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 ............ صفحه 3

 پرچم خدمت رسانی به میهمانان دهه آخر صفر مشهدالرضا به اهتزاز درآمد 

۳هزار خادم در ۵۰ ایستگاه آماده میزبانی از زائران
 تأکید مدیر موقوفات
 آستان قدس رضوی 

بر توجه دقیق به وقف نامه ها

هزینه کرد 
موقوفات 
سلیقه ای 

نیست

 آستان   در آستانه شهادت حضرت رضا)ع( معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان 
قدس رضوی با برپایی ایستگاه های پذیرایی و خدمت رسانی به زائران پیاده دهه پایانی ماه 
صفر فعالیت خود را در ایستگاه جواداالئمه)ع( آغاز کرد. مدیر امور خدمه آستان قدس 
رضوی در حاشــیه افتتاح موکب ملک آباد در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، گفت: با 
توجه به حضور نخستین گروه زائران پیاده از شهرستان بیرجند در ایستگاه ملک آباد، کار 
خدمت رسانی به زائران در ایستگاه های برون شهری آستان قدس رضوی آغاز شد. محمد 

توکلی اظهار کرد: مجموعه اماکن متبرکه در این ایام 50 ایستگاه...

Info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

آسیاب شلوغی و ناآرامی در کشورهای مختلف 
منطقه غرب آســیا چرخید و این بار نوبت به 
»عروس خاورمیانه« رسید؛ کشور کوچک و 

کم جمعیت اما استراتژیک حاشیه...

در این شماره ویژه نامه بیت المقدس می خوانید

آتش بر دامن عروس

 ............ صفحه 3

 آســتان   غالمرضا پرنده، مدیر موقوفات 
آســتان قدس رضوی است که زیر نظر مرکز 
توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات آستان 
قدس رضوی خدمت می کند. او بیشــتر عمر 
کاری اش را در حــوزه موقوفــات گذرانده و 
یکی از صاحبنظران در این حوزه اســت. به 
بهانه 27 صفر که روز وقف است، با او درباره 
موقوفــات آســتان قدس رضــوی گفت وگو 
کردیم. توضیحات غالمرضا پرنده، توضیحاتی 
خواندنی اســت. مرکز توســعه و نظارت بر 
نذورات و موقوفات با چه هدف و فلســفه ای 

تشکیل شده است؟... 

میزان معامالت و گردش مالی 
در این حوزه به شدت کاهش 

یافته است

 کوچ سوداگران 
از بازار مسکن

معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور از جلسه با تولیت 

آستان قدس رضوی گفت

ثمرات علمی برای 
خراسان رضوی

 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 6

جناب آقای محسن آژینی
 درگذشت فرزند برومندتان، مسافر اربعین، حجت االسالم مصطفی آژینی

را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
ایمان شمسایی. مدیرمسئول 

 

جمله روی پیراهن ترابی را باید با طال نوشت 
 ورزش  پرویز مظلومی با اینکه یک اســتقاللی قدیمی پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

اســت اما از حرکتی که مهدی ترابی انجام داده بســیار 
خوشحال است و اعتقاد دارد که این عقاید باید بیان شود 

 ............ صفحه 10تا سرلوحه کار دیگر جوان ها باشد... 

2 12 2
رئیس سازمان فضایی: حسین قناعت، تهیه کننده و کارگردان در گفت و گو با قدس:  سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به قدس:

امام حسن)ع(: كسى 
كه در قلبش جز 

رضا و خشنودى خدا 
خطور نكند، چون 
خدا را بخواند، من 
ضامن اجابت دعاى 

او هستم. 
 كافى)ط-االسالمیه( 
ج 2 ، ص 62 ، ح 11

 فضانورد ایرانی
به ایستگاه فضایی اعزام می کنیم

 سینمای کودک حقش را 
از اکران می گیرد

 اروپا  اقدام ویژه ای نکند 
کار به گام چهارم می کشد 

٩٨
٠٩

٤٦
١

فراخوان تجديد مناقصه
 (نوبت دوم) 

تاسيسات الكتريكى و مكانيكى  
بيمارستان طالقانى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۴۴
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣

(︨︀﹝﹩ ︻︀م)
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۹
۴۶
۴

︀ل ٩٨  ︨﹤︐︧ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹝︭﹢ل︎ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ︤د و ﹋︣﹝︀ن در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢ل ︎︧ــ︐﹥ 
︨︣ــ︀﹡︡ ﹜ــ︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت  ﹥ ﹁︣وش︋  ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋  ــ︀ل ٩٨︠  ︑﹢﹜﹫ــ︡ی︨ 
︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ از ︑︀ر روز دو ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٠٧/٢٩︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︨ــ︀ز﹝︀ن 
وا﹇︹ در ر﹁︧ــ﹠︖︀ن ﹝﹫︡ان ﹇︡س د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︨︀ز﹝︀ن و رو️ ﹡﹞﹢﹡﹥ و ﹝﹫︤ان ﹝︭﹢ل 
 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤ب ارا﹢︐﹊﹞ ٩٨/٨/١٢︋︭﹢رت﹤︊﹠︪﹊ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ﹝﹢رخ د را﹢ ﹫︪﹠︀دی︠   ︎️﹝﹫﹇
. ︲﹞﹠︀ وار︤ ۵در︮︡ ﹝︊﹙︼ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︲﹞︀﹡️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︧︀ب 
ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ــ︐︀ن  ﹥ ﹡︀م︨  ︗ــ︀ری ٢٢١٧٠٧٨٠٠٠︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ر﹁︧ــ﹠︖︀ن︋ 

﹇︡س ر︲﹢ی ︤د و ﹋︣﹝︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
 ︨︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات آزاد ا︨️ .

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨
︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:  ٩-٣۴٢٨١١٠۴

/ع ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ︤د و ﹋︣﹝︀ن
۹۸
۰۹
۴۶
۷

اقتصاد: طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی باوجــود 
مغایرت های متعدد با اسناد باالدستی و سیاست های 
کلی نظام در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین ضروری 
است هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام با رد این طرح از اهداف واالی نظام جمهوری 

اسالمی ایران صیانت کند.
ســوم مهرماه نمایندگان مجلس طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی را باوجود مخالفت های شدید تولیدکنندگان 
و کارشناسان تصویب کردند. طرحی که پیش ازاین سه 
بار در مجلس مطرح شده و هر سه بار نیز نتوانسته بود 
از مجلــس رأی مثبت بگیرد؛ این بار اما با البی دولت 
و چرخش یکباره برخی از نمایندگان مخالف، طرح در 

مجلس تصویب شد.

 حمایت از مصرف کنندگان شگرد وزارت 
بازرگانی برای ضربه به تولید

تشــکیل وزارت بازرگانــی از این رو مــورد مخالفت 
مراکز تولیدی و پژوهشی قرار گرفته است که موجب 
تضعیف تولید و افزایش واردات به کشور خواهد شد. 
تجربه چندساله وجود وزارت بازرگانی در کشور نشان 
می دهد که این وزارتخانه اصلی ترین رسالت خود را در 
واردات کاال به کشور تعریف کرده و به بهانه حمایت از 
مصرف کنندگان موجب ضربه به تولید و ضرر و زیان 
تولیدکنندگان داخلی شــده بود. همین موضوع نیز 
سبب شد تا در سال 90 این وزارتخانه در وزارت صنایع 
و معادن ادغام شــود و در ســال91 به منظور افزایش 
هماهنگی بین مراکز تولید و تجارت و سیاست گذاری 
این دو حوزه، قانون »تمرکز وظایف و اختیارات بخش 
کشــاورزی در وزارت جهاد کشــاورزی« در مجلس 

تصویب شود.

 تالش های مکرر رئیس جمهور 
برای لغو قانون تمرکز

با وجود دســتاوردهای مثبت قانون تمرکز در افزایش 
تولید و خودکفایی به ویژه در محصوالت اساسی و نیز 
کنترل واردات این کاالها به کشور، دولت در دو ساله 
اخیر با روش های مختلفی به دنبال لغو این قانون بوده 
اســت؛ به طوری که رئیس جمهور همزمان با پیگیری 
تشکیل وزارت بازرگانی، با توسل به مصوبه سران قوا، 
اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت 
صمت منتقل کرد و بــا این مصوبه موجب لغو قانون 
تمرکز شد. پیگیری های مداوم مجموعه دولت سبب 
شد تا مجلس نیز با طرح ضد تولیدی دولت همراه شود 

و در نهایت آن را به تصویب برساند.

 مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
با سیاست های کلی 

تصویب طرح تشــکیل وزارت بازرگانی در مجلس در 

حالی صــورت گرفت که این طرح دارای مغایرت های 
اساســی با اسناد باالدستی کشــور است. همان طور 
که گفته شــد عمده فعالیت وزارت بازرگانی در حوزه 
واردات خالصه می شود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
نیز لغو قانون تمرکز و از بین بردن دســتاوردهای این 
قانون در حــوزه خودکفایی به دلیل افزایش واردات و 
ناهماهنگی در سیاســت گذاری تولید و تجارت را به 
دنبال خواهد داشــت. به همین دلیل این طرح با بند 
)2( سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی که بر 
تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و 
نیز خودکفایی در محصوالت اساسی تأکید دارد، مغایر 
است. این طرح همچنین با بند )7( سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر»تأمین امنیت غذا و درمان و 
ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی 

تولید« نیز مغایر است.

 افزایش تشکیالت غیر ضرور 
یکی دیگر از ایرادات طرح 

عالوه بر مغایرت های این طرح با اهداف نظام در حوزه 
خودکفایی و تأمین امنیت غذایی که در سیاست های 
کلی بخش کشــاورزی و اقتصاد مقاومتی تبلور یافته 
اســت، به دلیل افزایش تشــکیالت اداری، با اســناد 
باالدستی دیگر همچون سیاست های کلی نظام در امور 
اداری که خواستار چابک سازی ساختار دولت است نیز 

مغایرت دارد. 
 از آنجا که تشکیل وزارت بازرگانی حداقل موجب ایجاد 
ســه معاونت جدید در دولت خواهد شد، این مسئله 
سبب مغایرت این طرح با بند )10( سیاست های کلی 
نظام اداری، مبنی بر »چابک ســازی، متناسب سازی 
و منطقی ســاختن تشــکیالت نظام اداری در جهت 
تحقق اهداف چشم انداز« شده است. همچنین طرح 
با بند )16( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به 
صرفه جویــی در هزینه های عمومی کشــور از طریق 

تحول در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت اشاره 
دارد، مغایر است.

 تفسیرپذیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
به واسطه ابهام در طرح

مغایرت های طرح تشــکیل وزارت بازرگانی با اسناد 
باالدستی فقط به موارد گفته شده خالصه نمی شود، 
بلکه به دلیل ابهامات متعدد موجود در طرح، موجب 
مغایرت های دیگری نیز شده است. به عنوان مثال بند 
)13( سیاســت های کلی نظام اداری بر شفافیت و 
روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
اشاره دارد، لکن در تبصره )4( ماده واحده این طرح 
تنها به لغو و یا نســخ برخی قوانین اشاره شده است 
که در طرح هیچ اشاره ای به این قوانین نشده است و 
بنابراین باب اختالفات بعدی و استنباط های شخصی 
مجریان قانون را در پی خواهد داشــت؛ بنابراین از 
این منظر نیز با بند )13( سیاســت های کلی نظام 
اداری مغایر اســت. این طــرح همچنین با بند )8( 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری از این حیث که 
در آن شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی بیان نشده 

است، مغایر است.
مغایرت های متعدد طرح تشــکیل وزارت بازرگانی با 
اسناد باالدستی نشان می دهد که این طرح بدون کار 
کارشناسی و نگاه جامع طراحی شده است و تصویب آن 
در مجلس، در حالی که پیش از این سه بار این مطالبه 
دولت در مجلس رد شده بود، به دلیل زد و بند پشت 
پرده دولت و مجلس در این باره بوده است و نمایندگان 
ملت نیز با چشمپوشی از این مغایرت ها به دنبال منافع 
مقطعی خویش بوده اند. بنابراین انتظار می رود هیئت 
عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با 
رد این طرح مانع از ضربه به خودکفایی و امنیت غذایی 
کشور شود و راه اعتال و حرکت به سمت مقاوم سازی 

کشور را باز نگه دارد.

گزارش خبری

طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد باالدستی

هیئت عالی نظارت، از سیاست های کلی نظام صیانت کند

 پرونده ای درباره
 عالمه سید جعفر مرتضی عاملی

j خادم فرهنگی امام رضا
 ............ صفحات 4و5
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روزنامـه صبـح ایـران

 ظریف: آماده سفر به عربستان برای حل اختالفات هستم   سیاست: وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر اینکه تهران از هر ابتکار عملی برای پایان جنگ یمن استقبال می کند، از تمایل خود برای سفر به 
ریاض در صورت فراهم بودن شرایط آن خبر داد. محمد جواد ظریف به شبکه »المسیره« یمن گفت: تماس ها با »عمران خان« نخست وزیر پاکستان درباره یمن ادامه دارد. تهران از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش 

در منطقه استقبال می کند و با هر اقدامی که در راستای پایان دادن به جنگ در یمن باشد همکاری کامل خواهد داشت.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  سخنگوی 
وزارت امــور خارجه با بیان اینکه اقدامات و 
برنامه های اعالم شده از سوی سازمان انرژی 
اتمی در مــورد رآکتــور اراک و رونمایی و 
به کارگیری سه نسل جدید از سانتریفیوژها، 
بخشی از گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
ایران است،در پاسخ به خبرنگار قدس گفت: 
گام چهارم طراحی شــده و ســایر موارد و 
اقدامات توسط شورای ویژه تصمیم گیرنده 
در حــال جمع بندی اســت. ســید عباس 
موسوی در این باره ادامه داد: امیدواریم کار 
به گام چهارم نکشــد و اروپایی ها تعهدات و 
قول هایــی را که داده اند، انجــام دهند و در 
روزهای آینده شاهد تحرک و اقدام ویژه ای 
باشــیم و اگر این گونه نشــود، ایران آماده 
برداشتن گام بعدی است. موسوی در نشست 
خبری روز گذشته خود به تحوالت منطقه 
هم اشاره کرده و در خصوص استمرار حضور 
ارتش ترکیه در سوریه خاطرنشان ساخت: 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه باید محترم 
شناخته شود و دغدغه ها باید 
از طریق راه حل مســالمت 
آمیز بر طرف شود که توافق 
آدانا از این دست است. وی با 
بیان این مطلب که جمهوری 
ابتــدای بحران  از  اســالمی 
سوریه نشان داد که خواستار 
میان همه طرف ها  گفت وگو 
و کاهش تنش است، تصریح 
کرد: پس از تهاجم ترکیه به 
شمال ســوریه نیز ایران تمام 
تالش خود را کرده اســت و 
ضمن مخالفت بــا این اقدام 
بر این موضوع تأکید دارد که تهاجم نظامی 
راه حل مشــکالت در منطقه نیست. رفت و 
آمدها، تماس هــا و دیدارها میان ما و دیگر 
کشــورهای منطقه ادامه خواهــد یافت تا 
اقدامــات نظامی متوقف شــده و همه را به 

دیپلماسی و گفت وگو دعوت می کند. 

 همکاری بحرین با رژیم صهیونیستی 
مایه تأسف است 

سید عباس موســوی در ادامه به تحرکات 
دستگاه دیپلماسی کشور هم اشاره کرده و 
اظهار داشت: طی این مدت ۱۰ مورد هیئت 
سیاسی به کشــور آمده و این هفته رئیس 
جمهور برای شــرکت در اجالس عدم تعهد 

به باکو سفر می کند و فرستاده دولت چین 
هم احتماالً فردا به تهران سفر کرده و درباره 
مســائل منطقه با مقامات کشور گفت وگو 
خواهد کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پاسخ به پرسش دیگری در مورد کنفرانس 
امنیتی منامه و مشارکت رژیم صهیونیستی 
در بحریــن که هدف آن مقابله با نفوذ ایران 
در خلیج فارس عنوان شده است، گفت: بسیار 
جای تأســف دارد که کشور مدعی اسالمی 
بودن که شــاهد تجاوز و کودک کشی رژیم 
اســرائیل است، دست به عادی سازی روابط 
بــا این رژیم بزند. ما ایــن حضور را محکوم 
می کنیم، ضمــن اینکه هدف نشســت را 
غیرواقعی می دانیم و آن ها نمی توانند با نفوذ 

تاریخی ایران مقابله کنند.

 FATF را اجرا نکنیم خودتحریمی 
کرده ایم

موسوی با بیان اینکه آنچه در مسئله »برجام« 
شــاهدیم گره زدن تصمیمات اروپایی ها به 
اجازه برادر بزرگ تر آن هاست، تصریح کرد: ما 
در یک سال و نیم، مذاکرات و گفت وگوهایی 
داشــتیم و تعهدات خود و آن ها را یادآوری 
کردیم. ما اعالم کردیم بین حقوق و تکالیف 
ایران باید توازنی باشــد کــه این توازن هم 
پــس از خروج آمریکا از توافق به هم خورده 
است. وی با اشاره به اینکه اروپایی ها تعهدات 
یازده گانــه ای برای جبران خــروج آمریکا 
داده اند که تاکنون به نتیجه نرســیده است، 
افزود: ما فکر می کردیم آن هــا اراده ندارند، 
ولی حاال شــاهدیم که تــوان آن را ندارند 
و این خوب نیســت که اروپایی ها که داعیه 
دار هستند از اجرای تعهدات خود بازمانند. 

مــا تا اجرای تعهدات آن ها به انجام گام های 
کاهشی در برجام ادامه می دهیم. سخنگوی 
وزارت امور خارجه درباره تمدید FATFنیز 
عنوان داشــت: در موضوع FATF با وجود 
روشــنگری هایی که وزارت خارجه و ســایر 
نهادها انجام داده اند، اما هنوز سوء تفاهماتی 
وجــود دارد. هرچند ما دیده بان هســتیم و 
متولی، وزارت امور اقتصاد اســت. موسوی با 
بیان اینکه برخــی از ناراحتی ها و نگرانی ها 
حاصل ســوء برداشت هاســت، تأکید کرد: 
بانک های ایرانی اکنون به برخی از ملزومات 
این کنوانســیون عمل کرده اند. اگر ما اجرا 
نکنیم خودمان دست به خودتحریمی زده ایم. 
امیدواریم بدون پیش داوری و در راســتای 

منافع ملی مجمع تشخیص تصمیم بگیرد.

 ابعاد بازداشت روح اهلل زم مشخص 
می شود

سید عباس موسوی همچنین در خصوص 
بازداشت روح اهلل زم، اعالم کرد: در روزهای 
آینده ابعاد این موضوع مشــخص می شود. 
بازداشت این عنصر خرابکار کار خوبی بوده 
و او به ارتباط با نهادهای اطالعاتی خارجی 
اعتراف کرده اســت. موســوی ادامه داد: او 
یک عنصر خرابــکار و ضد امنیت ملی بوده 
که از اقدامــات وی می توان به تهییج مردم 
در آشــوب ۹۶ اشــاره کرد؛ فرانسوی ها هم 
موضع اولیــه گرفته اند، ولی باید فرصت داد 
تا نیروهــای اطالعاتی زوایای این موضوع را 

مشخص کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص 
تالش ها بــرای آزادی ایرانیــان در خارج از 
کشور نیز گفت: این تالش ها در حال انجام 

است. بازداشــت های آمریکا محکوم است؛ 
چرا که یک نوعی گروگانگیری بوده و هیچ 
مبنای حقوقی ندارد. موسوی با تأکید براینکه 
ما آزادی بی قید و شرط آن ها را خواستاریم و 
تالش حقوقی در این زمینه می کنیم، تصریح 
کرد: برخــی اوقات آن ها خواســتار آزادی 
متهمان امنیتی هستند که این موضوع در 
روال حقوقی خود اســت، ولی مورد قبول ما 
نیست که آزادی شــهروندان بی گناه ایرانی 
در قبال جاسوسان زندانی قرار گیرد و آن ها 

مطالبه آزادی داشته باشند. 

 20 تبعه ایرانی در بازداشت 
غیرقانونی آمریکا

موســوی درباره سالگرد بازداشت سلیمانی، 
محقق ایرانی در آمریکا، تصریح کرد: حدود 
۲۰ نفر از اتبــاع ایران به اتهــام واهِی دور 
زدن تحریم آمریــکا که بارها اعالم کرده ایم 
غیرقانونی است، در بازداشت بوده و این کار 
چیزی جز گروگانگیری نیست. وی گفت: ما 
پیغام های زیادی به طرف آمریکایی داده ایم 
که آقای ســلیمانی از شرایط خوب درمانی 
و بهداشــتی و انســانی برخوردار نیست و 
امیدواریم به زودی این مشکالت حل شده 
و او آزاد شود. سخنگوی وزارت امور خارجه با 
تأکید براینکه هیچ محکمه ای اقدامات آنان 
را تأیید نمی کنــد و وزارت خارجه از همان 
ابتدا با محکــوم کردن اقدامات، رایزنی برای 
آزادی آن ها را انجام داده است، اظهار داشت: 
ما فهرستی را برای مبادله و آزادی ارائه کرده 
و امیدواریم اگر حسن نیتی باشد، آزادی آقای 

سلیمانی و دیگر عزیزان را شاهد باشیم.

 گفت وگو راه حل نهایی مشکالت 
افغانستان

وی بــا بیــان اینکه ایــران از افغانســتان 
یکپارچه و دولت قانونی این کشور حمایت 
می کند، گفت: ما هیــچ موضع یکجانبه و 
حمایت گرایانه از گروهــی نداریم. راه حل 
نهایی افغانســتان همان طور که ایران بارها 
گفته، گفت وگوی همــه طرف های افغانی 
اســت. وی درباره اعزام دو ناو نظامی ژاپن 
به خلیج فارس نیز اظهار داشــت: ما از این 
موضوع اطالع داشته و باید بگویم که روابط 
خوبی میان توکیو و تهران برقرار است. ما با 
دید مثبتی به این اتفاقات نگاه کرده و از آن 

استقبال می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به قدس و در ارتباط با کاهش تعهدات برجامی مطرح کرد

اروپا  اقدام ویژه ای نکند، کار به گام چهارم می کشد 

با فرمایشــات رئیس جمهور در روز دانشــجو مشــخص شــد اگر تأکیدات 
رهبــری نبــود، حتمــاً در نیویورک با همتــای مو بورش ســلفی می گرفت.  

  9150001136
 آقای پروین اسطوره فوتبال از سرمربی تیم ملی درباره چیدن مهره های تیم 
مقابل بحرین انتقاد کرده بود. می خواســتم به ایشان که سرد و گرم روزگار را 
زیاد دیده و چشیده پیشنهاد کنم که در حوزه خودش نظر بدهد و بگذارد هر 

کسی کار خودش را پیش ببرد. 9020009961  
 قبض برق برای ما آمده که نه شــماره کنتــور داره، نه کد مأمور، نه تاریخ 
قرائت قبلی و فقط اســم و فامیل ما با هزینه برق نوشــته شده است. وقتی تو 
ســایتش هم می رویم فقط شــماره بدنه نوشته شــده با نام صاحب اشتراک. 
آیــا این قبض قابل اعتماد هســت، آن موقعی که قبض کاغذی بود، اشــتباه 
می کردند  ما می رفتیم اعتراض می کردیم، درســت می شد اما االن ما از کجا 

بدانیم مأمور شماره رو درست نوشته یا نه؟ 9110006820  
 به ســالمتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشــه میره کارگری برای 
سیر کردن شــکم بچه اش اما بچه اش خجالت میکشــه به دوستاش بگه این 
پدرمه. با اینکه ما کارگران تولیدی یکی از ســتون های مهم اقتصادی کشــور 
بوده و هســتیم جایگاه ما در این کشور کجاست ؟! این قشر باید آن قدر برای 
دولت ها بی ارزش شــده باشدکه در سال های ۶۹یا7۰ اتحادیه مسکن کارگری 
که تصویب شــده بود، هنوز اجرا نشــود! اما من و امثال من که پیر و فرسوده 

شدیم هنوز اجاره نشینیم! چرا؟!  9350002256    
 راز موفقیت چیســت؟ »تصمیم گیری درست«. تصمیم گیری درست از چه 
ناشی می شود؟ »از تجربه«؛ تجربه از چه بدست می آید؟ »از تصمیم گیری های 
غلط.« چه چرخه جالبی. نتیجه اینکه وقتی در کاری شکســت خوردید سریع 

ناامید نشده و به تالش تان ادامه دهید.  9350004292  
 ســید شــهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی شــخصیتی بود که تمام هم 
و غم خویــش را معطوف به این نکته نمود که فرهنگ ارزشــی دفاع مقدس 
که آمیخته از ســه رکن اساســی دین مبین اســالم یعنی اعتقادات، اخالق و 
احــکام بود را در فضای عمومی جامعه ســاری و جــاری نماید و خداوند نیز 
پــاداش زحمات صادقانه او را با اهدای شــهادت به وی عطــا فرمود. آن چه 
جامعه امــروز به آن نیاز مبرم دارد، اشــاعه تفکرات آوینی و آوینی هاســت. 
جهت مبــارزه با تهاجــم فرهنگی باید آحــاد انقالبیون وارد میدان شــوند، 
بایــد همچون دوران دفاع مقدس ســپاهیان یکصدهزار نفری محمد رســول 
اهلل )ص( این بار جهت شکســت دشــمن در عرصه جنگ نرم تشــکیل شود، 
 یــک بســیج عمومی قادر به شکســت تمام عیــار دشــمن در عرصه جنگ 

نرم است. 9150000609   

سرلشکر موسوی:
رونمایی از »یاسین« پیام روشنی برای استکبار داشت

تســنیم: امیر سرلشکر ســیدعبدالرحیم 
موســوی با صدور پیامــی از فرمانده نیروی 
هوایی و دســت اندرکاران و سازندگان جت 
تمام ایرانی »یاسین« قدردانی کرد. در بخشی 
از این پیام آمده است: رونمایی از جت ایرانی 
»یاســین« و طنین غــرش افتخارآمیز آن 
در پهنه آســمان ایران عزیز که گامی بلند و 
اساسی در راستای آموزش بهتر خلبانان کشورمان است، قلب های دوستداران انقالب و 

ایران را شاد کرد و پیام روشنی برای استکبار به ویژه دشمنان جمهوری اسالمی داشت.
نیروی الهی هوایی ارتش، پیشگام عرصه جهاد خودکفایی با تدابیر امامین انقالب در بین 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است که اقدامات ارزشمند آن نیرو در حوزه های 
تعمیرات اساســی پیچیده ترین تجهیزات پروازی، طراحی و تولیــد راکت ها، بمب ها، 
شبیه سازها و توفیق تولید جنگنده های آذرخش، صاعقه و کوثر با تالش متخصصان و 
مبتکران نیروی هوایی و وزارت دفاع نمونه هایی از حرکت جهادی و رو به رشــد در این 
مسیر امیدبخش است. رزمندگان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
طول ۴۰ سال پرافتخار، با مجاهدت های علمی و نظامی خود و با تکیه بر کالم نورانی و 
گرانقدر معمار کبیر انقالب اسالمی مبنی بر »ما می توانیم« اثبات کرده اند که در مسیر 
ســاخت تجهیزات مورد نیاز آموزشی و ارتقای بنیه دفاعی هیچ محدودیت، بن بست و 
محرومیتی در قاموس فکری آنان معنا نخواهد داشت و برای نیل به ایرانی سربلند و مقتدر، 

یا راهی می یابند و یا راهی می سازند.

نشنال اینترست:
ایران در تولید جنگنده   به خودکفایی رسیده است

ایلنا: پایگاه تحلیل نشــنال اینترســت در 
گزارشــی به بررســی توان ایــران در تولید 
هواپیماهــای جنگنده پرداخت و نوشــت، 
نیروهای ایــران در این زمینه به خودکفایی 
رســیده اند. در ادامه این گزارش آمده است: 
تهران مایل به تولید جنگنده های ســاخت 
داخل است و نیروی هوایی ایران در سال های  
گذشته پیشرفت خود را در تولید چندین هواپیمای جنگنده داخلی نشان داده است. یکی 
از این پیشرفت ها جنگنده »صاعقه« ایران است که گفته می شود از »هورنت« آمریکا نیز 
قدرتمندتر است، اما مشخصات عملکرد و جزئیات فنی این هواپیماها یا مبهم یا ناشناخته 

مانده است. 
تولید این جنگنده راهی برای ایران در زمینه تولید جنگنده های دیگر در آینده است. ایران 
از تجربه صاعقه می تواند برای تولید نمونه های دیگر جنگنده استفاده کند. »شفق« یکی از 
این نمونه هاست که طراحی شده است و تولید آن به زودی عملیاتی می شود. این موضوع 
نشان می دهد که روند تولید جنگنده های ایرانی قدمتی طوالنی دارد و در طول سال ها 
برای رسیدن به خودکفایی در این صنعت تالش شده است. با این پیشرفت ها می فهمیم 
ایران در تولید جنگنده ها به خودکفایی رسیده و اظهارات مقام های ایرانی در این خصوص 

تنها حرف نیست و در عمل نیز تحقق یافته است.

رئیس سازمان فضایی:
فضانورد ایرانی به ایستگاه فضایی اعزام می کنیم

مهــر: رئیــس ســازمان فضایی ایــران از 
برنامه ریــزی برای اعزام محقق به ایســتگاه 
فضایی بین المللی با همکاری کشور روسیه 
خبر داد و گفت: این اعزام برای مشارکت در 
طرح های تحقیقاتی صورت می گیرد. مرتضی 
براری با بیان اینکه اعزام فضانورد ایرانی به فضا 
یکی از برنامه های مدنظر سازمان فضایی ایران 
بوده که به پیشنهاد وزیر ارتباطات در دست پیگیری است، گفت: این طرح باید با همکاری 
بین المللی انجام پذیرد که در این راستا برنامه های اولیه از سوی ایران در حال بررسی است. 
وی با بیان اینکه پیشنهاد وزیر ارتباطات این است که به جای فضانورد گردشگر، طرح 
فضانورد محقق را دنبال کنیم، افزود: در ایستگاه بین المللی فضایی بسیاری از محققان از 
کشورهای مختلف مستقر می شوند و ما نیز قصد داریم با همکاری کشوری مانند روسیه، 

امکان اعزام فضانورد به ایستگاه فضایی را محقق کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد: 
 ایرانی ها روزانه 13 دقیقه مطالعه می کنند 

و 72 دقیقه تلویزیون می بینند
ایرنا: وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: میانگین مصرف اینترنت ۱۶۹ دقیقه و در برخی استان ها 
باالی ۲۰۰ دقیقه و مصرف تلویزیون 7۲ دقیقه است و میزان مطالعه در روز تنها ۱3 دقیقه 
است. سیدعباس صالحی در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب که در 
تبریز برگزار شد، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی یک فضیلت نیست بلکه یک ضرورت است؛ 
چراکه برای اینکه یک جامعه عالم و یک شهروند خوب داشته باشیم تا آگاهی های الزم 
برای زندگی اجتماعی و انسان سالم بودن باشد، به این مقوله ها نیاز است.  صالحی اذعان 
داشت: وقتی میانگین مصرف اینترنت ۱۶۹ دقیقه و در برخی استان ها باالی ۲۰۰ دقیقه 
و مصرف تلویزیون 7۲ دقیقه است حتما کتاب و کتابخوانی غریب بوده و این یک زنگ 
هشدار است.  وی تأکید کرد:کتاب با فرزندان ما غریب است و متاسفانه نظام آموزش و 

پرورش نتوانسته تا بین کودکان و کتاب آشتی برقرار کند. 

کسی در ایران منتظر مذاکره 
با آمریکا نیست

عبدالبــاری عطــوان چنــد روز پیــش در 
یادداشــتی با اشــاره به اتفاقات و تحوالت 
سریع منطقه نوشت: تلفن ها احتماالً در ایران 
بیش از گذشته مشغول خواهند بود؛ چرا که 
معتمدان به آمریکا دریافته اند نمی توانند به 
این کشــور و وعده های ترامپ اعتماد کنند. 
امارات متحده به ایران نزدیک شده، روسیه 
در منطقه حرکت های تــازه ای را آغاز کرده 
و این ایران اســت که همچنان با قدرت در 
کشورهای مختلف نفوذ خود را افزایش داده و 
حتی تحریم ها نیز نتوانسته است تهران را از 

حرکت باز دارد.
به همین دلیل برخی کشورها مثل عربستان 
فهمیده اند اگر می خواهنــد راه فراری برای 
مشکالت کنونی پیدا کنند، باید به جای تلفن 
زدن به واشنگتن، شماره تلفن های تهران را 

بگیرند.
اگر خوب یادمان باشــد، تابســتان سال ۹7 
از نــگاه جان بولتون قرار بود تابســتان داغ 
ایران باشد و او حتی مدعی بود ایران جشن 
۴۰ســالگی خود را هم برگزار نخواهد کرد. 
رئیس »گروه اقدام ایران« یعنی آقای برایان 
هوک هر روز ســخنرانی می کرد و نوید فتح 
قریب الوقوع تهران را می داد. او دائم در حال 
پرواز به کشورهای منطقه و امیدوار ساختن 
آن ها به پایان کار ایران بود. وعده امروز و فردا 
می داد و متحدان خود را دلداری که چندگام 
دیگر به نابودی حکومت جمهوری اسالمی 
نمانده و باید همه دســت ها را به هم بدهیم 

که کار را یکسره کنیم.
هوک حتی مقابل ســفارت ســابق ایران در 
آمریکا هــم از خودش فیلم گرفــت و ابراز 
امیدواری کرد که به زودی حکومت جدیدی 
اداره این ســفارت را برعهده بگیرد. اما حاال 
او این روزها کم خبر شــده و رفیقش آقای 
بولتون هم از کاخ سفید رفته است. از طرف 
دیگر نفرت مردم ایران از آمریکا به شــدت 
افزایش یافته و آمار و ارقام، عددهای جالبی 
را ارائه می کنند که در نوع خود بســیار قابل 

توجه است.
ترامــپ نه تنها موفق بــه نابودی جمهوری 
اســالمی نشده اســت، بلکه هر کسی را که 
دم دســتش رســیده واســطه کرده تا یک 
مالقات با رئیس جمهوری ایران داشته باشد. 
دموکرات ها وعده بازگشت به برجام می دهند 
و اروپایی ها می کوشند با ایجاد یک خط مالی، 
هرطور شده نظر ایران را برای ماندن در برجام 

جلب کنند.
ُکردها که تا دیروز در ســوریه متحد آمریکا 
بودنــد، حاال به ماشــین های آن ها ســنگ 
می زننــد و حتــی مقام آلمانــی هم گفته 
آمریــکا قابل اعتماد نیســت و در این میان 
همه کشــورهای متحد یا حتی مقابل ایران 
متوجه شــده اند که تنها طرف مورد اعتماد 
بــرای هرنوع مبادلــه دیپلماتیک یا تجاری 
ایران است؛ چرا که به هرچه می گوید عمل 
می کند و هیچ وقت دوستانش را در تنگناها 
تنها نمی گذارد و شاید به همین دلیل است 
که اماراتی ها ترجیح داده اند به جای اعتماد به 
آمریکا برای مقابله با ایران، به تهران اعتماد 
کرده و اقتصاد خود را به دســت توفان های 

منطقه نسپارند.
از سوی دیگر تحریم ها علیه ایران تقریباً به 
شکست رسیده و بنا به پیش بینی نهادهای 
بین المللی اقتصاد ایران از ســال آینده وارد 
دوران رشد خواهد شد و به همین دلیل است 
که نهاد »اف ای تــی اف« تصمیم خودش 
برای تحریم ایــران را مرتب عقب می اندازد؛ 
چون می داند تحریــم جدید فایده ای برای 
آ ن ها نخواهد داشت و در عمل ایران مشکالت 

جدی خودش را پشت سر گذاشته است.
این هــا تنها و تنها نتیجــه مقاومت و البته 
همراهی مردم اســت؛ مردمی که با پشتوانه 
همدلی و اتحاد توانستند مشکالت را پشت 
سرگذاشته و تجربه کشورهایی مانند لیبی یا 
مذاکره کنندگان فلسطینی را تکرار نکنند. 
امروز ایران و مقامات ایرانی بیش از گذشته 
توانمند هستند؛ چون پشتوانه ایستادگی و 
مقاومت و حــالوت آن را دارند و البته مردم 
نیز با آن ها واقداماتشــان همراه هســتند؛ 
بنابراین دولتمردان و دستگاه های مختلف 
سیاسی و اقتصادی باید نهایت استفاده را از 
این موقعیت انجام داده و با قدرت در مقابل 

آمریکا و فشارهای آن بایستند. 
آمریکا دیگر حربه ای برای فشــار بر ایران 
نــدارد و هرآنچه در چنته خود داشــته رو 
کرده اســت. آن ها بیش از ایــران محتاج 
مذاکره هســتند و راه نجاتی جز خروج از 
وضعیت بغرنج کنونی ندارند، اما باید هزینه 
این مذاکــره را هم بپردازند. آن ها از برجام 
خارج شده اند و نخســتین گام برای ادامه 
مذاکره بازگشــتن به برجام اســت. اینکه 
بخواهند بــدون هزینه با مــا وارد مذاکره 
شوند، به هیچ وجه شدنی نیست. در ایران 
کسی به استقبال مذاکره یکسویه با آمریکا 
نخواهد رفت و همان طور که حسن روحانی 
هم چند روز پیــش تأکید کرد، تنها راه ما 
مقاومت و ایســتادگی است؛ بنابراین کسی 
برای واشــنگتن دستمال ســفید نخواهد 
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سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود که 
با حضور خبرنگاران برگزار شــد، در دفاع از اظهارات 
رئیــس جمهور در مورد نظارت اســتصوابی و تجربه انتخابات 
مجلس اول، با تأکید بر اینکه دولت امنیت انتخابات را در سطح 
باال تضمین می کنــد و هیئت های اجرایی بــه گونه ای عمل 
خواهند کرد که زمینه نام نویسی برای همه تفکرات مهیا شود، 
گفت: روحانی منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان 
نیست و اکنون هم با وجود شورای نگهبان این امکان وجود دارد 

که مردم بتوانند به گزینه های متنوعی رأی دهند.

 برداشت های نادرست از اظهارات رئیس جمهور
علی ربیعی در ادامه به تشــریح حواشــی ایجاد شــده درباره 
ســخنرانی اخیر رئیس جمهور پرداخته و افزود: هفته گذشته 
نشســت خبری مهم رئیس جمهوری و ســخنرانی ایشــان 
در دانشــگاه تهران را داشــتیم که به نوبه خود متضمن یک 
جمع بندی کامل از دستاوردهای حضور ایران در سازمان ملل و 
برخی مسائل داخلی از جمله وضعیت اقتصادی، انتخابات پیش 
رو و مباحث مرتبط با قانون اساســی بود. وی بیان داشت: این 
ســخنان بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت و با وجود استقبال 
گســترده ای که از این مواضع در میان مردم و نخبگان صورت 
گرفت، معدود افرادی هم مانند همیشه برداشت های خاصی از 
این اظهارات کردند. ربیعی تصریح کرد: همه نخبگان نظام این 
را قبول دارند که قانون اساســی ما ظرفیت های بسیاری دارد 
که همواره می تواند بقای نظام را تضمین کند. خب این وظیفه 
کیست که این ظرفیت ها را فعال کند. خود قانون اساسی این 

مســئولیت را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است. سخنگوی 
دولت خاطرنشــان کرد: فعال ســازی قانون اساسی به منظور 
تحقق اهداف و آرمان های شــناخته شده انقالب برای خدمت 
هرچه بهتر به این ملت در نسبت اعمال حاکمیت بر سرنوشت 

خود، یک حرکت انقالبی و الزم است.

 مقصود از تعامل، سازش یا تسلیم نیست
وی با اشــاره به وجود راهبرد در سخنان روحانی گفت: رئیس 
جمهور به ضرورت رشد و توسعه کشور اشاره کرد. روحانی در 
مقام رئیس دولت بارها اعالم کرده است که می توان یک زندگی 
اقتصادی محدود و کوچک داشــت، امــا بدون تعامل با جهان 
امکان اســتفاده از فرصت های جهان برای رشد و توسعه ملی 
وجود ندارد. مقصود از تعامل هم، سازش یا تسلیم نیست. دکتر 

روحانی از تعامل سازنده در برابر تقابل سخن گفت.
ربیعی تأکید کرد: نکته بعدی رئیس جمهور این بود که ایشان 
خواهان برگزاری یک انتخابات پرشکوه با مشارکت حداکثری 
مردم است. شکوه انتخابات در مشارکت ملت است و مشارکت 
ملت در گرو رقابت اســت. تازمانی که مردم احســاس نکنند 
رأیشان معنایی دارد، انگیزه رأی دادن نمی یابند، در واقع باید 
رأی مردم را برای تغییر، معنی دار کرد. وی اضافه کرد: روحانی 
منکر موجودیت و قانونیت نهاد شــورای نگهبان نیست و اگر 
به مجلس اول اشــاره می کنــد، اوالً به تکثر این مجلس توجه 
دارد و ثانیاً به حساسیت خودجوش ملت که با وجود نامزدهای 
رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل 
و صاحب نامی رأی دادند. اکنون هم با وجود شورای نگهبان این 

امــکان وجود دارد که مردم بتوانند به گزینه های متنوعی رأی 
دهند. کافی اســت این شــورا عمل کند و اصل را بر مشارکت 

بگذارد.

 دستگیری در نهاد ریاست جمهوری دروغ است
سخنگوی دولت در پاســخ به خبرنگاری در مورد توییت یک 
نماینده مجلس مبنی بر روشن شدن دستگیری های مرتبط با 
آمد نیوز در نهاد ریاست جمهوری گفت: دستگیری در ریاست 
جمهوری دروغ محض است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی 
با آمد نیــوز برخورد کنیم. ربیعی تصریح کــرد: امیدوارم که 
دستگاه قضا با نشر اکاذیبی که موجب تشویش اذهان عمومی 

می شود، برخورد کند.

 دولت از اقدام سازمان اطالعات سپاه حمایت می کند
وی در مــورد رویکرد دولت در مورد دســتگیری روح اهلل زم 
بیان داشت: دولت از اقدام سازمان اطالعات سپاه در برخورد با 
جریان هایی که علیه ملت ایران فعالیت دارند، حمایت می کند. 
الزم است مراقبت کنیم در داخل افراد یا جریان هایی در راستای 

فروپاشی ذهنی جامعه فعالیت نکنند.

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

خبر

سیاست خارجی

ربیعی در نشست خبری با اشاره به دستگیری سرکرده شبکه معاند »آمد نیوز« :

 دولت از اقدام سازمان اطالعات سپاه حمایت می کند

مجلس
سخنگوی کمیسیون شوراها:

در انتخابات آینده با پول های کثیف 
مواجه هستیم

 سخنگوی کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراهای 
مجلس، درباره قانون جامع انتخابات 
گفت: این کمیســیون به دنبال آن 
است تا الیحه جامع قانون انتخابات 
را به هیئت رئیسه و صحن ارائه کند. 

اصغر سلیمی، افزود:  ایراد شورای نگهبان به این قانون در مورد 
بحث شفافیت بوده، این در حالی است که نظر این شورا بر اصالح 
قانون فعلی انتخابات است تا بتوان از آن در انتخابات اسفند ماه 
استفاده کرد. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت:  در 
انتخابات آینده ما با پول های کثیف، هزینه های سرسام آور، خرید 
رأی و... مواجه هستیم. سلیمی افزود:  اصالح نظام انتخابات در 
صحن به تصویب رسیده بود، اما چون این موضوع با استانی شدن 
انتخابات گره خورده بود و در عمل نمایندگان هم به این موضوع 

رأی ندادند، موضوع سرانجام الزم را پیدا نکرد.  

دفاعی- امنیتی
سردار جاللی:

ادعای آمریکا در خصوص حمله سایبری 
به ایران دروغ است

باشگاه خبرنگاران: رئیس سازمان 
پدافند غیــر عامل کشــور گفت: 
آمریکایی هــا تا کنــون دو مرتبه 
گفتند که پاسخ حمله ایران به پهپاد 
آمریکایی را با حمله سایبری داده اند، 
اما ما هیچ نشانه ای از حمله سایبری 

ندیده ایم. سردار غالمرضا جاللی در نشست خبری به مناسبت 
سالروز تشکیل این سازمان اظهار داشت: در چند سال اخیر وارد 
الیه هایی از تهدید شدیم که شکل تهدیدات را تغییر داد. ابزار 
رسانه شکل تهدید و جنگ را تغییر داده و افکار عمومی تبدیل 
به یک دارایی ملی شــده اند که حفاظت از آن نقش مهمی در 
مقابله با تهدیدات دارند. سردار جاللی درباره مصون سازی حوزه 
هسته ای اظهار داشــت : ما یک طرح تخصصی امن سازی در 
حوزه هســته ای را دنبال می کنیم که با پایان این پروژه شاهد 

مصونیت کامل در حوزه هسته ای خواهیم بود.

قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی:

شفافیت، اصلی ترین راهکار پیشگیری از 
فساد اقتصادی است

میزان: رئیس قوه قضائیه بر ضرورت 
پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید 
کــرد و گفت: اصلی تریــن راهکار 
پیشگیری از فســاد، شفاف سازی 
نظــام اقتصادی کشــور و نهادینه 
ســازی شــفافیت اســت. آیت اهلل 

سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، در بخش 
دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به زندان ها 
و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تأکید کرد و بار دیگر 
از همه مراجع قضایی خواست که با بهره مندی از ظرفیت های 
قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری 
حرکت کنند. آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به اعالم آمادگی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجــاد اردوگاه های بازپروری 
معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این 

اردوگاه ها، هیچ معتادی در زندان ها نباشد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  تغییر محل دفتر امور هیئت های مذهبی آستان قدس رضوی   قدس: رئیس اداره امور انتظامات صحن های حرم مطهر رضوی از تغییر محل دفتر امور هیئت های مذهبی آستان قدس رضوی در دهه 
پایانی ماه صفر خبر داد. غالمرضا نخعی گفت: با توجه به کثرت تشرفات هیئت های مذهبی از سراسر کشور در دهه پایانی ماه صفر برای دریافت مجوز عزاداری، دفتر امور هیئت های مذهبی آستان قدس رضوی در این 
دهه، از جنب باب الکاظم)ع( به محل رواق مبارکه کوثر در صحن جامع رضوی منتقل شد. هیئت های مذهبی می توانند با مراجعه به این دفتر در صورت داشتن شرایط الزم، نسبت به دریافت مجوز عزاداری اقدام کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r پرچم خدمت رسانی به میهمانان دهه آخر صفر مشهدالرضا به اهتزاز درآمد
۳هزار خادم در ۵۰ ایستگاه آماده میزبانی از زائران

در آستانه شــهادت حضرت  آستان: 
رضا)ع( معاونــت اماکن متبرکه و امور 
زائران آســتان قدس رضوی با برپایی 
ایستگاه های پذیرایی و خدمت رسانی به 
زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر فعالیت 
خود را در ایستگاه جواداالئمه)ع( آغاز 
کــرد. مدیر امور خدمه آســتان قدس 

رضوی در حاشیه افتتاح موکب ملک آباد در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، گفت: 
با توجه به حضور نخســتین گروه زائران پیاده از شهرستان بیرجند در ایستگاه 
ملک آباد، کار خدمت رسانی به زائران در ایستگاه های برون شهری آستان قدس 
رضوی آغاز شد. محمد توکلی اظهار کرد: مجموعه اماکن متبرکه در این ایام 50 
ایستگاه خدمت رسانی دایر خواهد کرد که 10 ایستگاه در ورودی های شهر مشهد 
و 40 ایستگاه در داخل شهر وظیفه خدمت رسانی و اسکان زائران را در روزهای 

منتهی به ماه صفر بر عهده خواهند داشت.
وی بیان کرد: پیش بینی  می شود 800 هزار وعده پذیرایی صبحانه، ناهار و شام در 
این ایام توزیع شود و بر پایه برآوردهای انجام شده این عدد باالتر نیز خواهد بود. 
توکلی با بیان اینکه در مدت هشــت روز برپایی این ایستگاه ها 3هزار خدمه 
و خادمیار مسئولیت خدمت رسانی مستقیم به زائران را برعهده دارند، گفت: 
عالوه بر خدمت رسانی در حرم مطهر مسئولیت سنگین تر ما خدمت رسانی به 
زائران پیاده است که در این ایام تمام خدمه و خادمیاران آماده باش خواهند 
بود تا خدمت رســانی به زائران و مجاوران رضوی را با کیفیت مطلوبی انجام 

دهند. 
مدیر امور خدمه اضافه کرد: سال گذشته در دهه پایانی ماه صفر افزون بر 500 

هزار زائر پیاده به مشهد مقدس مشرف شدند که پیش بینی شده در سال جاری 
این تعداد افزایش 30 درصدی داشته باشد. 

همزمان با ایام پایانی ماه صفر صورت می گیرد
 jمیزبانی دانشگاه امام رضا 

از دانشجویان زائر پیاده سراسر كشور
آســتان: همزمان با دهــه آخر صفر 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( پذیرای 
دانشجویانی است که از سراسر کشور با 
پای پیاده به زیارت حرم مطهر رضوی 
مشرف می شوند. امســال نیز همانند 
سال های گذشته و برای ششمین سال 
متوالــی همزمان با ایام شــهادت امام 
رضا)ع( ویژه برنامه »طریق رضوی« ویژه 

دانشــجویان زائر پیاده حضرت رضا)ع( برگزار می شود. دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( امسال در قالب ویژه برنامه »طریق رضوی« در 6 روز میزبان 250 نفر از 
دانشجویان است و این ویژه برنامه از چهارم تا هشتم آبان ماه سال جاری تدارك 

دیده شده است.
گفتنی است؛ این برنامه در ذیل برنامه های »نهضت رضوی« تعریف شده که در 
آن همه ساله دانشجویان با پای پیاده به زیارت حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشرف 
می  شوند. در این برنامه دانشجویان مسیری را با پای پیاده به سمت مشهد طی 

کرده و همزمان با سالروز شهادت امام رضا)ع( در مشهد گرد هم می آیند.

توسط رئیس اداره علوم قرآنی صورت گرفت
تشریح برنامه های قرآنی حرم رضوی در دهه آخر صفر

آستان: رئیــس اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی به تشریح برنامه های قرآنی 
حرم مطهر رضــوی در ایام دهه آخر ماه 

صفر پرداخت.
حجت االســالم مهدی شجاع گفت: اداره 
علوم قرآنی آستان قدس رضوی در دهه 
پایانی مــاه صفر که مصــادف با اربعین 

حسینی، رحلت پیامبر اســالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و شهادت ولی 
نعمتمان علی بن  موسی الرضا)ع( است، ویژه برنامه هایی برای بهره مندی بیشتر زائران و 

مجاوران بارگاه رضوی برگزار می کند.
وی در ابتدا به برگزاری محافل قرآنی ویژه این ایام اشاره کرد و گفت: در این ایام همه 
روزه پس از نماز صبح در رواق بزرگ امام خمینی)ره( و دارالقرآن الکریم حرم رضوی، 
محفلی قرآنی برگزار می شود و زائران حرم مطهر رضوی پس از نماز مغرب و عشا در 
ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد میهمان »کرسی تالوت در جوار عترت« خواهند شد.

 محافل و نشست های قرآنی حرم مطهر رضوی
شجاع تصریح کرد: برگزاری مراسم »شبی با قرآن« در شب شهادت امام رضا)ع( در 
رواق امام خمینــی)ره(، محافل قرآنی »ام ابیها« ویژه خواهران، »مهمانی خدا« ویژه 
نوجوانان و »ام االزهار« ویژه دختران نوجوان در محل دارالقرآن الکریم و رواق حضرت 
زهرا)س( از دیگر برنامه های قرآنی حرم مطهر رضوی در ایام دهه آخر ماه صفر است.

وی در ادامه به برگزاری نشست ها و کارگاه های قرآنی در ایام دهه پایانی صفر اشاره 
کرد و گفت: سلسله نشست های تفسیری و کارگاه های تدبر در سیره پیامبر اکرم)ص( 
و امام حسن مجتبی)ع( ویژه این ایام از روز شنبه  27 مهر  الی 7 آبان یک ساعت پیش 

از نماز ظهر و عصر در دارالقرآن الکریم برگزار خواهد شد.

 واحد هنرهای قرآنی و مسابقات قرآنی
رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی افزود: در ایام دهه پایانی ماه صفر واحد 
هنرهای قرآنی دارالقرآن الکریم نیز با برگزاری کارگاه های هنری با محوریت سیمای 
رسول اکرم)ص( در قرآن، صبح و عصر در دارالقرآن الکریم و رواق حضرت زهرا)س( 
میزبان زائران و مجاوران حریم قدســی رضوی خواهد بود. وی با بیان اینکه یکی از 
راه های تشویق مردم به مطالعه برگزاری مسابقه است، اظهار کرد: به منظور آشنایی 
بیشتر زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، در ایام دهه آخر ماه صفر مسابقات 
قرآنی »خیرالبریه« با محوریت شــخصیت و سیره زندگی پیامبر اکرم)ص(، »قرآن 
ناطق« با محوریت سیره امام حسن مجتبی)ع(، »در محضر قرآن«، »از قرآن بپرس«، 
»حریم نور« و »شکوه هشتم« در دو شیفت صبح و عصر در دارالقرآن الکریم و رواق 
حضرت زهرا)س( برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: واحد ختم تالوت نور نیز در ایام 

دهه پایانی ماه صفر اقدام به فراخوان هزار ختم قرآن کریم کرده است.

 قدس/ مروج كاشــانی غالمرضا پرنده، 
مدیر موقوفات آســتان قدس رضوی است 
که زیر نظر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات 
و موقوفات آســتان قــدس رضوی خدمت 
می کند. او بیشتر عمر کاری اش را در حوزه 
موقوفات گذرانده و یکی از صاحبنظران در 
این حوزه اســت. به بهانه 27 صفر که روز 
وقف است، با او درباره موقوفات آستان قدس 
رضوی گفت وگو کردیم. توضیحات غالمرضا 

پرنده، توضیحاتی خواندنی است. 

  مركز توســعه و نظارت بر نذورات 
و موقوفات با چه هدف و فلســفه ای 

تشکیل شده است؟ 
تا پیــش از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی توجهی به مفاد وقف نامه ها و نیات 
واقفان نمی شد، همین امر نگرانی تولیت 
فقید را به همراه داشــت تا اینکه در اوایل 
دهــه 60 گروهی به سرپرســتی مرحوم 
مدیر  کاظم  والمســلمین  حجت االسالم 
شانچی مأموریت یافتند تا متون وقف نامه ها 
را بررسی و مصارف و نیات واقفان را از متن 
وقف نامه استخراج تا برابر نیات آنان عمل 
شود، که در اقدامی شایسته وقف  نامه های 
موجود در مرکز اســناِد کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی را بررسی و در نتیجه؛ 
نام واقف، نام رقبه یا رقبات وقفی، مصارف، 
تولیــت، نظارت، تاریخ وقف و اطالعاتی از 
این قبیل را احصا و در برگه های مخصوص 
)کاغذ گالســه( ثبت کردند کــه بعداً به 
شناسنامه موقوفات معروف شد. اصلی ترین 
و مهم تریــن هدف این اقدام، اســتخراج 
جهات وقف یا همان مصــارف موقوفاتی 
بود که بعداً بر همین اســاس و برابر مفاد 
وقف نامه ها، بودجه موقوفاتی تهیه و تنظیم 
شد، لذا در سال 1367 دستور داده شد تا 
دفتر کل موقوفات تشکیل و زیر نظر قائم 
مقام به امور محوله بپردازد. تا سال 1383 
دفتر کل موقوفات در زمره دفاتر ســتادی 
حوزه قائــم مقام قرار داشــت و زیر نظر 
مستقیم ایشان انجام وظیفه می نمود، در 
همین سال با تجمیع دو حوزه حقوقی و 
موقوفات)که هر دو در حوزه دفاتر ستادی 
امور حقوقی  فعالیت داشــتند(، معاونت 
و موقوفات تشــکیل و تــا 1397 )حدوداً 
15 ســال( این دو حوزه در زیرمجموعه 
معاونت امور حقوقی فعالیت داشــتند، در 
ســال 97 با عنایت به نظر تولیت محترم 
وقت که معتقد بودند موقوفات باید زیر نظر 
مستقیم متولی انجام وظیفه کند در تاریخ 
1397/10/20 حــوزه مدیریت موقوفات 
از معاونت امور حقوقی منتزع شــد و هم 
اکنون با حوزه نذورات کل با عنوان »مرکز 
توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات« با 
مدیریت جناب آقای اسماعیل زاده زیر نظر 
مســتقیم تولیت محترم به فعالیت خود 

ادامه می دهد. 

  وظایفی كه به عهــده دفتر كل 
موقوفات در آن زمان محول شد چه 
بود و آیا وظایف محوله به انجام رسید 

یا خیر؟ 
در امریــه ای که به امضای قائم مقام وقت 
بــه حوزه هــای مختلف ابالغ شــد چند 
وظیفه مهم به عهــده دفتر کل موقوفاِت 
تازه تأســیس گذاشته شده بود که در آن 
زمان اجرای یکی از آن ها آرزو بود و کمتر 

می کرد  فکر  کســی 
دســتورهای  تمــام 
دقیق  محترم  تولیت 
انجام شود.  و درست 
مثــالً بر بازنویســی 
متــون وقف نامه ها تأکید شــده بود که با 
عنایــت ولی نعمتمان حضــرت امام علی 
الرضا)ع( تمام وقف نامه های  بن موســی 
موجود در آســتان قدس رضوی بازخوانی 
و بازنویسی شد و در چهار جلد تجلید شد 
که در مراجــع قضایی برای اثبات وقفیت 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. کمیسیون 
مــاده 2 قانون ابطال اســناد آب و اراضی 
موقوفــه مصــوب ســال 1363 مجلس 
شــورای اســالمی نیز در قالب جلسات 
متعددی برگزار که از این طریق موقوفاتی 
که به فــروش رفته یا به نحوی از وقفیت 
خارج شــده بود مجدد به وقف بازگشت، 
کمیســیون نظارت بر عوایــد و مصارف 
موقوفات یکی دیگر از دســتاوردهای این 
رهنمود بود که بر نحوه مصارف وقف نامه ها 

برابر نظر واقفان نظارت می کند. 

  با این همه تعــدد موقوفات، آیا 
واقعاً درآمد هر موقوفه دقیقاً به همان 

مصرفی كه واقف گفته می رسد؟ 
وقف، صدقه جاریه ای اســت که از طرف 
واقف به منظور خاصی انجام شده است و 
چون برابر شرع مقدس آنچه وقف می شود 
در واقع از مالکیــِت مالک خارج و برای 
همیشه حبس شده تا عواید و درآمد آن 
در مسیر و جهتی که واقف تعیین کرده 
به مصرف برسد، بنابراین در تعریف وقف 
گفته اند که »الوقف هو تحبیس األصل و 
تسبیل المنفعه«؛ یعنی اصل مال موقوفه 
حبس و منافع و درآمــد آن در راه خدا 
بــه مصرف می رســد. از طرفی چون هر 
وقف نامــه یک واقف معین و مشــخص 
دارد و جهت یا جهات تعیین شــده غالباً 
با یکدیگر متفاوت هســتند؛ بنابراین هر 
وقف نامه تابع شــرایط و ضوابطی اســت 
که واقِف آن مشخص و معین کرده است 
و کســی نمی تواند به سلیقه شخصی یا 
حســب نیاز عواید موقوفــه را به مصرف 
برســاند، البته اگر مصــرف آن به مرور 
زمان متعذر شــود، حســب نظر متولی 
شــرعی قابل مصرف در اقــرب به نیت 
واقف خواهد بود. هر وقف نامه دارای یک 
منشــور و دستورعمل مشخص است که 
متولیان امر مکلف هستند برابر نظر واقف 

عمل کنند. تخطی از نظر واقف و عدول 
از وقف نامه ها عواقب خوبی ندارد، واقفان 
برای اینکه اطمینان حاصل کنند به مفاد 
وقف نامه ها و نظر آنان در همه دوران عمل 
خواهد شد شخصی را که مورد وثوق آنان 
بوده به عنوان متولی و شخص دیگری را 
به عنوان ناظر تعیین کردند تا اطمینان 
بیشتری بر عمل به مفاد وقف نامه داشته 
باشند؛ پس برای اینکه کسی فکر تغییر 
و تبدیل مفاد وقف نامه ها را به ذهن خود 
راه هــم ندهد، به کالم وحی متمســک 
شدند و در ذیل تمام وقف نامه ها آورده اند 
که »... فمن بّدله بعد ما سمعه فانّما اثمه 
علی الذیــن یبّدلونــه...«؛ بنابراین بعید 
می دانم کسی جرئت داشته باشد خالف 
مفاد وقف نامه ها عمــل کند، مگر اینکه 
لعنت خدا و نفریــن مالئکه، جن و انس 

را به جان بخرد. 

  گاهی مطالبی گفته می شــود كه 
مثاًل متولی قبلی یک جور عمل كرده 
و متولی فعلی جور دیگر، این مطلب 

را توضیح می دهید؟
ببینید، گفتیم که هر وقف نامه یک منشور 
و دســتورعمل بالتغییر اســت. متولیان 
محترم آســتان قدس رضــوی، پس از 
انقالب عالوه بر اینکه خود مجتهد بودند، 
منصــوِب ولی فقیه نیز بودنــد؛ لذا عمل 
به مفاد وقف نامه هــا را بر خود تکلیف و 
فرض دانسته و می دانند بنابراین در هیچ 
دوره ای از مفاد وقف نامه ها عدول نشــده 
است. حجت االســالم والمسلمین جناب 
آقای مروی- تولیت محترم آستان قدس 
رضــوی- تأکید مضاعف بر عمل به مفاد 
وقف نامه هــا و رعایــت غبطه و مصلحت 
وقف دارند و بر این باور و اعتقاد هستند 
که درآمد هر موقوفه باید در مسیری که 
واقف تعییــن کرده با حفظ امانتداری به 

مصرف برسد. 

  امــروز بحث شفاف ســازی، از 
مباحث مطرح در جامعه اســت، آیا 
این شفاف سازی  موقوفات  در حوزه 

وجود دارد؟ 
شفاف سازی اگر به معنای واقعی و درست 
انجام شــود، حوزه مربــوط را از خطا و 
اشتباه مصون می دارد و شایعات احتمالی 
را بی اثر می کند، در حوزه موقوفات چون 
موقوفــات از مردم و برای مردم اســت 
مطلب پنهانی ندارد، خود واقف با تعیین 

جهت وقف شفاف ســازی را آغاز کرده و 
ما به عنوان امانتدار واقفان باید شفافیت 
در میزان درآمد موقوفــات و هزینه کرد 
یا اجــرای نیات واقفان را ســرلوحه کار 
خود قرار دهیم. مــردم به عنوان واقفان 
بالفعل و بالقوه حــق دارند بدانند عواید 
و درآمد رقباتــی را که وقف کردند کجا 
خرج می شــود. بنابراین ضــرورت دارد 

غالب  بداننــد  مــردم  که 
حرم  حوزه  در  وقف نامه ها 
مطهر اعم از توسعه اماکن 
فرش،  روشنایی،  متبرکه، 
تنظیف، تعطیر، مهمانسرا، 
و  فرهنگی  امور  دارالشفاء، 
غیره به مصرف می رســد؛ 
زیارتی  فضاهای  توســعه 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
در قالب رواق ها و صحن ها 
همــه از عوایــد موقوفات 
و نذورات اســت و همین 
امر، یعنی وجــود نذورات 
شــده  موجب  موقوفات  و 
تــا مجموعه حــرم مطهر 
و آســتان قــدس رضوی 

از کمک و مســاعدت دولت بی نیاز و به 
وجه احســن ثمرات و برکات وقف و نذر 
در آستان قدس رضوی ظهور پیدا کند. 

  در خصــوص نوع بهــره وری و 
موقوفــات هم كمی  درآمدزایــی 

توضیح دهید. 
یکی از وظایــف هر متولــی، تالش در 
راستای درآمدزایی و بهره وری آن موقوفه 
اســت، به گونه ای که اگــر موقوفه فاقد 
درآمد شد یا درآمد آن به قدری کاهش 
یافت که اجرای نیات واقف را با مشــکل 
مواجه کرد، متولی تکلیف دارد تا بســتر 
الزم برای اســتفاده بهینه و حداکثری از 
منابع موجود را فراهم سازد، تا نیت واقف 
معطــل نماند؛ در آســتان قدس رضوی 
هم حوزه های معاونت امالك و اراضی و 
سازمان اقتصادی رضوی دو مجموعه ای 
هستند که تکلیف دارند تا در جلسات و 
کارگروه های تخصصی بحث درآمدزایی و 
نوع بهره برداری از رقبات وقفی را با سایر 
حوزه ها به مشــورت بگذارند و شیوه های 
نوین بهره برداری را در راســتای افزایش 
درآمد موقوفه به کار گیرند تا هم شاهد 
افزایش تولید انواع محصوالت و هم ایجاد 

اشتغال پایدار باشیم.

متولیان محترم 
آستان قدس 

رضوی، پس از 
انقالب عالوه بر 

اینکه خود مجتهد 
بودند، منصوِب 

ولی فقیه نیز بودند؛ 
لذا عمل به مفاد 
وقف نامه ها را بر 

خود تکلیف و 
فرض دانسته و 

می دانند

بــــــــرش

تأكید مدیر موقوفات آستان قدس رضوی بر توجه دقیق به وقف نامه ها

هزینه کرد موقوفات سلیقه ای نیست
وی
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 پیشنهاد مي شود برای تأمین برق مصرفي 
حرم مطهر، روي پشــت بام حرم و اطراف آن 
که فضاي بســیار زیاد و خالي موجود اســت 
ســلول هاي خورشــیدي نصب کنید، ضمناً 
مي تــوان نیروگاه خورشــیدي در زمین هاي 
اطراف مشهد که مربوط به آستان قدس است 

را نیز طراحي کرد.
۰9۳7۰۰۰61۵۰

 خادمانی که مســئول صندلــی چرخدار 
هستند اگر امکان دارد از اول میدان آب حضور 
داشته باشند. فاصله تا ورودی حرم خیلی زیاد 

است و برای افراد ناتوان مشکل است.
۰9۰1۰۰۰911۰

 لطفاً آن ســازه هایی را که بــرای در نوبت 
ایستادن برای ماشین برقی گذاشته اید، بردارید. 

۰91۵۰۰۰۰46۰

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

۰91۵۰۰۰981۳

علم آموزی یک هزار و  ۵66 
نوآموز در مراكز آموزشی 

موقوفات یزد و كرمان
آستان: یک هزار و 566 نوآموز و محصل در 
مراکز آموزشی موقوفه سازمان موقوفات آستان 
قدس رضوی در یزد و کرمان در سال تحصیلي 

جدید، مشغول علم آموزی شده اند. 
مدیر عامل ســازمان موقوفات آستان قدس 
رضوی در یزد و کرمان گفت: مراکز آموزشی 
موقوفه این سازمان شامل سه   هنرستان، یک 
دبستان و چهار مهدالرضای وقفی است که هر 
ساله تعداد زیادی از دانش آموزان، هنرجویان و 
نوآموزان شهرهای امین شهر انار، رفسنجان، 
یــزد و... از امکانات و خدمــات آن بهره مند 
می شوند. رضا رضوی با اشاره به تحصیل 344 
نوآموز در مهد الرضا)ع( نعیم آباد یزد، مرحوم 
ناجي امین شــهر انار، مرتضوي رفســنجان ، 
احمد آباد رضوي و مرکز مستقل پیش دبستانی 
و دبستان رضوی یزد عنوان کرد: در این مراکز 
نوآموزان ضمن یادگیری مهارت های روخوانی 
و روان خوانی قرآن کریم با کتاب انسان ســاز 
قرآن مأنوس می  شوند. رضا رضوی ادامه داد: 
آموزش قرآن به کودکان با استفاده از روش های 
فعال و پویا همراه با شادی، نشاط و سرگرمی، 
بیــان احادیث کاربردی به روش قصه و بازی، 
برپایی کالس های هنری، تجوید، بیان احکام 
و قصه های زندگی معصومین)ع( و تدریس و 
آموزش روخوانی مقطع پیش دبستان توسط 
مربیان متعهد و کارآزموده از جمله فعالیت های 
مهدالرضا)ع( سازمان موقوفات آستان قدس 

رضوی در یزد و کرمان است.
رضوی ادامه داد: مراکز آموزشــی این سازمان 
با بهره گیــری از خدمــات و امکانات متنوع، 
استادان مجرب و کارآزموده و ارائه آموزش های 
کاربردی به هنرجویان توانسته است به عنوان 
مراکز فعال آموزشــی در شهر های رفسنجان 
و یزد شناخته شود. وی اجرای مناسبت های 
مختلف در طول ســال، برگزاری مســابقات 
متنوع علمی و آموزشی، برگزاری کالس های 
اوقات فراغت در رشــته های مختلف و... را از 
جمله برنامه های جانبی مراکز آموزشی سازمان 
موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان 

برای نوآموزان و هنرجویان عنوان کرد.

6۵ هزار پاكستانی میهمان 
jخادمیاران حضرت رضا

آستان: مســئول خادمیاران رضوی استان 
کرمان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 65هزار 
زائر پاکســتانی در موکب خادمیاران رضوی 
شهرستان ماهان پذیرایی شدند، گفت: روزانه 
250 دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین در 

این موکب توقف دارند.
مرتضی اخضمی با اشاره به اینکه موکب ماهان 
به صورت خودجوش و مردمی و با مشــارکت 
خادمیــاران رضوی در ایام عبور و تردد زائران 
اربعین راه اندازی شــده است، اظهار کرد: این 
موکب هر ساله آماده پذیرایی از زائران اربعینی 
است که از این مسیر عبور می کنند. وی با  بیان 
اینکه در این موکب عمده زائران، زائران عبوری 
پاکستانی اربعین هســتند، گفت: این زائران 
حضرت اباعبداهلل)ع( در گذر از استان کرمان 
در موکب ماهان پذیرایی شده و مورد استقبال 
خادمیاران امام رضا)ع( قرار می گیرند. اخضمی 
با اشــاره به اینکه تعدادی پزشــک از کانون 
خادمیاران ســالمت نیز برای درمان سرپایی 
زائران مستقر شده و ویزیت زائران رایگان انجام 
می شود، گفت: تعدادی از نیروهای هال ل احمر 
در محل موکب مستقر شدند و خدمات درمانی 

به زائران ارائه می کنند.

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی مطرح شد 
ساخت مسکن زوج های جوان آستان قدس رضوی 

مطابق با استانداردهای روز كشور
آستان: مدیر عامل شرکت مهندسی آب 
و خاك قدس رضوی از ســاخت مسکن 
زوج های جوان آســتان قــدس رضوی 
مطابق با استانداردهای روز کشور خبر داد.

مبین رجبی گفت: این شرکت در راستای 
سیاســت های محرومیت زدایی آســتان 
قدس رضوی و در سایه توجهات حضرت 

رضا)ع( تالش کرده با استفاده از مصالح باکیفیت و مرغوب و همچنین بهره گرفتن 
از جدید ترین روش های ســاخت، مسکن های در خور شــأنی را در اختیار مجاوران 
حضرتش قرار دهد. وی ادامه داد: در این راســتا شرکت آب و خاك قدس رضوی به 
عنوان پیمانکار پروژه، از تمام توان خود برای ساخت مسکن ویژه زوج های جوان در 

راستای خدمت رسانی به مردم استفاده کرده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاك قدس رضوی کارفرمای این پروژه را معاونت 
عمرانی آستان قدس رضوی عنوان کرد و افزود: این شرکت در این پروژه ساخت بیش 

از 23 هزار مترمربع واحد مسکونی را به صورت اسکلت فلزی بر عهده دارد.
وی مدت اجرای این پروژه را 18 ماه عنوان کرد و گفت: پروژه ساخت مسکن زوج های 
جوان آستان قدس رضوی در صورت تأمین مالی، پیش بینی می شود در دهه فجر سال 

جاری به بهره برداری برسد.

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  سه روز از اربعین حسینی می گذرد. 
بخش عمــده ای از زائران اربعین به کشــور 
بازگشــته اند اما هنوز هم زائران فراوانی یا در 
مرز حضور دارند یا همچنان در راه رســیدن 
به مسیر هستند. تداوم بازگشت زائران، تداوم 
خدمات رسانی ها را هم به دنبال داشته است. 
با آنکه ســه روز از اربعین حسینی می گذرد، 
خادمــان بــارگاه منور حضرت رضــا)ع( در 
موکب های آستان قدس رضوی همچنان گرم 
خدمت به زائران اربعین هستند. آن ها تا پایان 

این هفته همچنان در موکب ها می مانند. 

 خدمت برای امام حسین )ع( 
خستگی ندارد

وارد آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
که می شــویم، همه گرم خدمت هســتند؛ 
حتی گرما و هوای شــرجی هم جلودارشان 
نیســت. در بین خدمه آشــپزخانه، از همه 
ســنین به چشــم می خورند. راست است 
که می گویند عشــق به امام حسین )ع( پیر 
و جوان نمی شناسد. اینجا، خادمان به  طور 
متوسط 10 ساعت در روز خدمت می کنند 
اما از هر کدام که می پرسی خسته شده ای 
فقط یک جمله می گوید: خدمت برای امام 
حسین )ع( خستگی ندارد. نگاه هر کدام از 

این خادمان سراســر راز و نیاز با اباعبداهلل 
 الحسین )ع( است و هر کدام حاجتی دارند 
اما حاجت یکی از این خادمان بیشتر به دل 
می نشیند. جا افتاده است و گرد پیری دارد 
روی ســر و صورتش می نشــیند. می گوید: 
آرزو دارم روزی به دوســتان شــهید خود 

ملحق شوم. 

 هم خادم الرضا)ع( 
هم خادم الحسین)ع(

در مرز مهران، خادمان با لباس های ســبز 
هر کدام مشــغول خدمتی هســتند. یکی 
امام حســین )ع(  صدا می زنــد: »زائــران 
بفرماییــد تبرکــی امام رضــا )ع(« و خادم 

دیگری که خود زیر آفتاب ایســتاده و عرق 
خدمت بر پیشــانی دارد، ســعی می کند با 
دســتگاه آب پاش کمی از گرمای آفتاب را 
کم کند. گروهــی از نوجوانان که هر کدام 
از شــهری آمده اند کمی جلوتــر در لباس 
ســبز، تمرین خدمت می کنند. گروهی از 
خادمــان میانســال هم در موکــب مجاور 
حضور دارند که با شربت خنک به استقبال 
زائران می روند و می گویند: زائران حسینی  

بفرمایید شربت خنک. 
همه زائران وقتی به مرز می رسند تشنه اند 
و چه شربتی گواراتر از این شربت ها که آدم 
را یــاد خنکای آب ســقاخانه حرم حضرت 

رضا)ع( می اندازد. 

 مرز شلمچه قدمگاه حضرت رضا)ع( 
ناصر سلطانی، مسئول موکب دربانان آستان 
قدس در مرز شــلمچه است. می گوید: مرز 
شلمچه متبرك به قدوم مبارك امام علی بن 
موسی الرضا)ع( در زمان هجرت تمدن ساز 
آن حضــرت از مدینه به خراســان اســت، 
بــرای همین هم خدام آســتان قدس چند 
سالی اســت تصمیم گرفته اند این موکب را 
در این نقطه مرزی از کشــورمان برپا کنند 
و خدمتشــان را تا چند روز پس از اربعین 

هم ادامه بدهند. 
ســلطانی می گوید: 70 دربــان حرم مطهر 
امام رضا)ع( همچنان در این موکب مشغول 
خدمت رســانی کریمانه به زائــران اربعین 
حسینی هســتند. او از پذیرایی و استقبال 
روزانه از 45هزار زائر اربعین حسینی توسط 
خادمان رضوی در مرز شلمچه خبر می دهد. 
ســلطانی از اســتقبال ویژه زائران اربعین 
حســینی از موکب خادمان امــام رضا)ع( 
هم خبــر می دهد و می گوید: با وجود اینکه 
مواکب دیگر نیز به صورت شــبانه روزی در 
حال خدمت رسانی هســتند، اما وقتی این 
زائران چشمشــان به پرچم مقدس و ماکت 
حرم مطهر امــام رضا)ع( می افتــد به این 

سمت روانه می شوند.

رودخانه جاری خدمت 
خادمان بارگاه منور رضوی هنوز در مرزها گرم پذیرایی از زائران اربعین هستند

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



به پاس بیش از یک دهه همراهی عالمه مرتضی
jمیهمان نشریه امام رضا

نازلی مروت: عالمه سید جعفر مرتضی عاملی 
را از سال 82 و همزمان با شهادت امیرالمؤمنین 
شناختم. انسانی که نه دوری هزاران کیلومتری اش 
با دفتر روزنامه، نه عدم آشنایی اش با یک خبرنگار 
ایرانی و نه عدم شناختش از روزنامه قدس دلیلی 
بر »نه« گفتن او نشــد. شــهادت امام علی)ع( 
نخســتین گام برای بازگشت دوباره عالمه سید 
جعفــر مرتضی به مطبوعات ایــران پس از 12 
سال است. به فارسی سخن می گفت اما با عربی 
آمیخته بود و گاهی میان جمله برمی گشــت و 
خود ترجمه می کرد. او می گوید: 12 سال است 
از ایران به لبنان هجرت کرده ام و این نخستین 
مصاحبه مطبوعاتی در این مدت است. از عالمه 
تاریخ نگار دعوت می کنم در اولین سفر به مشهد 
میهمانم باشد. یک سال بعد از نخستین مصاحبه 
زائر امام رضا)ع( شــد و بنا به قولی که داده بود 

میهمان ما بود در خانه پدری. 
از آن زمان تاکنون بارها به مناسبت های مختلف 
میهمان روزنامه قدس بوده و »نشریه امام رضا« را 
خانه رسانه ای خود می داند. اما  ایشان را با نگارش 
مجموعه های تاریخی می شناسند؛ »الصحیح من 
ســیره النبی االعظم)ص(«، »الصحیح من سیره 
االمام علی)ع(«، »ســیره الحسین)ع(«، »مأساه 
الزهــرا)س(«، »مختصــر و مفیــد«، »زندگانی 
سیاســی امام رضا)ع(« و... . این عالم 76 ســاله 
لبنانی به واسطه نگارش این آثار تاریخی که در نوع 
سبک نگارش خود بی نظیر است، سه مرتبه جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، جایزه کتاب 
سال رضوی، جایزه کتاب سال والیت، جایزه کتاب 
سال حوزه و جایزه فارابی را از آن خود کرده است. 
خبر بیماری سرطان او سال 92 یکی از بدترین 
خبرهایی بود که دنیای علــم به خود دید. در 6 
سال گذشــته که با دوره درمان سید همراه بود 
دو مجموعه سیره امام حسین)ع( در 21 جلد و 
سیره امام حسن)ع( در 12 جلد به رشته تحریر 
در آمد. او ایام بیماری را تولد دوباره خود می داند، 
زیرا برکــت این روزها موجب شــده کتاب های 
دیگری نیز بنگارد. اینک و در آستانه شهادت امام 
رضا)ع(، عالمی که مهم ترین افتخارش را »خادمی 
امام رضا« می داند در بستر بیماری است، بیش از 
20 روز از انتظار برای بازگشــت دوباره استاد به 
زندگی و نگارش ســیره فاطمه)س( و سیره امام 
عصر)عج( می گذرد. به پاس خدمات فرهنگی او 
 به ساحت امام هشــتم)ع( و در آستانه شهادت 
ثامن الحجج)ع( این صفحات به بیان دیدگاه های 
عالمه درباره علی بن موسی الرضا)ع( و خدمات 

علمی ایشان اختصاص یافته است.

دریچه  معارف/ نازلی مروت  بررســی زندگی امام هشتم شیعیان از 
آن رو دارای اهمیت ویژه اســت که این امام همام در دوره ای از 
تاریخ اســالم قرار داشتند که فضای باز فکری و توجه حاکمیت 
به مباحث علمی، زمینه ای برای گســترش اندیشه های ادیان و 
مذاهب دیگر را فراهم آورده بود. امام رضا)ع( در این شرایط ویژه 
فکــری در یک مهاجرت اجباری و پذیرش تحمیلی والیتعهدی 
مأمون، فضای خاصی برای احیای ســنت های فراموش شــده 
اسالمی پیش روی خود دیدند. آنچه پیش روی شماست هشت 
برش از سیره امام هشتم)ع( به روایت عالمه سید جعفر مرتضی 
عاملی اســت که از ســال 1382 تاکنون درباره حیات سیاسی، 

اجتماعی و علمی امام رضا)ع( با او به گفت وگو پرداخته ام.

 توقف فتنه واقفیه
در ســال های اولیه امامت حضرت ثامن الحجــج)ع(، که مقارن با 
حکومت هارون الرشید بود، شورش و ناآرامی های متعدد همه جا را 
فرا گرفت به عالوه سیاست فرهنگی در جذب و هدایت اندیشمندان 
نحله های فکری گوناگون در پایتخت حکومت موجب شد زمینه بروز 
شبهه ها و ابهام های زیادی در اعتقادات مسلمانان فراهم شود. فتنه 
واقفیه که امامت امام رضا)ع( را رد کردند، خطری جدی برای شیعه 
بود. امام رضا)ع( در دو محور سیاسی و فرهنگی در برابر هر دو جبهه 
مخالف، یعنی دستگاه خالفت عباسی و گروه های منحرف از خط 
امامت، به مبارزه برخاست و آتش شبیخون درون مذهبی و بیرونی 
را با تأکید بر پیشوایی خود خاموش کرد. بر اثر تالش های امام، گروه 
زیادی از فریب خوردگان فرقه واقفیه و سایر فرقه های انحرافی، به 

دامان شیعه اصیل بازگشتند.

  پایان مأمون عباسی 
جایگاه متزلزل مأمون عباســی سبب شد برای رهایی از مشکالت 
سیاسی به حب علی)ع( تظاهر کند. او برای فریب مردم، والیتعهدی 
را به امام تحمیل کرد. امام)ع( از همان لحظات اول روشن کرد که 
این سیاست تحمیل و جبر مأمون بود که امام را به خراسان کشانید. 
شرایط علمی و اجتماعی امام رضا)ع( برای شیعیان روشن کرد که 
یک بازي سیاسي به راه افتاده است. سیاست های امام در این برهه 
بسیار دقیق و حساب شده است؛ عدم دخالت در امور سیاسی و اشاره 
به اینکه »با توجه به علم غیبی که ما داریم و به ارث برده ایم می دانم 
که این امر شدنی نیست اما من مجبور شدم که آن را بپذیرم« در 
سند مکتوب والیتعهدی راهبرد امام هشتم در برابر سیاست مأمون 

بود که تمام نقشه های او را نقش بر آب کرد.

   تقویت جریان روشنفکری شیعه 
شــیعیان در زمان هر کدام از ائمه به عنوان روشــنفکران جامعه 
شناخته می شدند. این شــیوه تربیتی اهل بیت است که شیعیان 
خود را افرادی تحصیلکرده و تحلیلگر تربیت می کردند. در دوره امام 
رضا)ع(، شیعیان در حاشیه قرار نگرفتند بلکه در زمانه ای که معتزله 
با پشــتوانه حکومتی، جامه فریبنده عقل گرایی و آزادی اندیشه را 
برتن داشت، با کمک مقتدای خویش به جهاد با این جریان منحرف 
رفتند. امام رضا تنها به دوره خویش نمی اندیشید بلکه افق دورتر را 
هم می دید. حضور امام رضا )ع( در مرکز فرهنگ و سیاست و شرکت 
در مناظرات علمی و اثبات عقاید اسالمی با عقل سبب شد امام به 
عنوان ســرآمد جریان روشنفکری در دوره خود شناخته شود. این 
پوشش به ظاهر جدید موجب شد شیعه قوی تر از گذشته در جامعه 

حضور یابد و جریان های روشنفکری را هدایت کند.

  مدیون درایت امام رضاییم 
امام پس از بســتن پرونده سیاست بازی مأمون، با موضوع پیروان 
خود مواجه اســت. عده ای اصرار دارند حضــرت رضا)ع( با چالش 
شــیعیان تندرو مواجه بوده اند. اما من بارها گفته ام اعتراض به امام 

معصوم و پیشوای شیعه، با مرام شیعیان منافات دارد. ممکن است 
برخی از شــیعیان درباره اقدام امام پرسش هایی داشته اند، اما اینکه 
بخواهند علیه امام فعالیت کنند صحیح نیســت، چون این رویه با 
مرام نامه اعتقادی شیعه مخالفت دارد. بی شک اسالم مدیون درایت 

امام رضا)ع( است، چرا که اگر آن حضرت در آن مقطع حساس وارد 
عرصه فعالیت های گسترده علمی، فرهنگی و اجتماعی نمی شدند، 
قطعاً جریان فرهنگی و سیاسی اصیل که نماد سیره نبوی بود یا به 
وسیله حکومت نابود می شد و یا در آماج حمالت فکری و عقیدتی که 

مأمون بانی پیدایش آن بود، دچار بحران می شد.

  سالح مناظره در دستان امام رضا)ع(
شیوه مناظره امام رضا)ع( در مناظراتش این نبود که اعتقادات اسالم 
را براي طرف مقابل حق بالقوه فرض کند، بلکه از طریق اســتدالل 
عقلي و براساس مشترکات اعتقادي و دیني به رفع شبهات و به اثبات 
حقانیت اسالم مي پرداختند، زیرا بدون تعقل نمی توان تناقضات بین 
ادیان را رفع کرد. این شیوه، یک روش ضابطه مند در مناظرات است 
و غیر از این، مناظرات راه به جایي نخواهد برد.امام)ع( در مناظرات 
خود با سران ادیان به دنبال برتري جویي نبوده و با استفاده از عنصر 
عقل و منطق به اثبات حقانیت اسالم پرداختند. مأمون که با برپایی 
مناظرات سعی در مشغول کردن ذهن جامعه به مسائل دیگری غیر 
از حکومت داشت، با حضور مقتدرانه امام شکست خورد، زیرا حضرت 
رضا)ع( با پیروزی در مناظرات، این بازي سیاسي را به سمت دیگري 

چرخاند و سبب تقویت علمي علما و باز شدن افق فکری مردم شد.

  پیام رسان اندیشه امام هشتم)ع(
جهان در ایام حیات امام رضا)ع( دو قسمت بود، جهان اسالم از یک 
طرف و دیگر ادیان با پرچمداری فلسفه یونان در دیگر سوی. نکته 

مهم اینکه بخش دوم جهان آن روز که همان دنیاي 
غیر اسالم است، شمولیت معارفي و فرهنگي اسالم 
را نداشته است. تنها برگ زریني که دردست آن ها 
بوده طب و فلسفه یوناني است. امام رضا)ع( در این 
جلسات آن ها را در فلسفه که نقطه اتکای آنان بود، 

مغلوب کرد. 

  فلسفه اسالمی مدیون امام ثامن)ع(
امام هشتم)ع( در مقابل یونانیان و فالسفه ملحدین 
و زنادقه به بحث علمی پرداختند، نه آنکه به حذف 
آن ها بپردازند. این رویه ســبب شد جامعه علمی 
مســلمانان نواقص و ایرادهاي فلسفه یونان را رفع 
کرده و فلسفه اسالمی را تدوین کنند و جالب آنکه 
خود فالسفه مسلمین بزرگ ترین فیلسوف های دنیا 

شدند و پرچم فلسفه حقیقی و به دور از کفر را در دنیا برافراشتند.

  ایران مرکز دل ها می شود
هجرت امام رضا)ع( به ایران موجب شد گرایش نهان مردم این دیاربه 
اهل بیت)ع( آشکار شود و به عبارتی گرایش به تشیع از ناحیه امام 
رضا)ع( تقویت می شود. هرچند گرایش به تشیع درایران قبل از امام 
رضا)ع( بوده است، اما تا 200 سال پس از ظهور اسالم تنها به مناطق 
محدودی چون قم و اهواز خالصه می شد اما پس از هجرت تاریخی 
امام رضا)ع( به مرو، شیعه در ایران گسترش یافت. پس از حضور امام 
در مرو و طوس و خراســان و نیشابور، نقاط دیگری از خوزستان و 
فارس که شیعه نشین نبود به مناطق شیعه نشین اضافه شدند. بعد از 
حضور امام، شیعه از لحاظ کیفی یعنی تقویت احکام و مبانی اعتقادی 
و کالمی و دینی گسترش پیدا کرد و سپس حرم رضوی در مشهد 
تشیع را ریشه دارتر کرد، به گونه ای که چراغ عشق به اهل بیت)ع( 

در ایران روشن شد و هرگز افول نکرد.

8 برش از سیره امام هشتمj به روایت عالمه سید جعفر مرتضی عاملی 

jزندگی عالمه سید جعفر مرتضی عاملی در یک نگاهاندیشه، مدیون عالم آل محمد  

jخادم فرهنگی امام رضا
  1364هجری قمری 

عالمه سید جعفر مرتضی عاملی، بیست و پنجم صفر 1364 قمری 
در عیتا الجبل در 110 کیلومتری شهر بیروت، واقع در جنوب لبنان 
به دنیا آمد. نســب خاندان پدری اش به »الحسین ذوالدمعه« فرزند 

زید، فرزند امام سجاد)ع( می رسد.

  1382 قمری 
وی تحصیــالت خــود را به صورت غیررســمی نــزد پدرش که 
نخســتین معلم او بود آغاز کرد و در 1382ق برای تحصیل علوم 
دینی به نجف اشرف ســفر کرد. در آنجا مدرسه آیت اهلل بروجردی 
 و »جامعه النجــف الدینیه« را برای اقامــت برگزید و به تحصیل 

علوم دینی مشغول شد.

  1388قمری 
به توصیه پدر پــس از نجف تحصیل در حوزه علمیه قم را برگزید 
و در ســال 1388 قمری به ایران مهاجرت کــرد. در حوزه علمیه 
قــم، ابتــدا باقیمانده دروس ســطح را نزد آیــت اهلل میرمحمدی 
آموخت. ســپس در درس اســتادانی چون ســید موسی شبیری 
زنجانی، فانی، مرتضی حائری یزدی و میرزا هاشم آملی حاضر شد 
 و همزمان به تحقیق و پژوهش درباره مســائل تاریخی و عقیدتی 

شیعه پرداخت.

  1399 قمری 
آغاز نــگارش یکی از بزرگ تریــن آثار ماندگار در تاریخ و ســیره 
پیامبراعظم)ص( در سال 1399قمری رقم خورد. این مجموعه در 
ســه مرحله به رشته تحریر درآمد. نخست دو جلد آن نوشته شد و 

پس از چند سال 6جلد و سپس در آخرین مرحله به پایان رسید.

  1400قمری 
حیات سیاسی امام هشتم)ع( در سال 1400 قمری به رشته تحریر 

درآمد و از ماندگارترین آثار درباره زندگی امام رضا)ع( شناخته شد.

  1406 قمری 
در سال های حضور عالمه جعفر مرتضی در ایران، ایشان بانی خیر 
افتتاح مدرسه جبل عاملی ها و مدرسه المهدی در ایران بوده و عالوه 
بر طالب ایرانی زمینه تحصیل طالب دیگر کشورها را فراهم آوردند.

  1413 قمری 
عالمه مرتضی پس از 25 سال فعالیت علمی، تحقیقی، دانشگاهی و 
آموزشی در قم به لبنان مهاجرت کرد و در آنجا مدرسه علمیه امام 

علی را در بیروت راه اندازی کرد. 

   1417 قمری 
مأساة الزهرا)س( در این سال به رشته تحریر در آمد و به گفته استاد، 

نگارش این کتاب منشأ خیر و کرامت حضرت فاطمه)س( بود تا سیر 
نگارش سیره اهل بیت)ع( و کتب کالمی وارد مرحله نویی شود.

  1427 قمری 
در میانه جنگ های 33 روزه لبنان کار نگارش الصحیح من ســیره 
النبی االعظم)ص( در 35 جلد به پایان رســید که از آن به »والدت 
دوم« عالمه یاد می شــود، زیرا پس از آن سیره نویسی جان دوباره 

گرفت.

  1433 قمری
ســیره امام علی)ع( در53 جلد در سال 1433 قمری منتشر شد و 
یکی از کامل ترین آثار درباره حیات امام علی)ع( شمرده می شود، در 
حالی که نویسنده معتقد است »هنوز الف امیر را هم ننوشته است«.

  1434 قمری 
بیماری سرطان یکی از پرکارترین سیره نویسان و تاریخ نگاران شیعه 
در سال 92 شمسی)1434 قمری( آغازی دوباره و والدت سوم عالمه 
مرتضی بود، زیرا در دوره بیماری کتاب های بسیاری به رشته تحریر 

در آمد. 

  1435 قمری
سیره امام حسین)ع( در این سال و همزمان با آغاز بیماری عالمه به 

رشته تحریر در آمد. این مجموعه 24 جلدی است. 

  1438 قمری
همزمان با سی و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
الصحیح من سیره امام علی)ع( به عنوان اثر برگزیده شناخته شد تا 
عالمه در مجموع به سه جایزه در کتاب سال دست یافته و آن را در 

کنار جوایز کتاب سال والیت و کتاب سال حوزه قرار دهد.

  1440قمری 
 افتتاح دومین مدرســه علمیه در عیتا الجبل در عید غدیر 1440 

یکی دیگر از آثار فعالیت های علمی استاد سید جعفر است.

در گذر زمان

استاد سید جعفر مرتضی؛ از تاریخ نگاری تا نظام سازی انقالبی

در این نوشتار برآنم تا درباره یک مورخ دینی که در اصل به جامعه 
علمی لبنان تعلق دارد، از آنجا به نجف آمده، سپس به قم و در نهایت 

به لبنان برگشته است، سخن بگویم. 
نام تاریخ اســالم در سه چهار دهه گذشته با نام عالمه سید جعفر 
مرتضی عاملی پیوند خورده است؛ دانشمندی که تجربه کامالً تازه ای 
را در زمینه تاریخ اسالم در حوزه قم بنیان گذاشت و آثار بی شمارش 
همواره مورد استفاده استادان، نویسندگان و دانش پژوهان بوده است. 
ایشــان ابتدا با کتاب زندگی سیاسی امام رضا)ع( خوش درخشید. 
سپس کتاب الصحیح من سیرة النبی االعظم)ص( و بعدها آثار فراوان 
 دیگر... و به تازگی کتاب ســیره امام علی)ع(، ســیره امام حسین و 

امام حسن)ع( را به جهان علم هدیه کرد.
 موقعیت چنین مورخی، تــا آنجا که به دانش تاریخ او برمی  گردد، 
مورد نظر ماســت. برای درک بهتر از عمق اندیشه های استاد سید 
جعفر مرتضی یک بار به ایشان توجه داریم و یک بار هم به وضعیت 
»علم تاریخ« در فکر شــیعی. علم تاریخ در تفکر شیعی از یک سو 
ریشه در روش ها و دیدگاه های سنتی دارد و از سوی دیگر، با زمان و 

مکان معاصر خویش ارتباط برقرار کرده است. 
ترکیبی از آنچه موقعیت عالمه ســید جعفر مرتضی با دانش تاریخ 
میان نجف و قم ایجاد کرده، به عالوه شرایطی که در سال های پیش 
از انقالب، از زاویه دید انقالبی و فرهنگی وجود داشــته، می  تواند ما 
را به شناخت تولیدات فکری تاریخی ایشان و جهت گیری های آن 

رهنمون شود. 
1( از نظر تاریخ نگاری، باید گفت در هیچ کدام از حوزه های شیعی، 

تاریخ نگاری به عنوان یک علم مستقل شناخته نمی  شد. 
2( در عین حال، نوعی تاریخ نگاری سنتی شیعی وجود داشت که 
کار آن دفاع از تشــیع بود و برای این کار روش سنتی خاص خود 
را داشت. در واقع در چارچوب منازعات قدیمی و مباحثات کالمی 

ـ تاریخی سنتی بحث ها ادامه می  یافت. حلقه مهم آن الغدیر بود.
3( گرایش شرح حال نویسی کهن هم بود که در طبقات اعالم الشیعه 
و اعیان الشیعه تجلی داشت. این روش مدل عراقی و لبنانی داشت و 

مدل ایرانی، که در اینجا هم آثاری شکل گرفت.
 4( آثاری از مصر، شــام و لبنان تولید می  شــد کــه به تاریخ نگاه 
اصالحی داشت. این ها در تاریخ نگاری شیعه وارد شد اما تأثیر زیادی 
نداشت. در واقع جامعه سنتی نجف و قم، نمی  توانست عمیقاً از این 

آثار متأثر باشد، اما به تدریج آشنا شد. نتیجه آن افزایش یک گرایش 
تازه در نجف و قم برای نگارش آثاری بود که رنگ اصالحی در بعد 

اجتماعی داشت. 
5( نباید از میراث روشنفکری ایران که در انقالب مشروطه در نجف 
هم شایع شد غافل بود؛ نوعی نوگرایی که البته تأثیر آن ها هم عمیق 

نیست؛ اما به تدریج جدی تر می  شود.
6( مجموع این گرایش اصالحی، تغییرات مختصری در توجه بیشتر 
بــه تاریخ ایجاد کرد. در واقع، توجه بــه تاریخ به عنوان یک منبع 
معرفتی برای دین شناسی و یا بحث تاریخی برای دفاع از اسالم در 

برابر اتهامات، سبب نگارش آثار بیشتری در این زمینه شد.
7( یک بستر تاریخی در افکار پیش از انقالب بود. تاریخ در این بستر 
جایگاه خاصی داشــت. منازعات مربوط به شهید جاوید و یا کتاب 
انقالب تکاملی، سخت مؤثر بود. بخش تاریخی افکار شریعتی هم از 
بعد انقالبی نهایت اهمیت را به تاریخ داد. علی و زینب و حسین)ع( 

سوژه های مهمی بودند.
8( پس از انقالب احساس شد تاریخ اسالم باید به یکی از محورهای 
اصلی فکری تبدیل شــود. در واقع، نویسندگان انقالبی که حاال در 
نظام جدید جایگاهی یافته بودند، بسیاری با تاریخ اسالم و کارهای 
شــبه تاریخی، شــامل نگاه اســالمی به تاریخ مأنوس بودند. برای 
نخستین بار درس تاریخ اسالم در دانشگاه ها و سپاه پاسداران پس 

از بازگشایی مطرح شد. 
9( در جریان نظام ســازی، تاریخ و ســیره نبــوی وعلوی یکی از 
محورهای اصلی بود. در این زمینه، قرار شــد از منابع تاریخ اسالم 
و سیره استفاده شــود. نگاه تاریخی در مباحث مربوط به حکومت 
اســالمی هم که از زمان امام)ره( جدی گرفته شده بود، بیشتر شد. 
درس فقه آقای منتظری در این زمینه نگاه تاریخی داشت و حاصل 
آن چندین مجلد درباره حکومت اســالمی بود که نوعی نگاه فقهی 

ـ تاریخی بود.
10( تشیع انقالبی که شریعتی باب کرده بود و بخشی از نیروهای 
انقالب با آن انس داشتند و به خصوص از وقتی که جنگ هم مطرح 
شد، جدی تر شد. نوعی از تشیع علوی یا انقالبی در آثار بسیاری از 
نویســندگان دوره انقالب وجود داشت. این وجه هم در تاریخ بود و 

هم در ادب. 
مجموعه عوامل فوق در حضور عالمه سید جعفر مرتضی در مسیر 

علم تاریخ به سبک خاصی که داشتند، مؤثر بود.
به طور کلی باید بگویم آقای مرتضی، حاصل سه مکتب فکری بود. 
یکی مکتب لبنان که ادبیات نگارشی ایشان و انس و الفتش با آثار 
آن دیار، عالوه بر تربیت در دوره کودکی، میراث آن دوره است. دیگر 
نجف که چند سالی در آنجا مانده و تحصیل کرده بود. سوم مکتب 
قم که در آنجا هم تحصیل و تحقیق داشــت. در نجف گویا یک اثر 

ادبی هم چاپ کرده بود. 
در قم بیش از همه با سه استاد همنشین بود. آیت اهلل سید مهدی 
روحانــی، آیت اهلل احمدی میانجی و آیت اهلل میر محمدی. از طریق 
آن ها با جمعی از دوستان آن ها مانند آیت اهلل شبیری زنجانی، آیت اهلل 
آذری و شماری دیگر در ارتباط بود. گاه در جلسات درس آن ها هم 

شرکت می  کرد. به نظرم و در کل، بیشتر تحت تأثیر آیت اهلل روحانی 
بود. تا زمانی که ایران بود، همه آثارش را قبل از چاپ به آقای روحانی 
و احمدی می  داد. در بسیاری از آن ها به ایشان اشاره کرده است. آقای 
روحانی مرد دقیقی بود. اســتاد سید جعفر که نبوغ خاصی داشت، 
متون را زیاد می  خواند و در تدوین مطالب بسیار سریع بود و البته از 

نظرات آقای روحانی و آقای احمدی استفاده می  کرد. 
به هر حال به نظرم یک ویژگی مهم ایشان همین بود که حاصل این 
سه مکتب بود. خودشان می  گفتند یادداشت نویسی پشت کتاب ها را 

از آثار سید عبدالحسین شرف الدین یاد گرفتند.
نکته دیگر این است که آقای سید جعفر وقتی اوایل دهه 50 به ایران 
آمد، قم در یک دوره فعالیت علمی بود. آن زمان دارالتبلیغ فعال ترین 
مرکز فرهنگی بود. مجالتی داشت. شماری از ایرانی های مقیم عراق 
هم که از آن کشــور بیرون رانده شده بودند، یک تجربه جدیدی را 
برای نشر آثار عربی در پیش گرفتند که نمونه اش مجله الهادی بود. 
سید جعفر با این ها هم کمابیش کار می  کرد. نخستین اثرش حیات 
سیاســی امام رضا)ع( به عربی در بیروت و توسط دارالتبلیغ چاپ 
شد. شاید اندکی قبل یا بعد از آن کتاب حدیث االفک را چاپ کرد 
که قدرت نقادی تاریخی خود را در هر دو اثر نشان داد. استاد سید 
جعفر در دو اثر یاد شده به ما ثابت کرد که استاد تاریخ است. به هر 
حال، ایشان در یک فضای پرنشاط فعالیت نگارشی خود را آغاز کرد.

اما وقتی انقالب اسالمی شد، زمینه برای ایشان فراهم شده و اوضاع 
کلی فرهنگی سبب شد راحت تر افکار و اندیشه های ایشان رواج یابد. 
در این فضا بود که زمینه برای فعالیت های سیره ای عالمه فراهم شد. 
وقتی من با ایشان آشنا شدم، مشغول غلط گیری مطبعی مجلدات 
اول الصحیح من ســیره النبی بودند. زمانی هم که چاپ شد، جای 
آن بســیار خالی بود. چون در میان شیعیان، کار جدی روی سیره 

نشده بود.
به عــالوه، آقای مرتضی نقادانه کار می  کرد، اما کثرت تتبع، نقادی 
ســندی و متنی و حدس های تند و تیز ایشان، راه را برای اظهارات 
جدید فراهم می  کرد. به همین دلیل الصحیح خیلی تأثیر گذاشت. 

تأثیر تاریخ اســالمی ایشــان، در آموزش درس سیره به نخستین 
دانشجویان رشــته  تاریخ دانشگاه تربیت مدرس هم بود. آن ها هر 

هفته به قم می  آمدند و روزی را در خدمت ایشان بودند. 
اما تأثیر دیگر ایشــان را می  توانم نقش ایشان در نظام سازی پس 
از انقالب بگویم. آن زمان ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
به دنبال اصولی برای اســالمی کردن نظام بود. ایشان بر اساس نیاز 
موجود، متون قدیم را می  خواند و می  کوشــید تا در زمینه تأسیس 

نظام، اصولی را استخراج کند.
آقای مرتضی بیشــتر اوقات خندان بودند، بــه هیچ وجه ندیدم از 
کسی بدگویی کنند. سخت میهمان نواز بودند. بنده جرئت انتقاد از 
ایشان را به آسانی داشتم و هرچه می  خواستم می  گفتم. در سفر های 
متعددی با ایشــان بودم. سؤاالت متفاوتی در مسیر می  پرسیدند و 
اگر نمی  دانستم خودشان توضیح می  دادند. احترام ایشان به بنده و 
اعتمادشان البته جالب بود. این روش شاگرد پروری استاد ادامه سیر 

اندیشه ورزی ایشان بود.

یادداشت
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 حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان

نکته

پژوهشگر نوآور و ژرف  اندیش
عالمه سید جعفر مرتضی عاملی را می توان از استادان و پژوهشگران 
برجسته معاصر تاریخ صدر اسالم و سیره اهل بیت)ع( دانست. سید 
جعفر مرتضی تمام عمر علمی خود را صرف تحقیق در عرصه تاریخ 
اسالم، سیره پژوهی، تفسیر، مباحث اجتماعی و موضوعات کالمی 
کرده است. ایشان در حمایت از کیان مکتب اهل بیت)ع( و زدودن 
تحریف از چهره تاریخ اســالم با نگرش تحلیلی- کالمی، قدم های 

بسیار بزرگ و شایسته ای برداشته است. 
عالمه جعفر مرتضی به مثابه یک امامت پژوه توانمند و مســلط بر 
زوایای تاریخ اســالم در حوزه مباحث امامــت و والیت اهل  بیت 
اطهار)ع( بیش از 30 اثر علمی را به رشــته تحریر درآورده است. 
گو اینکه سایر آثار ایشان را نیز نمی توان فارغ از اهتمام به مباحث 
امامت و والیت دانست. تعداد مجلدات برخی از این آثار بیش از ده ها 
جلد می شود. به گفته یکی از شاگردانشان، استاد سید جعفر مرتضی 
حاصل سه مکتب علمی لبنان، نجف اشرف و قم است و تأثیر این 

سه حوزه علمی را می توان در آثار ایشان سراغ گرفت. 
شناخت و بهره گیری گسترده از منابع، مواجهه اجتهادی با مسائل 
تاریخ و سیره، توجه به عناصر کالمی در تحلیل تاریخ، تتبع گسترده، 
تبحر و هوشــمندی در شناخت و ریشه یابی حوادث و رخدادهای 
تاریخی، پی جویی رگه های تحریف و جعل در آثار تاریخی، نگرش 
نقادانه، دسته بندی دقیق مطالب، روانی قلم و نگارش فنی محتوا از 
جمله ویژگی های آثار قلمی عالمه سید جعفر مرتضی است که در 

نوع آثار ایشان به چشم می خورد. این ویژگی ها سبکی نوین را در 
تحلیل تاریخ اسالم و سیره پژوهی به وجود آورده است.

در میان بیش از 160 اثر استاد که هر یک دارای ارزش علمی خاصی 
است، سه مجموعه »الصحیح« ایشان ارزش و جایگاه علمی مهمی 
دارند که عبارتند از: »الصحیح من سیره النبی االعظم)ص(، الصحیح 

من سیرة االمام علی)ع(، سیره االمام الحسین)ع(«.
عالمه در این آثار ارزشمند افزون بر پرداختن به مباحث تاریخی این 
بزرگواران، مباحث مختلف کالمی، نقد روایات تاریخی، بیان اصول 
و قواعد و مبانی حدیثی فراوانی را نیز مورد توجه قرار داده اســت 
که می تواند راهگشای مناسبی برای تاریخ پژوهان و محققان کالم 
و سیره پژوهان باشد. همچنین اهتمام به زدودن ابهامات و شبهات 
تاریخی و روشن ساختن امور اختالفی و رفع و دفع اتهامات وارده 
از ســوی دشمنان به ساحت پیامبر اکرم)ص(، امام علی)ع( و امام 
حسین)ع( از ویژگی های این مجموعه است. گرچه برخی نقدهای 
روشی و روش شناختی به برخی از آثار سید جعفر مرتضی از سوی 
اهل نظر انجام گرفته که بعضاً از وجاهت علمی نیز برخوردار است، 
امــا این نقدها در عین قابل رفع بودن برخی از آن ها در چاپ های 
بعدی، از اهمیت و ارزش واالی این آثار نکاسته و همچنان به عنوان 
مجموعه ای دارای سبک بدیع بر تارک تحقیق می درخشند. تعدادی 
از آثــار عالمه در همایش ها و جشــنواره های متعددی حائز رتبه 

گردیده و جوایز ارزنده ای را به خود اختصاص داده اند.

 حجت االسالم جواد رفیعی، مدیرکل امور پژوهشی حوزه های علمیه سراسرکشور

شیوه مناظره 
امام این نبود که 

اعتقادات اسالم را 
براي طرف مقابل 
حق بالقوه فرض 

کند، بلكه از طریق 
استدالل عقلي به 
رفع شبهات و به 

اثبات حقانیت اسالم 
مي پرداختند

بــــــرش

﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ﹨﹫﹢﹡︡ای آزرا٣٣٠٠ ﹝︡ل ٢٠٠٨ ر﹡﹌ 
﹝︪﹊﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٩٢ن٢۴ ا︣ان ١٢ 
و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩   G6DB8A166874 ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︣﹇︀ ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︧ــ︀ن︋   ︋KMHFC41DP8A359407

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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︋︣گ ︨︊︤ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ز﹍﹞١٢۵CC︀ ﹝︡ل ١٣٩۴ 
ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٧٣/٩٨٨١۴ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0125N1D312401 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
N1D***125A9404251 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫︡ ﹝﹞︡︎﹢ر 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٨٣  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩︠  ــ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٩۵ب٣۶ ا︣ان   ︫﹤  ︋﹉﹫﹛︀︐﹞ ︥ ر﹡﹌︋ 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر FSM84654402 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
83616763 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︾﹑﹝︺﹙ــ﹩ ا﹋︊︣ی ︨ــ﹥ ﹎﹠︊︡ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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آ﹎︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩︡ (﹡﹢︋️ اول)
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ و از ﹏ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ︣ ــ﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د را︋  ﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه︨  ︣︡ ﹝︣︋﹢ط︋   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ︤د در ﹡︷︣ دارد ︣ق ︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار

٢-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت:︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥  ای
︀ز﹡︡ه  ️ ﹨︀ی︨  ﹋︣  ︫︀ ︣﹫﹡ــ︣﹋️ ︑﹢ا  ︫︀ ﹩︑︣ار ︣ق ــ︣﹋︐︀ی ز︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︀در ︑︭︭﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋  ﹑﹫️ از︫   ︮︡﹫︀︑ ﹩﹨او﹜﹫﹥:﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا ︳٣-︫ــ︣ا

﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫﹠︡.
١٣٩٨/٠٨/٠۶ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠٨/٠١ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀۴-ز﹝︀ن در

︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR  ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت  ﹡-۵﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و

﹫︪﹠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٢۶  ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۶-آ
٧-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٢۶

٨-︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵  ︋︡︤د، وا ︣ق ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د،︋  ٩-﹡︪︀﹡﹩ و︫ 

١٠-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨ــ️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل 
﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارموضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهرديف

198200/112098004211000025
خريد لوازم يدكى مولدهاى نيروگاه 

سيكل تركيبى يزد 
650,000,000 ريال 

(ششصد و پنجاه ميليون ريال)
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آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︵︣ا﹩،︑︃﹝﹫﹟، ﹡︭︉ و ا︗︣ای ︨﹫︧︐﹛ 
﹀︀︸️ در ︋︣ا︋︣ ︮︀︻﹆﹥ ﹋﹙﹫﹥ ︑︖﹫︤ات و ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د

︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨٢٠٠/١۴(﹡﹢︋️ اول)
شـركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷ــ︣ دارد ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق را ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ﹏ و از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 

.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠٢۴ ︋︣﹎︤ار︑
١-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥ ای

١٣٩٨/٠٨/٠٨ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠٨/٠١ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀٢-ز﹝︀ن در
٣-﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را در﹢︮ ﹤︋
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س

۴-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٢٢
۵-︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
۶-﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د، ︋﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر (﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، 

وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵
٧-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨﹠︀د درج ︫︡ه ا︨ــ️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ 

﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

︑︀︨﹫︦ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︗︀ن ﹡﹢﹋︀ن ︎﹢︀ ︮﹠︺️ در︑︀ر ١٣٩٨,٠٧,٢٠ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٨٢۴ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨۶٨۵۶٣٣
 ︔︊ــ️ و ا﹝︱ــ︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن ︋﹥ ︫ــ︣ح ز︗ ︣️ ا︵ــ﹑ع ︻﹞﹢م آ﹎﹩ ﹝﹫﹍︣دد. ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ :︵︣ا﹩، ︨ــ︀︠️، ﹡︷︀رت، 
﹝︪︀وره، ︻︣︲﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖︀ز ︋︀زر﹎︀﹡﹩ در ا﹡﹢اع ﹜﹢ازم ورز︫﹩ در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︣︠ -︿﹚︐︡، ﹁︣وش، واردات و ︮︀درات،︋︀ر﹎﹫︣ی، ︑﹙﹫﹥ و 
︑︣︠﹫︬ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖︀ز از ﹎﹞︣﹋︀ت دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩- ﹎︪ــ ︩︀︧ــ︀ب، ا︻︐︊︀ر ا︨﹠︀دی، ︑︧﹫﹑ت و ا︻︐︊︀رت ر︀﹜﹩ و ارزی ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ 
 ️﹋︣ ︀ر︗﹩- ﹝︪︀ر﹋️ و︫  ــ︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت دا︠﹙﹩ و︠  ــ︣﹋️ - ا︠︢ و ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︫   ︫️︗ ﹩﹛︀﹞ ︨︧ــ︀ت﹢﹞ ،︀﹊﹡︀ ﹨︀ و ﹢ا﹜︖︀ت، ﹡︤د︋ 
در ﹡﹞︀︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︭︭﹩ و ︾﹫︣︑︭︭﹩ دا︠﹏ و ︠︀رج ﹋︪ــ﹢ر- ا︠︢ وام و ا︻︐︊︀رات ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ارزی و ر︀﹜﹩ از ﹋﹙﹫﹥ ︋︀﹡﹊︀ی 
دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩، ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️- ︫ــ︣﹋️ در﹋﹙﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︎﹫﹞︀﹡︀ و ﹝︤ا︡ات ︭︠﹢︮﹩ و دو﹜︐﹩ در 
︀ر︗﹩ ︵︣ا﹩، ︨ــ︀︠️، ﹡︷︀رت، ﹝︪︀وره، ︻︣︲﹥ ︑︖﹫︤ات ﹁︣آوری  ︀ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ دا︠﹙﹩ و︠  ︀رج از ﹋︪ــ﹢ر- ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد︋  دا︠﹏ و︠ 
﹝ــ﹢اد ﹝︺︡﹡ــ﹩ و ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ﹝︺︡﹡﹩- ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای ا﹡﹢اع ︑﹊﹠﹢﹜ــ﹢ژی ﹨︀ی ︗︡︡ در ﹢زه ی ﹁︣آوری ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡ــ﹩، ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ و ︾﹫︣ 
﹝︺︡﹡﹩، ︋︣ه ︋︣داری از ﹝︺︀دن- ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی، ︻﹫︉ ︀︋﹩ و ﹝︪ــ︀وره ﹁︣آ﹠︡ی، ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ︋︣﹇﹩ ︑︖﹫︤ات و ﹝︡ار﹨︀ی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︣آوری ﹝﹢اد 
﹝︺︡﹡﹩- ︵︣ا﹩، ﹡︷︀رت، ﹝︪︀وره و ا︗︣ای ا﹡﹢اع ︠︴﹢ط ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︣آوری ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ و ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ و ﹝︀︨︊︀ت ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣︋﹢ط 
︣داری از ﹝︺︀دن و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹢اد  ︣ه︋   ︋-﹩︐︺﹠ ــ︣ا﹝﹫﹉ ﹨︀ و آ﹨﹠︣︋︀﹨︀ی︮   ︨︿﹚︐﹞ ــ︀︠️، ﹡︷︀رت، ﹝︪ــ︀وره، ︻︣︲﹥، ﹁︣وش، ا﹡﹢اع  ︨،﹩آن- ︵︣ا ﹤︋
 ،️︠︀  ︨،﹩︣ا︵ ﹩﹇︣ ︣وژ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡ــ﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩، ﹋︪ــ︀ورزی، ︻﹞︣ا﹡﹩ و︋  ︣︡، ا︗︣ا و ﹡︭︉ ﹋﹙﹫﹥︎  ﹝︺︡﹡﹩- ︵︣ا﹞ ،﹩﹠︨︡ــ﹩،︠ 
 ،﹩︀رت، ﹝︪︀وره، ︻︣︲﹥ ا﹡﹢اع ا︋︤ارآ﹐ت، ﹜﹢ازم و ﹇︴︺︀ت ﹝︖︀ز ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ︾﹫︣ ︮﹠︺︐﹩ و ︠﹢درو﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩- ︵︣ا︷﹡
︀︠️، ﹡︷︀رت، ﹝︪︀وره، ︻︣︲﹥، ﹡︭︉،   ︨،﹩︣ا︵ -﹩﹨︀﹍︪︀﹞︣ا︎︫︤﹊﹩ و آز﹫ ︫︤ــ﹊﹩، د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩،︎  ︣︡، ﹁︣وش ﹋﹙﹫﹥ ︑︖﹫︤ات ﹝︖︀ز︎  ︨ــ︀︠️،︠ 
︣ق و  ــ︀زی ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی و ﹝﹞﹫︤ی ا﹡︣ژی، ︑︀︋﹙﹢ ﹨︀ی︋   ︨﹤﹠﹫ ﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی رو︫ــ﹠︤︑ ،﹩︀﹫﹠︀ت دا︠﹙﹩ و د﹋﹢را︨﹫﹢ن،︋  ︣︠︡، ﹁︣وش آ︨︀﹡︧ــ﹢ر،︨ 
﹋﹠︐ــ︣ل ︮﹠︺︐﹩، ﹋﹢ره ﹨ــ︀ی ا﹜﹆︀﹩، ﹝︡ارات ︮﹠︺︐﹩ PLC، ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ و ژ﹡︣ا︑﹢ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣﹊﹩، ︋︣د﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ︨ــ﹫﹛ ﹋︪ــ﹩ ﹨︀ی ︠﹢درو﹨︀ی 
ا︣ا﹡﹩ و ︠︀ر︗﹩- ︻﹫︉ ︀︋﹩ و ر﹁︹ ︻﹫︉ ا﹜﹊︐︣﹊﹩، ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ا﹡﹢اع ︠﹢درو﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩- ︵︣ا﹩، ︨ــ︀︠️، ﹡︷︀رت، ﹝︪ــ︀وره، 
︣︡، ﹁︣وش، ︑﹢ز︹ ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی  ︀دی︠  ﹢ر︫ــ﹫︡ی، ︑﹢ر︋﹫﹟ ﹨︀ی︋  ــ﹙﹢ل ﹨︀ی︠  ︀ک ﹝︀﹡﹠︨︡  ︣داری، ﹁︣وش ا﹡﹢اع ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︣ژی︎  ︋︣ه︋ 
﹝︖︀ز ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ا︻﹛ از ﹋︀﹐﹨︀ی ا﹜﹊︐︣﹊﹩، ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹎︣﹝︀︩ و ︨ــ︣﹝﹞ ،︩︀︭﹢﹐ت ︋︡ا︫ــ︐﹩، آرا︪﹩، ﹝﹢اد ︾︢ا﹞ ،﹩︭﹢﹐ت 
︎︐︣و︫ــ﹫﹞﹩- ︑﹢﹜﹫︡ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︨ــ️ ا﹁︤اری را︀﹡﹥، ︑﹢﹜﹫︡، ︑﹢︨︺﹥ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︨ــ﹀︀رش ﹝︪︐︣ی، ارا﹥ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︋︧︐﹥ 
︣ ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥ ی  ︣︡، ا︗︣ا، ﹝︪ــ︀وره و ﹡︷︀رت︋  ــ︣﹎︣﹝﹩-︠  ︀زی ﹨︀ی را︀﹡﹥ ای و︨  ︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳،︋  ﹨ــ︀ی ﹡ــ︣م ا﹁ــ︤اری ︾﹫︣ ﹨﹠︣ی و ︾﹫︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و︠ 
︎︣وژه ﹨︀ی ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫﹊﹩ و ︫︊﹊﹥ داده ﹨︀، ︨︣ور﹨︀- ︋︀زار︀︋﹩ ︾﹫︣ ︫︊﹊﹥ ای و ︾﹫︣ ﹨︣﹝﹩- ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ و ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی ︀︨️ ︨︀︠️ ︨︣د︠︀﹡﹥ 
و ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی ︀ ﹝︖︐﹞︹ ︎︣ورش ﹫﹢ا﹡︀ت و آ︤︋︀ن- ︵︣ا﹩، ︨ــ︀︠️، ﹡︷︀رت، ﹝︪ــ︀وره، ︻︣︲﹥، ﹁︣وش ﹋﹙﹫﹥ ︑︖﹫︤ات ﹋︪ــ︀ورزی- ارا﹥ ی 
﹥ ﹋︪ــ︀ورزان از ﹇︊﹫﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︪ــ︀ورزی، ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت دا﹝﹩-﹋︪ــ︀ورزی، ﹝︧ــ︴ ﹡﹞﹢دن ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی،  ︠︡﹝︀ت︋ 
︣وژه  ﹠︡ی، ︑﹢ز︹ و ﹁︣وش ا﹡﹢اع ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی و دا﹝﹩ ا﹡︖︀م ︵︣ا﹞ ،﹩︀︨︊﹥، ﹡︷︀رت ﹁﹠﹩ و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥︎   ︋﹤︐︧ ﹝︪︀وره- ︑﹢﹜﹫︡، ﹁︣آوری،︋ 
﹨︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ا︻﹛ از ﹁﹙︤ی، ﹢︋﹩، ︨﹠﹍﹩ و ︋︐﹠﹩ ا︋﹠﹫﹥ ︨︊﹉ و ︨﹠﹍﹫﹟، ﹡﹆︪﹥ ︋︣داری و ︑︧︴﹫ ارا︲﹩، ︫﹞︹ ﹋﹢︋﹩ و ︫﹞︹ ر︤ی- ︣︠︡، ﹁︣وش، 
 ﹩︨︡﹠﹞ و ﹩︣ا﹡﹩ ا︋﹠﹫﹥ ︨ــ︊﹉ و ︨ــ﹠﹍﹫﹟، ︑︀︨﹫︧ــ︀ت راه و ︨ــ︀︠︐﹞︀ن- ︵︣ا﹝︻ زه ی﹢ ︀ز ︋︀زر﹎︀﹡﹩ در︖﹞ ︨ــ︀︠️، ︻︣︲﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ،﹩︣ا︵
،︣︠︡، ﹡︭︉ و ا︗︣ا ︎︣وژه ﹨︀ی ︑︀︨﹫︧ــ︀︑﹩ ،ا︋﹠﹫﹥، راه و دا︠﹙﹩ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡︀ ا︻﹛ از ﹨︣ ﹡﹢ع ︨ــ︀زه ︋﹊︀ر ر﹁︐﹥ در آن- ︵︣ا︋ ،️︠︀︨ ،﹩﹫﹠﹥ ︨︀زی 
و ا︗︣ای ︗︡ا︨ــ︀ز﹨︀ی ﹜︣زه ی، ︨ــ︀زه ﹨︀ی ﹁︱︀ ﹋︀ر، ﹝︭︀﹜ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ︋︐﹟ ﹨︀ی ﹡﹢﹟، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ︨ــ︊︤ ︋︀ ﹋﹞︐︣﹟ ا︑﹑ف ا﹡︣ژی، ︑︤﹫﹠︀ت و 
 ️︊︔ ︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ : از ︑︀ر﹞ ︳︋︣︀ن در︮﹢رت ﹜︤وم ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم از ﹝︣ا︗︹ ذ﹝︐︠︀︨ ️︺﹠︮ ﹟﹢﹡ د﹋﹢را︨﹫﹢ن دا︠﹙﹩ و ﹁﹠︀وری ﹨︀ی
︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︫︨︣︐︀ن ﹝︋ ، ︪︩︡ ﹝︣﹋︤ی ، ︋ ﹤﹚﹞ ،︪︡﹞ ︫︣︀ران ، ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ ﹁︣ا﹝︣ز ︻︊︀︨﹩ 
 ️﹫︭﹆﹢﹇﹩ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل   ︫﹤︀﹞︣ ﹑ک ۶٩٠ ، ︵︊﹆﹥ دوم ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٩٧٨٣٣۶٧۶︨  ﹫︡ ﹁︣ا﹝︣ز ︻︊︀︨﹩ ،︎  ﹫︀︋︀ن︫   ︠، ۵۴
﹡﹆︡ی ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ١٠٠ ︨﹛ ١٠٠٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︑︺︡اد ١٠٠ ︨﹛ آن ︋︀ ﹡︀م ︻︀دی ﹝︊﹙︼ ٣۵٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︑﹢︨︳ ﹝﹢︨︧﹫﹟ ︵﹩ ﹎﹢ا﹨﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ︫﹞︀ره ٢٠۵٢-

٨٣۶ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٣١ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︎︀ر︨﹫︀ن ︫︺︊﹥ ︋﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز ﹝︪︡ ︋︀ ﹋︡ ٢٠۵٢ ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️ وا﹜︊︀﹇﹩ در ︑︺︀︮ ︡︊︀ن ︨︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ 
 ﹤︋ ﹩﹢﹠︧ ﹩︱︑︣﹞ ︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٨٨٠٠٠٣٩٠١و ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ﹩﹢﹠︧ ﹩︊︐︖﹞ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︀︱︻ا
 ﹩﹢﹠︧ ﹜︸︀﹋ ︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ︡ت ٢ ︨︀ل و﹞ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٨٨٠٠٠٣٩١١و ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٨٠٠٩٣۴۴٧و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹢﹠︧﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶۶۴۵۵٨٢و ︋﹥ ︨﹞️ 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : 
︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀، ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری  ــ﹀︐﹥،︋   ︨،﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 
 ﹤ ︺﹫︡ ر﹞︀﹡﹩ ده ﹡﹢ی︋  ︀زر︨︀ن آ﹇︀ی︨  ︀︫︡. ا︠︐﹫︀رات ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋  ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩︋   ︫︣﹞ ︀ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︻﹙﹫︣︲︀ ︧ــ﹠﹢﹩ ﹨﹞︣اه︋ 
 ️﹝︨ ﹤ ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٣٢٩٩٣٢۴۶۵︋  ﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹇︀ی ا︧︀ن ار︾﹢ا﹡﹩︋  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹥ ︨ــ﹞️︋  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٠٨٠٠٣۵٨٧٩︋ 
︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡. ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ 

﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. 
(۶٣۵۴٧٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︀ک ︵﹑﹩ ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۴٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٩١۴۶٧
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س 
︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. ٢- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︑﹆﹩ ﹝︡ر ︎﹠︀ه ٠٩۴۵٧۵٧٩٣١ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ر﹡︖︊︣ 
︣ای ﹝︡ت  ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٣ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︺﹠﹢ان︋  اول ا︨ــ︡ آ︋︀د ٠٩٣٨٧۵٢٠۴٩︋ 
٢ ︨ــ︀ل ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ﹨︀د︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٣٣٣١۴٧ و ︠︀﹡﹛ ﹡︧ــ︐︣ن ﹨︀د︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ︉﹢︭︑ ﹤ ــ﹥ ٩٧,١٢,٢٩︋   ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢ ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٠۶٢۵٨٢۴٧١ ۴ -︮   ︫﹤ ﹞︧ــ﹇ ﹩︀﹫︀زی︋  ٠٩٣١۵٩٧٢٠١ و آ﹇︀ی ا︧ــ︀ن︫ 

ر︨﹫︡ . 
(۶٣۵۴٧٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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 آگهی تغییرات شرکت خاک طالئی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13495 و شناسه ملی 10380291467
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای حس��ن هادیان 0940333147 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای احسان شمس��ایی قهیازی 0062582471 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم نسترن هادیان 0931597201 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیده اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء ثابت آقای حسن هادیان و متغییر یکی از اعضای 

هئیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635495(
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی رباط سفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9354 و شناسه ملی 10380251055
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,19 و نامه شماره 98,1221 مورخ 98,4,20 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل 
و نقل داخلی کاالی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علی اصغر اس��حاقی به کدملی 6439486462 برای باقی مانده تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1399,11,15 به س��مت مدیرعامل ش��رکت انتخاب گردید. -کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از 
قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداس��المی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635499(
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آگهی تغییرات شرکت پرتو چخماق طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11981 و شناسه ملی 10380276750 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای احمد 
رضا صفار طبس��ی به ش��ماره ملی 0700342583 و آقای علیرضا عبیری به ش��ماره ملی 1062740270 و خانم عصمت میان بندی به 
شماره ملی 0937925500 - خانم مژگان نوعی خبازان به شماره ملی 0941520315 به عنوان بازرس علی البدل و آقای سید سجاد 

ماجدی زاده به شماره ملی 0383874629 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635470(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایند ماشین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28222 و شناسه ملی 10380436034
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای علی اسکندری ترک به سمت 
مدیر عامل با ش��ماره ملی0943329493 2- آقای احس��ان اس��کندری ترک به س��مت رئیس هیئت مدیره با شماره ملی 
0942512294 3- آقای جهانگیر اس��کندری ترک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی 0930618841 انتخاب 
گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635475(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم سهامی خاص به شماره ثبت 5805 و شناسه ملی 10861005764

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تولیدی 
و صنعتی ایران انش��عاب بش��ماره ثبت46018 و شناس��ه ملی 10100912510 ، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم 
به ش��ماره شناس��ه ملی 14007544628، اتاق اصناف شهرس��تان قم به ش��ماره شناس��ه ملی 14007539214 ، تولیدی 
الس��تیک س��ازی ث ث ث بش��ماره ثبت 365 و شناس��ه ملی 10860952426 و آقای احمد محمدی کاشانی به شماره ملی 

0380848988 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )636173(
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آگهی تغییرات شرکت پرتو چخماق طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11981 و شناسه ملی 10380276750
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: رش��ته ساختمان و ابنیه: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی 
اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها و بهره برداری و نگهداری 
از موارد فوق رش��ته آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، س��دها و س��اختمان نیروگاه آبی، سازه های هیرولیکی و تونل های 
آب و مخازن آب و ش��بکه های توزیع آب ، تاسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب ، ایس��تگاههای 
پمپ��اژ آب و فاض��الب بزرگ، ش��بکه ه��ای جمع آوری و انتق��ال فاضالب، کانالهای انتقال آب و ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی، س��ازه های 
دریایی و س��احلی، احداث حوضچه ها و اس��تخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب و     
بهره برداری و نگهداری از موارد فوق. رش��ته صنعت و معدن: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیس��ات و تجهیزات صنایع غذایی، 
صنایع تبدیلی، نس��اجی، پوش��اک، چرم، چوب، شیشه، سلولزی، کانه آرایی، اس��تخراج، فرآوری، متالوژی استخراجی ، ذخیره، تبدیل مواد 
خام و تولید در صنایع پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی) آهن و فوالد، غیرآهنی و فرآورده های 
فلزی( ، س��ازه های صنعتی ) به جز س��ازه های س��اختمانی (، تجهیزات هیدرومکانیک، کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها، تاسیسات صنعتی 
جانبی، تولید وس��ایل آزمایش��گاهی و دارویی، کارخانجات تولید وس��ایل حمل و نقل، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف 
ان��رژی، صنعت حمل و نقل، اتوماس��یون صنعتی ش��امل کنت��رل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، میترینگ، اس��کادا و نظای��ر آن و بهره برداری و 
نگه��داری از موارد فوق. رش��ته نی��رو: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط ب��ه تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، ش��بکه های 
برق و تاسیس��ات برقی، پس��ت های توزیع و الکترونیک عام و خاص و بهره برداری و نگهداری از موارد فوق. رش��ته تاسیسات و تجهیزات: 
در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ش��بکه گازرس��انی ش��هری، تاسیس��ات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیس��تم های سرد کننده 
س��اختمان، تاسیس��ات و تجهیزات ساختمان ) آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 
کوچک ، وس��ایل انتقال ) آسانس��ور پله برقی ( سیس��تم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و س��لف سرویس و رختشویخانه، 
سیس��تم های ارتباطی ، ش��بکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی) سندبالست( ، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاههای پمپاژ 
آب و فاض��الب کوچک و بهره برداری و نگهداری از موارد فوق. رش��ته ارتباطات و فن��اوری اطالعات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
بخش ICT شامل مخابرات صوتی، تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های زیرساختی 
و خدماتی شامل پستی، مخابراتی، شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، اینترنت و اینترانت و بهره برداری و نگهداری از موارد فوق. رشته 
نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع 
و تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت 
و ایس��تگاه های تقویت فش��ار گاز ، س��ازه های دریایی نفت و گاز و بهره برداری و نگهداری از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635476(
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آگهی تغییرات شرکت راستین کان شرکت تعاونی به شماره ثبت 7248 و شناسه ملی 10380230513
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,10,15و نامه ش��ماره280031مورخ97,12,25 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1-صورتهای مالی90 الی 96 به تصویب مجمع رسید 2-علیرضا امیر حسنخانی 
0859276104 و محم��د هدایت 0938915959 و س��ید مرتضی مجتبی زاده 0859242307 به س��مت اعض��ای اصلی هیئت مدیره و 
محمدرضا امیر حس��نخانی0859261913 و محمد ضیائیان قاس��م زاده 0932886401 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال تعیین شدند 3-محمدحسین حافظی093201010 بسمت بازرس اصلی و مجتبی جابری 0946342880 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635456(

/ع
98
09
33
0

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایند ماشین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28222 و شناسه ملی 10380436034
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای امید افشار وحید 
به ش��ماره ملی 0943318890 به عنوان بازرس اصلی و خانم مهس��ا محس��ن پور به شماره ملی 2200469659 به عنوان بازرس علی 

البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
1- آقای علی اسکندری ترک به شماره ملی0943329493 2- آقای احسان اسکندری ترک به شماره ملی 0942512294

 3-آقای جهانگیر اس��کندری ترک به ش��ماره ملی 0930618841 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند ترازنامه سود و زیان سال 1397 به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635459(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 30 مهر 1398  23 صفر 1441 22 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9093 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
گزارش مرکز آمار از بازار مسکن تهران در بهار 98

رکورد افزایش اجاره بها در 6 سال اخیر شکسته شد
بررســی گزارش اخیر مرکز آمار از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در بهار 98 
نشان می دهد، افزایش اجاره بها در 6 سال اخیر بی سابقه بوده است و الزم است 
متولیان بخش مسکن در تولید مسکن به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی 

بازنگری کنند.
مرکز آمار گزارشــی از تحوالت بازار زمین و مســکن در بهار 98 در شــهر تهران 
را منتشــر کرد. براساس این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه هاي معامالت ملکي در شهر تهران 13.09 
میلیون تومان بوده اســت که نسبت به فصل گذشــته 22.7 درصد و نسبت به 
بهار سال گذشــته 109.6 درصد افزایش داشته است. اما نکته قابل توجه در این 
گزارش افزایش شــدید قیمت زمین و واحد کلنگی در مقایسه با افزایش قیمت 
واحد مسکونی اســت. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ســاختمان مســکونی کلنگی در شــهر تهران 16.96 میلیون تومان بوده 
 است که نسبت به فصل پیش 16.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته

174.6 درصد افزایش داشته اســت. یعنی افزایش بهای زمین در یک سال اخیر 
نزدیک دوبرابر افزایش بهای مسکن بوده است. همچنین متوسط مبلغ اجاره ماهانه 
به عالوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مســکونی در 
شهر تهران 40.26 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل پیش 17.4 درصد و 

نسبت به فصل مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.
از بررسی داده های موجود در این گزارش و همچنین گزارش فصل های پیش مرکز 

آمار از تحوالت بازار مسکن در شهر تهران، نکات زیر قابل استخراج است:
رکورد تورم اجاره بها شکسته شد: بررسی داده های مربوط به افزایش قیمت 
فصلی اجاره بها از بهار 92 تا زمستان 97 نشان می دهد، تورم نقطه به نقطه اجاره بها 
هیچ گاه از 31 درصد تجاوز نکرده است. اما تورم اجاره بها در بهار 98 به 35 درصد 
رسیده که رکوردی در 6 سال اخیر محسوب می شود. این افزایش شدید نشان از 
فشار مضاعفی است که مستأجرانی که در این فصل مجبور به انعقاد قرارداد اجاره 
بوده اند، متحمل شدند. الزم به ذکر است هزینه مسکن، بیشترین سهم را در سبد 
هزینه های یک خانواده تهرانی دارد؛ به طوری که به صورت متوسط 50 درصد از 
درآمد خود را برای تأمین مســکن هزینه می کنند و افزایش شدید آن مشکالت 

بسیاری برای مستأجران به همراه دارد.
ضرورت بازنگری در تولید مسکن به شیوه مشارکتی: وقتی افزایش قیمت 
زمین بسیار بیشتر از افزایش قیمت مسکن است، انگیزه زیادی برای تأخیر و طول 
دادن پروژه ها توسط انبوه سازان در پروژه های مشارکتی ایجاد می کند، به خصوص 
اگر واحدها قرار باشــد در زمین های دولتی ایجاد شود. ماجرا از این قرار است که 
در بعضی از قراردادهای اخیر دولت، تأمین زمین بر عهده دولت و ساخت مسکن 
با انبوه ساز است و در نهایت هر یک سهم خود را برمی دارند و واحدهای خود را با 
قیمت بازار به مردم می فروشند. در این مدل با توجه به اختالف شدید بین افزایش 
قیمت زمین و سایر نهاده ها، هرچه زمان ساخت پروژه ها بیشتر طول بکشد، آورده 
دولت بیشتر می شود، در حالی که سهم نهایی آن تغییری نمی کند. در نتیجه انگیزه 
کافی برای انبوه ساز وجود دارد تا به بهانه های مختلف پروژه ها را با تأخیر به انجام 
برساند. این تأخیر در پروژه ها سبب می شود برنامه ریزی ها و تسهیالت در نظر گرفته 
شده توسط دولت به موقع به سرانجام نرسد و نتواند تأثیر مهمی بر نابسامانی های 
بازار مســکن بگذارد. البته این تنها ایراد پروژه های مشارکتی نیست. مالک شدن 
انبوه سازان در بخش قابل توجهی از واحد ها می تواند تبعاتی چون افزایش قیمت 
این واحدها و عدم عرضه به موقع واحدهای تکمیل شده را نیز در پی داشته باشد. 
برای جلوگیری از این اتفاقات، وزارت راه و شهرسازی می تواند به جای تولید مسکن 
به شیوه مشارکتی که در آن انبوه سازان مالک بخشی از واحدها می شوند، آن ها را 
از یک واسطه مالکیتی به یک واسطه مدیریتی تبدیل کند که فقط در نقش یک 
سازنده باشند. در این صورت آن ها که فقط اجرت تولید و ساخت خود را خواهند 
گرفت، انگیزه بسیاری برای تولید به موقع و سریع واحد ها خواهند داشت. عالوه بر 
این اگر دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که خانواده ها هزینه ساخت را پرداخت و 
هزینه زمین را پس از تحویل واحدهای مسکونی خود به صورت اقساط به دولت 
پرداخت کنند، بسیاری از خانواده های مستأجر می توانند از واحدهای ساخته شده 

در طرح اقدام ملی تولید مسکن استفاده کرده و صاحب خانه شوند.

میزان معامالت و گردش مالی در این حوزه به شدت کاهش یافته است

کوچ سوداگران از بازار مسکن
 اقتصاد/ زهرا طوسی  هر چند گزارش تحوالت 
قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار97 
تا 98 نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور 
175درصد، آپارتمــان 110درصد و اجاره بها 35 
درصد رشــد داشــته اســت، اما با کاهش میزان 
معامالت و گردش مالی این حوزه به نصف، به نظر 
می رسد اوضاع بازار مسکن به نفع متقاضیان تغییر 

کرده است.
مشاوران امالک می گویند، از اوایل تابستان امسال 
اوضاع بازار مسکن به نفع متقاضیان تغییر کرده و 
نشســت ها معموالً به دلیل عقب نشینی خریداران 
لغو می شــود. بنابر آنچه وزارت راه و شهرســازی 
اعــالم کــرده ارزش ریالی معامالت مســکن در 
تابستان امسال نسبت به فصل بهار، کاهش 48.2 
درصدی داشته که نشان می دهد گردش مالی این 
بازار در تابســتان امسال نسبت به بهار 98 حدوداً 
نصف شده است. این روند نزولی در شهریور به افت 
73 درصدی تعداد معامالت و 61 درصدی ارزش 

ریالی معامالت مسکن انجامیده است.

  تغییر قیمت ها مطابق میل خریدار
بــا وجود روند نزولــی معامالت و گــردش مالی 
از ابتــدای ســال در این حوزه، مشــاوران امالک 
می گویند هنوز هم برخی از فروشــندگان در برابر 
شکســت قیمت ها مقاومت می کننــد و حاضر به 
کاهش قیمت پیشنهادی خود نیستند، البته این 
افراد در صورت وجود مشتری دست به نقد خیلی 
زود از قیمت  پیشنهادی خود پایین آمده و چه به 
لحاظ قیمتی و چه از نظر نحوه پرداخت، شــرایط 

خود را با متقاضی خرید تطبیق می دهند.
بــازار اجاره بها، اما انگار منطــق دیگری دارد، به 
طوری که نسبت به تثبیت و کاهش قیمت مسکن 
بی اعتنا بوده و مسیر خود را ادامه می دهد. بسیاری 
از مالکان معتقدند با افزایش قیمت مسکن، اجاره 
بها نیز باید افزایش پیدا کند تا برابری نرخ خرید و 
فروش با نرخ اجاره رعایت شده باشد، اما در چند 
ماهی که قیمت مســکن روند نزولی گرفته حاضر 
نیستند از اجاره ها بکاهند.بیشترین مقدار کاهشی 
که در اجاره ها اتفاق افتاده است، به گفته مصطفی 
قلی خسروی، رئیس اتحادیه امالک کشور به 10 
تا 15 درصد محدود می شــود که در همه جا نیز 

صدق نمی کند.

 رابطه خروج تقاضای سوداگرانه با قیمت ها 
مهدی غالمی، کارشــناس 
با  بازار مسکن در گفت و گو 
خبرنگار ما می گوید: بعد از 
آن افزایش شدید قیمتی در 
بازار مسکن که نرخ ها را به 

ویژه در شهرهای بزرگ به نقطه اوج خود رساند، 
این انتظار وجود داشت که قیمت ها در سراشیبی 
قــرار گیرد، چون در چنین شــرایطی بخشــی 
از تقاضاهــای ســوداگرانه که دنبال ســودهای 

کوتاه مدت بودند از این بازار خارج می شوند.
وی با اشــاره به اینکه ســفته بازان معموالً موقع 
رشــد قیمت ها وارد بازار هدف شــده و در اوج 
قیمت هــا از آن بازار خــارج می شــوند، افزود: 
ســوداگران طبق پیش بینی ها می دانند که بازار 
مســکن دیگر بازدهی مورد انتظارشان را ندارد، 
به همین دلیل برای خارج کردن پولشــان از این 
عرصــه اقدام به فروش امالکشــان کرده اند، این 
عرضه ای که اکنون اتفاق افتاده به واسطه فروش 

امالک در این بخش است. 
وی معتقد است: تا زمانی که ما سیاست ها و اقدام 
اساســی مناســبی در این حوزه نداشته باشیم، 
نمی توان توقع داشــت قیمت ها کاهش جدی و 

پایداری داشته باشند.

 پیروی اجاره از شیب نرخ تورم عمومی 
غالمــی در زمینه علت افزایــش اجاره بها در حین 
کاهش قیمت مسکن نیز می گوید: اجاره بها بیشتر 
با نرخ تورم عمومی رابطه مستقیمی دارد، اگر رفتار 
بازار اجاره بهای مسکن را رصد کنیم، متوجه می شویم 
قیمت آن بر خالف خرید و فروش که هر چهار سال 
یک بار دچار رونق و رکود می شــود، ســاالنه از یک 
رشد مشخص مطابق با نرخ تورم برخوردار است، به 
همین دلیل هیچ گاه افزایش 100 درصدی که در بازار 
مسکن اتفاق می افتد در این بازار روی نمی دهد، ولی 
همواره از شیب نرخ تورم عمومی پیروی کرده و ادامه 
پیدا می کند. بدین ترتیب با کاهش تورم انتظار می رود 

نرخ اجاره بها نیز متعادل تر شود.

 تنها راه برون رفت از رکود
 کاستن از دامنه سود 

دکتر فاطمــی عقدا، رئیس 
اسبق مرکز تحقیقات مسکن 
وزارت راه و شهرســازی نیز 
در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
می گوید: قیمت مسکن مانند 

بقیه اقالم هم تابعی از تــورم و نقدینگی موجود در 
جامعه است، هم تابع عواملی که در تولید و ساخت 

مسکن دخالت دارند. 

وی می افزاید: در شرایطی که دستمزد نیروی انسانی 
و مصالح افزایش پیدا کرده، قیمت تمام شده مسکن 
در کشور نباید کاهش محسوســی داشته باشد؛ با 
رکودی که بر این بخش اقتصاد حاکم شده، مجبور 
اســت برای برون رفت از ایــن وضعیت راهکارهایی 
را پیــدا کند و یکی از ایــن راهکارها کاهش قیمت 
و کاســتن از دامنه سودی است که سازندگان برای 

خودشان متصور هستند.

 مالکان در مقابل تقاضای بازار کوتاه 
می آیند 

وی با بیان اینکه اگــر عرضه کننده در مقابل تقاضا 
سرســختی نشــان دهد، در بن بست رکود متوقف 
می شــود، تأکید می کند: به همین دلیل نخستین 
گامی که برای خروج از رکود و راه انداختن بازار برای 
مالکان متصور اســت، این است که در مقابل تقاضا 
کوتاه بیایند و کاهش قیمت داشته باشند؛ از طرف 
دیگر انتظار می رفــت پس از جهش بلندی که نرخ 

مسکن داشــت و منطقی هم 
نبود، بازار خــودش را متعادل 
کرده و مطابق با تورم یا قیمت 
مصالح و انرژی به روزرسانی شود 
و به نظر می رسد این روند هنوز 
ادامه داشته باشــد و قیمت ها 
کاهش بیشــتری از خود نشان 

دهند.
وی دربــاره 35 درصد تورم در 
بخش اجاره می افزاید: اجاره تابع 
و درصدی از بهای ســاختمان 

اســت، به علت تورمی کــه ایجاد شــد و افزایش 
قیمت هایی که داشــتیم، اجاره بها نیز جهش هایی 
داشــت؛ از طرف دیگر این بــازار تابع قانون خاصی 
نیست و مشاوران امالک به صورت سازمان یافته در 
آن دخالت ندارند، برای همین بین مستأجر و مالک به 
شکل مفاهمه حل و فصل می شود و در برخی مواقع 
از منطق خاصی نیز پیروی نمی کند. از سوی دیگر 
این بازار به صورت فصلی از اوایل خرداد شروع شده و 
معموالً تا پایان تابستان به کمترین حد خود می رسد، 
بنابراین مدت زمان محدود جابه جایی مســتأجران 
سبب می شــود مؤجرها بتوانند به نفع خود از این 
بازار بهره برداری و قیمت های پیشنهادی خود را به 

مستأجران تحمیل کنند. 

وی تأکید می کند: ساماندهی بخش اجاره در کشور 
مغفول مانده است و دولت به طور جدی به این عرصه 
وارد نشده و کنترل و نظارتی روی آن ندارد؛ به همین 
دلیل این بخش افسارگســیختگی خودش را دارد و 
تا زمانی که با سازماندهی کردن مشاوران امالک به 
نظارت بر این بخش وارد نشویم این بازار بدون متولی 

به راه خودش ادامه می دهد.

 ادامه ریزش قیمت ها تا پایان سال
به گفته حسام عقبایی، نایب 
رئیس مشاوران امالک سمت 
و سوی بازار مسکن از منظر 
قیمت نزولی شده و همچنان 
با ایــن رویه پیش می رود. به 

گفتــه وی، قیمت ها در متراژ های باال تا 40 درصد و 
در متراژ های کوچک تا مرز 30 درصد کاهش یافته 
و ریزش قیمت ها و روند نزولی معامالت همچنان تا 

پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره بــه اینکــه مؤجران 
توقــع دارند اجاره بهــای واحدهای 
مسکونی شــان متناســب با قیمت 
مسکن رشد پیدا کند، می گوید: با این 
حال درآمدهای مستأجران متناسب 
با رشــد قیمت در بازار رهن و اجاره 
نیســت. به این معنا که نمی توانند 
درآمدهــای خود را با میزان رشــد 
اجاره بها تطبیق دهند. حداکثر رشد 
درآمد کارمنــدان و کارگران 10 تا 
20 درصــد بوده اســت که همین 
ســبب شده قدرت اجاره آن ها کافی نباشد، در عین 
حال به دلیــل پایان یافتن فصل نقــل و انتقاالت 
انتظار می رود تا 15 درصد از نرخ  اجاره بها نسبت به 
تابستان کاسته شود. عقبایی می افزاید: دولت باید با 
همکاری بخش خصوصی به تولید مسکن استیجاری 
بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضی می تواند در این 
حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره بها 
برقرار شود. همچنین دولت باید با کمک انبوه سازان 
به ســاخت واحدهای مسکونی استیجاری مشابه با 
کاری که دولت هــای اروپایی برای کنترل اجاره  بها 
انجام می دهند، اقدام کند. چنین روش هایی می تواند 
در کاهش اجاره بها مؤثر باشد، نه اینکه مدت زمان 

قرارداد اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند.

درآمدهای 
مستأجران متناسب 
با رشد قیمت ها 
نیست و  نمی توانند 
 خود را با میزان 
رشد اجاره بها 
تطبیق دهند

بــــــــرش

عملیات اجرایی ساخت ۱۸ هزار مسکن محرومان در چهار استان آغاز شد      تسنیم: معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آغاز ساخت ۱۸ هزار واحد مسکن محرومان روستایی در استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و لرستان خبر داد. عزیزاهلل مهدیان با اشاره به مصوبه دولت برای پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی اظهار کرد: بنیاد مسکن به خانواده ها در ازای آسیب به هر 

واحد مسکونی خسارت پرداخت می کند و معیار پرداخت تسهیالت، خانوار هم نیست.

گزارش تحلیلی

    صفحه 6

«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ »
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ را از ﹏ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︪ــ︣وح ذ﹎︣  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︀︋ــدر ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︫︡ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب ﹝︪ــ
︣﹎ــ︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ،︡︀﹝﹡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ ︋︣﹎ــ︤ار
د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︗️ ︨ــ︀︣ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس WWW.SETADIRAN.IR  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ . ﹐زم ا︨ــ️ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡ . 
 ﹤  ︋﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣آ﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎  ــ︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٧/٢٩ ﹝﹩︋  ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر در︨ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
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مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين
شركت در

مناقصه به ريال
رتبه و رشته مورد نياز

 محل
 تأمين
اعتبار

نوع تضمين شركت در 
مناقصه

1
احداث حوضچه، اتاقك و ابنيه سرچاه 
و اجراى كروكى هاى پراكنده خطوط 

انتقال آب چاه هاى سطح شهر مشهد
1819/435/095/095972/000/000 ماه2098005129000014
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2
تكميل خطوط جمع آورى آب چاه هاى 

1884/647/189/9364/233/000/000 ماه2098005129000015پهنه A پروژه نبى اكرم (ص)

3
شبكه انتقال پهنه S و خط 1000 م.م 

1832/147/843/7571/608/000/000 ماه2098005129000016بولوار ميثاق  

4

عمليات خريد تجهيزات و  اجرا،                
راه اندازى و تست تجهيزات الكتريكال 

،كنترلى و ابزاردقيق ايستگاه پمپاژ 
سدطرق- طرح انتقال سد دوستى از 

ايستگاه پمپاژطرق تا سدطرق  

6 ماه2098005129000017
14/515/552/650

(بابت اجرا)
5 نيرو2/776/000/000

﹝﹙️ و﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از︑︀ر ٩٨/٧/٢٩ ﹜︽︀️ ٩٨/٨/۴ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋︀ر﹎︢اری و در د︨︐︣س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.
︠︀︑﹞﹥ دوره ︋︀ر﹎︢اری، ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨︀ل ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) :  ﹝﹢رخ ٩٨/٨/١٨ .

 . ٣٧٠٠٨١٢۴ : ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ︀﹀︋︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹡︊︩ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، ︫︣﹋️ آ﹫︠ ،︪︡﹞ : ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۹۴
۴۷

/ع
۹۸
۰۹
۴۵
۲

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى (به صورت فشرده)
 خريد و اجراى كفپوش اپوكسى پروژه پاركينگ مجد

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣داری ﹨︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد، ︻﹞﹙﹫︀ت 
 ﹅︣︵ را از ︪︡ــ﹞ ︣و ا︗︣ای ﹋﹀︍﹢ش ا︎﹢﹋︧ــ﹩ ︎︣وژه ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹝︖︡ در ︫ــ ︡︣︠

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا︗︡ان ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.
 ︋ــ︣ ا﹟ ا︨ــ︀س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ 
﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡︀﹝﹥ از ﹝﹢رخ ٣٠ ﹝︣﹝ــ︀ه ︑︀ ۶ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨ ﹨﹞﹥ روزه در ︨ــ︀︻︀ت اداری از 
٧:٣٠ ا﹜﹩١۴︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹝︪︡، ︋﹢﹜﹢ار ︎﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان 
︀ً ﹝﹙️ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ،︡وی، ﹡︊ــ︩ د﹐وران ٧﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︫ــ
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨ــ️ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ﹝﹢رخ ٢٠ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت در 

︨︀︻️ ١۵:٠٠ ا﹟ روز ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹩﹝﹫︫ ︦︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ ادر﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٧٩٠ و 

١٠٣٨٠٣٠۴٢٠٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇︀ــ︀ن ﹝﹞︡ر︲︀ ︠︀﹜ــ﹅ ︎﹠︀ه 
ش ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٧۶۴٢٣٩٨ و ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ︎﹢ر﹇﹠︊︣ 
ش ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٣٠٨۶٧٠٩ ︋ــ﹥ ︑︣︑﹫ــ︉ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل 
﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ ٢-روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 
﹇ــ︡س ︗ــ️ درج آ﹎ــ﹩ ﹨ــ︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ 
﹎︣د︡ . ٣-︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ︀ل ١٣٩٧ 

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

(۶٣۵۴٩٣)

/ع
۹۸
۰۹
۴۲
۷

 ﹟︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ آ︋︐﹫﹟ رز﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۶٢٨ و 

١٠٣٨٠٣٧۵٩۵٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
﹠︀ه ش ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۶۴٢٣٩٨   ︎﹅﹛︀ ︫︡ : ﹝﹞︡ر︲︀︠ 
 ﹤ ﹢ر﹇﹠︊︣ ش ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٠٨۶٧٠٩︋  و ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏︎ 
︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 
﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ 
ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗ــ️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ 
 ﹤ ــ︀ل ١٣٩٧︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨  ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹎︣دــ︡ .︮ 

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

(۶٣۵۴۶١)

/ع
۹۸
۰۹
۳۹
۸

 ﹩﹞︀︨ ︣ات ︫︣﹋️ زر︨﹢ی ﹎︣م دره﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۶٣٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

 ١٠۶٨٠٠۴٣٢٨٠
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡: ︨︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 
 ١٠٠٠٠ ﹜︨ ︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ٣٢٧٣٢٧٠٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞
 (︡︡︗ ︡ار﹞︀آورده ﹡﹆︡ی ︨ــ ) ﹅︣︵ از ﹩﹛︀ر
ا﹁︤اــ︩ ︀﹁️ ﹋ــ﹥ ︋︣ا︋︣ ﹎﹢ا﹨﹩ ︋︀﹡﹊﹩ ︫ــ﹞︀ره 
٩٨,٣٢۶ص,٣٨٠١ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٧ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ 
︎︀︨ــ︀ر﹎︀د ︫ــ︺︊﹥ ︫ــ︣﹋︣د ︑﹞︀م آن ︋﹥ ︧︀ب 
︫ــ︣﹋️ وار︤ ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ . ﹜︢ا ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

 .︡ا︮﹑ح ﹎︣د ﹢﹡ ﹟︡︋ ﹤﹞︀﹠︨︀︨در ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل 

و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۶٣۶۴۶۴)

/ع
۹۸
۰۹
۴۵
۹

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︠﹢درو ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س –︋﹠︤ ﹝︡ل ١٣۶٢ ︋﹥ 
﹑ک ٨٢۴ ع٧٢ ا︣ان ١٢  ﹞︀ره︎   ︫﹤ ر﹡﹌ آ︋﹩ – ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ︋ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ ٣٧٩٣٩١۵٠۴١٢٢٧٧ و︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
٣٣۴٩١١١٠٠٧۴۶٧٧︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ا﹠︖︀﹡︉ ︨ــ﹫︡ ا︋﹢︵︀﹜︉ 

ر﹁︀﹨﹩ ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۹
۴۵
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩، ﹋︀رت ︠﹢درو ︠﹢دروی ︎︥و٢٠۶ 
اس دی ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 163B008313 و︫  ۶٩٧ن٨٨ ا︣ان ٨٨︫ 
︫︀︨ــ﹩ NAAP41FD5EJ675194 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︣︲﹫﹥ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ︑﹢﹋﹙﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۹
۴۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و ︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩  ︨﹢اری ﹨︀چ ︋﹉ 
︨﹫︧︐﹛ ر﹡﹢ ︑﹫︌  SANDERO-AT  ﹝︡ل ١٣٩۵ ︋﹥  ر﹡﹌ 
 K4MC697RO62796  ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫﹤ ︨﹀﹫︡ - رو︾﹠﹩   ︋ 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  NAPBSRBYAG1031785 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
از در︗ــ﹥  ︎ــ﹑ک ۵۴- ٢٣۴ ل ٧۶ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۹
۴۷
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︊︤،︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩  ︣گ︨  ــ︀﹝﹏ ﹋︀رت،︋  ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝ــ︡ارک︫ 
و﹝︀﹜﹊﹫️،︋﹫﹞ــ﹥ ﹡︀﹝﹥ وا﹡ــ️ ︎﹫﹊︀ن  ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ 
﹑ک ٩٩٣ ط ١١ اــ︣ان ۵٢ ش : ﹝﹢︑﹢ر:  ــ﹞︀ره︎  ︨ــ﹀﹫︫︡ 
 NAAA36AAXAG220761 ﹩︨︀︫ ١١۴٨٩٠٢۶٨۶٠ ش
: ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ ︻︴︀︨ــ︺︀دت ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ /ع
۹۸
۰۹
۴۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡اری ا﹑م (﹡﹢︋️ دوم) 
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٩٨/٠٧/٣٠

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨ــ︐︀﹡︡اری ا﹑م  رأس ︨︀︻️ ١۴روز دو 
︡و﹇﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏  ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ا︨ــ︐︀﹡︡اری ا﹑م وا﹇ــ︹ در ا﹑م – خ آ️ ا...︮   ︨﹏﹞ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ  ١٣/ ٩٨/٠٨ در
 ﹩︡︋ .︡﹠﹡︀ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ﹢︱ ــ﹢ر﹋︢﹞ ﹏﹞ ــ︡ ﹋﹥ در روز ﹝﹆ــ︣ر و در﹝﹫﹍ــ︣دد. از ︻﹞ــ﹢م ا︻︱ــ︀ء د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ
ا︨ــ️ ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء در ︗﹙︧ــ﹥ ︲︣وری و در ︮﹢رت ︻︡م ︱﹢ر ︋︣ا︋︣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ا︻︐︣ا︲﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ 
﹥ ︀﹝﹡ ﹉﹠︡ه  ﹢د را︋  ﹢د. ︲﹞﹠︀ً  ﹨︣ ︻︱﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨ــ︐﹀︀ده از ــ﹅ رأی︠  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ﹝︐ــ︢ه در ﹝︖﹞︹ ﹝﹣︔︣ ﹡﹢ا﹨︡︋ 
︑ــ︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر از ﹝﹫ــ︀ن ا︻︱︀ء و ︀ ︠ــ︀رج از ا︻︱︀ء وا﹎ــ︢ار ﹋﹠︡. ﹝﹏ ︋︣ر︨ــ﹩ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹨︀ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡ــ﹩ وا﹇︹ در 
︀ً ﹋︀﹡︡︡ا﹨︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ︗️ ︔︊️ ﹡︀م و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ﹝︣︋﹢ط ︑︀  ا︨ــ︐︀﹡︡اری ا﹑م ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︲﹞﹠
 ︦﹫︤ارش ︑﹢︨︳ ر﹎ ﹤د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١-ارا .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در ا︨ــ︐︀﹡︡اری ﹤  ︋٩٨/٠٧/٢٣ ︀ر︑

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢-ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹩ ٣-﹝︃﹝﹢ر️ ︔︊️ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︋ ﹤﹚︮︀︣ه
در︠﹢ا︨️ ︨ ﹜︖﹠︎ ﹉︀﹝︡اران

/ع
۹۸
۰۹
۴۶
۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ را︨︐﹫﹟ ﹋︀ن ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٢۴٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٣٠۵١٣
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١۵ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره٢٨٠٠٣١﹝﹢رخ٩٧,١٢,٢۵ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡: ︻﹙﹫︣︲︀ ا﹝﹫︣ ︧ــ﹠︀﹡﹩ ︋︧ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫️ ﹝︡ــ︣ه و ﹝﹞︡ ﹨︡ا️ ︋︧ــ﹞️ ﹡︀ــ︉ ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ︨ــ﹫︡ ﹝︣︑︱﹩                                            
︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ - آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝︣︑︱﹩ ﹝︖︐︊﹩ زاده ﹋︡﹝﹙﹩: ٠٨۵٩٢۴٢٣٠٧ ︋﹥ ︨﹞️   ︨﹤ ︣ای ﹝︡ت︨  ﹝︖︐︊﹩ زاده ︋︧ــ﹞️ ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡ - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︑︺︡ اور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉،︨﹀︐﹥ و ︋︣ات ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ︨﹫︡ ﹝︣︑︱﹩                       
﹝︖︐︊﹩ زاده (﹝︡︣︻︀﹝﹏) و ﹝︐︽﹫︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ا﹝﹫︣ ︧ــ﹠︀﹡﹩ (ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه) ︀ ︨ــ﹫︡ ﹝︣︑︱﹩ ﹝︖︐︊﹩ زاده (﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه) ﹨﹞︣اه 

︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨️. 
(۶٣۵۴۶٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۹
۴۱
۵
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تصویب الیحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت   فارس: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان شهرستان تویسرکان اظهار 
کرد: الیحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب و نهایی شده و به  زودی در صحن دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به مجلس ارائه شود. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش  

و پرورش در مورد الیحه بودجه۹۹ گفت: اجرای سند تحول بنیادین و تأمین معیشت فرهنگیان، محورهای اصلی بودجه آموزش  و پرورش در سال آینده است.

یک نماینده مجلس خبر داد
شکایت فراکسیون زنان از افزایش نیافتن حقوق سربازان

ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس 
از شکایت اعضای فراکســیون زنان از 
سازمان برنامه و بودجه به دلیل افزایش 
نیافتن حقوق سربازان وظیفه مطابق با 

قانون خبر داد.
پروانه مافی در فضای مجازی نوشــت: 
۱۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه ای 

به هیئت رئیسه، خواســتار اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر 
اســتنکاف ســازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون در خصوص افزایش حقوق 

سربازان وظیفه در لوایح بودجه سالیانه شدند.
حقوق سربازان وظیفه باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان 
نیروهای مســلح باشد که ســازمان برنامه و بودجه با نقض قانون از اجرای آن 

استنکاف ورزیده است.
وی در ادامه متذکر شده است: در پی این نامه، هیئت رئیسه مجلس، موضوع را 
به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع داده تا در مدت ۱۰ روز، گزارش 

خود را ارائه کند.

پیش بینی رتبه جمعیتی ایران در سال ۲۰۲۴
 ترکیه از ما سبقت می گیرد

یورونیوز  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، 
رتبه جمعیتی کشورمان در سال ۲۰۲۴ 

را پیش بینی کرد.
به گــزارش صنــدوق بین المللی پول، 
جمعیت ایران در سال های اخیر بیش 
از همه با ترکیه تشدید مقایسه می شود. 

در حالی که در سال ۲۰۱۹ هر دو کشور دارای جمعیتی بیش از ۸۳ میلیون نفر 
هستند، ایران تنها به خاطر اختالفی کمتر از ۲۵۰هزار نفر در جایگاه هفدهمین 

کشور پرجمعیت جهان قرار گرفته است.
پیش بینی این صندوق حاکیســت ایران تا سال ۲۰۲۴ میالدی با واگذار کردن 

جایگاه خود به ترکیه، باالتر از آلمان در رتبه ۱۸ جهان قرار می گیرد.
میان کشورهای جهان اتیوپی و کنگو با رشد باالی جمعیت، خود را به جمع  ۱۸ 
کشور پرجمعیت جهان اضافه کرده اند و در مقابل، آلمان، تایلند، ایتالیا، انگلیس و 

فرانسه از این فهرست کنار رفته اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها عنوان کرد
آتش سوزی ۱۵ هزار هکتار جنگل در ۶ ماه

میزان: فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
گفت: در ۶ ماه گذشته در جنگل های 
طبیعی ۳۳۰ مورد حریق داشتیم که به 
۲هزار و ۳۰۰ هکتار از جنگل ها آسیب 
وارد شــد. در جنگل های دست کاشت 
هم ۱۱۸ فقره آتش سوزی داشتیم که  

آن ها هم حدود ۶۰۰ هکتار صدمه دید. سرهنگ علی عباس نژاد گفت: با پوشش 
مناســب مراتع و بی احتیاطی مردم یک هزار و ۲۰۰ مورد آتش ســوزی مراتع 

داشتیم که حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار هکتار از مراتع هم دچار آسیب شد.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: نتوانستیم 
از امکان اطفای حریق هوایی اســتفاده کنیم که همین موضوع سبب گسترش 
آتش سوزی در خیلی از جنگل ها و مراتع شد و علت آن هم این بود که نتوانستیم 

بودجه ای که دولت قول داده بود را تحویل بگیریم.

 جامعه/ محمود مصدق  هرچند برخی از کاسب های امروز 
به  حاضر  راحتی  به  دیگر  قدیمی شان  هم صنفان  برخالف 
نسیه فروشی نیستند اما هنوز بین این قشر هستند کسانی که 
اقتصادی خانواده ها، به مشتریان خود سخت  با درک شرایط 
نمی گیرند و به آن ها جنس نسیه می فروشند. کاسب هایی که 
مثل قدیمی ها دفتر ثبت خرید و فروش نسیه در محل کارشان 
دارند. دفتری که گاهی نام صدها نفر در آن آمده است. البته 
این گونه کاسب ها و دفترها را نمی توان به راحتی هر جایی پیدا 
کرد. برای دیدن آنان باید از مناطق مرفه نشین شهرها جدا شد 

و رفت به سوی مناطق و محالت محروم.

 نسیه به یک شرط
»حاج رجب«، صاحب فروشگاهی در حوالی راه آهن خیلی رک و 
پوست کنده همان ابتدا می گوید: نسیه می فروشیم اما نه به هر 
کسی. یعنی اگر طرف از همسایه ها و آشنایان باشد یا در محل 
اعتبار داشته باشد، یا آدم معتبری او را ضمانت کند آن وقت به 

چنین شخصی نسیه می دهم.
بعد دفتر خرید و فروش مغازه اش را نشان می دهد و می گوید: 
از من  از کسانی که جنس نسیه  در این دفتر اسم ۲۰۰ نفر 
مالی  لحاظ  از  خیلی هایشان  است.  آمده  کرده اند،  خریداری 
ضعیف هستند. یعنی شاید بدهی شان را کمی دیر بدهند؛ اما 
به هر حال می دهند. ولی بعضی از آنان جنس می برند و پشت 
سرشان را هم نگاه نمی کنند. به همین خاطر تا حاال دور اسم 
چند نفر خط قرمز کشیده ام. چون قباًل می توانستیم اجناس را 
به صورت نسیه تهیه کنیم اما حاال همه، نقدی می فروشند و اگر 
نتوانیم مطالباتمان را با کمی تأخیر از مشتریان دریافت کنیم 
در این صورت خودمان هم نمی توانیم برای مغازه خرید کنیم. 

حاج رجب با اشاره به پایین بودن درآمد مالی بسیاری از اهالی 
محله راه آهن، می گوید: در کنار این موضوع قیمت انواع کاال در 
دو سال گذشته دو تا سه برابر رشد داشته است به همین دلیل 
کسی که قباًل برای خانواده اش هر دو هفته یک شانه تخم مرغ 
خرید می کرد االن ۱۰ عدد تخم مرغ می خرد. این موضوع نشان 

می دهد که چقدر توان خرید خانواده ها پایین آمده است. 

  وجدانم راضی نمی شود...
چند مغازه آن طرف تر از سوپرمارکت حاج رجب، سری هم به 
یک برنج فروشی که بوی برنج و شالیزارهای سبز شمال همه 
فضای آن را پر کرده است، می زنیم. داود محمدی، مهندس 
کشاورزی  جهاد  از  بازنشستگی  از  پس  که  است  کشاورزی 

شهرستان رشت وارد تجارت برنج شده است. 
نسیه فروشی  نمی شود  شهر  پایین  محالت  در  می گوید:  داود 

نداشت وگرنه همین چند تا مشتری را هم از دست می دهیم. 
البته سعی می کنیم به خوش حساب ها نسیه بدهیم. با وجود 
این وقتی مشتری می آید و پرداخت پول مثاًل پنج کیلو برنج را 
به سر ماه موکول می کند، نمی توانم نپذیرم. یعنی وجدانم راضی 

نمی شود دست خالی از مغازه خارج شود. 
می گوید:  حسابش  دفتر  از  برگ  آخرین  دادن  نشان  با  داود 
مجموع طلبم از مشتری ها به ۸۰ میلیون تومان رسیده است 
که مطمئنم حداقل یک چهارم آن برنمی گردد. چون بعضی ها 
توان پرداخت بدهی شان را ندارند و عده ای هم دیگر حالل و 

حرام سرشان نمی شود. 
قباًل بعضی افراد خّیر می آمدند و بدهی چند نفر را که واقعاً توان 
مالی نداشتند، تسویه می کردند، نمی گویم االن چنین افرادی 
نیستند اما تعدادشان خیلی کم شده است. انگار خیلی از خیران 

از این محله رفته اند. 

  باید کمک حال مشتریان بود
سراغ  محل  اهالی  از  و  می رویم  ترک آباد  یا  جوادیه  محله  به 
کاسب منصف آنجا را می گیریم. آقای مقدم حدود 7۰ ساله با 
لباسی یکدست سیاه در حال نوشتن متنی در دفتر حسابش 

است. سر صحبت که باز می شود، می گوید: نسیه دادن نوعی 
قرض دادن یا وام دادن به مشتری هاست. عالوه بر اینکه یک 
کار خیر است برکت زندگی دنیوی و ثواب دنیای اخروی ما را 

به دنبال دارد. 
باید  می گوید: کاسب، حبیب خداست پس 
و  مشتریان  از  دریافتی  سود  میزان  متوجه 
کمک حال آن ها بود. به هر حال از بین فرضاً 
تا هم دستشان  ۱۰ مشتری شاید یکی دو 
به راحتی به دهنشان نرسد در این صورت 
مسئولیم  همه  شرعی  و  اخالقی  لحاظ  از 
که  کسانی  از  خیلی  البته  کنیم.  کمکشان 
نسیه خرید می کنند بدهی شان را پرداخت 
می کنند. بعضی ها هم یا فراموش می کنند یا 
اینکه توان پرداخت ندارند. در هر دو صورت 
گرفتن  برای  نمی دهم  اجازه  خودم  به  من 
طلبم جلو آن ها را بگیرم و یا با آن ها تماس 

بگیرم؛ چون به نظرم این کار اصاًل اخالقی و 
انسانی نیست. 

او ادامه می دهد: ۶ سال پیش یکی از مشتریانم که مستأجر 

این محله بود عالوه بر خرید کاال، به صورت نسیه ۵ میلیون 
تومان پول دستی هم گرفته بود که ناگهان غیبش زد و دیگر 
معنی  و  است  خوبی  مرد  می دانستم  البته  نیامد.  مغازه ام  به 
حالل و حرام را می فهمد. با وجود این پس از دو سه سال، 
اینکه پارسال به همراه  تا  قید رسیدن به طلبم را زده بودم 
میلیون   ۲/۵ زیاد  عذرخواهی  با  و  آمد  اینجا  به  همسرش 
جور  وقت  هر  هم  را  بقیه  گفت  و  گذاشت  جلویم  را  تومان 

کرد می پردازد.  

  قباًل جلو قصابی ام صف می کشیدند 
پس از خداحافظی با آقای مقدم سری هم به یک قصابی در 
محدوده بازارچه جوادیه می زنیم. مرد میانسالی که پشت دخل 
ایستاده و خود را میثم معرفی می کند مالک آنجاست. می گوید: 
قباًل نسیه می دادم و مشکل چندانی هم پیش نمی آمد. چون 
اگر چند نفر بدهی شان را نمی دادند بخشی از آن را بی خیال 
متقبل  محل  خیران  از  نفر  سه  دو  هم  را  بخشی  و  می شدم 
گذشته  برخالف  چون  کرده،  فرق  وضع  حاال  اما  می شدند 
هزینه  تقبل  هم  خیران  گوشت،  قیمت  گران شدن  دلیل  به 
نمی  کنند بنابراین تصمیم گرفتم جز به آشنایان و بستگان به 
کسی دیگر گوشت نسیه ندهم. هر چند با وجود این حداقل در 

هر ماه دو تا سه میلیون تومان بابت نسیه دادن ضرر می کنم.
میثم می گوید از یکی از بستگانم یک میلیون تومان بابت فروش 
گوشت گوساله طلب دارم اما او حاضر به پرداختش نیست در 
حالی که وضع مالی اش هم خوب است. به همین خاطر موضوع 
با ساتور  با بی تفاوتی تمام گفت برو  را به پدرش اطالع دادم 
به حق  تا  از دستش شکایت کن  یا  بکشش 

خودت برسی. 
شکایت  اعالم  دردسرهای  به  اشاره  با  او 
دریافت  برای  دادگستری  از  دادخواهی  و 
مطالبات مالی، در خصوص سطح توان خرید 
صف  قصابی ام  جلو  قباًل  می گوید:  هم  مردم 
گاهی  گوشت  شدن  گران  با  اما  می کشیدند 

اینجا ساعت ها می خوابم. 
آن ها،  از  دستگیری  و  نیازمندان  حکایت 
فروشندگان  حکایت  نیست.  امروز  حکایت 
منصفی هم که ضمن کسب حالل، نه به بهای 
دیگران  کردن  شاد  بهای  به  که  اجناسشان 

می اندیشند نیز حکایت غریبی نیست. 
باید به دنبال بهانه بود؛ بهانه ای که گاهی بشود 
دفتر نسیه فروشندگان منصف را گرفت و تورقی زد. شاید بشود 

روزی در انصاف فروشندگان هم شریک بود.

گزارشی از دفتر نسیه فروشی کاسب های منصف

سکه انصاف هنوز در بازار رایج است

باید به دنبال بهانه 
بود؛ بهانه ای که 

گاهی بشود دفتر 
نسیه فروشندگان 
منصف را گرفت و 

تورقی زد. شاید 
بشود روزی در 

انصاف فروشندگان 
هم شریک بود

بــــــرش
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آگهی تغییرات شرکت برنا تهویه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36272 و شناسه ملی 10380517938
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع فعالیت ش��رکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ) رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها 
و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی و عملیات ساختمان) سیویل( 
تصفیه خانه های آب و فاضالب . رشته راه و ترابری : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها ، آزاد راه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راههای 
زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل )تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی . رشته تاسیسات و تجهیزات : در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ) آب نفت گاز ( شبکه گاز رسانی، ساختمان ، تاسیسات 
مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان) آب برق و فاضالب( انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ، تصفیه خانه های آب و فاضالب، وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی ( وسیستم های خبر 
و هش��داردهنده س��اختمان ، تجهیزات آش��پزخانه و س��لف سرویس و رختشویخانه سیستم های ارتباطی ساختمان ، ش��بکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی ) سند پالست ( حفاظت کاتودی پوش��ش ) الینینگ ( ، ایستگاه های پمپاژ . رشته کشاورزی : 
در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری ، آبیاری ، آبخیزداری و آبخوان داری ، عملیات به زراعی ، بهس��ازی و اصالح اراضی ، عملیات به زراعی ، کاش��ت و برداش��ت محصوالت عمده و اس��تراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دس��ت 
کاشت ، کارهای دامپزشکی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، تولید محصوالت کشاورزی و باغداری و راه اندازی صنایع وابسته و ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی و واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند ، 
ریشه و میوه ، نهال و تخم نباتات ، گل کاری ، سبزی کاری و صیفی جات و فضای سبز و چمن و گلهای زینتی و امور زراعی اعم از غالت و گیاهان علوفه ای و گیاهان صنعتی و بقوالت ، امور مربوط به کشاورزی نوین اعم از فناوری های نانو ، مکانیزاسیون و 
فناوری هسته ای و ژنتیک و اصالح نباتات و هورمونهای گیاهی ، امور گلخانه ایی اعم از تکثیر و پرورش انواع گیاهان و بذرهای گلخانه ای ، انجام امور گیاه پزشکی و حشره شناسی ، آفات و علف های هرز ، حشره کش ، قارچ کش ، ارائه خدمات کشاورزی 
نظارت و طراحی و نگهداری در جهت مکانیزه کردن کاشت ، داشت ، برداشت ، آبیاری اعم از قطره ایی و بارانی و مبارزه با آفات نباتی ، گیاه پزشکی ، امور دامی ، خرید و فروش لوازم و ماشین های کشاورزی ، انجام و بررسی طرحهای کشاورزی در زمینه 

درختکاری ، کشت گلخانه ایی بهسازی ، اصالح اراضی ، محوطه اراضی ، محوطه و منظر فضای سبز شهری و فراشهری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635481(
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

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(  

یا ارحم الراحمین

  سه شنبه 30 مهر 1398  23 صفر 1441 22 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9093 

استاد عراقی روابط بین الملل از اهداف پشت پرده انتقال نظامیان آمریکایی از سوریه به کشورش می گوید 

تنفس مصنوعی ترامپ به داعش
  جهان/ جواد فراهانی  »مارک اســپر« وزیر 
دفاع آمریکا روز شــنبه از داخــل یک هواپیمای 
نظامی اعالم کرد پیش بینی می شود همه نزدیک به 
یک هزار نیرویی که از شمال سوریه خارج می شوند، 
به غرب عــراق انتقال می یابند تا به عملیات علیه 
گروه تکفیری داعش ادامه دهند و به دفاع از عراق 
کمک کنند. اسپر در گفت وگو با خبرنگاران تأکید 
کرد: »خروج آمریکا از شــمال شــرقی سوریه به 
سرعت ادامه دارد... ما درباره چندین هفته صحبت 
می کنیم نه چندین روز. وی گفت که طرح عملیاتی 
فعلی این است که این نیروها در غرب عراق مستقر 
شوند. پیش از این نیز وزیر دفاع آمریکا گفته بود 
ارتش این کشور کماکان به خروج »توأم با تأمل« از 

شمال شرق سوریه ادامه می دهد.

  اظهارات متناقض در مورد 
خروج نظامیان آمریکایی

در همین راســتا منابع خبری دیروز اعالم کردند 
که نظامیان آمریکایی از طریق گذرگاه »ســحیله« 
در اســتان دهوک وارد عراق شدند. این در حالی 
است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان 
تصدی سمت ریاست جمهوری همواره گفته است 
قصد دارد نیروهای آمریکایی را از منطقه به خانه 
بازگردانــد و روزهای اخیر نیز پس از خالی کردن 
پشت کردها در سوریه و اجازه به ترکیه برای حمله 
به خاک سوریه همین سخنان را تکرار کرد. او چند 
روز پیــش نیز تأکید کرد حضور نظامی آمریکا در 
منطقه و حمله به عراق و افغانستان موجب ناامنی 
و ایجاد بی ثباتی در این کشــورها شــده است و 
زمان آن رســیده است که سربازهای آمریکایی به 
وطن بازگردند.با توجه به تناقضی که میان گفتار 
مســئوالن آمریکایی در مورد خروج نیروهای این 
کشــور از منطقه و عملکرد آن ها مبنی بر انتقال 
این نیروها از ســوریه به عراق وجود دارد، بدیهی 
است که واشنگتن در مواضع خود صادق نیست و 
قصد خروج از خاورمیانه را ندارد، بلکه تنها در سایه 
تحوالت منطقه تغییری راهبردی را همسو با اهداف 

خود ایجاد کرده است.

  این اقدام پیامدهای خطرناکی
 برای عراق دارد

دکتــر »محمد عبــاس التمیمی« اســتاد روابط 
بین الملل در دانشگاه های عراق و تحلیلگر مسائل 
خاورمیانه در گفت وگو با خبرنگار قدس در این باره 
گفــت: تغییراتی که امروز در راهبرد آمریکا و نقل 
و انتقال سربازان آن در منطقه شاهد هستیم، در 
ســایه تحوالت منطقه و توافق های سیاسی آن با 
آمریکا صورت می گیرد. محمد عباس التمیمی در 
مورد پیامدهای انتقال سربازان آمریکایی از سوریه 
به عراق تصریح کرد: بدیهی اســت که این اقدام 
سیاسی آمریکا پیامدهای خطرناکی را علیه عراق 
دارد و آن گونه که به نظر می رســد ایاالت متحده 
می خواهد نزاع خود با جمهوری اسالمی ایران را به 

داخل عراق بکشاند. 
استاد روابط بین الملل عراق افزود: جمهوری اسالمی 
متحد راهبردی و بسیار نزدیک عراق است و آمریکا 
در ســایه بی ثباتی اوضاع داخلی در عراق نگران 
منافع خود اســت. به نظر من واشنگتن از ناحیه 
ســوریه و وجود تهدید علیــه نیروهایش در آنجا 

تصمیم به انتقال آن ها نگرفته است. 

  ادعای خروج نیروهای آمریکایی
 از منطقه دروغ است

وی در ارتباط با اهــداف آمریکا از این جابه جایی 
نیروها گفت: احتمال دارد که آمریکا می خواهد با 
ایــن کار دوباره گذرگاه های امنی را برای ورود و یا 

افزایش عناصر تروریســتی داعش 
در عراق ایجاد کند. از طرف دیگر 
نزاع آن با ایران عامل اصلی حضور 
بیشتر نظامیان آمریکایی در عراق 
است و چه بسا واشنگتن می خواهد 
در مرزهای ایــران و عراق تهدید 
آفرینی کند و با افزایش نیروهای 
خود مقابله با تهدیدهای احتمالی 
را تســهیل کند. محمد عباس در 
مورد موضع دولــت عراق در قبال 
این تصمیم آمریکا اضافه کرد: در 
ســایه اختالفات سیاسی در دولت 
و نیــز وجــود فســادهای مالی و 

تهدیدهای مردم برای برپایی تظاهرات، نمی توانیم 
شاهد موضعی واحد از سوی دولت در قبال حضور 
نظامیان آمریکایی باشــیم، هرچند مردم حضور 

آن ها را نمی پسندند. التمیمی در ارتباط با ادعای 
آمریکا مبنی بر مقابله با داعش می گوید: این ادعا 
درست نیســت؛ این ادعا فقط در راستای راهبرد 
معروف آمریکا یعنی خلق دشمن مطرح می شود 
و واشنگتن همواره داعش را دستاویزی برای تمدید 
حضور خود در منطقه قرار داده 
است. این کارشناس عراقی با 
رد ادعــای آمریــکا در مورد 
خروج از منطقه گفت: ایاالت 
متحده آمریکا سربازهای خود 
را از منطقــه خــارج نخواهد 
کرد؛ زیرا اهداف آن که حفظ 
امنیت رژیم اسرائیل، تضمین 
امنیت انرژی و امنیت متحدان 
راهبردی خود است، از طریق 
همین حضــور نظامی محقق 
می شــود؛ بنابرایــن ادعاهای 
آمریــکا در این خصوص تنها 
بهانه ای برای افزایش صورت حســاب کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس و ترساندن آن ها از تشدید 

تهدیدها در منطقه است.

آسوشــیتدپرس: با وجود اعــالم تعلیق 
حمالت به شــمال ســوریه، ارتش ترکیه و 
نیروهای وابســته به آن روز گذشته با ادامه 
حمالت خود کنترل شهر مرزی رأس العین 

واقع در شمال سوریه را به دست گرفتند.
فاکس نیوز: جدیدترین تیراندازی در آمریکا 
دختر بچه دو ســاله را قربانــی کرد. پلیس 
فیالدلفیا اعــالم کرد به دنبال تیراندازی یک 
فرد ناشناس به سمت یک خانه، یک کودک 

دو ساله دختر کشته شده است.
العالم: در ادامه تالش دولت عراق برای پاسخ 
دادن به خواســته های مشــروع شهروندان 
معترض این کشور عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر عراق از سومین بسته اصالحات اقتصادی 
و اجتماعی خــود رونمایی کرد که برای حل 

مشکل بیکاران تحصیلکرده ارائه شده است. 
انتخابات  دوم  دور  فرانســه:  خبرگزاری 
ریاســت جمهوری بولیوی در تاریخ 24 آذر 
برگزار می شود. دور اول روز یکشنبه انجام شد 
و با شمارش ۸۳ درصد از آراء رأی دهندگان، 
مورالــس 4۵.2۸ درصــد و کارلوس میســا 
نزدیک ترین رقیــب وی ۳۸.۱۶ درصد از آراء 

را کسب کردند.
الشرق الوسط: »راشــد الغنوشی« رئیــس 
حزب النهضه تونس در واکنش به اظهارات 
»خالد بــن احمد آل خلیفــه« وزیر خارجه 
بحرین که قطر را به دخالت در امور داخلی 
تونس متهم کرده، از او خواســت تا به امور 
کشــور خودش برسد و از دخالت در مسائل 

دیگر کشورها خودداری کند.
تازه درگیری های  دور  خبرگزاری فرانسه: 
مرزی بین هند و پاکســتان در روز یکشنبه 

حداقل ۱۰ کشته برجای گذاشته است.
»لیندســی گراهام« ســناتور  فاکس نیوز: 
جمهوری خواهی که روابط نزدیکی با »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریــکا دارد، از توافق 
مخفی واشنگتن با شــبه نظامیان ُکرد برای 

تسلط بر میادین نفتی سوریه خبر داد.
فلســطین الیوم: بنی گانتز رئیس ائتالف 
موســوم به آبی ســفید و رقیــب انتخاباتی 
بنیامین نتانیاهو در رژیم صهیونیستی خواهان 

استعفای نخست وزیر این رژیم شد.

11/1611/49

 22/3423/07 4/214/53

16/4717/21

5/456/17

17/0617/39

تمسخر نامه اخیر ترامپ به اردوغان توسط هیالری کلینتون
خروشچف عزیز، عوضی نباش! باشه؟

قدس آنالین: وزیر خارجه اســبق آمریکا 
با انتشــار متنی طنز در فضای مجازی به 
تمســخر نامه اخیر ترامپ به رجب طیب 
اردوغان پرداخت. به نوشته روزنامه گاردین، 
هیالری کلینتون، رقیب ســابق ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱۶ این مطلب 
طنزآمیز خود در توییتر را در قالب یک نامه  
خیالی جان اف. کندی، رئیس جمهور اســبق آمریکا به نیکیتا خروشچف، از رهبران 
شوروی سابق منتشر و متن آن را با طعنه به محتوای نامه اخیر دونالد ترامپ، رئیس 

جمهور آمریکا به رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای او تنظیم کرد.
به تازگی گزارش شــد که ترامپ در این نامه جنجالی خود به اردوغان متنی ســطح 
پایین را به کار برده و خطاب به رئیس جمهور ترکیه گفته  اســت: »سختگیر نباش! 
احمق نباش!«؛ نامه ای که در ظاهر اردوغان بعد از خواندنش به سطح آشغال انداخته 
اســت. کلینتون برای این پســت جنجالی خود، از ظاهر سربرگ نامه رسمی رئیس 
جمهور آمریکا به رهبر شــوروی سابق اســتفاده کرده و تاریخ ارسال این نامه را نیز 
۱۶ اکتبر ۱۹۶2 )زمان باال گرفتن بحران موشــکی کوبــا( درج و در باالی آن نیز به 
شوخی نوشته است: »در بایگانی یافته شده است«. کلینتون در ابتدای این نامه خیالی 
نوشته است: »رهبر خروشچف عزیز. عوضی نباش! باشه؟« در ادامه این متن آمده است: 
»موشک هایت را از کوبا خارج کن. بعد همه خواهند گفت، وای خروشچف! تو بهترین 
هستی! اما اگر این کار را نکنی همه به تو می گویند عوضی و به کشور شما خواهند 
گفت:شوروی آشغالدونی! تو در این مورد واقعاً داری منو عصبی می کنی! بعداً به تو زنگ 
می زنم! بغلت می کنم! جان اف. کندی«. هنوز ترامپ به این پســت هیالری کلینتون 
واکنشــی نشان نداده اســت هر چند که همه منتظر هستند تا ترامپ با پست های 

کنایه آمیز مشابهی پاسخ کلینتون را بدهد.

سفر غیرمنتظره رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان
نانسی پلوسی با اشرف غنی دیدار کرد

جهان: نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان که به اردن سفر کرده بود روز گذشته 
در ســفری غیرمنتظره وارد کابل شده و با مقامات افغانستانی دیدار و گفت وگو کرد.  
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانســتان در این دیدار، از حمایت های مالی و سیاسی 
آمریکا قدردانی کرده و گفت: چگونگی حضور ایاالت متحده آمریکا در افغانســتان بر 
اســاس پیمان های دوجانبه  بوده و در مــورد ادامه حضور نظامیان خارجی در آینده 
تصمیم گیری خواهد شــد. وی وضعیت کلی امنیتی افغانستان و تهدیدات موجود را 
تشــریح کرد و گفت: القاعده و داعش هنــوز هم به عنوان تهدید جدی برای امنیت 

افغانستان و ایاالت متحده آمریکا مطرح هستند. 
نانسی پلوسی نیز در این دیدار گفت: دلیل حضور ما در افغانستان این است که آنجا 
هیچ گاه به مکانی برای تروریسم تبدیل نشود . این سفر ناگهانی در حالی صورت گرفت 
که روز گذشته »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز در سفری از پیش اعالم نشده به کابل 
پایتخت افغانستان سفر کرده بود. افزایش سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان در 

حالی صورت گرفته که کابل در انتظار نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری است.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱۰۰۸7 -۳7۶۸4۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱۸۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶2۵۸7   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳7۶2۸2۰۵                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳7۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸2   و   ۶۶۹۳7۹۱۹ )۰2۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸۰۱۳  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

خبر
بدون تیتر

واشنگتن در مواضع 
خود صادق نیست 
و قصد خروج از 
خاورمیانه را ندارد، 
بلکه در سایه 
تحوالت منطقه 
تغییری را همسو با 
اهداف خود ایجاد 
کرده است

بــــــــرش

      صفحه 8

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/١١ (﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن 

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︣︠︡ دو د︨︐﹍︀ه ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ۴٠٠/١٣٢  ﹋﹫﹙﹢و﹜️ و دو د︨︐﹍︀ه ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ﹋︀﹝︍﹊️
︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: از ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢۴ ﹜︽︀️ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/٩٨/٨

setadiran.ir آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹀﹥ ا︻﹑ن ︻﹞﹢﹝﹩︨   ︮﹤ ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ارز :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٣ ︋︺︡از︸︣ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢١

﹡﹢ه ︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
﹝︡ت ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١٢ (دوازده) ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ از ︑︀ر ا︋﹑غ ﹇︣ارداد 

۶٠ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ارز
از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹋︧︉ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.

︫︣ط ﹐زم ︗️ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ارز︀︊﹫﹞ ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︧️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫︡ و در ︮﹢رت 
︻︡م ارا﹥ ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری و ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡، ︀︨︣ ﹝︡ارک وی ﹡﹫︤ ︋︣ر︨﹩ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 

︎﹫︀م ﹝︣︡️ ﹝︭︣ف: 

۶٣٩٠١٢ ﹩﹎م ا﹜︿: ۵٨٢/︫﹠︀︨﹥ آ

︋︀ ︑︣و﹢︗ ﹤﹁︣︮ ﹌﹠﹨︣﹁ ︕﹩ ،︮﹠︺️ ︋︣ق را در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︀︎︡ار ︀ری ﹋﹠﹫﹛                           
روابط عمومى شركت برق منطقه اى سيستان و بلوچستان 

/ع
۹۸
۰۹
۴۳
۷

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م) در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹁︣وش ــ﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︋ــ﹥ ا︋︺︀د ــ︡ود ٣٠٫٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در ا︨ــ︐︀ن 
﹝︀ز﹡︡ران - ︫︨︣︐︀ن ︋︀︋﹏ - ﹇︣﹥ ﹋﹞︀﹡﹍︣ ﹋﹑- د﹨︧︐︀ن ︋﹫︪﹥ - ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ 

.︡︀﹝﹡ ︣ب ︋︀غ ︨︖︀دی ا﹇︡ام︾ -
︀ ﹝︣ا︗︺﹥  ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/٣٠︋  ــ﹥︫   ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از روز︨ 
 http://torbatsuger.ir/:آدرس ﹤  ︋️﹋︣  ︫﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ﹨︀ی ا﹍︀  ︎︀ ️﹋︣ــ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
و ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس http://www.reo.ir ﹇︧ــ﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و﹝︤ا︡ه 
﹁︣م ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ و﹡﹆︪ــ﹥ ︔︊︐﹩ را در︀﹁️ و︎︦ از ︋︣ر︨﹩ و︑﹊﹞﹫﹏ د﹇﹫﹅ ﹁︣م ﹨︀ 
 ️﹚﹞ ﹟︣︠آ .︡﹠︀﹝﹡ آدرس ︫︣﹋️ ار︨︀ل ﹤︋ ️︧︎ ﹅︣︵ ︀دات ︠﹢د را از﹠︪ــ﹫︎
در︀﹁️ ﹁︣م ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٠٩ 
﹝ــ﹩ ︋︀︫ــ︡.︲﹞﹠︀ ︗️ در︀﹁ــ️ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹝︤ا︡ه ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ︑﹞︀س : 

٩-۵٢٣١٢٠٣۶-٠۵١ دا︠﹙﹩ ٢١١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹏﹞ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/١١ در ︊︮ در ︨︀︻️ ١٠ ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︋︀ز ﹤︧﹚︗
﹋︀ر︠︀﹡﹥ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. ﹨︣ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︀︋︡ ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ︎﹫︪﹠︀دی ︠﹢د را ︋﹥ 
︧︀ب ︫﹞︀ره ٠٢٠٩١٨٢٣۵٧٠٠٧ ︨﹫︊︀ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︋︀︗﹥ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹇﹠︡ 

.︡︀﹝﹡ ︤وار ️﹡︀﹝︲ ️︗ ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑
︫︣﹋️ در رد ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

 ︪︣﹞︣︠ ︀︋︀ن﹫︠- ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︀ن︐︨︫︣ - آدرس : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ٩۵١٣٨-۵۵۵٩۵: ﹩︐︧︎ ︡﹋ 

﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︣  ︫
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۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣︑﹢ ﹞︀ق ︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧۶٧۵٠ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲ــ︀ ︻︊﹫︣ی ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ﹀︀ر ︵︊︧ــ﹩ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٢٧۴٠٢٧٠ آ﹇︀ی ا﹞︡ ر︲︀︮   ︫﹤ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋ 
٠٧٠٠٣۴٢۵٨٣ و ︠︀﹡﹛ ︻︭﹞️ ﹝﹫︀ن ︋﹠︡ی ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٩٢۵۵٠٠ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب 
︫︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡ آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︀ ﹝﹠﹀︣د ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
(۶٣۵۴۶۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹁︪︣ده
( ︫﹞︀ره ٣٠-١-١-٩٨)(﹡﹢︋️ دوم)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫ــ﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر 
︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

 ️﹫﹑︮ ︡︗︤ات ︫︊﹊﹥ و ... از ︫︣﹋️ ﹨︀ی وا﹫︖︑ ا﹁︤ار ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ و ️︨ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢-  ﹝﹢︲﹢ع
 ٣-  ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : در ︨︀︻️ اداری از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠ از ︑︀ر ٩٨/٧/٢٩ ﹜︽︀️ ٩٨/٨/۴ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴-  ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵-  آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir  و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶-  آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د : ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل - ︡ ﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را - ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧ - ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس -  ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت 

٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑ -
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د :  ︨︀︻️ ٩ ︊︮  روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢٢

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس - ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩
 ︊  ︮١٠ ️︻︀ ︀﹋️ ﹨︀ در︨   ︎︣︀  ︨︳︣ا ﹢رت ا︣از︫  ︀ز﹎︀︪﹩ و در︮  ︊ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢٢︋  ــ︀︻️ ١٠︮   ︨﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀ ︀﹋︀ت :︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ٩-  ز﹝︀ن︋ 
︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ﹝︪︣وط ،  ﹝︡وش و︎   ︎﹤ ︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد ،︋  ︀ ︱﹢را︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢۵︋  روز︫ 
﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧ــ﹥  ﹢ده و ︱﹢ر︎  ︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩︋  ــ﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی︎  ــ︡ .                      ١٠- ذ﹋︫︣  ــ﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏︫  در︋ 
 ︀ ︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار  ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀و ﹩﹊﹡︀  ︋﹉ ، ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ۶٢٢٫١٢۴٫٩٨٨  ر︀ل ﹋﹥︋  آزاد ا︨️      ١١- ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠︀ ︑︱﹞﹫﹟  ﹋﹞︐︣ 
از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه ︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩، و︗﹥ ﹡﹆︡ و...)  ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.    ١٢-  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

١٣-  ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
        

۶٣٧٣۵٨ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
١۴-  ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                                             

شركت توزيع نيروى برق استان فارس
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فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت دوم) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری 

و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 
 ︩︋  ﹤︋  ﹩ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ ﹅︣︵ ــ﹩ را از﹡︀﹆﹛︀︵
︋︣﹎ــ︤اری  ﹝︣اــ﹏  ﹋﹙﹫ــ﹥  ﹡﹞︀ــ︡.  وا﹎ــ︢ار  ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵۴، از   ︫﹤ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، 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:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︤ر﹎︣اه   ︋- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹥ راه ﹁︣دو︨﹩   ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︨- ﹩︀﹫︨آ
٩٨/٧/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٨/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١
️ ﹨︀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 ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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