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یـــادداشــت  روز
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا کافی

راهپیمایی بزرگ اربعین از ابتدای شــکل گیری اش تنها یک حرکت معنوی نبوده 
 اســت. از نخســتین اربعین که حضرت زینب)س( پرچمدار آن به وســیله جابر 
بن عبداهلل بود تا همین امروز حرکتی سیاســی، اجتماعی و معنوی بوده که جهان 
تشیع به خوبی اهمیت آن را در طول تاریخ درک کرده است. اما اینکه در سال های 

گذشته و در طول تاریخ چقدر شرایط بروز و ظهور آن فراهم بوده ...

تشکیل امت واحده اسالم

 ............ صفحه 2

w w w . q u d s o n l i n e . i r 8 صفحه »کفشدوزک«  1000 تومان   پنجشنبه 25 مهر 1398  18 صفر 1441 17 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9090  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان 

 

بزرگ ترین راهپیمایی دنیا
عشق به امام حسین )علیه الســام( آدم های زیادی را از همه جای دنیا دور هم جمع در این شماره »کفشدوزک« می خوانید

می کند. همه با یک هدف راه طوالنی نجف تا کربا را پیاده روی می کنند تا به حرم امام 
حســین برسند و به او بگویند که خیلی دوستش دارند و عزادارش هستند. آن ها مثل 

قطره هایی هستند که از جاهای مختلف دنیا به هم می رسند و ...
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پیاده نظام ظهور

 حوزه و دانشگاه در قبال جامعه 
از مسئولیت باالیی برخوردار هستند پولشویی قولنامه ای!

 اینجا بهانه ها
به اتمام می رسد

روحانی:  ضعف قانون ثبت
چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

یادداشتی از  مهدی فضائلی

فرارسیدن سالروز اربعین حسینی را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 

؟؟؟؟
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 ............ صفحات4و5و9و12
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 »موکب رسانه«؛ ویژه اربعین حسینی

 ............ صفحات 3و4و5 و7و9

تولیت آستان قدس رضوی در کربالی معلی:   

 اربعین حسینی 
یک پدیده تمدنی است

 بررسی ابعاد این شور حسینی 
در گفت وگو با حجت االسالم محمدباقر پورامینی 

 سرمایه  اجتماعی حماسه 
jاربعین بر محور محبت حسین

به جز ایران، عراق و سوریه هم باید پای کار بیایند

 آخرین وضعیت پرونده 
ثبت  جهانی راهپیمایی اربعین

 با چند شخصیت سرشناس که حس و حال 
پیاده روی اربعین را تجربه کرده اند آشنا شوید 

 انگیزه های متفاوت عاشقی 

»موکب رسانه«؛ ویژه اربعین حسینی

فراخوان تجديد مناقصه 
(نوبت اول) 

 بيمارستان اكبر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۳۱
۹

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان خواف 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۲۵
۳

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۹

فراخوان مناقصه نوبت اول 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۳۲
۸

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول -بيمارستان هاى حضرت 

ابوالفضل (ع) و شهيد مدرس 
كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۳۲
۶

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣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
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امت واحده از شرق بپا خواهد خاست
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روزنامـه صبـح ایـران

کاغذ به وفور در بازار وجود دارد     سیاست: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دیروز و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: کاغذ، امروز شرایط بهتری دارد و نرخ آن پایین آمده است و به وفور 
در بازار وجود دارد. سید عباس صالحی همچنین درباره برنامه های این وزارتخانه برای فراگیر کردن پوشش صندوق بیمه هنرمندان، گفت: از سال 95 تا سال 97 تقریباً هم تعداد و هم مبلغ اعتبارات این صندوق 

دو برابر شده است و ما امیدوار بودیم که در بودجه سال 98 با ارقام بهتری بتوانیم این روند را دنبال کنیم.

 سیاســت/ آرش خلیل خانــه  احمد 
امیرآبــادی عضو هیئت رئیســه مجلس و 
نماینده مردم قم در صفحه شخصی خود در 
توییتر روایتی از احمد توکلی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درمورد شبکه معاند 
آمدنیوز منتشر کرد و نوشت:  دکتر توکلی 
می گفتنــد روزی که با آقــای آملی رئیس 
مجمع بحثمان شــد و جلســه را به نشانه 
اعتراض ترک کردم، به منزل رسیدم آمدنیوز 
خبر جلســه را زده بود. مطالب دروغی هم 
اضافه کرده بود، پاسخی دادم در جواب من 
نوشتند: ما درهمه جای نظام آدم داریم. وی 

در ادامه آورد: رابطین داخلی را رها نکنید!
آمد نیوز و گردانندگان آن در سال های اخیر 
هزینه های زیادی را برای نظام و مردم ایران 
به بــار آورده و صدمات امنیتی، سیاســی و 
حیثیتی فراوانی را به کشور تحمیل کرده اند. 
اگر چه این شــبکه پیچیده 
تزویر و دروغ پراکنی از حمایت 
مالی،اطالعاتــی و سیاســی 
سرویس های بیگانه برخوردار 
بــود و اقدامات تخریبی خود 
را در فضــای مجــازی برپایه 
انتشــار خبرهای دروغ و خبر 
برخی  ســازی در البــه الی 
واقعی  رویدادهــا و اطالعات 
بی اهمیت به عنوان شــگرد 
و تاکتیکی شــناخته شده در 
انحرافی  فریب و پروپاگاندای 
دنبال می کرد، اما عوامل خود 
فروختــه، مرعوب، وابســته، 
نفوذی و خائنانی هم بودند که در این سال ها 
در داخل، این شبکه و سازمان را تغذیه کرده 
و یا نادانسته و از روی غفلت در دام آن گرفتار 

آمده بودند.
شــکی نیســت که برخی از اطالعات این 
شبکه و کانال از داخل دستگاه های مختلف 
به بیرون درز می کرد. کانال ها و شــاخه ها و 
سرشاخه هایی که انتظار می رود با اسیر شدن 
روح اهلل زم در تــور اطالعاتی ســپاه اکنون 

شناسایی شده و یا در آینده نزدیک هویتشان 
و محلشان کشف شود و بخش بزرگ تر این 
کوه یخی نمایان شود. این موضوع ولوله ای 
را در میان شــبکه معانــد و ضد انقالب که 
دستاورد ســازماندهی و هزینه کرد چندین 
ســاله خود را بر بادرفته می بیند به پا کرده 
اســت، کما اینکه پس از اعالم دســتگیری 
روح اهلل زم، کانال هــا و افــراد مرتبط با او در 
فضای مجازی با ارســال پیام های هشدار از 
رابط ها و مرتبطین این شــبکه خواستند تا 
تمامی پیام های شخصی و تماس هایشان را 
به وی در کانال آمد نیوز و دیگر مســیرهای 
ارتباطی حذف کنند تا احتمال شناســایی 
آن ها کمتر شود.این شبکه و ماشین رسانه ای 
آن ها در همین یکی دو روزه البته به دنبال 
زمینه سازی برای طرح این موضوع بوده اند 
که با افشــای اســامی رابطیــن و احتماالً 
دســتگیری دیگر عناصر این شبکه آن را به 
تسویه حساب های سیاسی ربط دهند و از آن 
برای به وجود آوردن یک مناقشه یا اختالف 

سیاسی داخلی بهره برداری کنند.

 برخورد با خائنان حق نظام 
و خواست مردم است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اما روز 
گذشته در پاسخ به خبرنگار قدس در حاشیه 
جلسه دولت در این باره این موضوع را حق 

نظام و خواســت مردم دانست و تأکید کرد: 
باید با هر کسی که در قالب نفوذ، جاسوسی 
یا همکاری های رســانه ای مبتنی بر خالف 
امنیت ملی اقدام می کند و این گونه به کشور 
ما خیانت می کند، برخورد شود. وی افزود: به 
هر حال این حق نظام، قوه قضائیه و نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی است و همچنین خواست 
مردم است تا امنیت کشور حفظ شود. رئیس 
شورای امنیت کشور در عین حال یادآور شد: 
ولی این برخورد باید مستند، دقیق و کاماًل 
اندازه گیری شــده باشد تا موجب فضاسازی  
و بــروز برخی اختالف هــا در داخل یا علیه 
کشورمان نشود. وزیر کشور با اشاره به اینکه 
ســپاه از مدت ها پیش روی این موضوع تور 
اطالعاتــی پهن کرده بوده و ســناریوهایی 
طراحی کرده بودند که موفق شد، خاطرنشان 
کرد: این موضوع باید درسی باشد برای همه 
دســتگاه ها و افرادی که بــه عنوان معاند و 
مخالف دست به اقداماتی علیه امنیت ملی 
کشور ما می زنند که اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران شــاید دیر و زود داشــته باشــد، ولی 

سوخت و سوز ندارد.

 ربیعی: بگذاریم سپاه با صداقت کارش 
را تمام کند

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم تعبیر جالبی 
را در مورد این کانال و شــبکه دروغ پراکنی 

به کار برده و این شــبکه را تروریست های 
آبــرو نامید و گفــت: روح اهلل زم و آمد نیوز 
بزرگ ترین خیانت را به اهالی رسانه و کلماتی 
مثل دموکراسی، رسانه و آزادی کرد و نباید 
آن را یک رســانه دانست. وی در عین حال 
تأکید کرد که درباره شبکه و عوامل داخلی 
مرتبط با او الزم اســت بدون پیش داوری و 
قضاوت زودهنگام در فضای رسانه ای اجازه 
داده شود تا سازمان اطالعات سپاه کارش را 
تمام کند. وی در پاسخ به قدس اظهار داشت: 
باید ساحت پاک رسانه را از این باج نیوزها و 
تروریست هایی که آبروی مردم را هدف قرار 

دادند، جدا کرد.
ســخنگوی دولت با تأکید بر اینکه ما برای 
کسانی که مخالف دولت یا نظام باشند، اما بر 
اساس اعتقادات خود در رسانه ها قلم می زنند، 
احترام قائلیم، اضافه کرد: اما این فرد در دامن 
سرویس های اطالعاتی فعالیت می کرد و در 
اخباری که تهیه می کرد یک درصد واقعیت 
غیر قابل انکار و ۹۹ درصد دروغ وجود داشت 
و با این کار آبروی افراد را می برد. او اســاس 
کار خود را بر افشاگری دروغ گذاشته بود و 
بزرگ ترین خیانت را به اهالی رسانه و کلماتی 
مثل دموکراسی، رســانه و آزادی کرد. اقدام 
آمدنیوز برای فروپاشــی ذهنی جامعه و در 
راستای عملیات روانی بود. همه کسانی که 
معتقد به آزادی قلم و شرافت قلم هستند، از 

دستگیری این فرد خوشحال هستند.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 
دربــاره عوامل داخلی و مرتبطین این کانال 
هم با اشــاره به اینکه دو یا ســه روز پیش، 
یکی از ســایت ها افرادی که فاضل و متعهد 
به ایران هستند را به عنوان افرادی که به این 
شبکه مرتبط هستند عنوان کرد، به خبرنگار 
ما گفت: نباید این رخداد زمینه اتهام زنی های 
بی اساس را فراهم آورد و باید از قضاوت های 
تند صرف نظر کرد و اجازه دهیم دوستان ما 
در سازمان اطالعات سپاه که من سپاسگزاری 
می کنــم از آن ها با همان صداقتی که کار را 

دنبال کردند، موضوع را پیگیری کنند.

واکنش ها به عملیات چشمگیر سپاه در شکار مدیر »آمد نیوز« همچنان ادامه دارد

مطالبه مردم؛  برخورد با عوامل داخلی شبکه دروغ

 به خود می بالیم و احســاس غرور می کنیم به خاطر داشــتن ســپاه عزیز. 
با اقدام ســپاه در دســتگیری روح اهلل زم سرشــبکه آمدنیوز عرصه بر دیگر 
وطن فروشان هم تنگ شده و حساب کار دستشان خواهد آمد. 9150001600

 من مصرف کننده چرا نباید از نحوه محاســبه برق، آب و گاز اطالع داشته 
باشم؟ من با اجاره خانه 400 تومانی چرا باید 185 هزار تومان پول برق بدهم. 
این قدر مردم را سرکیســه نکنید. من تنها کسی نیستم که از افزایش ناگهانی 
و غیر عقالنی قبوض شــاکی هستم. لطفاً شما به عنوان رسانه سری به ادارات 
گاز بزنید و ببینید که چه بر سر مردم آمده است. هیچ کس هم جوابگو نیست. 

9350002256
 رویه دولت برای بودجه بندی بر مبنای درآمدهایی به غیر از نفت کار بسیار 
خوب و مفیدی است به شــرط آنکه این اقدام شعاری نبوده و واقعاً در عرصه 
عمل پیاده شــود و از ســوی دیگر پول نفت در بخش های زیــر بنایی اعم از 
مدرسه سازی، راه ســازی، راه اندازی کارخانه ها و دیگر زیرساخت ها خرج شود. 

 9150006857
 آی مسئوالن آموزش وپرورش، مجلسی ها، فرهیختگان به داد نظام آموزشی 
برسید. روز به روز وضعیت بدتر می شود؛ هیچ چیز جای خودش نیست؛ مربی 
پرورشی کار آموزشــی می کند و برعکس. من االن تدریس دارم و می بینم به 
صورت غیر تخصصی تدریس می شود. به علت کمبود دبیر برخی همکاران دو 
نوبت تدریس گرفته اند و بعضاً دروس غیر تخصصی خودشان که به علت شدت 
خستگی کالس ها بانشاط نیســت. گاهی برخی معلم ها تا 48ساعت در هفته 
درس گرفته اند که به خاطر خســتگی و عدم تمرکز کافی این مســئله روی 

آینده فرزندان ما تأثیر گذار خواهد بود. 09150002335
 چنــد روز پیش در فضای مجــازی کلیپی از بحــث و گفت و گو میان یک 
کارشــناس و جمعی از دانشجویان پزشکی را مشاهده کردم. در این بین نکته 
جالب توجه آن بود که این دانشــجویان در بحث ندادن مالیات پزشــکان آن 
قــدر حق به جانــب صحبت می کردند که من واقعاً دلم بــرای آن ها با درآمد 
میلیونی شان سوخت. وا عجبا از این قشر! شما شرمتان نمی شود. چگونه است 
کــه کارگر و کارمند با درآمد 3-2 میلیونی باید مالیات بدهد، اما شــما از آن 
گریزان هســتید. پول های هنگفت را فقط برای گشــت و گذار در کشورهای 
خارجی و ســیر و سیاحت می خواهید و مردم باید تاوان آن را بدهند؟ کاسبی 

از جیب بیماران دیگر بس است. 9370004778

اینجا بهانه ها به اتمام می رسد
 در باره اربعین زیاد گفته شده و شنیده ایم، اما هم تکرارش الزم است و هم ناگفته ها 

و ناشنیده هایش همچنان بیشمار.
بسیار دیده و شنیده ایم که در این بزرگ ترین اجتماع بشری تاریخ،سن موضوعیتی 

ندارد و از اطفال چند روزه تا پیرمردها و پیرزن های نود ساله حضور دارند.
جنسیت هم موضوعیتی ندارد و چه بسیار بانوانی که جلوتر از مردان حرکت می کنند 

و حتی مشوق مردانشان هستند.
سالمت جسمی نیز اینجا رخت می بندد و کم نیستند معلوالن و بیمارانی که با وجود 

بیماری ها و معلولیت های شدید این راه را طی می کنند.
 ملیت و قومیت و نژاد و مذهب نیز در مراسم باشکوه اربعین موضوعیتی ندارد، هر 
چند غلبه با شیعیان اســت و مردم با کرامت عراق سواد و طبقه اجتماعی و امثال 
این ویژگی ها که قبل و بعد از اربعین تعیین کننده هســتند، در این اجتماع رنگ 
می بازد و مثالً تاجر یا استاد دانشگاهی یا مهندس راه و ساختمان هایی را می بینی 
که به کارهایی ظاهراً پست از قبیل تمیز کردن کفش زائران، شستن سرویس های 
بهداشتی و روغن مالیدن به پای زائران مشغولند و آن را افتخار و توفیقی برای خود 

می دانند و به آن مباهات می کنند!
از همه این اتفاقات و صدها برابرش که مجربین این راه ســراغ دارند، می خواهم دو 
نکته را استفاده کنم.نخست اینکه در این اجتماع بی مانند همه قیدها و هویت ها در 

یک نقطه ذوب می شوند و آن »حسین« است.
 اینجا فقط یک هویت برجســته و هویداســت و آن هویت »حسینی« بودن است.

#الحسین-یجمعنا یعنی همه این واقعیت ها.شاید یکی از نقطه اتصاالت اربعین با 
تمدن نوین اســالمی نیز همین به حاشیه رفتن هویت ها در برابر عظمت و شکوه 

هویتی بزرگ تر باشد! نکته دوم هم به پایان رسیدن تمام بهانه هاست!
اربعین جایی برای هیچ بهانه ای باقی نمی گذارد.فقیر یا غنی، سالم یا بیمار و معلول، 
زن یا مرد، پیر یا جوان، شهری یا روستایی، مسلمان یا غیر مسلمان یا هر چیز دیگری 
اینجا معنی و مفهوم ندارد و این از ویژگی های خود عاشورا و نهضت حسین بن علی 

)ع( ریشه گرفته است.
در ادامه نهضتی که رهبر و مقتدایش طفل 6 ماهه تا پیرمردهایی چون حبیب بن 
مظاهر و مسلم بن عوسجه را قربانی کرده است و اصحابش از غالم سیاه به ظاهر بد 
بو تا جوان مسیحی خوش آب و رنگ تازه مسلمان شده خود را فدا کرده اند و برادر 
و فرزند را تقدیم کرده و سرانجام هم خواهری به عظمت زینب )س(  و دیگر زنان 
 و کودکان و فرزند انش را به اسارت برده اند، کدام بهانه می تواند عرض اندام کند؟ 

آری اینجا یعنی اربعین، تمام بهانه ها به اتمام می رسد.

مقایسه هدیه پوتین به آیت اهلل خامنه ای و ملک سلمان
رهبر حقیقی جهان اسالم کیست؟

فعاالن رسانه ای به هدیه رئیس جمهور روسیه به پادشاه سعودی در سفر 
اخیرش به ریاض واکنش نشــان دادند. روز سه شنبه »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در سفر به ریاض، یک پرنده »باز شکاری« را به ملک سلمان 
پادشاه سعودی هدیه داد. این در حالی است که والدیمیر پوتین در آخرین سفر خود 
بــه ایران و در دیدار با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب یک جلد قرآن 
کریم متعلق به 13 قرن پیش را به ایشان هدیه داد. این اقدام پوتین در فضای مجازی 
و رسانه ها واکنش های متعددی را به دنبال داشت و برخی با مقایسه بین این دو هدیه 
به رهبر واقعی جهان اســالم اشاره کردند. »علی مراد« روزنامه نگار و محقق جهان 
عرب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت پوتین به امیر قطر و پادشاه سعودی 
پرنده باز شکاری هدیه می دهد، اما به امام خامنه ای قرآنی قدیمی متعلق به 13 قرن 

پیش هدیه می دهد. آیا انتخاب این هدایا منعکس کننده چیزی هستند؟

 تشکیل امت واحده اسالم
ابتــدای  از  اربعیــن  بــزرگ  راهپیمایــی 
شــکل گیری اش تنهــا یک حرکــت معنوی 
نبوده است. از نخســتین اربعین که حضرت 
زینــب)س( پرچمدار آن به وســیله جابر بن 
عبداهلل بود تا همین امروز حرکتی سیاســی، 
اجتماعی و معنوی بوده که جهان تشــیع به 
خوبی اهمیــت آن را در طــول تاریخ درک 
کرده اســت. اما اینکه در ســال های گذشته 
و در طول تاریخ چقدر شــرایط بروز و ظهور 
آن فراهم بوده و چقدر موانع وجود داشــته، 
میزان گستردگی آن را رقم زده است. در این 
چند سال گذشته زمینه های گسترش و ظهور 
کارکردهای متنــوع و مهم این حرکت بزرگ 
جهان اســالم آماده   تر شده و حاال شاهد یک 
راهپیمایی عظیم و رونمایی از نمادی جهانی 
نه تنها برای شــیعه بلکه نمــادی برای اتحاد 
شــیعه و سنی و حتی ســایر ادیان توحیدی 

هستیم . 
وقتــی بیش از نیم قرن پیــش خمینی کبیر 
نهضت خود را با نام حضرت اباعبداهلل)ع( آغاز 
کرد می دانست تنها مسیر تشکیل امت بزرگ 

اسالم نام مبارک »حسین«)ع( است.
کار ســاده ای نبــود اما 30 ســال رهبری و 
پرچمــداری رهبر معظم انقــالب، چالش ها 
و موانع مســیر تشــکیل امت واحده اسالمی 
را همــوار کــرد و هــر نقشــه ای از ســوی 
شیطان صفتان را با درایت و همراهی و همت 

جوانان انقالبی خنثی کرد.
در همیــن دو دهه اخیر قــدرت نظامی اول 
جهان با تمام قوای نظامی، مالی و سیاســی 
خود نتوانست دور ایران اسالمی حصار بکشد 
و در نهایــت مجبور به ترک ســرزمین های 
همسایه های شرقی و غربی ایران شد. القاعده 
و داعش هم نتوانستند به نیابت از آن ها حتی 

یک تیر به سمت ایران بیندازند.
» و مکــروا مکر اهلل« مکر آن ها به خودشــان 
بازگشــت و همه تالش آن هــا در منطقه دو 
محصــول را به بــار آورد؛ نخســت بیداری 
امــت شــیعه و بدســت آوردن آگاهی الزم 
برای شــناخت دشــمنان واقعی اسالم و دوم 
اتحاد ملت های شــیعه به خصوص اتحاد بین 
ملت های ایــران و عراق. اینکه امام حســن 
عســکری)ع( فرمود: »زیارت اربعین یکی از 
عالیم مؤمنان است« باید رمزگشایی می شد. 
امروز مؤمنین عالم بــا برخورداری از ویژگی 
»ایمــان« در موقعیتی به نــام کربال گرد هم 
می آیند و بزرگ ترین تجمع بشــری را ایجاد 
می کنند. تجمعی کــه پیام های مهمی برای 
همه جهانیان دارد. از شــرق تا غرب عالم چه 
آن هایی که سر در برف کرده اند و نمی خواهند 
این حرکــت عظیم انســانی را ببینند و چه 
آن هایی کــه می بینند اما سال هاســت برای 
نابودی اســالم ناب نقشه های شوم می ریزند، 
همگــی به خوبــی پیــام شــما راهپیمایان 
اربعین را دریافت کرده اند. نگران رســانه های 
غربی نباشــیم که چرا ایــن حرکت عظیم را 
به درســتی انعکاس نمی دهند. دنیای امروز، 
جهانی شیشه ای اســت و حبس اندیشه ها و 

اطالعات نشدنی است. 
چه دیر و چه زود انعکاس اشعه آفتاب اربعین 
در سراســر جهان و برای همه بشریت نمایان 
خواهد شد و بدون شک پیام اربعین به گوش 
همه جهانیان خواهد رسید. وعده الهی محقق 
خواهد شد و مهم ترین پیام راهپیمایی بزرگ 
اربعین که تشکیل امت واحده اسالم است، به 

زودی به سرانجام خواهد رسید.
در روایات آمده است حضرت بقیه اهلل)عج( 
در زمــان ظهــور، خودشــان را فرزند امام 
حســین )ع( معرفی می کننــد. پس بر ما 
الزم اســت تا در مقدمه ظهور، حسین)ع( 
را به بشــریت بشناســانیم و چه توفیقی از 
این باالتر که در اربعین حسینی پیاده نظام 

ظهور باشیم.

annotation@qudsonline.ir
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 این موضوع باید 
درسی باشد برای 
همه دستگاه ها 
و افرادی که به 
عنوان معاند و 
مخالف دست به 
اقداماتی علیه 
امنیت ملی کشور 
ما می زنند
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یادداشت

خبر

مجلس
الریجانی:

عربستان بپذیرد، ایران در مسئله یمن 
میانجیگری خواهد کرد
خانه ملت: علی الریجانی و »کالود 
آلمان  پارلمان  نایب رئیس  یاروت« 
در حاشیه برگزاری یکصد و چهل 
و یکمیــن اجــالس اتحادیه بین 
المجالس جهانــی )IPU( که در 
صربستان برگزار می شود،  دیدار و 

گفت وگــو کردند. الریجانی در ابتدای این دیدار گفت: ایران در 
رابطه با رفتار ترکیه اعتراض و مخالفت های خود را اعالم کرده 
اســت؛ چرا که کشتار و آوارگی را دامن می زند و مسائل سوریه 
را پیچیده تر می کند، اما نباید اجازه داد ماجرای اخیر ســوریه 

عمیق شود. 
رئیس مجلس با بیان اینکه تنشی در خلیج فارس وجود ندارد، 
افــزود: صیانت از خلیج فارس جزو دســتور کارهای جمهوری 
اســالمی ایران است، اما مشکل از بازیگران دیگر منطقه است، 
البته پیشــنهاد »طرح صلح هرمز« مطرح شده توسط رئیس 
جمهــور ایران برای حفظ امنیت خلیج فارس اســت و در این 
مسیر نیازی به نیروهای خارج در منطقه نیست. وی بیان کرد: 
اگر سعودی ها راه حل سیاسی را بپذیرند ایران در مسئله یمن 
میانجیگری خواهد کرد، البته آمریکا تصور می کند هنوز زمان 
دوشیدن پول از عربستان تمام نشده است. در ادامه نایب رئیس 
پارلمان آلمان با بیان اینکه آلمان عمیقاً نگران مداخله سیاسی 
ترکیه در سوریه است، گفت: موج جدید مهاجرت به سمت اربیل 

و دیگر شهرهای کردنشین عراق نگران کننده است.

دفاعی- امنیتی
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری:

ارتش از توان بازدارندگی خود کوتاه 
نمی آید

تســنیم: امیر دریادار حبیب اهلل 
ســیاری، معــاون هماهنگ کننده 
ارتش دیروز در مراسم تجدید میثاق 
کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با آرمان های امام راحل اظهار 
داشت: همه کشــورها برای دفاع از 

خود در برابر تهدیدات خارجی و توســعه پایدار داخلی دارای 
نیروهای مسلح هستند.  وی با بیان اینکه ابعاد قدرت به سه بعد 
قدرت سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم می شود، افزود: میزان 
توانمندی های یک ملت برای آمادگی مقابله با تهدیدات خارجی، 
برقراری امنیت داخلی، حفظ توسعه پایدار کشور و رفاه جامعه و 

مردم، قدرت ملی یک کشور است. 
معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه در قدرت ســخت 
از توان خوبی برخوردار هســتیم، گفت: آمادگی برای مقابله با 
هرگونه تجاوز دشمن را داریم و توان قدرت سخت ما به جایی 
رســیده است که دشمن فرامنطقه ای می داند و هراس دارد که 
اگر به مرزهای ما آســیب برساند و شروع کننده جنگ باشد، 
پایان دهنده جنگ نخواهد بود.  سیاری با تأکید بر اینکه ارتش 
برابر همه تهدیدات دشمن ایستاده است، تصریح کرد: هیچ وقت 
از مواضع قدرت ســخت کوتاه نمی آییم و تــوان بازدارندگی را 
حفظ خواهیم کرد. وی در ادامه به قدرت نیمه سخت جمهوری 
اســالمی اشــاره کرد و گفت: ملت ما از همه سختی ها عبور 

می کند، ما با فشار اقتصادی تسلیم دشمن نمی شویم.

دولت
روحانی:

حوزه و دانشگاه در قبال جامعه از 
مسئولیت باالیی برخوردار هستند

سیاســت: حجــت االســالم 
روحانی  حســن  والمســلمین 
رئیس جمهور در مراســم آغاز 
و  دانشــگاه ها  تحصیلی  ســال 
مراکز آموزش عالی کشــور که 
در دانشگاه تهران برگزار شد، با 

تأکید بر اهمیت دانشگاه و البته حوزه در کنار هم، گفت:  
من خودم را هم فرزند حوزه و هم دانشــگاه می دانم و به 
هر دو افتخار می کنم. وی ادامه داد: مجموعه دانشــگاه 
و حــوزه اداره آینده جامعه را به عهــده دارد. بی تردید 
دانشگاه های ما مسئولیت بسیار سنگینی را امروز بردوش 
دارنــد متقاباًل جامعــه ما و دولت هم در برابر دانشــگاه 
مسئول هســتند. روحانی پیشــرفت های کشورمان در 
عرصه های علم و دانش را افتخارآمیز برشمرد و ادامه داد: 
دانشــگاه ما باید تبدیل به دانشگاه مهارت شود، محور ما 
نباید علم باشــد البته علم در بسیاری از امور پایه مهارت 
و پایه پیشرفت و توسعه است، اما نباید به علم اکتفا شود. 
وی با اشــاره به اظهارات اخیر برخی افــراد پیرامون توافقنامه 
هســته ای بار دیگر به دفاع از برجام پرداخت و  افزود: اینکه ما 
بتوانیم با 6 قدرت بزرگ دنیا بحث کنیم و آن ها حاضر شوند 6 
قطعنامه فصل هفتم را پس بگیرند، حقوقدانان و سیاستمداران 
می فهمند که چه کرده ایم و این کار آسانی نبود و بعد بگویند که 

کارهای اتمی شما خالف قانون نیست و شما حق دارید. 

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ︎﹠︖︣ه آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م ))
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︎﹠︖ــ︣ه آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ﹝︖︐﹞︹ دا﹝︍︣وری                  

 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ د را از﹢︠ ️︧﹫︋ ﹤﹠﹋
﹜︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠ -︪︡﹞  و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞ ١٣٩٨/٠٧/٣٠ ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ﹝︡ارک و
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . ︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی﹡

٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️. 
.﹩٣- ﹋︍﹩ ﹝︡ارک ، رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︨﹢ا︋﹅ ا︗︣ا

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

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۹
۳۱
۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ︫︊﹊﹥ ﹡﹢﹟ ﹝︧﹊﹟ ا︣ا﹡﹫︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢۶٨۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣۶٣٢۵۴٠
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︠︀﹡﹛ ﹝︐︀ب زار︻﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ﹤︀﹞︨︣ ﹤︖﹫︐﹡ در ︡﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ ︠﹢د از ︮﹠︡وق ﹝﹢︨︧﹥، از ﹝﹢︨︧﹥ ︠︀رج ﹎︣د︀ل ︨ــ٨۵٣٨٠٠٠ر ︼﹚︊﹞ ️﹁︀٠۴۵٢٣٧٩۶٧٩ ︋︀ در
﹝﹢︨︧ــ﹥ از ﹝︊﹙︼ ١٧٩١٩٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ٩٣٨١٠٠٠ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡ ﹜﹫︧ــ️ ︫ــ︣﹋︀ء ︎︦ از 
ــ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ آ﹇︀ی ﹝︧︺﹢د  ︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠٧٠٧٨۴١٣٢ ﹝︊﹙︼ ٩٢٠٠٠٠٠ر︀ل︨  ︀︫ــ︡: آ﹇︀ی آ﹝︣ ا﹋︣︊︀ن︋   ︋﹩﹞ ﹏︣ار ذ﹇ ﹤  ︋﹤︀﹞︣ــ  ︨︩﹨︀﹋

﹝﹞︡ی ︎﹢ر ︑﹀︫︣﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠۴۵٠١٠٧٧١١ ﹝︊﹙︼ ١٨١٠٠٠ ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٣٢٩٩٨)

/ع
۹۸
۰۹
۳۰
۴
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۵

آگهى مناقصه عمومى      ( نوبت دوم)
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 

 مهدی فضائلی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 25 مهر 1398 18 صفر 1441 17 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9090 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

   اسکان و پذیرایی روزانه 22 هزار زائر اربعین در مرز خسروی   آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه از ارائه خدمات روزانه به 22هزار زائر اربعین حسینی در روزهای 
پرتردد توسط خادمیاران رضوی در مرز خسروی خبر داد. سیدمحمدجعفر امامیان افزود: این خدمات در قالب چهار موکب خدمت رسانی شامل اسکان میانگین روزانه 2هزار نفر، پذیرایی صبحانه، ناهار و شام روزانه 

تا 12هزار نفر و 8هزار میان وعده بوده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سرپرست این مؤسسه خبر داد 

 آمادگی تربیت بدنی آستان قدس 
برای میزبانی زائران پیاده دهه آخر صفر 

قدس- حسین کاشــانی: سرپرست 
مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
از آماده سازی مقدمات پذیرایی و اسکان 
دو برابــری زائران پیــاده دهه پایانی ماه 
صفر در سالن های این مجموعه ورزشی 

خبر داد. 
علی رضــا تاج فیروز که به مناســبت 26 

مهرماه، روز تربیت بدنی و ورزش با خبرنگار قدس سخن می گفت، افزود: تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی همچون هر سال در حال تهیه و آماده سازی مقدمات پذیرایی و 
اسکان زائران پیاده ایام سوگواری اهل بیت)ع( به ویژه شهادت حضرت رضا)ع( است. 
وی اظهار کرد: تربیت بدنی آستان قدس رضوی همگام با دیگر مجموعه های آستان 
قدس رضوی در مسیر خدمت رسانی به این میهمانان ویژه مشهدالرضا)ع(، از همه توان 

و امکانات خود برای استقبال و زیارت بهتر زائران بهره می برد.
تاج فیروز افزود: این مؤسســه امسال هم مثل سال گذشته با تکریم 7هزار زائر پیاده 
در ایستگاه خدمت، ضمن برپایی ایستگاه صلواتی در جلو مؤسسه با خدماتی نظیر 
پذیرایی سبک، ماساژ، اقامه نماز جماعت، آرایشگری، مربی کودکان و معاینات پزشکی 

از زائران پیاده میزبانی خواهد کرد.
وی همچنین ابراز کرد: سال گذشته یک هزار و 500 زائر در تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی اسکان داده شدند. امسال برای چهارمین سال پیاپی با همکاری دیگر نهادهای 
این آستان مقدس، در سه سالن ورزشی زمینه اسکان و پذیرایی از 3هزار و 500 زائر 

را از محل نذورات مردمی در سه روز آخر ماه صفر مهیا می کنیم.

 تقویت فرهنگ وقف و نذر ورزشی 
سرپرست این مؤسسه به موضوع ترویج فرهنگ وقف و نذر ورزشی هم اشاره کرد و 
گفت: تقویت فرهنگ وقف و نذر ورزشی، از مفاهیم تازه ای است که در قالب برنامه های 
مختلف در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته و از مسیرهای مختلف از جمله برگزاری 

مسابقات عام المنفعه و گشایش موزه تخصصی ورزش رو به گسترش است.
وی با اشاره به اینکه منابع و امکانات آستان قدس رضوی به طور عمده ریشه موقوفاتی 
و نذوراتی دارد، افزود: آســتان قدس رضوی مؤسســه تربیت بدنی را از محل منابع 
موقوفه و با شــعار ترویج ورزش، نشــاط و معنویت در فضایی به وسعت 250 هزار 
مترمربع بنیان نهاد و با ایجاد فضاها و اماکن ورزشی برای استفاده عموم مردم به ویژه 
محرومان و مســتضعفان اقدام مفید، الزم و مهمی در ترویج مقوله ورزش و تربیت 

بدنی به عمل آورد.
سرپرست این مؤسسه اظهار کرد: البته توجه به سالمت و تندرستی افراد جامعه تنها 
هدف نهایی تأســیس نخستین موقوفه ورزشی جهان اسالم نیست بلکه با توجه به 
انتساب این مؤسسه به تشکیالت بارگاه مطهر حضرت اباالحسن الرضا)ع(، پیگیری 
طرح جامع تحول ورزش رضوی، اشاعه فرهنگ ناب رضوی، تربیت نوجوانان و جوانان 
ورزشکار متخلق به اخالق اسالمی، افزایش سرانه ورزش، ترویج ورزش همگانی، نگاه 
انقالبی و جهادی به گســترش ورزش در دورترین نقاط ایران از مســیر کانون های 
خادمیاری، توجه به محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت های مناطق کم برخوردار شهر 
مشهد، ارائه خدمت به همه اقشار مانند کارکنان و خدام آستان قدس رضوی، زائران 
و بانوان، کشف و پرورش استعدادها برای درخشش در میدان های ملی و بین المللی 
از جمله موضوعاتی است که در فعالیت ها و اقدامات این مؤسسه همواره مورد توجه 

قرار داشته است.

 بسط امکانات ورزشی به مناطق محروم 
سرپرست مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی رسیدگی به ورزش مناطق محروم 
حاشیه شهر را از دیگر فعالیت های این مؤسسه اعالم کرد و افزود: یکی از موارد مهم 
در فعالیت  های این مؤسسه توجه به موضوع محرومیت  زدایی است که ارائه تخفیفات 
تا سقف 50درصد و حتی رایگان برای گروه های هدف از اقشار کم برخوردار، موجب 
استقبال 15هزار نفری عموم مردم به ویژه حاشیه  نشینان شهر مشهد برای استفاده از 

امکانات ورزشی این مجموعه شده است. 
وی ادامه داد: افزایش برخورداری اهالی مناطق محروم از امکانات اماکن ورزشی تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی مانند ساکنان شهرک شهید رجایی گاه به صورت رایگان 
و یــا اختصاص تخفیفات ویژه برای جامعه هدف مانند بازنشســتگان و... به صورت 

قراردادهای گروهی، بخشی از فعالیت های ما را به خود اختصاص می دهد.
تاج فیروز گفت: باید در راســتای تندرستی و ســالمتی بانوان و فعالیت های بدنی و 
ورزشی آنان به عنوان قشری از جامعه که مرکز ثقل خانواده بوده، بیش از پیش توجه 
اساسی شود به همین منظور از جمله اقدامات برجسته این مؤسسه در زمینه ورزش 
و تندرستی بانوان می توان به توسعه زیرساخت های ورزشی، ارائه تخفیفات استفاده از 
امکانات و افزایش ساعات بهره  مندی از اماکن ورزشی و... اشاره کرد؛ به عنوان نمونه 
سال گذشته بر اساس نیاز مردم منطقه محروم شهرک شهید رجایی و برنامه ریزی های 
صورت گرفته از سوی متولیان مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برای افزایش 
بخش های خدماتی ویژه بانوان، این مجتمع آبی در روزهای زوج در اختیار این قشر 

قرار گرفت.

 ورزشگاه امام رضا)ع(؛ نمادی برای ورزش اسالمی 
تاج فیروز به ساخت اماکن و مجتمع های ورزشی توسط آستان قدس رضوی اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 250 هزار مترمربع فضای 
ورزشــی در اختیار دارد که شامل مجموعه های فرهنگی ورزشی شماره یک دارای 
ورزشگاه امام رضا)ع(، سالن های چندمنظوره، باستانی، زمین های روباز ورزشی، چمن 
طبیعی و مصنوعی، مجتمع آبی آقایان، سالن بدمینتون، سالن کشتی، سالن همایش، 

چهار زمین  تنیس و کورت اسکواش است. 
وی افزود: مجموعه شماره دو که ویژه بانوان است با یک مجتمع مدرن آبی و دو سالن 
چندمنظوره ورزشی در حال خدمت رسانی به این قشر از جامعه بوده و در مجموعه 
شــماره سه واقع در شهرک شهید رجایی مشــهد مجتمع آبی که هم اکنون مورد 

استفاده بانوان و آقایان است و دو مجموعه چندمنظوره در حال ساخت وجود دارد.
این مقام مســئول یادآور شد: همچنین گود کشــتی باچوخه منطقه کم برخوردار 
مهدی آباد در حاشیه شهر مشهد، از دیگر زیرساخت های این مجموعه ورزشی است 

که در مرحله بازسازی و توسعه قرار دارد.  
سرپرست این مؤسســه در بخش دیگری از سخنانش به ورزشــگاه 23هزار نفری 
امام رضا)ع( اشــاره و خاطرنشــان کرد: این ورزشگاه با توان برگزاری مسابقات ملی 
و بین المللی در رشته های فوتبال و دوومیدانی، به عنوان نخستین ورزشگاه مسقف 
ایران و در زمره شاخص ترین ورزشگاه های خاورمیانه مطرح بوده و از امکانات ویژه ای 
همچون 10 سالن چندمنظوره زیر سکوهای تماشاگران، چمن طبیعی و گرمایش از 
کف منطبق با استانداردهای جهانی، حذف دکل های نوری و جایگزینی سیستم های 
روشنایی مورد تأیید فیفا برخوردار بوده و از شهریور 1396 در این مجموعه حدود 40 

مسابقه در لیگ برتر و جام حذفی برگزار شده است.

 مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی 
از افزایش خدمات این آستان در مهران خبر داد

توزیع روزانه 200 هزار پرس غذای گرم میان زائران
آستان: مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی با بیان اینکه بنا به دستور تولیت 
آستان قدس خدمت رســانی به زائران در مرز مهران افزایش یافته و با حداکثر توان 
انجام می شود، گفت: در این مرز در تمامی ساعات شبانه روز تقریباً هر سه ساعت یک 
بار غذای گرم بین زائران توزیع می شــود به طوری که اکنون توزیع غذا به 200هزار 
پرس در روز رسیده است. محسن منصوری افزود: آشپزخانه مرز مهران، بزرگ ترین 
آشــپزخانه تأمین غذای گرم زائران اربعین در مرزهای زمینی کشور است و ظرفیت 
پخت آن پیرو دستور تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر گسترش خدمت رسانی در 
این مــرز، از 100هزار پرس روزهای اولیه به 200هزار پرس غذا در روز افزایش پیدا 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه در طول یک هفته گذشته بیش از یک میلیون میان وعده توسط 
ستاد اربعین آستان قدس رضوی در مرز مهران بین زائران کربالی معلی توزیع شده 

است، افزود: همچنین روزانه یک هزار قالب یخ برای آب خنک زائران تهیه می شود. 
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات در مرز مهران شبانه روزی 
است و بدون توقف انجام می شود، گفت: در مجموع 2هزار خادم افتخاری امام رضا)ع( 
از گوشه و کنار کشور در دو بازه زمانی پیش و پس از روز اربعین )هر دوره با مشارکت 

یک هزار نفر( در ستاد اربعین آستان قدس رضوی خدمت می کنند. 

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
در ایام اربعین حســینی افــراد از مذاهب، 
فرقه ها و سنین مختلف به زیارت اباعبداهلل 
الحسین)ع( مشــرف می شوند و این مسئله 
نشان می دهد که اربعین یک پدیده تمدنی 
است. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در برنامه زنده تلویزیونی »مخاطب خاص« 
شبکه ســوم سیما که به صورت مستقیم از 
کربالی معلی پخش شد، با تسلیت ایام اربعین 
حســینی اظهار کرد: شــور، عشق، محبت، 
عالقه و احساسات پاک دینی و مذهبی که 
در مسیر پیاده روی اربعین حسینی از نجف 
اشــرف تا کربالی معلی وجود دارد، به هیچ 
عنــوان قابل وصف نیســت. وی افزود: افراد 
بسیاری از فرقه ها، اصناف، سنین و مذاهب 
گوناگون در راهپیمایی اربعین حضور دارند و 
حقیقتاً رنگین کمانی از سطوح مختلف سنی 

و موقعیت های اجتماعی را تشکیل داده اند.

 تجلی کالم حضرت رضا)ع( 
در راهپیمایی اربعین 

تولیت آســتان قــدس رضوی بــا طرح 
این پرســش که چه چیزی می تواند این 
گونه انســان ها را حول محور نام مبارک 
اباعبداهلل)ع( متمرکــز کند، تصریح کرد: 
پس از هزار و اندی سال روز به روز قلب ها 
بیشتر متوجه امام حسین)ع( می شود؛ در 
طول تاریخ انســان های بسیاری در مسیر 
زیارت اباعبداهلل)ع( جان خود را از دست 
داده اند و امروز ما توفیق تشــرف به حرم 

مطهر آن حضرت را پیدا می کنیم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه حداقل امکانات هم 
برای زائران بارگاه منور امام حسین)ع( وجود 
ندارد، اما هر ســاله در ایام اربعین میلیون ها 
زائر به کربالی معلی مشرف می شوند. کسی 
که خود را پیاده به حرم مطهر اباعبداهلل)ع( 
می رســاند، به فکر این نیست که کجا غذا 

بخورد و در چه محلی استراحت کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
اربعین یک تمدن جدید به وجود آورده است، 
گفت: حقیقتــاً اربعین یک پدیده تمدنی به 
شمار می رود؛ در این ایام حتی اهل سنت و 
مسیحی ها هم برای خدمت رسانی به زائران 
اباعبداهلل الحسین)ع( در مسیر نجف به کربال 
موکب برپا می کنند. اهل سنت به محبت به 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اعتقاد دارند 
و برپایی موکب توسط آن ها چندان عجیب 
نیست، اما مسیحی ها که دین متفاوتی دارند 

چرا باید در این مسیر قدم بگذارند؟
وی ادامه داد: از جانب امــام رضا)ع( روایت 
داریم که می فرمایند: اگر مردم محاسن کالم 
مــا را درک کنند، پیــروی خواهند کرد؛ ما 
ترجمه این سخن را در اربعین حسینی و شور 
و شوقی که در مسیر راهپیمایی برای تشرف 
به کربالی معلی وجود دارد، شاهد هستیم. 
حتی کسانی که به اسالم اعتقاد ندارند، وقتی 
که به امام حسین)ع( معرفت پیدا می کنند، 

عاشق اهل بیت)ع( می شوند.

 ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
هنر و رسانه برای معرفی اهل بیت)ع(

تولیت آســتان قدس رضوی بــر ضرورت 
بهره گیــری از ظرفیت عرصه هنر و رســانه 
برای معرفی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
تأکیــد کرد و گفت: اگــر آن طور که باید و 
شاید معارف امام حسین)ع( را به مردم جهان 

بشناسانیم، یقین بدانید که افراد بسیاری از 
دورترین نقاط جهــان به زیارت آن حضرت 

خواهند آمد.
وی با اشــاره به اینکه دین اسالم فقط دین 
احساسات و شــعار نیست، خاطرنشان کرد: 
شــعار در جای خود الزم است، اما همه این 
مراسم  و برنامه های فرهنگی برای آن است 
که انسان تربیت شــود و راه سعادت را پیدا 
کند؛ انســان در صورتی که به امام معرفت 
پیدا کند، با زیارت به کمال خواهد رســید. 

والمسلمین  حجت االســالم 
مروی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به برنامه   های 
آســتان قدس رضوی برای 
ایام دهه پایانی صفر اشــاره 
کرد و گفت: با عنایت حضرت 
رضا)ع( در ایــام دهه پایانی 
ماه صفر در حــد امکانات و 
بضاعت آستان قدس رضوی 
به لحاظ فرهنگی و تسهیالت 
در خدمت زائران خواهیم بود 
تا چند روزی که در مشــهد 
معنوی  فیوضات  از  هستند، 
زیــارت به میــزان مطلوبی 
بهره مند شوند. تولیت آستان 

قدس رضوی در ســخنان پایانی خود تأکید 
کرد: تمام تالش  خود را برای تأمین امکانات 
مورد نیاز زائــران در دهه پایانی صفر به کار 
خواهیم گرفت، اما در عین حال پیشاپیش از 
زائران به دلیل کمبودها عذرخواهی می کنیم.

بسیاری از فرقه ها 
اصناف و مذاهب 

در راهپیمایی 
اربعین حضور دارند 

و رنگین کمانی 
از سطوح 

مختلف سنی 
و موقعیت های 

اجتماعی را 
تشکیل داده اند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در کربالی معلی:   

 لطفاً زائرســرا و زائرشهر را کامالً ایرانی اربعین حسینی یک پدیده تمدنی است
بسازید حتی لوازم خانه ایرانی باشد.

09360008790
قدس: دو پروژه زائرسرا و زائرشهر رضوی با 
تکیه بر توان مهندسان ایرانی و با استفاده از 

اقالم داخلی در حال تکمیل است. 

 از مســئوالن حرم مطهر رضوی تقاضا 
داریم که پایگاه های آداب زیارت، کبوترانه 
و... ویژه کــودکان و نوجوانان را در رواق ها 
و صحن هــای حرم مطهر امــام رضا)ع( به 
خصوص پیش از نماز جماعت مغرب و عشا 

بیش از پیش دایر نمایند.
09120009414

  یکی از دغدغه های آستان قدس رضوی 
باید تربیت نسل مؤمن و انقالبی برای آینده 
ایران اسالمی باشد، زیرا این ظرفیت در این 

نهاد مقدس وجود دارد.
09170000868

 چرا در سایت های آستان قدس رضوی 
برنامه های حــرم به تفکیک روزهای هفته 
نیست و تنها برنامه های تمام روزهای هفته 
به صورت کلی آمده است، لطفاً برنامه های 
فرهنگی- تبلیغــی را به صورت روزانه درج 
کنید تــا زائران بهتر بتواننــد در برنامه ها 

شرکت کنند.
09120000578

 پیشــنهاد می شود آستان قدس رضوي 
برای قدردانی از نیروهای نظامی و انتظامی 
کــه در مناطق مرزی مشــغول حفاظت و 
حراســت از مرزهای کشــور هستند، هر 
سال شــماری از خانواده این عزیزان را به 

مهمانسرای حضرت دعوت کند.
09360008284

زائران آذربایجانی و ترکیه ای 
jمیهمان موکب امام رضا

آســتان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان آذربایجان شرقی گفت: 
موکب بین المللی امــام رضا)ع( تبریز، از 
یک هزار و 500 زائر از کشورهای ترکیه 
و آذربایجان در مســیر عزیمت به عتبات 

عالیات پذیرایی کرد.
محمدیوســف شــاکری گفــت: دفتــر 
نمایندگــی آســتان قدس با مشــارکت 
نهادهای اســتانی و بنیاد کرامت رضوی، 
برای سومین سال متوالی پذیرای زائران 
سیدالشهدا)ع( از کشورهای همجوار بود.

وی افزود: برنامه هــای فرهنگی در قالب 
ســخنرانی و مداحی و در بخش رفاهی 
با وعده های غذایی پخته شــده مطابق با 
ســلیقه غذایی این زائران پذیرایی انجام 

شد.
مدیر نمایندگی آســتان قــدس رضوی 
در اســتان آذربایجان شرقی گفت: تکیه 
بر همدلی و محبــت اهل بیت)ع( هدف 
اصلی خادمیاران آستان قدس رضوی در 
این موکب بود و امیدواریم در ســایه این 
همدلی در سال های آینده پذیرای تعداد 
بیشــتری زائر از این دو همســایه شمال 

غربی کشور باشیم.
رضوی  خادمیاران  اســت،  ذکر  شــایان 
سراسر کشور در قالب پویش های مردمی 
و با مشــارکت سایر محبین اهل بیت)ع( 
در دو کشــور ایــران و عراق بــا برپایی 
مواکب خدماتی و ایســتگاه ســالمت در 
حال خدمت رســانی کریمانــه به زائران 

اربعین امام حسین)ع( هستند.

خدمات خادمیاران رضوی به 
محرومان شهرستان کاشان 

آستان  نمایندگی  دفتر  مدیر  آســتان: 
قدس رضوی در کاشــان گفت: این دفتر 
نمایندگی با مشــارکت خیران و ســایر 
مجموعه های مردمی در 6 ماه نخســت 
امسال توانست بسته های حمایتی مختلف 
را به ارزش 4میلیارد و 115میلیون ریال 

جمع آوری و بین محرومان توزیع کند.
حجت االسالم مهدی بصیرتی اظهار کرد: 
این کمک هــا در قالــب پرداخت هزینه 
تهیه و توزیع بســته های غذایی، ارسال 
نان به سیل زدگان، ذبح گوسفند و توزیع 
گوشت عقیقه، تأمین هزینه ایاب و ذهاب 
کاروان های مهر درخشان رضوی، حمایت 
نقدی، اهــدای لوازم منــزل، کارت های 
هدیه و خرید، اطعام غدیر، توزیع بن های 
تأمین هزینه های فرهنگی و  نوشت افزار، 

جوایز انجام شده است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 
 قدس/ مروج کاشانی  معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی ویژه برنامه های مذهبی و فرهنگــــی بارگاه ملکوتی امام 
رضــــا)ع( در دهه پایانی ماه صفر ســال جاری با شعار محوری 

»همراه با امام در برابر مستکبران« را تشریح شد.
حجت االســالم والمسلمین حســین شــریعتی نژاد در نشست 
خبری با اصحاب رســانه، اظهار کرد: برنامه هاي معاونت تبلیغات 
اســالمی آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر با محوریت 
مناسبت هاي اربعین حسینی، ارتحال پیامبر گرامی اسالم)ص(، 
شهادت ســبط اکبر حضرت امام حســن مجتبی)ع( و شهادت 

حضرت امام رضا )ع( تنظیم شده است.
وی ادامه داد: جلسات هیئت های اندیشه ورز، 
ویژه این مناسبت از دو ماه پیش تشکیل و 
نظام موضوعات برنامه های این ایام تهیه و به 
سایر حوزه ها ابالغ شد و بر این اساس برای 
تبیین مفهوم محوری ابالغ شــده، شعار 
اصلی و محوری برنامه های امسال در دهه پایانی ماه صفر، »همراه 

با امام در برابر مستکبران« مشخص شد.

 پیش بینی حضور 8میلیون زائر در مشهدالرضا)ع(
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه مطابق پیش بینی های انجام 
شده از سوی مراجع و دستگاه های مربوط، حدود 8میلیون زائر در 
دهه پایانی ماه صفر ســال جاری در مشهدالرضا)ع( و برای زیارت 
بارگاه مطهر امام هشــتم)ع( حضور می یابند، افزود: از این میزان، 
حدود 700هزار نفر به عنوان زائران پیاده به مشهد مقدس مشرف 
می شوند و حدود 40درصد از تعداد کل زائران پیش بینی شده نیز، 
هموطنان آذری زبان و زائران آذری زبان از کشورهای آذربایجان و 
ترکیه خواهند بود که در دهه آخر ماه صفر به زیارت حرم مطهر 

حضرت ثامن االئمه)ع( مشرف می شوند.
وی متذکر شد: عمده زائرانی که در دهه پایانی ماه صفر به مشهد 
مقدس مشرف می شوند در قالب هیئت های مذهبی و دسته جات 
عزاداری از شهرها و استان های مختلف ایران اسالمی هستند که 
خود را در این ایام به مشــهد مقــدس و بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( می رســانند و آســتان قدس رضوی هم برای تکریم این 
هیئت ها، برنامه های مذهبی و دینی متعددی را تدارک دیده است.

 آیین های حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر
حجت االسالم شریعتی نژاد در بیان ویژه برنامه های معاونت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر در حرم منور 
امام رضا)ع( اظهار کرد: برنامه های فرهنگی، مذهبی و دینی این 
معاونت در هشت سرفصل و در موضوعات گوناگون برای بهره مندی 
زائران تدارک دیده شده که یکی از این برنامه ها مربوط به آیین های 

حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( است.
وی در این باره افزود: آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا)ع( 
روز دو شنبه ششم آبان ماه مطابق با 29صفر پس از نماز مغرب و 
عشا ساعت18 در صحن انقالب اسالمی با سخنرانی تولیت معزز 
آســتان قدس رضوی، قرائت خطبه توسط محمد موحدی نیا و 
مرثیه سرایی ذاکر اهل بیت)ع( احمد واعظی و با حضور خدام بارگاه 
مطهر امام هشتم)ع( و میهمانان دعوت شده به این مراسم برگزار 
می شود. وی در مورد برگزاری آیین شام غریبان امام رضا)ع( هم 
گفت: این مراسم روز سه شنبه هفتم آبان ماه مطابق با 30صفر پس 
از اقامه نماز جماعت مغرب و عشــا در رواق امام خمینی)ره( و با 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین پناهیان و مرثیه سرایی ذاکران 

اهل بیت)ع( برگزار می شود.
این مقام مســئول اضافه کرد: ویژه  برنامه شــام غریبان با حرکت 
کاروان خدام از محل ســازمان مرکزی آســتان قدس رضوی به 
طرف حرم منور رضوی و تجمع در صحن انقالب اسالمی نیز روز 
سه شنبه هفتم آبان ماه مطابق با 30صفر، پس از نماز مغرب و عشا 
با مرثیه سرایی و عزاداری ذاکران اهل بیت)ع( علی مالئکه، مهدی 

رسولی، میثم مطیعی، هادی الهی و حمید اکبری برگزار می شود.
مطابق گفته های وی، مراسم بدرقه خدام الحسین)ع( جهت حضور 
در راهپیمایی اربعین حسینی برای خدمتگزاری به زائران پیاده این 
همایش بی نظیر در جهان اسالم هم پیش از این در تاریخ یازدهم 
مهرماه سال جاری و با حضور و سخنرانی تولیت معزز آستان قدس 

رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد.

 از دلدادگان اربعین تا عزاداران رضوی 
معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی در مورد برنامه های 
تبلیغی حرم مطهر امام هشــتم)ع( در دهه پایانی ماه صفر گفت: 
در این دهه حدود 150 جلســه مربوط به ویژه  برنامه سخنرانی 
و عزاداری با عنوان »شــکوه ایثار« از روز اربعین حســینی تا روز 
شــهادت امام رضا)ع( برگزار می شود که در این برنامه ها با حضور 
40 سخنران و خطیب کشوری از بین علما، اندیشمندان و وعاظ 
برجسته کشور و 40 نفر از ذاکران، مداحان و مرثیه سرایان برجسته 
کشــوری هر روز مراســم ســخنراني، عزاداري و نوحه خوانی در 
رواق های امام خمیني)ره(، دارالحجه)عج(، غدیر و ایوان مقصوره 
مسجد گوهرشاد، پس از نماز صبح، قبل و بعد از نمازهای جماعت 

ظهر، عصر، مغرب و عشا برگزار می شود.
اجتماع زائران آذری زبان از دیگر مواردی بود که معاونت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی به آن اشاره کرد و افزود: این مراسم در 
شب شهادت امام رضا)ع( مطابق با ششم آبان ماه )برابر با 29 صفر(، 
ســاعت20 در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر امام هشتم)ع( با 
حضور تولیت معزز آستان قدس رضوی و نمایندگان ولی فقیه در 
استان های آذری زبان اشاره شده و با سخنرانی آیت اهلل سیدحسن 
عاملی و مرثیه ســرایی برخی از ذاکران اهل بیت)ع( از شهرهای 

تبریز، زنجان، اردبیل، ارومیه و... برگزار می شود.
وی در مورد برگزاری مراســم عزاداری ویژه زائــران آذری زبان از 
کشورهای همسایه نیز گفت: اجتماع زائران آذری زبان از کشورهای 
آذربایجان و ترکیه در روز شــهادت امام رضا)ع( یعنی هفتم آبان 
ماه مطابق با 30 صفر از ســاعت 9:30 صبح تا اذان ظهر در رواق 
دارالرحمــه با حضور هیئت هــای عزاداری از این دو کشــور و با 
مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت)ع( آقایان مهدی رسولی، سبزی و 

همرنگ برگزار می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به گردهمایــی زائران پیاده 
اهل سنت اشــاره و تصریح کرد: این مراسم در صبح روز شهادت 
امام رضا)ع( و در رواق شــیخ طوســی حرم مطهر امام هشتم)ع( 
برگزار می شود. معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی افزود: 
مراســم تکریم هیئت های تجمیعی در دهه پایانی ماه صفر و در 
رواق امام خمینی)ره( با رعایت شــاخص ها و موارد مورد نظر در 
اجرای برنامه های فرهنگی و دینی در این آستان ملکوتی و با حضور 
سخنرانان و ذاکران اهل بیت)ع( از بین همین هیئت های تجمیعی 
برگزار می شــود که تاکنون حدود 95 هیئت برای شرکت در این 
مراسم  نام نویســی کرده و پیش بینی می شود این رقم به بیش از 
100هیئت هم افزایش یابــد. وی در مورد برنامه های ویژه بانوان 
زائرهم گفت: جلسات سخنرانی و سوگواری ویژه خواهران)روزانه 
9 جلسه( هر روز قبل و بعد از نمازهای جماعت ظهر، عصر، مغرب 
و عشــا در رواق های دارالحکمه، حضرت معصومه)س( و حضرت 

زهرا)س( و شبستان سبزواری برگزار می شود.

 ویژه برنامه هایی برای زائران غیرایرانی
حجت االسالم والمسلمین شــریعتی نژاد در مورد برنامه های ویژه 

زائران غیرایرانی هم گفت: بســیاری از زائــران غیرایرانی نیز در 
دهه پایانی ماه صفر میهمان حرم مطهر امام هشــتم)ع( هستند 
به همین دلیل ویژه برنامه هایی از سوی معاونت تبلیغات اسالمی 
برای آن ها تدارک دیده شــده است. وی اضافه کرد: خیمه امت، 
ویژه برنامه عزاداري هیئت هاي مذهبي از سراســر جهان اسالم با 
سبک و فرهنگ بومي در حرم مطهر همراه با عزاداري قومیت هاي 
مختلف ایراني در محل رواق غدیر، مراســم »در سوگ نبی)ص(، 
سبط اکبر امام حســن مجتبی)ع( و عالم آل محمد)ع(« شامل 
سخنرانی، عزاداری، مرثیه سرایی و سینه زنی، قرائت زیارت اربعین 
و... ویژه زائران عرب، اردو، آذری و انگلیسی زبان، ویژه برنامه بانوان 
رضوی مربوط به بانوان کشور افغانستان و بانوان اردو و عرب زبان، 
برگزاری شب شعر اربعین حسینی ویژه اردوزبانان، اجتماع زائران 
اردوزبان، اجتماع عظیم هیئت های عزاداری کشور افغانستان و... 

برخی از برنامه های پیش بینی شده در این زمینه است.
این مقام مسئول متذکر شد: مسابقه بین المللي کتابخواني »العهد و 
الوالء« ویژه عرب زبانان و اردوزبانان هم در زمان برگزاری مراسم و 
حضور کاروان ها، همه روزه صبح ها از ساعت 9:30 الی 11 و عصرها 
از ساعت 17 الی 19 در محل رواق دارالمرحمه و رواق کوثر برای 

این دو گروه از زائران غیرایرانی برگزار می شود.

 ویژه برنامه هایي برای کودکان و نوجوانان
معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی در مــورد ویژه 
برنامه های تدارک دیده شده برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: 
توزیع کتاب های ویژه کودکان با عنوان »من، شال سبز، بابا«، کتاب 
 مجله »کبوتران حرم«، کتاب »روایت یک سفر«، ویژه برنامه معارف 
و ســیره رضوي در پایگاه کبوترانه و حکایت آفتاب براي کودکان 
و نوجوانان، برنامه های جنگ کودکان ویژه زائران غیرایرانی)اردو، 
عربی و آذری زبــان( در رواق های دارالرحمه، کوثــر و... از جمله 
برنامه های پیش بینی شده برای کودکان و نوجوانان در دهه آخر 

ماه صفر است.

 محصوالت فرهنگی برای زائران ایرانی و غیرایرانی
حجت االســالم والمســلمین شــریعتی نژاد در بخش دیگری از 
سخنانش به تولید محصوالت فرهنگی دهه پایانی ماه صفر برای 
زائران ایرانی و غیرایرانی اشاره کرد و افزود: محصوالت و کتاب های 
متعددی برای این دهه تولید شده است که در این زمینه می توان 
به عمده ترین آن ها یعنی انتشــار و چاپ کتاب »20حدیث امام 
رضا)ع(« در بیان و شــرح رهبر معظم انقــالب به زبان های اردو، 
آذری، ترکی استانبولی، عربی و انگلیسی و هر کدام به شمارگان 

3هزار نسخه اشاره کرد. 
وی متذکر شد: همچنین کتاب های »انسان 250ساله« اثر رهبر 
معظم انقــالب )به زبان های آذری، انگلیســی و عربی(، بچه ها و 
 پیامبر)ص( )به زبان های آذری، انگلیســی و عربی(، رسم حضور

) به زبان آذری(، ســفر با خورشــید )به زبان آذری(، امام رضا)ع( 
از دیدگاه اهل ســنت، امام رضا)ع( و کودک، پا به پای آفتاب و... 
از دیگــر تولیدات و محصوالت فرهنگی برای توزیع بین زائران در 

این دهه است.

jپیش بینی حضور 8 میلیون زائر رضوی در ایام شهادت حضرت رضا
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از آمادگی این آستان برای برگزاری آیین های دهه پایانی صفر خبر داد 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

خـــبر



اربعین از وقایع مهم آخرالزمانی 
و الگوی نظام آینده جهان است

تسنیم: آیــت اهلل قائم مقامی گفت: در اربعین 
الگوی نظام آینده جهان اعالم شــده و خدا با 
برپایی این صحنه با بندگان خود به زبان صحنه 
سخن گفته که »ای انسان ها، اگر می خواهید 
بدانید نظام آینده چگونه اســت باید آن را در 
اربعین جست وجو کنید«. آیت اهلل سیدمحمد 
قائم مقامی، پژوهشگر و استاد حوزه به مناسبت 
فرا رسیدن راهپیمایی اربعین حسینی گفت: 
راهپیمایی اربعین بــدون تردید یکی از وقایع 
مهم آخرالزمانی است، چون اتفاقاتی که در ایام 
اربعین رخ می دهد عجیب و شگفت انگیز است.

اینکه امام حسن عســکری)ع( فرمود »زیارت 
اربعیــن یکــی از عالئم مؤمنان اســت« باید 
رمزگشــایی می شــد. امروز مؤمنــان عالم با 
برخورداری از ویژگی »ایمان« در موقعیتی به نام 
کربال گرد هــم می آیند، تجمعی که در مقابل 

شیطنت های کفر و استکبار جهانی است.
جریان اربعین به عنوان واقعه آخرالزمانی، متصل 
به جریان بزرگ تری در آینده است، بدون اینکه 
بخواهیم زمانی را برای آن مشــخص کنیم اما 
شواهد و قرائن نشان از این دارد که راهپیمایی 
اربعین دعوت جهانی برای آینده پیش ِرو است. 
جریان عاشورا و کربال در حقیقت دعوت کننده 
انسان ها به تجربه دین حقیقی-همان طور که 
هست-اســت. این اســتاد حوزه تصریح کرد: 
امروز درِ شیشه عطر حقیقت حسینی باز شده 
و این عطر به مشام جان انسان ها در پهنه عالم 
رسیده است، عطری که هیچ گاه قابل مقایسه با 
چیز دیگری نیست. این موضوع جنبه جهانی 
هم پیــدا کرده و این چیزی اســت که جبهه 
کفــر هرگز فکر آن را نمی کــرد. این جریان با 
وجود شــیطنت های دشمنان همچنان مسیر 
پیــش ِروی خــود را ادامه می دهد و ســرد و 
خاموش نخواهدشد. آیت اهلل قائم مقامی گفت: 
در راهپیمایی اربعین حسینی الگوی نظام آینده 
جهان اعالم شــده است، در واقع خدا با برپایی 
صحنه اربعین دارد با بندگان خود به زبان صحنه 
سخن می گوید که »ای انسان ها، اگر می خواهید 
بدانید نظام آینده چگونه است، باید در اربعین 
جســت وجو کنید«. نظام حاکمیت جهان در 
آینده، نظام حاکمیت خدا و مردم خواهد بود، 
همان طور کــه در راهپیمایی اربعین به صورت 
دقیق حاکمیت خداوند و مدیریت مردم بر خود 

دیده می شود.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   پیاده روی اربعین در سال های 
اخیر به یک حماسه تبدیل شده است. ملت های مختلف با زبان های 
گوناگون حول محور امام حسین)ع( راهی کربال می شوند. اجتماعی 
عظیم که در این عصر به عطیه ای الهی می ماند و نعمتی سرشــار. 
موفقیت و خیرات بسیاری از این سرچشمه جاری می شود. با دیدن 
این اجتماع میلیونی زائران مشــتاق کربال به راحتی می توانیم این 
حرکت محبان حسینی را مصداق این روایت امام صادق)ع( بشماریم 
که فرمودند: َمْن أََراَد اهللُ بِِه الَْخْیَر َقَذَف فِي َقلِْبِه ُحبَّ الُْحَسْیِن)ع( َو 
ُحبَّ زِیَاَرتِِه؛ کســی که خداوند خیر را برای او اراده کرده باشــد در 

قلبش محبت امام حسین)ع( و محبت زیارتش را می اندازد.
برای تبیین ابعاد حماسه اربعین با حجت االسالم محمدباقر پورامینی، 
مدیر گروه کالم پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید.

  اربعین، تفسیر محبت به امامت است
حجت االسالم محمدباقر پورامینی در ابتدا و با بیان اینکه حماسه 
اربعین تفسیر محبت به امامت اســت، می گوید: این حماسه را 
می توان از زوایای مختلف نگریست و آن را تحلیل کرد. به خصوص 
اگر مطالعه این حماسه از منظر سرمایه اجتماعی باشد، می توان 

زوایای پنهان و پیدای بسیاری را از آن بدست آورد.
او در توضیح ســرمایه اجتماعی و ضرورت پرداختن از این منظر 
بــه اربعین نیز توضیح می دهد: در هــر حرکت اجتماعی ملی و 
بین المللی ممکن است سرمایه های فیزیکی و انسانی جلوه کند. 
اما در ســرمایه اجتماعی، ظرفیت فرهنگ ســازی و اثربخشی 
خاصی وجود دارد، به خصوص اگر این ســرمایه در زیارت اربعین 
بررسی شــود. برخی از محققان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای 
از مفاهیم مانند اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکه روابط بین 
افراد می دانند که موجب مشــارکت بهینــه اعضای یک اجتماع 
شــده، در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین می کند. آنان تأکید 

عمده را بر مفهوم اعتماد دارند.
مدیر گروه کالم پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی اضافه 
می کند: در مجموع، ســرمایه اجتماعــی یک ظرفیت اجتماعی 
اســت که همکاری و هماهنگی متقابل را تســهیل می کند. بعد 
ساختاری این سرمایه، همان شــبکه روابط بین افراد در جامعه 
است و بعد محتوایی آن نیز اعتماد و هنجارهای اجتماعی خواهد 
بود. اگر از بعد کارکردی به ســرمایه اجتماعی نیز بنگریم، عمل 
متقابل اجتماعی است. هر مجموعه ای در پرتو سرمایه اجتماعی، 
جرئت اقــدام کار و فعالیت مفید و هدفمند پیدا می کند و برای 

خوشبختی و ترسیم آینده روشن تالش می کند.

  ایثار در اربعین حرف اول را می زند
پورامینی بیان می کند: امروزه پیاده روی اربعین هر سه بعد ساختاری، 
محتوایی و کارکردی سرمایه اجتماعی را دارد. مرزهای ملیت و نژاد 
رنگ باخته و شبکه روابط فردی میان میزبان و میهمانان ایجاد شده 
است. حتی میهمانان از کشورهای مختلف دوشادوش هم به روابط 
تعریف شده می رسند. اعتماد نیز در حد اعال قرار دارد. این سرمایه 

در طول قرن ها ناپیدا بود و امروزه به مرحله عینیت رسیده است.
این اســتاد حوزه و دانشگاه در پاســخ به این پرسش که آیا ابعاد 
زیبایی حماسه اربعین مانند مهروزی، بخشش، ایثار و حتی روحیه 
داوطلبی را می توان سرمایه اجتماعی تلقی کرد نیز تصریح می کند: 
بله، اندیشمندان سرمایه اجتماعی را به گونه ها و ابعاد متنوع تقسیم 
کرده انــد. در یک مطالعه دقیقی که یکی از دانشــگاه های معتبر 
بین المللی انجام داده، از ابعاد هشــت گانه ســرمایه اجتماعی یاد 
نموده اند. به جز اعتماد اجتماعی و پیوندهای اجتماعی غیررسمی، از 
بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع معاشرت ها و دوستی ها به عنوان 
ابعاد سرمایه اجتماعی یاد شده است. ابعادی که در پیاده روی اربعین 
نمونه های عینی و فراوانی از آن به چشم می خورد و همین ابعاد نیز 
اربعین را جذاب تر کرده اســت. ایثار حرف اول را در اربعین می زند، 

قدسموانعسفربهکربالدرطولتاریخرابررسیمیکند

jزیارتامامحسین
بهشرطقطعدستراست!

معارف: چهلمین روز شــهادت امام حسین)ع(، مصادف با بیستم صفر را اربعین حسینی 
می نامیم. روزی که به گواه تاریخ، اسیران کربال در راه بازگشت از شام، برای زیارت مدفن امام 
حسین)ع( و سایر شهدا به کربال رفتند. در بیان اهمیت این روز طبق نقل های تاریخی گفته 
شده است که جابربن عبداهلل انصاری، یکی از صحابه پیامبر اکرم)ص( به همراه عطیه عوفی 
یار امام علی)ع(، به کربال رفته و در این روز به عنوان نخستین زائر بر سر مزار امام حسین)ع( 
حاضر شده اند. هر چند سال هاست به لطف خدای بزرگ و آزاد شدن شیعیان عراق از دست 

حکومت بعث، سنت بزرگ زیارت اربعین به خوبی و باشکوه تر از گذشته برگزار می شود اما 
بد نیست نگاهی به تاریخ داشته باشیم و یادی کنیم از زائرانی که عاشقانه خطرات زیارت را 

به جان می خریدند تا در روز اربعین به پابوسی امام حسین)ع( نائل شوند.

  زیارت امام حسین)ع( چهره پلید بنی امیه را آشکار کرد
سال های اولیه پس از واقعه عاشورا، زیارت کردن در تمام ایام سهم زیادی در معرفی حق 
و باطل یا بیان نقش مظلوم و ظالم داشــت. از ســال ۶۱ هجری قمری که عاشورا اتفاق 
افتاد تا ســال ۱۳۲ که حکومت بنی امیه با مرگ مروان بن محمد به پایان رسید، همواره 
زائران حضرت در مضیقه بودند و رفتار زشــت دستگاه حاکم را تحمل می کردند. مردمی 
 که به سوی مزار امام حسین)ع( می رفتند، با یادآوری آن واقعه دردناک متوجه ظلم و جور 
بنی امیه  می شــدند و به سبب مظلومیت آل طاها،  متأثر و به سوی امام معصوم)ع( جذب 
 می شدند. زیارت امام حسین)ع( انقالبی در افراد ایجاد  می کرد و در جریان سفر روشنگری 
اتفاق  می افتاد. زیارتی که ســبب می شد چهره پلید بنی امیه و حقانیت خاندان علی)ع( بر 

همگان آشکار شود.
مجازات هایی شدید در انتظار زائران امام حسین)ع( بود

آشکار شدن چهره حقیقی دشمنان و مظلومیت ائمه)ع( آنچنان شدت پیدا کرد که خلفای 
بنی امیه تصمیم گرفتند مانع حضور زائران کربال و زیارت مرقد امام حســین)ع( و یارانش 
شوند. آن ها برای مقابله با زیارت و حضور زائران در اطراف کربال پاسگاه هایی تعبیه کردند. 
نگهبانان این پاسگاه ها افرادی بسیار تندخو و خشن بودند که با افراد برخورد  می کردند. اما 
زائران به روستاهای غاضریه و نینوا که در شمال شرقی و جنوب شرقی حائرحسینی قرار 
داشت، عزیمت و از این دو دهکده به عنوان پوشش استفاده  می کردند. زائران آنجا را هدف 
و مقصد خود قرار داده و پس از توقف کوتاهی، پنهانی به سوی قبر مطهر امام حسین)ع( 
مشرف می شدند. البته در این میان اگر به دام مأمورها و شرطه های حکومت می افتادند به 
شدت مجازات  می شدند، اما این مجازات ها سبب نشد که دست از زیارت بکشند. آن ها به 
صورت شــبانه و اغلب با پای پیاده، با ترس و همراه با اســتتار، تنهایی یا گروهی به طرف 
کربال رهسپار می شــدند. این شرایط پس از بنی امیه، در زمان عباسیان نیز وجود داشت. 
بنی عباس نیز پس از تحکیم پایه های حکومت خود اقدام به تخریب قبور مطهر و برخورد 

شدید با زائران می کرد.

 زیارتی که خطر از دست دادن جان داشت
منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی بود که در سال ۱۳۶ هجری جانشین برادرش سفاح 
شــد و تا سال ۱۵۸ هجری، حکومت جامعه اسالمی را برعهده داشت. از ظلم، پرده دری و 
کینه توزی به اهل بیت)ع( و فرزندان پیامبر)ص( که در وجود منصور وجود داشت سخن های 
بسیاری نقل شده است. زیارت کربال در آن زمان عالوه بر سختی و مشقت، حتی ترس از 
دست دادن جان نیز با خود به همراه داشت. اما سخنان روشنگرانه امام باقر و امام صادق)ع( 
و بیان ثواب زیارت سیدالشهدا)ع( به خصوص در هنگام شرایط خفقان آور و وجود حاکم ظالم 

سبب می شد مردم به زیارت تشویق شده و خطرات آن را به جان بخرند.
اما در فاصله زمانی هفت ساله ای که بین مرگ منصور و به حکومت رسیدن هارون الرشید 
وجود داشت، یعنی در ســال های ۱۵۸ تا ۱۶۵ هجری قمری، شیعیان و دوستداران امام 
حسین)ع( آسوده تر از قبل به زیارت اباعبداهلل)ع(  می رفتند. هارون الرشید نیز که در اواخر 
حکومتش از عالقه مردم به اهل بیت و حجم زائران کربال مطلع شد، دستور داد آثار حسینی 
را محو کنند. پس از مرگ هارون الرشــید تا زمانی که متوکل به حکومت رسید، مردم در 

امنیت بیشتری بودند و بدون دغدغه به زیارت  می رفتند.

 

جسارت به قبر امام حسین)ع( در زمان متوکل عباسی 
در ســال ۲۳۲ هجری قمری و پس از روی کار آمدن متوکل، برخورد با زائران و تخریب و 
اهانت به قبر مطهر سیدالشهدا)ع( به اوج خود رسید. اقداماتی که متوکل در حق فرزندان 
امیرالمؤمنین)ع( از جمله سیدالشهدا)ع( انجام داد، بسیار بی شرمانه بود به حدی که عده ای 

آن کارها را مشابه اقدامات یزید و معاویه می دانند.
متوکل که به دشمنی با خاندان امیرالمؤمنین علی )ع( مشهور بود، دوستداران آن حضرت 
را بی رحمانه می کشــت و مال آن ها را می گرفت. در طول دوران خالفتش چهار بار دستور 
تخریب حائر حسینی، محدوده ای مخصوص پیرامون قبر امام حسین)ع( که شخص مسافر 
می تواند یا مستحب است نمازش را در آن محدوده به صورت کامل بخواند، را داد. در یکی 
از این دفعات فردی به نام ابراهیم دیزج یهودی را  مأمور تخریب قبر شریف کرده بود. او با 
غالمان خود به سوی مقبره رفت و درون حائر شریف را آب بست تا در آنجا زراعت کنند. 

آنان تصمیم داشتند با گاوهایی زمین را شخم بزنند که به امر خدا گاوها پیشروی نکردند.

 دست هایی که برای زیارت بارگاه اباعبداهلل)ع( از تن جدا شد
با وجود شــدت فشــارهای دولت متوکل نسبت به محبان و شیعیان اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع(، آن ها هیچ گاه دســت از محبت خود برنداشتند و تا پای جان برای اعتقادات 
خود ایستادند تا جایی که متوکل مجبور شد زیارت امام حسین)ع( را با صدور احکامی مانند 
بریده شدن دست راست در مرتبه اول و دست چپ در مرتبه دوم تحریم کند، اما این ترفند 
متوکل هم کارساز نبود و شیعیان دسته دسته به زیارت اباعبداهلل)ع( می رفتند و نه تنها از 
مشتاقان زیارت کم نشد که حتی این صف طوالنی تر نیز شد. پس از مدتی به متوکل خبر 
رسید که با تمام این سختگیری ها، هنوز هم مردم دسته دسته برای زیارت مقبره حسینی 
 می روند. او یکی از سرلشکرانش را همراه سپاهی به سوی کربال روانه کرد و دستور داد بین 
مــردم به بیزاری از زائران قبر مطهر جار بزنند و مــردم را از رفتن به زیارت باز دارند. او به 
تعقیب شیعیان پرداخت و تعداد بی شماری از آنان را به قتل رساند. این سختگیری تا آنجا 
بود که دستور داد هر فردی که حتی قصد زیارت دارد را بکشند. اقدام دیگر متوکل همزمان 
با زیارت نیمه شعبان، تخریب قبر مطهر امام حسین)ع( بود که سبب شد زائران و شیعیان 

بسیاری مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی کشته شوند.

          

تخریب حرم، کشتن زائران و اربعین خونین هم از تعداد زائران کم نکرد
هر چند پس از سقوط عباسیان شرایط زیارت مرقد مطهر امام حسین)ع( بهتر شد اما در 
سال ۱۲۱۶ حمله وهابیان به کربال دوباره ناامنی را برای زائران حسینی به وجود آورد. مردم 
که از حمله آن ها غافلگیر شــده بودند، دروازه های شهر را بستند اما آن ها را شکسته و به 
داخل شهر هجوم بردند. وهابیون شروع به تخریب و ویرانی حرمین کردند و نزدیک به ۵0 
نفر را کنار ضریح و ۵00 نفر را در صحن شریف به قتل رساندند. تعداد کشته شده ها حدود 

هزار نفر نیز اعالم شده است.
این کشــتار پایان دشواری های زائران حرم امام حســین)ع( نبود. در قرن اخیر و در زمان 
حکومت صدام و بعثی ها نیز موانعی برای زیارت کربال وجود داشت. در سال ۱۳۹۷ هجری 
قمری در ایام اربعین حســینی، مردم عراق ســنت دیرین  پیاده روی را از طریق جاده های 
غیررسمی  که از کنار فرات  می گذشت، انجام می دادند. این  پیاده روی که رنگ و بوی مبارزه 
با رژیم وقت عراق را به خود گرفته بود به درگیری سختی میان نیروهای بعثی و زائران پیاده 
اباعبداهلل منجر شد که در نهایت کشته و مجروحان زیادی به جا گذاشت. آن سال در تاریخ 

به نام اربعین خونین ثبت شده است.

 دریای خروشان زائران اربعین کابوس هر شب دشمنان است
۱۴ سال پس از آن و در سال ۱۴۱۱  هجری قمری که به انتفاضه ۱۹۹۱ عراق نیز معروف 
شده است، صدام با سالح های مختلف در نجف و کربال مردم را به خاک و خون کشید و با 
توپ و تانک، گنبد و بارگاه حرمین شریف را مورد اصابت قرار داد. او به یکی از ژنرال های 
ارتش بعث دستور داد به زائران حرم حضرت عباس و امام حسین)ع( حمله ور شوند و افرادی 

که دستگیر می شدند را همان جا اعدام کنند.
اما از آنجا که طبق ســخن رسول خدا)ص( حرارتی در قلوب مؤمنان است که هرگز سرد 
نمی شود، با وجود تمام سختی ها و اذیت و آزارهای حاکمان وقت، به لطف خدا این مشکالت 
در سال های اخیر برطرف شده است. حاال و در آستانه اربعین حسینی میلیون ها زائر ایرانی، 
پاکستانی، عراقی و شیعیان نقاط دیگر جهان مانند رودهایی کنار هم قرار می گیرند و در 
روز اربعین دریای خروشانی را تشکیل می دهند که مانور قدرت مسلمانان جهان و کابوس 

هر شب دشمنان اسالم است.

به خصوص که عراقیان میزبان سنگ تمام را در این بعد گذاشته اند.

  پیاده روی اربعین تمدن اسالمی را نشان می دهد
پورامینی تأکید می کند: مشارکت سیاسی و مذهبی از اضالع سرمایه 
اجتماعی شمرده شده است. بدیهی است این دو بعد، دو کارکرد مهم 
دیگر اربعین را به تصویر می کشند. شیعه به عنوان یک جبهه قوی 
و منسجم ضمن تحکیم صف خود، با محوریت محبت حسین)ع(، 
یکپارچگی خود را به رخ جبهه باطل می کشد. این قدرت، بی مانند 
و نویدبخش اســت. این راهپیمایی امروز بی شک بر زندگی فردای 
موحدان راستین و ســال های  آینده تأثیر خواهد گذاشت و تصویر 
زیبایی از تمدن اسالمی را به ارمغان می آورد. این امیدواری و نگاه به 

آینده روشن، زمینه ظهور را فراهم خواهد آورد.
این پژوهشگر دینی که سرمایه اجتماعی اربعین را بر محور محبت 
حســین بن علی)ع( می داند، برای دلیل این محور بودن می گوید: 
اولین جوشش های چشمه  جوشان محبت حسینی در اربعین پدید 
آمد. رهبر معظم انقالب تعبیر زیبایی بیان فرموده اند با این مضمون 
که مغناطیس پر جاذبه  حسینی، اولین دل ها را در اربعین به سوی 
خود جذب کرد. رفتن صحابی بزرگــوار جابر بن  عبداهلل انصاری و 

عطیه عوفی به زیارت امام حسین)ع( در روز اربعین، سرآغاز حرکت 
پربرکتی بود که با کشــش و جذبه محبت حسین)ع( انجام شد و 
در طول قرن ها تا امروز، پیوسته و پی درپی این حرکت پرشکوه تر، 

پرجاذبه تر و پرشورتر شده است.
او اضافه می کند: جابر بن عبداهلل انصاری زمانی که به کربال رسید، 
چون نابینا بود به عطیه گفت دســت مرا بر قبر بگذار. چون عطیه 
دســت او را بر قبر گذاشــت، او بي هوش روی قبر افتاد. زمانی که 
به هوش آمد این جمله را بر زبان جاری ســاخت »حبیب الیجب 
حبیبه« یعنی حسین جان! من دوستدار توام؛ دوست، پاسخ دوست 
را نمی دهــد؟ بعد خود مصیبت عاشــورا را در کربال خواند و گفت: 
چگونه پاسخ دهی، در حالی که خون رگ هایت را بر میان شانه ها و 

پشتت ریختند و میان سر و پیکرت، جدایی انداختند.

  محبت حسین)ع( رمز سرمایه اجتماعی است
حجت االسالم پورامینی خاطرنشان می کند: محبت جابر به حسین 
بن علی)ع( همراه با معرفت کامل بود. او در کنار قبر امام گواهی داد 
که تو، فرزند خاتم پیامبران و فرزند سرور مؤمنان و فرزند همپیمان 

تقوا و چکیده هدایت و پنجمین فرد از اصحاب کسایی 
و فرزند ساالر نقیبان و فرزند فاطمه، سرور زنان هستی. 
جابر سالمی را هم به شهدا داشت با این مضمون که 
شما نماز را به پا داشتید، زکات دادید، به نیکی فرمان 
دادید، از زشتی بازداشتید، با ُملحدان جنگیدید و خدا 

را پرستیدید تا به شهادت رسیدید.
او ادامه می دهد: ایــن نوع نگاه یک زائر با محبت و 
اعالم همراهی با راه و حرکت ساالر شهیدان سبب 
می شود در راه و حماسه آنان شریک شود. جابر این 
ســخن را از پیامبر)ص( نقل کــرد که فرمود: »َمن 
أَحبَّ َقوما ُحِشَر َمَعُهم و َمن أَحبَّ َعَمَل َقوٍم اُشِرَک 
فی َعَملِِهم؛ هر که گروهی را دوست داشته باشد، با 
آنان محشور می شود و هر که کار کسانی را دوست 
داشــته باشد، در کارشان شریک می شود«. محبت 
حسین)ع( رمز سرمایه اجتماعی است و زائران اربعین 
جا پای قدم های جابر می گذارند و با محوریت محبت 
حسین)ع( این سرمایه اجتماعی بی مانند تشیع را 
فراهم آورده اند. اربعین یک حرکت جمعی اســت 
از توحید محورانی که دوستدار محبوبان خدایند و 
تالش می کنند بر محــور آنان به محبت و رضایت 

الهی دست یابند. امید است خدا ما را در این صف قرار داده و زمینه 
رستگاری را فراهم کند.

بررسی ابعاد این شور حسینی در گفت وگو با حجت االسالم محمدباقر پورامینی

jسرمایه  اجتماعی حماسه اربعین بر محور محبت حسین

 اربعین عامل مهم قدرت نرم مسلمانان است  ستاد خبری اربعین: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، اربعین را همانند موسم حج، قدرت نرم جهان اسالم دانست و گفت: قدرت نرم  محصول و برایند تصویرسازی مثبت از خود همراه با ر ضایت 
دیگران است و این مفهوم به خوبی در راهپیمایی اربعین مشاهده می شود. دکتر رجبعلی اسفندیار با اشاره به مؤلفه های قدرت نرم اظهار کرد: تولید مطلوبیت های سیاسی و تأثیرگذاری بر مشروعیت سیاسی از جمله کارکردهای اربعین است و این حماسه در جامعه طبیعی ترین 

رابطه میان ملت ها را فراهم می کند. 

اعزام بیش از 100 نفر از مبلغان خواهر به مراسم اربعین امسال  ستاد خبری اربعین: مسئول اعزام مداحان و سخنرانان خواهر به پیاده روی اربعین از اعزام بیش از 100 نفر از مبلغان خواهر به مراسم اربعین امسال در عراق خبر داد. مینو اصالنی اظهار کرد: مجالس 
و موکب های ویژه خواهران افزایش چشمگیری داشته و همین موضوع سبب شد ضمن توجه به این مسئله، از سخنرانان تراز اول کشور برای حضور در مراسم مختلف دعوت کنیم و کسانی همانند خانم دکتر عالسوند، دکتر طاهره همیز و بیش از 100 سخنران کشورمان در موکب های 

مختلف حضور پیدا کرده اند. وی افزود: همچنین ما امسال مربیان کودک و گروه تواشیح خواهران هم داشتیم که در نجف، بین راه و کربال درمیان مردم حاضر شده و به شدت هم مورد استقبال واقع شدند.
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  پاسخ به شبهاتی که درباره پیاده روی اربعین مطرح می شود

پیادهرویاربعینهدفیمشروعومقصدمقدسدارد
  اشکال اول: اضرار به خود

زیارت اولیا و اهل بیت پیامبر)ص( به ویژه ائمه اطهار)ع( مانند 
حضور در محضر آنان در حیاتشان شمرده می شود. منظور از 
این مسائل این است که زیارت امام حسین)ع( همواره با خطر، 
ســختي و خوف بوده و چندین بار زائران حضرت در کنار قبر 
مطهرشان کشــته، حبس و شکنجه شده و قبور شهدا ویران 

گردیده است.
منظور از بیان این گونه مســائل روشن کردن سختي زیارت 
حضرت بود که همواره ناامني در این راه وجود داشته، بنابراین 
در روایات معتبر شیعه پاداش زیارت آن، معادل چندین حج 
و عمره مقبول ذکر شده است. اما برای بحث اضرار، ابتدا باید 
مفهوم آن روشن شود. اضرار یعنی ضرر زدن به جسم و آسیب 
رساندن به سالمتی و نقص عضو، که در شرع، منع شده و حرام 
است. تا کنون دیده نشده است افرادی که به پیاده روی اربعین 
می روند از این ناحیه ضرری به آن ها رســیده باشــد یا کسی 
به ســبب پیاده روی ضرر دیده باشد. صرِف پیاده روی مصداق 
اضرار نیست. اتفاقاً بسیاری افراد در خاطرات خود گفته اند این 
بهترین سفری است که تاکنون تجربه کرده اند. چه بسا بسیاری 
از مشکالت روحی و جسمی در این راه و پیاده روی درمان شده 
است. از نظر علمی نیز پیاده روی بهترین ورزش است و هرگز 
از نظر پزشکی منعی از نفس پیاده روی نشده بلکه بسیاری از 
امراض به این وســیله درمان می شود؛ بنابراین مصداق اضرار 
صدق نمی کند. از نظر شــرعی اضرار به نفس حرام اســت، از 
طرفی در ســیره اهل بیت)ع( نیز هســت که پیاده به زیارت 
خانه خدا رفته باشند. در سیره امام حسن)ع( گزارش شده که 
۲۵ بار پیاده به ســفر حج رفتند. در سیره امام حسین)ع( نیز 
آمده ۲۵ بار پیاده به زیارت خانه خدا رفتند. در ســیره فقها و 
علمای سلف و صالحان و مؤمنان از مجاوران کربال و نجف نیز 
این سیره حسنه، کنش ارزشمند و هنجار پسندیده و اصالحگر 

وجود داشته است.

  اشکال دوم: آزردن خود
خود آزاری به عملی گفته می شــود که حاصــل آن زیان به 
نفس، شکنجه، اذیت و اضرار نفس است که عمل غیر عقالیی 
و نابخردانه شــمرده می شود. بر اساس هیچ یک از معیار های 
عقالنی و عرفــی پیاده روی مصداق خودآزاری نیســت بلکه 
فایده ها و محســنات فراوانی در سالمتی انسان دارد. پزشکان 
از قدیم برای معالجه بعضی بیماری ها پیاده روی را به بیماران 
تجویز می  کردند. خودآزاری در جایی معنا دارد که طرف مجبور 
باشد به خاطر شــرایط خاص، خود را به رنج و اذیت وادارد تا 
به مقاصد مادی و امیال خاص برسد، مثل اینکه شرط  بندی 

کند وزن ســنگینی حمل کند و از این راه به مقاصدی برسد. 
در حالی که پیــاده روی اربعین هرگز با این مفاهیم ســازگار 
نیســت، زیرا پشتوانه اختیار و انتخاب عاشقانه دارد. هیچ یک 
از افرادی که در اربعین شرکت می کنند به اجبار در این وادی 
گام نگذاشــته اند بلکه همه از سر صدق، عشق، عالقه و شوق 
وافر به پیاده روی اقدام کرده اند. برخی برای نیل به این مقصد 
بی صبرانــه منتظر فصل اربعین اند تا بار دیگر در این همایش 
عظیــم و بی مانند که حامل پیام های معرفتی عمیق اســت، 
شــرکت کنند. پس هیچ وقت نمی توان این عمل عاشقانه را 

خودآزاری نامید. 

  اشکال سوم: اختالط زن و مرد
اختالط زن و مرد در محیط بسته معنا پیدا می کند و در محیط 
بــاز و آزاد و در حال حرکت اختالط مصداق ندارد. هر فردی 
در کنار خانواده خود و بانوان با حفظ حجاب اسالمی و پوشش 
کامل در کنار همســر و فرزندان خود در این اجتماع باشکوه 
شــرکت می کند. اینجا اختالط نیست بلکه اجتماعی است با 
شــکوه با حفظ شرایط شرعی. ورودی حرم مطهر برای بانوان 
جداســت. مشترک بودن راه، دلیل مختلط بودن یا به معنای 
اختالط در یک محل نیســت. این نوع از اختالط ضمن اینکه 
مصداق اختالط حرام نیســت و هیچ فقیهی و نصی از امام بر 
حرمت پیاده روی برای زیارت وجــود ندارد و فقهای عظام از 
متقدمین و معاصران، فتوا به منــع نداده اند. اختالطی که از 
ازدحام ناشی می شود مثل اختالط در مراسم حج، نماز جمعه، 
نماز اعیاد فطر و قربان و پیاده روی برای زیارت امام حسین)ع( 

و ازدحام داخل حرم شریف خود به خود حرام نیست، بلکه نظر 
فقها اجتناب از اختالطی اســت که منجر به عمل حرام شود. 
پیاده روی اربعین هدفی مشــروع و مقصدی مقدس دارد و از 

ناهنجاری های غیرشرعی پاک و مبراست.

  اشکال چهارم: هزینه های مالی زیاد 
پیاده روی و نیاز فقرا

در طول ســال میلیون ها سفر خارجی از ایران برای تفریح انجام 
می شود که هزینه هایی گزاف دارد. حتی سفرهای داخلی کشور 
نیز هزینه های زیادی با خود به همراه دارد. اما برخی به سفر زیارتی 
اربعین که با کمترین هزینه و پای پیاده انجام می شود به بهانه هایی 
ایراد می گیرند، در حالی که این اجتماع با شکوه فواید زیاد معنوی، 
سیاسی و بین المللی برای جهان اسالم و مسلمانان دارد و بسیاری 
از توطئه ها و نقشه های دشمنان اسالم را خنثی می کند و در عصر 

رسانه پیام بزرگی برای همه بشریت دارد. 
بخش بزرگی از پیاده روی اربعین کامالً مردمی و خودجوش است 
که هرگز برای آن هزینه های دولتی در نظر گرفته نشــده است، 
بلکــه مردم در این همایش عظیم به دولت نیز کمک می کنند و 
دولت عراق و ایران با دریافت مبالغی از مردم و نیکوکاران بخشی از 
کاستی های خود را جبران می کنند، ضمن اینکه برکات اقتصادی 

برای ملت های ایران و عراق و کشورهای مجاور نیز دارد. 
هیچ هزینه ای از سهم فقرا در این اجتماع بزرگ دینی، عقیدتی 
و بی نظیر تاریخ مصرف نمی شود، بلکه این اجتماع عظیم دینی 
با برنامه ریزی و تدابیر مســئوالن دو کشــور و مدیریت و هدایت 

منسجم هوشمندانه برای فقرا نیز راهگشا و ثمربخش خواهد بود.

گفتار

   دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان ولی خدا

زیارتاربعین،سندیپویادرچشماندازآیندهشیعه

در متون ادعیه و زیارات، دو متن درباره زیارت نامه اربعین وجود دارد. 
یکی زیارت نامــه جابر بن عبداهلل انصاری و دیگــری زیارت نامه امام 
صادق)ع( به صفوان جمال. در این نوشتار برآنیم نیم نگاهی به زیارت 
صادر شده توسط امام صادق)ع( بیندازیم. زیارتی که باز پیدایش زیارت 
اربعین در تاریخ حدیث شیعه به شمار می آید، چرا که در میان امامان 
شیعه امام سجاد)ع( پایه گذار زیارت اربعین، امام صادق)ع( تثبیت کننده 
آن و امام عســکری)ع( آن را به عنوان سندی پویا در چشم انداز آینده 
شیعه به عنوان نشان مؤمن ترسیم کرده اند. از نظر ساختار و متن این 
زیارت نامه نسبت به سایر متون زیارت امام حسین)ع( حاوی نکات بدیع 
و اختصاصی است و اگر چه کوتاه اما آن چنان پرمغز است که در تعابیر 
مختلف آن باید ساعت ها اندیشید. بعد از یک رکود اجتماعی، سیاسی 
و معنوی در جامعه آن زمان، خون سیدالشهدا)ع( جان تازه ای در رگ 
و ریشه درخت اســالم جاری کرد و زیارت اربعین ظرفیتی بی بدیل 
برای بسترسازی جاهلیت زدایی از جامعه شد تا در امتداد آن با ظهور 
امام عصر)عج( سنت های اسالمی، احیا و هدف از آفرینش که عبودیت 

است، محقق شود.
در زیارت اربعین در توصیف امام حسین)ع( می خوانیم: »َو بََذلَ  ُمْهَجَتهُ  
اَللَه« یعنی: و جانش را  فِیَک  لَِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَه َو َحْیَره الضَّ
در راه تو بخشــید تا بندگانت را از نادانی، سرگردانی و گمراهی نجات 
دهد. تأکید بر هدیه کردن جان با هدف رهایی مردم از تنگنایی به نام 
جهالت توسط امام حسین)ع( این پرسش را برای هر انسان آزاداندیش 
ایجاد می کند که اینک وظیفه مــن در قبال هزینه ای که دین برای 
اعتالی خود با شهادت امام حسین)ع( متحمل شده است، چیست و 
چگونه می توان بدان دست یافت؟ در پاسخ به این پرسش که می شود 
از زوایای گوناگون آن را بررســی کرد می توان به عنصر زیارت که به 
تعبیر امام رضا)ع( عهد امت با امام خویش اســت، اشاره کرد. اما برای 
رسیدن به کارکردهای مؤثر باید به تأثیرگذاری پسا رویدادی زیارتی 
مانند اربعین توجه ویژه داشت. به نظر می رسد اگر زائران، چه آنان که 
توفیــق حضور در کربالی معلی را پیدا کرده اند و چه آنان که از وطن 
خویش زیارت اربعین را می خوانند، به آرمانی مشترک در این ارتباط 
معنوی توجهی ویژه داشته باشند می توانیم ظهور آخرین حجت خدا 
را رقم بزنیم! در کتاب آسمانی مان داریم این یک یک مردم هستند که 

می توانند تقدیر خود را تغییر دهند » إِنَّ اهللَ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی  یَُغیُِّروا 
ما بِأَنُْفِسِهْم« )الرعد،۱۱(.

آرمان مشــترک زائر اربعین، باید حاکمیت نظام توحیدی به رهبری 
امام معصوم در سراســر هســتی باشــد؛ از این رو در زیارت اربعین 
می خوانیم:»َصلََواُت اهللِ َعلَْیُکْم َو َعلَی أَْرَواِحُکْم َو أَْجَساِدُکْم َو َشاِهِدُکْم 
َو َغائِِبُکْم َو َظاِهِرُکْم َو بَاِطِنُکم « یعنی: صلوات خدا بر شــما و بر ارواح 
و پیکرهایتــان و بر حاضر و غایبتان و بر ظاهــر و باطنتان. اینکه بر 
اساس روایات، امام زمان)عج( در هنگامه ظهور، خود را به واسطه امام 
حسین)ع( به بشریت معرفی می کند و می فرماید:»...أال یا أَهل الَعالم 
إنَّ  َجّديَ  الُحســین  َقَتلوه عطشاناً، أال یا أَهَل العالم إنَّ  َجّدي  الُحسین  
َي الُْحَسین َسَحقوُه  علیه السالم َطَرحوه ُعریاناً، أال یَا أَهَل الْعالَم إِنَّ َجدِّ
ُعدواناً« نشان از این دارد که مردم جهان با سیدالشهدا)ع( آشنا هستند، 
بنابراین زیارت اربعین، حد فاصل عاشورا و ظهور است و دانشوران شیعه 
با تأمل به همین ظرفیت بین المللی برای شناخت شیعه و یگانه موعود 

او به جهانیان بر زیارت اربعین تأکید داشته و دارند.
بی دلیل نیســت که زیارت اربعین به عنوان نشان شیعه معرفی شده 
است، زیرا در این زیارت دوستی و ارادت شیعه تا روز قیامت مرزبندی 
ِّي َولِيٌّ لَِمْن َواالُه َو َعُدوٌّ لَِمْن َعاَداه « یعنی دوستی با دوستان  می شود: »أَن
و دشمنی با دشمنان ولی خدا که ثمره آن تشکیل نظام اجتماعی بر 
محور والیت حجت خداســت؛ همان ضعف هزاران ساله بشر از آدم تا 
خاتم و از خاتم تا امروز در یاری حجِت فرستاده شده از سوی خدا که 
اگر این همگرایی در زائر اربعین رخ دهد، یکی از موانع ظهور برطرف 
می شود. بنابراین زیارت اربعین در الیه فرامتنی خود شیعه را متعهد به 
همراهی پیوسته با امام عصر خویش می کند و خط بطالنی بر طرح های 
خودنوشت انتقام از قاتل امام حسین)ع( در طول تاریخ شیعه به ویژه 
ِّي... َو َقلِْبي  پس از شهادت امام مانند توابین، کیسانیه و... دارد. »أَْشَهُد أَن
ٌة َحتَّی یَأَْذَن اهلُل  لَِقلِْبُکْم ِسلٌْم َو أَْمِري ِلَْمِرُکْم ُمتَِّبٌع َو نُْصَرتِي لَُکْم ُمَعدَّ
لَُکْم َفَمَعُکْم َمَعُکْم اَل َمَع َعُدوُِّکْم« یعنی: گواهی می دهم قلبم با قلبتان 
در صلح و کارم پیرو کارتان و یاری ام برای شما آماده است تا خدا به شما 
اجازه دهد. این حقیقت اگر فهمیده می شد کسی فراتر از مدار رضایت 
حجت خدا گام برنمی داشــت، بلکه خود را همواره آماده می ساخت 
تا با اذن امام دســت به شمشیر ببرد. بنابراین تمرین والیت پذیری از 
آموزه های زیارت اربعین است، چونان جابربن عبداهلل انصاری که پس 
از شهادت امام اقدام به حرکت های بی نتیجه نمی کند. چه بسا به خاطر 
زوایای پنهان معرفتِی همین زیارات است که در منابع شیعه، اقدام برای 
زیارت این چنین تأکید شده است. عبادتی مانند حج با تمام شکوه و 
عظمت خود یک بار برای مسلمان واجب است اما وقتی سخن از زیارت 
امام حسین)ع( در روایات ما به میان می آید »زیارت هر ساله« توصیه 
می شود تا یادکرد پیوسته پیمانی که در همراهی با حجت خدا داریم در 
ما نهادینه شود. تفاوت جنس بازسازی معرفتی زیارت اربعین چون در 
قالب یک هویت جمعی رخ می دهد کارکردهای متفاوتی را می آفریند.
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 525 و شناسه ملی 10860429636
  به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,13 و نامه شماره 506,19,4541 مورخ 1398,06,30اداره تعاون روستایی شهرستان مشهد 
مقدس تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: با توجه به استعفای شرکت روستایی پیروزی به 
شناسه ملی 10380075002 از سمت عضویت هیئت مدیره شرکت روستایی ساختمان به شناسه ملی 10860166096 عضو علی البدل جایگزین آن 
گردید در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد : -شرکت تعاونی رضا به شناسه ملی 10980018704 به نمایندگی محمد ساالر 
به کد ملی 0941934357 به عنوان رئیس هیئت مدیره. -شرکت تعاونی ساختمان به شناسه ملی 10860166096 به نمایندگی محمدجواد معین 
قالی بافان به کد ملی 0945748787 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره -ش��رکت تعاونی روس��تایی وحدت به شناس��ه ملی 10860071256 به 
نمایندگی محمد حشمتی به کد ملی 6439749617 به عنوان منشی هیئت مدیره. شرکت تعاونی روستایی رضوی به شناسه ملی 10861830652 
به نمایندگی حسین مهذب به کد ملی 0942904400 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی میامی به شناسه ملی 10380073393 
ب��ه نمایندگ��ی محمد نعمتی به کد ملی 0931546680 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای س��عید الهیاری به ش��ماره ملی 0931546680 به عنوان 
مدی��ر عام��ل تا تاری��خ 1399,06,20انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اس��ناد و اوراق بهادار با امضا رئیس هیئ��ت مدیره یا نائب رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل به همراه مهر برجسته شرکت انجام پذیرد و نامه های عادی اتحادیه فقط با امضا مدیر عامل صورت پذیرد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633080(
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آگهی تغییرات شرکت خبرگان بین المللی تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 210379 و شناسه ملی 10102518676
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید: انجام امور بازرس��ی در دامنه های مش��روحه زیر: بازرس��ی فنی شامل: بررس��ی فنی تجهیزات، تاسیسات صنعتی، برقی، 
ابزار دقیق، ماش��ین های ثابت و دوار . بازرس��ی فنی از تجهیزات و ماش��ین آالت صنعتی و راه سازی و کشاورزی . بازرسی فنی از جرثقیل و باالبرها . 
بازرس��ی فنی از آسانس��ور، پله برقی و پیاده روهای متحرک . بازرس��ی فنی جوش و آزمون غیر مخرب .بازرس��ی فنی خوردگی . بازرسی فنی در حوزه 
های معیار مصرف انرژی . بازرسی فنی تائید نوع خودروها و موتورسیکلت های وارداتی و تولید داخل و خودروها و مجموعه CNG . بازرسی فنی دیگ 
بخار . بازرس��ی فنی مخازن تحت فش��ار . بازرس��ی فنی از کشتی ها )شامل موتورخانه، عرش��ه و برج فرماندهی( . انواع بازرسی های کانتینر . بازرسی 
فنی واحدهای تولیدی و نمونه برداری از محصوالت آنها . س��ایر بازرس��ی های فنی موردی . بازرس��ی کاال ش��امل: بازرسی کمی و کیفی از کلیه کاالهای 
صادراتی و وارداتی شامل کاالهای: مصرفی، کشاورزی و مواد غذایی، مواد معدنی، نفتی، پتروشیمیایی، شیمیایی و گازی . انجام امور مربوط به تعیین 
ماهیت کاالهای صادراتی و وارداتی . بازرس��ی کش��تی ها اعم از محموله، بدنه و تاسیسات کشتی . خدمات بازرسی تکلیفی دولت ها GIS انجام آزمون 
کیفی و کمی بر روی انواع کاال ها . انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره، سیستم های اندازه گیری دینامیکی و استاتیکی . ممیزی سیستم های مدیریتی 
براساس استانداردهای ملی و بین المللی . تدوین استاندارد . انجام آزمون های دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک و نازل های سوخت.)در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های الزم( .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632995(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور همکاران معماری و سازه
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 231568 و شناسه ملی 10102726078

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1398,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : – آقای پرویز آراس��ته با کد ملی 
0058178716 – آقای س��هیل امیدیان امیری با کد ملی 2063290083 – آقای همایون مخلصی خامنه با کد ملی 0040503811 – آقای وحید مینوئی فر 
با کد ملی 0452370361 – آقای حسین احمدی حکم آباد باکد ملی 1699531641 – آقای میالد آقا قلی زاده اردبیلی با کد ملی 0073675741 – 
آقای نوید ملک عال ئی با کد ملی 4560042764 - آقای میالد قناد زاده کرمانی با کد ملی 4723614516 - آقای عبدالرس��ول فرجاد با کد ملی 
0055884458 - آقای علی روش��نی با کد ملی 4000087460 – آقای فرامرز خس��رو ش��اهی با کد ملی 4131856832 بسمت اعضا هیئت مدیره 

انتخاب شدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632996(
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خانم س��اناز حی��دری دارای شناس��نامه ش��ماره 
0820101796 صادره از شیروان متولد 69/11/13 
فرزند قربان اظهار می دارد که دانش��نامه پایان 
تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود گردیده 
اس��ت. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی مشهد- پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی- مدیریت آموزش��ی- اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد
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آگهی تغییرات شرکت روستایی سمیع آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 35 و شناسه ملی 10380008120
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,12,16 و نامه ش��ماره 516,9,1,400 مورخ 1397,04,13 اداره تعاون روس��تایی تربت جام 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - عملیات و ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 1395 تصویب ش��د. - عبدالکریم ش��هرکی با ش��ماره ملی 
0731451899 اس��ماعیل امیری ثانی با ش��ماره ملی 0730347060 صدیق تنهایی با ش��ماره ملی 0732616697 اس��ماعیل رامش��گر ارباب دین 
محمدی با شماره ملی 0731452331 مهدی باخرزی با شماره ملی 0732627303 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و حامد اربابی با شماره ملی 
0732625130 و دادخدا زارعی با شماره ملی 0732279836 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال مالی 
انتخاب ش��دند. - کریم خاقانی قندک با ش��ماره ملی 0731457501 و حس��ین خون جهان با ش��ماره ملی 0731410556 به عنوان بازرسان اصلی 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )633082(

/ع
98
09
27
5

 آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی سیمرغ 
هشت شرکت تعاونی به شماره ثبت 877 و 

شناسه ملی 10380101738
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
ش��ماره  نام��ه  و   1398,05,30 م��ورخ  س��الیانه 
تع��اون  اداره  م��ورخ 1398,06,05   506,19,1151
روس��تایی نیش��ابورتصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1 - ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 
گرف��ت                                           ق��رار  تصوی��ب  م��ورد  ش��رکت   1397
2- حسین علیزاده 1063246091محمدباقر بیات 
1063138574 به س��مت بازرسان شرکت برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور 

)633086(

/ع
98
09
27
7

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مجتمع 
دامپروری پیشرو پویان سبزوار شرکت 

تعاونی به شماره ثبت 3193 و شناسه ملی 
14003029556

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,09,12 و نامه شماره 516,9,2,15,2186 مورخ 
1397,11,24 اداره تعاون روس��تایی شهرس��تان 
س��بزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا 
ریوندی به ش��ماره مل��ی 0792227603 و آقای 
محمد خسروجردی به شماره ملی 0793299561 
ب��ه عنوان بازرس��ان اصلی برای یک س��ال مالی 
انتخ��اب گردیدن��د. - ترازنامه و ص��ورت های 

مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار 

)633088(

/ع
98
09
27
8

آگهی تغییرات شرکت قیام گستر گواشیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 536630 و 

شناسه ملی 10630135993
عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,10 تصمیم��ات 
ذیل اتخاذ ش��د : محل ش��رکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس اس��تان تهران ، شهرس��تان 
ته��ران ، بخش مرکزی ، ش��هر ته��ران، محله 
جمهوری، خیابان ش��هید یداله کلهر، بزرگراه 
ن��واب صفوی، پالک 635 طبقه منفی 1، واحد 
1 ب��ا ک��د پس��تی 1311653116 تغیی��ر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )632997(

/ع
98
09
30
3

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دینا سهامی خاص به شماره ثبت 255827 و شناسه ملی 10102961129
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس ملک لو به شماره ملی 0450372529 به سمت  
رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصادی ملک به شناسه ملی 10104034081 با نمایندگی مهرتاش حنیفی به شماره ملی 3874467112 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و شرکت سروش مبینا به شناسه ملی 10102877730 با نمایندگی هادی صفر پور به شماره ملی 0033960275 به سمت عضو هیئت مدیره و امیر 
قدیمی به ش��ماره ملی 0083420894 به س��مت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردًا یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقًا به همراه مهر شرکت 
و نیز اوراق و اس��ناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردًا به همراه مهر ش��رکت معتبر می باش��د. آقای رضا نقلی لو به ش��ماره ملی 0059914971 به سمت 

بازرس اصلی و خانم صفورا نجفی به شماره ملی 0382921275 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632999(

/ع
98
09
30
5

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غایت 
نگر سهامی عام به شماره ثبت 270259 و 

شناسه ملی 10103032293
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
 122,  45835 ش��ماره  مج��وز  و   1397,12,05
مورخ 97,12,14 س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : محل ش��رکت به 
آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، والفجر ، خیابان شهید علی 
بابا آقا علیخانی ، خیابان ش��یراز جنوبی ، پالک5 
، مجتم��ع آب��ی ، طبق��ه اول ، واحد 1 کدپس��تی 

1436954811 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)633003(

/ع
98
09
30
9
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
»خودکفایی« چرا و چگونه؟

فرزانه غالمی: خودکفایی در تولید محصوالت راهبردی و غیرراهبردی کشور، شعار 
ثابت دولت های مختلف بوده، اما همچنان بحث ها بر سر اینکه اصوالً خودکفایی خوب 
است یا بد، ضروری است یا غیر ضروری، ادامه دارد.سال هاست که مسئوالن از خودکفایی 
کشور در تولید گندم و بعد هم بنزین، سخن می گویند. خودکفایی در تولید برنج، شکر، 
روغن و... اقالم مشابه و حتی تولیدات صنعتی از قبیل لوازم خانگی هم بعضاً از سوی 
مسئوالن و برخی فعاالن اقتصادی به گوش می رسد. به تازگی هم شنیدیم کشور قابلیت 

خودکفایی در تولید پنبه و الستیک را در سال های نه چندان دور پیش رو دارد.

  آیا خودکفایی ضروری است؟
از نگاه برخی کارشناسان، خودکفایی، مساوی است با »قطع واردات و وابستگی به دنیای 
خارج« و به تعبیری بســتن درهای اقتصاد کشور به روی محصوالت اجنبی و با تکیه 
بر توان و تولیدات داخلی.  این گروه دســت کم خودکفایی در محصوالت راهبردی را 
ضرورت کشور برای تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها می دانند. برخی دیگر 
اما خودکفایی را به معنی تعطیلی واردات نمی دانند و باور دارند واردات، نشانه ضعف یک 
اقتصاد نیست و در تراز تجاری 10 قدرت برتر اقتصادی جهان، واردات و صادرات، برابر 
است. بر اساس آمار، ساالنه 10 تا 1۵ میلیارد دالر برای واردات محصوالت کشاورزی به 
کشور صرف می شود. بر همین اساس، پرسش های مختلفی مطرح می شود: اینکه اصوالً 
چرا باید به خودکفایی بیندیشیم؟ آیا ضرورت دارد هر محصولی را به هر قیمتی و هر 
کیفیتی در کشور تولید کنیم یا الزم است مزیت های اقتصادی تولید آن محصول را در 
نظر گرفت؟ دیگر اینکه خودکفایی در ایران، واقعی است یا مصداقی از خیاالت خام و 

شعارهای تکراری مسئوالن؟!

 آمارها راست می گویند؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار ما می گوید: در خودکفایی، حمایت 
همه جانبه مالی و اعتباری، پاالیش و ثبات در قوانین و حذف قوانین مازاد و دســت و 

پاگیر، حمایت های مالیاتی و تعرفه ای از تولید ملی، باید در اولویت باشد.
عبدالوهاب سهل آبادی، خودکفایی در برخی اقالم از قبیل الستیک را برای کشور منشأ 
آرامش در حوزه حمل و نقل و کاهش اعتراضات کامیون داران می داند و معتقد اســت 

تولید داخلی این محصول پاسخگوی نیاز کشور نیست. 
وی ادامه می دهد: بسیاری از آمار مربوط به خودکفا شدن کشور در تولیدات صنعتی و 
کشاورزی، محل تشکیک است. واقعیت این است که در حوزه کشاورزی که وابستگی 

باالیی به وضعیت آبی ساالنه کشور دارد، نباید ادعای خودکفایی را مطرح کرد.
به باور وی عالوه بر ضرورت توجه به خودکفایی در حوزه محصوالت راهبردی، خودکفایی 
در تولیدات صنعتی مبتنی بر مزیت ها، کمک قابل توجهی برای رونق تولید است. وی 
معتقد است برنامه ریزی مبتنی بر مزیت های صنعتی و کشاورزی، نیاز سنجی و آمایش 
سرزمین، تاکنون در اندیشه مسئوالن جایگاه آنچنانی نداشته است و خودکفایی در این 

حوزه ها به صورت عملی و اجرایی دیده نشده است. 

 تأمین کاالهای راهبردی باید در اولویت باشد
به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران هم، کشورمان اگر خواهان خودکفایی در تولید کاال و 
حداقل کاالهای راهبردی است، باید صنایع مادر قوی، فناوری روز جهان و منابع مالی 
مورد نیاز را در اختیار داشــته باشد.  ابراهیم جمیلی به خبرنگار ما می گوید: به فرض 
داشتن این توانایی ها قادر خواهیم بود کاالیی با قیمت تمام شده و کیفیت قابل رقابت 

تولید کنیم. واقعیت این است که اقتصاد در حال توسعه ایران، این ویژگی ها را ندارد.
وی تأکید می کند: الزم نیست تمام نیازهای کشور را به هر قیمتی و با هر کیفیت 
نازلی، تولید کنیم بلکــه امنیت غذایی و دارویی و خودکفایــی در تولید کاالهای 
راهبردی باید در اولویت باشد و اینکه باید روی تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال، 
سرمایه گذاری کنیم. به گفته وی در تولیدات صنعتی از قبیل الستیک و لوازم خانگی 
باید بر خودکفایی در تولید آن دست از محصوالت اصرار داشت که کیفیت، تکنولوژی 
و قیمت تمام شده قابل رقابت آن قطعی است تا مازاد تولیدات، صادر شود. به گفته 
وی توجه به امنیت غذایی، نیاز روز کشور و مزیت اقتصادی، از نگاه بسیاری مسئوالن 
پنهان مانده است. وی می گوید:  با این تفاسیر تولید تمام نیاز کشور به شکر از نظر 
اقتصادی به صرفه نیســت در شرایطی که به شکر خام نیاز وارداتی داریم، هر چند 

محصولی راهبردی است.

ضعف قانون ثبت، چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

پولشویی قولنامه ای!
 اقتصاد/ رضا محمدی   یکی از ریشه های اصلی 
ورود پول های کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج 
اسناد قولنامه ای در جامعه است. رواجی که یکی از 
دالیل اصلی آن، اعتبار قولنامه ها در نزد محاکم قضایی 
است.یکی از مهم ترین تهدیدات علیه امنیت اقتصادی 
هر کشوری، پولشویی است. پولشویی فعالیتی است 
که به عوایــد و درآمدهای ناشــی از اعمال خالف 
قانون مشــروعیت می دهد. به عبارت دیگر پول های 
کثیف ناشی از اعمال خالف به پول های به ظاهر تمیز 

تبدیل شده و وارد چرخه اقتصادی می شوند.
زمینه ها و روند انجام پولشویی در هر جامعه ای متفاوت 
است؛ در برخی جوامع از طریق مافیاها مانند مافیای 
مواد مخدر صورت می گیرد. از سوی دیگر روش های 
مختلفی نیز برای پولشــویی در دنیــای امروز رواج 
دارد. عــده ای با خرد کردن پول های کالن به مقادیر 
کوچک تر اقدام به ذخیــره آن در بانک ها می کنند؛ 
عده ای دیگر در بنگاه های تولیــد و تجاری قانونی، 
بورس، بازار طال و جواهر و مانند این ها سرمایه گذاری 
می کنند. در ایران اما برخالف روش های رایج دنیا که 
روندهای پولشویی با دورزدن قانون صورت می گیرد، 
افراد سودجو می توانند با استفاده از خألهای قانونی 
و با ســرمایه گذاری در بازار بی سروســامان امالک 

غیرمنقول پولشویی کنند.
خأل قانونی ذکر شده مربوط به حوزه ثبت امالک است. 
روندهای استاندارد رایج در دنیا، خریدوفروش امالک 

اعم از زمین و مسکن را با پیمودن تشریفات رسمی 
ازجمله ثبت رسمی معامله و صدور سند رسمی برای 
انتقال مالکیت ممکن می سازد. درواقع حاکمیت تنها 

مالکیت دارندگان سند رسمی 
را به رسمیت می شناسد. مثاًل 
در فرانسه تنها نوشتن قرارداد 
بین طرفین معامله کافی نیست 
و باید معامله در نزد حاکمیت 
به ثبت رســمی برسد و مالک 
جدید باید سند رسمی دریافت 
کند. در آلمان نیز حتی نوشتن 
قرارداد الزم نبوده و تنها ثبت 

رسمی معامله شرط انتقال مالکیت محسوب می شود.

  اعتبار قولنامه، مانع نظارت حاکمیت
مزیت مهم گلوگاه کردن ثبت رســمی برای انتقال 
مالکیــت، فراهم کردن امــکان نظارت حاکمیت بر 
نقل و انتقاالت انجام شده در حوزه امالک غیرمنقول 
مانند زمین و مســکن اســت. امکانی که مانع ورود 
پول های کثیف در چرخه اقتصادی از طریق تطهیر 

در معامالت اموال غیرمنقول می شود.
این مزیت مهم برای گلوگاه کردن ثبت رســمی در 
به رســمیت شناختن مالکیت در حالی است که در 
کشور ما چنین گلوگاهی وجود ندارد و افراد می توانند 
با نوشتن یک ســند کاغذی بین خودشان با عنوان 

قولنامه، خریدوفروش کرده و مالکیت امالک را بدون 
اطالع حاکمیت منتقل نمایند. این روند به پولشویان 
اجازه می دهد برای دور نگه داشــتن ســرمایه خود 
از دیــد حاکمیــت، آن را وارد عرصه 
معامالت زمین و مسکن کنند و پس 
از چند دســت معامله بتوانند منشأ 
پول هــای کثیف خــود را تغییر داده 
و آن ها را تطهیــر نمایند. درواقع این 
مدل از پولشویی درنتیجه اعتباربخشی 
به اســناد قولنامه ای و تضعیف اسناد 

رسمی است.
در همین راســتا، دکتر رحیم پیلوار، 
حقوقدان و عضو هیئت علمی  دانشگاه تهران معتقد 
است: »افراد پول های حاصل از جرم خود را به خرید 
زمین اختصاص می دهند و پول هــای آلوده را وارد 
چرخه خریدوفروش امالک می  کنند. حســن وارد 
کردن پول های آلوده به حــوزه اراضی و امالک این 
است که نخست یک معامله در ظاهر می تواند درست 
انجام شود، دوم با همین اسناد عادی می توانند ملک 
را به افراد دیگری که دوست دارند بفروشند یا اینکه 
ظاهراً ملک به اســم کسی است ولی با سند عادی، 
مالک خودشان هســتند. این تعارض هم درنتیجه 
اعتبار شایسته ندادن به سند رسمی در کشور است«.

از ســوی دیگر، ذبیح اهلل خدائیان، رئیس ســازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور نیز گفت: »متأسفانه یکی 

از علل پولشویی در جامعه، اسناد عادی )قولنامه ای( 
است. افرادی هستند که از راه نامشروع مانند قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق کاال و ارز میلیاردها تومان بدست 
آورده اند. این افراد برای اینکه این پول ها را وارد چرخه 
اقتصادی کنند، امالکی را با اســناد عادی خریداری 
کرده و چند دست این ها را خریدوفروش می کنند و 
درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می کنند. 

اگر اسناد عادی نباشد راه این ها بسته می شود«.

  سند رسمی، تنها راه نجات
اقدام به پولشویی از طریق اسناد قولنامه ای در حالی 
اســت که این اسناد در نزد دادگاه  ها از اعتبار باالیی 
برخوردار هســتند و حتی بســیاری از دادگاه ها با 
استناد به اسناد قولنامه ای، اسناد رسمی صادرشده 
از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک به عنوان یک نهاد 

حاکمیتی را ابطال می کند. این صدور و ابطال سند 
رسمی از سوی نهادهای ذکرشده در حالی است که 
هر دو این نهادها ذیل قوه قضائیه هستند. درواقع این 
تعارض در قوه قضائیه بر سر اعتبار اسناد قولنامه ای 
است که سبب بسیاری از معضالت مانند پولشویی 
شده است. در همین راستا آیت اهلل رئیسی در پاسخ 
به انتقــادات از نقش قولنامه در فســادهایی چون 
زمین خواری و پولشویی با پذیرش تبعات اعتبار اسناد 
قولنامــه ای، گفت: »من معتقدم که تنها راه نجات از 
این وضعیت، سند رسمی است و تالش می کنم این 
مسئله را در سخنرانی های خود مطرح و تبیین کنم«.

ازاین رو به نظر می رســد که توپ در زمین دستگاه 
قضایی اســت و حاال باید دید چه زمانی قوه قضائیه 
برای حــل این معضل از طریق بی اعتباری اســناد 

قولنامه ای اقدام خواهد کرد؟

محکوم به ساخت مسکن ملی 
برای نجات از رکود هستیم

 قیمت گوشت قرمز 
با واردات کنترل می شود

بازار بورس پس از مدت کوتاهی 
به ثبات می رسد

 افزایش بار مالی 
به دنبال تعطیلی پنجشنبه ها 

بررسی غلتان بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ 
در مجلس

مصطــفـــی  تســـنیم: 
قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
تعداد  گفت:  امالک  مشاوران 
زیادی از مشــاغل بــا حوزه 

مسکن در ارتباط هســتند و ما برای نجات بازار 
مســکن از رکود فعلی، محکوم به ساخت و ســاز 
در ابعاد ملی با حضــور دولت و بخش خصوصی 
هســتیم. وی با بیان اینکه 184شغل کلیدی به 
مســکن بســتگی دارد، اظهار کرد: این مشاغل، 

تولیدی جز مسکن ندارند. 

مهر: وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به اینکه ذخایر راهبردی 
درخصوص  موجــود  وضع  و 
گوشت،  مناسب است، گفت: 

کنترل قیمت گوشت قرمز در بازار، با واردات این 
کاال امکان پذیر بوده و البته متولی آن وزارت صمت 
است. محمود حجتی گفت: ثبات قیمت ها در بازار 
نشان از آرامش است که این رویه با حمایت های 
بانک مرکــزی محقــق شــده و امیدواریم این 

حمایت ها ادامه داشته باشد. 

ایرنــا: وزیر اقتصــاد گفت: 
نوســان ها در بازار بورس باید 
پذیرفته شود؛ این روند پس از 
مدت کوتاهی به ثبات خواهد 

رسید. فرهاد دژپسند گفت: در زمان رشد شاخص 
بورس برخی ابراز نگرانی داشــتند که روند رشد 
بورس، خیلی ســریع و حبابی است، اما به نظر ما 
حباب نبود .وی با بیان اینکه سعی کردیم با عرضه 
سهام عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم، گفت: این 

روند پس از مدت کوتاهی به ثبات خواهد رسید.

باشــگاه خبرنــگاران: 
رئیس  انصــاری،  جمشــید 
گفت:  اســتخدامی  سازمان 
تعطیلــی  طــرح  اجــرای 

پنجشــنبه ها به مصلحت نبــوده و دولت با آن 
موافق نیســت. دولت تنها مســئول کارکنان 
خود نیســت؛ بلکه مســئول اداره کشور است 
تصمیم گیری درباره تعطیلی یک گروه کوچک 
10 درصدی، تأثیر جــدی روی نیروی کار در 

بخش های خصوصی و کارگری می گذارد.

نـود اقتـصادی: تاجگردون، 
رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلــس درباره اینکه 
بودجــه ســال  99 و 1400 

به صورت دوساله به مجلس ارسال می شود، گفت: 
بودجه سال 99 و 1400 به صورت غلتان بررسی 
می شــود، به این معنا که اگرچه برنامه و بودجه 
دو سال باهم بررسی می شود اما عددی که برای 
1400 تصویب خواهد شد، بودجه مصوب دولت 

نیست، در واقع بودجه دوساله بررسی می شود. 

چهره خبر
تاجگردون خبردادرئیس سازمان استخدامی مطرح کردوزیر اقتصاد:وزیر جهاد کشاورزی:رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

افراد پول های 
حاصل از جرم 
خود را وارد چرخه 
خریدوفروش 
امالک می  کنند

بــــــــرش

 پراید از چرخه تولید صنعت خودرو خارج می شود      مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های خودروساز به شخص واگذار نمی شوند، اما برنامه وزارت صمت، واگذاری آن ها به بخش خصوصی است. 
رضا رحمانی در مورد خروج برخی خودروها از چرخه تولید، گفت: در برخی خودروهای پرتیراژ به خصوص در خانواده پراید و پژو خروج از روند تولید خواهیم داشت، در مرحله نخست نیز پراید در مدلی که تعهدی 

برای آن وجود ندارد از چرخه تولید خارج می شود.

گزارش

    صفحه 6

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092005874/1
بدين وسيله به: ورثه مرحوم صادق هادر بادى نوزاد

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1366/01/13 ش ــى الرضا تاري ــى زاده زوماريان نام پدر: موس ــرين رجبعل - نس
0945881622 شماره شناسنامه: 14970

ــماره  ــماره ملى: 5239723656 ش ــروى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1333/01/04 ش - عفت خس
شناسنامه: 1

ــادق تاريخ تولد: 1387/09/25  ــت (فاطمه هادربادى نوزاد نام پدر: ص ــكوهى به قيومي - رحيمه ش
شماره ملى: 0929575091 و زهرا هادربادى نوزاد نام پدر: صادق تاريخ تولد: 1387/09/25 شماره 
ملى: 0929575105 و زينب هادربادى نوزاد نام پدر: صادق تاريخ تولد: 1392/06/28 شماره ملى: 
ــماره 1397025002413830- 1397/11/17 شعبه 4 سرپرستى  0641385641) به قيم نامه ش

دادسراى عمومى و انقالب ناحيه
اعالم ميگردد:

ــرين رجبعلى زاده  ــه ديه متعلق به مرحوم صادق هادر آبادى نوزاد در قبال طلب آقاى خانم نس وج
ــود ضمناً  ــما اخطار ميش ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش زوماريان بازداش
هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در 

ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتشر گرديده است. آ- 9809247 م.الف 167
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى ابالغ اجرائيه  كالسه 9804616
ــماره ملى:  ــد: 1360/10/12 ش ــى تاريخ تول ــمر نام پدر: عل ــه محمود لطفى كاش ــيله ب ــن وس بدي
ــكن به استناد قرارداد بانكى  ــماره شناسنامه: 3274 ابالغ مى شود كه بانك مس 0938915789 ش
شماره 2995/11417 مورخ 1398/06/13 جهت وصول مبلغ 235/729/115 ريال (دويست و سى 
و پنج ميليون و هفتصد و بيست و نه هزار و يكصد و پانزده ريال) شامل اصل طلب: 196/070/330 
ــود: 37/769/271 ريال و خسارت تأخير تأديه تا تاريخ 1398/06/13 مبلغ 1/889/514  ريال و س
ــارت تأخير روزانه مبلغ 69/833 ريال تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما  ريال و خس
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804616 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
ــايى آدرس شما به شرح متن سند و بنا به تقاضاى بستانكار  مورخ 1398/06/30 بدليل عدم شناس
طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
ــوب مى گردد،  ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــود و چنانچه ظرف م آگهى مى ش
ــى جريان خواهد يافت. آ- 9809248  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائ نس

م.الف 168
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9503231
ــه  ــهد اجرائيه اى تحت كالس ــى 131421 دفترخانه 64 مش ــناد رهن ــتناد اس ــينا به اس ــك س بان

9503231
ــت و خانم نيره قنادى بخش  ــال عليه محمدرضا و حبيب اله نظاف ــال مبلغ 950000000 ري در قب
صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 95/9/6 و 95/9/9 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه 
ــناد رسمى الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ  اجراى مفاد اس
اعيان آپارتمان (نوع طلق با عرصه وقف) به پالك ثبتى 76171 فرعى (هفتاد و شش هزار و يكصد 
ــت و نه فرعى) از 4 (چهار  ــى و چهار هزار و نهصد و بيس و هفتاد و يك فرعى) از 34929 فرعى (س
ــهد- بلوار سازمان آب خيابان توفيق 2 (بهمن)  ــهد به آدرس مش اصلى) اصلى واقع در بخش 9 مش
ــالك 20 طبقه همكف واحد يك به مبلغ 7/150/000/000 ريال (هفت ميليارد و يكصد و پنجاه  پ
ــمى  ــناس رس ــخصات طبق گزارش كارش ــت حدود و مش ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته اس
ــتگاه آپارتمان (نوع ملك طلق با عرصه وقف) بشماره  ــترى بشرح ذيل مى باشد. اعيان يكدس دادگس
76171 فرعى از 34929 فرعى از 4 اصلى بخش 9 مشهد به مساحت 143 مترمربع واقع در طبقه 
ــاحت 2/43  ــماره 7 به مس ــتفاده اختصاصى از انبارى ش همكف به انضمام تراس 10 متر با حق اس
ــت با قدر سهم از ساير  ــتفاده با واحد همكف اس مترمربع حياط 120/48 مترمربع كه فقط حق اس
ــتان قدس رضوى به  ــتركات طبق قانون تملك آپارتمانها طبق تصوير اجاره نامه آس ــاعات و مش مش
ــوه داراى پالك ثبتى 34929  ــاع از 475/11 مترمربع از اراضى آبك ــاحت 76/26 مترمربع مش مس
ــد تصوير گواهى پايانكار تفكيكى  ــتفاده مسكونى مى باش ــهد براى اس فرعى از 4 اصلى بخش 9 مش
آپارتمان بشماره 1/22432 مورخ 74/11/25 ارائه شده است در زمان بازديد طبق شواهد آپارتمان 
ــخصات ذكر شده در سند مى باشد با  ــت آپارتمان مذكور منطبق با حدود و مش در اختيار مالك اس
ــاير عوامل مؤثر در كارشناسى  ــابه و س ــاحت كاربرى قيمت امالك مش توجه به موقعيت مكانى مس
ارزش ششدانگ آپارتمان به مبلغ 7/150/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود اجمالى 

ملك بدين شرح مى باشد
شماالً: در طرفين ديوار و پنجره به نورگير و در وسط درب ديوار به راه پله

شرقاً: ديواريست به ديوار مجاور
جنوباً: اول درب و ديوار و پنجره به حياط دوم درب و ديوار و پنجره به تراس

غرباً: ديوار به ديوار مجاور حقوق ارتفاقى برابر قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن الزامى است
ــالك  ــر ام ــه 98/5/8 دفت ــماره 139885606004005581 مورخ ــه ش ــوف برابرنام ــك موص مل

ــدانگ به مبلغ ارزيابى شده در قبال مبلغ  ــد. مزايده بصورت شش ــتى فاقد بازداشتى مى باش بازداش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل  ــنبه مورخه 98/8/19 از س 7/150/000/000 ريال ريال در روز يكش
ــعبه رهنى اجراى اسناد رسمى مشهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 شعبه رهنى  ش
اجراى اسناد رسمى مشهد شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه 
ــاعت مقرر  ــه مزايده روز بعد در همان محل و در س ــمى مواجه گردد جلس روز مزايده با تعطيل رس
ــر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121  ــد و حق مزايده و نيم عش برگزار خواهد ش

بعهده برنده مزايده ميباشد. آ-  9809250 م.الف 169
مسئول شعبه اول اجراى ثبت مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9804355
ــى تاريخ تولد:  ــامل: 1- الهه تابش نژاد نام پدر: عل ــى تابش نژاد ش ــيله به ورثه مرحوم عل ــن وس بدي
ــنامه: 166 و 2- سارا تابش نژاد نام پدر:  ــماره ملى: 0939083477 شماره شناس 1364/01/05 ش
ــماره شناسنامه: 0923347232 و  ــماره ملى: 0923347232 ش على تاريخ تولد: 1374/06/14 ش
ــماره  ــماره ملى: 0921557991 ش 3- محمد تابش نژاد نام پدر: على تاريخ تولد: 1370/06/17 ش
ــماره  ــنامه: 0921557991 و 4- محمد تابش نژاد نام پدر: على تاريخ تولد: 1370/06/17 ش شناس
ــنامه: 0921557991 و 5- الهام تابش نژاد نام پدر: على تاريخ  ــماره شناس ملى: 0921557991 ش
ــماره ملى: 0941017788 شماره شناسنامه: 1040 ابالغ مى شود كه خانم  تولد: 1361/04/24 ش
ــال عقد مقوم به 468/589/744  ــميان وايقان جهت وصول مبلغ 1/000/000 ريال در س زهرا قاس
ــند ازدواج شماره 2640- 1360/3/17 دفترخانه ازدواج شماره  ــتناد مهريه مندرج در س ريال به اس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804355  ــماره 1 مشهد عليه ش 94 و طالق ش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 1398/06/13 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809249 م.الف 170
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
ــندنيا نام پدر: رمضان على تاريخ تولد: 1355/06/30 شماره ملى:  ــيله به خانم فروه خرس بدين وس
ــى تاريخ تولد:  ــندنيا نام پدر: رمضانعل ــته خرس ــنامه: 1490 و فرش ــماره شناس 0939704145 ش
ــندنيا نام  ــنامه: 4435 و روح اله خرس ــماره شناس ــماره ملى: 0938152092 ش 1362/10/07 ش
ــنامه: 503  ــماره شناس ــماره ملى: 0942483006 ش پدر: رمضانعلى تاريخ تولد: 1360/04/01 ش
ــماره ملى: 0932233181  ــندنيا نام پدر: رمضان على تاريخ تولد: 1356/11/07 ش و فهيمه خرس
ــماره  ــدر: رجبعلى تاريخ تولد: 1331/01/01 ش ــنامه: 60019 و فاطمه اكتانى نام پ ــماره شناس ش
ــندنيا نام پدر: رمضانعلى تاريخ تولد:  ــنامه: 318 و فرزانه خرس ــماره شناس ملى: 0937561312 ش
ــماره شناسنامه: 0920034446 و ايمان خرسندنيا  1367/12/17 شماره ملى: 0920034446 ش
نام پدر: رمضانعلى تاريخ تولد: 1364/11/26 شماره ملى: 0945200031 شماره شناسنامه: 6933 
ــماره  ــود كه خانم منصوره رحيمى نيكو نام پدر: نوروزعلى تاريخ تولد: 1349/02/19 ش ابالغ مى ش
ــنامه: 340 با وكالت فرشته بابائى فيروزآباد جهت وصول پنجاه  ــماره شناس ملى: 0935628754 ش
سكه طالى تمام بهار آزادى به استناد سند ازدواج: شماره سند: 7483، تاريخ سند: 1390/10/13، 
ــماره 23 شهر مشهد استان خراسان  ــماره 91 و طالق ش دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــه 9804470 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــوى عليه مورث ش رض
ــما به شرح متن سند شناخته  ــده و طبق گزارش مورخ 98/6/20 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش تش
ــتانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين 
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد، عمليات  آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9809251 م.الف 171
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى
ــماره  ــين اصغر تاريخ تولد: 1371/01/15 ش ــاى اميد احمدآبادى نام پدر: حس ــيله به آق بدين وس
ــنامه: 1050367571 ابالغ مى شود كه خانم ريحانه عليشاهى  ــماره شناس ملى: 1050367571 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0925642045 ش مقدم نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1380/01/25 ش
ــكه طالى  ــته بابائى فيروزآباد جهت وصول تعداد يكصد و چهارده س 0925642045 با وكالت فرش
ــند:  ــند: 36867، تاريخ س ــماره س ــند ازدواج: ش ــتناد مهريه مندرج در س كامل بهار آزادى به اس
ــهر مشهد  ــماره 5 ش ــماره 33 و طالق ش 1395/06/31، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804987 در اين 
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/07/04 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  ــكيل ش اداره تش
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائى فقط يك مرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين 
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت. آ- 9809332 م.الف 172
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى
بدين وسيله به:

ــماره  ــماره ملى: 0936557907 ش - زهرا حياتى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1342/06/17 ش
شناسنامه: 1104

ــماره  ــماره ملى: 0936344822 ش - خاور حياتى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1345/08/04 ش
شناسنامه: 686

- معصومه حياتى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1348/12/20 شماره ملى: 0936344849 شماره شناسنامه: 688
ابالغ مى شود ششدانگ عرصه و اعيان پالك فرعى: 432 از پالك اصلى 45 در بخش: 12 ناحيه: 1 
واقع در: مشهد و همچنين خودرو سوارى پرايد به شماره انتظامى 23 ص 775 ايران 12 متعلق به 
مورث شما مرحوم محمدعلى حياتى در قبال طلب خانم معصومه زراعتگر بازداشت گرديده لذا طبق 
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت  ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9809252 م.الف 173
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9805197
ــماره ملى:  ــد: 1354/02/28 ش ــادى تاريخ تول ــى نام پدر: ه ــاى محمدرضا كروخ ــه آق ــيله ب بدينوس
0943299764 شماره شناسنامه: 220 ابالغ مى گردد كه بستانكار پرونده خانم راضيه خوجانى مستند 
به 5 عدد قبض اقساطى: بشماره سند: 88923 الى 88927 تاريخ سند: 1393/05/14 جمعاً تعداد 5 
ــد و پرونده اجرائى به كالسه 9805197 عليه شما در اين اداره اجرا  ــكه تمام بهار آزادى ميباش عدد س
ــت بدليل عدم شناسايى آدرس شما به شرح  ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس ــكيل گرديده اس تش
متن سند ابالغ ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء 
ــما ادامه  ــار آگهى به ش ــما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش مراتب طى اين آگهى به ش

خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9809242 م.الف 162
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9603447
ــماره ملى  ــرى فرزند ناصر ش ــاى محمد باق ــامل آق ــه مرحوم ناصر باقرى ش ــيله به ورث ــن وس بدي
ــنامه 4 و خانم طاهره  ــماره شناس ــاى آدينه محمد باقرى فرزند على اصغر ش 0923280901 و آق
بيات فرزند هادى شناسنامه شماره 241 ابالغ مى شود كه مبلغ 900/002/000 ريال ديه متعلق به 
مورث شما در قبال طلب خانم فاطمه مرادى تقى آبادى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9809243 م.الف 163
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 9804889
بدين وسيله به ورثه مرحوم سيداعظم جوادى موسوى فرزند سيدرضا به نام هاى

ــماره ملى:  ــد: 1367/04/02 ش ــيداعظم تاريخ تول ــدر: س ــوى نام پ ــوادى موس ــعيد ج 1- سيدس
0946430500 شماره شناسنامه: 17333

ــماره ملى:  ــد: 1346/06/01 ش ــيداعظم تاريخ تول ــدر: س ــوى نام پ ــوادى موس ــيدعباس ج 2- س
0839699931 شماره شناسنامه: 5

ــماره ملى:  ــد: 1363/06/25 ش ــخ تول ــيداعظم تاري ــام پدر: س ــوى ن ــوادى موس ــيدناصر ج 3- س
0941410846  شماره شناسنامه: 4352

ــماره ملى:  ــد: 1355/01/01 ش ــيداعظم تاريخ تول ــدر: س ــوى نام پ ــوادى موس ــن ج 4- سيدحس
0839511981  شماره شناسنامه: 173

5- پروين جوادى موسوى نام پدر: سيداعظم تاريخ تولد: 1343/09/11 شماره ملى: 0839474121  
شماره شناسنامه: 279

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1340/12/28 ش ــيداعظم تاري ــوى نام پدر: س ــادات جوادى موس 6- فرزانه س
0839080972  شماره شناسنامه: 7153

ــماره ملى:  ــد: 1348/06/01 ش ــخ تول ــيداعظم تاري ــوى نام پدر: س ــوادى موس ــيدكاظم ج 7- س
0839858582  شماره شناسنامه: 50

ــماره ملى:  ــد: 1361/09/14 ش ــيداعظم تاريخ تول ــام پدر: س ــوى ن ــادات جوادى موس 8- الهه س
0839547242  شماره شناسنامه: 566

9- نيره جوادى موسوى نام پدر: سيداعظم تاريخ تولد: 1342/08/15 شماره ملى: 0839470010 
ــين زاده جهت وصول مهريه به مبلغ  ــود كه خانم فاطمه حس ــنامه: 178 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــده به مبلغ 213/675/213 به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره  500/000 ريال مقوم ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــهد عليه ش 3619- 1360/11/18 دفتر 100 مش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/7/8 مأمور، محل اقامت شما به  9804889 در اين اداره تش
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809244 م.الف 164
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
ــماره  ــام پدر: محمد تاريخ تولد: 1360/06/08 ش ــاى اميد حاجى زاده جاغرق ن ــيله به آق بدين وس
ــه جوان نام پدر:  ــود كه خانم معصوم ــنامه: 2480 ابالغ مى ش ــماره شناس ملى: 0938907751 ش
ــماره شناسنامه: 4943  ــماره ملى: 0945180241 ش ــين تاريخ تولد: 1364/09/19 ش محمدحس
ــند ازدواج شماره 2720-  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه بهار آزادى به اس جهت وصول 175 عدد س
ــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9805233  1382/04/11 دفتر 7 مش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 1398/07/11 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809245 م.الف 165
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9702298
ــازى ديزاوندى نام پدر: نيازعلى تاريخ  ــه 9702298 خانم فاطمه ني به موجب پرونده اجرائى كالس
ــنامه: 416 به استناد سند نكاحيه  ــماره ملى: 0873051701 شماره شناس تولد: 1367/06/23 ش
ــه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 114  ــماره 11785 مورخ 1382/07/14 اجرائي به ش
عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: ورثه مرحوم عليرضا محمدى به نام هاى- زينب محمدى نام 
پدر: قاسم شماره شناسنامه: 1414 - معصومه محمدى نام پدر: قاسم شماره ملى: 0920106498 
ــنامه: 0920106498 - شايان محمدى نام پدر: عليرضا شماره ملى: 0929596137  شماره شناس
ــنامه: 0929596137 به قيوميت آقاى نيازعلى نيازى ديزاوندى فرزند على به شماره  ــماره شناس ش
ملى 0870658387 - فاطمه حسين زاده نام پدر: على شماره شناسنامه: 6 - محمدرضا محمدى نام 
ــماره شناسنامه: 995 - سامان محمدى نام پدر: عليرضا شماره ملى: 0980361011  پدر: قاسم ش
ــنامه: 0980361011 به قيوميت آقاى نيازعلى نيازى ديزاوندى فرزند على به شماره  ــماره شناس ش
ــنامه: 17145 – مجتبى محمدى  ــم شماره شناس ملى 0870658387- ندا محمدى نام پدر: قاس
ــم شماره شناسنامه: 1974 - طاهره محمدى نام پدر: قاسم شماره شناسنامه: 74040  نام پدر: قاس
ــنامه: 1011 - زهرا محمدى نام پدر: قاسم شماره  ــم شماره شناس - خديجه محمدى نام پدر: قاس
ــنامه: 2181 صادر كه پس از  ــم شماره شناس ــنامه: 10196 – مرتضى محمدى نام پدر: قاس شناس
ــتانكار  ــت بس ــب درخواس ابالغ اجرائيه و درج روزنامه در تاريخ 97/05/06 و صحت گواهى آن حس
ــماره انتظامى 637 ص 67- ايران  ــوارى پژو به ش ــماره 13884- 97/04/27 خودرو س وارده به ش
ــت كه توسط كارشناس  ــكه تمام بهار آزادى بازداش 36 متعلق به مديون مذكور در قبال 10 عدد س
ــمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 3399 مورخ 98/01/29  رس

با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

موضوع ارزيابى خودروسوارى پژو سوارى به شماره پالك 637 ص 67 ايران 36 مدل 1386 سفيد 
روغنى كه گزارش آن بدين شرح ميباشد. بدنه و اطراف سوارى فوق شامل خوردگى و خط و خش 
ــد  ــيب جزئى ديده و كًال بدنه و اطراف آن داراى رنگ ميباش ــت آس ــمت راس و دور گلگير عقب س
ــته و فاقد ضربه گير بغل روى درب جلو سمت راست ميباشد  ــت شكس ــمت راس طلق خطر عقب س
الستيك هاى عقب چهل درصد و الستيك هاى جلو بغل 50 درصد كارائى دارد وضعيت فنى ماشين 
ــب با مدل ميباشد خودرو فوق تا مورخ 98/11/28 بيمه نامه شخص ثالث دارد. با  معمولى و متناس
ــماره پالك  ــناد مالكيت ارزش پايه معامالتى خودرو به ش عنايت به موارد فوق در صورت صحت اس
ــصت و پنج ميليون  ــيصد و ش 637 ص 67 ايران 36 مدل 1386 به مبلغ 365/000/000 ريال (س

ريال) معادل سى و شش ميليون و پانصد هزار تومان پيشنهاد و اعالم مى گردد.
ــهد به شماره وارده 4371-  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــهد- بلوار راه آهن- كامياب16- مقابل درب  ــودرو مذكور در زمان بازديد واقع در مش 98/02/04 خ
پالك 41 متوقف بوده است و با رضايت بستانكار به آقاى محسن فرزانه فارمد فرزند رجب به شماره 
ــهد- كامياب 16- پالك 41 به شماره صنفى 0466452480  ــانى مش ملى 0941250644 به نش
ــكارى و  فلزكارى مشهد به عنوان حافظ اموال تحويل گرديد و به  مورخ 97/06/20 از اتحاديه تراش
ــخص ديگرى كه  ــد خودرو را به اداره اجراء و يا هر ش حافظ اموال تفهيم گرديد هر زمان كه الزم ش
ــنبه  ــط اداره اجرا تعيين نمايد تحويل دهيد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز چهارش توس
ــه مزايده اتومبيل مذكور در محل شعبه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس مورخه 1398/09/20 از س
ــهد امام خمينى 28- كوچه ثبت- اداره اجراى  ــمى مشهد واقع در مش ــناد رس دوم اداره اجراى اس
اسناد رسمى مشهد از مبلغ پايه 365/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته 
باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 18/250/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 21/900/000 
ــد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار  ريال حق مزايده ميباش
ــمى در ساعت  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش

تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9809246 م.الف 166
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
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۰۹
۳۱
۲

﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹢درو ا︧﹢زو  ﹝︡ل ١٣٨۶︫  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
 NAGNKR55E08601657 ﹩︨︀︫ 507379 و ︫﹞︀ره
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۶١ ع ۵٩ اــ︣ان ۴۴ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹫︡ر ︻︀︋︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤و︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌ 
٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای –  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  10FX4H2052157  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︎ــ﹑ک  ۵۴- ۶٣٨ص ۶۶  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره   ٨٢۶٧٩۵٣٩

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.
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︋ــ﹥   ٢٨۵ ︑﹫ــ︌  ﹋︪ــ︀ورزی  ︑︣ا﹋︐ــ﹢ر  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ــ﹑ک ١۵٩ ک ١٣ اــ︣ان ١٢ و︫  ︫ــ﹞︀ره︎ 
LFW10170W و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  J 09909  ︋﹥ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝︤ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ﹡︀م ذ︋﹫ ا﹜﹥ ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡﹝︡ل ١٣٧٨ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
︫ــ﹫︣ی ـ رو︾﹠ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵٢ ۶٣٢ ط٢۴ ش: 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹫︣︲︀﹇﹠︊︣ی   ︋ S١۴١٢٢٧٨۵ر:٨٨٢٨٩﹢︑﹢﹞
ر︫ــ﹫︡ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٨۶٢٩٠٩﹁︣ز﹡︧︡ــ﹫﹟ ︨ــ︀﹋﹟ 
︫︨︣︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ا︨️ /ع
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

در وزارت علوم ۱۲۵ مرکز، مجتمع و دانشگاه  وجود دارد    ایسنا: وزیر علوم با اشاره به آمارهای ناصحیح ارائه شده در خصوص تعداد دانشگاه های کشور گفت: در وزارت علوم ۱۲۵ مرکز، مجتمع و 
دانشگاه  وجود دارد. منصور غالمی افزود:  تعداد مراکز دانشگاه پیام نور از ۸۰۰ مرکز به ۴۰۰ و شعبه های دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز از یک هزار و ۲۰۰ دانشگاه به ۶۰۰ مرکز کاهش یافته و دانشگاه فنی و 

حرفه ای نیز ۱۷۵ مرکز دارد. در حال حاضر تعداد مراکز دانشگاهی غیردولتی به ۲۴۰ مرکز رسیده، ضمن آنکه آمار درباره تعداد واحدهای دانشگاه  آزاد از دست ما خارج شده است.

 جامعه/ اعظم طیرانی  »بليز، بنين، التويا، توگو، 
تونگا، وانواتو«؛ اين ها نام چند کشور جهان اند که 
مقامات فرهنگی کشورشان از سال ها پيش با هدف 
پاسداشت و معرفی ميراث معنوی خود؛ فهرستی از 
آثار فرهنگی شان را در قالب اشعار حماسي، مراسم 
مذهبي، هنرها و پيشه ها، جشنواره  ها، نمايش هاي 
و  قصه گويي  جلوه هاي  عروسكي،  و  سنتي 
داستان سرايي، آوازها و سرودها و حتی فال گيري و 

غيب گويي به ثبت جهانی يونسكو رسانده اند.
اما جالب اينجاست بدانيد تا همين 10 سال پيش، 
هيچ نامی از آثار کشور ما در ميان 70 کشوری که 
آثار فرهنگی و معنوی را به فهرســت آثار جهانی 

افزوده بودند ديده نمی شد.
از يک دهه پيش بود که با فراگير شــدن دامنه 
نقد دلسوزان فرهنگی؛ مديران اين عرصه نيز به 
تكاپــو افتاده و از آن پس تاکنــون نام چند اثر و 
آيين فرهنگی کشورمان به جرگه آثار ثبت شده 
در يونسكو افزوده شد. آثاری همچون رديف های 
موسيقی ايرانی، نوروز، مهارت فرش بافی کاشان 
و فارس، آيين پهلوانی و زورخانه ای، هنر نمايشی 
آيين تعزيه، موسيقی بخشی های خراسان، دانش 
سنتی لنج ســازی و دريانوردی در خليج فارس، 
نقالی، قاليشويی مشــهد اردهال، هنر ساختن و 

نواختــن کمانچه و پخت نان 
لواش.

شور نهفته در ميراث معنوی 
کشور ما؛ ضمن آنكه اشتياقی 
بيش از پيش بــرای معرفی 
آن به جهانيان ايجاد می کند؛ 
فرصتی اســت تا پيام نهفته 
در هنرهــا و آيين های ملی 
و مذهبــی به گوش جهانيان 

برسد.
حاال چهار ســال اســت که 

مســئوالن از ثبــت جهانــی 
راهپيمايی عظيم اربعين حسينی می گويند تا از 
اين طريق پيام عظمت نام آوران نهضت حسينی 
را به گوش دنيای سرشار از خشونت و انسان لبريز 
از انديشه های پوچ امروز برساند. انسانی اسير که 
بيش از همه به دميــدن روح معنويت در کالبد 

خويش نياز دارد.

  نخستین وعده مونسان 
ماجرای ثبت جهانی راهپيمايی اربعين حسينی به 
زمان تصدی مســعود سلطانی فر بر سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری باز می گردد. 
به روزهايی از آذرماه ســال 94 که خبر ثبت جهانی 
راهپيمايی اربعين به صورت مشترک از زبان معاون 
وقــت رئيس جمهوری در رســانه ها 
منتشــر شــد. او گفته بود: »پرونده 
ميراث معنوی )ناملموس( اين مراسم 
و مسير زيارتی در سطح ملی و جهانی 
به طور مشترک با کشور عراق، شامل 
تمامی راه هــا و محورهای زيارت در 
مســير خســروی، مهران، چذابه و 
شلمچه و استان های مرزی به همراه 
تمام آيين ها و مراسم مربوط و تمام 
اتفاقات معنوی توسط سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 

آماده خواهد شد«.
او می گفــت اين ميراث معنــوی باعظمت ابتدا در 
قالب پرونــده ای جامع و مصور در ســطح ملی و 
سپس با کمک کشــور عراق به صورت مشترک در 
ســطح جهانی برای ثبت در يونسكو با هدف حفظ 
و حراســت از اين ارزش های معنوی و انتقال آن به 
نســل های آينده ارائه خواهد شد. هدفی که گرچه 

هشــت ماه بعد تا مرحله ثبت ملی آن پيش رفت 
اما نتوانست مراحل بعدی از جمله تشكيل پرونده 
مشترک با عراق برای ثبت در يونسكو را پشت سر 
بگذارد. 31 مرداد 95 بود که سلطانی فر از ثبت ملی 
مراسم اربعين حسينی خبر داد و گفت که همچنان 
تالش ها برای ثبت جهانــی راهپيمايی اربعين در 

يونسكو ادامه دارد. 
از آن زمان تاکنون به ويژه با حضور چشمگيرتر مردم 
نسبت به هر ســال بحث بر سر ضرورت ثبت اين 
آيين در فهرست آثار معنوی جهان بيش از گذشته 

ادامه دارد.
علی اصغر مونســان، وزير وزارتخانه تازه تأســيس 
ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع دستی نيز 
در جلســه بررســی رأی اعتماد خود وعده داد که 
اربعين به صورت مشــترک با کشور عراق و سوريه 
و آيين هــای زيارت رضوی به صورت مشــترک با 
افغانستان ثبت خواهد شد و اين پرونده ها در دست 
انجام است تا به عنوان پرونده های ميراث ناملموس 

در فهرست يونسكو قرار گيرند.

   یونسکو مخالف نیست
با گذشــت چند ســال از زمان وعده ثبت جهانی 
اربعين، هــر ســال محدوديت هايی بــرای ثبت 
پرونده های ناملموس کشــورها توسط يونسكو به 

وجود می آيد اما همچنان رسيدگی به پرونده های 
چندمليتی و مشــترک زودتر انجام می شــود. اما 
مشكلی که اکنون برای ثبت جهانی اربعين وجود 
دارد نه اين محدوديت هاست و نه مخالفت يونسكو با 
اين آيين ها بلكه کشور عراق بايد اين آمادگی را برای 

تهيه پرونده داشته باشد.
چنانكــه چندی پيــش محمدحســن طالبيان، 
معاون ميراث فرهنگی کشــور در اين  خصوص 
بــه خبرنگار مهر گفته بود: »عــراق بايد به ما در 
اين باره جواب بدهد. تاکنون نتوانســته ايم پاسخ 
روشنی بگيريم چون بايد اين پرونده با همكاری و 

مشارکت آن ها نوشته شود«. 
از سوی ديگر طالبيان اين موضوع را که يونسكو در 
مخالفت با اين آيين برآمده را تكذيب کرده و گفته 
بود که ما پيشتر هم پرونده مراسم مشهد اردهال را 
ثبت جهانی کرده ايم. از ســوی ديگر ولی تيموری، 
معاون گردشــگری اين وزارتخانه وقتی از برگزاری 
اجالس نمايندگان اتاق بازرگانی کشورهای عضو اکو 
در اردبيل و ديدار خود با هيئت عراقی در حاشيه اين 
اجالس خبر می داد گفته بود يكی از نتايج ديدار با 
اين هيئت عراقی تالش برای ثبت جهانی راهپيمايی 

اربعين حسينی است. 

   مکاتبات وزارتخانه با کمیسیون ملی یونسکو
مدير کل ثبت آثــار وزارت 
ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی در گفت وگو 
با ما از تازه تريــن اقداماتی 
که اين وزارتخانه برای ثبت 

جهانی راهپيمايی اربعين انجام داده است، می گويد.
مصطفی پورعلی با بيان اينكه تحقق اين مســئله 
نيازمند همكاری دولت عراق است، اضافه می کند: 
دولت عراق بايد پرونده ثبت جهانی مراسم پياده روی 
اربعين را تهيه کنــد. اين پرونده بايد با همكاری و 
مشــارکت آن ها نوشته شــود. ما می خواهيم اين 
همدلی و مشــارکت مردم را در جهان ثبت کنيم. 
از مراســم پياده روی تا برپايی موکب ها و جلوه های 
ديگری از آن همچــون آيين زيارت رفتن تا کربال. 
بخشــی از اين آيين در ايران است و بخشی نيز در 
عراق. بنابراين عــراق بايد برای تكميل اين پرونده 
بــه کمک ما بيايد. آن طور که پورعلی می گويد در 

آخرين جلسه شــورای ملی ثبت ميراث فرهنگی 
ناملموس نيز بر تهيه و ارسال اين پرونده تأکيد شده 
و مذاکراتی با پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری 
بــرای تهيه پرونده ثبت جهانی مراســم پياده روی 

اربعين صورت گرفته است. 
او از مكاتبــات ايــن وزارتخانه با کميســيون ملی 
يونسكو در خصوص ثبت جهانی پرونده راهپيمايی 
اربعين خبر می دهــد و اظهار اميدواری می کند در 
آينده نزديک وضعيت اين پرونده مشخص می شود 
گرچه به اين نكته نيز اشــاره می کند که به دليل 
محدوديت هــای يونســكو در خصــوص دريافت 
پرونده های ملی برای ثبت جهانی ميراث ناملموس، 
ارائه و ثبت جهانی پرونده مراسم راهپيمايی اربعين 
تا حدودی زمانبــر خواهد بود؛ به همين دليل اين 
وزارتخانه به دنبال ارائه پرونــده اربعين به صورت 

چندمليتی است.

  مجلس هم حمایت می کند
پروانــه سلحشــوری، عضو 
کميسيون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی نيز ثبت 
جهانی راهپيمايی اربعين را 
بستری برای انتقال هدف و 

فلسفه اربعين می داند؛ چراکه رسانه های غربی اجازه 
بازتاب مناسب خبری اين حرکت عظيم مردمی را 
در کشورهای خود ندارند و طبعاً با ثبت جهانی آن 
جهانيان از ماهيت راهپيمايی اربعين حسينی آگاه 

خواهند شد.
سلحشوری در پاسخ به اين پرسش که کميسيون 
فرهنگی مجلس برای ثبت جهانی پياده روی اربعين 
چه اقدامی انجام داده است، می گويد: اين مهم ابتدا 
بايد در کميته کميسيون فرهنگی مطرح و پس از 
آن وارد کميسيون شود که اين موضوع تاکنون انجام 
نشده است، اما اگر اقدامی از سوی اين کميته صورت 
گيــرد به طور حتم مورد تأييــد و حمايت اعضای 

کميسيون فرهنگی مجلس قرار خواهد گرفت. 
حال بايد منتظر ماند و ديد آيا ســكانداران دستگاه 
ديپلماسی فرهنگی کشور می توانند تا آغاز اربعين 
حســينی ســال آينده ضمن تبيين ضرورت ثبت 
جهانی اين رويداد عظيم به دولتمردان عراقی، عزم 
جدی تر آن ها را نيز برای تحقق اين مهم طلب کنند.  

به جز ایران، عراق و سوریه هم باید پای کار بیایند

آخرین وضعیت  پرونده ثبت جهانی راهپیمایی اربعین

مشکلی که برای 
ثبت جهانی اربعین 

وجود دارد این 
است که عراق باید 
این آمادگی را برای 
تهیه پرونده داشته 

باشد

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

تا اربعین حسینی 

توزیع ۱۵ هزار پرس غذا توسط موکب های اوقاف
مهر: مديرکل اوقاف و امور خيريه استان 
کرمانشاه با اشاره به توزيع 15هزار پرس 
غذا در موکب های اوقاف واقع در مسير 
تردد زائران، از خدمت رسانی بزرگان اهل 
داد. حجت االسالم  خبر  زائران  به  سنت 
محمد صالحی گفت: اين خدمات که در 
چهار موکب اوقاف انجام می گيرد تا دو روز 

پس از اربعين ادامه خواهد داشت.

ارائه خدمات توانبخشی به زائران اربعین 
فارس: مجيد احمدی، جانشــين رئيس 
بســيج جامعــه پزشــكی در خصوص 
خدمت رســانی به زائران اربعين حسينی 
توضيح داد: بســيج جامعه پزشكی کادر 
پزشــكی بزرگ و مجهزی به عراق اعزام 
کرده و بــا ايجاد بيــش از 100 موکب 
درمانی و پزشــكی و ســاخت چندين 

بيمارستان صحرايی ســعی در ايجاد آرامش و آسايش بيشتر برای زائران اباعبداهلل 
الحســين)ع( دارد. وی افزود: همچنين اين سازمان داروهای اساسی و پرکاربرد را با 
کمک مردم و خيران جمع آوری و به وســيله هالل احمر به مراکز درمانی ايجاد شده 
ارسال کرده است. به گفته احمدی ارائه خدمات بسيج جامعه پزشكی به زائران اربعين 
حسينی به طور مستمر ادامه خواهد داشت و زائرانی که در مسير پياده روی نيازمند 
خدمات توانبخشی هستند می توانند از ميز خدمات توانبخشی و فيزيوتراپی استفاده 

کرده و با تجديد قوا به ادامه پياده روی خود بپردازند.

آماده باش ۱00 درصدی پلیس پایتخت در اربعین حسینی
فارس: سردار حســين رحيمی، رئيس 
پليــس پايتخــت با اشــاره بــه برپايی 
جامانــدگان  شــكوهمند  راهپيمايــی 
اربعين حسينی در پايتخت و آماده باش 
انتظامی  100درصدی همــه يگان های 
و ترافيكی اين فرماندهــی، عنوان کرد: 
تمهيدات و پيش بينی های الزم برای انجام 

هرچه باشكوه تر راهپيمايی جاماندگان اربعين انجام شده است.
وی با اشاره به اينكه همه مسيرهای منتهی به راهپيمايی جاماندگان اربعين حسينی 
در تهران از 24 ســاعت قبل زير پوشــش و رصد دقيق تيم های امنيتی، انتظامی و 
ترافيكی پليس پايتخت قرار دارد، گفت: در روز اربعين حسينی همه عوامل انتظامی، 
ترافيكی و امنيتی برای تأمين امنيت، آرامش و انضباط عزاداران حسينی از ساعات 

آغازين روز، حضوری فعال و گسترده خواهند داشت.

جمع آوری روزانه ۹ هزار تن زباله در کربال
ایسنا: نماينده معاونت خدمات شهری 
شــهرداری تهران در کربال از جمع آوری 
روزانه 9هزار تن زباله در شهر کربال خبر 
داد. روح اهلل بيداد گفت: در شرايط معمول 
روزانه يک هزار و 200تن زباله در شــهر 
کربال جمع آوری می شــود که همزمان 
با ايام پياده روی اربعيــن و حضور زائران 

در شــهر کربال اين ميزان به 9 هزار تن افزايش پيدا کــرد. وی ادامه داد: زباله های 
جمع آوری شده توسط نيروهای خدمات شــهری با ماشين آالت شهرداری کربال و 
همدان به محل های دپو منتقل می شود. بيداد تصريح کرد: در حال حاضر يک هزار 

نيروی خدمات شهری مسئوليت نظافت اين شهر را در دو شيفت بر عهده دارند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

  پنجشنبه 25 مهر 1398  18 صفر 1441 17 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9090 

 قائم مقام آستان مقدس امام حسینj در گفت وگو با قدس:

زیارت اربعین تنها مختص شیعیان نیست 
  جهان/جــواد فراهانی  زیارت اربعین یکی از 
آداب بســیار مهمی است که در روایات بر ادای آن 
بسیار تأکید شــده است و با دیگر زیارت های امام 
حســین)ع( در طول ســال متفاوت است. زیارت 
اربعین بعــد دیگری جدا از زیارت دارد و شــامل 
مظاهر و نمادهایی اســت که وحدت امت اسالمی 
را تقویت و عصر مقدس ظهــور امام زمان)عج( را 
به نمایش می گذارد. زیارت اربعین انســان ها را به 
نوع دوســتی، کمک به یکدیگر، ایثار، بخشــش و 
حسن خلق ترغیب می کند؛ به گونه ای که ساالنه 
میلیون ها زائر از سراسر جهان اسالم راهی اعتاب 
مقدسه در عراق می شوند و با راهپیمایی در مسیر 
نجف به کربال عظمت امت اسالمی و اخالق نبوی 
را به جهان نشان می دهند؛ بنابراین تفاوتی ویژه  با 

دیگر زیارت ها دارد.

 مشارکت همگانی برای تأمین امنیت اربعین
قائم  شامی«  افضل  »سید 
مقام تولیت آستان مقدس 
امام حسین)ع( در گفت وگو 
با خبرنگار قدس با تأکید بر 
اهمیت زیــارت اربعین، در 

زمینه مشارکت مســلمانان در راهپیمایی اربعین 
امسال و خدمات ارائه شــده به زائران در این ایام 
گفت: همان طور که می دانید اجرای این مراســم 
بزرگ توســط یک نهاد ممکن نیست و نیازمند 
تالش های همه طرف ها اعــم از نیروهای دولتی، 
کمک های مردمــی و برنامه ریزی هــای امنیتی، 
خدماتی و بهداشتی ویژه است؛ بنابراین در برپایی 
این مراسم گروه ها و نهادهای مختلفی اعم از مردم، 
اعتاب مقدسه، نیروهای امنیتی و یگان های رسمی 
دولتی چه در برپایی مواکب حسینی و ارائه خدمات 
به زائران و چــه در زمینه تأمین امنیت و آرامش 

مشارکت دارند.
ســید افضل شــامی افزود: در برپایی موکب های 
خدماتی نه فقط مردم عراق، بلکه از کشــورهای 
همسایه و دیگر کشورهای اسالمی نیز حضور دارند 
و بی تردید این موضوع یکــی از مهم ترین عوامل 
موفقیت در برپایی زیارت اربعین اســت و نشــان 

می دهد زیارت اربعین تنها مختص شیعیان نیست 
و حتی از ادیان دیگر تحت لوا و اسم امام حسین)ع( 

حضور دارند.

  حضور نزدیک به 10 هزار موکب 
در مراسم اربعین

قائم مقام تولیت آستان مقدس امام حسین)ع( در 
زمینه کشورهای شرکت کننده در برپایی موکب ها 
و تأمیــن امنیت زائران گفت: صاحبان موکب ها از 
کشورهای مختلف هســتند و هر کسی عشق به 
امام حسین)ع( دارد، در حد توان به زائران چه در 
زمینه مواد غذایی و مکان استراحت و چه در زمینه 
بهداشتی و خدمات پزشکی خدمت می کند؛ در این 
راســتا حدود 9هزار و 600 موکب عراقی و حدود 
250 موکب خارجی از 20 کشور مشارکت دارند؛ 
اما در زمینه تأمین امنیت به طور قطع هیچ نیروی 
خارجی مشارکت ندارد و مسئولیت تأمین امنیت 
زائران از مرزها تا داخل عراق و شهر کربال برعهده 

نیروهای عراقی است. 
سید افضل شــامی در ادامه با اشاره به اوضاع 

امنیتی عراق در ایام زیــارت اربعین با تأکید 
براینکه اعتراضات اخیر تأثیر سوئی در برپایی 

این مراســم نداشته است، گفت: 
اوضاع امنیتی در شــرایط بسیار 
عالی قرار دارد و هیچ مشــکلی 
وجود نــدارد؛ گزارش هایی را از 
نیروهــای امنیتی داشــتیم که 
برخــی گروهک هایــی که قصد 
خرابــکاری در جمــع زائــران 
داشــتند را کشــف و بازداشت 
کرده انــد، ولی مشــکل خاصی 
تاکنون وجود نداشته و تمام امور 

تحت کنترل نیروهای امنیتی و دســتگاه های 
اطالعاتی قرار دارد.

 زیارت اربعین حسینی، قوام بخش وحدت 
امت اسالمی

وی بــا تأکیــد براینکه زیارت اربعین حســینی 
قوام بخش وحــدت امت اســالمی و عامل مهم 
به شکســت کشــاندن طرح های صهیونیستی-

آمریکایی در منطقه اســت، تصریح کرد: زیارت 
اربعین یک زیارت عــادی و مانند برخی دیگر از 
آیین هــای مذهبــی صرف 
نیست؛ بلکه حرکتی بزرگ 
اســت که رعب و وحشت 
بــه دل دشــمنان اســالم 
می اندازد و آن ها از اجتماع 
دارند  هراس  مردمی  بزرگ 
و همیشــه تالش می کنند 
از اهمیــت و قداســت آن 
بکاهند، در حالی که جنبش 
حسینی مسئله ای نیست که 
بشر بتواند مانع آن شود و تمام تالش ها در طول 
تاریخ برای از بین بردن فرهنگ حسینی و قضیه 
عاشورا ناموفق بوده است. قائم مقام آستان مقدس 
امام حســین)ع( در پایان گفــت: به موکب ها و 
نیروهای خدماتی و امنیتی اعالم کردیم که ادامه 
خدمات به زائران تا سه روز پس از اربعین ضروری 
است و این خدمات تا بازگشت همه زائران محترم 

به موطن خود به فضل خدا برقرار خواهد بود.

نخســت وزیر  عمران خان،  الجدید:  العربی 
پاکستان پس از ســفر به تهران روز گذشته 
در ریاض با »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه و 
»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی 
دیدار کرد. گفته می شود این سفرها در راستای 
تالش او برای میانجیگری جهت کاهش تنش 

میان تهران و ریاض صورت می گیرد.
دویچه وله: انفجار یک خودرو بمب گذاری 
شــده در نزدیکــی مقــر پلیس ولســوالی 
»علیشنگ« در والیت »لغمان« افغانستان واقع 
در شرق این کشــور، دو نیروی امنیتی را به 
کام مرگ فرستاد حال آنکه 26 تن دیگر نیز  

مجروح شده اند.
نیوز یوروپ: »نیکوال استرجئون« رئیس حزب 
ملی و وزیر اول اسکاتلند در ادامه بحران خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا تأکید کرد اسکاتلند 
باید در ســال 2020 یک همه پرســی دیگر 

استقالل برگزار کند.
اسپوتنیک: ۱2 نامزد دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا چهارمین 
دور مناظره خودشــان را در ایالت اوهایو در 
حالی برگزار کردند که انتقاد از اقدامات ترامپ 

در سرلوحه سخنان آن ها قرار داشت.
یونهاپ: رســانه های کره شمالی تصاویری 
از رهبر این کشــور ســوار بر اسب سفید در 
کوه مقدس، که اکثر تصمیم گیری های مهم 
رهبر پیونگ یانگ بعد از بازدید از این کوه رخ 
می دهد، منتشر کردند که در آن »کیم جونگ 
اون« متعهد به مبارزه با تحریم های آمریکا شد.

المیادین: سمیر رضوان از فرماندهان ارشد 
جدا شــده از ائتالف سعودی که به تازگی به 
صنعا بازگشته است، در سخنانی نقش انصاراهلل 
را در آزادســازی یمن از چنگ اشــغالگران 

سعودی و اماراتی بسیار بزرگ خواند.
رویترز: پلیس جامو و کشــمیر در بیانیه ای 
اعالم کرد: در درگیری مسلحانه شبه نظامیان 
با نیروهای امنیتی هند، در مناقشات کشمیر، 

روز چهارشنبه سه شبه نظامی کشته شدند.
آسوشیتدپرس: بنیامیــن نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی سفر خود به ژاپن را به 
دلیل وضعیت ناآرام سیاسی در سرزمین های 

اشغالی لغو کرد.
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سفیر سابق ایران در گفت و گو با قدس مطرح کرد
 قانون جدید کنگره دستاویز واشنگتن

برای پیچیدن به پر و پای پکن
ســید احمد موســوی: مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه موش دوانی های 
واشــنگتن بر ضد پکن، ضمن انتقاد از چین حمایت دوباره خود را از معترضان 
هنگ کنگی اعالم کرد. در همین راستا براساس گزارش شبکه خبری »سی ان ان«، 
قانون گذاران آمریکایی قانونی تحت عنوان »حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ« 
را تصویب کردند. پکن اما روز گذشــته و پس از تصویب این الیحه در خصوص 
اقدام متقابل چین برای توقف مداخالت آمریکا در امور داخلی این کشور، هشدار 
داد. جواد منصوری سفیر پیشین ایران در پکن در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
اشــاره به اینکه دولت ایاالت متحده به عنوان یک دولت مهاجم در سطح جهان 
چین را به عنوان یک رقیب جدی می داند و مجموعه شواهد حاکی از آن است 
که چین به عنوان یک قدرت نوظهور، در آینده از موقعیت بهتری برای پیشرفت 
نسبت به آمریکا برخوردار خواهد شد، گفت: آمریکا احساس می کند با یک رقیب 
جدی و قدرتمند مواجه اســت و به همیــن دلیل تمامی تالش خودش را برای 
جلوگیری از چنین اتفاقی به کار گرفته اســت. وی افزود: بحث برقراری تعرفه 
بر کاالهای چینی، بحث تجهیز تســلیحاتی تایوان، تحرکات نامشروع در تبت و 
ســین کیانگ و یا ورود به اختالفات سایر کشورهای جنوب شرق آسیا با چین 
و حمایت از آن ها در برابر پکن و در نهایت بحث ورود به مســئله تهدیدات کره 
شمالی با چین و موضوعات دیگر جزوی از مسائلی است که آمریکا برای اعمال 

فشار برچین در نظر دارد.

  ائتالف چین، روسیه و ایران و تضعیف موقعیت آمریکا 
منصوری در ادامه با اشــاره به نقش ائتالف کشــورهای روسیه، چین و ایران در 
تضعیف جایگاه آمریکا در خاورمیانه به عنوان یکی از دالیل رویکرد تهاجمی آمریکا 
در قبال چین گفت: برای آمریکا منطقه جنوب شــرق آســیا از اهمیت ویژه ای 
برخوردار شــده؛ چرا که به نظر می رسد در آینده خاورمیانه دیگر مکان چندان 
راحتی برای آمریکا نباشد. وی با حائز اهمیت دانستن تأثیر پیشرفت های تجاری و 
اقتصادی و موقعیت جغرافیایی هنگ کنگ، در دخالت های آمریکا در این کشور، 
ادامه داد: آمریکا می خواهد چین نتواند از موقعیت جغرافیایی و مزایای اقتصادی 
این کشور اســتفاده کند و به همین دلیل بحث تحریک مردم هنگ کنگ را با 
هدف جدایی و یا ایجاد مشکالت برای چین در هنگ کنگ در پیش گرفته است. 

   قانون کنگره دستاویزی علیه پکن 
ســفیر اسبق ایران در چین با اشــاره به تصویب قانون موسوم به »حقوق بشر و 
دموکراسی هنگ کنگ« توسط قانون گذاران آمریکایی و ادامه دخالت های آمریکا 
در مسائل داخلی چین گفت: بحث فضای باز و نقض حقوق بشر در هنگ کنگ 
ابداً مطرح نیست؛ آمریکایی ها در این رابطه تبلیغات ساختگی علیه چین به راه 
انداخته اند، فضای سیاسی اجتماعی در هنگ کنگ تفاوتی با اروپا و آمریکا ندارد و 
درواقع پرداختن به مقوله حقوق بشر و دموکراسی دستاویزی بیش نیست. اساساً 
آمریکایی ها به راحتی دروغ می گویند و به راحتی تحلیل غیرواقع ارائه می دهند. 
البته تا زمانی که آمریکا به دیدگاه ها و منافع خود به شکل ۱00 درصدی نرسد، 

دست از سر چین برنخواهد داشت. 
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فراخوان تجديد مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر︑﹫ــ﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ،︵︊ و 
︑﹢زــ︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹨︀ی ︱︣ت 

ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ (ع) و ︫﹫︡ ﹝︡رس ﹋︀︫﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋ ﹤︋ــ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵٢، 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 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼١٫٧٠۵٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
︨︣ــ︐︀ن   ﹋︀︫﹞︣  ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :︫  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏  ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢۵ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/١٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

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

﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵٠ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
 ﹏﹢︑︣﹝︫︀﹋ ︀ن︐︨︣ ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :︫  ︧︀︋︡اری︫ 

﹎︣دد.
٩٨/٧/٢۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

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

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١١
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/١٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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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فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت اول) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹋︊︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٩، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ -  ا﹡︐︀ی  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

︡ ﹋︀وه   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹫ ︋﹙﹢ار︫ 
٩٨/٧/٢۵ 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

/ع
۹۸
۰۹
۳۱
۱

آگهى تجديد مناقصه 
(نوبت اول)

 ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣داری ︨︊︤وار در ﹡︷︣ دارد︫
﹥ ﹨﹞︣اه ︑︖﹫︤ات   ︋︿﹚︑ ️︊︔ ﹟﹫︋دو ︻ــ︡د دور
ــ︣ا︳ ا﹇︡ام  ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡   ︫﹅︣︵ از ﹏﹞︀﹋
 ️﹁︀در ️︗ ︡︢ا ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ﹛ .︡︀﹝﹡
ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری 
﹫︪ــ︐︣  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠ــ︡. ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹏︮︀ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞︀س
 ﹤ ــ︊︤وار︋  ــ︣داری︨   ︫️︀ــ  ︨﹤ ﹁︣﹝︀﹠ــ︡ ــ︀︋ 
آدرس www.sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡. ﹝︊﹙︼ 
︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ 
️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩  رــ︀ل ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹡﹆ــ︡ ــ︀ ︲﹞︀﹡
 ﹉︣﹨ ل﹢︊﹇ ︀ ︣داری در رد︫ ً︀ ﹠﹝︲ .︫︡︀︋ ﹩﹞
 ️﹋︫︣ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨️. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫︎ از
️ ﹨ــ︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی  در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ︑﹢ــ﹏ ︎︀﹋
︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ ︫ــ︣داری ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری 
روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/١٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹝ــ﹢رخ  دو︫ــ﹠︊﹥  روز   ︮︊ــ  ١٠ ︨ــ︀︻️  رأس 

٩٨/٨/١٣ در ﹝︫ ﹏︣داری ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︊︤وار ︣دار︨   ︫﹩﹊︫﹢﹋ ﹩﹚︻ ︡﹫  ︨

«آ﹎﹩ ا︨︐︡ام»
︫︣﹋️ ﹡︧︣﹩ و ﹡︧︀︗﹩ ︧︠︣وی ︠︣ا︨︀ن (وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی) از ︋﹫﹟ 
︨︣ــ︐︀ن ﹡﹫︪︀︋﹢ر   ﹢﹝﹩ و ﹝﹆﹫﹛︫  ــ︣ط︋   ︫︀ ︀ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ د︍﹙﹛ و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︣د︋ 
 ﹤ ︣﹎︤اری آز﹝ــ﹢ن ︻﹞﹢﹝﹩ ، ﹝︑ ﹤︊︀︭︭︭﹩ و ︵﹩ ﹝︣ا︤﹎ ﹏﹠︩ ا﹇︡ام︋  از ︵︣ــ﹅︋ 
 ﹟﹫ ــ︀️ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋   ︨﹤ ﹫︪ــ︐︣︋  ︗︢ب ﹡﹫︣و ﹝﹩ ﹡﹞︗ .  ︡︀️ ︔︊️ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م ر︲︀(ع) ︋﹥ آدرس ز︣ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹞ . ︡﹫︀﹙️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︀︨️ ︔︊️ ﹡︀م 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀ه  ︋﹢ده و﹞ ٢ آ︋︀ن ️︀︽﹛ ︀ه﹞ ︣﹞ ٢۵  آز﹝﹢ن از ︑︀ر
 http://azmoon.imamreza.ac.ir

س
/ ۹
۸۰
۹۱
۰۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ 
و ﹝︣︡️ ا︣ان ﹝︪﹢د ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٧٠٧٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠٣٢٢٩٧٣

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٣٠ 
︠︀﹡ــ﹛   : ︫ــ︡  ا︑ــ︀ذ  ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ︊︧ــ︐︣ی︋  ﹁︣﹡ــ﹢ش ︗︀﹨ــ︫︡ 
١٣٧۶٣۶٢۶٢٧ ، ︠︀﹡ــ﹛ ﹁︀︵﹞ــ﹥ ﹝︺︐﹞︡ی ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴١٣٢۴٠٩٢٨٧ و ︠︀﹡ــ﹛ ﹝﹠﹫︣ 
داود ︋﹙﹢ک ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٠۴۶٢٧٨٩٣١ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 

 ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︡ود ا﹞︀﹡
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️              

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۶٣٣٠٠٠)

/ع
۹۸
۰۹
۳۰
۶

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹡︣ژی ﹋︣ا﹡﹥ 
︍︨︣ ا︣ا﹡﹫︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٢٨۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠١٠٣۴٠٧۵۴٩
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٠١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ 
 ︳︨﹢︑ ️﹋︣ ︣﹝︺︑ ﹤︀︡ی︫  ︫ــ︡ : - ﹋﹙﹫﹥︨ 
︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︵﹩ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ٩٨,١۵٩٠ 
,ص ,٢٩٠ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨,۶,١۶ ︋︀﹡﹉ ︎︀︨︀ر﹎︀د 
︫ــ︺︊﹥ ︗︀ن ﹋ــ﹢دک وار︤ ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ 

︑﹞︀﹝︀"︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️. 
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره 
︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

︑︣ان (۶٣٣٠٠١)

/ع
۹۸
۰۹
۳۰
۷

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ︑﹫ــ٢︌ 
﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٩۶۴ط۴۶ ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 163B0002379 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP13FE4EJ465312 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
︨ــ﹫︡ ر︲︀﹁︣︗︀د ︎︫︤ــ﹉ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۹
۳۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀رس  ︥و︎  ﹢دروی︎  ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋︀رت︠  ــ︊︤،︨  ︋︣گ︨ 
﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٣٧۴ق٣٨ ا︣ان ٣۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12487214639 
︋ــ﹥   NAAN21CA89E406438 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧︺﹢د ︋﹠︧ــ︺︡ی زاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
/ع
۹۸
۰۹
۳۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۹۸
۰۹
۲۵
۴

فراخوان مناقصه
نوبت دوم   

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﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم)       ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز:١٣٩٨٠۴۴٣٢
 ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از  ﹏ذ ︳شركت مجتمع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫︣ا

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۹
۱۵
۳

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

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

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

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

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

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

اربعین قوام بخش 
وحدت امت اسالمی 

و عامل شکست 
طرح های 

صهیونیستی 
آمریکایی است

بــــــــرش
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