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 رویکرد تاریخ ساز پیاده روی زیارت اربعین
 تابش نور امید و حیات از اربعین حسینی
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یـــادداشــت  روز
سید هادی سید افقهی 

»عمران خان« برای رعایت حال ســعودی ها که در یمن شکســت خوردند و به 
ویژه پس از حمله به آرامکو وعملیات »نصر من اهلل« احســاس ضعف می کنند، 
حامل یک پیام از سوی مقامات عربستان به ایران بود. مشخص است که عربستان 

می خواهد به صورت آبرومندانه از یمن خارج شود ...

 عمران خان در تالش 
برای تغییر موضع سعودی ها

مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی تأکید کرد  

خدمات رسانی به زائران تا 6 روز پس از اربعین

 سیاســت  دســتگیری »روح اهلل زم« 
سرشبکه سایت معاند و ضدانقالب »آمد 
نیوز« و فردی که ادعا می کرد زیاد می داند، 
نشان از اشــراف اطالعاتی و مهم تر از آن 
عملیاتی جمهوری اسالمی ایران داشت و 
هشداری بود برای تمامی افراد و گروه های 
اپوزیسیون که بدانند هیچ کدامشان دور 
از دسترس نیستند. موضوعی که مسئول 
اشــراف دفتر فرماندهی کل ســپاه نیز 
دیروز بر آن تأکید کرد و یادآور شــد  که 
نیروهای اطالعاتی، مدت های مدیدی بود 
که روح اهلل زم و تحــرکات وی را زیر نظر 

داشتند و او تقریباً از دو سال پیش در تور 
اطالعاتی سپاه پاسداران قرار داشت و در 
نهایت با همکاری سرویس های اطالعاتی 
دیگر توانستیم وی را دستگیر کنیم. سردار 
محمــد توالیی گفت: این فرد به شــدت 
مورد حمایت سرویس های اطالعاتی قرار 
داشت، اما نیروهای ایران در یک عملیات 
بسیار پیچیده اطالعاتی توانستند زم را در 
تور اطالعاتی خودشان بیندازند و دستگیر 
کنند. اما یکی از مسئوالن طراحی و اجرای 
عملیات اخیر ســازمان اطالعات سپاه که 
طی آن روح اهلل زم سرشبکه جریان معاند 

»آمدنیوز« دستگیر شــد، درباره جزئیات 
این عملیات گفته است: مهم ترین ویژگی 
این عملیات، معمــاری دقیق و چند الیه 
اطالعاتی است که طی آن و با استفاده از 
روش های نرم اطالعاتی، سوژه مورد نظر از 
مجموعه ســپرهای حفاظتی که از سوی 
سرویس های جاسوسی بیگانه برای او فراهم 
شده بود، جدا و وارد تور سازمان اطالعات 
سپاه شــد. اما اجرای موفق این عملیات 
پیچیده برای تمامی معاندین و جاسوسان 
این پیام را داشت که خودشان را در فضای 
امنی متصور نکنند، چنان که دستگیری و 

قرار گرفتن در دام نیروهای امنیتی ایران 
افرادی چون شهرام جزایری اخاللگر بزرگ 
اقتصادی در یکی از روستاهای کشور عمان 
یا دســتگیری عبدالمالک ریگی سرکرده 
گروهک تروریســتی جند الشــیطان در 
هواپیمای در حال پرواز در مســیر دبی به 
بیشــکک  نشــان داد که از شرق تا غرب 
هیچ یــک از مجرمان از نگاه تیز نیروهای 
اطالعاتــی و امنیتی کشــورمان در امان 
نیستند. اما نحوه دستگیری این فرد نیز در 
نوع خود قابل توجه و نشان از اشراف باالی 

سپاه به تمامی ...
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی 
︨︣زده،︢ف ز﹡︡ه  ا︲︴︣اری،︑﹙﹫︧﹥ و 

﹎︀و ︢﹁﹩ ،︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری  و  ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 
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۸

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبكه بهداشت و درمان 
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︫ــ︣﹋️ دارو︨ــ︀زی ︔︀﹝﹟ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︲︀︺︀ت ﹝︐﹀︣﹇﹥ ︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه 

︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .
ــ︣﹋️                                 ︫﹩︐﹡︣︐﹠ــ﹍︀ه ا︀  ︎﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه و در︀﹁ــ️ ﹁︣م ﹨ــ︀ی ﹝︣︋﹢︵ــ﹥︋  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗ــ️︫ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.samenco.com دارو︨︀زی ︔︀﹝﹟ ︋﹥ آدرس
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روزنامـه صبـح ایـران

اعتراضات به قطع یارانه ها رسیدگی می شود  
سیاست:  محمدباقر نوبخت در جریان سفر به لرستان درباره بعضی اعتراضات به قطع یارانه نقدی از سوی برخی خانوارها اظهار داشت: حتماً به این اعتراضات رسیدگی خواهد شد. وی ادامه داد: تالش می کنیم ضمن 

بررسی، احقاق حق شود. رئیس سازمان برنامه وبودجه در مورد آخرین وضعیت بررسی اعتراضات هم گفت: من بی خبرم، وزارت رفاه در این زمینه مسئول است.

دســتگیری  افرازه   مینا   سیاســت/ 
»روح اهلل زم« سرشــبکه ســایت معانــد و 
ضدانقالب »آمــد نیوز« و فــردی که ادعا 
می کرد زیاد می داند، نشان از اشراف اطالعاتی 
و مهم تر از آن عملیاتی جمهوری اســالمی 
ایران داشــت و هشــداری بود برای تمامی 
افراد و گروه های اپوزیسیون که بدانند هیچ 
کدامشان دور از دسترس نیستند. موضوعی 
که مسئول اشراف دفتر فرماندهی کل سپاه 
نیز دیروز بر آن تأکید کرد و یادآور شد  که 
نیروهای اطالعاتی، مدت های مدیدی بود که 
روح اهلل زم و تحرکات وی را زیر نظر داشتند 
و او تقریباً از دو سال پیش در تور اطالعاتی 
ســپاه پاســداران قرار داشــت و در نهایت 
با همــکاری ســرویس های اطالعاتی دیگر 

توانستیم وی را دستگیر کنیم.
سردار محمد توالیی گفت: این فرد به شدت 
مورد حمایت ســرویس های اطالعاتی قرار 
داشــت، اما نیروهای ایران در یک عملیات 
بســیار پیچیده اطالعاتی توانستند زم را در 
تور اطالعاتی خودشــان بیندازند و دستگیر 
کنند. اما یکی از مسئوالن طراحی و اجرای 
عملیات اخیر ســازمان اطالعات ســپاه که 
طی آن روح اهلل زم سرشــبکه جریان معاند 
»آمدنیوز« دستگیر شد، درباره 
جزئیات ایــن عملیات گفته 
اســت: مهم ترین ویژگی این 
عملیات، معماری دقیق و چند 
الیه اطالعاتی اســت که طی 
آن و با اســتفاده از روش های 
نرم اطالعاتی، سوژه مورد نظر 
از مجموعه سپرهای حفاظتی 
که از ســوی ســرویس های 
جاسوســی بیگانه بــرای او 
فراهم شــده بود، جدا و وارد 
تور سازمان اطالعات سپاه شد. 

 نگاه تیزبین نیروهای اطالعاتی 
اما اجــرای موفق این عملیات پیچیده برای 
تمامــی معاندین و جاسوســان این پیام را 
داشت که خودشان را در فضای امنی تصور 
نکنند، چنان که دســتگیری و قرار گرفتن 
در دام نیروهــای امنیتی ایران افرادی چون 
شهرام جزایری اخاللگر بزرگ اقتصادی در 
یکی از روستاهای کشور عمان یا دستگیری 
عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی 

جند الشیطان در هواپیمای در حال پرواز در 
مسیر دبی به بیشکک  نشان داد که از شرق 
تا غرب هیــچ یک از مجرمــان از نگاه تیز 
نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشــورمان در 
امان نیستند. اما نحوه دستگیری این فرد نیز 
در نوع خود قابل توجه و نشان از اشراف باالی 
سپاه به تمامی تحرکات و اقدامات نیروهای 
اپوزیســیون دارد. او در نخستین اعترافات 
پس از دســتگیری، از غافلگیری خود حین 
بازداشــت سخن گفت. بر پایه خبری که در 
پایگاه خبری راه دانا منتشر شد، وی پس از 
به دام افتادن توسط نیرو های امنیتی، خطاب 
به آن ها می گوید: بدون شــک شما از سپاه 
هســتید... هیچ کس به جز سپاه پاسداران 

توان و قدرت دستگیری مرا نداشت! 

 خود فروخته ها دیگر خواب راحت 
نخواهند داشت

همچنین یک کانال تلگرامی درباره جزئیات 
دســتگیری زم مدعی شــد او و چند تن از 
همکارانش ســفری به یکی از کشــور های 
همسایه ایران داشتند و در آن کشور با تمام 
دســتگاه هایی که داشــته اند شامل تبلت، 
تلفن هوشمند، رایانه و... در اختیار پاسداران 
سازمان اطالعات سپاه قرار گرفتند.  نیروهای 
سپاه پاسداران در اقدامی جالب و معنادار خبر 
دســتگیری روح اهلل زم را به همراه تصویر او 
پس از بازداشت در کانال آمد نیوز قرار دادند 
که نشان می داد این کانال را در اختیار دارند و 
بالطبع عناصر و عوامل و کانال های اطالعاتی 
و شبکه تغذیه آن را نیز زیر اشراف اطالعاتی 
خود دارند. در این پست پیامی هشدارگونه 

برای این شــبکه مخابره شد: این تازه شروع 
ماجراست... این هشــدار زنگ خطری برای 
تمامی ســر شــاخه ها و رابطان آمدنیوز در 
داخل کشــور و بیرون از آن است که دیگر 
تمامی اطالعات آن هــا در اختیار نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی قــرار گرفته و به زودی 
نوبت آن ها نیز خواهد شد. خبرهای منتشر 
شده درباره دستگیری شیرین نجفی ادمین 
دوم کانــال آمدنیوز نیز مؤید همین موضوع 
است. از ســوی دیگر با وجود حمایت های 
ســرویس های بیگانه، بازداشــت زم خارج 
از ایــران و هدایت آن به داخل کشــور نیز 
نکته ای است که موجب عصبانیت مخالفان 
نظام شده است، به گونه ای که یکی از همین 
نیروهای اپوزیســیون در گفت وگو با شبکه 
ایران اینترنشنال، اظهارات زم درباره اینکه در 
اعتماد به دولت های خارجی  از جمله دولت 
فرانسه اشتباه کرده است، گفت: این جمله 
دارای یک پیام است، اینکه کشورهای بیگانه 
با وجود حمایت از عناصــر ضد انقالب  در 
نهایت ناگزیر از همکاری با جمهوری اسالمی 
ایران هستند و یا پس از آنکه تاریخ مصرف 

این عناصر تمام شد آن ها را رها می کنند. 
البته سردار توالیی هم در این باره با هشدار به 
چنین افرادی گفت: نیروهای فریب خورده ای 
که برای ضد انقالب کار می کنند، هیچ گاه 
روی نیروهای اطالعاتی دشــمن حســاب 
باز نکنند و بهتر اســت خودشان به آغوش 
ملــت ایران باز گردند و پیش از اینکه به دام 
نهادهای امنیتی ایران مانند اطالعات سپاه 
و وزارت اطالعات بیفتند، خودشــان اظهار 

پشیمانی کنند. 

 شبکه عنکبوتی ضد انقالب و 
سرویس های جاسوسی غرب متالشی شد

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس با بیان 
اینکه  اقدام ســپاه پاســداران به خصوص 
سازمان اطالعات سپاه در رابطه با دستگیری 
سرکرده سایت محوری استکباری جهانی در 
خارج بسیار بااهمیت و قدرتمندانه است، به 
خبرنگار قدس گفت: اکنون تمامی کانال ها 
و شــبکه اطالعاتی و انتقــال داده های این 
سازمان پیچیده زیر ســلطه سپاه قرار دارد 
و ایــن موضوع خواب را از چشــمان عناصر 
معاند و ضدانقالب در داخل و خارج می رباید؛ 
چون می دانند در هیچ کجا مصون و در امان 
نیستند. احمد ســالک افزود: اقدام موفقیت 
آمیز ســپاه بیانگر این اســت که نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی ایران بر تشکیالت امنیتی 
آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی برتری و 
بر آن ها اشراف دارند. وی اظهار داشت: نکته 
بعدی اینکه، هر کسی در هر جای جهان علیه 
ایران اقدامی انجام دهد، به یقین در پوشش 
رصد جمهوری اسالمی خواهد بود و کسی 

نمی تواند از چنگ آن فرار کند. 
همچنین اهمیت این موضوع این است که 
شــیرازه افراد و سازمان های معاند و مخالف 
جمهوری اســالمی در خارج از کشــور را از 
هم پاشــید و شــبکه عنکبوتی معاندین و 
ســرویس های جاسوسی بیگانه را در فضای 
مجازی متالشــی کرد. در واقع آن ها با این 
اقدام احســاس می کنند که نکند در داخل 
جریان هــای آنان نیز افراد نفوذی از ســوی 
جمهوری اسالمی باشــد و نوعی ناامنی در 

شبکه های ضد ایران شکل بگیرد.
احمد سالک گفت: عملیات دستگیری زم 
همچنین قدرت ایران را نشان می دهد که 
این قدرت در سطح بین المللی مورد توجه 
همگان اســت و نباید از ایــن قدرت غافل 
باشند. عملیاتی که وزارت اطالعات درباره 
ریگی و دســتگیری وی در آســمان انجام 
داد و با ایــن عملیاتی که درباره زم ترتیب 
دادند هر دو در ســطح فوق العاده و باالتر از 
عملیات های پیچیده اطالعاتی جهان بود.  
ایران  سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان 
در مجلس هم گفت: دشــمنان ملت ایران 
باید بدانند که در هر جای دنیا هم که باشند 
از دست انتقام نظام جمهوری اسالمی ایران 

در امان نیستند.

دستگیری زم طومار جریان خیانت و نفاق را در ایران در هم می پیچد

آغاز ماجرا؛ پایان خائن ها

 امام روح اهلل خطاب به ســپاه پاسداران انقالب اسالمی فرمود: من دست و 
بازوی شما را می بوسم و به شما افتخار می کنم. من هم به تأسی از امام بزرگوار 
به عزیزان جان برکف سپاه با افتخار تمام عرض می کنم خاک کف پاهایتان را 
که مایه عزت و سرافرازی اسالم ناب محمدی است برای بصیرت افزایی بیشتر 
به چشــمانم می کشم. مطمئناً همه شما پیرو واقعی والیت و از یاوران آقا امام 

زمان هستید وخواهید بود. 9150002088
 جــاده نجف به کربال میعادگاه میلیون ها زائری اســت کــه در راهپیمایی 
اربعین به جهان نشــان می دهند پیرو امامی هســتند که آموزه های تابناک او 
عامل اقتدار و عظمت امت اســالم است. این راهپیمایی تاریخی هم از عشق و 
ارادت ویژه مســلمانان به ساحت مقدس امام شهیدشان حکایت دارد و هم از 
مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم در برابردشــمنان دیرینه اسالم و مسلمین اعم 

از شیطان بزرگ دولت پلید آمریکا و ایادی اش است. 9150000609
 برخی شرکت های مسافربری به هیچ کس پاسخگو نیستند. من مسافر پرواز 
نجف به تهران بودم که هفت ســاعت تأخیر داشت. نه تنها هیچ عذرخواهی ای 
از مســافران صورت نگرفت بلکه نوعی نگاه طلب کارانه هم وجود داشت. لطفاً 
مســئوالن در این روزها که مســافرت ها بیشتر شــده به این موضوع بیشتر 

رسیدگی کنند. 9190007394
 مطبوعات کشــور که نمادی عینی از فرهنگ کشــور هســتند، باید تا حد 
ممکن از خطاهای نوشــتاری و محتوایی خالی باشــند. لطفاً پارســی را پاس 

بداریم. 9150008863
 چرا برخی از مســئوالن محترم مسائل و اتفاقات کشــور را با تاریخ قمری 
یا میالدی بیان می کنند؟ تاســوعا و عاشــورا برای ما شیعیان محترم و مورد 
توجه اســت امــا یادمان نرود که مــا ایرانی ها یکی از بهتریــن و دقیق ترین 
گاه شــماری های دنیا را در اختیار داشــته و بهتر است اتفاقات کشور با تاریخ 

خورشیدی بیان شود. 9150008863 
موضوع حضور نیروهای ترکیه در سوریه از طرف ملت ایران با هر فکر و عقیده 
که باشند باید محکوم شــود. تجاوز به کشورهای دیگر به هر علت و بهانه ای 

امروز قابل درک و پذیرش نیست. 9150008863  
 پنج قاضی فاسد از دســتگاه قضا را اخراج کردند بدون هیچ محاکمه ای به 
همین راحتی... این همه به ناحق حکم دادند حداقل باید به 10 ســال حبس 

محکوم می شدند. 9150007864 
 دســتگیری روح اهلل زم لیدر اغتشاشــات و فتنه و عامل موســاد و سیا را 
که توســط ســازمان اطالعات ســپاه صورت گرفت به امام خامنه ای و ملت 
ایــران تبریــک می گویم. امیدوارم پیــش از اعدام تمــام اطالعاتش تخلیه و 
به صورت مســتند از تلویزیون پخش شــود تا ذهن جوانانمان روشــن بشود. 

 9360006158

ناگفته های وزیر امور خارجه درباره برجام، جایزه صلح نوبل و استعفایش
نکته های »ظریف«

سیاست: وزیر امــور خارجه کشورمان 
عصر روز گذشته در جمع فعاالن فضای 
مجازی به بیان جزئیات دیگری از روند 
مذاکرات هسته ای و حواشی پیرامون آن 
پرداخت. محمدجــواد ظریف در ابتدای 
اظهاراتش با بیان اینکه سخنان من در 
دانشگاه تهران درخصوص توان نظامی 
آمریکا توسط یکی از خبرگزاری ها تحریف شد، گفت: من در آن سخنرانی گفتم آمریکا از 
نظر فناوری نظامی می تواند به ما حمله کند، اما چرا نمی کند؟ چون از مردم ایران 
می ترســد. گفتم چون از فرهنگ ایثار و شهادت ما می ترسد. آیا شما فکر می کنید 
این ابزار نظامی اســت که کشور ما را حفظ کرده است؟ همان که سبب شده تا ما 
موشــک بسازیم، فرهنگ ایثار و شهادت ما بوده است.  وی افزود: در جلسه ای که 
ســردار جعفری و رئیس یکی از خبرگزاری های کشور حضور داشت من خطاب به 
فرمانده وقت ســپاه پاسداران گفتم من چنین چیزی در دانشگاه تهران گفتم؛ بعد 
آقای جعفری خطاب به رئیس خبرگزاری گفت ظریف که حرف ما را می زند، پس 

چرا بخشی از سخن او را منتشر کردید؟

 من نگفتم امضای جان کری سند است 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه من ِکی گفتم امضای جان کری ســند است؟ تأکید 
کرد: امکان ندارد بتوانید نقل قولی از من بیاورید که من گفته باشــم امضای کری 
ســند اســت. برخی این جمله را به نقل از من ســاخته اند و خودشان هم به من 
حمله کردند. حتی آقای عراقچی هم نگفتند امضای کری سند است. من در مدت 
مذاکرات از این الطائالت زیاد شــنیدم و جواب نــدادم؛ چراکه طرف دعوای من 

داخلی ها نبودند، بلکه امثال کری بودند.
ظریف تأکید کرد: در یک جلسه جان کری به من گفت »ما می توانیم فردو را بزنیم، خیال 
نکنید فردو جایی است که ما نمی توانیم بزنیم«، گفتم خب به فرض فردو را زدید، بعد چه 
می شود؟ شما مردم ویتنام را نابود کردید، چه بدست آوردید؟ در عراق و افغانستان چه 
چیزی بدست آوردید؟ شما می دانید که مردم ایران فرق می کنند. بعد کری گفت: برای 
همین است که نمی خواهیم وارد دعوا شویم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه به من دستور 
دادند اول باید آقای اوباما امضا کند تحریم ها را برداشته و سپس شما اقداماتتان را انجام 
دهید، گفت: دستوری که به من دادند این بود که امضا بگیرید و من هم گرفتم! دستور به 
من این نبوده که دختر اوباما را گروگان بگیرم تا اجرا بکند! روابط خارجی چیزی غیر از 
امضا نیست که من بتوانم بگیرم. من نمی دانم در برجام چه می توانستم بگیرم که نگرفتم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: وقتی ترامپ از INF بیرون رفت چه کاری توانســتند 
بکنند؟ وقتی ترامپ از یونســکو بیرون رفت و سهمیه سازمان ملل نداد چه کاری 
توانســتند بکنند؟ خب برخی بگویند که من چه باید می گرفتم که نگرفتم. ظریف 
همچنین گفت: من مدافع برجام نیســتم، مدافع جمهوری اسالمی هستم. باید از 

منافع ایران در برجام دفاع کنم نه از منافع برجام در ایران. 

 تالش من حفظ برند ایران بود
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود با فعاالن حوزه فضای مجازی درباره استعفایش 
گفت: دوستان می گویند چرا من آن شب استعفا کردم؟ چون تالش من حفظ برند 
ایران بود. آن شب من به این نتیجه رسیدم دیگر من برند ایران نیستم. اگر می خواستم 
برند ظریف باشد، جایزه صلح نوبل را می گرفتم یعنی خیلی راحت بود.   ظریف اضافه 
کرد: آن شبی که قرار بود جایزه صلح نوبل را اعالم کنند، کسی به من زنگ زد و گفت 
سخنرانی ات را نوشتی؟ به او گفتم خیالت راحت راحت باشد، به من جایزه صلح نوبل 
نخواهند داد. دو سال متوالی باالترین امتیاز جایزه نوبل را بنده داشتم. آن بنده خدا هم 
پاسوز ما شد. خانم موگرینی هم پاسوز ما شد. برای این که قرار نبود برند یک فرد را 

دنبال کنم، قرار بود برند  خارجی ایران را دنبال کنم.
وی تصریح کرد: مذاکره با آمریکا یک ضرورت بود نه یک انتخاب، ضرورت آن هم 
این بود که دیگران ما را مجبور کرده بودند که برای خروج از قطعنامه های شورای 
امنیت با آمریکا مذاکره کنیم. کسانی که دوست دارند دوباره قطعنامه ها برگردد؛ 

یعنی دوباره نسخه یک مذاکره ضروری و مجدد با آمریکا را می پیچند.

کدخدایی:
اختالفی میان شورای نگهبان و رئیس جمهور نیست

عباســعلی کدخدایی در حاشــیه 
کنوانســیون  تخصصی  کنفرانس 
ســازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و 
فصــل بین المللــی ناشــی از میانجیگری 
)کنوانســیون ســنگاپور( که صبح دیروز در 
دانشــگاه تربیت مدرس برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
دلیل مخالفت شورای نگهبان با تأسیس وزارت بازرگانی چه بوده است؟ گفت: به دلیل 
اینکه وزارت بازرگانی در تبصره یک ماده واحده بحث را به صورت کلی به وزارتخانه ها برای 
تفکیک وظایف آن ها تفویض کرده بودند و به استناد اصول 1۳۳ و ۸۵ قانون اساسی، این 
موضوع مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و امیدوار هستیم مجلس شورای اسالمی 
بتواند این موضوع را اصالح کرده و سریع تر روند کار پیش برود. وی درباره پایان مهلت 
بررسی الیحه FATF گفت: این موضوع را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر 
شورای نگهبان پیش از این بیان شده و اکنون نظر خاصی ندارم. کدخدایی در پاسخ به 
پرسشی درباره اختالف شــورای نگهبان با رئیس جمهور گفت: اختالف هیچ گاه وجود 

نداشته و تنها بیان نظرات است.

 عمران خان در تالش 
برای تغییر موضع سعودی ها

»عمران خان« برای رعایت حال سعودی ها 
که در یمن شکست خوردند و به ویژه اینکه 
پــس از حمله به آرامکو وعملیات »نصر من 
اهلل« احســاس ضعف می کنند، حامل یک 
پیام از سوی مقامات عربستان به ایران بود. 
مشخص است که عربســتان می خواهد به 
صــورت آبرومندانه از یمن خارج شــود، به 
همین خاطر دســت به دامن نخســت وزیر 

پاکستان شده است. 
عمران خان در زمان نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک در یک نشست 
مطبوعاتی گفت من از طــرف »محمد بن 
ســلمان« ولیعهد عربستان مکلف شدم تا با 
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت 
و وساطت کنم. ایران برای مذاکره با عربستان 
شروطی داشــته و آقای ربیعی، سخنگوی 
دولت ایــران اعالم کرد که اگــر مقصود از 
مذاکره موضــوع یمن اســت، باید نماینده 
آن ها نیز در مذاکرات حضور داشــته باشد؛ 
چراکه ایران با شــرکای خود به مانند مزدور 
برخورد نمی کند و آن ها باید به طور مستقل 

حرف های خود را مطرح کنند. 
سعودی ها از این موضع ایران احساس حقارت 
کردند، از این رو به عمران خان فشار آوردند 
تا وزارت خارجه پاکستان اعالم کند محمد 
بن سلمان درخواســت میانجیگری نکرده 
اســت، بلکه خود عمران خان به عنوان یک 
طرح ابتکاری و به منظور کاهش تنش پا به 
میدان گذاشته و در کنفرانس مطبوعاتی با 
آقای روحانــی نیز این موضع را تکرار کرد و 
گفت: ما نگرانیم که تنش ها در منطقه تشدید 
و میان دو کشــور جنگ شود که این به نفع 

منطقه نیست و موجب فقر می شود.  
نخســت وزیر پاکســتان چه بــه عنوان 
میانجی و چه به عنوان یک طرح ابتکاری، 
به ایران و عربســتان ســفر کرده تا از دو 
طرف بخواهد نه تنهــا جنگ نکنند، بلکه 
بایکدیگــر صلح و اختالفات را حل و فصل 
کنند. آقای روحانی در پاسخ به وی گفت: 
در رأس موضوعــات منطقه مســئله یمن 
وجــود دارد که برای مطرح شــدن آن و 
اثبات حســن نیت، عربستان باید حمالت 
خــود و محاصره یمن را متوقف و فرودگاه 
صنعا را بازگشایی کند تا مقدمات ورود به 

گفت وگوی جدی فراهم شود. 
آقــای عمران خان دیروز عازم عربســتان 
شده و اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم 
وی پیــام ایران را چگونه منتقل می کند و 
مقامات سعودی چه پاسخی به این پیام ها 

خواهند داد. 
آیا همچنان بــه لجبازی ها و مواضع خود 
علیــه ایران ادامه خواهنــد داد یا آنکه از 
خر شــیطان پیاده شده و با درک صحیح 
از ضرباتی که توســط یمنی هــا دریافت 
کرده اند و ایــن موضوع که ترامپ فقط به 
فکر دوشــیدن آن ها و تحقیرشــان است، 
می پذیرند که هزینه ســازش بــا آمریکا 
بیشــتر از هزینــه مقاومــت مقابل آن و 
پذیرش ایران به عنوان یک دوســت و نه 
دشمن است؛ هزینه هایی که شامل صدها 
میلیــارد دالر معامله بــا آمریکا و چندین 
ســال جنــگ بی فایده در یمــن و صدها 

میلیون دالر خسارت نفتی است.
به نظر نمی رسد ســعودی ها بیش از این 
تاب تحمل خســارت را داشته باشند و به 
شکست خود اذعان و بی گمان تمایل دارند 
تا هرچه زودتر از یمن خارج شــوند. این 
بــرای مقامات ایران محرز شــده و از این 
جهــت بود که آقای روحانــی گفت امروز 
پایــان جنگ یمــن از هر زمــان دیگری 
نزدیک تر اســت. بنابراین گرچه هنوز زود 
است بخواهیم در مورد نتایج سفر عمران 
خان به ایران و عربســتان سخن بگوییم، 
اما از آنجایی که ما به عنوان یک کشــور 
دوســت بــه پاکســتان اعتمــاد داریم و 
عربســتان هم از دیرباز با آن ها شــراکت 
دارد، امید اســت راهی برای حل مسائل 
منطقــه و به ویژه درد و رنج مردم بی دفاع 

یمن حاصل شود.

امیر سرتیپ حیدری: 
طومار دشمن را در صورت 

تجاوز می پیچیم
فــارس: فرمانده نیروی زمینــی ارتش در 
حاشــیه بازدید از مرز مهران گفت: طومار 
دشــمن را در صورت تجاوز می پیچیم. امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری با بیان اینکه امروز 
امنیت کامل در مرزهای کشــور با همکاری 
همه نیرو های مســلح اعم از ارتش و ســپاه 
برقرار اســت، افزود: دشــمن اگــر بخواهد 
حماقت کند و به کشــور تجاوزی داشــته 

باشد، طومار آن را می پیچیم. 
وی با اشــاره به اینکه امسال زیرساخت ها و 
امکانات مرز مهران برای تردد زائران اربعین 
بسیار خوب شــده است، گفت: از مسئوالن 
سیاســی، امنیتی، مرزبانی، ســپاه و...برای 

تردد روان زائران اربعین تشکر می کنم.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید هادی سید افقهی 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

این هشدار زنگ 
خطری برای تمامی 
سر شاخه ها و رابطان 
با آمدنیوز در داخل 
کشور و بیرون از آن 
است که به زودی 
نوبت آن ها نیز 
خواهد شد

بــــــــرش

یارانه نقدی سه دهک ثروتمند قطع خواهد شدتحریم دارو جنایت ضدبشری آمریکاست
دیروزدر  صبح  رئیس جمهور  سیاســت: 
اجالس وزرای بهداشت کشورهای منطقه 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با 
بیان اینکه آمریــکا در اعمال تحریم دارو 
و غــذا مرتکب جنایت ضدبشــری شــده 
اســت، گفت: این یک ننگ بــزرگ برای 
آمریکا است. حجت االسالم حسن روحانی 
بــا تأکید بر اینکه ملت ایــران همواره راه 
پیشــرفت را پیموده و در مقابل فشــارها 
هرگز بــه زانــو در نیامده اســت، گفت: 
دانشــمندان ما و شرکت های دانش بنیان 
ایــران تالش خود را مضاعــف کردند و ما 
امروز به سمت خودکفایی کامل در حرکت 
هســتیم و بیش از ۹۵ درصــد داروها در 
داخل کشــور تولید می شــود، البته این 
بدان معنا نیســت که کشــورهای دوست 
منطقه ما را فراموش کرده باشــند، آن ها 
به زبان به آمریکا احترام می گذارند اما در 
عمل با ما کار می کنند. ازدوســتانمان در 
کشورهای همســایه که در این شرایط در 
کنار ما بودند، تشــکر می کنیم ولو اینکه 
با زبان گرم با کاخ ســفید از ترس تحریم 

شرکت هایشان، صحبت کرده باشند. 
وی با اشــاره به پیشرفت های کشورمان در 

چند سال گذشــته اظهار کرد: برای ایران 
موجب افتخار اســت که در طول ۴0 سال 
گذشته انقالب اسالمی به طور متوسط هر 
ســال، ۶ ماه بر امید زندگــی مردم افزوده 
شده است. به گونه ای که در طول این ۴0 
ســال امید به زندگی مردم از ۵۶ ســال به 
۷۶ سال ارتقا پیدا کرده است. روحانی بیان 
داشــت: در سازمان ملل و در میدان اخالق 
و سیاســت ایران پیروز و آمریکا شکســت 
خورده اســت. گرچه فشار هایی به دولت و 
ملت وارد شده است، اما پس از 1۸ ماه فشار 
مداوم، در چند ماه اخیر شاهد کاهش نرخ 
رشد تورم و رشد مثبت اقتصادی هستیم. 
بازار ســرمایه در بخش بــورس حدود ۷1 
درصد در ۶ ماه اخیر رشــد داشته است و 

در فرابورس ۷۲ درصد رشد داشته است.

سیاســت: ســخنگوی دولت با اشاره به 
اینکه تصمیم گیری درباره نرخ ســوخت با 
توجه به درآمد اقشــار متوســط و ضعیف 
انجام می شــود، گفت: حذف یکباره یارانه 
نقدی ۳0 میلیون نفر، منطقی و شــدنی 
نیســت. علی ربیعــی دیروز در حاشــیه 
همایش صندوق های خرد محلی در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکــه چه افراد و دهک هایــی از دریافت 
یارانه حذف خواهند شــد و آیا شــاخص 
دولت فقط داشــتن ماشین بیش از ۲00 
میلیــون تومانی اســت، گفت: شــاخص 
ماشــین ۲00 میلیون تومان به باال، فقط 
یکی از شــاخص های دولــت برای حذف 
یارانه بگیران بــوده و موارد دیگر از جمله 
قیمت مسکن، درآمد افراد و مواردی از این 

دست نیز شامل این مسئله می شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افرادی در 
جامعه هستند که ماهانه یک میلیارد تومان 
درآمد دارند، افزود: ما به دنبال حذف یارانه 
افــراد ثروتمند به صورت تدریجی و ماهانه 
هستیم. ربیعی با اشاره به اینکه حذف یارانه 
افراد ثروتمند در حال انجام است، گفت: هر 
ماه یارانه تعدادی از افراد قطع می شود؛ اما 

بی گمان ما به دنبال قطع یارانه دهک های 
متوســط جامعه نیستیم. این مقام مسئول 
درباره اینکه به طــور کلی یارانه چه تعداد 
از افراد حذف خواهد شد، اظهارداشت: این 
موضوع را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم خواهد کرد؛ اما این مســئله که گفته 
می شــود یک مرتبه یارانه ۳0 میلیون نفر 
حذف می شــود، نه شــدنی و نــه منطقی 
اســت. وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری 
درباره نرخ سوخت با توجه به درآمد اقشار 
متوســط و ضعیف جامعه انجام می شــود، 
گفت: هر تصمیمی برای قیمت حامل های 
انرژی گرفته شــود، درآمــد حاصل از آن 
بــرای دهک های ضعیف جامعه خواهد بود 
و دهک های باالی جامعه مشمول نخواهند 

شد.

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

خبر

دولتسیاست خارجی
سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران:روحانی در اجالس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی:

سیاست خارجی
وزیر خارجه قطر:

تاکنون هیچ رفتار خصمانه ای از ایران 
ندیده ایم

باشگاه خبرنگاران: شیخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثانی، تأکید کرد 
روابط میان دوحه و تهران مبتنی بر 
احترام متقابل اســت. وزیر خارجه 
قطر در مراســم افتتاحیه نشست 
امنیت جهانی ســال ۲01۹ تحت 

عنوان »چالش های امنیتی در عصر اخبار فریبنده« که در دوحه 
پایتخت قطر برگزار شد، گفت: ما تاکنون هیچ رفتار خصمانه ای 
از ایران ندیده ایم و روابط میان ما بر احترام میان دو طرف استوار 
است. ما می خواهیم بحران و تنش میان ایران و آمریکا را کاهش 
دهیم. وی افزود: هجمه های رســانه ای و تبلیغات دروغ همواره 
به دنبال تالش برای تأثیر بر سیاســت ها و تغییر محیط است. 
قطر شبکه الجزیره را راه اندازی کرد؛ زیرا معتقد است که مردم 
کشورهای عربی نیاز دارند اخبار درست را دریافت کنند. شیخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثانی در بخشــی دیگر از اظهاراتش 
اعالم کرد: حمایت قطر از مصر در ســال های انقالب از طریق 
شورای نظامی آن کشور صورت می گرفت. قطر از جبهه النصره 

و اخوان المسلمین حمایت نمی کند.

دولت
جهانگیری خبر داد

پیش بینی اعطای تسهیالت 900 هزار 
میلیاردی به واحدهای تولیدی

مهر: معاون اول رئیس جمهور ظهر 
دیروز در آیین بهره برداری از مرکز 
اصالح نژاد دام ســبک و چند طرح 
اشــتغال زایی در فیروزکوه با بیان 
اینکه اگر روحیــه مدیران را خوب 
نگه داریم بســیاری از مشــکالت 

حل می شود، گفت: مدیران سالم که در بخش های مختلف کار 
می کنند، نباید دغدغه ای داشته باشند، قدر مدیران کشور را باید 
بدانیم، البته هر مدیری که تخلفی کرده باشد باید با او برخورد 
شود، هیچ کس طرفدار متخلف، رانت خوار و آدم فاسد نیست، 

اما نباید بگذاریم مدیران سالم متزلزل شوند.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ما باید در دولت مشکالت بخش 
تولید و خدمات کشور را حل کنیم، ادامه داد: امسال پیش بینی 
شــده حدود ۹00 هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای 
تولیدی و خدماتی بدهند که از بانک مرکزی خواستم 100 هزار 
میلیارد آن را با نظر وزیران صنعت، جهاد یا دیگر وزیران برای 
واحدهایی که نقش پیش رونده دارند، اختصاص دهند، که این 

امر مورد قبول رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

مجلس
الریجانی:

آمریکا دلیل مهم مناقشه ایران و 
عربستان است

مهر: علــی الریجانی و اینگو آپه، 
رئیس مجلس اتریش روز گذشته 
در حاشــیه صد و چهل و یکمین 
نشســت اتحادیــه بین المجالس 
جهانی )IPU( دیدار و گفت وگو 
کردنــد. الریجانی بــا بیان اینکه 

شــرایط منطقه به هم ریخته است و باید بدانیم چه کسی 
شــرایط را اینگونه کرده است، افزود: داعش را چه کسی به 
وجود آورد؟ خانم کلینتون گفتند ما درست کردیم. رئیس 
مجلس با بیان اینکه عامل موثر آشفتگی در منطقه آمریکا 
اســت، تصریح کرد: به واقع در منطقه نگرانی وجود دارد و 
این مشــکل در لیبی هم وجود دارد، البته در مسئله یمن 
و ســوریه از ابتدا گفتم باید مذاکره سیاسی شود اما برخی 
از کشــورها قبول نکردند. وی تاکید کرد: ایران مخالف حل 
مسائل میان ایران و ســعودی ها نیست بلکه آمریکایی ها 
نمی گذارند و چنین فرصتی را نمی دهند چرا که نفع آنها 
در گرو این درگیری هاست و آمریکا دلیل مهم مناقشه ایران 

و عربستان است. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  میزبانی زوج های جوان از زائران پیاده امام رضاj   آستان: سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی گفت: آیین میزبانی زوجین جوان از زائران پیاده در سالروز شهادت حضرت رضا)ع( 
با عنوان »من هم میزبانم« برگزار می شود. فاطمه دژبرد افزود: فرصت خدمت به زائران پیاده در ویژه برنامه »من هم میزبانم« و در قالب بسته های پذیرایی از طریق نذورات مردمی ایجاد شده و عالقه مندان می توانند 

با شماره گیری سامانه #8* و انتخاب گزینه »پذیرایی زائران« برای مشارکت اقدام کنند و برای همکاری در بسته بندی و توزیع نذورات عدد 9 را به سامانه 10000000038008 ارسال نمایند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 در کرسی نقد و بررسی 

در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس تشریح شد 
 همه چیز درباره 

»دایره المعارف آستان قدس رضوی« 
 آســتان: کرســی نقد و بررســی

»دایره  المعارف آستان قدس رضوی« 
به همت گروه فرهنگ و سیره رضوی 
بنیاد پژوهش های اســامی آســتان 
قــدس رضوی برگــزار شــد. بهزاد 
پژوهش های  بنیاد  پژوهشگر  نعمتی، 
اســامی آســتان قــدس رضوی در 

ابتدای این نشســت به نحوه نگارش و تدوین دایره  المعارف آســتان قدس 
رضــوی پرداخت و عنــوان کرد: در ابتدا برای تدوین ایــن اثر، پرداختن به 

موضوعات منحصر به آستان قدس رضوی و مدخل یابی آغاز شد.
وی گفت: دایره  المعارف آســتان قدس رضوی تنها مرجع علمی اســت که 
مجموعه آســتان قدس را به طور دقیق و با آخرین شــیوه های پژوهشــی 
روز، بــر اســاس منابــع و اســناد و همچنیــن پژوهش های تــازه معرفی 
 می کند و حاصل 10 ســال کار جمعی بیش از 150 پژوهشــگر و نویسنده 

صاحبنظر است.
این پژوهشــگر ادامه داد: این کتاب در دو جلد با 826 مقاله تدوین شده که 
جلد نخســت آن با 426 مقاله )از حرف آ تا حــرف س( در آبان ماه 1393 
مصادف با آغاز چهارمین دهه تأسیس بنیاد پژوهش های اسامی منتشر شد 
و جلــد دوم آن نیز )از حرف ش تا حرف ی( به زودی در اختیار عاقه مندان 

قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: اگر آستان قدس رضوی را نهاد اداره کننده حرم و مالک 
اماک حرم بدانیم که مجموعه بناها، مؤسســه ها و تشــکیات را در اختیار 
دارد، این مجموعه یک موضوع خاص اســت و ایــن اثر با محورهای رجال، 
القاب، موضوعات و مشــاغل، مکان ها، مکتوبات، نفایس موزه و ســازمان ها، 

آستان قدس رضوی را معرفی می کند.
نعمتی تصریح کرد: مقاالت به شــیوه الفبایی تنظیم و تدوین شده و به این 
ترتیب، هر موضوعی که به آســتان قدس رضوی ارتباط داشته باشد، در این 
کتاب معرفی شــده  اســت. این معرفی نه تنها یک توصیف ساده بلکه شرح 
زمینه تاریخی موضوع و پیشینه آن از ابتدای شکل گیری حرم مطهر رضوی 
تاکنون است و تماماً با روش کامًا علمی و دور از قالب های تبلیغی، صرفاً بر 
اســاس اسناد و مدارک معتبر تاریخی و معاصر و یا مشاهده و مصاحبه های 

روش مند انجام گرفته است. 
ایــن کتاب از جهات گوناگون ســاختاری، محتوایی، ظاهری و روند تولید و 

تدوین ویژگی های منحصر به فردی دارد.
وی عنوان کرد: برای تدوین این اثر، اســناد تاریخی در اختیار ما قرار گرفت 
اما این اســناد و تحقیقات بســیار کم بود؛ از این رو 15 ســال زمان برد تا 
دسترســی محققان به اسناد آسان تر شود و منابع و احاطه و اشراف موضوع 

هم برای ما کم کم شکل گرفت.

  دایره  المعارف ها جامع تمام نظریات کهن هستند
دکتــر علیرضا واســعی، عضــو هیئت علمی گــروه هنر و تمدن اســامی 
پژوهشکده اسام تمدنی دفتر تبلیغات اسامی خراسان رضوی نیز در ادامه 
این جلســه به نقد دایره  المعارف آستان قدس رضوی پرداخت و عنوان کرد: 
انجام چنین کار ســترگی جــای قدردانی و تشــکر دارد و چنین کارهایی 
سخت، دیربازده و پرمشکل است. از این رو به هر نحوی که ارائه شود جای 

نقد، اشکال و خرده گیری دارد زیرا این  گونه کارها بزرگ است.
وی بــا بیان اینکه در اروپا تحول فکری را به عصر  دایره  المعارف نویســی یا 
دانش نامه نویسی پیوند می زنند، خاطر نشان کرد: برای اینکه دانش نامه ها این 
خصوصیت را دارند که همه نظریات پیشــین را جمع می کنند و در دل آن 
یک نظریه نو متولد می شــود، در واقع  دایره  المعارف ها جامع تمام نظریات 

کهن هستند.
واسعی ادامه داد: دانش نامه ها در عین جامع بودن خاصه و مختصر هستند 
و بحث متقن بودن مقاالت دانش نامه نویســی، بی طرفی و غیر ارزشی نویسی 

از ویژگی های  دایره  المعارف ها و دانش نامه نویسی است.
وی افــزود:  دایــره  المعــارف هایــی که در ایران نوشــته شــده زمان های 
انتشــار جلــد نخســت  امــا  انجامیــده اســت؛   بســیاری بــه طــول 
دایره  المعارف آســتان قدس رضوی در ســال 93 و چــاپ دومین جلد این 
 اثــر در آینــده نزدیک جــای قدردانی و تشــکر دارد اما در چــاپ این اثر 

باید یک بازنگری جزئی شود.

 تعیین اهداف در تدوین دایره  المعارف  مهم است
حجت االسام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، معاون سابق آموزشی دفتر 
تبلیغات اســامی خراســان رضوی نیز دیگر منتقد این اثر بود که به حوزه 
مقدمات کار و زیرساخت های آن اشاره کرد و گفت: در فرایند طوالنی تدوین 

این اثر جابه جایی اهداف و قلمروها اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: مراد از دایره  المعارف تشــکیات آســتان قدس رضوی نبوده 
بلکه مجموعه این بارگاه منور است. تعیین اهداف در این دایره  المعارف الزم 
است و به لحاظ فرایندها و زیر ساختی نیز باید معلوم شود این فرایندها چه 

مراحلی را طی کرده اند.
الهی خراســانی به یکی دیگر از نقدهای وارد بر این اثر اشــاره کرد و گفت: 
کنترل فرایند پایش این مجموعه به سیســتمی نیاز دارد و پیش بینی منابع 
 مالــی و درآمدی در این اثر مشــاهده نمی شــود که باید بــه چنین نکاتی 

توجه شود.

مدیر مرکز مشاوره این آستان خبر داد
 بهره مندی 15 هزار نفر 

از خدمات مشاوره  آستان قدس در تابستان
آستان: مدیر مرکــز مشاوره آستان 
قدس رضــوی از بهره منــدی بیش 
از 15هــزار زائر و مجــاور از خدمات 
مشاوره ای آســتان قدس رضوی در 

تعطیات تابستان 98 خبر داد.
دکتر سیدمحســن اصغــری نکاح به 
خبرنگار ما گفت: حدود 80درصد از 

افرادی که از خدمات مشاوره ای آستان قدس استفاده کرده اند زائران حریم 
قدسی رضوی و مابقی از مجاوران این بارگاه مقدس هستند. 

وی ابراز کرد: در ایام تابستان همچنین 7هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه 
قدســی از خدمات مشــاوره گروهی مراکز و کلینیک های مشاوره ای آستان 

قدس رضوی بهره مند شده اند. 
مدیر مرکز مشاوره آســتان قدس رضوی تصریح کرد: مرکز مشاوره آستان 
قدس رضوی دارای چهار کلینیک مشــاوره و روان شناسی در حرم رضوی و 
شهر مقدس مشهد است که حدود 140 متخصص در حوزه روان شناسی در 

این کلینیک ها در حال فعالیت هستند. 
اصغــری نکاح تصریح کرد: کلینیک مشــاوره و روان شناســی زائران که در 
باب الهــادی حرم مطهر رضوی قرار دارد، همه روزه از ســاعت 7 صبح تا 8 
شــب به زائران و مجاوران خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از جمله 

مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج، زوج درمانی و... ارائه می کند.  
وی کلینیک فوریت های مشــاوره و ارجاع آستان قدس رضوی را به عنوان 
دومین مرکز مشــاوره ای این آستان مقدس نام برد و گفت: این کلینیک در 
طبقه فوقانی بازار الغدیر بست شیخ طوسی حرم مطهر قرار دارد و ویژه ارائه 

خدمات مشاوره ای به محرومان و افراد کم بضاعت است.  
مدیر مرکز مشاوره آســتان قدس رضوی افزود: کلینیک بعدی آستان مهر 
رضوی اســت که در بولوار شهید منتظری واقع شــده و کار اصلی آن ارائه 
خدمات مشاوره ای به مجاوران و شــهروندان مشهدی و همچنین کارکنان 

آستان قدس رضوی است. 
وی اضافــه کــرد: در زائرشــهر رضوی نیز یــک کلینیک روان شناســی و 
مشــاوره فعال اســت و زائران حرم مطهر رضوی که در این مکان مســتقر 
 هســتند، در صورت نیــاز می تواننــد از خدمات مشــاوره ای این کلینیک 

استفاده کنند.

 آستان   مسئول ســتاد اربعیــن آستان 
قدس رضوی از افزایش حجم خدمت رسانی 

به زائران حسینی در مرز مهران خبر داد.
مرز مهران یکــی از پرترددترین مرزهای 
کشور برای تشرف زائران حسینی است و 
این روزها اهمیت خدمت رسانی به زائران 
در این مرز چند برابر شــده است. محسن 
اربعین آستان  منصوری، مسئول ســتاد 
قدس رضوی  آخرین وضعیت تردد زائران 
و خدمات رســانی آستان قدس رضوی را 

تشریح کرد.

 ستاد اربعین آستان قدس رضوی در 
مرزهای کشور چه خدماتی به زائران 

ارائه می دهد؟
امسال سیل خروشانی از زائران حسینی 
را در مرزهای کشــور شاهد هستیم که 
از ســال های گذشته  پرشــورتر  بسیار 
اســت و در این چند روزی که تا اربعین 
حسینی مانده است بیش از 2میلیون نفر 
از مرز به زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( 
زائران،  پرشور  مشرف شــده اند. حضور 
بار اجرایی برای خدمت رســانی دارد و 
انتظــار می رود حــدود 4میلیون زائر را 
پذیرا باشیم. آستان قدس رضوی مانند 
سایر دســتگاه های دولتی و غیرانتفاعی 
و در کنــار دســتگاه های مردمــی هر 
آنچه در توان داشــته است را به عرصه 
خدمت آورده تا مســیر تشــرف زائران 
تســهیل شود. آســتان قدس رضوی از 
یک ماه گذشــته در مرزهای شــلمچه، 
چذابه، میرجاوه، آســتارا، یله ســوار و 
بــازرگان خدمت رســانی به زائــران را 
آغاز کرده اســت و در خــاک عراق هم 
با حمایــت موکب های مردمی به زائران 
خدمت رســانی می کنیم، اما بیشــترین 

تمرکز فعالیت در مرز مهران است.

 خدمات فرهنگی به زائران در نقاط 
مرزی به چه صورت انجام می شود؟

برای ارائه خدمات فرهنگی مبلغینی در 
موکب های آســتان قدس رضوی حضور 
دارند که پاســخگویی به پرســش های 
شرعی مردم را بر عهده  دارند. فضاسازی 
مطلوبی با نمایــی از حرم مطهر رضوی 
در میدان اربعین انجام  شــده اســت و 
مراسم  فرهنگی شــبانه ای در این محل 

برای زائران اجرا می شود.

 حجم خدمت رســانی به زائران در 
موکب های داخل و خارج از مرز آستان 

قدس رضوی به چه صورت است؟
خدمت رســانی در مــرز مهــران در دو 
بخش خدماتی و فرهنگی انجام می شود، 
خدمت رســانی در بخش خدماتی شامل 
راه اندازی آشپزخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی می شــود که ظرفیت پخت بیش 

از 150هزار پرس غــذا در روز را دارد. در 
دو روز گذشته آشپزخانه تقریباً با حداکثر 
ظرفیت فعالیت کرده اســت. در مســیر 
تشــرف زائران به خاک عــراق 6 موکب 
آستان قدس رضوی در مرز راه اندازی شده 
اســت که بسته های غذایی، شربت، چای، 
بسته های فرهنگی و سایر نیازمندی های 
زائران را ارائه می کنند. ســه موکب سیار 
برای خدمت رسانی در مواقعی که گره در 
جمعیت ایجاد می شود، تأمین شده است 
و در شــرایطی که ازدحام بسیار باال باشد 
خدمت رســانی را به  صورت ســیار میان 

جمعیت انجام خواهیم داد.
خدمت رســانی به زائران حداقل تا 6 روز 
پــس از اربعین حســینی در مرزها برای 
زائرانی که به ایران برمی گردند ادامه دارد 
و در صــورت نیاز، این خدمت رســانی به 
میزان روزهای بیشــتری افزایش خواهد 
یافت. تولیت محترم آستان قدس رضوی 

با اطاع از گزارشــی که تقدیم ایشان شد 
و بــا توجه بــه حضور بی ســابقه و زودتر 

زائران حســینی،  موعد  از 
دســتور دادنــد خدمات تا 
حجم قابل  توجهی افزایش 
یابد و هــر آنچه نیاز زائران 
سیدالشهدا)ع( است شامل 
آب، غــذا و فعالیت هــای 
خدماتــی، افزایش یابد. در 
حوزه حمل  و نقــل زائران 
حسینی نیز تولیت محترم 
آستان قدس رضوی گفتند 
فراهــم  الزم  تســهیات 
شود و اعتبار خوبی نیز در 

این حوزه در اختیار قــرار خواهد گرفت. 
خدمــات بــا حمایت هایی که از ســوی 
ســازمان مرکزی آســتان قدس رضوی 
 انجام می شــود تا درصــد باالیی افزایش 

خواهد یافت.

خدمت رسانی به 
زائران تا ۶ روز 

پس از اربعین برای 
زائرانی که به ایران 

برمی گردند ادامه 
دارد و در صورت 

 نیاز افـزایش 
خواهد یافت

بــــــــرش

مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی تأکید کرد  

  آســتان قــدس رضــوی بــرای زائران خدمت رسانی به زائران تا   ۶ روز پس از اربعین 
زیارت اولی که از طریق ســازمان های مردم 
نهاد )NGO( به مشــهد مشرف می شوند 

لطفاً تسهیاتی را ارائه کند. 
09180000840

  سام علیکم. لطفاً مکانی برای سرویس 
بهداشتی جانبازان و معلوالن در نزدیک ترین 
مدخل ورودی به حرم مطهر، در نظر بگیرید.

09120009400

  از آســتان قدس رضــوی و همه خدمه 
افتخاری و خدمتگزاران بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( به خاطــر ارائه خدمات مطلوب در 
ایام شــلوغ و پرازدحام به زائران، صمیمانه 

سپاسگزاریم.
09130003047

  مسئوالن فرهنگی آستان قدس رضوی 
مهم ترین کاری کــه باید برای زائران انجام 
دهند آشــنا کــردن آنان بــا آداب زیارت 
صحیح و اسامی است. فرهنگ سازی زیارت 
اســامی خیلی مهم اســت زیرا هر چقدر 
زیارت صحیح تر انجام شود، برکات بیشتری 

را به دنبال خواهد داشت.
091۶0009929

قدس: پایگاه های فرهنگی آداب زیارت با 
همین هدف در حرم مطهر رضوی راه اندازی 

شده است.

  لطفــاً در ایوان طا صندلی برای نماز ما 
معلوالن هم بگذارید. صندلی های تاشو به 

درد همه معلوالن نمی خورد.
09100008501

  همه زائران دوست دارند از فیض زیارت 
در پشــت پنجره ســرداب مطهر در رواق 
حضرت فاطمه معصومه)س( بهره مند شوند، 
چرا بعضی از افراد با چسبیدن به این پنجره 
برای مدت طوالنی، دیگران را از این فیض 

محروم می کنند؟
09110000894

  ایجاد نظم و آرامش در اطراف ضریح مطهر 
بســیار ضروری است؛ در قسمت خواهران در 
روضه منوره باید این حالت بیشتر رعایت شود، 
خواهــران خدمتگزار باید از بــه وجود آمدن 
حالت هایی مانند جیغ کشــیدن زنان، داد و 
فریاد و... که حــواس زائران را پرت می کند و 
تمرکز زیارت را به هم می زند، جلوگیری کنند.

0935000۶240

تشرف جمعی از فعاالن 
فرهنگی و استادان دانشگاه 

اندونزی به حرم رضوی 
آســتان: جمعی از فعــاالن فرهنگی، 
اســتادان دانشگاه و دانشــجویان کشور 
اندونــزی به همت مرکز امــور بین الملل 
آستان قدس رضوی به حرم مطهر رضوی 

مشرف شدند.
ایــن گروه از زائران که تعــداد آن ها 66 
نفر بود، پس از تشــرف بــه حرم مطهر 
رضــوی و بهره مندی از فیض زیارت امام 
علی بن موسی الرضا)ع(، از موزه مرکزی 
و گنجینه قرآن و نفایس آســتان مقدس 

رضوی بازدید کردند.
زائران  ایــن  سرپرســت  رحمت،  مفتاح 
اندونزیایی در حاشــیه تشــرف به حرم 
مطهر رضوی بــه خبرنگار ما گفت: حرم 
امام رضا)ع( مکانی مقدس و باشکوه است 
که روح عبادت و پرســتش در این مکان 
مقدس در وجود انســان بیدار می شود و 
احساس معنوی که در اینجا تجربه کردم 

در قالب کلمات قابل توصیف نیست.
این اســتاد دانشــگاه اندونزی افزود: در 
بازدید از مــوزه قرآن حرم مطهر رضوی، 
قرآن هایی را مشــاهده کردم که خط آن 
منســوب به ائمه معصومین)ع( از جمله 
امــام علی)ع(، امــام حســن)ع( و امام 
رضا)ع( بود و به نظر من این آثار بســیار 
ارزشمند و زیبا هستند و باید به خوبی از 
آن ها مراقبت شود تا نسل های بعدی هم 

از این زیبایی ها بهره ببرند.
گفتنی است؛ اجرای برنامه های فرهنگی 
در رواق دارالمرحمــه حرم مطهر رضوی 
از جمله پخــش کلیپی با موضوع زیارت 
و امام رضا)ع(، اجرای برنامه سخنرانی در 
مورد آداب و فضیلت زیارت امام رضا)ع( 
و اهــدای هدایای متبــرک و فرهنگی از 
جمله برنامه های ایــن گروه از زائران در 

حرم مطهر رضوی بود.

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 

 قدس  در آستانه اربعین حســینی و همزمان با راهپیمایی 
بزرگ اربعین، عشــق و دلدادگی خادمان رضوی و عاشــقان 
حســینی با عنوان »موکب الرضا)ع(« از شبکه ماهواره ای امام 
رضا)ع( به زبان عربی و برخی از شبکه های سیما به زبان فارسی 
روی آنتــن می رود. ویژه برنامه »موکب الرضا)ع(« هر شــب از 
ساعت 23 به وقت مشهد و 22:30 به وقت کربای معلی روی 

آنتن شبکه امام رضا)ع( می رود.
این برنامه در طول مسیر نجف تا کربا و از عمودهای مختلف 
اقدام به پخش زنده برنامه های تلویزیونی و همچنین پوشش 
فعالیت ها و خدمات آســتان قدس رضوی به زائران حسینی و 

شیفتگان اهل البیت)ع( می کند.
ویژه برنامه »موکب الرضا)ع(« که به همت مؤسسه رسانه های 
صوتی و تصویری آستان قدس رضوی از سیزدهم ماه صفر آغاز 
شده است تا اربعین حسینی میهمان مخاطبان و شیفتگان اهل 

بیت)ع( از شبکه ماهواره ای امام رضا)ع( است. 
ایــن برنامــه از پانزدهمیــن روز مــاه صفــر در دو بخش از 

مشهدالرضا)ع( و کربای  روی آنتن می رود.
عوامل این مجموعه در قالب دو تیم پوشــش برنامه های زنده 
تلویزیونی و تیم تولید آیتم اعزام شــده اند و تاکنون عاوه بر 
پخش برنامه از شــبکه امام رضا)ع( به زبان عربی، برنامه های 

مختلفی نیز از پایانه های مرزی مهران، دوغارون، میرجاوه، 
نجف، کربا و مســیر پیاده روی نجف تا کربا از شبکه های 
یک، 2، 3، 5، شبکه شما و افق سیما روی آنتن رفته است.

همچنین پخش ویژه برنامه موکب الرضا)ع( از شبکه 5 سیما 
که با چهار برنامه از کربا آغاز شــده اســت تا شام شهادت 
حضرت رضا)ع( هر شــب ساعت 23 به مدت یک ساعت از 

مشهد مقدس میهمان منازل شیفتگان والیت خواهد بود.
گفتنی اســت، عاقه منــدان از طریق ماهواره نایل ســت 
فرکانس 11555 می توانند برنامه های شــبکه امام رضا)ع( 

را مشاهده کنند.

» jانعکاس عاشقانه های عشاق الحسین در »موکب الرضا
از شبکه امام رضاj و شبکه های مختلف سیما روی آنتن می رود

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 آستان  مســئول موکب کفشداران آستان قدس در شهر 
مقدس سامرا از خدمات شبانه روزی خادمان رضوی موکب 
شهدای مدافع حرم به زائران امامین عسکریین)ع( خبر داد 
و گفت: این خدمات شامل پذیرایی، اسکان، خدمات رفاهی 

و فرهنگی است.
رجــب زاده گفت: با توجه به حجم حضــور میلیونی زائران 
حرمین امامین عسکریین)ع( در ایام اربعین حسینی خادمان 
آستان قدس چند سالی است که موکب خدمت رسانی خود 
را در جوار بارگاه مطهر این دو امام معصوم)ع( برپا می کنند.

وی افزود: خدمات خادمان رضوی شامل اسکان 24 ساعته 
تا ســقف 2هزار و 500 نفر و اطعام روزانه تا 18 ســاعت از 

زائران است.
مســئول موکب کفشــداران آســتان قدس ادامه داد: این 
خدمات شامل توزیع صبحانه، میان وعده، ناهار و شام است 
که با استقبال زائران اربعینی امامین عسکریین)ع( روبه رو 

شده است.
وی همچنین از توزیع روزانه تا 40هزار لیوان چای و 20هزار 
لیوان آب معدنی بسته بندی شــده خبر داد و گفت: خدام 
رضوی برای شیرینی کام زائران روزانه 20هزار لیوان شربت 

نیز میان زائران ابامهدی)عج( توزیع می کنند.
رجب زاده همچنین از فعالیــت نانوایی )با خدمات بیش از 
8هزار قرص در شبانه روز(، خیاط خانه و کفاشی)با خدمات 
بیش از 11هزار نفر در شبانه روز(، خدمات صندلی چرخدار 
)با خدمات بیش از 200 نفر کم توان در روز( و حمام ســیار 
)با خدمات روزانه بیش از یک هزار نفر در شبانه روز( در کنار 
ســایر فعالیت های این موکب خبر داد و گفت: حدود 250 
خادم در این موکب به صورت شــبانه روزی خدمت رسانی 

دارند.

خبر

 خدمات شبانه روزی خادمان رضوی 
در موکب شهدای مدافع حرم سامرا

مسئول موکب کفشداران خبر داد

 آستان  مسئول موکب فراشــان آستان قدس رضوی در 
شهر مقدس کربا گفت: خادمان امام رضا)ع( برای چهارمین 
ســال متوالی و با هدف پذیرایی از زائران حســینی موکب 
خدمت رسانی خود را در شــهر مقدس کربای معلی برپا 

کرده اند.
ســید محمدصادق علم الهدایی بروجردی، مسئول موکب 
فراشان آستان قدس رضوی در کربای معلی گفت: حدود 
80 خادم بارگاه نورانی امام علی بن موســی الرضا)ع( برای 
چهارمین ســال متوالی بــه صورت شــبانه روزی در حال 

خدمت رسانی به زائران امام حسین)ع( هستند.
مسئول موکب فراشــان آســتان قدس رضوی افزود: این 
خادمان در ســه وعده 15هزار پرس غذای متبرک را میان 

زائران اباعبداهلل الحسین)ع( توزیع می کنند.
علم الهدایی ادامــه داد: توزیع بطری آب معدنی و راه اندازی 
نانوایی سیار از دیگر خدمات موکب خادمان امام رضا)ع( در 

کربای معلی است.
مسئول موکب آســتان قدس رضوی در کربا به خدمات 
فرهنگی این موکب اشاره کرد و گفت: در این موکب رضوی 
اقامه نماز جماعت، بیان معارف و عزاداری توسط روحانیون 
اعزامی در حال برگزاری است و مورد استقبال زائران اربعین 

قرار گرفته است. 
موکب فراشــان حرم امام رضا)ع( در شارع العباس)ع( شهر 
مقدس کربا مستقر است و تا دو روز پس از اربعین به زائران 

حسینی خدمت رسانی خواهد داشت.
وی افزود: همچنیــن خدمات درمانی و بهداشــتی نیز با 
همکاری پزشکان و پرستاران دارالشفا امام)ع( و خادمیاران 

سامت در این موکب ها به زائران ارائه می شود.

توزیع روزانه 15هزار پرس غذای متبرک 
توسط خادمان رضوی در کربالی معلی

مسئول موکب فراشان خبر داد

 آستان  مسئول موکب دربانان آستان قدس رضوی در مرز 
شلمچه از پذیرایی 24 ساعته خادمان امام رضا)ع( از ده ها 

هزار زائر اربعین حسینی در مرز شلمچه خبر داد.
ناصر سلطانی گفت: همزمان با ایام اربعین حسینی و حجم 
تردد زائران از مرز شلمچه، موکب خادمان دربان حرم مطهر 
امــام رضا)ع( به صورت رســمی از 21 مهر با اهتزاز پرچم 
متبرک حرم حضرت رضا)ع( و با هدف پذیرایی از زائران امام 

حسین)ع( در این نقطه مرزی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: حدود 60 خادم دربان حرم مطهر امام رضا)ع( 
در این موکب مشغول خدمت رسانی کریمانه به زائران اربعین 

حسینی هستند.
مسئول موکب آستان قدس در شلمچه ادامه داد: خدمات 
خادمان موکب آستان قدس شامل پذیرایی از زائران در دو 
وعده غذایی ناهار و شــام )هر کدام 8هزار پرس( و چندین 
میان وعده )شــامل شــربت، چای، کیک و آبمیوه( در 24 

ساعت شبانه روز است.
وی تصریــح کرد: بــا توجه به افزایش جمعیــت ورودی و 
خروجی همزمان زائــران در روزهای آینده، میزان پذیرایی 
این موکب نیز بین 12 تا 15هزار پرس در روز افزایش پیدا 

خواهد کرد.
سلطانی از اســتقبال ویژه زائران اربعین حسینی از موکب 
خادمان امــام رضا)ع( خبر داد و گفت: همزمان با شــروع 
فعالیت این موکب حجم اســتقبال زائــران از این موکب 

منسوب به بارگاه امام رضا)ع( نیز در حال افزایش است.
وی در پایان گفت: این موکب با هدف خدمت رسانی هر چه 
بیشــتر به زائران اباعبداهلل)ع( تا سه روز پس از مراسم روز 

اربعین برپا خواهد بود.

 jپذیرایی ۶0 دربان حرم امام رضا 
از زائران در مرز شلمچه

مسئول موکب دربانان خبر داد
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jیار هفتاد و سوم حسین

  مداحی یک بُعد نیست    تسنیم: حسین سازور گفت: مداحی فقط شعر خواندن و مدح کردن نیست؛ شما وقتی می خواهید وجود نازنین و مقدس حضرت سیدالشهدا)ع( را مدح کنید از کدام خصیصه حضرت می خواهید حرف بزنید؛ از شجاعت، رشادت، سلحشوری، سخاوت، عبادت 
و رسیدگی به محرومان، پابرهنه ها و شب زنده داری حضرت باید درس بگیرید؛ از هرکدام از خصیصه های امام حسین)ع( باید آموخت. نوعاً مداحان ما از شهادت امام حسین)ع( در روضه هایشان می خوانند؛ باید یاد بگیریم چگونه بمیریم یا کشته شویم، بنابراین مداحی یک بُعد نیست؛ 

هرکس که در این وادی قدم گذاشته این را باید بداند که حضرت سیدالشهدا)ع( شعرخوان نمی خواهد! ما باید شعری بخوانیم که بدانیم می خواهیم کدام خصیصه حضرت را مدح کنیم و بعد هم عالمانه و عارفانه بخوانیم.

برنامه های فرهنگی اربعین به حدی از بلوغ رسیده است    ستاد خبری اربعین: حجت االسالم والمسلمین نجف نجفی روحانی در حاشیه آیین شعرخوانی شاعران کشور در جوار حرم حضرت امیرالمؤمنین)ع( در شهر نجف، ضمن تقدیر از برنامه های کمیته فرهنگی ستاد 
اربعین گفت: الحمدهلل با تالشی که کمیته فرهنگی اربعین دارد امسال برنامه ها بهتر، کامل تر و جامع تر از سال گذشته در حال انجام است. مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در عتبات برنامه های فرهنگی و مدیریت این کمیته را قابل قبول دانست و گفت:  برنامه های متنوع این 

کمیته به یک حد از بلوغ رسیده است و اکنون مسئوالن کمیته فرهنگی می توانند تنها با سیاست گذاری و هدایت و نظارت، فعالیت ها را به فرهیختگان و نخبگان بسپارند.

رویکرد تاریخ ساز پیاده روی زیارت اربعین

ماورای مرزهای مّلیتی
معارف: بشــر در هر دورانی بر اساس زمان خود فکر می کند، به 
همین دلیل انسان را موجودی تاریخی می دانیم. انسان در تاریخ 
خود می تواند انســانیت را معنا کند. شواهد زیادی وجود دارد که 
پس از دوران مدرن، انســان مدرن با معضلی به نام پوچی روبه رو 
شــد، زیرا خدا در جامعه مرده و سود و قدرت در مناسبات حاکم 

شده بود.
برای عبور از این مشــکل راهکارهایی ارائه شد مانند ایجاد انواع 
تفریح های پرهیجان، حتی جنگ ها تا هیجان ناشی از آن انسان 
را از افســردگی نجات دهد، اما بشری که باید به معنا برسد، آن را 
تجربه نکرد. گمشده بشری که به دنبال معنا بود با انقالب اسالمی 

محقق شد.
میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی که پس از انقالب اسالمی به ایران 
ســفر کرده بود، می گوید: وقتی صدای اهلل اکبر مردم را شنیدم، 
متوجه شــدم آن ها کبریــاِی دروغیِن فرهنگ مــدرن را بزرگ 
نمی دانند، بلکــه اهلل را بزرگ خود می داننــد و این راز موفقیت 
است. جهان معنوی، جهان آینده بشر است. انقالب اسالمی یعنی 
حیات جدیدی که بشــر بنا دارد از فضای سکوالریته ای که منجر 
به بی معنایی بشر شد، خود را آزاد کند. ذات انقالب اسالمی، ذات 
برگشت بشر به سوی معنا و حاضر شدن در جهان برتر است، مانند 

آنچه در کربال رخ داد.
انقالب اسالمی زمینه ساز بازگشت روح بشر و عبور از سکوالریته 
است. با توجه به اینکه امروز معنای تشیع متفاوت شده، نیاز است 
تا عاقل و عارف به زمانه شد. از طرفی با رخداد اربعین در این تاریخ، 
اعتراض انسان به اومانیسم یا همان فردگرایی و تقلیل گوهر آدمی، 
شروع شده است و چیزی در انسان این تاریخ رخ داده و بر هستی 
او حاکم شده که دیگر نمی تواند در تاریخی زندگی کند که قوام آن 

را اومانیسم شکل داده باشد.
در واقع رخداد اربعینی سال های اخیر توانسته است بین زیارت امام 
حســین)ع( و ثواب آن در اربعین و ثواب آن به صورت پیاده روی 
را جمع کند تا حادثه ای تاریخی آفریده شود و تشیع را به بلوکی 
خــاص، یعنی بلوکی ماورای مرزهای ملیتی تبدیل کند و آنان را 
متوجه مشترکات فرا ملی سازد. درک پیاده روی زیارت اربعین از 
انسان یک متفکر تاریخی می سازد. این رخداد در سال های اخیر 
از مرز ایران فراتر رفته است تا جهان اسالم به آرمان اصلی انقالب 
اسالمی که اتحاد جهان اسالم و اجتماع قلوب است نزدیک شود. 
اربعین رویکرد تاریخ سازی دارد. در عین حال ما گشودگی آینده ای 
را که با انقالب اســالمی و حرکت اربعینی آغاز شده است، جدی 
نمی گیریم و این درد دوران ماســت که تنها با درک گذشته خود 
و توجه به امکاناتی که با انقالب اسالمی برای آینده ما رقم خورده 
اســت، می توان از آن آزاد شــد. گویا قاره ای به نام تشیع در حال 
شکل گیری است که ماورای ملت هاست و تالش دارد ملت ها را به 
غیر از ابزار ملیت اعتباری به یکدیگر نزدیک سازد که در این میان 
نشانی از شئون انقالب و تشــیع همین رخداد پیاده روی اربعین 

است.

نذر اندیشه

تابش نور امید و حیات از اربعین حسینی
آرام آرام بار دیگر اربعین حسینی از راه می رسد و سیل مشتاقان 
و دلدادگان سرور آزادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( از راه های 
دور و نزدیک از اقصی نقاط جهان با پای پیاده راهی قبله عشاق، 
کربالی معال می شــوند. میلیون ها عاشق بی قرار مشتاقانه جاده 
عاشقی نجف تا کربال را به پاس زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت)ع(، 
 ســیره امام ســجاد)ع( و حضرت زینب کبری)س(، کاروان اسرا، 
جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی که سنت عزاداری حسین 

بن علی)ع( را پایه گذاری کردند، قدم به قدم می پیمایند.
به راستی چه رمز و رازی در قیام حضرت سیدالشهدا)ع( و نهضت 
حســینی نهفته اســت که همواره همچون نگینی بر انگشتری 
تاریخ بشر و انسانیت می درخشــد؟ علل جاودانگی و ماندگاری 
 این نهضت جهانی چیســت و چرا هیچ وقت تمام نمی شــود؟ 
پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: »إنَّ لَِقتِل الُحَسیِن َحراَرًة فی 
ُقلوِب الُمؤِمنیَن ال تَبُرُد أبَدا؛ در کشته شدن حسین، حرارتی در 

دل های مؤمنان است که هرگز سرد نمی شود«.
اجتماع نزدیک به 30 میلیونی سرشــار از شور و شوق و با شکوه 
و عظمت اربعین حســینی به خاطر توفیــق و محبت عمیق و 
پایداری اســت که ائمه اطهار)ع( در اعماق دل شیعیان و پیروان 
مکتب حسینی قرار داده اند که این محبت، آنان را به سوی امام و 

مقتدایشان می کشاند.
در طول تاریخ عده ای تالش می کردند نام امام حسین)ع( و کربال 
را از ذهن هــا دور و فرهنگ حســینی را از صحنه روزگار محو و 
نابود کنند، بنابراین برای رســیدن به اهداف شــیطانی و پلید 
خویش از هیچ توطئه و دسیسه ای دریغ نکردند، یک بار قبر مطهر 
امام حســین)ع( را تخریب کرده و زمین کربال را در زمان متوکل 
عباســی شــخم زدند و بار دیگر، آن زمین را به آب بستند، بار 
دیگر با انواع و اقســام فشارهای جسمی و روحی و شکنجه های 
شــدید، زائران حسینی را از زیارت کربال منع کردند، اما با وجود 
همه این تالش ها و اقدامات غیر اســالمی و ضد انسانی دشمنان 
و حکومت های ســتمگر، امروز نام امام حسین)ع( پس از گذشت 
قرن ها همچنان شهره جهان است و به آزادگان و حق جویان عالم، 

نور امید و حیات می بخشد.
فداکاری و شــهادت امام حسین)ع( دین را احیا کرد و از آنجا که 
دین الهی همیشگی و جاودانه است، احیاگر دین الهی نیز هرگز 
نمی میرد و نام و یادش پیوسته در عالم هستی جاودان خواهد بود 

و راهش نیز همواره بر تارک زمان جاری است.
اربعین فرصت بســیار مهم و مغتنمی برای بررســی درس ها و 
عبرت های عاشورای حسینی است، برجسته ترین پیام عاشورا و 
اربعین حسینی، درس عزت مداری است، زیرا در فرهنگ اسالم، 
مسلمان عزیز است و ذلت و خواری با مسلمانی قابل جمع نیست. 
مســلمان هرگز زیر بار ننگ، خواری و ذلت نمی رود، همراهی و 

پذیرش سلطه دشمنان خدا در اسالم مذموم است. 
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در طرح یار هفتاد و ســوم باید امکانی فراهم شود تا زائران 
پیاده کربال بتوانند با دلنوشته، یادداشت، خطابه و یا رجز 
حماسی به تجدید عهد و میثاق با آرمان های شهدای کربال 

بپردازند.

منزل پانزدهم: جهانی شدن شیعه
کار دیگری که ما می توانیم در این سفر انجام دهیم تالش 
برای همزبانی با زائران غیرفارســی زبان و ترجمه جمالت 
اثرگذار و الهامبخش به ســه یا چهار زبــان رایج در بین 
مسلمانان جهان مثل عربی، ترکی، انگلیسی و پشتو است. 

این طرح را همچنین می توان طرح »امت واحده« نامید.

منزل شانزدهم: کتاب زائر
در این طرح تعدادی کتاب بین زائران توزیع می شــود 
که هر فرد موظف است پس از مطالعه، آن را به دیگری 
اهدا کند. برخی کتاب ها مناســب برای این کار عبارتند 
از: پنجره های تشــنه؛ مهدی قزلی، ضیافت بال؛ مهدی 
میرباقری، سقای آبی و ادب؛ سیدمهدی شجاعی و زنان 

عاشورایی از زهرا یزدان پناه قره تپه.

منزل هفدهم: باز مهندسی برخوردها
برای آنکه دشــمن نتواند از تضــارب آرا و اختالف نظر 
شــیعیان حاضر در مراســم پیاده روی اربعین بهره ببرد 
بایــد از قبل مدل هایی طراحی کنیم که بتوانیم تضارب 

آرا و اختالف نظرها را مدیریت کنیم. 

مظلوم یمنی در کنار رقص شمشــیر ســران آل سعود و 
رئیس جمهور آمریکا را پیدا کنی.

منزل هفتم: نایب الزیاره شهدا باشیم
روی کوله پشتی، پیراهن و یا شــال و چفیه، نایب الزیاره 
بودن خود را با نوشتن نام یک شهید یا عالم دینی انجام 

دهیم. 

منزل هشتم: 40 قدم نیابتی
وقتی برای عزیمت به ســفر کربــال از دیگران حاللیت 
می طلبی، به آن ها می گویی قرار است در پیاده روی اربعین 

امسال 40 قدم به نیت 40 بازمانده از سفر بردارم.

منزل نهم: پیام رسان اربعین باش
هــر کدام از ما می توانیم در طول این ســفر معنوی یک 
خبرنگار، پیام رسان، مبلغ، وقایع نگار، گزارشگر صحنه و یا 

همان سفیر فرهنگی کاروان کربال باشیم.

منزل دهم: طراحی یک عملیات فرهنگی
در منــزل دهم، طراحی و اجرای یک عملیات فرهنگی با 
هدف تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

از مبدأ تا مقصد و برعکس پیشنهاد و توصیه می شود. 

منزل یازدهم: تکریم میزبانی عرب ها
عرب ها میزبان هستند و رسم ادب اقتضا می کند ما ضمن 
نگه داشتن حرمت میزبانی عراقی ها و جوانان شیعه عرب 
زبان، کار ارزشمند بزرگداشت شعائر ایمانی توسط ایشان 

را تکریم کنیم.

منزل دوازدهم: من به قصد زیارت آمده ام
حاال بایــد احرام ببندی. باید آداب زیارت بدانی و مگر نه 
این است که تو پیشتر از همه اول به قصد زیارت آمده ای. 

برخی از آداب را می توانی در مفاتیح الجنان پیدا کنی.
 

منزل سیزدهم: نمادها و نشانه ها
پرچم و علم یا جمله ای که بر سینه کتیبه همراهت نقش 
می بندد؛ واژه ها، قمقمه ات و یا کوله پشــتی ات و هر چیز 
و هر جا که جلوه بصری دارد همگی ابزار تو برای ســفیر 

فرهنگی بودن است.

منزل چهاردهم: یار هفتاد و سوم

منزل بیست و هشتم: ایستگاه بدرقه
راه اندازی ایستگاه بدرقه و استقبال از زائران پیاده کربالی 
حســینی در مبادی ورودی و یا مکان های دارای تقدس 
شهرها و روستاها کار دیگری است که برای اثرگذاری هر 

چه بیشتر فرهنگی این مراسم معنوی می توان انجام داد.

منزل بیست و نهم: اخالق حسنه در سفر اربعین
گاهی زائر پیاده کم حوصله می شود، بی تابی می کند و یا از 
کوره درمی رود. برای مقابله با این آسیب باید از قبل ده ها 
نمونه معروف و امر به معروف اخالقی را برای خود مشخص 

و بارها در ذهنش مرور کند. 

منزل سی ام: پیام های سریالی
تکنیک انتقال پیام به شیوه پیام رسانی سریالی، آن هم با 
جلوه های خاص بصری پیشنهاد فرهنگی دیگر این نوشتار 
به مخاطبان اســت. چیزی مثل تکرار اشعار محتشم و یا 

رجزهای معروف روز عاشورا.

منزل سی و یکم: خبرنگاری و گزارشگری
شما می توانید در طول این سفر برای شبکه های استانی، 
جشنواره فیلم عمار، رادیو اربعین، مجالتی مکتوب مذهبی 
و حتی نشــریات محلی و درون تشکلی خود خبر تهیه 
کنید، گزارش بگیرید، مستند بسازید، عکس های سوژه ای 

و خبری بگیرید و... .

منزل سی و دوم: طراحی و تبلیغات ایستگاه ها
حتماً باید به طعام جان و دل و هوش میلیون ها زائر پیاده 
توجه کنیم. طراحی و تبلیغات ایســتگاه های صلواتی و 
تدوین بسته های محتوایی مفید برای تک تک آیتم های 
ســفر اربعین، کار فرهنگی دیگری است که از قبل باید 

به آن اندیشید.

منزل سی و سوم: قرارهای همدلی و هم اندیشی
گســترش ارتباطات شــبکه ای، دیگریابی و شبکه سازی 
فرهنگی پیروان مکتب تشیع از فرصت های این پیاده روی 
است. فعاالن فرهنگی جهان تشیع باید در اینجا همدیگر 
را پیــدا کنند، قرار مالقات بگذارنــد، گعده و گفت وگو و 

میتینگ برپا کنند.

منزل سی و چهارم: راه اندازی خیمه بصیرت
راه اندازی ایستگاه های مســابقه یا خیمه های بصیرت با 

هدف ترویج جمالت حضرت سیدالشــهدا)ع( و تفســیر 
زیارت عاشورا طرح پیشنهادی ما به زائر پیاده اربعین در 

منزل حاضر است.

منزل سی و پنجم: ایستگاه »من یک انقالبی ام«
دفاع استداللی و شفاهی از انقالب اسالمی ایران، تشکیل 
جلسات پرسش و پاسخ و انتشــار جزوات و بروشورهای 
مرتبط با این موضوع از جمله فعالیت هایی هســتند که 
می تواننــد الگوی موفق انقالب مــا را موفق تر از قبل به 

دیگران معرفی کنند.

منزل سی و ششم: آگهی پذیرش خادم افتخاری
ایــن طرح امکان مشــارکت همــگان را در فعالیت های 
خدماتی این سفر معنوی و نیز اداره ایستگاه های صلواتی با 

رعایت موارد امنیتی فراهم می آورد. 

منزل سی و هفتم: خانه ام نذر حسین فاطمه)ع(
شما می توانید از مبدأ تا مقصد، به ویژه در مسیرهای پرتردد 
و نزدیک به مرزها، خانه و خودرو شخصی تان را در خدمت 
زائران اباعبداهلل)ع( قرار دهید و ثواب بزرگی نصیب خود 

نمایید.

منزل سی و هشتم: بایسته های حضور زنان در اربعین
کارشناســان دینی و نخبگان مذهبی، بایدها و نبایدهای 
حضور زنان در این سفر معنوی را طراحی و تدوین و مدل 

مطلوب آن را از پیش به مخاطب معرفی کنند.

منزل سی و نهم: طرح فرهنگی یالثارات الحسین)ع(
اتصال قیام و نهضت کربــال به قیام و نهضت آخرالزمان، 
اربعین به انتظار و حسین)ع( به مهدی موعود)عج( موضوع 
طرح پیشــنهادی یالثارات الحسین است که با انتخاب و 
بــه کارگیری مضامین و معارف ناب مهدوی در مراســم 

پیاده روی اربعین صورت خواهد پذیرفت.

منزل چهلم: هدف گذاری کار فرهنگی
کار فرهنگی در پیاده روی اربعین حتماً باید ســه هدف 
ارزشــمند و مهم را دنبال کند. اول: انتقال پیام حماسه 
کربال و فضاسازی معنوی هر چه بیشتر. دوم: تولید محتوا 
از قبیل فیلم، کلیپ، مستند و از این دست. سوم: گسترش 
ارتباطات شــبکه ای و مشق و تمرین کارگروهی و تیمی 

خالصانه.

منزل بیست و یکم: کربال منتظر ماست
دعوت به زیارت کربال در ایام اربعین و ترغیب هر چه بیشتر 
مخاطبان برای حضور در این سفر معنوی کار دیگری است 

که سفیر فرهنگی کربال می تواند انجام بدهد. 

منزل بیست و دوم: کوله پشتی زائر اربعین
طراحی و ساخت کوله پشتی زائر، کیف و چمدان چرخدار، 
چادر عربی برای زنان، چفیه و شال و عرقچین برای آقایان، 
جانماز و مهر و ســجاده، زیرانداز و چتر و سایه بان سبک، 
کتب راهنمای زائر، ادعیه، مرثیه و روضه، قمقمه و لیوان، 
پوستر و عکس و بنر، کتیبه و پرچم، پالک و انگشتر، تسبیح 
و ده ها قلم ملزومات دیگر ســفر اربعین، می تواند در شمار 
تولیدات فرهنگی با هدف اثرگذاری هر چه بیشتر در سفر 

کربال باشد.

منزل بیست و سوم: همخوانی اشعار قدیمی
طرح ویژه همخوانی شعرهای عاشورایی و تکرار مضامین 
الهامبخش به شــکل هیئت های سنتی و قدیمی از طریق 

تابلوها یا پالکاردهای همراه در طول مسیر.

منزل هجدهم: پیام های صوتی سه دقیقه ای
تبلیغ و تکثیــر فرازهای ناب ســخنرانی های مذهبی، 
روضه هــای ســوزناک، مداحی های پرشــور و فیلم ها، 
کلیپ ها و مستندهای عاشورایی و دینی پیشنهاد منزل 

هجدهم به مخاطبان است.

منزل نوزدهم: ایستگاه های روضه
باید در طول مســیر مثاًل در هر 50 ســتون یک خیمه 
روضه خوانی ثابت راه انداخت و هر نیم ســاعت یک بار 
یــک مداح و مرثیه خوان با نــوای گرمش دل ها را روانه 

قتلگاه نماید. 

منزل بیستم: نقالی و پرده خوانی
برای اجرای این طرح می توان قبل از عزیمت به ســفر، 
پرده هایــی را برای نقالی و پرده خوانــی آماده کرد و از 
آرایش سپاه حضرت)ع(، نحوه استقرار خیمه ها، ماجرای 
شب عاشــورا و به صف زدن تک تک یاران سیدالشهدا 

سخن گفت.

منزل بیست و چهارم: تکریم ستون دین
 برپایــی خیمــه تکریم نمــاز یــا همــان خیمه های 
خدام الصلوه توســط گروه های مســجدی، طالب جوان 
یا اعضای ســتادهای اقامه نماز و انجام کارهای فرهنگی 

مرتبط با اقامه نماز پیشنهاد منزل بیست و چهارم است.

منزل بیست و پنجم: انما المؤمنون اخوه
ترویــج روحیه برادری، اخوت، همدلــی و هم افزایی بین 
ملیت های مختلف حاضر در پیــاده روی اربعین با انجام 
کارهایی نمادین مثل خواندن دعای وحدت با دست های 
فشرده و درهم تنیده پیشنهاد طرح »انما المؤمنون اخوه« 

و یا طرح »امت واحده« ایمانی است.

منزل بیست و ششم: تشکیل ستاد محلی اربعین
یکی از ضروریات این حرکت بزرگ، تشکیل ستاد اربعین 
در هر مســجد و هیئت 50 نفر به باال و هر روستا و محله 
باالی 20 خانوار مخاطب است که از قبل برای برنامه ریزی 

این ایام تالش نماید.

منزل بیست و هفتم: اتخاذ نگاه تشکیالتی
در ستادهای اربعین محالت و شهرها می توان از افراد در 
کمیته های مختلف به کارگیری کــرد؛ مثالً برخی را در 
کمیته تسهیل امور زائران عضو کرد؛ عده ای را به عضویت 
در گروه تدارکات درآورد و از عده ای نیز در کمیته یا واحد 

تبلیغات دعوت به همکاری نمود. 

محمدمهــدی نجاتی: با پای پیاده مــی روی از نجف تا 
کربال. همراه با عطیه و جابر و به رســم همدردی با کاروان 
اسرای کربال. دوست داری سهمی داشته باشی در یاریگری 
حسین)ع( و کاری انجام بدهی که پیام قیام را به انسان های 
 بیشتری برسانی. درسی که از زیارت جامعه کبیره آموخته ای 
»و نصرتی لکم معده« یعنی آنکه »سهم یاریگری من برای 
شما« این است. در این مجال 40 طرح و پیشنهاد فرهنگی 
قابل اجرا در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در 40 بند یا 

منزل ارائه می  شود. باشد که ره توشه راهتان باشد. 

منزل اول: سهم اول یاریگری من
در ایــن راه گام هایم را با ســلوک برمــی دارم، خنده را به 
لبخندی و یا تبسمی مؤمنانه مختصر می کنم، کمتر حرف 

می زنم و بیشتر درنگ می کنم تا رمز سلوک را بفهمم.

منزل دوم: ارزان از کف مده
کم گفتن، کم خفتن و کم خوردن. یادم باشــد که من در 
این سفر تنها سه روز از 365 روز سالم را نذر ارباب بی کفنم 

کرده ام. نکند این سه روز را هم ارزان از کف بدهم.

منزل سوم: سفیر فرهنگی حسین)ع(
برای رساندن پیام قیام کربال به دیگران سه کار را فراموش 
نکن: نخست؛ آداب پیش از تشرف، چیزی مانند حاللیت 
طلبیدن از دیگران. دوم؛ آداب حین تشــرف و سوم؛ آداب 

پس از تشرف.

منزل چهارم: شعر و شعار زائر پیاده 
مــن در این ســفر »مدیر فرهنگــی« و مربــی تربیتی 
شــرکت کننده و مخاطبی به نام »خودم« هســتم. با این 
توصیف، داشــتن »یک شعر و یک شــعار« خاطره انگیز، 

الهام بخش و اثرگذار خواهد بود.

منزل پنجم: آماده تحلیل باش
در این منزل، کســب آمادگی قبلی برای تحلیل گری در 
زمینه دفاع از حق با جمع آوری مضمون و محتوا برای گپ 
و گفت وگوهــای دو یا چند نفره به مدت پنج تا 15 دقیقه 

الزم است. 

منزل ششم: شمر زمانه ات را بشناس
اگر خواستی شمر زمانه ات را بشناسی با کمی جست وجو 
در اینترنت به راحتی می توانی تصویری از اجساد کودکان 

چگونه می توانیم در مراسم پیاده روی اربعین حسینی سفیر فرهنگی کاروان کربال باشیم؟
annotation@qudsonline.ir

یادداشت

حجت االسالم محمد ساالر 

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑  ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎آ
(︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و  ﹈ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره  ١٣٩٨٫۴۵٠٩)

﹫︀﹝︊ــ︣ ا︻︷﹛ (ص)-  ﹙﹢ار︎  ــ︀️ اداری-︋  ﹫︣︗﹠ــ︡-︨  ︀ص)-︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (︨ــ ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن︠  ﹡ــ︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ 
ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︡ای ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩- ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا︑ــ︀ق ١٢١- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- ﹋︡︎︧ــ︐﹩ : ٩٧١٩٨۶۶٨٣٨ -                                                  

︑﹙﹀﹟ :  ٣٢٣٩٢٠٠٠-٠۵۶ ، ﹡﹞︀︋︣ ﹇︣ارداد﹨︀ :  ٣٢۴٠٠۵٢٣-٠۵۶
 ﹤ ﹫︣︗﹠︡، ﹝﹢ر﹨︀ی ز︡ان و ا︨﹊﹠︡ر︋  ــ︊﹊﹥ ︑︽︢﹥ و ︑﹢ز︹ و ا︧ــ︐﹍︀﹨︀ی ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر رو︨︐︀﹨︀ی در﹝﹫︀ن و︋  ︣وژه ا︗︣ای︫   ︎: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ع﹢︲﹢﹞ 

روش PC از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠١٨)
︣وژه : ︎︣وژه ︑﹛︀︭﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹫ و ا︗︣ای ︢︽︑ ﹤﹊︊︫ ︣︐﹞  ۵١٠٠﹥ ︋﹥ ﹇︴︣ ۴  ا﹠︘، ٢۴ ﹝︐︣ ︫︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ ﹁﹢﹐دی ︋﹥ ﹇︴︣ ۶ ا﹠︘ و ٨٨٣٠٠  ﹝︐︣ ︫︊﹊﹥  ︫︣ح ﹝︐︭︣ ﹋︀ر و ﹝﹏ ا︗︣ای︎ 
︑﹢ز︹ ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟، ﹡︭︉ ٣٠٠ ﹝﹢رد ا﹡︪︺︀ب ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟، و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︭︉ و ا︗︣ای ﹝﹊︀﹡﹫﹊︀ل ورودی و ︠︣و︗﹩ و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︨﹫﹢﹏ و ︋︣﹇﹩ ١ ﹝﹢رد ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر 

PC ٢۵٠٠ ﹝︐︣﹝﹊︺︉ ︋︣ ︨︀︻️ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ی ︎﹫﹞︀ن ︋﹥ روش ️﹫﹁︣︸ ﹤︋ ﹩︐﹠﹫︋︀﹋ TBS
﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ا︻﹑م ︫ــ︡ه در آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه- ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/١٣٩۴- 

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)- ارا ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤﹈ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
︀ر﹎︢اری   ︋︣ ︐︀د (︨︀︻️ ١٣:٣٠روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨) ︻﹑وه︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︑︀ ﹇︊﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨  ﹡﹊︐﹥ : ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫ 

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

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

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

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

︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ : • ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر٩٨/٠٧/٢۴  ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٣٠ 
• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  : ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١۴  

 ٩٨/٠٨/٢٠  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ ا︻﹑م •
• ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ٩٨/٠٨/٢٠ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/٢٢ 

• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٩/٠٣  
• ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ١۴:٠٠روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٩/٠٣- ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ ﹜︢ا ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ︋ــ﹥ آدرس (www.setadiran.ir) ا﹡︖ــ︀م︠ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . 
 ﹩︋︀و ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز ️﹁︀در ️︗ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹉ ︣﹨ ا﹨︡ ︫︡ و﹢︠ ︹در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︑﹢ز ﹅︣︵ زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د از﹐
︦ از  ︀︧️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را︎  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︋︀ و ️﹁︀ــ︐︀د در ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ از ﹩﹎ــ︡ه در آ ︀︧ــ︐﹩ ا︨ــ﹠︀د را ︑︀ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ذ﹋︫︣   ︋، ﹩﹀﹫﹋
 ️﹋︣ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١۴  )  ︑﹢﹏ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︫﹤ ︡ه (︨︀︻️ ١۵:٠٠روز︨   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑  ﹤﹡︀﹎︡ا︗ ️﹋︀  ︎ ﹈ رت﹢︭ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︋︀ر﹎︢اری در︨ 
 ️﹚﹞ ︀︑ ️﹛ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︎︦ از ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︫︡ه در ارز ︡﹫︀︑ ︀ی︐﹋︫︣ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن﹎

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︭﹢رت ﹁﹫﹢︑ ︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ر﹝︤ و ﹝︣﹝︀﹡﹥ وا ︡︣ا︨️︫  ︡ه ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ (︨︀︻️ ١٣:٣٠ ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٩/٠٣  )︋   ︫﹟﹫﹫︺︑
︀ً ارا﹥ ﹝︡ارك و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︋︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .  ﹠﹝︲

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir ︀ی︐︀︨ در ﹩﹎آ ﹟ا
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان جنوبى

﹋﹙﹫ــ﹥ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︎﹫︪ــ︣و ﹎﹙︡ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩١/۵١۴٩٣ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ٢۴٩ E ٩٣۵٢۴٩٨١۶٧٠٧١٨ و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ : ٨١٣٨:
﹥ ا﹇︀ی ︻﹙﹩ زار︻﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥  ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊︦ آی ﹝︡ل ١٣٨٧  ﹢دروی︎   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۵۶و٣۵  ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
اــ︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2657007 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
︀︊﹩ آق ﹋﹠︡ی  ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︻︷﹛︮   ︋S1412287559402

 .︫︡︀︋  ﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 
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۲۵
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ﹨︀چ ︋﹉ دا﹡ــ﹌ ﹁﹠﹌ ﹝︡ل ١٣٩۶ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۵۵ص۴٩   ︫﹤ ︀﹋︧︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉︋  ر﹡﹌︠ 
ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر FA173B0021355 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ NAAE4CFZ8HX034260 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︫﹊﹢را 
ا︐︪ــ︀م ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۹
۲۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤و︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︨﹞﹠︡ ︑﹫︌ 
ا﹊ــ︦ ٧﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ︋﹥ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای –  ﹝︐︀﹜﹫﹉ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨۵٢۴٨٣٩٩ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹑ک  ۵۴- ٧٢٧ ق ۶۵ ﹝﹀﹆﹢د  ــ﹞︀ره︎   ︫﹤  ︋٧٠٣٠٠۴١٩

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.
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آگهى مناقصه عمومى      ( نوبت اول)
١-د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩      ٢-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: دارای ر︑︊﹥۵ ر︫︐﹥ آب

www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨)️﹛ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو ️﹁︀در ﹏﹞ -٣
﹞ -۴﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢۴ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٧/٢٩  

﹢︑ ﹏﹞ -۵﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د
﹢︑ ️﹚﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١١      

٧-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀: ︨︀︻️ ٨:٣٠ ︊︮ روز ﹉ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١١︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

تضمين فرآيند اجراى كار (ريال)برآورد اجراى كار(ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

11,963,720,170600,000,000مرمت وبازسازى تاسيسات بند انحرافى و تغذيه مصنوعى دهنه اجاق198-13

9,501,022,804480,000,000مرمت وبازسازى تاسيسات شبكه آبيارى بيدواز298-14

12,996,313,727650,000,000مرمت وبازسازى تاسيسات شبكه آبيارى شيرين دره398-15

 ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 

 ︉﹡︀︖﹠ــ﹩ (﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢﹇️) ا﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹁︀رغ ا﹞
︖ــ️ ا... ر﹝︱︀﹡ــ﹩ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︵﹞︀︨ــ︉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︀دره از ا﹑م در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩   ︮٣٨۴ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫
︀دره از وا︡ دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ار︫︡ ر︫︐﹥ ︻﹞︣ان-︨︀زه︮ 
دا﹝︽︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︋ــ﹥  را  ﹝ــ︡رک  ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ دا﹝︽︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
دا﹝︽ــ︀ن ︋﹙ــ﹢ار ︪ــ﹞﹥ ︻﹙﹩ ︋︺ــ︡ از ﹝﹫︡ان ︨ــ︺︡ی 
آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ دا﹝︽ــ︀ن ﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩٣٩٩٩٨-
٣۶٧١۶  اداره دا﹡ــ︩ آ﹝﹢︠︐ــ﹍︀ن ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀﹫ــ︡. 
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︠﹢درو︎ــ︥و  ﹝︀﹜ــ﹉  ﹁︀ر﹝ــ︡ی  ﹝﹞︡﹁ــ︣خ  ا﹠︖︀﹡ــ︉ 
۴٠۵﹝︡ل ١٣٩٢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٧۴ ا︣ان ٣٩١ 
  NAAM01CA1DR534491 ︋︡﹡ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره   ۴١ ن 
﹁﹆ــ︡ان  ︋︺﹙ــ️    124K0245581 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د﹁︣وش ︑﹆︀︲ــ︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠ــ﹩ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︢﹋﹢ررا﹡﹞ــ﹢ده ا︨ــ️.﹜︢ا﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣﹋ــ︦ اد︻︀ــ﹩ 
١٠روز︋ــ﹥  ﹝ــ︡ت  ﹝﹢رد︠﹢درو﹝︢﹋﹢ردارد︸ــ︣ف  در 
اــ︣ان  ︫ــ︣﹋️  ﹁ــ︣وش  ︨ــ︀ز﹝︀ن  د﹁︐︣﹆﹢﹇ــ﹩ 
︠﹢درووا﹇︹ در︎﹫﹊︀ن ︫︨︣ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ﹞﹠︡﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︡︋. ︡︀﹩ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر︵︊﹅ 

︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣را﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 ︹︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︑﹢ز﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︋︣ق ︫﹞︀ل ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ١۴٩۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٢٠۵٧۶٠٠

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ︋︀ رای ︑﹞︀م ا︻︱ــ︀ی ︀︲︣ در 
 ﹤ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︡ت ︑︺︀و﹡﹩ از ︑︀ر ا︑﹞︀م︋ 
︀ل ︑﹞︡︡ ﹎︣د︡.(از︑︀ر ا︑﹞︀م  ﹝︡ت ٢,دو︨ 
﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٧,١٢,٠۵︑︀ ١٣٩٩,١٢,٠۵︋﹥ ﹝︡ت دو 

(︡︣د﹎ ︡︡﹝︑ ︨︀ل
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (۶٢٣٧۵٨)

/ع
۹۸
۰۹
۱۸
۱

س
,۹
۸۰
۹۲
۲۶

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ︑﹢س ا︫︐︀ت︫   آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣٨٩٠٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣١٩١٠۵

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡: 
 ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝٠٩٣٢١۴٢٨٢۶ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︫ــ﹞︀ره ﹤︋ ﹩︋︀﹇﹢﹡ ﹩﹝﹫︺﹡ ︡ی﹞
 ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩۴٣٣٢۴٧۵٠ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ﹩︋︀﹇﹢﹡ ﹩﹝﹫︺﹡ ︡﹫︖﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨
ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و ︀︫︧ــ︐﹥ ︫ــ︖﹫︺﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢۶١٣٩۴٠ ︋﹥ ︨﹞️ 
 ، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︫ــ︣﹋️ از︺︑ ︀دار و︋ ︣ه .﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻
︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱ــ︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ی 
 ️﹫﹨ ــ﹩ از ا︻︱︀ی﹊ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦ــ﹫ر ︉︀﹡ ︋ــ︀ ا﹝︱︀ی ︀ ︣ه و︡﹞ ️ــ﹫﹨

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞
 ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٣٢٢٠١)

/ع
۹۸
۰۹
۲۶
۸

ت اول
نوب

/ع
۹۸

۰۸
۹۹
۰

آگهى مناقصه-نوبت دوم
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻
(︡︡︖︑) ١- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو

٢- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︎︀رک دا﹡︩
﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن
٩٨/٨/۴ ️︀︽﹛ ٩٨/٧/٢۴ ﹤︠ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢

٣- ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️.
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٨/٨

﹫︪ــ︐︣، ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و  ٧- ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه-﹡﹢︋️ دوم 
︭﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار  ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ شـهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

.︡︀﹝﹡
(︡︡︖︑) ١٣٣ ﹜﹫︧﹫  ︋﹩︧﹋︀︑ -١

(︡︡︖︑) (﹩﹚︺﹁ ︀رواش﹋) CNG ︀ه﹍︀︗ ︉﹠︗ ﹩︋﹢﹠︗ ٢- ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ در ︗︀﹡︊︀زان
 ︣  ︫︴ ٣- ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا﹨︀﹍︐︧︀ی ا︑﹢︋﹢س︨ 

۴- وا︡ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︫﹞︀ره ١٨، ١٩ و ٢٠  ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫︡﹝︣︑︱﹩
(︡︡︖︑) ﹤︀︨︀ژ ︗﹢اد ︀ر﹋﹫﹠﹌ ︫﹞︀ره ٢ ︫︣داری وا﹇︹ در ︗﹠︉︎   ︎-۵

(︡︡︖︑) دام ﹩︐︺﹠ ﹍﹡ -۶︡اری، ﹡︷︀﹁️ و و︮﹢ل ︻﹢ار︲︀ت ﹋︪︐︀ر﹎︀ه ﹡﹫﹞﹥︮ 
﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ٧- وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︠ 

﹆﹫︹ ︗️ ا︗︣ای ︵︣ح ︑﹀﹊﹫﹉ ز︋︀﹜﹥  ︋️︪ ٨- ز﹝﹫﹟ ︗﹠︉︋ 
﹩︱︑︣﹞︡﹫ ︺︡ی وا﹇︹ در ا﹝︀﹝︤اده︨   ︋۵ ︀﹝﹠﹫  ︨︉︭﹡ ﹏﹞ ﹟﹫﹞٩- ﹇︴︺﹥ ز

١٠- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک ︋︀﹡﹢ان
شرايط مزايده:

١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٧/٢۴ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۴/٩٨/٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٨/٨ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋-۶

︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩-۵۵٢٢٧٧٠١-۴

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸

۰۸
۹۸

۸

 آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت اترک کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 14006326884
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید علی زاده به شماره ملی 0639435823 
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدفرزام بدری فریمان به شماره ملی 0639834639 بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت 
مدیره و آقای فردین طراقی فرد به شماره ملی 0639401368 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . -کلیه قرارداد ها 
و اس��ناد رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک , س��فته , برات و اوراق بهادار با امضای منفرد آقای حمید علی زاده )رئیس هیئت 
مدیره( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد آقای حمید علی زاده)رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )623772(

/ع
98
09
18
2

آگهی تغییرات شرکت گالب نوش البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 7227 و شناسه ملی 10980059226
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و حساب سود وزیان 
س��ال مالی منتهی به29 اسفند 1397 مورد تصویب قرارگرفت. 2- خانم زهرا مکارمی شریفی به شماره ملی:4322846424 آقای 
حامد مهدی زاده به شماره ملی: 4322763170 آقای ابوالفضل مهدی زاده به شماره ملی: 4322752918 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت 2س��ال انتخاب گردیدند. 3- آقای داود صادقی به ش��ماره ملی: 4322751563 به س��مت بازرس اصلی و آقای 

حمیدرضا لشکری به شماره ملی:0039465675 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )632252(

/ع
98
09
22
9

آگهی انتقالی شرکت پترو جوش چهارمحال سهامی خاص به شماره ثبت 518118 و شناسه ملی 10340115002
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,26 وآگهی مکانیزه 139830400901034174منضم به نامه شماره 
98,108974م��ورخ1398,06,05 اداره ثب��ت ش��رکتهای س��هامی محل ش��رکت   از آدرس قبلی ب��ه آدرس جدید: اس��تان چهارمحال 
وبختیاری ، شهرس��تان ش��هرکرد ، بخش مرکزی ، ش��هر هفش��جان، شهید عباسی ، خیابان موس��وی ، خیابان کمیل ، پالک -7 ، طبقه 
همکف کد پس��تی : 8841833518 تغییر یافت و در این اداره تحت ش��ماره11087 ثبت گردیدوجهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )632527(

/ع
98
09
23
1

س
,9
80
91
96

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی یاسر تجارت نور خاورمیانه درتاریخ 1398,04,27 
به شماره ثبت 68841 به شناسه ملی 14008477340

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی 
مج��از داخل��ی و خارجی تجارت کلیه کاالهای مجاز فعالی��ت در زمینه تجارت زمینی هوایی دریایی خرید و فروش وتوزیع و پخش و حق العملکاری کاال و 
واردات و صادرات و انجام کلیه امور مربوط به ثبت س��فارش امور گمرکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ,فردوسی ، خیابان برادران 
ش��هیدنوربخش 6 ، بلوار فردوس��ی ، پالک 0 ، مجتمع تجاری آهن مش��هد ، طبقه همکف ، واحد 12 کدپس��تی 9185993388 س��رمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای غالم نبی نوری به شماره فراگیر 121073266 دارنده 900000 ریال 
س��هم الش��رکه خانم شکریه نوری به شماره فراگیر 121075303 دارنده 100000 ریال س��هم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای غالم نبی نوری به شماره 
فراگیر 121073266و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ش��کریه نوری به ش��ماره فراگیر 
121075303و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک 
، س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د.

بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630599(
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 آگهی تغییرات شرکت توس اشتات سهامی خاص به شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 10380319105
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم( مورخ 1398,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای 
هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مهدی نعیمی نوقابی با کد ملی 0932142826 ، مجید نعیمی 
نوقابی با کد ملی 0943324750 ، شایس��ته ش��جیعی با کد ملی 0702613940. موسس��ه حسابرس��ی پارسیان حسابرس افق 
بعنوان بازرس اصلی و احسان خادم شرقی به شماره ملی 0941096671 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 
گردیدند.روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت مورد تایید قرار گرفت. ترازنامه وحس��اب سود وزیان 

سال مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632205(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات تأمین نیروی انسانی تنگ مزی مهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 460 و شناسه ملی 10980095862
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضاء هیئت مدیره و سمت 
آنها بمدت دو س��ال تا تاریخ 1400,06,16 به قرار ذیل تعیین گردیدند: -آقای حیدرحیدری بش��ماره ملی 4520096499 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره -آقای حسین پیری پشتکوهی زاده بشماره ملی 4529719286 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم فرشته صیادی 
بسمت بشماره ملی 5810010717 بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره- 2-کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل 
چک س��فته برات وغیره وس��ایر مکاتبات عادی اداری با امضاء آقای حیدر حیدری و مهر شرکت معتبر میباشد 3- خانم فرشته منوچهری 
بش��ماره ملی 5810036570 به عنوان بازرس اصلی و خانم زمرد پیری پش��تکوهی بشماره ملی 5810008461 بعنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردید . 4-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
 . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )630917(
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 آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت ماد شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 41726 و شناسه ملی 10380575777

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد غفاریان طوسی به شماره ملی 
0067414007 با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق ش��رکت کل س��هم الش��رکه خود را از ش��رکت دریافت نمودند و از ش��رکت خارج 
گردیدند . س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید لیست 
س��هامداران بعد از کاهش س��رمایه : آقای مازیار قدیری کاوه به شماره ملی 0939894661 دارای 500000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا 

سلیمانی به شماره ملی 0920209114 دارای 500000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630601(

س
,9
80
91
97

آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت ماد شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 41726 و شناسه ملی 10380575777

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای مازیار قدیری کاوه به ش��ماره ملی 
0939894661 به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا س��لیمانی به ش��ماره ملی 0920209114 به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره ومدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – سفته 
– بروات – قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرش��رکت 

معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630600(

آگهی تغییرات ش�رکت پویا تجارت 
ماد ش�رکت با مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 41726 و شناسه ملی 

10380575777
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,06,09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : با توجه به اس��تعفای آقای حام��د غفاریان 
طوس��ی به ش��ماره ملی 0067414007 از عضویت 
هیئت مدیره شرکت ، آقای مازیار قدیری کاوه به 
ش��ماره ملی 0939894661 و خانم زهرا س��لیمانی 
به شماره ملی 0920209114 به سمت اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630602(
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 آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی 
مروارید آبی ش�رکت با مس�ئولیت 
محدود به ش�ماره ثب�ت 10393 و 

شناسه ملی 10380261142
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,11 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، قاس��م آباد ، بلوار اندیشه 
، خیاب��ان رازی 9 ، پالک 0 ، مجتم��ع تجاری دریای 
نور بارثاوا ، طبقه همکف کدپس��تی 9189977992 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )630598(

س
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 24 مهر 1398  17 صفر 1441 16 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9089 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

این روزها در بورس چه خبر است؟
اسیر نوسان گیر ها نشوید

فرزانه غالمی: بورس، از دور روز پیش، افت شاخص را در پیش گرفته تا اینکه دیروز، 
سراپا قرمز پوشید. دیروز و در اتفاقی کم سابقه در ماه های اخیر، ۳۳۰ سهم در بورس 
و 1۵1 سهم در فرابورس با کاهش قیمت روبه رو شدند. درنهایت بازار با افت 11 هزار 
واحدی مواجه شد و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی تا ۳۰۸ هزار و ۹۷۸ واحد پایین 
آمد. در روزی که باید آن را »روز بد« بورس در ماه های اخیر دانست، متقاضیان فروش، 
بیشــتر و صف عرضه فشرده تر شد و به طور مشخص، بخت با برخی پتروشیمی ها، 

پاالیشی ها و فوالدی ها یار نبود. 

 ریزش مقطعی است
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ما افت 11 هزار واحدی شاخص 
بورس در روز گذشته را مقطعی دانست و از سهامداران تازه وارد خواست، صبور باشند 

و با هر افت قیمت ناچیزی، بازار را ترک نکنند.
علی جعفری اما معتقد است با توجه به آغاز نیمه دوم سال، بخشی از افت شاخص 
قابل توجیه و اتفاقی است که همه ساله تکرار می شود. او می گوید: معموالً در 6 ماهه 
اول سال، شرکت ها عملکرد بهتری دارند و با آغاز نیمه دوم، شاهد اندکی افت هستیم. 
افت دیروز اما پس از رشدهای قابل توجه این ماه ها به یاد ماندنی خواهد بود و ناشی از 
خروج تازه واردهای عجول از بازار است. به گفته وی با راکد و آرام شدن بازار امالک، 
مستغالت، ارز و طال، نقدینگی تازه ای به بورس یورش آورده، چرا که به طور میانگین 
در نیمه اول امسال ۸۰ درصد بازدهی به سهامداران رسیده اما همین تازه واردها به 
محض وقوع افت های ناچیز هم احساس ناامنی کرده و بازار را ترک می کنند، چرا که به 
دنبال بازدهی بیشتر هستند. جعفری خاطرنشان کرد: تازه واردها اقدامی درست و بجا 
برای هدایت نقدینگی به بورس انجام داده اند، اما چون شناخت کافی و حضور باکیفیت 

ندارند، حبابی در بازار ایجاد کرده اند که در حال ترکیدن است.
وی گفت: بخشی دیگر از این افت هم از رفتار طبیعی بازار ناشی شده و معموالً پس 
از یک دوره رشد صعودی، بازار باید خود را اصالح کند، بنابراین شاهد افت هستیم. 
به باور وی این افت، در حالی رخ داده که شــرکت های بورسی عملکرد بسیار خوبی 
دارند و اگر سهامداران مبتدی، اندکی صبر به خرج دهند با انتشار گزارش 6 ماهه اول 

شرکت ها تا پایان مهر ماه، دوباره بورس به رشد خواهد رسید.
جعفری ادامه داد: از نظر سیاســی، تنشی به بورس وارد نشده و حتی می توان گفت 
اوضاع آرام است، اما سهامدار مبتدی همچون آهو گریزپاست و به محض افت اندک، 
بازار را رها می کند. واقعیت این است که اوضاع مالی شرکت ها تعیین کننده وضعیت 
بازار است، نه اخبار و مسائل سیاسی؛ گروه هایی مانند فوالدی ها و پتروشیمی ها حتی 
در مقیاس جهانی هم جزو موفق ترین ها و سودده ترین ها هستند و نباید با شتاب زدگی 

مبتدیان، دچار افت شاخص شوند.
وی پیش بینی کرد تا یک هفته آینده این افت ادامه داشته باشد، اما با انتشار صورت های 

مالی قابل توجه شرکت ها در 6 ماهه اول سال، بار دیگر بورس سبز خواهد شد. 

  برای خرید سهام سراغ حرفه ای ها بروید
احمد جانجان هم به خبرنگار ما می گوید: پدیده ای با عنوان نوسان گیری در اقتصاد 
کشور رایج شده که خیلی ها را به خاک سیاه نشانده است. متأسفانه عده ای با تبلیغ 
بازاری خاص مردمی را که به فکر ارزش پول خود هستند و تجربه ای در بورس ندارند 

به خرید و فروش سهام دعوت می کنند.
وی با بیان اینکه رشد سهام در شرکت های کوچک، غیرواقعی و حاصل معامله این 
شــرکت ها با قیمت باالتر و با بازارگرمی برخی افراد سرمایه دار بی اخالق است، ادامه 
می دهد: به تازگی غیرحرفه ای ها به خاطر این حباب ها، به طور میانگین ۳۰۰ درصد در 
بورس سود کردند در حالی که حرفه ای  های بازار حدود ۸۰ درصد بازدهی را دیدند. 
همین سودهای جذاب، بسیاری از مردم را به خرید گران سهام غیربنیادی ترغیب کرد؛ 
مردمی که به جای مشاوران مالی و تحلیلگران اقتصاد کالن به معامله گران و دالالن 
مراجعــه می کنند. وی به تازه واردهای بازار ســرمایه توصیه می کند از ورود و خروج 

هیجانی به بازار بپرهیزند و بازیچه نوسان گیرها نشوند.

کارشناسان در گفت و گو با قدس سخنان رئیس جمهور را تحلیل کردند

بنزین در ایران ارزان است؟
 اقتصاد/ زهرا طوسی وقتی بحث گرانی 
بنزین در سایر کشورها در مقایسه با قیمت 
آن در ایران توســط رئیس جمهور مطرح 
 شد تا وی باب تغییرات در نحوه نرخ گذاری 
حامل های انــرژی را باز کند، این موضوع 
از ســوی افکار عمومی عنوان  شد که آیا 
قیمت ها را باید نسبت به درآمد سرانه آن 
کشورها یا قدرت خرید مردم در نظر گرفت 
یا به واقع قیمت بنزیــن در ایران ارزان تر 

است؟
رئیس جمهور گفت که قیمت حامل های 
انرژی و سوخت عادالنه و مناسب نیست و 

باید درباره آن فکر شود.
روحانی با مقایسه قیمت سوخت که اکنون 
به ازای هر لیتر در ترکیه 1۵ هزار تومان، 
در اروپــا ۲۰ هزار تومان و در کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس 6 هزار تومان 
اســت، تأکید کرد: ما به دنبال آن نیستیم 
کــه قیمت بنزین 1۵ یــا ۲۰ هزار تومان 
شــود، در عین  حال به فکر تغییرهایی در 
این زمینه هستیم، البته به صورتی که بار 

سنگینی بر مردم تحمیل نشود.
طبــق قانون هدفمنــدی یارانه ها مصوب 
سال 1۳۸۹ قیمت فروش داخلی سوخت 
به تدریــج تا پایــان برنامه پنجــم باید به 
۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس نزدیک 
می شــد. اما در محدود دفعاتی که دولت 
دســت به اصالح قیمت ها زد نتوانســت 
آن را بــه فوب خلیج فــارس نزدیک کند 
و البتــه در ســال هایی که 
گذشــت دولــت و مجلس 
خاص  مالحظــات  و  دالیل 
خود از جمله کنترل تورم و 
آثار روانی ناشــی از افزایش 
قیمــت ســوخت و کاالها و 
درنهایت زندگی مردم را مد 
نظــر داشــتند.جدا از اینکه 
سیاست گذاری های کج دار و 
مریز دولتی و پیش بینی های 
برخی اقتصاددانان از تغییرات 
قیمت در حــوزه حامل های 
انرژی تا چــه حد با واقعیت 

سازگار است؟
اینکه  معتقدند  کارشناسان 
در برخــی کشــورها مردم 
مبلغ باالیی بــرای خرید بنزین پرداخت 
می کنند نباید مالک مناسبی برای ارزانی 
یــا گرانی بنزین از ســوی دولت در نظر 
گرفته شود، چرا که معموالً این قیمت ها با 
توجه به درآمد ســرانه آن ها رقم معقولی 

محسوب می شود.
 

 ایجاد موج جدید تورمی 
با گران کردن بنزین 
جبرائیلــی،  یاســر 
اقتصادی  کارشناس 
که  اســت  معتقــد 
به  تــورم نقطه  نرخ 
نقطه شهریور 1۳۹۸ 

نســبت به مرداد 6۴ درصــد )6.6 واحد 
درصــد( کاهش یافته و این میزان کاهش 
را از بــرکات تحریم صــادرات نفت ایران 
می داند و تأکید دارد: دولت آقای روحانی 
با استدالل های غلط، در پی افزایش قیمت 
بنزین است و اگر این اتفاق بیفتد، متأسفانه 
موج جدید تورمی در کشــور ایجاد شده و 
اثر تحریم نفت بر کاهــش تورم را از بین 

خواهد برد. 
وی بیان می کند: آقای روحانی اســتدالل 

کرده اند که قیمت بنزین در اروپا ۲۰ هزار 
تومان است. باید گفت در اروپا قیمت بنزین 
۲۰ هزار تومان نیست، به طور میانگین 1.۴ 
یورو است و این قیمت باید با قدرت خرید 
دســتمزدبگیران اروپایی مقایسه شود. در 
اکتبر ۲۰1۹ قیمت بنزین در فرانسه 1.۵1 
یورو است. حداقل دستمزد هر ساعت کار 
در فرانسه برای سال جاری میالدی 1۰.۰۳ 
یورو در نظر گرفته شــده است. یعنی یک 
کارگر فرانسوی با یک ساعت کار، می تواند 

6.6۴ لیتر بنزین خریداری کند. 
در ســال ۹۸، مزد هر ســاعت کار عادی 
کارگران ایرانی 6هزار و ۸۹۸ تومان تعیین 
شده است. یعنی کارگر ایرانی با یک ساعت 
کار می توانــد 6.۸ لیتر بنزین هزار تومانی 
خریداری کند. چنانکه مالحظه می کنید، 
قدرت خرید بنزین کارگر ایرانی و فرانسوی 

با یک ساعت کار، تقریباً برابر است. 
به بــاور وی گران کردن یکبــاره قیمت 
بنزین، هم به زیان دولت )چون بزرگ ترین 
مصرف کننده اســت و بزرگ ترین متضرر 
تورم خواهد بود( هم به ضرر ملت است و 
هم خالف راهبرد مقابله با تحریم اســت و 

دولت نباید این اشتباه را مرتکب شود.

 کارت سوخت باید همگانی شود
قربــان،  نرســی 
در  انرژی  کارشناس 
خبرنگار  با  گفت و گو 
ما نرخ بنزین و دالر 
را دو عاملی می داند 

که در کشــور ما می تواند بر شاخص تورم 
تأثیرگذار باشــد. وی می افزاید: در اروپا و 
کشــوری مثل ترکیه گران شــدن دالر یا 
ســوخت، تغییری بر ســایر شاخص های 
قیمتی نمی گــذارد اما در کشــور ما این 
دو عامل به شــکل روانی به سایر مسائل 
اقتصادی مرتبط می شود، در نتیجه افزایش 
قیمت بنزین به افزایش تورم منجر خواهد 

شد.
قربان با اشاره به ضرورت اصالح نرخ قیمت 
حامل هــای انرژی تأکید می کند: دولت ما 
با فروش هر لیتر بنزین فقیرتر می شــود، 
چرا که مخارج و هزینه های تولید آن برای 

دولت بیشتر اســت، در صورتی که وقتی 
دولت ترکیه بنزین را می فروشد ثروتمندتر 
می شــود، چون مالیات می گیرد، بنابراین 
باید تدبیری اندیشید تا اصالح قیمت بنزین 
طوری انجام شــود که نه فشاری بر اقشار 
ضعیف وارد و نه دولت در این باب متضرر 
شــود؛ در این مسیر احیای کارت سوخت 

می تواند راهگشا باشد.

 تقابل شیوه فعلی توزیع سوخت 
با عدالت 

وی با اشــاره به اینکه شــیوه فعلی توزیع 
ســوخت با عدالت اجتماعــی تقابل دارد، 
توضیح می دهــد: اگر کارت ســوخت با 
سازوکارهایی که می تواند تعریف شود در 
اختیار همه اقشــار جامعه قرار بگیرد، در 
حالی کــه در بازه مشــخصی بابت خرید 
سوخت تأمین اعتبار شود، در این صورت 
طبقات ضعیف تر که خودرو سواری ندارند 
می تواننــد این مبلغ را خــرج هزینه های 
مختلف مانند قبض هــای آب و برق خود 
کنند یــا اینکه یارانه ســوخت خود را به 
کســانی که مصرف بنزین بیشتری دارند 
بفروشــند و متعاقباً افــرادی که خودرو 
داشــته و مصرف باالتری نیز دارند پس از 
استفاده از سهمیه خود، در صورت مصرف 
بیشتر باید پول بیشتری نیز بابت استفاده 
از بنزین بپردازند؛ به این شکل همه افراد 
از این یارانه سوخت به یک اندازه بهره مند 

می شوند.
وی تأکید می کند: این کار در دســتور کار 
دولت بوده و اگر پیاده سازی شود با وجود 
گران کردن قیمت بنزین، به خاطر پرداخت 
یارانه سوخت به همه افراد، تغییرات قیمتی 
ناشــی از اصــالح نرخ حامل هــای انرژی 
تأثیری بر معیشــت مردم نخواهد داشت 
و تنها نیاز به نهایی شــدن و اخذ تصمیم 

قطعی در این باره از سوی دولت دارد.

  اصالح نرخ همزمان 
با توانمندی اقشار ضعیف

دکتر وحید ارشــدی، تحلیلگر مســائل 
اقتصادی نیز در گفت و گــو با خبرنگار ما 
می گوید: قیمت ســوخت باید متناسب با 

نرخ تورم تغییــر کند و نباید به بهانه های 
مختلف نرخ ســوخت و حامل های انرژی 
سرکوب شــود، چون فشــرده شدن فنر 
قیمتی در این بخش در جای دیگری رها 
شده و تأثیرات نامناسبی در بلند مدت بر 

اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
با این حــال اینکه مــا بخواهیم قیمت 
بنزین در کشور خودمان را با کشورهای 
دیگــر مقایســه کنیم نیز کار درســتی 
نیســت، چــون ارزش پول در کشــور 
ما به شــدت کاهش یافته و نمی شــود 
قیمت های دالری را در اقتصادهای دیگر 

با ریال خودمان قیاس کنیم.

 قیمت بنزین متناسب با درآمد 
مردم است

دکتر وحید ارشــدی 
یــادآور می شــود: به 
نظر می رســد ما در 
ایران بســیار کمتر از 
پول  کشــورها  دیگر 

می پردازیم، ولی باید توجه داشت که ارزش 
پــول و از آن طرف توانمندی و قدرت خرید 
مردم با توجه به میزان درآمدشــان کاهش 
یافته است، پس مبلغی که مردم بابت خرید 
بنزین می پردازند متناسب با درآمدشان است.

ارشــدی تصریح می کند: بایــد پذیرفت 
اختالف قیمت های ســوخت بین جوامع 
به شدت موجب قاچاق آن می شود و باید 
راهکاری اندیشــید که هم جلو این اتفاق 
گرفته شــود هم قدرت خرید مردم تحت 

تأثیر این افزایش قرار نگیرد.
 به نظر می رســد باید قانون هدفمندی 
یارانه ها درســت اجرا شــود و از حالت 
ثبات خارج نشــود، یعنی اقشار نیازمند 
شناســایی شده و همزمان با گران شدن 
ســوخت یارانه بیشتری از دولت دریافت 
کرده و توانمند شــوند تا این گروه از دو 
طرف تحت فشــار قــرار نگیرند.در عین 
حــال دهک های برخــوردار باید قیمت 
بپردازند،  را خودشــان  سوخت مصرفی 
این کار باید طبق قانون و به تدریج اتفاق 
بیفتــد تا تبعات ناشــی از اصالح قیمت 

سوخت دامنگیر مردم نشود.

فرزندان ناراضی یا شکرگزار؟

امیر خانی: حتماً شما هم این موضوع را 
در اطرافیانتان زیاد می بینید: فرزندانی که 
برای عقب نماندن از دوستانشان فهرستی 
از خواســته های اقتصادی اعــم از خرید 
وسیله و ثبت نام در کالس خاص و... دارند 
و والدینی که همیشــه درحــال نالیدن از 
خرج های سرسام آور فرزندان خود هستند 
و البته همیشــه هم به خواسته های آن ها 

تن می دهند!
اغلب این والدین در بهترین حالت در برابر 
خریدی مثل تبلت، شرط می گذارند: »برای 
داشتن آن، باید پس انداز کنی« و آن وقت 
به بهانه های مختلف، پولی »اضافی« به او 
می رســانند تا در قلکش بیندازد و کم کم 
پــول تبلت جور شــود. اگر بــا این روش 
دنبال تربیت اقتصادی فرزندتان هســتید، 
بایــد بدانید او با ایــن کار چیز زیادی از 
واقعیت زندگی اقتصادی نخواهد آموخت؛ 
البته این روش بســیار بهتر از آن اســت 
که بالفاصله هرچه خواســت برایش مهیا 
کنیم؛ ولی او باید ســختی پس انداز کردن 

یا برنامه ریزی را هم بیاموزد.
او باید بفهمد که رســیدن بــه این تبلت 
مستلزم داشتن »صبر« و »انضباط مالی« 
اســت. باید بیامــوزد که برای رســیدن 
بــه خواســته اش مجبور اســت از برخی 
چیزهایی که همیشه در دسترس داشته، 
بگذرد؛ مثــاًل از خرید فــالن خوراکی یا 

بهمان اسباب بازی صرف نظر کند.
او بایــد بفهمد برای رســیدن به هدفش 
باید از برخی خواســته های کم ارزش ترش 
بگذرد. همانند زمانی کــه برای موفقیت 
در کنکور یا یک رشــته ورزشــی، باید از 
برخی لذت ها و تفریح ها چشمپوشی کند 
و وقتش را صرفاً به آن کار اختصاص دهد.

فرزندتــان  بــرای  کودکــی،  همــان  از 
دفتــری آماده کنید کــه در آن آرزوها و 
خواسته هایش را نقاشــی کند یا بنویسد. 
سپس هر از گاهی همراه با او به این دفتر 

سری بزنید:
- اینجا نوشته ای که داشتن یک مدادرنگی 
۲۴ رنگ آرزوی بزرگ تو بوده است و چند 

وقت بعد آن را برایت خریدم.
- اینجا نوشــته ای که داشــتن دوچرخه 
آرزوی تو بوده است و در تولدت بابا برایت 

گرفت.
- اینجــا نوشــته ای »ای کاش مــن یک 
تبلت داشــتم« حاال با تــالش خودت به 
آن رســیده ای. تالش تو گذشتن از خرید 
چیزهــای کم اهمیت تر برای رســیدن به 

هدفت بوده است.
با مرور هریک از آرزوها، قصه رســیدن به 
آن را بیان کنید. با این داســتان ها خیلی 
راحت می توانیم بــه فرزندان بیاموزیم که 
پول، نتیجه کار و تالش است و داشته های 
او برخی با لطف دوســتان و فامیل، برخی 
با کار کردن بیشــتر پدر و برخی با تالش 

خود فرزندتان تهیه شده است.
سپس با همدیگر از برآورده شدن این آرزوها 
شــکرگزاری کرده و برای رسیدن به دیگر 

خواسته ها، برنامه ریزی و زمان بندی کنید.

 باید قانون 
هدفمندی یارانه ها 
درست اجرا شود 
و از حالت ثبات 
خارج نشود، یعنی 
اقشار نیازمند 
شناسایی شده و 
همزمان با گران 
شدن سوخت 
یارانه بیشتری از 
دولت دریافت کرده 
و توانمند شوند

بــــــــرش
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ــم شماره شناسنامه8 *2. تقى اردستانى  ــتانى نام پدر: قاس 1.متقاضى فوق الذكر آقا/خانم نام : محبوبه اردس
نام پدر: قاسم ش ش121* 3. فريدون اردستانى نام پدر : قاسم ش ش2* 4. فاطمه اردستانى نام پدر: قاسم 
ــتانى نام پدر: قاسم ش ش116// اينجانب با انجام تشريفات مقدماتى درخواست  ــين اردس ش ش7* 5. حس
مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد وياوصيت نامه ازمتوفى دارا باشد ازتاريخ نشرآگهى 

ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد326خ/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــكونى  ــتگاه آپارتمان مس ــك دس ــدانگ ي ــرى مالك شش ــه جعف ــم مهدي ــعارميدارد: خان ــيله اش بدينوس
ــده  ش ــزى  مفروزومج ــى  ثبتى10909فرع ــالك  پ ــى  قطعه12تفكيك ــاحت106/06مترمربع  بمس
ــل ثبت الكترونيك  ــند مالكيت آن ذي ــط كه س ــهرورامين بخش بهنام وس ــالك111 *اصلى  واقع درش ازپ
139620301060002272باشماره چاپى854285 الف95 بنام وى صادروتسليم شده است وبموجب سند 
ــعبه مركزى تهران مى باشدبا تسليم  ــكن ش ــماره31999مورخ96/4/14دفتر19ورامين دررهن بانك مس ش
ــده ذيل شماره22464مورخ97/9/8دفتراسنادرسمى شماره19 ورامين  ــهاديه گواهى امضاءش دوبرگ استش
مدعى است كه اصل سند مالكيت بعلت جابجايى مفقود گرديده است وتقاضاى صدورالمثناى سند مالكيت 
ــه اصالحى قانون ثبت دريك نوبت جهت اطالع  ــت كه مراتب برابرماده120آيين نام ملك مذكوررانموده اس
ــند مالكيت در نزد خود ميباشند  ــى مدعى انجام معامله ويابودن اصل س ــود تاچنانچه كس عموم آگهى ميش

ــارآگهى ظرف مدت ده(10)روز مراتب اعتراض خودراكتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين  ازتاريخ انتش
ــيد اخذ نمايد بديهى است درصورت عدم اعتراض درمدت قانونى طبق مقررات سند مالكيت  اداره ارائه ورس

المثنى  بنام متقاضى صادرميگردد502/م الف  // رونوشت به:ستاد اجرائى فرمان حضرت امام(ره)
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم  ــت ملك مورد آگهى وباتس ــند مالكي ــدن س ــاج رضايى فرزند حكمعلى بااعالم مفقود ش ــم خانمت خان
استشهاديه گواهى امضاءشده ذيل شماره 139844451256000513مورخ1398/7/16دردفتراسناد رسمى 
ــت وارده بشماره 139885601046004572مورخ1398/7/16تقاضاى صدور  شماره6پيشوا و طى درخواس
المثنى سند مالكيت رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 
ــى از114 * اصلى واقع دربخش  ــماره پالك : 1677فرع ــام خانوادگى : خانم خانمتاج رضايى2.ش ــام ون 1. ن
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان  ــوخته3. علت ازبين رفتن : نقل وانتقال خالصه وضعيت مالكيت : شش بهنام س
ــوم  ــاحت78/34مترمربع قطعه5تفكيكى بانضمام پاركينگ قطعه س ــع جنوبى طبقه اول به مس ــع درضل واق
بمساحت12مترمربع تحت پالك1677فرعى از114 اصلى مفروزومجزى شده1583واقع درقراكرد جزءبهنام 
سوخته پيشوا به دفترالكترونيكى139620301046001616بنام خانم خانمتاج رضايى ثبت وسند مالكيت 
ــترى بشماره چاپى886551/ب/ 95صادروتسليم گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت  كاداس
ــبت به ملك موردآگهى  ــند مالكيت المثنى نوبت اول مراتب اعالم تاهركس نس ــت صدورس اوليه و درخواس
معامله كرده كه درقسمت چهارم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تنظيم نمايد وچنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناى سند 
ــوا خ دكترشريعتى  ــانى ثبت محل : پيش ــليم خواهد كرد./ نش مالكيت راطبق مقررات صادر وبه متقاضى تس

طبقه دوم درمانگاه فردوس 199م/ الف
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

اجراييه
ــوا مسكن مهرخورشيد هشتم  ــانى محل اقامت : پيش ــخصات محكوم له : رعنا بهبويى نام پدر: خانلر نش مش
ــول المكان // محكوم به :  ــانى محل اقامت : مجه ــخصات محكوم عليه : رقيه ميرزايى نش الله 8 واحد3 مش
ــوراى حل اختالف شهرستان پيشوا وراى شعبه دادگاه  ــش ش بموجب دادنامه84 درتاريخ 98/2/25 حوزه ش
ــت .محكوم عليه محكوم است : بپرداخت مبلغ شصت ميليون  ــتان پيشواكه قطعيت يافته اس عمومى شهرس
ــى وتاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست  ــته ومبلغ1460000ريال بابت هزينه دادرس ريال بابت اصل خواس
97/9/29تايوم الوصول كه محاسبه آن بعهده واحد محترم اجراى احكام ميباشد درحق محكوم له // باستناد 
ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى. اجتماعى. فرهنگى.محكوم عليه مكلف 
است تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روزمفاد آنرااجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت محكوم به وياانجام 
ــتان  ــترى شهرس تعهدمفاد راى رابدهد در غيراينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگس

پيشوا تحويل خواهد شد 125/م الف
رييس شعبه 6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى
 و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــات مالكانه مفروزى  ــناد و امالك منطقه دو قم تصرف ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
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 139860330002017204 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000619 
ــده  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از / شش آقاى/خانم  رنا پژك فرزند محمد در قس
بمساحت 50/55 مترمربع پالك شماره فرعى از 2302/1142 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. سند 

مالكيت مشاعى در دفتر 426 صفحه 122 به نام متقاضى ثبت مى باشد. (م الف 3355 )
2ـ رأى شماره 139860330002015346 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002916 
آقاى/خانم  بتول باريكلو فرزند ابوالحسن در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
ــده بمساحت 172/66 مترمربع پالك شماره فرعى 53 از 2338 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم.  ش
مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از كبرى آشتيانى ثبت شده در صفحه 101 دفتر 124 مورد 

ثبت 20733 واقع در بخش دو ثبت قم. (م الف 3354 )
3ـرأى شماره 139860330002016767 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001450 
ــمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث  آقاى/خانم اروجعلى كردلو فرزند محمدقلى در قس
ــماره 0 فرعى از 1970 اصلى واقع در بخش دو ثبت  ــده بمساحت 140/30 مترمربع پالك ش بنا ش
ــطه از براتعلى گل محمدى ثبت شده در صفحه 250 دفتر  قم. مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس

67 . (م الف 3353 )
4ـ  رأى شماره 139860330002017188 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001936 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده  ــمتى از / شش آقاى/خانم على رضايى فرزند عزيز در قس
ــند  ــماره فرعى از 1949 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. س ــاحت 171/50 مترمربع پالك ش بمس

مالكيت مشاعى در دفتر 500 صفحه 347 به نام متقاضى ثبت شده است. (م الف 3352 )
5ـ رأى شماره 139860330002017212 مربوط به پرونده كالسه 1394114430002000809 
ــمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث  ــن در قس آقاى/خانم  على مهرابى مجد فرزند حس
بنا شده بمساحت 87 مترمربع پالك شماره فرعى از 1876 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه 

نامه عادى مع الواسطه از كاظم شاطر كاظمى خريدارى نموده است. (م الف 3351 )
6- رأى شماره 139860330002016930 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000331 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا  ــمتى از / شش آقاى/خانم  جعفر بهترى فرزند محمود در قس
ــماره 5 فرعى از 2265 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم.  ــده بمساحت 430/20 مترمربع پالك ش ش
ــده در صفحه 71 دفتر 502  .  ــطه از غالمعلى بادى ثبت ش ــه عادى خريدارى مع الواس ــه نام مبايع

(م الف 3350 )
7- رأى شماره 139860330002016686 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000530 
ــهبازى فرزند حسين در قسمتى از / سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه  آقاى/خانم  زهرا ش
در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 12/45 مترمربع پالك شماره 2395/9/61 اصلى واقع در 
ــند مالكيت مشاعى ثبت شده در صفحه 426 دفتر 534 به نام خانم ها سكينه  بخش دو ثبت قم. س

و زهرا شهبازى . (م الف  3348)
8- رأى شماره 139860330002016689 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000532 
آقاى/خانم  سكينه شهبازى فرزند حسين در قسمتى از / سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 12/45 مترمربع پالك شماره 2395/9/61 اصلى واقع در 
ــند مالكيت مشاعى ثبت شده در صفحه 426 دفتر 534 به نام خانم ها سكينه  بخش دو ثبت قم. س

و زهرا شهبازى . (م الف  3349)
ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند  ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــته باش ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
ــليم و رسيد آن را اخذ و ظرف  ــناد منطقه دو قم تس آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
ــت كه صدور سند بر اساس  قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9809228
تاريخ انتشار اول: 98/07/24
تاريخ انتشار دوم: 98/08/11

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

9809240

خام فروشی محصوالت معدنی را متوقف کنیم  
هر چند خصوصی سازی از واجباتی به شمار می رود که اقتصاد ایران پیش از این، 
ســال ها باید آن را تجربه می کرد اما نحوه واگذاری در کشور مسئله ساز شده؛ به 
گونه ای که ذهنیت منفی خصوصی ســازی های اخیر مانع اعتماد عمومی مردم 
به دولت شده است. واگذاری ها به شبه خصوصی ها و نورچشمی ها و حیف و میل 
بیت المال به دســت افراد غیرمتخصص همه و همه بخش خصوصی را زیرسؤال 

برده است.
 در بخش معدن با توجه به اینکه براساس نص قانون، معادن جزو انفال به شمار 
می روند، واگذاری قطعی به معنای خصوصی ســازی مورد نظر وجود ندارد؛ آنچه 
به عنوان واگذاری در بخش معدن صورت می گیرد مالکیت دولت و مستأجر بودن 
و بهره برداری ذی نفعان اســت؛ از این رو دولت مالک معدن به شمار می رود.این 
مســئله منجر به عدم ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ شــده است. با آنکه 
بخش خصوصی توانمنــدی اداره و بهره برداری معادن بــزرگ را دارد و قادر به 
ســرمایه گذاری بزرگی در این بخش است، اما مدیریت دولت مانع از تحقق این 
امر شده است. بنابراین بخش خصوصی در حوزه معدن به معنایی که در صنعت 
وجود دارد تعریف نمی شــود؛ مگر اینکه در حوزه صنایع معدنی بخش خصوصی 
به فناوری های معدنی ورود کند و با انتقال مالکیت این بخش، امکان ورود بخش 
خصوصی فراهم شــود؛ قطعاً در این بخش توان ســرمایه گذاری باالی خارجی 
پیش بینی می شود؛ سرمایه گذارانی که مایل به تأمین تجهیزات و ماشین آالت و 
استخراج و سرمایه گذاری هستند در این حوزه می توانند فعالیت قابل توجهی ارائه 
دهند؛ محصوالت معدنی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد، مشروط به آنکه 
خام فروشی در معادن تکرار نشود؛ اینکه ثروت ملی همانند نفت، بدون فراوری از 
زیر خاک بیرون کشیده و به فروش برسد، افتخار به شمار نمی رود. زمانی می توان 
از صنایع معدنی به جای درآمدهای نفتی اســتفاده کرد که محصوالت معدنی با 
ارزش حداکثری به دنیا عرضه شود؛ واردات تکنولوژی یا سرمایه گذاری خارجی در 

این بین بسیار حائز اهمیت است.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۷۰۰ هزار خانوار از پوشش کمیته امداد خارج شدند       تسنیم: مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با اشاره به تعداد مددجویان خارج شده از زیر چتر حمایتی کمیته امداد اظهار کرد: براساس آمار 
در 23 سال گذشته حدود ۷۰۰هزار خانواده که زیر پوشش کمیته امداد بوده اند با توجه به برنامه های اشتغالی کمیته امداد روی پای خود ایستاده و از زیر پوشش کمیته امداد خارج شده اند. بختیاری تصریح کرد: 

همچنین با خارج شدن ۷۰۰هزار خانواده از زیر پوشش کمیته امداد، ساالنه 2هزار و 1۰۰ میلیارد تومان به نفع بیت المال می شود.

پاسپورت خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
ایسنا: محمدرضــا هاشمی نیا، مسئول 
هماهنگی ســتاد اربعین اســتان تهران 
گفت: متأســفانه برخی افراد سودجو در 
شــهرهای کربال و نجف با عنوان فروش 
شــارژ ایرانســل به زائران ایرانی و فعال 
کردن خط آن ها اقدام به تصویربرداری و 
اسکن پاسپورت آن ها می کنند. وی افزود: 

این افراد هنگام خروج از کشور عراق از بحث رجیستری گوشی های همراه استفاده 
می کنند در حقیقت بدون اطالع زائران گوشی به نام آن ها خریداری، ثبت و در مورد 

واردات گوشی از مجوز پاسپورت آن ها استفاده می شود.
وی تأکید کرد: زائران پاســپورت خود را به هیچ عنــوان در اختیار افراد غیر قرار 
ندهند و در حفظ آن دقت الزم را داشــته باشــند. خرید هر نوع شارژی در کشور 
عراق نیازمند دریافت پاســپورت نیســت و تنها خرید سیمکارت های کشور عراق 
نیازمند پاسپورت اســت که در این مورد هم همه زائران باید دقت کنند و تنها از 

نمایندگی های رسمی و معتبر طرف عراقی خریداری کنند.  

برای بازگشت زائران در خوزستان کمبود اتوبوس نداریم
مهر: مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
استان خوزســتان گفت: برای بازگشت 
زائران اربعین کمبود اتوبوس وجود ندارد.

غالمعبــاس بهرامی نیــا اظهــار کرد: با 
پیگیری های صورت گرفته با کشور عراق 
بنا شد ۳۰۰دستگاه اتوبوس دربستی از 
ایران برای زائران ایرانــی به عراق اعزام 

شود. وی افزود: از این تعداد تاکنون ۲۱۲ دستگاه به عراق منتقل شدند که مابقی 
نیز اعزام خواهند شد. این اتوبوس ها زائران را از مرز چذابه به عراق می برند.

بهرامی نیــا با عنوان اینکه اکنون در درون و بیرون کشــور هیچ مشــکلی برای 
حمل و نقل وجود ندارد، گفت: برای بازگشــت زائران اربعین نیز برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته که بدون مشــکل تردد زائران انجام و با کمترین مشــکل به 

شهرهایشان بازگردند.

تمهیدات برای  بازگشت زائران از  مرز خسروی 
تسنیم: معاون وزیر کشور گفت: امکانات 
الزم برای بازگشت زائران از مرز خسروی 
تقویت می شــود و مشــکلی برای اعزام 
اتوبوس بــه دو مرز خســروی و مهران 
وجود ندارد. حســین ذوالفقاری با اشاره 
به خدمات ارائه شــده در مرز خسروی 
عنوان کرد: در روز های آینده اتوبوس های 

بیشتری برای بازگشت زائران در این مرز تدارک دیده خواهد شد و تمهیدات الزم 
را برای بازگشت زائران از طریق مرز خسروی افزایش و تقویت می کنیم. ذوالفقاری 
بیان کرد: اکنون در مقایسه با روزهای نخست بازگشایی مرز با خیل عظیم زائران 
مواجه ایم به طوری که در برخی روزها طی هفت ســاعت ۲9 هزار نفر از این مرز 

عبور می کنند.
وی گفت: هیچ مشکلی برای اعزام اتوبوس به کشور عراق برای بازگشت زائران در 

مرز های مهران و خسروی وجود ندارد.

لغو محدودیت لیتراژ کارت سوخت آزاد در مهران
فارس: پرویز ایدون، معاون شرکت ملی 
پخــش فراورده های نفتی منطقه ایالم 
گفت: در راستای تسهیل  و تسریع در 
سوخت رسانی به زائران اربعین حسینی 
و بــه منظور کاهــش ترافیک حاصل 
از تعدد ســوختگیری در ایــن ایام؛ با 
هماهنگی به عمل آمده با مدیریت های 

عملیات و سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
اقدام به لغو محدودیت ۲۰ لیتری تراکنش کارت آزاد جایگاه های شهرســتان 
مهران و محورهای مواصالتی منتهی به مرز مهران کرده و خودروها از این پس 
مجاز به دریافت ۶۰ لیتر سوخت بنزین در هر بار سوختگیری با کارت آزاد ویژه 

جایگاهدار هستند.

نرخ پرواز های اربعین تا چه زمانی اعتبار دارد؟ 
میزان: سرپرســت معاونت بازرســی 
مصرف کنندگان  حمایــت  ســازمان 
و تولیدکننــدگان گفــت: بــه منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
هــم در پایانه های مــرزی و هم مراکز 
استان هایی که مسافر بیشتری به سمت 
مرز دارند تیم های بازرســی و نظارت 

به صورت مســتمر پایانه ها را مورد بازرســی قرار می دهند سیدجواد احمدی، 
سرپرست معاونت بازرسی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: نرخ بلیت های امسال اربعین بدون تغییر همانند سال گذشته تعیین شد 
که مطابق آن نرخ بلیت پرواز تهران- نجف- تهران ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
و مشهد- نجف- مشهد یا بغداد ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده و همه 

دفاتر ملزم به رعایت هستند و فروش بیش از این میزان تخلف است.
وی در پاســخ به این پرسش که نرخ تعیین شده پرواز های اربعین تا چه زمانی 
اعتبار دارد، گفت: نرخ های اربعین در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ مهرماه معتبر است و 

بر اساس قانون نرخ های پیش و پس از این تاریخ تابع قوانین بین المللی است.

تاکنون ۷۵۰ هزار زائر به کشور بازگشته اند
فارس: دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: 
تاکنون بیش از ۷۵۰هزار نفر از زائران 
به کشور بازگشته اند. احمد محمدی فر 
با اشاره به حضور میلیون ها زائر ایرانی 
در حماســه پیاده روی اربعین حسینی 
اظهار کرد: امسال بر اساس پیش بینی ها 
با حذف ویــزای عراق، تعــداد زائران 

پیاده روی اربعین حسینی هم افزایش یافت. وی با بیان اینکه بیش از ۳میلیون 
نفر در سامانه سماح نام نویسی کرده اند، افزود: این افزایش تعداد زائران به ویژه 
در روزهای پایانی هفته گذشــته موجب شــد تا در برخی اوقات شاهد ازدحام 
جمعیت در مرزهای خروجی باشــیم، اما با همکاری نهادها و  کمیته های ستاد 

اربعین جمعیت به خوبی کنترل شد.

جابه جایی بیش از 13۰هزار زائر در هفت روز با قطار
معاون  موســوی،  میرحســن  فارس: 
مســافری راه آهن در تشــریح آخرین 
وضعیت اعزام زائران از طریق قطار اظهار 
کرد: از ابتدای طرح اربعین 9۸ )۱۵ مهر 
ماه( تا ســاعت پایانی روز ۲۱ مهرماه، 
در مجموع ۳4۳ رام قطــار برنامه   ای و 
فوق العاده بــرای جابه جایی زائران اعزام 

شد. وی ادامه داد: در این ایام  94هزار و ۱۸۶ زائر در مسیر رفت و ۳۵هزار و 9۷۷ 
زائر در مسیر برگشت توسط قطارهای اربعین جابه جا شدند و در مجموع تا تاریخ 

مذکور ۱۳۰هزار و ۱۶۳ زائر از طریق قطار سفر زیارتی خود را انجام دادند.
روز گذشته نیز راه آهن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: این شرکت  راه آهن به 
منظور تسهیل بازگشت زائران، در روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مهرماه سال جاری 
در مجموع تردد ۳۲ قطار را به صورت فوق العاده از شهرهای کرمانشاه، همدان و 
خرمشــهر برنامه ریزی کرده است. با احتساب ظرفیت این ۳۲ قطار فوق العاده در 
مجموع شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با 9۰۸ رام قطار در ایام اربعین 

حسینی )۱۵ تا ۳۰ مهرماه( به زائران خدمت رسانی می کند.

 جامعه/ محمود مصدق  همان گونه که انتظار 
می رفت طرح ۵۷ نماینده مجلس برای ممنوعیت 
آموزش زبان انگلیسی در مدارس حاشیه هایی بیش 
از متن آن به همراه داشت. طرحی که آموزش  و 
پرورش را مکلف می کرد آموزش زبان های خارجی 
طریـق  از  صـرفاً  را  انگلیسـی  زبـان  ویژه  به 
آموزشگاه های آزاد تحـت نظـارت آن وزارت و فقط 
برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند و از این 
پس هزینه های آن را نیز خود دانش آموزان متقبل 
شوند. ضمن آنکه حق استخدام معلم انگلیسی را نیز 

از این وزارتخانه سلب می کرد.
نکتــه حائز اهمیت آنکه ارائه کننــدگان در مقدمه 
توجیهی این طرح به ســخنان رهبر معظم انقالب 
در اردیبهشت ۱۳9۵ اشــاره کرده بودند که در آن 
ایشــان از انحصار آموزش زبان انگلیسی در کشور 

انتقاد کرده بودند.
حال آنکه آنچه در سخنان رهبر معظم انقالب به آن 
اشاره شده بود نه ممنوعیت زبان انگلیسی در مدارس 
که پایان دادن به انحصار کنونی زبان انگلیسی آن 
هم با تقویت آموزش زبان های دیگر در مدارس بود.

چنانکه می فرمایند: »این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی 
در کشور ما یک کار ناسالم است. بله زبان خارجی را 
باید بلد بود اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست. 
زبان علم که فقط انگلیســی نیست... ]مثالً[ امروزه 
کسانی که به زبان اسپانیولی حرف می زنند کمتر از 
کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف می زنند... 
چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی شود؟ 
زبان های کشورهای پیشرفته شرقی هم  زبان بیگانه 

است، این ها هم  زبان علم است«.
ایشــان تأکید می کنند: »چرا زبان فرانســه یا 
زبان آلمانی تعلیم داده نمی شــود؟ نمی گویم 
از فردا آموزش انگلیســی را تعطیل کنیم، اما 

بدانیم چه می کنیم«.

تکلیفعدالتآموزشیچهمیشود؟
به نظر می رسد آنچه حساسیت منتقدان را به این 
طرح برانگیخت عالوه بر فهم نادرست از مطالبات 
رهبر انقــالب، نادیده گرفتن آثار و تبعات اجرای 
آن به ویژه در خصوص تحقق عدالت آموزشــی 

در کشور است.
بُعد تبعیض آمیز این مسئله زمانی برجسته  می شود 
که با رونق گرفتن بازار مؤسسه های خصوصی، باز هم 

اقشار ضعیف و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک 
امکان حضــور در آموزشــگاه های آزاد را نخواهند 

داشت. 
عادل برکم، یکی از کارشناســان حوزه آموزشــی؛ 
ساعتی پس از رســانه ای شدن این موضوع نسبت 
به آن واکنش نشــان داده و به ایسنا گفته بود: این 
طرح مجلس، عدالت آموزشی را زیر سؤال می برد و 
نمایندگان مردم باید توضیح دهند که بر چه اساسی 

این موضوع را پیشنهاد کردند.
ابراهیم ســحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیز با ابراز شــگفتی از 
نمایندگانی که چنین طرحی ارائه کرده اند معتقد 
است: پشــت این قصه یک گروه منفعت طلب که 
دســتی در آموزشــگاه های زبان دارند ایستاده اند؛ 
چراکــه این طرح، طرح خامی اســت که با عدالت 

آموزشی در تعارض است.
کارن خانلری، نماینده ارامنه 
شــمال و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس 
نیز طــرح این موضــوع را 
برای نظام آموزش و پرورش 

فاجعه آمیز می داند و به قــدس می گوید: چرا باید 
کســانی که توان پرداخت هزینه آموزشــگاه های 
خصوصی را ندارند از آموزش زبان انگلیسی محروم 
شــوند. این موضوع ظلم به دانش آموزانی است که 
نمی توانند هزینه آموزش زبان را بپردازند و از آموزش 

زبان انگلیسی محروم می شوند. 
وی در پاســخ به کســانی که می گویند خیلی از 
دانش آموزان، زبان انگلیســی را اجباری می خوانند 

ندارنــد،  آن  بــه  عالقــه ای  و 
می گوید: بدون تردید بسیاری از 
دانش آموزان به ریاضیات، فیزیک 
و... هــم عالقــه ای ندارند پس با 
چنین استداللی باید این دروس را 
حذف کرد؟ مگر نه اینکه در میان 
همین عده، دانش آموزانی بوده اند 
که در عین عدم عالقه به ریاضیات، 
در سنین باالتر به نخبه های ریاضی 

تبدیل شده اند. 
وی در عین حال تصریح می کند: 

اگر طرح رفــع انحصار از زبان انگلیســی در نظام 
آموزش همگانی کشور به آموزش زبان های دیگر در 
کنار آموزش انگلیسی در مدارس ایران بپردازد اتفاق 
بسیار خوب و حتی ایده آل است اما زیرساخت هایی 
کــه تاکنون در آمــوزش و پرورش بــرای آموزش 
زبان های خارجی فراهم شده است، متناسب با این 

موضوع نیست.
حســام مفیــدی، دبیر زبــان انگلیســی یکی از 
دبیرستان های تهران می گوید: حذف زبان انگلیسی 
از مدارس به بهانه ناکارآمدی آن پاک کردن صورت 
مسئله اســت. نمایندگان باید به جای حذف آن، 
از اصــالح شــیوه های آموزش زبان انگلیســی در 

مدارس می گفتند. ســلمان ابراهیم زاده، دبیر یکی 
از مدارس اصفهان نیز با تأکید بر اصالح شیوه های 
سنتی آموزش زبان در مدارس از ضرورت توجه به 
آموزش زبان های دیگر به ویژه زبان های روســی و 
عربی بــه دلیل مجاورت های فرهنگی و قرابت های 
دینی با همســایگان می گوید و معتقد اســت: این 
مسئله می تواند حتی در کوتاه مدت به رونق صنعت 

گردشگری بینجامد.

وزارتخانهبیاطالع
آنچه از طرح هایی که هدف از 
آن اصالح بنیادین شیوه های 
آموزشی است انتظار می رود 
آن اســت کــه تدوین آن 
با مشــورت کارشناســان و 

مدیران نظام تعلیم و تربیت انجام گرفته باشد. حال 
آنکه شــواهد حاکی از بی اطالعی دست اندرکاران 

وزارت آموزش و پرورش از این طرح است.
چنانکه عبدالرسول عبادی، معاون متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش و نوید ادهم، دبیر 
شورای عالی آموزش و پرورش از 
بی اطالعی وزارتخانه متبوعشــان 
از جزئیــات طرح یاد شــده خبر 
می دهند. عبادی به قدس می گوید: 
ابتدا باید این طرح و جزئیات آن را 
ببینیم و بعد درباره اش نظر بدهیم. 
وی در عین حال با اشاره به اینکه 
آموزش زبان انگلیســی بخشــی 
از برنامه درســی ملی ماســت، 
می افزاید: هنوز قانونی مقابل این 
برنامه قرار نگرفته است. ما مجری این قانون هستیم 
و بنابراین طبیعی است که برخالف آن نظر دیگری 

نداشته باشیم. 

اینطرحبامحتوایفعلیرأینمیآورد
دایره نقد منتقدان به این طرح نسبت به پیامدهای 
اجرای آن در روزهای اخیر آن قدر گســترش یافت 
که برخی از امضاکنندگان آن ضمن عقب نشینی از 
مفاد طرح، آن را تالشی برای آموزش سایر زبان ها در 

مدارس دانستند. 
در همین خصوص میرحمایت میرزاده، سخنگوی 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس به قدس 

گفت: ان شــاء اهلل نــه آموزش زبان انگلیســی از 
مدارس حذف می شود و نه معلمان زبان انگلیسی. 
برعکس تالش می کنیم شرایط را برای آموزش زبان 
کشــورهای منطقه و برخــی از زبان های زنده دنیا 

فراهم کنیم. 
میرزاده در پاسخ به این پرسش که پس چرا در مفاد 
این طرح به صراحت از آموزش زبان انگلیسی و سایر 
زبان ها در آموزشگاه های زبان صحبت به میان آمده 
اســت؛ می گوید: این طرح را یکی دو نفر ارائه دادند 
و بقیه امضایش کردند یعنی نمایندگان عنوان طرح 
را امضا کرده اند برای آنکه در دستور کار مجلس قرار 
بگیرد وگرنه شاید خیلی ها با محتوای طرح موافق 

نباشند. 
وی در عیــن حال اضافه می کنــد: فضای مجلس 
به گونه ای اســت که به صراحت می توان گفت این 
طرح با محتوای فعلی رأی نمی آورد، اما زمینه برای 

آموزش زبان های دیگر فراهم خواهد شد. 
همین نکته را ســیدمحمد 
ابطحــی، عضو دیگر کمیته 
آموزش  کمیسیون  آموزش 
از  یکــی  و  تحقیقــات  و 
امضاکننــدگان این طرح به 

قدس می گوید: به اشــتباه می گویند این طرح به 
دنبال حذف زبان انگلیســی از مدارس کشور است. 
اصالً ما در پی چنین چیزی نیستیم؛ ضمن اینکه 
چنین چیزی هم ممکن نیســت. فقط می خواهیم 
انحصار آموزش زبان انگلیسی را حذف کنیم.  حتی 
بنده با آقــای آزادی خواه به عنوان طراح اصلی این 
طــرح صحبت کردم که نظرش همانی اســت که 
اشــاره کردم.  ابطحی نیز در پاسخ به این پرسش 
که پس چرا در مفاد طرح صحبت از حذف آموزش 
زبان انگلیسی در مدارس شده است، می گوید: مفاد و 
موضوعات این طرح قابل چکش کاری در کمیسیون 

آموزش و در صحن مجلس است. 

3سالکوتاهی!
کاش پس از گذشــت سه ســال از طرح مطالبات 
رهبر معظم انقالب در خصوص ضرورت گسترش 
زبان های خارجی در مــدارس، نمایندگان مجلس 
از دولتمردان و به ویژه مســئوالن وزارت آموزش و 
پرورش می پرسیدند تاکنون برای اجرای مطالبات 

رهبری چه کرده اند؟

طرحی خام پس از سه سال کوتاهی درقبال مطالبات رهبر معظم انقالب

انتخابزباننارسابرایحذفزبانانگلیسیازمدارس

حذف زبان 
انگلیسی از 

مدارس به بهانه 
ناکارآمدی آن 

پاک کردن صورت 
مسئله است

بــــــرش
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دستچین

سمپادتضعیفنمیشود
پانا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره مصوبه 
مجلس مبنی  بر تقسیم مدارس صرفاً به دو دسته دولتی و غیردولتی 
و نگرانی ها از حذف مدارس ســمپاد گفت: اســاس نامه سمپاد در 
شــورای  عالی انقالب فرهنگی تصویب شده اســت. اصوالً در یک 
تقســیم بندی کلی مدارس سمپاد هم در مجموعه مدارس دولتی 

محسوب می شوند،  اما با این تقسیم بندی تضعیف نخواهند شد.

شاگردتنبلهاتاچهزمانمیتوانندمدرسهبمانند؟
ســردار موسی کمالی، رئیس  باشگاه خبرنگاران جوان: 
اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیرو های مسلح 
می گوید: ســن درس خواندن در مدرسه برای دانش آموزان 
ورود به ۲۱ ســالگی و پایان ۲۰ ســالگی است؛ در غیر این 
صورت افراد غایب محســوب می شوند و اگر نفر اول کنکور 

هم شوند، نمی توانند ادامه تحصیل دهند.

چراگزارشانهدامباندفروشسؤاالتکنکورارائهنشد؟
آنا: سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش از ارائه نشدن 
گزارش انهدام باند فروش سؤاالت کنکور به مجلس انتقاد کرد و گفت 
که نباید خانه ملت به  عنوان یکی از ارکان کشور از این  مسائل بی خبر 
بماند. اعالم این گزارش سبب می شد کمیسیون آموزش بتواند به 
وظایف خودش عمل کند، ولی متأســفانه این موضوع تاکنون در 

کمیسیون مطرح نشده است.

غارتمنابعطبیعیدرسایهبیتوجهیمسئوالن
خانه ملت: شمس اهلل شریعت نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
کشــاورزی مجلس می گوید: متأســفانه قاچاق شــبانه چوب در 
جنگل های شمالی چنان به قوت خود باقی است که هیچ جای دنیا 
نمی توانید اینچنین فاجعه محیط زیســتی را ببینید. نه اراده ای از 
سوی دولت است، نه حمایتی از سوی سازمان محیط  زیست. جهاد 

کشاورزی هم بی تفاوت از کنار مشکالت عبور می کند.

دعامیکردیمانتقالآبخزرواقعیتنداشتهباشد
خانه ملت: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در 
مجلس با انتقاد از موافقت دولت با انتقال آب خزر به فالت مرکزی، 
گفت: این اقدام، اقدامی دستوری از طرف رئیس جمهور است؛ ابتدا 
دعا کردیم چنین خبری واقعیت نداشــته باشد زیرا از دولت تدبیر 
و امید انتظار داشــتیم عقالنی، خردمند و خردگرا باشــد و امور را 
دستوری پیش نبرد، اما شواهد نشان از دستوری بودن این امر دارد.

تغییرکاربرینمازخانهمدارستخلفاست
فارس: علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و 
پرورش می گوید: بر اســاس بخش نامه وزیر آموزش و پرورش هیچ 
مدیری حق تغییر کاربری فضای آموزشی را ندارد. وی با تأکید بر 
اینکه تغییر کاربری نمازخانه مدارس تخلف است، گفت: نماز جزو 
برنامه درسی ملی است و باید فضا برای نماز خواندن دانش آموزان به 

صورت آگاهانه و اختیاری فراهم باشد.

دولتمخالفتعطیلیپنجشنبههاست
باشگاه خبرنگاران جوان: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: 
هیئت دولت با طرح تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کرد. امیری گفت: 
شرایط شهرستان ها با تهران متفاوت است و مسائل زیست محیطی 
و ترافیکی به شدِت پایتخت در شهرستان ها مطرح نیست. در صورت 
اجرای این طرح بسیاری از کارخانه ها و اداره ها تعطیل می شوند و بار 

مالی برای دولت دارد که خالف قانون اساسی است.

اعتراضبهذکرناماستاددرمقالههایپایاننامه
مهر: در حالی که عده ای از دانشــجویان نسبت به درج نام استاد 
در مقاله مســتخرج از پایان نامه معترض هستند؛ محسن شریفی، 
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم 
می گوید: اینکه دانشجویی معتقد است استاد راهنما در نگارش مقاله 
نقشی نداشته، باید اثبات شود و نمی شود ادعای چنین دانشجویی 

را به راحتی پذیرفت.

تحریمدرمبارزهباموادمخدراختاللایجادمیکند
فارس: اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به تحریم های ظالمانه علیه ایران گفت: متأسفانه این تحریم ها در 
روند مبارزه ایجاد اختالل می کند، مبارزه با افزایش تولید و ترانزیت 
مواد مخدر در کشورهای منطقه نیاز به سازوکار، تجهیزات و امکانات 
جدید دارد. تا ۲۰ سال گذشته، کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان 

۲۰۰ تن بود ولی اکنون به بیش از 9هزار تن رسیده است.

بهداشت و درمان

برای نخستین بار در جهان صورت گرفت
اعطای گواهی نامه شایستگی 

سازمانی به یک مؤسسه ایرانی
 جامعه  برای نخستین بار در جهان گواهی نامه 
شایستگی ســازمانی انجمن  بین المللی مدیریت 

پروژه به مؤسسه خیریه محک اعطا شد.
آراسب احمدیان، مدیرعامل این مؤسسه با بیان 
اینکه روش  سیستمی اداره محک به استانداردهای 
بین المللِی مدیریت شرکت هاِی بزرگ در سطح 
بین المللی نزدیک شــده اســت، گفت: انجمن 
بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( براســاس 
آخرین مدل جهانــی مدیریت پروژه از مجموعه 
فعالیت های این مؤسســه گواهی نامه سطح سه 
را اعطا کرده اســت. باالترین سطح این ارزیابی، 
به معنای بهبود مستمر ســاختار سازمان است. 
مؤسسه خیریه محک تنها سازمان مردم نهاد جهان 
است که خود را توسط استاندارد دلتا ممیزی کرده 
و موفق به صعود به سومین سطح این استاندارد 
شده است. این در شرایطی است که تنها ۱۰درصد 
سازمان های ممیزی شده توانسته اند در نخستین 

ممیزی، در سطح سوم قرار بگیرند.

آموزش

سند آمایش آموزش عالی نهایی شد
دانشگاه ها ادغام می شوند؛ 

منحل نمی شوند
 مهر  علی خاکی صدیق، معاون آموزشــی 
وزارت علوم بــا بیان اینکه برنامه وزارت علوم 
این است که پیش از پایان سال، سند آمایش 
آموزش عالی را ابالغ کند، افزود: ســاماندهی 
ســند دارای دو رکن اصلی ادغــام و تجمیع 
اســت. دانشــگاه هایی در یک منطقه هستند 
که هــم وزن هم و خیلی نزدیــک به هم کار 
می کننــد از ایــن رو ضرورتی بــه وجود دو 
دانشگاه بزرگ با توجه به برهم خوردن عرضه 
و تقاضا در آمــوزش عالی و توجه به کیفیت، 
وجود ندارد برای همین این دانشگاه ها درهم 
تجمیع می شــوند، تا دانشــگاه بهتری شکل 

دهند.
وی با تأکید بر عدم انحالل دانشــگاه ها افزود: 
برنامه ای برای کم کردن اعضای هیئت علمی 
یا دانشــجویان در این طرح نیست، هدف این 
اســت که بتوانیــم از منابع موجــود بهترین 

استفاده برای آموزش عالی را داشته باشیم.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد
 نابینایان باسوادترین 

قشر معلول جامعه
 باشــگاه خبرنگاران جوان  رئیس سازمان 
بهزیستی کشــور گفت: ۱۸9هزار نفر در کشور 
دارای اختالل بینایی هســتند. وحید قبادی دانا 
اظهار کرد: امروزه ۲۵۳میلیون نفر دچار اختالالت 
نابینایی هستند که حدود ۳۶میلیون نفر نابینای 
مطلق هستند. وی با بیان اینکه حدود ۸۰درصد 
اختالالت بینایی قابل پیشگیری است، گفت: در 
کشور ما بیشــترین اختالالت بینایی مربوط به 
عیوب انکساری اســت که قابل درمان نیست و 
در کشور های دیگر آب مروارید بیشتر رواج دارد. 
قبادی دانا تصریح کرد: میانگین سنی نابینایی در 
کشور ۳۷ سال است. وی افزود: اختالالت بینایی 
قابل پیشگیری هستند که یکی از روش های آن 
مشاوره ژنتیک است و خانواده هایی که دارای فرزند 
نابینا هستند باید مشاوره ژنتیک شوند تا علت آن 
مشخص شود. رئیس ســازمان بهزیستی کشور 
همچنین خاطرنشان کرد: تحصیل کرده ترین قشر 

از گروه معلوالن، افراد نابینا هستند.

فضای مجازی

رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد
معرفی ادمین های کانال های 

»ازدواج موقت« به قوه قضائیه 
 میزان  فعالیت افراد در شــبکه های اجتماعی 
برای ازدواج موقت و صیغه توســط پلیس رصد 
و به مراجع قضایی معرفی می شــوند. سرهنگ 
تورج کاظمــی، رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: 
فعالیــت کانال ها یا آیدی هــای ازدواج موقت و 
همســریابی در شــبکه های اجتماعی، توسط 
پلیس رصد، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی 
می شوند همچنین با انتشاردهندگان آگاهی های 
غیرمتعارف برخورد خواهد شد. وی در پاسخ به 
این پرسش که این فعالیت ها غیرقانونی است یا 
خیر، ادامه داد: مسئول انطباق موضوعات مختلف 
با قوانین، مراجع قضایی هســتند و باید از آن ها 
غیرقانونی بودن یا نبودن این مسئله را پرسید، اما 
نهادی بــرای صادر کردن مجوز برای فعالیت در 
این زمینه ها در فضای مجازی وجود ندارد. رئیس 
پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: شهروندان می توانند 
تخلفات در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس 

فتا و سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

 خانه و خانواده

خبرخوش یک مسئول صندوق بازنشستگی
پرداخت »وام ازدواج« ۲۰ میلیونی 

به فرزندان بازنشستگان 
 ایسنا  سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق 
بازنشستگی کشــوری گفت: پرداخت وام ازدواج 
۲۰ میلیون تومانی فرزندان بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی کشــوری آبان ماه امســال اجرایی 
خواهد شــد. جعفر داداشی اظهار کرد: وام ازدواج 
مرحله دوم فرزندان بازنشستگان این صندوق که 
نام نویســی اینترنتی آن تیرماه امسال انجام شده 
بود، در مرحله تأمین اعتبار است. وی افزود: بررسی 
اسناد ارسالی از سوی متقاضیان در مدیریت های 
استانی صندوق بازنشستگی در حال انجام است و 
پس از تأمین اعتبار به حســاب  یک هزار و ۵۰۰ 
نفر از بازنشستگان که شرایط الزم را احراز کنند، 
واریز خواهد شــد. به گفتــه وی، وام ۲۰ میلیون 
تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان صرفاً به یک 
هزار و ۵۰۰ نفر از افرادی که در ســامانه اینترنتی 
وام ازدواج در سایت این صندوق در تیرماه امسال 
نام نویسی کرده بودند و واجد شرایط الزم هستند و 

اولویت بندی شده اند تعلق خواهد گرفت.

تا اربعین حسینی
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 بررسی آخرین تحوالت لشکرکشی اردوغان به شرق فرات

ارتش ترکیه و سوریه درگیر نمی شوند 
  جهان/ سید احمد موسوی   عملیات موسوم 
به »چشمه صلح« ترکیه بر اساس آنچه اردوغان 
مدعی است با هدف پاکســازی منطقه شرقی 
فرات از نیروهــای کرد و ایجاد یک منطقه امن 
برای بازگشــت آوارگان سوری مستقر در خاک 
ترکیــه صورت گرفته، از روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته و در پی چراغ سبزی که دونالد ترامپ 
با صدور دستور خروج نیروهای آمریکایی از این 
مناطــق داد این عملیات آغاز شــد و در پی آن 
مخالفت های گسترده ای از سوی سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و کشــورهای منطقــه با این اقدام 
صورت گرفت؛ مخالفت هایی که تاکنون نتوانسته 
است مانعی در برابر ماشین جنگی اردوغان ایجاد 
کند. روز دوشنبه اتحادیه اروپا درواکنش به اقدام 
نظامی ترکیه تصمیم گرفت صادرات سالح به این 
کشور را به حالت تعلیق درآورد، البته این تصمیم 
به دلیل مواضع متفاوت کشورهای این اتحادیه 
به خصوص موضع متفاوت انگلیس در این رابطه 
عملی نشــد. در عین حال وزیر دفاع آمریکا روز 
دوشنبه در بیانیه ای ضمن غیرقابل قبول خواندن 
عملیات نظامی ترکیه در شــمال شرقی سوریه 
گفت: عملیات نظامــی ترکیه مأموریت جهانی 

در مبارزه با گروه تروریســتی 
داعش را تضعیف کرده است. 
روز ســه شنبه نیز کاخ سفید 
با صدور بیانیــه ای اعالم کرد 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا مجــوز اعمال تحریم 
وزرای دفاع، کشــور و انرژی و 
دفاع  وزارتخانه های  همچنین 
و انرژی ترکیه توســط وزارت 
خزانه داری آمریکا را صادر کرده 
است. فشارهای بین المللی اما با 
واکنش های تند ترک ها مواجه 
شــدند؛ وزارت امــور خارجه 
ترکیه تصمیمات گرفته شده 
از ســوی اتحادیــه اروپا را در 

مورد عملیات ترکیه در شــمال شرق سوریه و 
رزمایش های شرق مدیترانه محکوم و اعالم کرد 

برخی از همکاری هایش با اروپا را به حالت تعلیق 
در خواهد آورد.

 توافق کردها و دولت سوریه
در آن سو اما مذاکره و توافق صورت گرفته بین 
دولت ســوریه و مدافعان کرد توانست عالوه بر 
فراهم ســاختن فضای آرامش 
روانــی، توازن میدانــی نبرد را 
به نفع کردها و دولت ســوریه 
تغییر دهد. در پــی این توافق 
حرکت یگان های ارتش سوریه 
به سمت نواحی مرزی با ترکیه 
آغاز شــد و نیروهای دولتی در 
حسکه مستقر شدند و بر اساس 
اعالم شبکه االخباریه سوریه روز 
سه شنبه یگان های ارتش سوریه 
در شــهر منبج مستقر شده اند. 
اســتقرار نیروهای ارتش دولت 
سوریه در اطراف منبج از سمت 
غرب و شمال انجام گرفت که به 
عبارتی مســاحتی حدود ۱۰۰ 
کیلومتر در اطراف منبج و خط تماس با نیروهای 
ارتش ترکیه و نیروهای همپیمانش را شــامل 

می شــود. به گفته منابع نظامی سوری حرکت 
ارتش ســوریه به شمال کشور با هدف مقابله با 
پیشروی ترکیه به داخل خاک این کشور صورت 
گرفته اســت، اما به واسطه نزدیکی بین ارتش 
سوریه و ترکیه هر لحظه احتمال وقوع درگیری 
بین دوطرف وجــود دارد. در این رابطه وزارت 
دفاع روســیه در بیانیه ای ضمن تأیید تســلط 
کامل ارتش ســوریه بر منبج و شــهرک های 
اطراف آن اعالم کرد: پلیس نظامی روسیه اقدام 
به گشت زنی ها در حد فاصل بین ارتش ترکیه 
و سوریه در مرزهای شمال غربی منبج می کند 
و بــا طرف ترکیه ای همکاری دارد. وزارت دفاع 
روسیه افزود، نیروهای آمریکایی پایگاه های خود 
در روســتای دادات در منبج در شــمال شرق 
ســوریه را تخلیه و خاک ســوریه را به سمت 

مرزهای عراق ترک کردند.

 اجازه درگیری ارتش سوریه
 با ترکیه را نمی دهیم

در حال حاضــر نیروهای دو طــرف عزم خود 
را بــرای در اختیار گرفتن شــهر عین العرب یا 
کوبانــی جزم کرده اند؛ کوبانــی هم برای ترکیه 
و هــم برای نیروهای ارتش ســوریه و کردها از 

اهمیت راهبردی قابل توجهی برخوردار اســت. 
روز دوشنبه اردوغان در حالی که وانمود می کرد 
اجازه تصرف این شهر را از رئیس جمهور روسیه 
گرفته است، گفت: ارتش ترکیه و مخالفان سوری 
برای ورود به کوبانــی مانع جدی ندارند؛ برخی 
رسانه های وابسته به آک  پارتی همچون روزنامه 
استار نیز در تیتر صفحه نخست خود اعالم کردند 
فتح منبج و کوبانــی اهداف جدید ارتش ترکیه 
و مخالفان ســوری است. در حالی که با استقرار 
ارتش سوریه در مرزهای شمالی و نزدیک شدن 
آن ها با نظامیان ترکیه هر لحظه احتمال درگیری 
بین دوطرف وجود دارد، اما »الکساندر الورنتیف« 
فرستاده ویژه روسیه در سوریه اعالم کرد مسکو 
نقش میانجی میان دمشــق و کردها ایفا کرده 
اســت. الورنتیف ضمن غیرقابل قبول خواندن 
عملیات نظامی ترکیه در ســوریه گفت: توافقی 
میان آنکارا و مسکو درباره عملیات ترکیه وجود 
نداشته است و تأکید کرد: ما اجازه درگیری میان 

ارتش سوریه و ترکیه را نخواهیم داد.
در حالی که روز گذشته »علی حیدر« وزیر آشتی 
ملی سوریه از اعزام نیروهای سوری بیشتری به 
مرزهای مشــترک با ترکیه خبر داد، میخائیل 
بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: 
مسکو امیدوار است ارتش ترکیه و سوریه به دلیل 
عملیات نظامی آنکارا در شمال سوریه با یکدیگر 
وارد جنگ نشــوند و روســیه در حال رایزنی ها 
برای جلوگیری از وقوع این رویداد است. به نظر 
می رسد با نزدیک شــدن ترکیه به اهدافش در 
رابطه با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه که به 
گفته اردوغان »منطقه ای به طول ۴۴۴ کیلومتر 
از غرب تا شرق و به عمق ۳۲ کیلومتر از شمال 
تــا جنوب را در برمی گیرد« تالش ها برای حل و 
فصل موضوع وارد فازعملیاتی تری شود. چنان که 
بوگدانــوف، ضمن ابراز امیــدواری از رخ ندادن 
درگیری بین نیروهای دو کشــور از رایزنی هایی 
خبر داد که در آن روســیه تالش می کند برپایه 
اصول و احکام بین المللی و به طوری که منافع 
مشــروع تمامی طرف ها در نظر گرفته شــود، 

موضوع را حل و فصل کند.

سومریه نیوز: نیروهای امنیتی عراق موفق 
شدند یک طرح تروریستی علیه زائران اربعین 
حسینی را در شرق سامرا خنثی کرده و چهار 

تروریست را به هالکت برسانند.
دیلی نیوز: مقامات محلی اعالم کردند که 
در درگیری روز گذشته معترضان اسپانیایی 
با پلیــس، ۳7 نفر از معترضــان در فرودگاه 
بارسلون زخمی شــدند. این اتفاقات پس از 
آن روی داد که دادگاه عالی اسپانیا دوشنبه، 
۱۲ نفر از سران استقالل طلبان کاتالونیا را به 

حبس طوالنی مدت محکوم کرد.
بی بی سی: ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( می گوید طالبان قابل 
اعتماد نیســت و اگرچه از آغاز دوباره مذاکره 
با آن ها استقبال می کند، اما توافق با طالبان 

مشروط به گرفتن تضمین های معتبر است.
ان بی ســی: یک رســانه چینی هشــدار 
داد موشــک بالســتیک دی اف-۴۱ بــا برد 
9هــزارو۳۰۰ مایل می تواند با یک حمله کل 
شــهر نیویورک را با خاک یکسان کند. این 
موشک مجهز به کالهک هسته ای بیشترین 
برد را در میان موشــک های بالستیک جهان 

دارد و اوایل همین ماه رونمایی شد. 
المیادین: »حازم قاسم« سخنگوی جنبش 
حمــاس تأکیــد کــرد  اظهــارات »گابی 
اشکنازی« رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیستی مبنی بر صرف نظر کردن 
مقامات سیاســی این رژیم از ایده براندازی 
حماس در غزه پس از تأکید ارتش بر ناتوانی 
در شکســت مقاومت، اعترافی به قدرت و 

توان مقاومت است.
المسیره: یحیی سریع،  سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن با اشاره به تداوم حمالت ائتالف 
ســعودی تأکید کرد ائتالف متجــاوز در ۲۴ 
ســاعت گذشــته بیش از ۳۰ بار به مناطق 

مختلف این کشور حمله هوایی کرده است.
ان اچ کی: مقام های ژاپنی از افزایش شمار 
کشته های طوفان سهمگین »هاگیبیس« در 
این کشور به 68 تن خبر دادند. این طوفان 
در چنــد روز اخیــر بخش بزرگــی از ژاپن 
را درنوردید و ده هــا هزار نفر را مجبور کرد 

خانه هایشان را ترک کنند.
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بدون تیتر

در حال حاضر 
طرفین عزم خود 
را برای در اختیار 

گرفتن شهر کوبانی 
جزم کرده اند؛ کوبانی 

برای ترکیه ، ارتش 
سوریه و کردها از 
اهمیت راهبردی 

قابل توجهی 
برخوردار است

بــــــرش

شاهزاده به دنبال مچ گیری از سلطان!
واکنش های جهانی و منطقه ای به عملیات ترکیه در شمال سوریه همچنان ادامه 
دارد. اگرچه تهران رســماً مخالفت خود را با این اقدام در قالب ادبیاتی دیپلماتیک 
اعالم کرده، ریاض و در کنار آن قاهره و امارات از ادبیاتی بســیار تند و تیز استفاده 
کــرده و واژگانی چون تجاوز و... به کار بردند.  در کنار این تفاوت در ابراز مخالفت با 
حمله ترکیه به سوریه، انگیزه ها و محاسبات تهران و ریاض نیز در اتخاذ همین موضع 

مشترک بسیار متفاوت است. 
موضع ایران در واقع همانی است که از همان اوایل شروع بحران سوریه بوده؛ مبنی 
بر مخالفت با هر گونه مداخله خارجی بدون موافقت دولت ســوریه، اما عربستان از 
نقش و تحرکات ترکیه در سوریه حمایت می کرد و بحث احترام به تمامیت ارضی و 
حاکمیت سوریه مطرح نبود و حتی وقتی حمله به عفرین نیز صورت گرفت، هیچ 
موضعی نگرفت؛ هر چند در آن هنگام هم به نیروهای ُکردی نیز کمک هایی می کرد. 
اما این بار عربســتان فرصت را مهیا دید تا به دالیلی چرخشی در سیاست اعالمی 
خود در قبال ترکیه اعمال و آشکارا علیه آن ورود کرده و جزو نخستین کشورهایی 
باشد که حمله را محکوم کرد، در حالی که معموالً در این گونه مواقع بر اساس همان 
ســنت محافظه کارانه خود یا اصالً موضعی اتخاذ نمی کرد یا آخرین کشوری بود که 
موضع می گرفت. در واقع محمد بن سلمان دل پری از اردوغان دارد و به همین خاطر 
به ســرعت به صرافت انتقامی بزرگ و یک مچ گیری سیاسی برآمد؛ انتقام به خاطر 
جنجالی که ترکیه بر سر موضوع قتل جمال خاشقچی به پا و دردسرهای بزرگی برای 
محمد بن ســلمان ایجاد کرد و مچ گیری هم به دلیل مواضع اخیر اردوغان در قبال 

بحران یمن و رد اتهام دست داشتن ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو است. 
البته ناگفته نماند که اختالفات عربستان با ترکیه دالیل متعددی دارد و صرفاً بر سر 
مسئله خاشقچی و یمن نیست، بلکه این دو مسئله سبب شد ریاض آن مالحظات 
دیرینه و محافظه کاری در موضعگیری به ویژه در قبال ترکیه را کنار گذاشــته و با 
صراحت کامل موضع بگیرد که صرفاً به این موضعگیری هم بسنده نکرده، بلکه همراه 
مصر و امارات در حال بسیج همه جانبه جهان عرب علیه ترکیه بوده و در این راستا به 

سرعت نشست اتحادیه عرب را نیز برگزار کردند. 
به نظر نمی رسد که عربستان و طیف منطقه ای همراه آن به همین مقدار پیش گفته 
علیه ترکیه اکتفا کنند، بلکه احتماالً کمک به نیروهای کردی را نیز در برنامه خود 
داشته باشند؛ البته این کمک در سال های گذشته نیز به انحای مختلف وجود داشته 
اســت، ولی در شرایط امروز و با توجه به مواضع اخیر احتماالً فراتر از گذشته باشد. 
همچنین البی های تیم »ب« در آمریکا ممکن است تالش کنند که دونالد ترامپ را به 
سمت اعمال تحریم هایی علیه ترکیه سوق دهند. این تحریم ها می تواند شوک بزرگی 
بر اقتصاد ترکیه وارد کند و حتی روند عملیات نظامی را تحت شعاع خود قرار داد؛ 
اما با وجود تهدیدات ترامپ، هنوز خبری از این تحریم ها نیست و وی اعمال آن ها را 
به فراتر رفتن آنکارا از چارچوب خاصی گره زده است، و در حال حاضر هم مشخص 
نیست حدود این چارچوب چیست تا پیش بینی تقریبی درباره رفتار دولت ترامپ در 
روزهای آتی در این باره داشت. اما نکته مهم دیگر اینکه با وجود فشارهای رسانه ای، 
سیاسی و احتماالً در آینده نزدیک اقتصادی بلوک ریاض، به نظر می رسد فعالً توقف 
جنگ مسئله مطلوب آن  نیست، بلکه مطلوب یک جنگ فرسایشی و تبدیل شدن 
شرق فرات به یک باتالق برای ترکیه است؛ درست همانند یمن که به باتالقی برای 

خود عربستان تبدیل شده است.

۹۸
۰۹
۲۵
۴

فراخوان مناقصه
نوبت اول   

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
و  ا﹝﹢ر︑︺﹞﹫︣،﹡﹍ــ︡اری  ﹡︷ــ︣دارد 
و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت  را﹨︊ــ︣ی 

﹢اف را از  ︨︣︐︀ن︠  ︡ا︫️ و در﹝︀ن︫   ︋﹤﹊︊  ︫﹩﹊﹫﹡︀﹊﹞
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩  وا﹎︢ار   ︋﹤ ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴۶، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
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 ﹝︊﹙︼ ٢٧٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
 ﹏﹢︑ اف﹢ ︨︣︐︀ن︠   ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹢اف︋   ︠﹤﹊︊ ︧︀︋︡اری︫ 

﹎︣دد.
٩٨/٧/٢١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢۴

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

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

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

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه  ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ﹝︣﹙﹥ ای(﹡﹢︋️ اول)
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ۶٣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ 

 ﹡︀م ︨ــ︀ز﹝︀ن : دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ا﹜︊︣ز –︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣︻﹙﹩ 
  ﹩︐︺︫︣

 ﹝﹢︲﹢ع : وا﹎︢اری ︑︤ر﹆︀ت ،︎︀﹡︧﹞︀ن 
︀ ﹝︣ ا﹝︱︀ء و ا︠︢  ــ︣﹋️︋  ︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ︵︣ف︫  ﹝﹏ در︀﹁️ اوراق: د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه (﹨﹞﹊︿)︋ 

 ︡﹡︣﹫﹎ ﹏﹢︑ ر︨﹫︡ ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ را
 ٩٨/٠٨/٠۶ ️︀︽﹛ ٩٨/٠٧/٢٨ اوراق: ︋﹥ ﹝︡ت ٩ روز از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞

٩٨/٠٨/٢٢   ️︀︽﹛ ٩٨/٠٨/٠۶  ︡ت ١۵ روز از ︑︀ر﹞ ﹤︋  :(︀ت﹋︀︎ ﹏﹢︑) ︀دات﹠︪﹫︎ ل﹢︊﹇ ️﹚﹞
﹝﹢︑ ﹏﹏ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه (︵︊﹆﹥ اول) ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه :٢۵٣/۶٣٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت
 ️﹡︀﹝︲ ﹤ارا ︀ ︀ن ﹋︣ج ﹋︡ ٨٨٣٧/٧︐︧﹞ ﹤︊︺︫ ️﹚﹞ ﹉﹡︀︋ ︧ــ︀ب ︗︀ری ۴۴٢۴۵٧٨٠/۶٩ ﹡︤د ﹤︋ ︤یوار ︩﹫﹁
︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ا﹜︊︣ز ﹋﹥ ﹝︡ت ︲﹞︀﹡️  ︫︤﹊﹩ و︠︡﹝︀ت︋  ︀﹡﹉ ا﹇︐︭︀د ﹡﹢﹟ )︋﹠︀م دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   ︋︤︖  ︋)﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡

﹡︀﹝﹥ ﹡︀︊︡﹋﹞︐︣ از ٣ ﹝︀ه ︋︀︫︡.
︑︢﹋١︣: ︗️ در︀﹁️ اوراق ﹝︤ا︡ه ، ارا﹥ ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︗︀ری ٢١٨١٢۶۴٢۶ ﹡︤د 

︋︀﹡﹉ ر﹁︀ه ︫︺︊﹥ ︋︀ر﹋︣ج ﹋︡ ٩٧٢ ︋﹥ ﹡︀م دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ا﹜︊︣ز و ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ︫︣﹋️ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹅ ﹩︲︀﹆︐﹞ ،︀ی ︑︀︋︺﹥ آن﹨︡ا︠︴ــ︀ر ﹋︐︊﹩ ︋︀︋️ ︵︣ف ﹇︣ارداد ︋﹢دن ︋︀ دا﹡︪ــ﹍︀ه و وا ️﹁︀ــ︣: در ︮﹢رت در﹋︢︑

︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه را ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ︀﹨ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡   

﹋︀ر﹁︣﹝︀ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︖︀ز و ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹡︪︀﹡﹩ ︨︀ز﹝︀ن : ︋﹙﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︫﹞︀﹜﹩ – ︋︀﹐︑︣ از ﹝﹫︡ان ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ – ︫︣ک اداری – ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی 

۶٣٣٧۵٢ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

                           .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١۶ ️︀︽﹛ ︀ر︫﹠︊﹥، ︨︀︻️ ٨ ︀︑ ﹤︊﹠︫ ︀ری دا﹡︪﹍︀ه از روز﹋ ️︻︀︨
︫﹞︀ره ︑﹞︀س:  ٣٢۵۶٣٣۶٩-٠٢۶

/ع
۹۸
۰۹
۲۶
۳

آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده ، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری 
︑﹙﹫︧﹥ و ﹎︀و ︢﹁﹩ ،︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟ 

(( ︑︀ر ﹝︤ا︡ه  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︨︀︻️ ٠٠:١۴ ))
﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︗️ ﹐︫ــ﹥ ﹨︀ و ︢ف ز﹡ــ︡ه ا︲︴︣اری وا︡﹨︀ی 
﹝١٠٠،٠٠٠،٠٠٠︪︡ ر︀ل و ﹡︀︐︨︫︣︀ ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ﹨﹛ ︗ ﹟﹫﹠️ ﹎︀و﹨︀ 
و ︑﹙﹫︧ــ﹥ ﹨︀ی ︢﹁﹩ و ︗﹢ا﹡ــ﹥ ︎︣واری ﹝︊﹙︼ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ︋︭ــ﹢رت وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ 
︋︪﹞︀ره ︧︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی ︫︺︊﹥ ﹝︪︡ ︋﹠︀م ﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری 
︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹫︊︀︫ــ︡. ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری 

  ٠۵٣٨-١۴١٢-٩٢٧١٠ :﹟﹀﹚︑ .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س﹇ ﹩︐︺﹠︮
دا︠﹙﹩ ١٢۵- ١١٩

﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۹
۲۵
۹

/ع
۹۸

۰۸
۹۲
۰

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
︫ــ︣داری ︎﹫︪ــ﹢ا ︋︀ا︨ــ︐﹠︀د ︋ــ﹥ ﹝︖﹢ز︫ــ﹞︀ره ٩٨/۵۵٣ - ٩٨/۵/٢۶ ︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ 
 ﹏﹫﹝﹊︑ ️︗ ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ــ﹞︀ره ٣۵٠١٧در﹡︷︣دارد ﹡︧ــ︊️︋  ﹢د︗ــ﹥︫  ︫︣︋︣ا︨ــ︀س︋ 
 ︉﹠︗ - ﹉﹠﹋ ﹤﹚﹞ــ﹟ ﹝︭﹠﹢︻﹩ ﹁﹢︑︊︀ل وا﹇ــ︹ در﹝ ︉︭﹡و ﹤﹫︑و ﹉﹠﹋ ﹩ــ﹥ ورز︫ــ︻﹢﹝︖﹞
﹋︀﹡︀ل آب ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ازا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇ــ﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︋﹥ ﹝︡ت ده روز︎︦ 
︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫︳︣ا ﹫︪︐︣ ودر︀﹁️ ﹁︣م︫  ازا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑ع︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ︀و﹡️ اداری و﹝︀﹜﹩ وا﹝﹢ر﹇︣ارداد﹨︀ ی︺﹞ ﹤︋ ️﹝﹫﹇ ﹤وارا
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س :  ٣۶٧٢١٨٠٢ - ٠٢١   

︻︊︀س ︵︊︀︵︫ ️︨︣︎︨︣ - ﹩︀︊︣داری ︎﹫︪﹢ا    

/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 ️︀︨

﹡﹢︋️ دوم

/ع
۹۸
۰۹
۲۱
۷

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
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 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٧، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
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 دوم) 

 
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 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٨، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫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
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