁ــ﹢﹐دی  ا︑︭ــ︀﹐ت  و  ﹜﹢﹜ــ﹥  ﹡︷ــ︣دارد 

(︋ــ︡ون درزو ﹎︀﹜﹢ا﹡﹫︤ه ) ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
٣٢٠ ︑︐﹢ا︋﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡ــ︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛︣دو﹫︾ ︩︋ ــ﹩  از﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٧، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹫﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ 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:
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
︡ ﹁﹊﹢ری  ﹫ ﹙﹢ار︫   ︋- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︋ 

٩۴ -︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه - ︵︊﹆﹥ دوم  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢٩

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١١
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/١٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

۹۸
۰۹
۲۱
۹

فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت اول) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ︾︢ای ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 

︱ــ︣ت ز﹨ــ︣ا (ع) ﹁︣﹞ــ︀ن را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹡﹞︀ــ︡.  وا﹎ــ︢اری  ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩  ︋ــ︩  ︋ــ﹥  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٨، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹫﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ 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:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۵٢۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
︨︣ــ︐︀ن ﹁︣﹞︀ن   ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :︫  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٨/٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/٢٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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 www.qudsonline.ir
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