
 

jزیارت اولی ها« میهمانان ویژه امام هشتم«
منتظر ساعتی همراه با زائرانی که از راه دور برای زیارت طلبیده شدند  نواب حرم مطهر، همه  بست  در  تأخیر می رسند.  با  آستان    

میهمانان آقایند. اسپندها و دوربین ها آماده اند و خادمان حضرت به صف 
شده اند. اولین سالم به هشتمین امام مهربانی ها که این روزها به همت 

 ............ صفحه 3خادمان  مخلصش، میهمانانی عزیزکرده و شکسته دل...

12 10 2
گفت وگو با  نمایش نامه نویس برتر جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر امروز انتخابات جنجالی فدراسیون والیبال برگزار می شود عراقچی:

 :jامام رضا
هر کس وظایف 
خود را نسبت 

به مؤمنان انجام 
دهد، خداوند و 
فرشتگان به او 

مباهات می کنند.
مستدرک الوسائل/ ج ۲
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 ............ صفحه 2

 رهبر معظم انقالب در دیدار فعاالن اقتصادی: در عرصه جنگ نظامی، سیاسی و امنیتی بر دشمنان پیروز شدیم 

دشمن را در جنگ اقتصادی هم عقب می زنیم

سخنگوی قوه قضائیه 
درباره حوادث اخیر خبر داد

بازداشت عناصر 
وابسته به منافقین 

و  سلطنت طلبان
annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
رحمان سعادت

قوانیــن اقتصادی بر این موضوع تأکید دارند که کاهش یا افزایش قیمت کاالها و 
خدمات در کوتاه مدت ممکن نمی شــود؛ بلکه در بلندمدت ماهیت اصلی خود را 
در معرض دید عموم قرار می دهد؛ از این رو دولت نمی تواند با تأکید و دستور، مانع 
افزایش قیمت کاالها و خدمات یا تورم آتی در اقتصاد کشور شود.  تأکید دولت بر 

نظارت و کنترل در مقطعی کوتاه شاید بتواند...

افزایش تولید؛ 
راهکار مقابله با تورم 

 ............ صفحه 6

 سیاســت  غالمحســین اســماعیلی در 
چهاردهمیــن نشســت خود با بیــان اینکه 
اکنون که به برکت کالم رهبر انقالب و تالش 
نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم انقالبی که 
صف خود را از خشــونت طلبان جدا کردند، 
مناسب می دانم به برخی اقدامات قوه قضائیه 
اشاره کنم، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم 
درخواست ریاســت قوه از رهبر انقالب برای 
عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه های 

انقالب و تعزیرات بود...

دیدارهای رئیس ارتش 
پاکستان با مقامات ارشد ایران

تهران و اسالم آباد 
در مسیر توسعه 

همکاری های 
نظامی و امنیتی

کارشناسان معتقدند 
قیمت سوخت فقط یکی 

از مؤلفه های تعیین قیمت 
اجناس است

چرا بنزین 
نمی تواند عامل 

گرانی باشد؟
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

پیگیری رسانه ها و همراهی مسئوالن 
درحال نتیجه بخشیدن است 

کشف رود در مسیر 
ساماندهی

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

تئاتر شهرستان ها 
روز به روز نحیف تر می شود

 داورزنی یک طرف 
بقیه کاندیدا ها یک طرف

اروپا آماده پرداخت 
هزینه باشد

شهریاران  انقالب
مردم تبریز علیه آشوبگران به پا خاستند

صفحه 1   1398/08/29

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان
شـركت كسـب وكار رضوى (﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ) در ﹡︷︣ دارد وا﹎ــ︢اری ︠︡﹝︀ت 
ا﹝ــ﹢ر ︋﹫﹞﹥ ای ︫ــ︣﹋︐︀ و﹝﹢︨︧ــ︀ت ︑︀︋︺﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲ــ﹢ی را ︋︭ــ﹢رت ︑︖﹞﹫︺﹩ ﹝︴︀︋﹅ 
﹫﹞﹥ ﹝︣﹋︤ی در ﹋﹙﹫﹥ ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ از ︵︣ــ﹅ ﹁︣ا︠﹢ان وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡ .︋﹠︀︋︣ا﹟ از  ︋ــ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ︉︀ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡-︋﹙﹢ار︮  ︢ ﹝︡ارک︋  ️ ا︠ ︗ د﹢ ︡ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ﹫﹞﹥ ای ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠  ︋﹩﹇﹢﹆ ︀ر﹎︤اران﹋
 ︀  ︋︣ ︐︪﹫ ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ︧﹋ ﹤  ︋️ ︡ ٣٠۶ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊ وا ﹩﹝︵︀﹁ ︣ ﹞ ︀ن﹝︐︠︀ ︉ ا﹜︤﹝︀ن ٢۵︨  ︀ ا﹜︤﹝︀ن –︮ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٧١٢٧٧٧۴- ٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٠۵ ︑﹞︀س﹝︫
-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٨/٢٨ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٠٣ 

-﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀دات ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/١١
﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ارز﹝﹨ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣آ﹁-

/ع
۹۸
۱۰
۴۶
۳

︫︣﹋️ ﹋︧︉ و﹋︀ر ر︲﹢ی

فراخوان مناقصه نوبت اول 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︡اد و ﹡︖︀ت 

 ︪︡﹞ ب﹢﹠︗
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۰
۴۵
۹

فراخوان واگذارى
 پروژه احداث مجتمع فرهنگى و هنرى در مشهد

 ﹩︪ ﹥ ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣︠﹩ ﹝﹢اد︋  ﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ٢٧ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︋  اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن︠ 
 ︣︐﹞ ۶٠٠٠ ﹩︊︣﹆︑ ︣اژ︐﹞ ﹤ ﹢د︋  ︣وژه ا︡اث ﹉ وا︡ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی︠  ﹥ وا﹎︢اری ﹋︀﹝﹏︎  از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ (٢) ﹡︧︊️︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ را ︪︡﹞ ︫︣ وا﹇︹ در
﹥ ﹝︡ت دو   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ︢اری در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹎︣دد از ︑︀ر﹎ ﹤︀﹞︣  ︨﹩︀﹡︣دو﹜︐﹩ دارای ︑﹢ا﹫︾ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا﹛ 
﹫︀︋︀ن ﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا ٢٧- اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩   ︠-︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀زد︡ و ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و ارا﹥ در︠﹢ا︨️︋   ︋️︗ ﹤︐﹀﹨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ا︨︐︀ن
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی- د﹁︐︣ ︵︣︀ی  ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴- ٣٨۵٩۴٠٠١ (اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د ا︨﹑﹝﹩︠   ︫︀ ﹫︪ــ︐︣︋   ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︣ا﹡﹩) ︑﹞︀س﹝︻
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶۵٠۵٢٣/م ا﹜︿١۴۶٨٨ ع ۹

۸۰
۹۹
۵۲

٩٨
١٠

٤٨
٥
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با موافقت تولیت آستان قدس رضوی

حجت االسالم مرویان حسینی 
به سرپرستی روزنامه قدسمنصوب شد

 ............ صفحه 2

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

واکنش ظریف به اظهارات مداخله جویانه کاخ سفید    ایسنا: در پی صدور بیانیه ای مداخله جویانه توسط کاخ سفید در حمایت از آشوب ها، ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: اعالم حمایت مقامات 
آمریکایی از »مردم ایران« دروغی شرم آور است. وی گفت: »اعالم حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران دروغی شرم آور است. رژیمی که با ِاعمال تروریسم اقتصادی مانع رسیدن غذا و دارو به مردم عادی اعم 
از سالخوردگان و بیماران می شود، هیچ گاه نمی تواند ادعای وقیحانه حمایت از مردم ایران داشته باشد. آقای پمپئو نخست باید پاسخگوی اقدامات اعالم شده تروریستی و جنایت علیه بشریت ضد مردم ایران باشد«.

 khamenei.ir جمعی از تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، شب گذشته با 
حضور در حسینیه  امام خمینی )ره( با رهبر 

انقالب اسالمی دیدار کردند.

 »تولیدکنندگان« خط شکن های 
عرصه جنگ اقتصادی هستند

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ابتدای این 
دیدار با بیان اینکه هم دوستان و هم دشمنان 
بدانند، ما در عرصه  جنگ نظامی و سیاسی و 
امنیتی دشمن را عقب زدیم تصریح کردند؛ 
همین کارهای این چند روز کارهای امنیتی 
بود، مردمی که نبود. در عرصه های مختلف 
دشــمن را عقب زدیم و بــه توفیق الهی در 
عرصه  جنــگ اقتصادی هــم به طور قاطع 

دشمن را عقب خواهیم زد.
رهبر انقالب اســالمی با بیان اینکه عرصه  
تولید و رونق اقتصادی احتیاج به پیشــروان 
و فرماندهانی و صفوف مقدمی 
دارد ادامه دادند؛ آن پیشروان، 
هستید.  تولیدکنندگان  شما 
خط شــکن های ایــن میدان 
»تولیدکنندگان« هستند. این 
میدان هم میــدان خطیری 
است؛ میدان جنگ است. آن 
کســانی که دستشان در کار 
اقتصادی است، می بینند که 
در دنیا بر سر مسائل اقتصادی، 
جنگ اســت و همــه  دنیا و 
کشــورها با هم بر سر مسائل 
اقتصادی جنــگ دارند. حاال 
در این دوره ریاست جمهوری 
آمریــکا، این جنگ با چیــن و کره  جنوبی 
ظهــور و بُروز کرده، امــا در دوره های دیگر 
هم بوده. ایشان ادامه دادند: منتها این جنگ 
یک جاهایی وحشــیانه و کینه توزانه است؛ 

مثل جنگ اقتصادی که با ما می شــود. این 
تحریم االن شدت بیشــتری گرفته و فعاًل 
خواهد بود؛ اینکه امید داشته باشیم یک یا 
دو سال دیگر تمام می شــود، باطل است و 
این تحریم حاالحاالها خواهد بود. من از بُن 
دندان به این حرکت معتقدم که عالج و کلید 
حل مشکالت کشور عبارت است از »ترویج 
تولید داخلی«.آن کسانی که در مورد تولید یا 
رونق اقتصادی کشور به جای دیگری چشم 

می دوزند، ]بدانند[ راه این است.

 اسالم معتقد به تولید ثروت ملی و 
باالرفتن سطح رفاه جامعه است

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه 
در نظام اسالمی، اقتصاد نقش بسیار مهمی 
دارد،گفتند: اینکه بعضی تصور کنند در نظام 
اســالمی به مقوله  تولید ثروت و گسترش 
رفــاه عمومی و تولید بنگاه های ثروت ســاز 
بی اعتنایی شده، درست نیست. البته نوع نگاه 
نظام اسالمی به ثروت با نوع نگاه حکومت ها 
و سیستم های مادی -چه نظام سرمایه داری 
و لیبرالــی، و چــه نظام مارکسیســتی و 
سوسیالیستی- تفاوت دارد. در اسالم مساوات 
به معنای سوسیالیستی اش معنی ندارد اما 

برخورداری عمومی بله. آن هایی که شــعار 
مســاوات می دادند، مطلقاً در حکومتشــان 
مساوات وجود نداشت و قابل تحقق هم نبود.
اسالم معتقد به تولید ثروت ملی و باالرفتن 
سطح رفاه جامعه است؛ عده ای بیشتر دارند 
اما ]توزیع[ منابع عمومی باید عادالنه باشد. 
طبعاً در نظام اســالمی، آن شکاف طبقاتی 

نیست.
آیــت اهلل خامنه ای تصریــح کردند:  اینکه 
ما برای نجات اقتصاد کشــور، چشم امید به 
تمام شدن تحریم داشته باشیم یا اینکه این 
شخِص ]رئیس جمهور فعلی آمریکا[ نباشد، 
این ها تأثیــری ندارد. حــاال بعضی زرنگی 
می کنند و تحریم را دور می زنند، دستشان 
درد نکند اما کار اصلی »مصون سازی کشور از 
تحریم« است. دور زدن تحریم یک تاکتیک 
است و مصون سازی کشــور از تحریم یک 
راهبرد اســت. باید کاری کنیم که از تحریم 

آسیب نبینیم؛ االن این جور نیست.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، افراد زیر که 
از فعاالن عرصه  تولید بودند، به طرح دیدگاه ها 
و دغدغه های خود و ارائه  گزارش از وضعیت 

تولید ملی پرداختند:
۱-  آقای بهمن آبادی، رئیس اتاق تعاون ایران 

به نمایندگی از بخش تعاون
۲-  آقــای ســیروس تــاالری، مدیر عامل 
شرکت ترادیس ایران، انجام دهنده  افزایه های 
اسیدکاری و ســیمان کاری چاه های نفت و 
گاز، تولید بسته های بویلر صنایع پاالیشگاهی 
و پتروشــیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن 

سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
۳-  آقای ســعید زاکایی، مدیرعامل شرکت 
پارســا پلیمر شــریف، تولید کننــده  انواع 
ترکیبــات پیشــرفته پلیمری، نانــو و بایو 
تکنولوژی و پالستیک های دوستدار محیط 

زیست با ۱۲ سال فعالیت
۴-  آقای ثقفی، مدیرعامل صنایع ماشین های 
اداری ایران )مادیران( تولیدکننده تلویزیون، 

نمایشگر، یخچال و لباسشویی
۵-  آقای محمد عرب، مدیرعامل شــرکت 
انواع  انواع پاپوش،  شیماکفش، تولیدکننده 

چرم مصنوعی با ۳۵ سال فعالیت
۶-  آقای حسین یوسفی، مدیرعامل شرکت 
طرح توسعه نکیسا، پرورش دهنده  ماهی در 

قفس در دریا با پنج سال فعالیت
۷-  آقای امیر فرشــچی، مدیرعامل شرکت 
داروســازی آریــوژن فارمــد، تولیدکننده   

داروهای زیستی با ۱۰ سال فعالیت
۸-  آقای علیرضا حسین احمدی، مدیرعامل 
شرکت طال و جواهرسازی ریتون، با ۱۳ سال 

فعالیت در عرصه  انواع زیورآالت
۹-  آقای سیدمحمدحسین دانا، مدیر عامل 
شرکت اکتشــاف و تولید تأسیسات دریایی 
ایران، مجری پروژه های باالدســتی نفت و 
گاز، با ۲۶ ســال فعالیت، عضو هیئت مدیره 

اکتشافات و تولید تأسیسات دریایی
۱۰- سرکار خانم شهین شهرکی، مدیرعامل 
شرکت تعاونی سوزن دوزی بلوچ، تولید کننده  
رودوزی های ســنتی، با ۲۰ ســال فعالیت، 

صادرکننده سوزن دوزی

رهبر معظم انقالب در دیدار فعاالن اقتصادی: در عرصه جنگ نظامی، سیاسی و امنیتی بر دشمنان پیروز شدیم

دشمن را در جنگ اقتصادی هم عقب می زنیم

 در مــورد ســهمیه بندی بنزین متأســفانه مــردم آگاه و توجیه نشــدند. 
09350009020

 با گران شدن بنزین غول خفته تورم دوباره بیدار می شود تازه مردم از گرانی 
دالر آرام شدند. 09150006191

 دولت محترم شــما می خواهید به اقشــار کم درآمد کمک بفرمایید خیلی 
خوبه ولی از مردم طبقه متوسط؟ 09150000564

 مگــر با گران شــدن بنزین، کرایه ها و حمل و نقل گران نمی شــود؟ آن ها 
باید بدانند که گرانی بنزین ۱۰۰درصد در زندگی مردم تأثیر مســتقیم دارد.  

09150008334
 در عجبم از مســئوالن تصمیم گیردر حوزه انرژی، که جهت تاکســی های 
اینترنتی بــا پیمایش ۲۰۰ کیلومتر در ماه ۳۰۰ لیتــر بنزین در نظر گرفتند 
ولــی برای آژانس ها با پیمایش حداقل ۴هــزار و ۵۰۰ تا ۵هزار کیلومتر ۲۰۰ 
لیتر، نام این آقایان به اصطالح کارشــناس عادل را باید در گینس ثبت کرد. 

09300880350
 مسئوالن محترم با افزایش قیمت بنزین و آشوب های خیابانی که در پی این 
گرانی بنزین به وجود آمد دشــمن شاد شد. مردم داشتند با مقاومت و تحمل 

گرانی ها جواب غرب را می دادند. 09120008832
 گوشت گوسفند شقه روز پنجشــنبه کیلویی ۶۰هزار تومان بود ولی امروز 
۸۳ هزار تومان شده است. اعتماد مردم سرمایه خوبی است، دم خروس را باور 

کنیم یا حرف تعزیرات و دولت را؟ 7746...915
 تشــکر از قوه قضائیه از جایگزینی امور خدماتی به جای زندانی خالفکاران. 
خوب اســت برای سرعت عمل در بازسازی مناطق ســیل زده و زلزله زده این 
نیروها که ســرمایه مملکت هستند توسط بسیج و ســپاه در قالب گروه های 
جهادی ســازماندهی شوند البته دور از شهرهایشان از شرق به غرب و از غرب 
به شرق در ضمن از همه جوانان بیکار هم در کشور با هر مهارتی کارگر ساده 
تا مهندس عمران را دولت فراخوان کند با پشــتیبانی بسیج الباقی خانه های 
تخریبی ســیل و زلزله را با نقشه های بنیاد مســکن تجدید بنا کنند، محض 
رضــای خدا بــرای حفاظت از جان این مردم عزیز یک بار هم که شــده عالج 
واقعــه را قبل از وقوع از ثروت این مردم که نزد شــما امانت اســت و قبل از 
دزدی های میلیــاردی بکنید که این تولید مســکن محرومان برکات فراوانی 

دارد . 09150009211
 اگــر دولــت قانونمند بود و برابــر قانون عمل می کرد، هیــچ گاه ملت رابه 
دردســر نمی انداخت، برابر قانون مصوب مجلس دولت موظف اســت هر سال 
۲۰ درصد بنزین را افزایش قیمت بدهد، و این شــیب مالیمی بود، ولی دولت 
منت ســر مردم می گذارد چهار ســال بنزین گران نشده، و حاال یکدفعه۳۰۰ 
درصد افزایش می دهد، و فشــار سنگینی را بر مردم تحمیل می کند. اوالً باید 
ساالنه اقدام می کردند و در ثانی چهارســال می شود۸۰درصد نه ۳۰۰درصد. 

09150000121

مردم تبریز  علیه آشوبگران به پا خاستند
شهر یاران انقالب

فارس: مردم تبریز روز گذشته در اقدامی 
خودجوش در حمایت از بیانات رهبر معظم 
انقالب اســالمی و محکوم کــردن اقدام 
آشوبگران که به بهانه گرانی بنزین در برخی 
نقاط کشور دست به اغتشاش و آسیب به 
اموال عمومی زده بودند و همچنین اجازه 
سوءاســتفاده به دشــمنان ایران اسالمی 

دادند، راهپیمایی باشکوه برگزار کردند. 
راهپیمایی کنندگان در این مراسم پرشکوه، امنیت و آرامش کشور را خط قرمز مردم 
آذربایجان دانســته  و خواستار اقدام جدی و مؤثر دولت در رفع نگرانی مردم شدند. 
تجمع کنندگان در طول مراسم با بر تن کردن کفن و سر دادن شعارهای »مرگ بر 
آشوبگر، آمریکا حیا کن توطئه را رها کن، بیر بئله لشکر گلیب به عشق رهبر گلیب« 
اقدام آشوبگران و فتنه گران در تخریب و آسیب به اموال عمومی را محکوم کردند و 

خواستار برخورد با فتنه گران شدند. 
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز در 
سخنانی ضمن محکومیت اقدام آشوبگران و انحراف تجمع مسالمت آمیز مردمی و با 
تأکید بر اینکه باید صف مردم دلخور و نگران از قیمت ها از صف افرادی که به اموال 
مردم، بسیج و نیروی انتظامی صدمه می زند، جدا شود، تصریح کرد: ما هشدار خود 
را به مزدوران و جیره خواران می رســانیم،؛ چراکه امنیت و آرامش مردم کشور خط 

قرمز آذربایجان است.
مردم انقالبی تبریز که در جریانات حوادث ۸۸ نیز با بصیرت خود حماسه ۹ دی را 
رقم زدند، دیروز نیز صف خود را از آشوبگران اعتراضات مردمی افزایش قیمت بنزین 
جدا کرده و فرمایشات رهبری را فصل الخطاب خود قرار دادند. چند روزی است که 
تعدادی از شهرهای کشور در تب و تاب افزایش بنزین هستند، مردم در این شهرها 
تجمعات مسالمت آمیزی برگزار کردند، ولی عده ای سودجو با هدایت های معاندان از 
جمله سازمان منافقان این اعتراض های مسالمت آمیز و مدنی را به انحراف کشانده و 

موجب آتش افروزی هایی شدند.

عراقچی:
اروپا آماده پرداخت هزینه باشد

فارس: معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
ایران که برای شــرکت در سومین نشست 
رایزنی های سیاسی بین جمهوری اسالمی 
ایران و هلند به الهه ســفر کرده است، با 
»اســتف بلوک« وزیر امــور خارجه هلند 
مالقات و در خصوص موضوعات بین المللی 
به ویژه آخرین تحوالت برجام و نیز راه های 
گسترش مناسبات بین دو کشور مذاکره و تبادل نظر کرد. سید عباس عراقچی در 
این دیدار سیاســت جمهوری اســالمی در کاهش تعهدات برجامی خود را تشریح 
و تأکید کــرد: این اقدام در چارچوب حقوق ایــران در برجام صورت می گیرد و تا 
زمــان تأمین منافع ایران ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه هلند در این دیدار با 
تأکید مجدد بر ضرورت حفظ برجام اظهار داشــت: هلند از ابتکار فرانسه برای پیدا 
کردن راه حل خروج از بحران جاری حمایت می کند. وی همچنین در مذاکرات چند 
ساعته با همتای هلندی خود در خصوص موضوعات مختلف دوجانبه و چند جانبه 
و منطقه ای، از جمله برجام، ابتکار صلح هرمز، امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس و 
دریای سرخ، تحوالت منطقه ای و همکاری های اقتصادی دوجانبه گفت وگو و رایزنی 
کرد. معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این مذاکرات ضمن انتقاد از بی عملی اروپا 
در خصوص اجرای تعهدات خود در برجام و تبیین گام های چهارگانه ایران در کاهش 
تعهداتش ذیل برجام تأکید کرد: اگر اروپا خواســتار حفظ برجام است باید در این 

زمینه آماده پرداخت هزینه باشد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد حق ایران برای توقف تمام یا بخشی از تعهداتش در 
برجام به رسمیت شناخته شــده است و آنچه ایران تاکنون انجام داده است، نقض 
برجام به شمار نمی رود. سید عباس عراقچی با اشاره به ارائه طرح صلح هرمز از سوی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس باید توسط 
خود کشورهای منطقه تأمین شود و ابتکار صلح هرمز با همین هدف طراحی شده 
است. عراقچی تأکید کرد: هیچ نیازی به ائتالف هایی که تنها منجر به افزایش تنش 

در منطقه می شود، نیست. 

دستور جهانگیری به مسئوالن برای ارتباط با مردم
سیاست: اسحاق جهانگیری با ارســال بخش نامه ای به اعضای هیئت دولت و 
اســتانداران سراسر کشور به آن ها دســتور داد حداقل یک روز در ماه را برای 
مالقات مردمی تعیین کنند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت، 
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک 
با مردم برای آگاهی از مشــکالت آن ها و اهتمام در رفع مشکالت مذکور و در 
اجرای تکالیف دستگاه های دولتی بر اساس نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی 
در بستر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد(، معاون اول دستور داد 
اعضای هیئت دولت و استانداران حداقل یک روز در ماه را برای مالقات مردمی 
تعیین و از طریق رســانه های گروهی اعالم نموده و گزارش اقدامات انجام شده 
برای حل و فصل مشــکالت مردم را هر ســه ماه یک بار بــه دفتر وی و مرکز 

ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارائه نمایند.

رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای 
فراکسیون دیپلماسی مجلس:

اموال مفسدان برای هربخش 
که باشد به آن بخش برمی گردد

سیاست: رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای 
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس، از 
برنامه ریزی برای سفر به همه استان های کشور 
و بررســی وضعیت قضایی آن هــا خبر داد. به 
گزارش خانه ملت آیت اهلل رئیســی با اشاره به 
حمایت از سرمایه گذاری، این موضوع را وظیفه 
همه مسئوالن عنوان و حمایت از سرمایه گذاری 
را در سه بعد قانونی، حقوقی و قضایی و مالی و 
اقتصادی تعریف کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به حمایت عملی دستگاه قضا از سرمایه گذاری 
و کارآفرینی، به فعال شــدن بخش حمایت از 
کارآفرینی و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی 
کل کشور به منظور رفع موانع تولید اشاره کرد 
و ادامــه داد: مدیران بــه خصوص مدیرانی که 
دارای شجاعت در دور زدن تحریم و رفع موانع و 
مشکالت تولید هستند، باید حمایت شوند و این 

موضوع در دستور کار قوه قضائیه است.
وی به اطالع رســانی های اخیر قوه قضائیه در 
زمینه میزان اموال برگشت داده شده مفسدانی 
که محاکمه می شــوند به بیت المــال که در 
گزارش های سخنگوی قوه قضائیه مورد تأکید 
قرار گرفته، اشــاره و یادآور شد: این اموال برای 
بانک، خزانه و هر بخشی که باشد به آن بخش 
برمی گردد. قرار شده اســت عالوه بر برخورد، 
میزان مالی که در این زمینه استرداد می شود، 

حتماً به اطالع عموم برسد.

با موافقت تولیت آستان قدس رضوی
حجت االسالم  والمسلمین 

مرویان حسینی به سرپرستی 
روزنامه قدس منصوب شد

سیاست: با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر سید محمود 
مرویان حسینی مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی با حفظ سمت به 

عنوان سرپرست روزنامه قدس منصوب شد.

آژانس عبور ذخایر آب سنگین 
ایران از مرز 130 تن را تأیید کرد

سیاســت: نماینده دائم ایــران در آژانس 
گفت: بازرســان آژانس یکشنبه ۲۶ آبان از 
تأسیسات آب سنگین اراک بازدید و راستی 
آزمایی کردند که میزان ذخایر آب سنگین 
ایران به ۱۳۱/۵ متریک تن رســیده است. 
کاظــم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم 
کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در 
وین و نماینده دائم ایــران در آژانس اعالم 
کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار 
گزارشــی در عصر روز دوشنبه، عبور ذخایر 
آب ســنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن را تأیید 
کرد. وی افــزود: به دنبال اطــالع ایران به 
آژانس در روز شــنبه، بازرســان آژانس روز 
یکشــنبه ۲۶ آبان از تأسیسات آب سنگین 
اراک بازدید و راســتی آزمایــی کردند که 
میزان ذخایر آب ســنگین ایران به ۱۳۱/۵ 

متریک تن رسیده است. 

کارشناس آمریکایی: 
 نقش سیا در آشوب های 

ایران مشهود است
مدیرعامل  »دنیــل مک آدامــز«  فــارس: 
پــال« گفت:  »ران  آمریکایــی  اندیشــکده 
ناآرامی ها و آشــوب های اخیر در ایران صرفاً 
اعتراضاتی ناشــی از افزایش قیمت سوخت 
نیست، بلکه آشوب هایی است که از الگوهای 
آشنای آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( 

پیروی می کند.
وی که با شــبکه »آر.تی« گفت وگو می کرد، 
در ایــن مورد گفت: »فکــر می کنم این نوع 
از ناآرامــی بیشــتر حاصل عملکــرد مرکز 
مأموریت ایران« ]در ســیا[ است که توسط 
دولت ترامپ راه اندازی شده است. اگر به یاد 
داشــته باشید، پارســال »مایکل دی آندریا« 
مســئول این کار شــد. او یک افســر سیا 
اســت.« مک آدامز در ادامــه این مصاحبه با 
اشاره به ســوابق دی آندریا در نقض حقوق 
بشــر و راه انداختن ناآرامی در کشــورهای 
مختلف، گفــت: »این ها الگوهایــی از روند 
بی ثبات ســازی است که شــاهد هستیم، از 
هنگ کنگ گرفته تــا اوکراین و ایران. همه 
این ها از یک الگوی مشابه پیروی می کنند. 
این تالش دیگری برای سرنگون کردن یک 

دولت است.«

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رهبر انقالب اسالمی 
با بیان اینکه عرصه  
تولید و رونق 
اقتصادی احتیاج 
به پیشروان و 
فرماندهانی و صفوف 
مقدمی دارد ادامه 
دادند؛ آن پیشروان، 
شما تولیدکنندگان 
هستید

بــــــــرش

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  ژنرال »قمر جاوید باجوا« دیروز 
در رأس یک هیئت بلند پایه نظامی برای دیدار با حسن روحانی؛ 
رئیس جمهور، محمد جــواد ظریف؛ وزیرخارجــه، دریابان علی 
شمخانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر موسوی؛ فرمانده 
ارتش و سرلشکر باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان 
به تهران آمد. دومین حضور فرمانده ارتش پاکســتان در تهران و 
دیدارهای رده باالی او با مقامات ارشــد کشورمان در کمتر از یک 
سال بیانگر مسیر رو به توسعه و تحکیم روابط امنیتی و نظامی تهران 
و اســالم آباد پس از یک دوره پر چالش از لحاظ امنیتی در نواحی 
مرزی است. این سفر در شرایطی که تحریم های آمریکا به اوج خود 
رسیده و شرارت ها و اقدامات ایذایی برخی از کشورهای منطقه برای 
بر هم زدن و دچار تنش کردن روابط ایران با همسایگانش به شدت 
افزایش یافته و گروه های تروریســتی بیش از پیش برای اقدامات 
ضدامنیتی در ایران از ســوی این کشورهای عربی تأمین مالی و 

تجهیز می شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
در این میان یکی از مهم ترین مســائل پیگیری وضعیت مرزبانان 
ربوده شده ایرانی به دست تروریست های سلفی وابسته به عربستان 
سعودی اســت. برقراری امنیت در مرزها و جلوگیری از تحرکات 
گروه های تروریستی و ورود غیرقانونی، ایجاد مرزهای فعال اقتصادی 
و تبادالت مرزی، همگرایی در خصوص مســائل جهان اســالم و 
توســعه همکاری های مشترک از جمله محورهایی بود که در این 

دیدارها مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از این سرلشکر باقری، رئیس کل نیروهای مسلح کشورمان، 
ظریف وزیر امور خارجه و در چند نوبت عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران برای پیشبرد و اجرایی کردن 

توافقات امنیتی و نظامی و مقابله با اشرار و گروه های تروریستی به 
پاکستان سفر کرده  بودند.

 به راحتی می توانیم بر تروریست ها پیروز شویم
حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در دیدار ژنرال جاوید باجوا، 
رئیس ارتش پاکستان ضرورت توجه به امنیت مرزهای دو کشور 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه شاهد تحوالت مثبتی 
در این زمینه هســتیم و اطمینان داریم با اراده ای که در دو طرف 
وجود دارد، به راحتــی می توانیم با معضل قاچاق و قاچاقچیان و 
ناامن کنندگان مرزهای دو کشور مقابله کنیم. ژنرال »قمر جاوید 
باجوا« فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران 
و پاکســتان دو کشور همســایه و دو ملت برادر و دوست هستند 
و باید اتحاد و برادری خود را به دنیا نشــان دهند، اظهار داشــت: 
هیچ کشــوری نمی تواند روابط پاکستان و ایران را تحت تأثیر قرار 
دهد و امروزه شــاهد جنگ میان برخی برادران مسلمان هستیم؛ 
بنابراین باید در جهت نزدیک شدن روابط کشورهای دوست و برادر 

مسلمان به یکدیگر تالش کنیم. فرمانده ارتش جمهوری اسالمی 
پاکســتان عصر دیروز همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر امور 

خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. 

 زمینه های گسترده ارتباط متقابل
محمد باســط درازهی، نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران 
و پاکســتان در گفت وگو با خبرنگار قدس ضمن تأکید بر توسعه 
همکاری های امنیتی و نظامی دو کشــور اظهار داشت: در شرایط 
موجود توســعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور نیز بر فهرست 

موضوعات مورد توجه دو کشور افزوده شده است.
نماینده مردم ســراوان ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی را 
از دیگر مسائل مورد توجه عنوان کرد و گفت در شرایط تحریمی 
پاکستان می تواند و تمایل دارد بخشی از نیازهای ایران را در زمینه 
مواد غذایی تأمین کند و متقابالً ما می توانیم در حوزه انرژی نیازهای 

پاکستان را تأمین کنیم که یک رابطه دوسر برد است. 
نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور با اشاره به گروگان گیری 
شماری از سربازان ایران توسط گروه های تروریستی گفت: متأسفانه  
با وجود قول های مکرر هنوز هم تعدادی از این سربازان و نیروهای 
مرزبانی در اسارت هستند و اقدام مؤثری انجام نشده است. من هفته 
گذشته نیز با آقای سنجری، رئیس مجلس سنای پاکستان در این 
زمینه صحبت کردم و قول پیگیری دادند که هنوز منتظر اقدامی 
جدی هســتیم و امیدواریم در سفر ژنرال باجوا به تهران گره این 
مسئله باز شود. ضمن اینکه مراودات و همکاری های نظامی تهران و 
اسالم آباد به عنوان دو قدرت نظامی برتر منطقه با منافع مشترک 

می تواند بیش از پیش توسعه پیدا کند.

غالمحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خود با 
بیان اینکه اکنون که به برکت کالم رهبر انقالب و تالش 
نیروهای امنیتی و هوشــیاری مردم انقالبی که صــف خود را از 
خشونت طلبان جدا کردند، مناسب می دانم به برخی اقدامات قوه 
قضائیه اشــاره کنم، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم درخواست 
ریاست قوه از رهبر انقالب برای عفو و تخفیف مجازات محکومان 

دادگاه های انقالب و تعزیرات بود.
وی اظهار داشــت: این درخواســت نسبت به ســال های گذشته 
تفاوت هایی داشــت، از جمله اینکه عدد افراد رشد زیادی داشت 
و ۳ هزار و۵۵۲ نفر مشــمول عفو قرار گرفتند و همچنین در این 
مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی درخواست عفو شد و البته 
در فرایند پیش از این، خود فرد یا خانواده درخواست می کردند، اما 
این عفو با تقاضای دادستان ها و سازمان زندان ها صورت می گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد:  در ارتباط با افزایش تقاضای عفو 
می توان گفت که دادستان و رئیس زندان باید زندانیان دارای شرایط 
را احصا کرده و برای آن ها درخواست عفو داشته باشند. رویکرد قوه 
قضائیه در دوره جدید، مرزبندی جدید بین جرایم امنیتی و سیاسی 
است، به گونه ای که اگر عمل در قالب جرم سیاسی بود، بر اساس 
جرایم سیاســی و اگر امنیتی بود، بر اساس قوانین امنیتی به آن 
رسیدگی شود. وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه به محکومان امنیتی 
نگاه جدیدی دارد، گفت: اگر آن ها امکان بازگشت به جامعه را داشته 

باشند، مورد عنایت رهبری قرار می گیرند.
اســماعیلی یادآور شد: نکته دیگر که در هفته وحدت به آن اشاره 
شــد، اقدام هایی بود که قوه قضائیه در راستای صلح و سازش به 
ویــژه بین اولیای دم و قاتالن انجام داد. اکثر پرونده های قتل ما به 

گونه ای است که بدون برنامه ریزی قبلی و تحت تأثیر هیجان های 
آنی انجام شــده و تعداد اندکی از آن ها با نیت و برنامه ریزی قبلی 
انجام می شود. در دوره جدید مقرر شد به ویژه در پرونده هایی که 
با نیت قبلی انجام نشده، در راستایی که صلح و سازش انجام شود، 

نگاهی ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در ســال جاری ۳۴۶ فقره از پرونده های قتل عمد با 
کمک همکاران ما در شورای حل اختالف و اجرای احکام منتهی به 
گذشت اولیای دم شده و موضوع قصاص منتفی شد و این حاکی 
از روحیه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل دینی است. مردم 

ما در این دسته از پرونده ها امر بهتر و برگزیده تر را انتخاب کردند.

 مردم خط خود را از خشونت طلبان جدا نگه دارند
وی با بیان اینکه در رابطه با حوادث اخیر سیاست قوه قضائیه تالش 
برای ایجاد امنیت مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت 
و غارت بیت المال و در یک کلمه در مسیر احقاق حق بود، گفت: 

کســانی که امنیت را به خطر می اندازند و اموال عمومی را غارت 
می کنند، باید به سزای اعمال خود برسند. اما آن هایی که تحت تأثیر 
هیجان کاری انجام داده اند، شامل رحماء بینهم قوه قضائیه خواهند 

شد اما باید صف خود را از صف خشونت طلبان جدا نگه دارند.

 مردم فتنه گران را معرفی کنند
اسماعیلی خاطرنشــان کرد: درخواســت دارم مردم فتنه گران و 

خشونت طلبان را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند. 
اطالعات مردمی بهترین اطالعات است و بدانند خشونت طلبان با 
هوشیاری مردم و نیروهای نظامی و امنیتی دستگیر می شوند؛ تا 
امروز هم بسیاری از خرابکاران و کسانی که برای دستگاه های بیگانه 

فیلم و عکس تهیه می کردند، دستگیر شده  اند.
وی در رابطه با حکم شورای سوم حقوق بشر علیه ایران هم گفت: 
اقداماتی که آمریکا و کانادا انجام می دهند، سیاسی و غیرحقوقی 
اســت و بی جهت از عنوان حقوق بشــر اســتفاده می کنند که 
تصمیم هایی یکجانبه است و از نظر حقوقی نیز ارزشی ندارد. در آبان 
ماه نشست حقوق بشر با حضور ایران برگزار شد و شرکت کنندگان 

از ۸۰ درصد اقدامات ایران استقبال کردند. 
حقــوق کودک و حقوق زنان و کاهش اعدام ها و اعطای تابعیت به 
فرزندان مادران ایرانی از اقداماتی بود که شرکت کنندگان تحسین 
کردند و نمایندگان کشورها دستاوردهای ایران را تماشا کردند و این 
جلسه سبب عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شد. سخنگوی 
دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرداری شهریار 
نیز گفت: این پرونده جدید است و ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر بازداشت 

هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
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سیاست داخلی

دیدارهای رئیس ارتش پاکستان با مقامات ارشد ایران

سخنگوی قوه قضائیه درباره حوادث اخیر خبر داد

تهران و اسالم آباد در مسیر توسعه همکاری های نظامی و امنیتی

بازداشت عناصر وابسته به منافقین و سلطنت طلبان
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

حضور منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نمایشگاه بورس، بانک و سرمایه گذاری کیش آستان: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس از حضور این مؤسسه در نمایشگاه بورس، بانک و 
سرمایه گذاری کیش خبر داد.احمد صادقی گلمکانی گفت: این نمایشگاه از بیست و ششم آبان ماه جاری آغاز شده و به مدت پنج روز، میزبان 125 شرکت از سراسر کشور در جزیره کیش است. وی معرفی منطقه 

ویژه اقتصادی سرخس به عنوان بزرگ ترین قطب صادرات در شرق کشور را یکی از رویکردهای این منطقه برای حضور در نمایشگاه مذکور دانست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم عمامه گذاری طالب:

طلبگی شغل نیست، رسالت دینی است
آستان: تولیــت آستان قدس رضوی 
گفت: طلبگی شغل نیست یک وظیفه 
و رسالت دینی اســت، رسالت طلبه و 
روحانی تبلیغ و ابالغ آموزه های دینی 

است.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در مراســم عمامه گذاری طالب که در 

تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد، طلبگی را یک مسئولیت و رسالت 
دینی خواند و ابراز کرد: طلبگی شــغل نیست یک وظیفه و رسالت دینی است، 

رسالت طلبه و روحانی تبلیغ و ابالغ آموزه های دینی است.
وی طلبگی را سربازی امام زمان)عج( خواند و تصریح کرد: سربازی امام زمان)عج( 
شــرایطی دارد، باید واجد شرایطش باشیم تا امام زمان)عج( ما را به عنوان یک 

سرباز کوچک بپذیرد، اگر عنایت امام زمان)عج( نباشد نمی توان خادم دین بود.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه طلبه باید ارتباط معنوی اش را با 
حضرت ولی عصر)عج( به صورت مســتمر حفظ کند، تصریح کرد: بدون عنایت 
حضرت امام زمان)عج( هر چقدر هم طلبه تالش کند به جایی نمی رسد، وادی 
طلبگی و سربازی امام زمان)عج( صاحب دارد، اگر انسان می خواهد در این وادی 
پــا بگذارد و از برکات این وادی نورانی بهره مند شــود، باید اجازه صاحب و اذن 

صاحبش را داشته باشد.
وی در ادامه با ذکر این نکته که طلبه و روحانی در موضع گیری ها و تصمیمات 
تنها باید وظیفه دینی خود را مدنظر داشته باشد، ابراز کرد: ما باید در هر لحظه 
ببینیم وظیفه  دینی ما به عنوان یک روحانی و طلبه چیست و تنها همان فعلی را 

که خداوند از ما انتظار دارد، انجام دهیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش پایانی سخنان خود، ابراز کرد: در تاریخ 
که نگاه می کنیم زندگی بزرگان و علمای دین همواره با سختی هایی روبه رو بوده 
اســت، آنچه را که در رهگذر زندگی طلبگی از دست می دهید، خداوند جبران 

خواهد کرد.

نگاهی به موقوفه بزرگ فرهنگی که پذیرای پژوهشگران فراوانی است  
میراث ملک 

آســتان: وقتی زنده یاد حاج حسین 
آقاملک 28 ســاله بود، فکــر بنیان 
کتابخانه ای بــزرگ به ذهنش خطور 
از  را  بنابرایــن کتابخانــه ای  کــرد. 
حدود ســال 1278 فراهم آورد. این 
کتابخانه ابتدا در مشهد بود و سپس 
به خانه پــدری این بزرگمرد در بازار 

بین الحرمین تهران منتقل شد.
او این خانه را به همراه تمامی اثاثیه و کتاب های موجود در آن در ششم آبان 

1316 بر حرم مطهر رضوی وقف کرد.
این آثار ابتدا کنار کتابخانه به نمایش درآمدند و ســپس هســته اولیه موزه 
ملک را شکل دادند. کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1375 به ساختمان 
جدیدی)محل کنونی آن( در باغ ملی تهران منتقل شــد. ساختمانی که به 
همت آســتان قدس رضوی در قطعه زمین وقفی حاج حســین آقاملک بنا 

شده بود. 
در حال حاضر نیز این موقوفه فرهنگی به عنوان مؤسســه کتابخانه و موزه 
ملی ملک در مســیر پیشبرد معارف، اجرای وقف نامه حاج حسین آقاملک و 
حراســت و حفظ گنجینه خود فعالیت می کند. با »نجمه مشهدی تفرشی« 
رئیس اداره کتابخانه این مؤسسه درباره تنوع خدمات و فعالیت های کتابخانه 
ملی ملک که یکی از 6 کتابخانه مهم کشــور در حوزه نسخه های خطی به 

شمار می آید، به گفت وگو نشستیم.

 تنوع منابع مطالعاتی
درهای کتابخانه ملی ملک به روی همگان گشوده است و اهل علم و پژوهش 
می توانند از منابع گوناگون آن اســتفاده کنند. رئیس اداره کتابخانه مؤسسه 
کتابخانــه و موزه ملی ملک ضمن تأکید بر ایــن موضوع، می گوید: بیش از 
120 هزار جلد کتاب چاپی، افزون بر 3هزار و 500 جلد کتاب چاپ ســربی 
قدیمی، 4هزار و 200 جلد کتاب چاپ سنگی و نزدیک به 20 هزار نسخه و 
رساله خطی در موضوعاتی مانند دین، تاریخ، ادبیات، عرفان، فلسفه، تمدن 
و هنر ایرانی اســالمی به زبان های مختلف به  ویژه فارســی و عربی در این 

کتابخانه در دسترس مراجعان قرار دارد. 
بیشــتر آثار خطی و چاپ ســنگی این مجموعه توسط حاج حسین آقاملک 
با دقت خاصی گردآوری شده اســت. همچنین این مؤسسه از سال 1388 
تولیدات فرهنگی خود را در قالب مجموعه منابع دیداری و شنیداری مانند 
پوستر، کارت پســتال، بروشور و کلیپ ضبط کرده است. فهرست این منابع 

در پایگاه سیمرغ قرار دارد. 
همچنین دو نســخه از بیشــتر این منابع در قالب واسپاری منابع دیداری و 
شنیداری در پایان هر سال به کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران تحویل 
داده می شود. مشهدی تفرشی ادامه می دهد: مجموعه نشریات بسیار قدیمی 
و کم نظیری در کنار مطبوعات دوره قاجار تا امروز در گنجینه کتابخانه ملی 
ملک وجود دارد. این کتابخانه در تالش است مجموعه مطبوعات آرشیو خود 

را با خرید منابع به روز نگه دارد. 
مجموعه اسناد تاریخی آن هم شامل بیش از 5هزار سند می شود که بیشتر 
مربوط به اســناد اداری و خانوادگی حاج حســین آقاملک است. بیش از 60 
ســند این مجموعه نیــز از نظر آرایه های هنری، ُمهرهــای آن و... بی بدیل 
بــوده که در بخش موزه مؤسســه به نمایش عموم درآمده اســت. در حال 
حاضر اطالعات 2هزار ســند این گنجینه در پایگاه سیمرغ وارد شده است. 
منابع این کتابخانه در مخازنی استاندارد با انجام پایش های روزانه نگهداری 

می شود.
همچنین این منابع در صورت نیاز توســط کارشناســان باتجربه در داخل 
مؤسسه مرمت می شــود. او می افزاید: این کتابخانه در خرید کتاب همیشه 
موضوعات منابع موجود مانند تاریخ، تمدن و هنر ایرانی اســالمی را مد نظر 

قرار می دهد. خریداری منابع مرجع هم در اولویت قرار دارد.

 رشد مجموعه  کتاب های اهدایی
این موقوفه بزرگ فرهنگی ایران همیشه مورد توجه واقفان و اهداکنندگان 
کتاب بوده است. رئیس اداره کتابخانه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در 
این بــاره می  گوید: میزان مجموعه  کتاب های اهدایی به کتابخانه ملی ملک 
در سه سال اخیر رشــد داشته است، به  طور مثال می توان به مجموعه های 
اهدایی زنده یاد ُزمرشــیدی، شــادروان بیژن الهی، محمدعلی روشن ضمیر، 
حسین اســتعدادی و سعید سلیمانی اشــاره کرد. بی شک وقفی بودن این 
کتابخانه و ســفارش حاج حســین آقا ملک مبنی بر خــارج نکردن منابع از 
مجموعه نقش پررنگی در این امر دارد. چنانکه بیشتر اهداکنندگان آثارشان 
را پس از دیدن کتابخانه و موزه ملی ملک و آشــنایی با چگونگی نگهداری 
منابــع به این موقوفه اعطــا می کنند. فرایند دریافــت مجموعه  کتاب های 

اهدایی و وقفی هم دارای مراحل خاصی است. 
مشــهدی تفرشــی می افزاید: ابتدا از فرد متقاضی اهدای کتاب درخواست 
می شود فهرســت کتاب های خود را برای کتابخانه ملی ملک ارسال کند تا 
با مجموعه های موجود در کتابخانه بررسی شود. به  طور نمونه این کتابخانه 
مجموعه های غیرمرتبط با موضوع منابع خود مانند پزشــکی یا مهندسی را 
دریافت نمی کند و اهداکنندگان را به سایر مراکز مرتبط راهنمایی می کند. 
اگر فهرست منابع موجود نباشد و مجموعه بزرگ باشد، تیمی از کارشناسان 
مؤسســه برای بازدید به مکان نگهداری منابع اعزام می شود. پس از بررسی 
و همفکری درباره دریافت این مجموعه کتاب، مرحله مستندســازی با اعزام 
عــکاس و تصویربردار به منــزل اهداکننده انجام می گیرد. ســپس کتابدار 
کتابخانه منابع را پاک ســازی، شمارش کرده و در کارتن بسته بندی می کند 
تا به مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک ارسال شود. او تصریح می کند: به 
تازگــی از امضای اهداکنندگان مجموعه ها، ُمهری تهیه می شــود تا نام فرد 

اهداکننده در داخل کتاب های او ماندگار شود.

 آستان  قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی توجه به کتاب و کتاب خوانی را از 
مهم ترین اولویت های فرهنگی مجموعه در 

دوره جدید عنوان کرد.
مصطفی خاکســار قهرودی در مراســم 
افتتاح پنجاه و ششــمین کتابخانه آستان 
قدس رضوی که صبح دیروز در مســجد 
امیرالمؤمنین)ع( منطقه رســالت مشهد 
برگزار شــد، با اشاره به جایگاه کتابخانه و 
اهمیت مطالعــه در جامعه امروز گفت: با 
توجه به جایگاه ویژه مســجد در فرهنگ 
اســالمی و ایرانی یکــی از بهترین فضاها 
برای توسعه فرهنگ کتاب خوانی، مساجد 

هستند.
وی با اشاره به نتایج همکاری های مشترک 
آســتان قدس رضوی و ســایر مراکز در 
راه انــدازی و افتتاح کتابخانــه، این امر را 
اقدامی ارزشــمند دانســت و بر تداوم آن 

تأکید کرد.
قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی 
با اشــاره به مأموریت ذاتی این مجموعه 
در انجــام امور فرهنگی، به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالــی( در احکام 
تولیت های آستان قدس رضوی اشاره کرد 
و گفت: مقام معظم رهبری در این احکام 
به ظرفیت عظیم فرهنگی آســتان قدس 
رضــوی توجه دارند که بیش از جغرافیای 

ایران قابلیت اثرگذاری و بهره مندی دارد.
خاکســار قهــرودی ضمــن قدردانی از 
فعالیت های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی، گفت: این 
سازمان کتاب و کتاب خوانی و حفاظت از 
میراث گرانبهای موجود که برخی از آن ها 
بی نظیر است و سرمایه منحصر به فردی 
برای جهان اسالم به شمار می رود را جزو 
وظایف خود قــرار داده و ضمن حفاظت، 
زمینه استفاده از آن را برای پژوهشگران، 
محققان و دانشجویان به خوبی فراهم آورده 

است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با 
اشــاره به توجه ویژه تولیت آستان قدس 
رضوی بــه اهمیــت و جایگاه ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 

قدس رضــوی گفت: این نگــرش و نگاه 
مســئولیت مدیران و کارکنان مجموعه را 
سنگین تر می کند و باید نظارت بیشتری 
در روند فعالیت های کتابخانه ها برای ارتقای 

سطح کمی و کیفی خدمات صورت پذیرد.
وی ادامه داد: چیــزی که امروز به عنوان 
اقدامات دانش بنیان اتفــاق می افتد و در 
نظام اسالمی مورد توجه قرار دارد، برگرفته 

از آموزه های دینی، روشــنگری و بصیرت 
رهبر معظم انقالب است.

قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی 
توجه به علم و دانش و گســترش فرهنگ 

پیشــبرد  در  را  مطالعــه 
اهداف کالن کشــور امری 
ناگزیر عنــوان کرد و بقای 
سیاست گذاری ها را در گرو 
توجه به حرکت های علمی 

و دانش بنیان دانست.
خاکسار قهرودی عدم توجه 
به مســائل علمی را یکی از 
موانــع حرکــت رو به جلو 
افزود:  جامعه عنوان کرد و 
امروز ریشــه هر مشــکلی 
را بایــد در بی بصیرتــی و 
ندانســتن و عدم تالش در 

یادگیری دانست.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
سوءاستفاده برخی از غرض ورزان از علم و 
دانش اشاره کرد و مسیر رسیدن به رشد و 
کمال انسانی در جهات فردی و اجتماعی را 

استفاده از ابزار علم و دانش دانست.

این كتابخانه حدود 
5هزار و 500 نسخه 

منابع چاپی دارد 
و دارای تاالرهای 
مطالعه قفسه باز 
آقایان و بانوان، 
تاالر مطبوعات، 

امانت كتاب، واحد 
اینترنت و كتابخانه 

دیجیتال است

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

توسعه کتاب خوانی در رأس فعالیت های فرهنگی است
س
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 گزارش »فرش خدمت زیر پای زائران« 
خوب بــود اما کمبود صندلــی چرخدار و 
خودرو زائربر به وضوح مشاهده می شود؛ به 

خصوص از ورودی های زیرگذرها.
09150003802

 با سالم. خوب است پس از سخنرانی های 
شبستان گرم پس از نماز صبح، از مداحان 

برای مداحی پای منبر استفاده شود.
09150005784

 آســتان قدس رضوی بــرای رفاه حال 
زائــران و مجاوران می توانــد در ایام خاص 
محصوالت  مذهبی،  مناســبت های  مانند 
تولیدی خود مثل نان قــدس رضوی را با 

تخفیف ارائه کند.
09150009294

 آســتان قدس رضوی نهاد و مجموعه 
بزرگی اســت کــه بایــد با همــکاری 
در  مربــوط  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
شهرســتان ها و استان های سراسر کشور 
در زمینه راه اندازی و پیشرفت پروژه های 
ملی و عام المنفعه، مشارکت چشمگیری 

داشته باشد.
09120001525

 بسیاری از زائران به علت کهولت سن 
یا دالیل مختلف نیازمنــد قرآن و ادعیه 
با خط درشــت هســتند تا هنگام زیارت 
حرم مطهر رضوی از آن استفاده نمایند. 
لطفاً مســئوالن حرم مطهر در این زمینه 

مساعدت کنند.
09150008617

قدس: قرآن های درشــت خط در قفســه 
کتب ادعیه رواق ها و صحن های حرم مطهر 

رضوی وجود دارد. 

كمک 150 میلیون تومانی 
خیران فریدونکناری به 

محرومان مازندرانی تحت 
حمایت آستان قدس

آستان: مسئول کانون مرکزی خادمیاران 
شهرســتان فریدونکنار مازندران از کمک 
150 میلیون تومانی خیران فریدونکناری 
و کانون هــای محله ای بــه محرومان این 
شهرســتان در مدت هفت ماه ابتدای سال 

۹8 خبر داد.
مهدی آزادی کناری گفت: تعداد خادمیاران 
فریدونکنار 407 نفر بوده که 300 نفر از این 
خادمیاران فعال ســازماندهی شده و تعداد 
23 کانون محلــه ای و 2۹ کانون موضوعی 

تشکیل شده است.
وی خاطرنشــان کرد: 12 نفر از خادمیاران 
گــروه جهادی در تاریــخ 27 فروردین ماه 
امســال به مدت دو روز به منطقه سیل زده 
آق قال اعزام شدند که با استقرار در روستای 
سقر به ســیل زدگان کمک هایی از جمله 
کارت هدیه، توزیع بسته های نمک و نبات 
و همچنین دلجویی و امدادرسانی از آن ها 

را داشتند.
مسئول کانون مرکزی خادمیاران شهرستان 
فریدونکنار تصریح کــرد: در زمینه کمک 
به محرومــان اهدای پتو، البســه، زیرانداز 
و آب معدنــی بــرای مناطق ســیل زده در 
شهرستان سیمرغ به ارزش 30 میلیون ریال 
و همچنین اعزام 13 کاروان مهر درخشان 
رضوی به زائرشــهر مشهد مقدس در قالب 
کاروان 45 نفری و مســاعدت 30 میلیون 

ریالی توسط خیران انجام گرفت.
وی افزود: 262 کیســه برنج 5 کیلویی به 
ارزش 22 میلیــون و 270 هزار تومان در 
قالب گروه جهادی 6 نفره توسط خادمیاران 
بین محرومان روستاهای اطراف شهرستان 
آق قال توزیع شد و همچنین 36 کارت هدیه 
نذورات 50 هزار تومانی، 45 بسته گوشت 
)1/5 کیلویی( در قالب ذبح گوسفند به مبلغ 
60 میلیون ریال توسط کانون محله ای انجام 
 گرفت. آزادی با بیان اینکه 21 بسته گوشت 
1/5 کیلویی با ذبح دو رأس گوســفند در 
قالب طرح عقیقه بین محرومان توزیع شد، 
گفت: در مدت هفت ماه ابتدای ســال ۹8 
مبلغ 150میلیون تومان توســط خیران و 
کانون های محله ای به محرومان مازندرانی 
تحت حمایت آســتان قدس کمک صورت 

گرفت.
مسئول کانون مرکزی خادمیاران شهرستان 
فریدونکنار یادآور شــد: فروشــگاه خیریه 
رضــوی به صــورت دائم در محــل دفتر 
کانون مرکزی با هدف اشتغال زایی و عرضه 
محصوالت سنتی، بومی و محله ای افتتاح و 

آغاز به  کار کرد.

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 

 آستان  با تأخیر می رسند. در بست نواب 
آقایند.  میهمانان  منتظر  همه  مطهر،  حرم 
خادمان  و  آماده اند  دوربین ها  و  اسپندها 

حضرت به صف شده اند. 
اولین سالم به هشتمین امام مهربانی ها که این 
روزها به همت خادمان  مخلصش، میهمانانی 
عزیزکرده و شکسته دل دارد. ویلچرها منتظرند 
تا سالمندان را همراهی کنند و  شاخه های گل 

آماده تقدیم است.
ســرانجام کاروان از راه می رســد. کاروانی از 
آرزومندانی مشــتاق  که طعم زیــارت را نه 
در واقعیــت کــه بارها در رؤیای اســتجابت 
دعاهایشان چشــیده بودند و راهی حج  فقرا 
شده بودند. پیرمردها و پیرزن ها راهی می شوند 
 تا دل ها را به پنجره فوالد گره  بزنند و با اشک 
دیده از حال دلشــان بگویند. زنان و مردان با 
ســالم و اذن دخول رخصت می گیرند برای 

تشرف.  

 زابل هنوز زنده است
با زنانی از خطه سیســتان همراه می شویم. 
زنانــی از زابــل کــه در گرما و گــرد و غبار 
جنوب شرق کشور، بی  رونقی اقتصادی آن ها 
را از سرزمینشــان نرانده و زنده بودن زابل را 
از امامشــان می خواهند و نیز کسب و  کاری 
برای جوانانشان تا بار دیگر تمام خانواده دور 
هم جمع شوند.  خدیجه سیاح از امام سالمتی 
می خواهد و از غم دوری فرزندانش می گوید 
که ناچار در تهران مشغول  به کارند. می گوید 
کاش در زابل آب و فراوانی داشــتیم تا ما هم 
میزبان شــما می شــدیم، اما باز هم شکر که 
 اینجاییم به دعوت آقا.سراغ میهمان بعدی که 
می رویم خودش شــروع می کند به دعا برای 
خادمان  حضــرت که بانی این زیارت گروهی 
شده اند تا او هم امام غریبش را از نزدیک  سالم 
دهد. می گوید در روســتایش در حوالی زابل 
تنهاست و فرزندانش برای کار راهی شهرهای 
دور  شــده اند. سکینه کیخا نام دارد و به علت 

کهولت حتی سن دقیقش را نمی داند. 
کبری محمدزاده عباسی از روستای ابراهیم آباد 
زابل، از گریه های ســر نمازش می گوید که از 
خود  امام، ســفر مشهد را خواسته بود و حاال 
پیش امامش یک درددل دارد. درد بی رونقی 
زابل و آرزوی  داشــتن کسب و کاری تا بتواند 

همسر بیمارش را مراقبت کند. 
روایت حاجت این بانوان شــریف زابلی همه 
یکی است. ســالمتی و کار برای جوانانشان. 
هاجر پیری هم  شــفای شوهرش را با چشم 
تر از امام می خواهد. راننده ای  که از کار افتاده 

و بیمار است و آخرین  میهمان، صغری سیاح 
پیرزن مهربانی اســت که قبل تر شــفا را در 
تسریع درمان قلب بیمارش از  حضرت گرفته 
است و حاال می خواهد شفای تمامی مسلمانان 

را از امام مهربانی ها طلب کند.  

 سالمی از حوالی سمنان
حرم مطهر رضوی، این بار میزبان دلدادگانی 
اســت که از دشــت کویر می آیند. به شوق 
پابوسی شمس الشموس و برای اولین  سالم و 
اولین زیارت. از مبدأ با آن ها شروع می کنیم. 
از اســتان ســمنان.  از دامنه جنوبی البرز و 
جنگل های سرسبز آن که به پایین می آییم، 
دشت کویر آغاز می  شود  و ما را با مردم صبور 

کویر و با داغی هوا همراه می کند. اینجا سمنان 
سرزمین  مهربان و خشــکی است که عنوان 

 سومین استان کویری لقب گرفته است. 
از سمنان فاصله می گیریم و 70 کیلومتر دورتر 
می شویم تا از 50 کیلومتری  غرب سرخه در 
مســیر جاده سمنان-  گرمســار به روستای 
عبداهلل آباد برســیم. روســتایی با 20 خانوار، 
در میــان کوه های جنوبی البرز با  آب و هوای 
 مطلوب  که به دلیل کمبود امکانات آموزشی و 
بهداشتی تعداد زیادی از جمعیت خود را روانه 
 سمنان، ســرخه و  دیگر روستاها کرده است. 
بیشــتر اهالی نام خانوادگی »رهایی« دارند 
و جز ســاکنان فعلی، تعداد بسیاری به حرفه 
 گچبری  و سفیدکاری ساختمان مشغولند  و 

بعضی کشــاورزی و باغداری می کنند. اهالی 
صبور این روســتا و خانواده های زحمتکش 
که ســعادت  زیارت حضرت کریم را از خود 
آقا خواســته  بودند، حاال به واســطه خادمان 
آن حضرت در آستان  قدس رضوی و کمیته 
امداد به این وصل رسیده اند. عطر گل ها و بوی 
اســپند می  آید.  خادمان راه باز کرده اند برای 

میهمانانی عزیزکرده.
اشک  سمنانی ها را از سالم اول و اذن دخول به 
حضرت از همان  ورودی نواب در پایین خیابان 
دنبال  می کنیم و تا صحن ســقاخانه چشــم 
می کشــیم تا از پنجره  فوالد کمی دل بکنند 
و مراسم پیشواز و پذیرایی در رواق حرعاملی 
آغاز شود. سخنرانی  و  خوشامدگویی و بعد هم 
نجوای امین اهلل... میان این همه شور و سالم، 
فرصتی را غنیمت  می گیریم برای صحبت با 

مردانی  از خطه سمنان. یا همان »رهایی «ها.

 دلش عجیب قرص است
 71 سال سن دارد. می گوید کارگر بازنشسته 
اســت و ۹ فرزند دارد. میان حال خوبش در 
 اینجا، از طلبیده شــدن حــرف می زند. چه 
سعادتی است در خانه ات  باشی و بی خبر، دلت 
هوای حرم را بکند. آن وقت خادمان حضرت 
خود به دعوتت  بیایند و تو را تا اینجا همراهی 
کنند. می گوید مشــکالت خانوادگی زیادی 
دارد و به تنهایی نمی تواند پســر  مجردش را 
بــرای ازدواج کمک کند. با همان دل صاف و 
ســاده اش برات کربال  را هم از آقا می خواهد و 

دلش عجیب قرص است که می گیرد. 
 محمــد رهایی نیز کشــاورز بــوده اما حاال 
از کار افتاده اســت و چشم به یاری فرزندان 
 دارد. شفای جسم بیمار و قلب  دردمندش را 
از امام مهربانی ها می خواهد. میان اشک و  سوز 
دلش تنها تشکر می کند از  لطف امام که او را 
تا اینجا رسانده و از مسئوالنی که  واسطه خیر 
شده اند.  کمی آن طرف تر  پیرمردی بر عصایش 
تکیه زده و روی صندلی تاشــو نشسته است. 
یارای  بلند شــدن و قرار گرفتن  در قاب ما را 
ندارد. اما میان شلوغی نجواهای این رواق، از 
حس  ســاده و پرمهرش می خواهم  بدانم و او 
هم می گوید. با لهجه ای که میان شــلوغی به  
سختی شنیده می  شود. از کشاورزی در همان 
روستای  عبداهلل آباد که حاال به دلیل کهولت 
سن رها کرده و از  آرزوهای فرزندان و نوه ها و 
حاجت  سالمتی که از امام رضا)ع( می خواهد. 

میان استغاثه و شور زائران حرم هنوز شنیده 
می شود: »َفاْسَتِجْب ُدعائی َواْقَبْل ثَناَّئی َو اْجَمْع 

  بَینی َو بَیناَ وْ لِیاَّئی بحق...«.

j زیارت اولی ها« میهمانان ویژه امام هشتم«
ساعتی همراه با زائرانی كه از راه دور برای زیارت طلبیده شدند 

گزارش خبری

خبر
پنجاه و ششمین كتابخانه وابسته به آستان قدس افتتاح شد

آستان: پنجــاه و ششــمین کتابخانه 
آســتان قــدس رضــوی در مســجد 
امیرالمؤمنین)ع( واقع در منطقه محروم 
افتتاح شد.صفر صالحی،  رسالت مشهد 
رئیس کتابخانه های وابســته به آستان 
قدس رضوی در مشهد در این برنامه که 
صبح دیروز در منطقه رسالت مشهد برپا 
شد، ارائه خدمات در کتابخانه دیجیتال، 
کتابخانه شبانه روزی اهل بیت)ع(، تاالر 
محققان، کتابخانه گویای رضوی، کتابخانه 
ســیار و تلفنی، کتابخانه های تخصصی 
علــوم قــرآن و حدیــث، مخطوطات، 
مطبوعات، موزه، تاریخ، ادبیات، جغرافیا، 
کتابخانه کــودک و امانتکده کتاب های 

جیبــی را بخشــی از خدمــات ویــژه 
کتابخانه های آســتان قــدس رضوی به 
مراجعان و مخاطبان در سطوح مختلف 
امیرالمؤمنین)ع(  کرد.کتابخانــه  عنوان 
که پنجاه و ششمین کتابخانه وابسته به 
آســتان قدس رضوی به شمار می رود، با 
متراژ 400 مترمربع و گنجایش 100 نفر 
در طبقه فوقانی مسجد امیرالمؤمنین)ع( 

تجهیز و راه اندازی شد.
 در حــال حاضــر این کتابخانــه حدود

5هزار و 500 نســخه منابع چاپی دارد و 
دارای تاالرهای مطالعه قفسه باز آقایان و 
بانوان، تاالر مطبوعات، امانت کتاب، واحد 

اینترنت و کتابخانه دیجیتال است.

خبر
به همت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس در سه سال گذشته انجام شده است

تشرف یک میلیون و 150هزار زائر محروم به مشهد مقدس 
آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی می گوید: در مدت سه 
سال گذشته بیش از یک میلیون و 150 هزار 
زائراولی و زائر محروم به همت آستان قدس 
رضوی و کمک خیران به مشــهد مقدس 
مشرف شده اند.حامد صادقی ادامه می دهد: 
در چند بند از حکم رهبر معظم انقالب برای 
 آیت اهلل رئیسی و حجت االسالم والمسلمین
مروی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی 
به خدمت رسانی به زائران و مجاوران محروم 
تأکید شــده اســت. لذا محرومیت زدایی 
تکلیفی بر عهده آستان قدس رضوی هم به 
لحاظ معنایی و هم به لحاظ آنچه در حکم 

تولیت آستان قدس رضوی آمده است.
وی با اشاره به اینکه بنای ما بر این است 

که در ایران اســالمی همــه حرم مطهر 
رضوی را زیارت کنند، می افزاید: در ســه 
سال گذشته بیش از یک میلیون و 150 
هزار زائراولی و زائر محروم با کمک خیران 
و میزبانی آســتان قدس رضوی به مشهد 

مقدس مشرف شده اند.
محرومیت زدایی  معاونــت  سرپرســت 
قــدس رضــوی در خصوص  آســتان 
نحــوه شناســایی افــراد زیــارت اولی 
معاونت  شناســایی  رابط های  می  گوید: 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در 
شهرســتان ها، محرومان را با استعالم از 
بهزیستی و کمیته امداد شناسایی کرده 
و بــه معاونــت محرومیت زدایی معرفی 

می کنند. 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت و گو



مراسم دعای کمیل مهدیه 
تهران 51 ساله شد

فارس: مهدیه تهران همچون هفته های گذشته 
مراســم قرائت دعای کمیل و ندبه را در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه ۳۰ آبــان  و اول آذر برگزار 

می کند.
در روز پنجشــنبه، ابتدا جلســه قرآنی صوت، 
تجوید، روخوانی و بیان احکام از ســاعت ۲۰ و 
سپس قرائت دعای کمیل با نوای محمد عیسی 

از ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.
همچنین در روز جمعه اول آذر نیز مراسم دعای 
ندبه از ســاعت ۶:۳۰ با سخنرانی حجت االسالم 
علی آقابابا و قرائت دعا توسط احمد زین العابدین 

برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، حســن کافی، مدیرعامل 
مهدیه تهران با اشاره به قدمت برگزاری مراسم 
هفتگی قرائت دعای کمیــل و ندبه اظهار کرد: 
مهدیه تهران در طول سال بیش از ۲۰۰ برنامه 
مذهبی را در مناســبت های مختلف اعیاد، عزا و 
مناســبت های ملی برگزار می کنــد که یکی از 
مهم ترین برنامه های آن مراسم عزاداری دهه اول 
محرم و دهه آخر صفر اســت. به صورت هفتگی 
و ثابت نیز مراســم قرائت دعای کمیل و ندبه در 
آن برگزار می شود که تاکنون هیچ گاه، در طول 

۵۱ سال فعالیت این مکان، تعطیل نشده است.

 مرحله نهایی جشنواره الحافظون 
در بخش بانوان به پایان رسید

آغاز رقابت آقایان از امروز
معارف: مرحله نهایی هفتمین جشنواره حفظ 
قرآن کریم بسیج تهران بزرگ با عنوان الحافظون 
در بخش بانوان به پایان رسید و مسابقات آقایان 
از امــروز در مرکز تخصصی حفظ قرآن بســیج 
تهران بزرگ برگــزار می شــود.آیین اختتامیه 
 این مســابقات ۴ آذر ماه در حســینیه حضرت 
فاطمه الزهرا )س( سپاه تهران برگزار و برگزیدگان 
در دو بخش خانم هــا و آقایان معرفی و تجلیل 
می شوند.هفتمین دوره جشنواره الحافظون در سه 
مقطع سنی کمتر از هفت سال، هشت تا ۱۶ سال 
و ۱۷ سال به باال برگزار می شود که مقطع سنی 
کمتر از هفت سال در رشته های حفظ ۲۰ سوره، 
حفظ نیم جزء، حفظ یک جزء، حفظ سه جزء، 
حفظ پنج جــزء و حفظ هفت جزء قرآن برگزار 
می شــود.مقاطع 8 تا ۱۶ سال و ۱۷ سال به باال 
هم در رشته های حفظ ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء وکل 

قرآن کریم برگزار خواهد شد.

خبر

ویژه دانشجویان دانشگاه
 حوزه دانشجویی شریف 

 دوره جریان شناسی 
جهان اسالم برگزار می کند

مهر: حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان دانشگاه 
صنعتی شریف، دوره تکمیلی جریان شناسی 
جهان اســالم را با ارائه استاد سیفایی برگزار 

می کند.
این دوره ویژه دانشــجویان دانشگاه صنعتی 
شــریف و معرفت جویان حوزه علوم اسالمی 
دانشــگاهیان شــریف اســت. این دوره در 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۴ در 

مسجد دانشگاه شریف برگزار می شود.
از افرادی که پیش از این در کالس اســتاد 
سیفایی حضور نداشــتند مصاحبه به عمل 
آمــده و در صــورت قبولــی در این مرحله 

می توانند در کالس حاضر شوند.

مهلت ارسال آثار به اجالس 
سراسری نماز تمدید شد

تسنیم: مهلت ارسال آثار به بیست وهشتمین 
اجالس سراسری نماز که پیش از این تا ۲۰ 
آبان  اعالم شده بود، تا ۳۰ آبان   تمدید شده 
است. عالقه مندان می توانند آثار خود را در 
قالب های ایده ها و تجربیات موفق، علمی و 
پژوهشی )کتاب و مقاله(، آثار ادبی و هنری 
)شعر، رمان، قصه، خاطره و سرود، فیلم نامه، 
نمایش نامه، فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی، 
موشن گرافیک(، طرح های گرافیکی )عکس، 
خط، پوستر، اینفوگرافی و تابلو مقاله( ارائه 

کنند.
»شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز، نقش 
مدیــران و معلمان در دعــوت دانش آموزان 
به نمــاز، نقش اولیا در رونــق نماز مدارس، 
راهکارهای حضور فعــال روحانیون در نماز 
مدارس، چگونگی پیوند مدرســه با مسجد، 
و چگونگی نقش دانش آموزان در رونق نماز 
مساجد« از جمله موضوعات بیست وهشتمین 

اجالس سراسری نماز است.

 تسنیم  به مناسبت روز جهانی فلسفه، حجت االسالم دکتر 
رضا غالمی به ایراد سخنانی در مرکز پژوهش های علوم انسانی 

اسالمی صدرا پرداخت که برخی از آن را می خوانید.

پرسشهاییکهفلسفهبهآنهاپاسخمیدهد
با وجود تفکیک علم از فلسفه، اگر به نوع پرسش های متداولی 
که امروز به نام پرســش های فلســفی در دنیا مطرح می شوند 
دقت کنید، خیلی از آن ها اساســاً پرسش فلسفی نیستند. در 
واقع، وقتی فلســفه به نفس تفکر و ژرف اندیشــی، یا به نفس 
روش عقلی معنا می شــود، طبیعی است هر پرسشی که پاسخ 
آن نیازمند تفکر یا به کارگیری روش عقلی اســت، پرســش 
فلسفی قلمداد می شود. از طرف دیگر، نباید دگردیسی فلسفه 
به وســیله علم مدرن را نادیده گرفت. این دگردیســی موجب 
شــده نه تنها موضوع، بلکه هدف و روش فلسفه تغییر کند و 
هر پرسشی که در مواجهه علم با زندگی بشر دچار سردرگمی 
قرار می گیرد، پرســش فلســفی محسوب شــود؛ به طوری که 
دکارت معتقد بود فلســفه شــامل هر چیزی اســت که ذهن 
انسانی می تواند بداند، هم به عنوان راهنمای زندگی، هم برای 
حفظ سالمتی و هم برای کشف همه انواع مهارت ها. اما آنچه 
مسلم است، نه فلسفه کلید همه معماهای ریز و درشت انسان 
اســت و نه اساساً قادر است چنین نقشــی را به عهده داشته 
باشد. ویژگی های پرسش فلســفی را باید بر حسب موضوع و 
قلمرو فلسفه مشخص کرد. به قول ارسطو، فلسفه آن معرفتی 
اســت که از موجودات، از آن جهت کــه وجود دارند صحبت 
می کند. فیلسوفان مسلمان موضوع فلسفه را موجود به ما هو 
موجــود یا حقیقت وجود و احــکام آن تعیین می کنند. با این 
مالحظه، توقع از فلســفه برای پاسخگویی مستقیم به هرگونه 
پرسش فکری ، توقع بجایی نیست هرچند اساس هرگونه تفکر 
و هرگونه علمی به فلسفه برمی گردد. به نظر من، یک پرسش 
فلســفی چند ویژگی عمده دارد؛ ۱- کلی اســت؛ ۲- اساسی 
یعنی هســتی شناختی اســت؛ ۳- مختص به فلسفه و روش 

فلسفی است و ۴- به دنبال کشف حقیقت است.

نقشمسلماناندربسطوحفظفلسفه
فلسفه یک دستاورد بشری و محصول عقل فطری و پیامبر درونی 
انسان هاست؛ با این حال، رو آوردن به فلسفه به معنای خالص آن، 
نمی تواند از تعالیم انبیای الهی بی تأثیر باشد. امروز شماری از علما 
ارتباط میان بعضی از بزرگ ترین فالســفه تاریخ با انبیا یا تعالیم 
وحیانی آن ها را تأیید می کنند، اما من معتقدم اگر قرائن و شواهد 
محکمی هم در این زمینه وجود نداشــته باشد، اتکای فلسفه به 
عقل فطری برای اثبات الهی بودن ریشــه آن کفایت می کند. با 
ورود فلسفه به معنای مصطلح به عالم اسالمی، طبیعی بود عالمان 
مسلمان آن را به اصول اسالمی عرضه نموده و به انطباق فلسفه 
با این اصول حساس باشند. باید توجه داشت فلسفه در شرایطی 
با استقبال عالمان مسلمان روبه رو شد که نه تنها خیلی از تعالیم 
بنیادی اســالمی اعم از قرآن و سنت، رنگ و بوی عقلی داشت، 
بلکه دلیلی بر مغایرت جوهر فلسفه با مبانی اندیشه اسالمی یافت 
نمی شــد؛ با این حال، حضور فلســفه در عالم اسالمی، آن را در 
مسیر تازه ای قرار داد. بعضی بیگانه بودن فلسفه در عالم اسالم را 
دلیلی بر مردود شمردن فلسفه معرفی می کنند این در حالی است 
که نخست روح فلسفه و تفکر فلسفی برای مسلمانان بیگانه نبود؛ 

دوم، اســالم ابایی از اخذ یا امضای نقاط قوت تمدن های بشری 
نداشــت چه کلیت آن تمدن بحق باشد و چه نباشد. در روایتی 
از امیرالمؤمنین علی)ع( آمده است: »ُخِذ الحکمه أنّی کانت فإّن 
الحکمه فی صدر المنافق َفَتلجلَُج فی صدرهِ حتی تَخُرَج َفَتسُکَن 
الی َصواِحِبها فــی صدر المؤمن« یعنی رفتار، گفتار و نوشــتار 
حکیمانه را هر کجا دیدید اخذ کنید و نگاه نکنید که گوینده این 
کلمه حکیمانه خود به آن عمل می کند یا خیر، مؤمن اســت یا 
منافق. از سوی دیگر، پس از ورود فلسفه به عالم اسالمی، نه تنها 
فلسفه در معرض پاالیش و رشد قرار گرفت و مسائلی از آن جدا و 
متقاباًل چندصد مسئله به آن افزوده شد، بلکه به حفظ و حراست 
از میراث فلســفی توجه فوق العاده ای صورت پذیرفت چنانکه به 
گواهی تاریخ، اگر فلسفه در آغوش عالم اسالمی قرار نگرفته بود، 
مسیحی سازی فلسفه و بعدها ساینتیسم، چیزی از میراث فلسفی 

به جای نگذاشته بود.

چشماندازجامعهبدونفلسفه
در اینجا وقتی از فلسفه صحبت می شود منظور فلسفه سنتی 
و در موارد خاص، فلسفه اســالمی است. همان طور که اشاره 
شــد، فقدان یا به ضعف کشیده شدن فلســفه هرچند راه را 
بــرای مادی زدگی باز می کند، اما ویروس خطرناک بی معنایی 
و پوچی را چنان بر حیات انســان مسلط می کند که چیزی از 
ارزش های انســان باقی نمی ماند. امــا عرض من در این نقطه 
متوجه جامعه اســالمی اســت. واقعیت این است که با وجود 
اســتقالل فلسفه از دین، نمی توان نســبت به خدمات متقابل 
فلســفه و دین بی تفاوت بود. از یک ســو فلسفه وامدار اسالم 
است و در نبود اسالم، فلسفه در بیراهه ها متوقف می شود و از 
دیگر ســو، اگر تفکر فلسفی به جامعه اسالمی پا نمی گذاشت، 
کمتر فرصت بسط و تعمیق معارف اسالمی و در نتیجه، امکان 
حفــظ و صیانــت از آن به وجود می آمد. اگر به تاریخ اســالم 

دقت کنیــم، اوج گیری فکری و به تبع آن، رشــد اجتماعی و 
تمدنی مسلمانان عموماً با رشد فلسفه اسالمی در عالم اسالمی 
مقارن بوده اســت. در نقطه مقابل، هر کجا صحبت از انحطاط 
و عقب ماندگی، ســلطه پذیری، تحقیر و امام ستیزی باز است، 
در آنجــا یکه تازی جریان های ضد عقلــی و متحجر بر جامعه 
اسالمی آشکار است. یکی از شاخه های تحجر، اخباریگری است 
که بیش از همه در شیعه رواج پیدا کرد. بحث اصلی اخباری ها 
این بود که از ادله اربعه تنها ســنت دارای حجیت اســت و راه 

فهم قرآن فقط از سنت می گذرد.
هرچند حــذف قرآن خود مصیبت های بزرگی را به وجود آورد، 
اما حذف عقل از منابع اســتنباط نه تنها باب خیلی از تکالیف 
عقلی را بســت بلکه ابزار فهم روشــمند و عمیق سنت را هم 
گرفت و ظاهرگرایی در فهم ســنت را رواج داد. اگر کمی دقیق 
شــویم، متوجه خواهیم شــد اگر اخباریگری در عالم اسالم از 

رشــد باز نمی ایستاد، امروز جامعه اســالمی در ناکجاآباد قرار 
داشــت. نه از اسالم به جز قشر و ظاهر چیزی باقی مانده بود و 
نه از سنت پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( اثری جز زنجیره ای 
از برداشــت های موهوم و موهن باقی مانده بود. نه دیگر امکان 
صحبت کردن از فقه پویای شــیعی وجود داشــت و نه اساساً 
چشــم اندازی برای تجدید حیات دینی قابل ترســیم بود. من 
از بیان این مطلب ابایی ندارم که بیشــتر جریان های انحرافی 
در طول تاریخ اســالم مستقیم یا غیرمستقیم، محصول ضدیت 
کور با فلســفه و فربه کردن تفکرات اخباری و قشری گراست و 

بیشترین نفوذ دشمن در جامعه اسالمی هم از 
چنین مســیری بوده است؛ بنابراین خیلی باید 
مراقب بود عده ای در لباس دلســوزان اســالم 
مجــدد جریان های ضد فلســفی را در دنیای 
اســالم مســلط نکنند، چراکه نباید شک کرد 
غیبت فلســفه، جامعه اســالمی را به انحطاط 

می کشد.

ضرورتتحولدرفلسفهاسالمی
نباید از نظر دور داشــت که فلســفه اسالمی 
نیازمند بازنگری و اصالح و ترقی اســت. این 
اصــالح، هم می تواند در حــذف زوائد و آرای 
غیر فلسفی جلوه گر شود، هم در رفع ضعف ها 
و کاســتی ها، هم در افزوده شدن مسائل تازه 
فلســفی، هم در ساختار و طبقه بندی مباحث 
و هــم در ادبیــات. در اینجا مهم، جســارت 
تحول آفرینی و خالص شــدن از مشهورزدگی 
اســت. باید قبول کنیم که هنوز جســارت و 
خطرپذیری الزم برای نوآوری های فلسفی در 

میان اصحاب فلســفه وجود ندارد، از این رو فلســفه اسالمی 
نتوانســته از مالصدرا به بعــد فرصت الزم را بــرای نوآوری 
و تحــول پیدا کنــد. این در حالی اســت که دیگر شــرایط 
مهجوریت فلســفه اسالمی سپری شــده و سال های متمادی 
اســت کرسی های فلسفی در داخل و یا کنار حوزه های علمیه 
و دانشــگاه ها برقرار اســت. البته از حق نباید گذشت که در 
دوران معاصر، عالمه طباطبایی)ره( باب نوآوری را در فلســفه 
باز کرد و نه فقط برداشــت های تازه و عمیق تری را از مباحث 
فلســفی ارائه داد بلکه به سمت نوآوری هایی نیز حرکت کرد 
که اســتاد بزرگوار آیت اهلل جوادی آملی)حفظــه اهلل تعالی( 
در کتاب شــمس الوحی تبریزی به اهم این نوآوری ها اشاره 
نموده اند. چه بســا اگر استاد شــهید مطهری در قید حیات 
بودند با جسارت و نبوغی که در ایشان وجود داشت راه استاد 
خــود، عالمه طباطبایی را ادامه می دادنــد و چهره تازه ای از 

فلسفه اسالمی را نمایان می ساختند؛ اما دریغ از حضور نوابغی 
مانند ایشــان. بنابراین من معتقدم مقدمه تحول در فلســفه، 
تربیت کسانی است که از شایستگی های الزم برای تکیه زدن 
به کرسی های فلســفی اسالمی و تحول آفرینی در این میدان 

برخوردار باشند.

فلسفهوعلومانسانِیاسالمی
فراتر از اینکه فلســفه مادر علوم اســت و نقش منحصر به فردی 
در پایه گذاری همه علوم ایفا می کند، بهره گیری علوم انســانی 
اسالمی از فلســفه به خصوص فلسفه صدرایی 
یک بهره گیری ویژه و سرنوشت ســاز است. در 
حقیقت، فلســفه صدرایی بــه خاطر خصیصه 
جامعــی که دارد نه فقط به تقرب فلســفه به 
دین کمک کرده است، بلکه سبب شده مسائل 
اسالمی مبتنی بر یک دستگاه ِحکمی کارآمد، 
از منظر مشترک فلسفه و دین و از طریق یک 
هم افزایی کاماًل مؤثر مورد بررسی قرار گرفته و 
نتایج منحصر به فردی را تولید کند. همه این ها 
در شــرایطی رخ داده که فلسفه صدرایی خود 
را از مقام استقالل فلســفی عزل نکرده و مرز 
نقــل و عقل را به وضــوح از هم تفکیک کرده 
است. در واقع در فلسفه صدرایی هیچ آموزه ای 
نیست که در معرض اثبات عقلی قرار نگیرد و 
به صرف آنکه نقِل معتبر اســت پذیرفته شود؛ 
هرچند پذیرفتن یک نقل معتبر، با همه لوازم 
آن، می تواند تابع یک اصل کالن عقلی باشــد، 
اما به هر حال کار فلســفه اقامه برهان است و 

هرکجا برهان نباشد فلسفه هم حضور ندارد.
با این حال، نباید فراموش کرد علوم انسانِی اسالمی را می توان 
به طبقات یک برج تشبیه کرد که پی ساخت ها و طبقات زیرین 
ایــن برج در قلمرو فلســفه و کالم و طبقات دیگر بر حســب 
قواعدی روشــن وارد قلمرو فقه، اخالق، تاریخ و دانش تجربی 
می شــود؛ با این تفاوت که این طبقات بــه یکدیگر راه دارند و 
گاه مشــترکاً میزبان یک یا مجموعه ای از مسائل هستند. این 
شــرایط ساختار علوم انسانِی اسالمی را به ساختاری مستحکم 
و ضد نســبیت گرایی تبدیل کرده است. در واقع، حضور پررنگ 
فلســفه در علوم انســانی اسالمی باب ورود نســبت گرایی در 
علوم انســانی اســالمی را تا حدود زیادی بسته است هرچند 
این باب بر حســب ذات علم تجربــی، در طبقات رویین علوم 
انسانِی اسالمی غیر قابل انسداد است اما این سطح از نسبیت، 
 علوم انســانِی اســالمی را در کشــف و حل مســئله زمینگیر 

نمی کند.

حجت االسالم رضا غالمی در روز جهانی فلسفه از ضرورت اجتماعی شدن فلسفه و نسبتش با علوم انسانی سخن گفت

فلسـفهاسـالمینیازمندتحولاست
خبر

نباید فراموش 
کرد علوم انسانِی 

اسالمی را می توان 
به طبقات یک برج 
تشبیه کرد که پی 
ساخت ها و طبقات 
زیرین این برج در 

قلمرو فلسفه و 
کالم و طبقات دیگر 

بر حسب قواعدی 
روشن وارد قلمرو 
فقه، اخالق، تاریخ 

و دانش تجربی 
می شود

بــــــرش

  نشست نقد و بررسی این کتاب  در انتشارات به نشر برگزار شد  نگاهی به کتاب جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 b سیره نظامی معصومان 
در کتاب های چهارگانه شیعه

 »باد یمانی« اثری 
بین داستان نویسی مدرن و سنتی

معارف : پژوهشــکده تاریخ و ســیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، کتاب ســیره نظامی معصومان)ع( در کتاب های چهارگانه شیعه را به 
قلم علی اکبر ذاکری منتشر کرد. خبرگزاری » رسا« به همین بهانه نوشته است:

پیروی از اسوه و الگو یکی از راه های تربیتی در اسالم است. پیشرفت یک جامعه 
به فرهیختگان آن بســتگی دارد که به عنوان الگو مطرح اند و مردم همیشــه 
انسان های برجسته، سختکوش و درس آموخته را الگوی خود در سبک زندگی 
قرار می    دهند. سیره عملکرد و روش زندگی بزرگان و الگوگیری از آنان عمل به 

سیره ایشان است.
خداوند حضرت ابراهیم)ع( و پیامبر اسالم)ص( را اسوه دیگر مسلمانان قرار داده 
و از ما می خواهد  از این اسوه های حسنه پیروی کنیم. این کتاب به سیره رسول 

خدا)ص( و اهل بیت)ع( که جزو برترین انسان ها هستند، پرداخته است.
نکته مهم دیگر در این زمینه، توجه به آشتی فقه و سیره است. اگر ما سیره را 
از منابع اولیه که دارای سند معتبر هستند، استخراج کنیم، دیگر معنا ندارد فقه 
با سیره معصوم مخالف و متفاوت باشــد؛ زیرا سیره یکی از منابع احکام است. 
چون آنچه از سیره نقل می شود، تاریخ تلقی می شود، از کتاب های تاریخی نقل 
می شود نه منابع حدیثی معتبر و نوعی تضاد بین احکام فقهی و سیره معصومان 

ظهور و بروز می کند.
استخراج ســیره از کتب اربعه تا حدودی این مشکل را برطرف می کند؛ چون 
سیره از منبعی معتبر نقل می شــود که در فقه هم قابل استناد است. مراجعه 
به کتب اربعه ما را در درک وضعیت سیاسی، اجتماعی دوران امامت معصومان 

کمک می کند.
نگارنده در کتاب »ســیره نظامی معصومان )ع( در کتاب های چهارگانه شیعه« 
سیره نظامی این بزرگان را از مهم ترین و معتبرترین منابع حدیثی شیعه یعنی 

کتاب های چهارگانه شیعه بررسی کرده است.
مؤلف برای دستیابی به سیره در این کتاب مدتی به مطالعه و فیش برداری که 
مجموع آن ۲۶ جلد است، پرداخته و موارد قابل استفاده و استناد در این سیره 
با عناوین مختلف را استخراج کرده و در کتاب ها  و ابواب مختلف فقهی جداگانه 

تدوین کرده است.
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی کتاب »ســیره نظامی معصومان )ع( در 
کتاب های چهارگانه شــیعه« را با شــمارگان ۵۰۰ نسخه، در ۲۴۰ صفحه و به 

قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر کرده است«.

معارف: نشســت نقد و بررسی کتاب »باد یمانی«، مجموعه داستان های کوتاه در 
ارتباط با کرامات و معجزات امام حســن عسکری)ع( در قالب سلسله نشست های 
تبلیغی، ترویجی »در پناه کلمات« با حضور محمدرضا عابدی شاهرودی نویسنده 
این اثر، احســان رضایی؛ نویسنده و منتقد ادبی و مصطفی وثوق کیا؛ روزنامه نگار و 
پژوهشگر در فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر در تهران برگزار شد.احسان 
رضایی؛ نویسنده و منتقد ادبی در این جلسه با بیان اینکه از حیث نگارش رمان دینی 
نمونه های موفق زیادی در کشور نداریم، اظهار کرد: سرمایه گذاری به نشر برای چاپ 
این اثر جای قدردانی دارد.وی با بیان اینکه امام حسن عسکری)ع( در زمان حیات 
خویش مظلوم بودند و با وجود حصر خانگی در برهه سختی امامت کردند، افزود: 
شاهد هستیم نویسندگانی که در ارتباط با زندگی ائمه معصومین)ع( می نویسند، 
گاهی به صورت گزینشــی به سراغ تنها چند تن از اهل بیت)ع( می روند که در بین 
عموم شناخته شده تر هستند بنابراین نگارش و نفس پرداختن به زندگی و کرامات 
امام حسن عسکری)ع( از اهمیت بیشتری برخوردار است و جای دست مریزاد دارد.

رضایــی ادامه داد: در این اثر، داســتان ها در دســته کرامــات، معجزات و 
داستان های شــگفت طبقه بندی می شــود و روایاتی که از عناصر شگفتی 
برخوردار است برای نگارش انتخاب شده است. جنس کار، جنس بازنویسی 
اســت و بعضاً وارد بازآفرینی نشــده اند و نویســنده بین داســتان مدرن و 

حکایت نویسی مردد است.
در ادامه مصطفی وثوق کیا؛ روزنامه نگار و پژوهشگر ادبی با بیان اینکه به دلیل مسائلی 
که در حوزه رمان ها و داســتان های دینی وجود دارد، بسیاری از نویسندگان برای 
نگارش در حوزه تاریخ انبیا متحمل ریسک نمی شوند، اظهار کرد: در حوزه داستان 
و رمان کارهای اندکی برای امام حســن عسکری)ع( صورت گرفته است ؛ بنابراین 
نگارش و پرداختن به زندگی امام یازدهم شیعیان جای تشکر و خوشحالی دارد و از 

این جهت اتفاق بسیار خوبی رقم خورده است.
در پایان این نشست، محمدرضا عابدی شاهرودی، نویسنده کتاب »باد یمانی« در 
ارتباط با نوع نگاه به عرصه ادبیات داستان نویسی با ذکر مثالی از تفاوت میان رنج 
بردن و درد کشــیدن اظهار کرد: رنج بردن اجتناب ناپذیر است و خداوند انسان را 
در رنج آفریده اســت اما اینکه متحمل درد شــود اختیاری است و انسان ها آن را 
انتخاب می کنند.وی ادامه داد: ادبیات نیز ممکن است سبب کمبود رنج انسان شود 
و می تواند کاری کند که درد کمتری را حس کنیم و این در مطابقت با فیزیولوژی 
بدن انســان است. ادبیات، شکار اتفاقاتی است که هنوز رخ نداده ولی در بی نهایت 

جهان موازی در حال تکثیر است.

کتابخانهکتابخانه

برنامه  های هفته بزرگداشت والدت حضرت عبدالعظیم j اعالم شد
تســنیم: عباس ســلیمی، معاون فرهنگی و امور زائران آستان 
حضرت عبدالعظیم)ع( درباره برنامه های هفته بزرگداشت والدت 
حضرت عبدالعظیم)ع( گفت: بزرگداشت والدت این امامزاده، فقیه 
و محدث جلیل القدر روزهای هفتم تا ســیزدهم آذرماه مصادف با 
اول تا هفتم ربیع الثانی با ۷۲ عنوان برنامه در شــهر ری و آستان 
مقدس برگزار می شود. به این منظور ۴۱ برنامه فرهنگی و مذهبی، 
۱۳ عنوان مراســم آیینی، ۱۱ عنــوان خدمات زائر و هفت برنامه 

رسانه ای پیش بینی شده است.
وی در ادامه گفت: روز پنجشنبه، هفتم آذرماه برنامه های عیادت از 
بیماران و جانبازان بستری در بیمارستان ساسان، عطر افشانی قبور 
شهدای مدفون در آستان مقدس با نوای مهدی سلحشور، اجرای 
»قرآن بخوانید، جایزه بگیرید« در مرکز آموزش قرآن و سخنرانی 
حجت االســالم والمسلمین علیرضا خوشی خوانســاری، پس از 
نماز مغرب و عشــا در مصالی بزرگ ری برگزار می شــود. جمعه 
8 آذر، سخنرانی حجت االسالم ناصر رفیعی و دعای ندبه، عیادت 
از بیماران بستری در بیمارستان های تهران و ری، سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه با موضوع والدت حضرت عبدالعظیم)ع(، 
اجرای طرح »قرآن بخوانید، جایزه بگیرید« در مرکز آموزش قرآن 
و محفــل ویژه انس با قرآن در شبســتان امام خمینی)ره( برگزار 

می شود.
معاون فرهنگی و امور زائران آســتان حضــرت عبدالعظیم)ع( 
ادامه داد: شــنبه 9 آذرماه برنامه عیادت از بیماران بستری در 

بیمارســتان محب کوثر، ویژه برنامه جشــن خانوادگی پرسنل 
آستان مقدس در تاالر شــیخ صدوق)ره(، محفل دانش آموزی 
انس با قرآن کریم در یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه، 
آییــن تعویض پرچم گنبــد حضرت عبدالعظیــم)ع( همراه با 
جمع خوانی خدام حرم برگزار می شــود. در آن شب همچنین 
ویژه برنامه شــب والدت با مجری گری ســیدوحید مرتضوی، 
ســخنرانی حجت االسالم سیدحســین مؤمنی و مدیحه سرایی 

سیدمهدی میرداماد برگزار می شود.
وی گفــت: یکشــنبه ۱۰ آذر مصادف با ســالروز والدت حضرت 
عبدالعظیم)ع(، برنامه های ادای احترام کارکنان و مدیران بهشت 
زهرا به مقام حضرت عبدالعظیم)ع(، دیدار روحانیون شهرستان ری 
با تولیت محترم، عیادت از بیماران بســتری در بیمارستان شهید 
چمــران، محفل دانش آموزی انس با قرآن کریم در یک مدرســه 
پسرانه و یک مدرسه دخترانه، ویزیت رایگان مراجعان به دارالشفاء 
کوثر، ارائه خدمات رایگان کلینیک دندانپزشــکی، بازدید رایگان 
موزه، بازدید عمومی از مخزن کتابخانه، بازدید رایگان از آسمان نما 
و مرکز نجوم، سخنرانی حجت االسالم محمود ریاضت پس از نماز 
جماعت عصر، آیین بازدید عمومی از کارگاه ساخت ضریح جدید 
حضرت عبدالعظیم)ع(، جشن هیئت نوباوگان حسینی، پیاده روی 
خادمان از میدان شهرری تا صحن اصلی آستان و جمع خوانی خدام 

برگزار می شود.
ســلیمی اضافــه کــرد: همچنیــن در شــام والدت حضرت 

عبدالعظیــم)ع(، ســخنرانی حجت االســالم حســن عامری؛ 
رئیــس دفتر آیت اهلل جوادی آملی در شــهرری، شــعرخوانی 
ســیدحمیدرضا برقعی و مدیحه ســرایی احمد شــربیانی پس 
از نمــاز مغرب و عشــا در مصالی بزرگ ری برگزار می شــود. 
دوشــنبه ۱۱ آذرماه برنامه های عیادت از بیماران بســتری در 
بیمارستان های تهران و ری، محفل انس با قرآن کریم در یکی 
از ندامتگاه های تهران و طرح اکرام خانواده های معظم شــهدا 
و ایثارگران و دیدار با تولیت محترم آســتان برگزار می شــود. 
سه شــنبه ۱۲ آذر برنامه هــای عیادت از بیماران بســتری در 
بیمارستان آتیه و محفل دانش آموزی انس با قرآن کریم در یک 

مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برگزار می شود.
وی ادامه داد: چهارشنبه ۱۳ آذرماه برنامه های عیادت از بیماران 
بســتری در بیمارستان یاس سپید، محفل دانش آموزی انس با 
قرآن کریم در یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه و دیدار 
با مسئوالن فدراسیون ورزش کشتی برگزار می شود. همچنین 
در آن شب، ویژه برنامه شــام والدت امام حسن عسکری)ع( با 
سخنرانی حجت االســالم والمسلمین شــهاب مرادی، اجرای 
تواشیح گروه همخوانی نجوا و مدیحه سرایی امیر نعیمی برگزار 

می شود.
سلیمی با اشاره به برنامه هایی که به صورت مستمر در طول هفته 
گرامیداشت والدت حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شود، گفت: 
دیدار خدام آستان مقدس با مراجع معظم تقلید، حضور تعدادی از 

خدام آستان مقدس در هیئت های مذهبی و مساجد شهر به منظور 
اهدای پرچم متبرک، حضور تعدادی از خدام آســتان مقدس در 
تعدادی از مدارس و دانشگاه ها به منظور معرفی شخصیت حضرت، 
نمایشــگاه تصویری ۲۵ ساله آستان مقدس و مسابقه طرح حفظ 

پیام امام رضا)ع( در این هفته برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری مســابقه فرهنگی محدث کریم، مراسم جشن 
تکلیف و جشــن عقد و ازدواج جوانان، ارائه محصوالت انتشارات 

دارالحدیث، درخواســت از ائمه جماعات شهر مبنی بر سخنرانی 
درباره حضرت عبدالعظیم)ع( در مساجد خود، بازدید از آسمان نما 
در هفتــه والدت به صورت نیم بها، بازدید رایگان از موزه آســتان 
مقدس، برگزاری شــب های رصــدی و آزاد بــودن بازدید زائران 
از مرکز نجوم و برگزاری جلســات معرفت زیارت برای گروه های 
بازدیدی از دیگر برنامه های آستان مقدس در هفته والدت حضرت 

عبدالعظیم)ع( است.

گزارش خبری

هفتم تا سیزدهم آذرماه، هفته بزرگداشت این امامزاده و محدث جلیل القدر

معارف: َسِریّه از سری به معنی به شب راه پیمودن، یا سرّی به 
معنی نخبه لشکر و دسته ای از لشکر گویند که به جنگ دشمن 

گسیل شود و از ۴۰۰ نفر بیش نباشد، جمع آن سرایاست. 

در اصطالح مربوط به تاریخ پیامبر اســالم »سریه« به گروهی 
از ســپاه گفته می شود که به دســتور رسول خدا)ص( به سوی 
مکانــی و برای انجــام مأموریتی اعزام می شــدند، بدون آنکه 

پیامبر)ص( همراه آنان باشد. سریه در این اصطالح مقابل غزوه 
اســت که به جنگ هایی گفته می شد که پیغمبر)ص( در آن ها 

حضور داشتند.
علت اعزام ســرایا اغلب سرکوبی اشرار، دعوت طوایف به اسالم، 
پیشــگیری از حوادث غیرمترقبه و عقیم نمــودن توطئه های 
دشمن و مســائلی از این قبیل و گاه به منظور جمع صدقات و 

تعلیم مسائل دینی بوده است.
بیشــترین ســریه های عصر پیغمبر)ص( در سال ششم هجرت 

بوده که آن را سنه االستئناس مي گویند.

سریههاىپیغمبراسالم
از امام کاظم)ع( رســیده که سریه های پیغمبر)ص( ۳۶ عدد بوده. 
نخستین آن ها به سرکردگی حمزه بن عبدالمطلب بود که به اتفاق 
۳۰ تن از مهاجران در کنار دریا به ســرزمین جهینه با ابوجهل بن 
هشام به همراه ۱۳۰ سوار از مشرکان برخورد نمودند؛ مجدی بن 
عمرو جهنی دو سپاه را از یکدیگر جدا کرد و میان آن ها فاصله شد 
و هر دو ســپاه بدون جنگ و خونریزی بازگشتند.از امام صادق)ع( 
نقل است: هرگاه پیغمبر)ص( سریه ای را به جایی اعزام می داشت 
پیش از حرکت، افراد ســپاه را روبه روی خود مي نشاند و به آن ها 

مي فرمود: به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و بر سنت پیغمبر 
خدا بروید و مبادا در غنیمتی که بدســت آوردید، خیانت کنید و 
کسی را مثله نمایید و یا غدر و مکر به کار برید. هرگز پیر افتاده یا 
کودک و زن را به قتل نرســانید و درختی را قطع نکنید جز اینکه 
ناچار شــوید و اگر ضعیف ترین مسلمان یا بهترین آن ها به یکی از 
مشــرکان مهلت داد، آن مشرک در پناه او و در امان است تا اینکه 
قرآن به سمع او برسد. اگر اسالم اختیار کرد، وی برادر شما خواهد 
بود وگرنه او را به محل امن خودش برسانید و از خدا بخواهید که 

در آینده به وی دست یابید. 

هوشمندی در حکومت
منظور از سریه در اصطالح تاریخ اسالم چیست؟

گزارش خبری
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۴۸
۴

آگهى مناقصات عمومى (نوبت اول)
. ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︣ز ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹫︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ﹏︢اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹎︣︋ ﹅︣︵ از ﹜﹇ ︪︣﹡﹑﹋ ︣داری︫ ﹩︑﹑﹞︀︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ ️︀︻︨︀ز﹝︀ن  ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر

١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ و ورق ︗️ ︨︀︠️ ﹨﹠︡ر﹏         ٢-﹛︀︭﹞ ︡︣︠ ﹋﹢﹨﹩ ١ ︑︀ ٢٠ ا ︘﹠︀︮﹏ از ا﹡﹀︖︀ر 

مدت مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)شرح كار
قرارداد

هزينه خريد اسناد نحوه پرداخت
(ريال)

زمان بازگشايىمهلت تحويل اسنادمهلت و محل دريافت اسناد

1ماه 6,351,899,000318,000,000خريد لوله و ورق
60درصد نقد

98/8/28 لغايت98/9/9 402,000,000درصد طى چهار قسط
واحد پيمان 

98/9/10 واحد 
حراست

998/9/11 ساعت 13 
سالن جلسات سازمان

6ماه 30,000,000,0001,500,000,000خريد مصالح كوهى 1 تا 20 اينچ
40درصد نقد

60درصد غير نقد

:︳︫︣ا 
︮﹑﹫️ ﹐زم : ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و  ﹩﹇﹢﹆︀ ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥ و ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ 

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ، ﹝︴︀﹜︊︀ت ︑︀﹫︡ ︫︡ه از ︫︣داری ﹇﹛ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ (︋﹩ ﹡︀م ) و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ︨︍︣ده ١٠٠۶٢٢٠٢٨٨ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︫︣ ︋﹠︀م ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ 
﹝﹏ در﹢︑ ، ️﹁︀﹏ و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :﹇﹛ ، ︋﹙﹢ار ﹝︺﹙﹛ ، ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری و اداری ﹡︀︫︣ان ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ 

﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹨︣ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ١٠٠۶٧۶١٨۴۴ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︫︣ ︋﹠︀م ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ وار︤ ﹎︣دد.
﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .      ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︋︀  وا︡ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ آدرس ﹇﹛ ، ︋﹙﹢ار ﹝︺﹙﹛ ، ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری و اداری ﹡︀︫ــ︣ان ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٧٨۴٠۶۶٠-٠٢۵ دا︠﹙﹩ ۶٣٨٠-۶٣٨١ ︑﹞︀س 
. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀  ﹜﹇ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان 

a برخی سریه های مهم زمان پیامبر
اتفاقاتمهمنتیجههدفتعدادنفراتتاریخوقوعنامسریه

به نظر واقدی این نخستین سریه در اسالم است.با وساطت مجدی بن عمرو دو سپاه بدون اینکه درگیر شوند بازگشتند.تعرض به کاروانی از قریش که از شام بر می گشت  و ناامن کردن راه تجارت قریشیان۳۰ نفر از مهاجرین رمضان سال اول سریه حمزه بن عبد المطلب

سعد بن ابی وقاص تیری انداخت و نخستین تیری بود که در تاریخ اسالم از کمان جنگی پیش نیامدمقابله با دسته ای از قریش که ممکن بود به اطراف مدینه تجاوز کنند۶۰ یا 8۰ نفرشوال سال اّول سریه عبیده بن حارث بن عبدالمطلب
رها شد.

8 نفر رجب سال دوم هجرت سریه عبداهلل بن جحش
)یا ۱۱ نفر( از مهاجرین 

پس از برخوردی که بین آن ها و یک کاروان از قریش در گرفت، یکی از گرفتن خبر از قریش
قریشیان کشته، دو نفرشان اسیر و اموالشان غنیمت گرفته شد.

چون این پیکار در ماه حرام رخ داد مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفت که آیات ۲۱۷ 
و ۲۱8 از سوره »بقره« نازل شد و خدا خود جواب مخالفان را داد؛ گناه این پیشامد را 
هم به گردن آنان گذاشت و عبداهلل و یارانش را اهل ایمان و هجرت و جهاد در راه خدا 

و امیدواری به رحمت پروردگاری که آمرزنده و مهربان است معرفی کرد.

کشتن ابو عفک که با اشعار خود شیوه ناسزاگویی به اسالم و مسلمانان و دشنام دادن فقط سالم بن عمیرشوال سال دوم سریه سالم بن عمیر
به رسول خدا و تحریک دشمنان اسالم  را پیش گرفته بود.

کشته شدن ابوعفک

کشتن کعب بن اشرف که مردی شاعر و زبان آور بود و در اشعار خود رسول خدا را پنج نفرربیع االول سال سوم سریه محمد بن مسلمه 
بد می  گفت و دشمنان را بر ضد او و مسلمین تحریک می کرد.

»کعب« با گفتن شــعر، قریش را بر ضد رســول خدا تحریک می کرد و به سوگ کشته شدن کعب
»اصحاب قلیب« می نشســت و همچنین نام زنان مســلمان را در اشعار خود با 

بی احترامی می برد و مسلمانان را آزار می داد.

زید بر کاروان دست یافت، اما مردان کاروان گریختند و اموال کاروان به رسول خدا)ص( او را برای جلوگیری از کاروان قریش فرستادند.۱۰۰ نفر سوارجمادی االخره سال سوم سریه زید بن حارثه یا سریه قرده 
غنیمت گرفته شدند.

نخستین سریه ای بود که در آن، مقدار قابل توجهی غنیمت به مسلمانان رسید.

هفت نفر از دو طایفه عضل و قاره از رسول خدا)ص( خواستند معلمانی برای آموزش ۶ یا ۱۰ نفرصفر سال چهارم هجرتسریه رجیع
قرآن و احکام نزد آن ها بفرستد.

در میان راه آن ها مســلمانان را غافلگیر کردند و عده ای را به شــهادت 
رساندند و عده ای را تسلیم قریش کرده و جایزه گرفتند و قریشیان آن ها 

را به شهادت رساندند.

سوره بقره، آیات ۲۰۴- ۲۰۷ درباره سریه رجیع نازل شده است.

غافلگیری مبلغان توســط قبیله بنی سلیم و به شهادت رسیدن همه در خواست ابوبرإ برای فرستادن مبلغ به نجد و فرستادن تعدادی مبلغ به آنجا۴۰ نفرصفر سال چهارم هجرت سریه بئر معونه
آن ها به جز یک نفر

رسول خدا یک ماه در قنوت نماز صبح بر قبایل رعل، ذکوان، غصّیه و بنی لحیان 
نفرین می کرد.

رســول خدا حارث بن عمیــر أزدی )از طایفه بنی لهب( را با نامه ای نزد پادشــاه ۳ هزار مسلمانجمادی االول سال هشتم سریه موته
»بصری« فرستاد و چون »حارث« به سرزمین »موته« رسید، »شرحبیل بن عمرو 
غّسانی« سر راهش را گرفت و او را کشت . هدف این سریه برخورد با عامالن آن بود.

کشته شدن سه فرمانده از مسلمانان و یک سوم از سپاه و فرار سایران به 
فرماندهی خالد بن ولید به مدینه

در این سریه سه تن از بهترین فرماندهان مسلمانان و اصحاب رسول خدا یعنی زید 
بن حارثه، جعفر بن ابیطالب )طیار( و عبداهلل بن رواحه به شــهادت رسیدند، این 

اولین درگیری بین مسلمانان و سپاهیان روم بود.

پس از آنکه ســه تن از فرماندهان مسلمانان موفق به شکست دشمن گروهی از قبیله »قضاعه« قصد  داشتند به مسلمانان دستبردی بزنندجمادی االخر سال هشتم سریه ذات السالسل 
نشدند، رسول خدا )ص(، امیرالمؤمنین علی)ع( را به مصاف آن ها فرستاد 

و ایشان آن ها را شکست داد.

شأن نزول سوره عادیات در این سریه صورت گرفت.

شکستن بت های طائف و نابودی بتکده های آنجاشکستن بت های طائفدر ایام محاصره طائف سریه امیر المؤمنین علی بن ابیطالب

نابودی کامل بتخانه و کسب غنیمت های بسیاری از قبیله طّینابودی بتخانه فلس از قبیله طّی۱۵۰ مرد انصاری ربیع االخر سال نهم سریّه علی بن ابیطالب برای ویران کردن بتخانه فلس 

اسالم آوردن قبیله همدان در یک روز و مسلمان شدن بسیاری از یمنیاندعوت یمنیان به اسالم۳۰۰ اسب سواررمضان سال دهمسریه علی بن ابیطالب )ع( به یمن 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r افزایش تولید؛ راهکار مقابله با تورم
قوانیــن اقتصادی بر این موضوع تأکید دارند کــه کاهش یا افزایش قیمت کاالها و 
خدمات در کوتاه مدت ممکن نمی شــود؛ بلکه در بلندمدت ماهیت اصلی خود را در 
معرض دید عموم قرار می دهد؛ از این رو دولت نمی تواند با تأکید و دستور، مانع افزایش 
قیمت کاالها و خدمات یا تورم آتی در اقتصاد کشور شود.  تأکید دولت بر نظارت و 
کنترل در مقطعی کوتاه شاید بتواند مانع افزایش قیمت کاال و خدمات شود، اما دولت 
در بلندمدت قادر به تداوم کنترل و نظارت در بهترین شکل ممکن نیست. افزایش نرخ 
بنزین منجر به افزایش تورم می شود، بنابراین آنچه به عنوان تورم 2 تا 5 درصدی از 
سوی دولت یا برخی کارشناسان عنوان می شود آمارها و تحلیل های خوشبینانه است. 
تحلیل های اقتصادی و تجربه نشــان می دهد قیمت ها در بلندمدت راه خود را پیدا 
می کنند و بازار ناگزیر از پذیرش این قیمت هاست؛ در واقع می توان گفت سیاست های  
کنترلی تأثیر گذار نیست و اتفاقاً بار هزینه تورمی بیشتری بر دولت وارد می کند؛ چرا 
که دولت برای کنترل تورم مجبور به افزایش هزینه نظارت است؛ این هزینه نظارتی 
تورم زاست و منجر به افزایش هزینه تورمی می شود، به این معنا که بار تورمی دیگری 
بر اقتصاد وارد می کند؛ بنابراین تا 6 ماه آینده شاهد آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت 
بنزین خواهیم بود. برآوردهای کارشناسان و دولتمردان از عدم افزایش تورم، حداقلی 
و بسیار خوشبینانه است؛ این برآوردها در کشورهای اروپایی و توسعه یافته با ساختار 
صحیح اقتصادی عملی است، اما دراقتصاد تورم زای ما توجیه علمی ندارد و افزایش 

نرخ بنزین به صورت فزاینده بر تورم تأثیرگذار خواهد بود.
یکی از مهم ترین راه ها در حوزه کنترل تورم، افزایش تولید است؛ زمانبر بودن تولید 
و مهیا نبودن زیر ساخت های مورد نظر عمالً عرضه کاال را در کوتاه مدت غیرممکن 
می کنــد؛ واردات در حال حاضر برای کاهش تورم و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان 
داخلی بسیار ضروری است؛ موضوعی که وزارت بازرگانی باید چارچوب های آن را به 

نحو صحیحی تبیین و عملیاتی کند. 

کارشناسان معتقدند قیمت سوخت فقط یکی از مؤلفه های تعیین قیمت اجناس است

چرا بنزین نمی تواند عامل گرانی باشد؟
  اقتصاد/زهرا طوسی  در حالی که محاسبات 
اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد تأثیر افزایش 
قیمــت بنزین در تورم حــدود 4 واحد درصد در 
سال خواهد بود، بیشتر شهروندان این طور تصور 
می کنند که قیمت ها مانند دومینو هستند که اگر 
سوخت به عنوان نخستین دانه از این پازل بر زمین 
بیفتد، قیمت دیگر اقــالم را نیز با خود به زمین 

می زند. 
سیاست گذاران می گویند قیمت بنزین نباید تأثیر 
تورمی بر کاال و خدمات داشته باشد. آیا متولیان 
این انتظار را دارند چون از طریق نظارت و مدیریت 
توزیــع بازار و تعامل با اتحادیه هــا اجازه افزایش 
قیمت را به آن ها نــداده اند و متخلفان را هم در 
صورت گران فروشــی نقره داغ می کنند، یا از نظر 
علم اقتصاد سطح عمومی قیمت ها در جامعه تحت 

تأثیر قیمت یک حامل انرژی نیست؟ 
این پرسش ها همیشــه همزمان با اصالح قیمت 
حامل هــای انرژی به خصوص بنزیــن در فضای 
جامعه مطرح می شود، جدا از اینکه تمام سازمان ها 
و نهادهــای مرتبط باید بــرای حمایت از مردم و 
جلوگیری از افزایش قیمت کاال توسط سودجویان 
اقداماتی انجام دهند، باید از خود بپرســیم مگر 
بنزیــن چند درصد از فرایند تولید و عرضه کاال و 
خدمات را شامل می شود که همواره با تغییر قیمت 
آن منتظر تورم شــدید در همــه وجوه اقتصادی 
هســتیم؟ حال اگر تصور کنیم شهروندان اصالح 
قیمت بنزین را با تغییر جیب خود و قدرت خرید 
خانوارشان می سنجند آیا گرانی بنزین تأثیری بر 

سبد خانوار دارد یا خیر؟ 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد اســت، 
افزایش نرخ بنزین فقــط 2.5 درصد اقتصاد یک 
خانــواده را تحت تأثیر قرار می دهد و این تصور را 
غلط می داند که اگر نرخ بنزین 5۰ درصد افزایش 
یافت، به عنوان مثال نــرخ خدمات حمل و نقل 

جاده هم باید 5۰ درصد افزایش پیدا کند.

 ادامه اختصاص ارز به کاالهای اساسی 
قبادی، معاون وزیر صنعت هم گفته اســت چون 
اختصــاص ارز 4 هــزار و 2۰۰ تومانی به کاال ها 
کماکان ادامه دارد و ۱۰ درصد بیش از پارســال 
به کاال های اساسی، ارز تخصیص داده شده، پس 
تغییــر نرخ بنزین هیچ تأثیری روی نرخ کاال های 

اساسی نخواهد داشت. 
حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی نیز با توجه دادن 
مردم بــه این نکته که ســوخت ماشــین آالت 
کشــاورزی و حمــل و نقل بین شــهری کاالها 
گازوئیل است، دغدغه درباره تأثیر افزایش قیمت 
بنزیــن روی موادغذایی و کشــاورزی را بی مورد 

دانسته است.

  ارتباطی بین قیمت بنزین با کاالها نیست 
دکتر احمدی، کارشــناس اقتصادی در پاسخ به 
این پرســش که آیا بنزین آن قدر قدرتمند است 
که بتواند یک تنه تمامی قیمت ها را جابه جا کند، 
به خبرنگار مــا  می گوید: اصالح قیمت بنزین به 
صورت مســتقیم تأثیر چندانی بر تورم ندارد، اگر 
برای برخورد با گرانفروشــان و متخلفان در این 
حوزه تدابیری اندیشیده می شود،  به واسطه این 
است که جو روانی جامعه این انتظار را دارد که با 
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی، شاهد تغییر 
نرخ ها باشد. به عبارتی این تمهیدات برای مقابله 

با گرانی ناشــی از این جنبه روانی اســت و بحث 
مستقیم اقتصادی نیست که لزوماً افزایش سوخت 
در موضــوع حوزه حمل و نقل، بتواند روی قیمت 

سایر کاالها تأثیر بگذارد.   
احمدی تأکید می کنــد: گاهی اوقات بین کاالها 
ارتباط برقرار است و گاهی نیست؛ طبیعی است 
که می توانید بگویید قیمت تمام شده حمل و نقل 
درون شهری خودروهای سبک باید افزایش پیدا 
کند، چون قیمت تمام شده این خدمت باال رفته 
اســت، ولی این نباید روی توانایی و قدرت خرید 

مردم در مورد سایر کاالها تأثیری داشته باشد.

  تصور گرانی ناشی از انتظارات تورمی
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اینکه کل 
داســتان تصور گرانی کاالها به حــوزه انتظارات 
تورمی برمی گردد که در اذهان عمومی وجود دارد، 
تصریح می کند: همواره نگرانی هایی در بین مردم  
درباره تأثیر گرانی سوخت بر افزایش قیمت دیگر 
کاالها وجود دارد، پس به خاطر سابقه ذهنی که 

دارند، به محض اینکه قیمت سوخت افزایش پیدا 
می کند، این انتظارات تورمی در ذهن مردم فعال 
می شــود که با یک فاصله زمانی کوتاه، این تغییر 

قیمت باید به سایر کاالها نیز منتقل شود.
وی یادآور می شود: ما در کشور کاالیی کلیدی به 
نام سوخت داریم که مردم فکر می کنند افزایش 
قیمت آن ها باید روی سایر محصوالت هم اثرگذار 
باشــد، در صورتی که بی شک به صورت مستقیم 
چنین اتفاقی متصور نیست و اصالت این داستان از 

همان انتظارات تورمی است که گفته شد.

  ضرورت همخوانی سهمیه ها با پیمایش
احمدی با اشــاره به ارتباط بین قیمت سوخت و 
حمل و نقل می گوید: گفته می شود وقتی سهمیه 
اختصاص پیدا می کند قیمت نباید تغییری کند، 
اما این نگرانی باز هم ایجاد می شود؛ چون احساس 
می شود این ســهمیه ممکن است با نیاز افراد در 
صنوف مختلف همخوانی نداشته باشد، مثالً شاید 
ماهی ۱2۰ لیتر برای ســرویس مــدارس کافی 

نباشد و شــاغالن این حرفه مجبور شوند بنزین 
آزاد بخرند، پس چون خود را مجبور به خرید آزاد 
می بیند، به سمت افزایش کرایه حرکت می کند. 
برای جلوگیری از بروز چنین بحثی باید در زمینه 
سهمیه تخصیص داده شده به صنوفی که قیمت 
خدماتشان با ســوخت سنجیده می شــود، کار 
کارشناسی دقیقی انجام شود تا این افراد بر اساس 

پیمایش واقعی، سوخت دریافت کنند.
وی تصریح می کنــد: درعین حال افزایش قیمت 
بنزیــن به طورقطع به دیگر کاالهــا مثل میوه و 
ســبزیجات و سایر محصوالت کشــاورزی ربطی 
ندارد، چون این سیستم بر مدار گازوئیل می چرخد 
و به مواد اولیه آن ها نیز مربوط نیســت؛ ولی باز 
همین انتظار تورم آتی موجب می شود عرضه کننده 

این محصوالت بر قیمت خود بیفزایند.

 انتظار اصالح نرخ محدود به حمل و نقل
میثم ظهوریان،  کارشــناس اقتصــادی  نیز به 
خبرنــگار ما می گوید: تولید هــر محصولی یک 
زنجیــره دارد که یک بخش از آن ممکن اســت 
به واســطه حمل و نقل با قیمت سوخت ارتباط 
داشته باشد؛ پس تمامی این زنجیره تحت تأثیر 
نرخ بنزین نیست و اینکه تصور کنیم چون قیمت 
بنزین باال رفته در تمام حوزه ها باید قیمت ها به 
همان نســبت باال برود معقول نیست؛ کما اینکه 
در حوزه حمل و نقل هم به خاطر اینکه گازوئیل 
گران نشده نمی توان بحث را تعمیم داد، پس در 
بخش حمل و نقل برون شــهری افزایش کرایه 

مطرح نیست. 
ظهوریــان تأکید می کند: اگر قرار باشــد منتظر 
افزایش قیمت باشــیم آن بخــش حمل و نقل 
درون شهری اســت که قیمت تمام شده خدمت 
در آن متأثر از نرخ بنزین است، حال اگر سهمیه 
بنــدی بنزین در تمام بخش هــای این حوزه به 
درســتی انجام شــود، بهای کرایه هــا نیز تغییر 

چندانی پیدا نخواهد کرد.
وی می گویــد: در حقیقت مهم تریــن تغییری 
که گرانی ســوخت ایجاد می کند، تورم انتظاری 
اســت که از آثار روانی قضیه و وارد شدن شوک 
به بازار ناشی می شــود، که این اصالح قیمت را 
بدون پیش زمینه و اطالع رسانی صحیح به مردم 

و نخبگان اجرایی کرد. 

ذخیره بنزین در کارت سوخت فقط تا ۳۶۰ لیتر    ایسنا: فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از ۳۶۰ لیتر، در کارت ذخیره می شود و قابل 
انتقال به ماه های بعد است. البته باید توجه داشت که پس از ۶ ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت سوخت افراد 

وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی در طول این ۶ ماه مثالً ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم سهمیه ۶۰ لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می رسد.
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یادداشت روز

 رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه

نوبت دوم    1398/09/14صفحه 6    1398/08/29

 آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9204001108000059/1
ــهرك نقش جهان  ــانى پيشوا ش ــم به نش ــنوايى فرزند ابوالقاس ــيله به خانم اكرم ش بدينوس
ــت  ــه9204001108000059/1كه برابرگزارش مامورپس ف2 ق1180بدهكار پرونده كالس
شناخته نگرديده ايد ابالغ ميگردد:كه برابرچك شماره 809/338616 به آقاى ميثم هداوند 
ــيد كه براثركه براثرعدم پرداخت وجه بستانكاردرخواست صدوراجرائيه  خانى بدهكارمى باش
نموده پس ازتشريفات قانونى اجرائيه صادر وپرونده به كالسه فوق دراين اجراءمطرح ميباشد 
لذاطبق ماده18/19آيين نامه اجرائى مفاداسناد رسمى بشما ابالغ ميگرددازتاريخ انتشاراين 
ــاردرج  ــت فقط يك نوبت در روزنامه كثير االنتش ــوب اس آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــدام ودر غيراينصورت  ــبت به پرداخت بدهى خود اق ــرميگردد ظرف مدت ده روزنس ومنتش
بدون انتشارآگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 209/م 

الف(آ9810413)
رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا

  آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9204001108000058/1
ــان  ــوا خياب ــانى پيش ــه نش ــم ب ــد ابوالقاس ــنوايى فرزن ــرم ش ــم اك ــه خان ــيله ب بدينوس
ــه 9204001108000058/1كه برابرگزارش  باهنرجمهورى6پالك16بدهكار پرونده كالس
ــناخته نگرديده ايد ابالغ ميگردد:كه برابرچك809/338617 و809/33861  ــت ش مامورپس
ــداله هداوند خانى بدهكارمى باشيد كه  مورخ91/3/30 مبلغ 130000000ريال به آقاى اس
براثركه براثرعدم پرداخت وجه بستانكاردرخواست صدور اجرائيه نموده پس ازتشريفات قانونى 
اجرائيه صادروپرونده به كالسه فوق دراين اجراءمطرح ميباشد لذاطبق ماده18/19آيين نامه 
ــما ابالغ ميگرددازتاريخ انتشاراين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــمى بش اجرائى مفاداسنادرس
ــاردرج ومنتشرميگردد ظرف مدت ده  ــت فقط يك نوبت درروزنامه كثيراالنتش محسوب اس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ودرغيراينصورت بدون انتشارآگهى ديگرى عمليات  روزنس

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 208/م الف
رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــى واراضى  ــف وضعيت ثبت ــه قانون تكلي ــن نام ــون وماده13آيي ــوع ماده3قان ــى موض آگه

ــمى برابرراى شماره139860301046000518/موضوع قانون  وساختمانهاى فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه 
ــد عبدالوند فرزند صادق  ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محم ــت ملك پيش ثب
ــماره شناسنامه1 صادره ازدريك قطعه زمين وبناى احداثى به مساحت105/85 مترمربع  بش
پالك 1فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمد 
حسين شيركوند به متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  اعتراض داشته باش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم وپس ازاخذ رس اين اداره تس
ــاى مدت مذكوروعدم  ــت در صورت انقض ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خودراب

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد210ث/م الف
  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/8/29   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/14  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى مزايده اتومبيل 
آگهى مزايده اموال منقول(خودرو) پرونده اجرايى9700425ورامين

بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق له آقاى پرويزهاتفى مبين عليه آقاى احمد جعفرى يك 
ــده اجرايى مذكوركه طبق  ــد متعلق به آقاى احمد جعفرى بدهكار پرون ــتگاه خودروپراي دس
ــيصد وبيست ميليون ريال ارزيابى شده ازساعت 9 الى 12  ــناس رسمى به مبلغ س نظركارش
ــت درمحل استقرارخودروواقع درورامين  ــال هزاروسيصد ونود وهش مورخ هجدهم آذرماه س
ــد مزايده ازمبلغ ارزيابى توسط كارشناس  پاركينگ الجوردى ازطريق مزايده بفروش مى رس
رسمى بمبلغ سيصد وبيست ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته 
مى شود وكليه هزينه هاى قانونى بعهده برنده مزايده است ونيم عشرو حق مزايده نقداوصول 
ــمى گردد مزايده روزادارى بعداز تعطيلى  ــد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس خواهد ش
ــى خودروموردمزايده طبق  ــد توصيف اجمال ــكان مقرربرگزار خواهد ش ــاعت وم درهمان س

 Se131 نظركارشناس رسمى : نوع خودروسوارى سيستم سايپا
ــماره  ــماره انتظامى 711/78س62ش ــيلندر4 ش ــدادى متاليك مدل1395س رنگ نوك م

m13/5722193موتور

شماره شاسى 
g411100-1270592

ــوخت بنزين وازنظرظاهرى چراغ عقب چپ شكسته . سپرعقب چپ نيازبه  محور2،چرخ4،س
ــت خوردگى دارد ونيازبه بازسازى دارد وحداكثرنيازبه  بازسازى دارد .گلگيرعقب سمت راس
ــط دارد كه  تعويض دارد ابروئى چراغ جلوخط خوردگى دارد موتوركه همگى وضعيت متوس
باتوجه به نقاط آسيب ديده طبق گزارش كارشناس رسمى به قيمت سيصد وبيست ميليون 

ريال ارزيابى وقطعى گرديده است568ث/م الف تاريخ انتشار:1398/8/29
رييس اداره ثبت واسناد وامالك شهرستان ورامين 

آگهى ابالغ اجرائيه
ماده 18 آئين نامه اجرا

بدين وسيله به 1- آقاي عليجان پورولى فرزند بابا به شماره شناسنامه 2056 به شماره ملى 
ــماره ملى 2081964902 (كه قيم  ــين به ش 2090468300 و 2- غرل پورولى فرزند حس
ــان آقاى عليجان پور ولى مى باشد) هردو به نشانى نشانى سورك خيابان شهيد مالزاده  ايش
ــود كه خانم سپيده كاظمى الليمى جهت وصول  ــين پور ولى ابالغ مي ش ، ورثه مرحوم حس
ــماره 3587 مورخ 01/10/91دفتر 157  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س مهريه به اس
ــه 9800082 در واحد  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالس مياندورود عليه ش
اجراى اسناد رسمى مياندورود تشكيل شده و طبق گزارش مامور به مورخ 25/07/98 ابالغ 
ــر نگرديد لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــما ميس واقعى به ش
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه 
ــبت به پرداخت  ــوب مي گردد، نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محس

بدهي خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائي جريان خواهد يافت.9810477
م.الف : 98/40/10675 

تاريخ انتشار : 98/08/29

  على اكبر نوريان اسرمى
٩٨      رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

١٠
٤١

٣

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آذ﹟ ﹁﹢رج ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۶۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣٠٢٧٨۴    
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ﹇︤ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٠٣٠١۴٠٧۵٩ ︋﹥ 
︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︠︀﹡﹛ ︋﹩ ︋﹩ رد ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩۵٧٣٩٢٧٧۶٢٠ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ﹁︣ج ا﹜﹥ ︻﹙﹫︤اده 
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨٧۴۶٩٠۶ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور ︫︣﹋️ 
از ﹇︊﹫﹏ ﹉ و ︨﹀︐﹥ و ︋︣ات و ︾﹫︣ه ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ (﹁︣ج ا﹜﹥ ︻﹙﹫︤اده) و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه (︧﹫﹟ ﹇︤ی) و اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ 

﹨︀ی اداری ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ (﹁︣ج ا﹜﹥ ︻﹙﹫︤اده ) ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۶۶٠٩٧٩) ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︨﹀︣ا

۹ع
۸۱
۰۳
۹۰

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آذ﹟ ﹁﹢رج ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۶۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣٠٢٧٨۴    
 ️﹫﹨ ︀ذ ︫︡ : - ا︻︱︀ء︑ا ﹏ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋ 
﹝︡︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: - آ﹇︀ی ﹁︣ج ا﹜﹥ ︻﹙﹫︤اده ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨٧۴۶٩٠۶ و ︧ــ﹫﹟ ﹇︤ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٢٠٣٠١۴٠٧۵٩ و ︋ــ﹩ ︋﹩ رد ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩۵٧٣٩٢٧٧۶٢٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل 
﹞︀ره   ︫﹩﹆﹫ ﹫︡﹝︧﹟ ︗﹢ادی︋  ︀زرس ا︮﹙﹩ و︨  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨٨١۴۵٢٩︋︧﹞️︋   ︫﹤ ︡﹡︡ . - آ﹇︀ی ﹋︀︸﹛ ︾﹑﹝﹩︋  ا﹡︐︀ب︫ 

﹝﹙﹩٠۶٣٩٣٩٩٨۴ ︋︧﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ . 
(۶۶٠٩٨٠) ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︨﹀︣ا

۹ع
۸۱
۰۳
۹۱

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣﹡﹫︀ن ︵︉ زا﹎︣س ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۶٠٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۴٠١٠٩٨٣٣     
﹫︡﹝︡اد آل ︻﹙﹩ د﹨﹊︣دی  ــ︡ : آ﹇︀ی︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵٠٩۴١١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︠︀﹡﹛ ︋﹠﹀︪ــ﹥ ﹝﹫︣زا﹫︀ن ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵۵٧١۵٧ ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی ︠︡ار﹛ ارژ﹡﹌ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵۴٩٠۵٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀ــ︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ا﹡︐︀ب 
﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ و ︑︺︡ آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉، ︨ــ﹀︐﹥، ︋︣وات و ﹇︣ارداد﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۶۶۵۴۴٩)

۹ع
۸۱
۰۴
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 ️﹋︫︣ ﹏﹝﹊﹞ ﹟﹫︊﹡︀︗ ️﹋︫︣ ﹩﹛︀﹆︐﹡ا ﹩﹎آ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٢١٠ و ︫﹠︀︨﹥ 

     ١٠٣۴٠٠٧۵٢٩٩ ﹩﹚﹞
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
١٣٩٨,٠۴,١۵ وآ﹎﹩ ﹝﹊︀﹡﹫︤ه ١٣٩٨٣٠۴١۴۴۴۴٠٠١٠٨١ 
اداره ︔︊️ ︫ــ︣﹋︐︀ و﹝﹢︨︧ــ︀ت ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︫︣﹋︣د 
︋ــ﹥  ﹝︣﹋ــ︤ ا︮﹙ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ از ︫︨︣ــ︐︀ن ︫ــ︣﹋︣د 
 ﹤﹚﹞ ،︀ن﹞︀  ︨︣ ︩ ﹝︣﹋︤ی ،︫  ︀﹝︀ن ،︋  ︫︨︣ــ︐︀ن︨ 
﹁ــ︀ز٢ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ، ︠﹫︀︋ــ︀ن ٣ ، ︠﹫︀︋ــ︀ن ︮﹠︺️ ، 
︎ــ﹑ک ١۵ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊ــ︿ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٨٨۵١۶٨٨٨۶۵ 
ــ﹞︀ره ١٢ ︔︊️  ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و در اــ﹟ اداره ︑ــ️︫ 

﹎︣د︡و︗️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م ا﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل 

و︋︐﹫︀ری ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︨︀﹝︀ن (۶۶۵۵١٠)

۹ع
۸۱
۰۴
۳۲

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣﹡﹫︀ن ︵︉ زا﹎︣س ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۶٠٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۴٠١٠٩٨٣٣     
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ︨﹫︡﹝︡اد آل ︻﹙﹩ د﹨﹊︣دی 
︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵٠٩۴١١ و ︠︀﹡﹛ ︋﹠﹀︪ــ﹥ ﹝﹫︣زا﹫︀ن ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵۵٧١۵٧ و آ﹇︀ی ︠︡ار﹛ ارژ﹡﹌ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵۴٩٠۵٧ 
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹝﹞﹢د︀ن درو︪ــ︀﹡﹩︋  ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤︋
۴۶٨٠٣١٣٣٣١ و آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝︧ــ﹟ ﹨︀︫﹞﹩ ︫﹫ ︫ــ︊︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴۶١٠١۴٨٨٣٨ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ 

  ︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︫︣ ﹩﹎︀پ آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ا﹊ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۶۶۵۵١١)

۹ع
۸۱
۰۴
۳۳

︨ــ﹠︡و﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠﹢درو و ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨ــ︊︤) 
︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌ ۴٠۵GLX-XU٧ ﹝︡ل 
  124K1151655 ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝ ١٣٩۶ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉︫ 
﹑ک  ﹞︀ره︎   ︫ NAAM01CEXHK132352 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
﹠︀م ا︨ــ︀ق ﹢ت ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز  ٩٩۵م٢٩ ا︣ان٩۵︋ 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡  /ع
۹۸
۱۰
۴۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی ︎︥و۴٠۵ ︗﹩ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٣٢ه۴٧ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤  ︋ ︦﹊ال ا
-NAAM01 ﹩﹝﹢︑ــ﹢ر 12488283933 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ

CA6AE859804 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙ــ﹩ ﹝ــ︣ادی ﹝﹀﹆ــ﹢د 
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۰
۴۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ر﹡﹢ ︑﹠ــ︡ر L٩٠ ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ 
﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٢٢ط١۵ ا︣ان  ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 7702035322D014138 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 7A003070 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ر︲︀ ︧︠︣و︀ن 

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

/ع
۹۸
۱۰
۴۷
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢دروی وا﹡️ ︎﹫ــ﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٨۵ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٣۵ص١۶ ا︣ان 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 11485012811 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︾﹑﹝︣︲︀ ﹇﹢︡ل ︾﹑﹝︧﹫﹟ زاده   ︋14112162

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

/ع
۹۸
۱۰
۴۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︣اGTXi ︡  ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ 
﹡﹢ک ﹝︡ادی  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١۴١۶٧٩٩ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S١۴١٢٢٨۵٧٧٢۶۵۶ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴١۵ ط ٣۴ 
ا︣ان ١٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠︀﹡﹛ ︸︣︿ ︫︀﹨︧﹢﹡︡﹡︥اد ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡

/ع
۹۸
۱۰
۴۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣ا︡ ︑﹫︌ ١۴١ ﹝︡ل  ﹢اری︎   ︨︤︊ ︣گ︨  ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و︋ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر   ︫﹤ ﹥ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉︋   ︋١٣٨۶
 ﹤︋    s١۴٨٢٢٨۶٢٢٧٩۶٢١۵٩٢۵٢ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ ٠
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۴-۵۶٨ ج ٢١ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
/ع
۹۸
۱۰
۷۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡ــ﹌ ﹁﹫﹙﹩  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴١٩ ه ٩۶ ا︣ان   ︫﹤ رو︫ــ﹟ ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
︫ــ﹞︀ره  و   10FX5C2196194 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶
ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩   ︨︦︡﹞ ️ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ ︫︀︨ــ﹩ 83681110︋ 

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

/ع
۹۸
۱۰
۴۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩﹢﹛︀︊﹛ر︨﹫﹊﹙️ ﹝︡ل ٩٣ ١٣ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤آ﹢︑﹢﹞︤︊ ︋︣گ︨ 
 0I49NEG416771 :ک٧٩٢ -١٩۴٣٨ ش ﹝﹢︑﹢ر﹑ ︫﹞︀ره︎ 
ش ︑﹠ــ﹥ NEG***150H9303199: ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︊︀س 
  ﹤︫︀ه ︋︡ی ف: ر︲︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨۵٠١٠٠٧۶٣︨︀﹋﹟ ︋︪︣و

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ /ع
۹۸
۱۰
۴۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آغاز روند نزولی قیمت دالر در بازار
تسنیم: قیمت دالر که همزمان با اعالم 
خبر افزایش قیمت بنزین روند صعودی 
را طی می کرد، با ورود بانک مرکزی رو 
به کاهش گذاشته است. فعاالن بازار قباًل 
هم تأکید کرده بودند افزایش قیمت دالر 
دلیل اقتصادی ندارد و صرفاً به واســطه 
خبرهای سیاسی و جو روانی حاکم در 
بازار اســت.  پس از خبر افزایش قیمت بنزین بازار ارز نیز مانند سایر بخش های 
اقتصادی با شوک همراه شد و همین امر سبب افزایش قیمت دالر  تا ۱2 هزار 
و 8۰۰ تومان شد، اما با ورود بانک مرکزی و افزایش قیمت دالر در صرافی های 
بانکی، اجازه داللی از محل اختالف قیمت دالر آزاد با صرافی های بانکی داده نشد.

راهکارهای جدید برای فروش نفت خام در بورس
ایرنا: در حالی که عرضــه نفت خام در 
بورس انرژی بر اســاس شیوه نامه ابالغی 
وزیر نفت از اردیبهشــت امسال آغاز شده 
اســت، عدم حضور خریدار موجب شــد 
وزارت نفت به فکر اصالح این شــیوه نامه 
بیفتد و حاال به گفته نماینده شرکت ملی 
نفت در بورس انرژی،  شــیوه نامه جدید با 
اصالح در دو بخش آماده اجراست. در این راستا وزیر نفت شیوه نامه جدیدی را برای 
عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی ابالغ کرد. در این شیوه نامه نیز شرکت 
ملی نفت مکلف است به صورت منظم و مستمر، ماهانه دست کم 2 میلیون بشکه نفت 
خام سبک، 2 میلیون بشکه نفت خام سنگین و 2 میلیون بشکه میعانات گازی پارس 

جنوبی در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۴۰ هزار کالس درس نیمه کاره در کشور داریم      مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان کمبود فضای آموزشی به خصوص در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: اکنون اولویت 
اصلی ما در تأمین فضای آموزشی؛ تکمیل ۴۰ هزار کالس درس نیمه کاره در کشور است. وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم سازی یا بازسازی و تخریب هستند، گفت: در بسیاری مکان ها 

مثل حاشیه شهرها کمبود فضای آموزشی داریم و در یک کالس ۴۰ دانش آموز حضور دارند. خیران اعالم کردند در مدت دو سال، ۵ هزار میلیارد تومان برای مدرسه سازی تعهد می کنند.

کدام افراد مبتال به آلزایمر می شوند؟
فارس: نتایج یک بررســی جدید به 
خوبی نشــان می دهد افراد بی ســواد 
دســت کم سه برابر بیش از سایر افراد 
در معرض اختالل حافظه و در نهایت 

آلزایمر هستند.
به گزارش دیلی میل محققان آمریکایی 
نزدیــک به یک هزار نفر را در دهه 70 

سالگی خود در یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار دادند و دریافتند، این افراد 
دست کم سه برابر بیش از آن هایی که خواندن و نوشتن بلد هستند در معرض 
آلزایمر هستند. دانشمندان می گویند سواد داشتن به افراد اجازه می دهد تا در 

فعالیت های تحریک کننده مغز شرکت کنند.
محققان دانشــگاه کلمبیا در نیویورک، خطر ابتال به اختالل در حافظه را ســه 

برابر بیشتر در افرادی که هرگز خواندن یا نوشتن آموزش ندیدند، پیدا کردند.

ناسا وجود آب در »مشتری« را تأیید کرد
فارس: به گزارش ساینس الرت، تیمی 
به سرپرســتی محققان خارج از مرکز 
پــرواز فضایی گودارد ناســا در گرین 
بولت، مریلند، اثری از بخار آب در باالی 

سطح یخی مشتری را تأیید کرده اند.
بــه گفته این آژانــس، وجود آب یکی 
از مهم ترین اهداف در جســت وجوی 

ناسا برای زندگی فرازمینی است. لوکاس پاگانینی، محقق برجسته و دانشمند 
ســیاره ای ناسا در بیانیه ناســا گفت: در حالی که دانشمندان هنوز آب مایع را 
مستقیماً کشف نکرده اند ، ما بهترین چیز را پیدا کرده ایم: »آب به صورت بخار« 

که زوایای جدیدی از مشتری را در اختیار محققان می گذارد.
بر پایه مقاله ای که روز دوشــنبه در ژورنال »Nature Astronomy« منتشر 
شد، تیم ناسا کشف کرد که بخار آب به اندازه ای از اروپا آزاد می شود که می توان 

استخرهای شنا در المپیک را در عرض چند دقیقه پر کرد.
سال هاست که دانشمندان گمان می کنند که آب روی سطح اروپا وجود دارد و 

به نظر می رسد مشاهدات اخیر از این ظن حمایت می کند.
آوی مندل، دانشمند سیاره ای گودارد در این بیانیه گفت: ما بررسی های ایمنی 
دقیق را برای از بین بردن آالینده های احتمالی در مشاهدات زمینی انجام دادیم؛ 

اما در نهایت ما باید به اروپا نزدیک شویم تا ببینیم واقعاً چه خبر است.
مأموریت آینده ناسا »Eurip Clipper« به زودی در سال ۲0۲0 نگاهی دقیق تر 
به سطح اروپا می اندازد. این فضاپیما مجموعه ای از دوربین ها ، طیف سنج ها و یک 

رادار برای بررسی ضخامت پوسته یخی اروپا در 45 پرواز است.

آیت اهلل رئیسی:
قوه قضائیه به دنبال این است زندان ها خلوت شود

جامعه: رئیس قوه قضائیه گفت: در مبارزه 
با فساد مشغول حاشیه سازی ها و مالمت 

مالمت کنندگان نمی شویم.
به گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، 
آیت اهلل رئیسی با اشاره به دغدغه برخی 
از نمایندگان مجلس در خصوص کاهش 
مجازات حبــس، گفت: قانــون در این 

خصوص حتماً نیاز به بازنگری دارد و از ابتدای ورود به قوه قضائیه، از معاونت حقوقی 
خواســته ام که با همکاری مجلس، حقوقدانان و قضات مجرب، اصالحیه ها را دنبال 
کنند و کمیسیون قضایی هم در این زمینه وقت بگذارند که البته در این زمینه وقت 

گذاشتند و الزم است از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تشکر کنم.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مورد این طرح تأکید کرده ایم که در بسیاری از موارد با 
اصالحات پیشــنهادی قوه قضائیه، نظر نمایندگان تأمین شود؛ یعنی بدون اینکه به 
صورت کلی اعالم کند، به قوانین قبلی که مجلس تصویب کرده خدشه جدی وارد 
نشود. به نحوی که هم نظر نمایندگان مجلس در اینکه در برخی از جرایم، مجازات 
جایگزین حبس مورد اســتفاده قرار گیرد، تأمین شــود و هم در برخی موارد دست 

قضات باز باشد.
وی ادامه داد: اصالحات پیشــنهادی در بستر همین طرحی که نمایندگان مجلس 
داده اند از مواردی است که از اعضای کمیسیون قضایی می خواهم دنبال کنند و اگر 
اصالحات مورد نظر قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد، نظر بسیاری از نمایندگان مجلس 

که دغدغه خلوت شدن زندان ها را دارند، تحقق پیدا می کند.
آیت اهلل رئیسی افزود: قوه قضائیه نیز دنبال این است که زندان ها خلوت شود و کاهش 

جمعیت کیفری را داشته باشیم.
وی با اشــاره به تفاوت عفو اخیر با عفوهای گذشته به لحاظ عدد آن، از رهبر معظم 
انقالب به دلیل موافقت ایشــان تشکر کرد و گفت: مجازات ها حتماً باید بازدارندگی 
داشته باشند و مجرم باید بداند که هزینه جرم، مجازات سنگین است اما از آن طرف 

نباید هر روز شاهد افزایش جمعیت زندان ها باشیم.

 بازدید نمایندگان مجلس از زندان ها در کاهش مشکالت مؤثر است
رئیس قوه قضائیه بازدید نمایندگان مجلس از زندان ها را در کاهش مشکالت زندان ها 
مؤثر دانست و بیان کرد: بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندان ها برای دنبال 
کردن مشکالت آن ها در مجلس، حتماً می تواند مشکالت قوه قضائیه در حوزه زندان ها 
از جمله بودجه و اعتبارات و بعضی از مسائل را کاهش دهد و از این موضوع به عنوان 

یک فرصت برای کمک به رفع مشکالت زندان ها استفاده می کنیم.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با بیان اینکه بعضی از خسارت هایی که در ترک فعل ها وارد 
می شود گاهی از برخی از فعل ها بیشتر است، ادامه داد: گاهی غفلت و بی توجهی یک 

مسئول، بیشتر از یک فعل خسارت وارد می کند.

  خسارت هایی که حتمًا باید مورد رسیدگی قرار گیرد
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خسارت های ناشی از بی توجهی ها، غفلت ها، عدم فعل ها 
و ترک فعل ها حتماً باید مورد رســیدگی قرار گیــرد و اگر نمایندگان در حوزه های 

انتخابیه با مواردی از این دست مواجه شدند، حتماً مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی در مورد انتقال زندانیان به محل سکونتشان که خواسته برخی نمایندگان حاضر در 
نشست بود، از دستور کار قرار گرفتن این موضوع خبر داد و گفت: در همایش مشهد به 
رؤسای کل دادگستری ها تأکید کرده ام که اگر در این زمینه مانعی نباشد، حتماً محل 

زندان آنجایی باشد که تسهیل دسترسی خانواده و مالقات فراهم است.

 رسیدگی به پرونده هایی که دغدغه مردم است را در اولویت قرار دادیم
آیت اهلل رئیسی در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: یک فضایی در کشور به وجود 
آمده بود، این دولت آمد و گفت دولت قبل، این فرد آمد و گفت فرد قبل، این رسانه 
یک افشاگری کرد و آن نماینده و آن مسئول و هر کسی حرفی زد و طبیعتاً فضایی 
به وجود آمد و تصور مردم بر این شد در کسانی که دست اندرکار هستند، فساد وجود 

دارد و این موضوع به نحوی داشت به اعتماد مردم صدمه می زد.

  آخرین وضعیت جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه
وی نسبت به جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه نیز گفت: مشکل 
ما در این زمینه مشــکل مالی بود و در تمام استان ها به شدت نیازمند نیرو هستیم 
و اگر این 6هزار نفر را جذب کنیم باز هم باید تعداد بیشتری را جذب کنیم؛ چراکه 
قرار است یک اقدام جهشی در رفع مشکالت صورت گیرد. کار این افراد را با برگزاری 
جلسات مختلفی از سوی مسئوالن قوه قضائیه و خود بنده با مسئوالن برنامه و بودجه 
پیگیری کرده ایم و وعده داده اند که به صورت متناوب جذب می شــوند. هم اکنون 
نسبت به جذب یک هزار و 300 نفر از این افراد اقدام شده و تا پایان سال همه این 

افراد جذب خواهند شد.
آیت اهلل رئیســی در مورد جذب پزشکان آشنا به مســائل پزشکی قانونی، اصل این 
خواسته را درست خواند و از نمایندگان خواست که با مساعدت خود و تأمین اعتبار، 
نسبت به حل مشکالت جدی پزشکی قانونی اقدام کنند؛ چراکه حضور پزشکی قانونی 

در یک شهرستان ضرورت دارد و نیازمند بودجه و اعتبار است.
وی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان در زمینه جذب قضات جوان، خاطرنشان 
کرد: جوان گرایی در قوه قضائیه کامالً مورد توجه است ولی چهره های کارآمد و قضات 
باتجربه ای در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگستری ها داریم که باید در 

حفظ آن ها تالش کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی   ۲9 سال از تصویب 
قانون کار می گذرد. قانونی که تشکل های کارگری 
کشور معتقدند کامل ترین قانون در خصوص حقوق 
آنکه به  به دلیل  اما  کارگران و کارفرمایان است 
صورت نیم بند و ناقص اجرا می شود نتوانسته است 

توقعات طرفین را برآورده کند.
در آســتانه تصویب این قانون در گفت وگو با دکتر 
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگری کشور به بررسی جوانب مختلف این قانون 

و ضرورت اصالح آن پرداختیم.

  اگر موافقیــد ورودی گفت وگویمان را با 
نگاهی به مسائل و چالش های صنفی کارگران 
آغاز کنیم. آن هم به ایــن دلیل که انتظار 
می رود جناب عالی به دلیل مسئولیتتان بیش 
از دیگران با این مسائل آشنایی داشته باشید.

اصناف مختلف حوزه کارگری هر یک مشــکالت 
خاص خود را دارند، به عنوان نمونه کارگران خباز، 
کارگران ساختمانی، داروخانه ها، مهندسان آب و یا 
برق مشکالت خاص خود را دارند. بنابراین کارگران 
بــه تعداد صنوف و رشــته های مختلف، در حوزه 
قراردادها، حقوق و یا بیمه مشکالتی دارند. به عنوان 
نمونــه کارگرانی که در حــوزه پمپ بنزین ها کار 
می کنند با پدیده ای به نام انعام مواجه هستند که در 
گذشته این انعام وجود داشته اما اکنون رایج نیست، 
حال آنکه متأسفانه بخشی از حقوق این کارگران در 
حوزه انعام لحاظ شده که هیچ کجا ثبت نشده اما به 
هر حال ابزاری است که قانون گذار به آن اشاره کرده 
است. کارگران کارواش هم همین مشکل را دارند، 
به طوری که بخش قابل مالحظه ای از حقوق آن ها 
در قالب انعام دیده شده است. یا کارگران تخصصی 
نظیر کارگران داروخانه ها مشکل آموزش دارند که 
با توجه به اینکه ارائه خدمات آن ها به مردم به طور 
مستقیم است دولت در بخش تشریفات اداری این 

مهم را دیده اما به آن نظارت ندارد. 
بنابراین در بحث دســتمزدها در حــوزه کارگران 
صنفی به شــدت دچار مشکل هستیم. به طوری 
که حقوق برخی از صنوف بر اســاس توافق کارگر 
و کارفرما تعریف شده و کاری به حداقل حقوق ها 
ندارند؛ به عنــوان نمونه در حــوزه صنایع چوب 
کارگران خیلی بیشتر از حداقل قانون کار دریافت 
می کنند چون نوع کار آن ها همین طور است اما در 

زمینه مزایای پایان کار مشکل دارند. 
همین طــور در اصناف کوچک، ما در زمینه بیمه 
مشــکل داریم به طوری که طبق بررســی های 
انجام شــده بیــش از 5میلیون نفر در کشــور از 
جمله مربی های آموزش رانندگی وجود دارند که 
کار می کنند اما هنوز بیمه نشده اند، ضمن اینکه 
تشــکل ها آمار و ارقام مشخصی از اصناف ندارند و 
این مسئله ضربات بسیار زیادی به کارگران می زند 
به ویژه در حوزه تعیین دســتمزدها که نمی داند 
برای چه جمعیتی می خواهد تصمیم گیری کند و 
در بحث تورم فقط حقوق و دستمزد کارگران ثابت 

مانده است.

  قانون کاری که امروز ما در اختیار داریم 
چقدر ســابقه دارد و آیا این قانون در همان 
زمان تصویب توانســته بود توقعات جامعه 

کارگری را برآورده کند؟
قانون فعلی که در حال حاضر حوزه کار و کارگری 
به آن مشــغول است ســال 1369 پس از فراز و 
نشــیب های متعدد به تصویب رسید و با توجه به 
اختالف نظرهایی که بین مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان بر سر تصویب آن- به دلیل اهمیت 
سرمایه داری در آن زمان- وجود داشت سرانجام با 
ورود مجمع تشــخیص مصلحت نظام به تصویب 
رسید. در واقع می توانیم بگوییم قانون کار نخستین 

خروجی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
گروه کارگری و کارفرمایی قانون کار کشــور را به 
عنوان یکی از قوانین مترقــی در بین قوانین کار 
کشــورهای جهان می دانند، اما متأسفانه تاکنون 
آن گونه که باید از این قانون بهره برداری نشده و به 
جرئت می توان گفت هنوز بیش از 50 درصد این 

قانون مورد استفاده قرار نگرفته است. 
در قانون کار فعلی تمامی مســائل مرتبط با کار، 
کارگر و اجتماع اعم از بحث قراردادها، مرخصی ها، 
تخلفــات کارگری و حتی موضــوع مجازات ها در 
صورتی که کارگر تخطی کند، دیده شده است، اما 
با توجه به شرایط و مسئله عرضه و تقاضای کشور 
تحقق پیدا نکرده به طوری که می توان ادعا کرد تا 
امروز حتی یک بند از قانون کار در فصل مجازات ها 

اجرا نشده، زیرا معتقدند قانون کار 
یک قانون حمایتی است و باید با 

مصالحه برخورد شود.
در حال حاضر در کشور ما یکی از 
موضوعات مهم در حوزه کارگری، 
مسئله قراردادهای سفید امضاست 
که به حوزه روابط کار و بحث اصل 

قرارداد برمی گردد، قانون گذار در 
مــاده 10 و تبصره های مربوط 
به آن به این نکته اشــاره کرده 
اســت که وقتی قرارداد کتبی 
می شــود باید در چهار نســخه 
برای کارگر، کارفرما، اداره کار و 
نماینده قانونی کارگر تهیه شود. 
در حالی که بیشتر قراردادها در 
یک نسخه تهیه می شود که در 
اختیار کارفرماست و در واقع به 
گونه ای تنظیم شده که به نفع 

کارفرما تمام می شود.
قراردادهای سفید امضا یعنی بی توجهی به رعایت 
ماده10 قانون کار. در این ماده قانونی ذکر شــده 
است که وقتی کارفرما برای کارگر مدت دار قرارداد 
می نویســد باید آن را در چهار نسخه تنظیم کند، 
یک نســخه برای کارگر، یک نسخه برای کارفرما، 
یک نســخه برای اداره کار محل و یک نسخه هم 
باید تحویل نماینده قانونی کارگر شود تا اگر زمانی 
کارگــر و کارفرما با هم اختالف پیدا کردند امکان 
بررســی قراردادها وجود داشته باشد اما متأسفانه 
در بیــش از 90درصد قراردادها این ماده قانونی را 

رعایت نمی کنند اما امید می رود با راه اندازی سامانه 
ثبت قراردادها که از ســوی وزارت کار در برخی از 
اســتان ها به بهره برداری رسیده است این مشکل 
برطرف شود. اما تا زمانی که این مهم تحقق نیابد، 

شاهد مشکل قراردادهای سفید امضا خواهیم بود.
بــا این حال امروز در حالی که حدود 30ســال از 
تصویب قانــون کار می گذرد و این مهم از وظایف 
خطیــر اداره کار بوده اســت تازه بــه این نتیجه 
رسیده اند که ســامانه ای را به عنوان سامانه ثبت 
قراردادها ایجاد کنند تا قــرارداد کارگران در این 
ســامانه ثبت شود و با وجود اینکه زیرساخت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری آن ایجاد شده هنوز در 
تمامی استان ها اجرایی نشده و در برخی از استان ها 

به صورت پایلوت در حال اجراست. 
به اعتقاد مــن مهم ترین بحث در 
قانون کار، نظارت است. اما تا مدتی 
پیش که به نمایندگان برای نظارت 
بر اجرای دقیق قانون کار مراجعه 
می کردیم عنوان می کردند با توجه 
به اینکه قانون کار از سوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به تصویب 
رسیده است، نظارت نیز باید از 
سوی مجمع انجام شود که البته 
پــس از پیگیری های متعدد به 
این نتیجه رســیدند ناظر همه 
قوانین، مجلس شورای اسالمی 

است. 
در سایر حوزه ها نیز قانون کار- 
در ماده7 و 10 دو مطلب مهم در 
بحث قراردادها و نوع قراردادها 
چگونه باید باشد- تعریف کرده 
اســت که اگر کاری دائم است 
قرارداد نیز باید به صورت دائم بســته شــود و اگر 
موقت اســت کارفرما اجازه دارد به صورت موقت 
قــرارداد ببندد. ضمن اینکــه وزارت کار، کارهای 
موقت را تعریف کرده و ســایر کارها به عنوان کار 
دائم تلقی می شــود. این موضــوع قابل پذیرش 
نیست که کارفرمایی در یک حوزه میلیاردها تومان 
سرمایه گذاری کند اما موقع عقد قرارداد با کارگران، 
با آن ها قرارداد سه ماهه ببندد. بنابراین نمی توان در 
حوزه ای روی تجهیزات سرمایه گذاری کرد اما برای 
نیروی انسانی سرمایه گذاری نکرد. به عنوان نمونه 
کارفرمایان با عنوان کارآفرین و ایجاد اشــتغال از 

دولت تسهیالت ۲0ساله و بلندمدت و زمین رایگان 
می گیرند که ایجاد شغل کنند اما هنگامی که به 
پای عقد قرارداد می رسند، قراردادهای کوتاه مدت 
سه ماهه یا یکســاله می بندند که این قراردادها با 
اصــل تبصره۲ ماده7- که مشــاغل دائم و موقت 
را تعریف کرده اســت- در تضاد اســت. به عنوان 
نمونه کار در مطبوعات دائم و کار در راه ســازی و 
ساختمان سازی موقت است و ناظر بر این قراردادها 
دولت است که باید بر عملکرد کارفرمایان نظارت 

داشته باشد تا تخطی نکنند. 
در کشــور ما دولت بزرگ ترین کارفرماســت اما 
متأسفانه در اجرای واگذاری ها و خصوصی سازی- 
اصل144- نیز این اتفاق نیفتاد؛ به عنوان نمونه کار 
مخابرات را به شرکت هایی واگذار کردند که متولی 
آن نیروهای بازنشسته مخابرات بودند که نه تنها 
تفاوتی نکرد بلکه بدتر هم شــد؛ چراکه مخاطب 
کارکنان پیش از این واگذاری، دولت بود اما پس از 
آن کارفرمایی، شخصی شد که احساس می کند از 
جیب خود باید حقوق کارکنان را پرداخت کند، به 
همین دلیل تا جایی که بتوانند از حقوق کارگران 
می زنند و با آن ها قرارداد دائمی نمی بندند. بنابراین 
بخش عمده اینکه قانون کار اجرا نمی شود در این 

گونه موارد است. 

 گفته می شود این قانون بیش از اینکه به 
نفع کارگران باشد جانب کارفرمایان را گرفته 

است. آیا این نظر را قبول دارید؟ 
نه، این طور نیســت. قانون کار، قانونی است برای 
حمایت از کارگر. امــا در این قانون برای کارفرما 
نیز تســهیالتی در نظر گرفته شــده که بتواند از 
ظرفیت های قانون استفاده کند. به عنوان نمونه به 
کارفرما اجازه عقد قــرارداد داده و در صورتی که 
کارگر تخلف کند نیز بر اساس قانون امکان اخراج 
او از ســوی کارفرما فراهم اســت. اما به این معنا 
نیست که اگر یک روز کارگر دیرتر به کارفرما سالم 
کــرد، کارفرما او را اخراج کند. بنابراین قانون کار، 
قانونی سه جانبه بین دولت، کارگر و کارفرماست 
و نمی تــوان آن را یکطرفــه و فقط به نفع کارگر 
نوشت. اما متأسفانه بحث حاضر، موضوع استفاده 
از این ظرفیت هاست که کارفرمایان از آن استفاده 
نمی کنند و بــه جرئت  می توان گفــت از 100 
کارفرما 90 درصد آن ها قانون کار را مطالعه نکرده 
و از ظرفیت های آن بی اطالع هستند. در حالی که 

یکــی از ابزارهای مهم هر کارفرما- چه کارفرمای 
کارگاه کوچــک و چه کارفرمــای کارگاه بزرگ- 
همین قانون تأمین اجتماعی است و بنابراین الزم 
است هر کارفرما حداقل یک بار کتاب قانون کار را 

ورق بزند تا از ظرفیت های این قانون مطلع شود. 

 با توجه به موضوعاتی که اشاره کردید آیا 
اصالح قانون کار خواسته کارگران است و یا 

اینکه کارفرمایان هم این خواسته را دارند؟
هــم کارگر و هــم کارفرما موافق اصــالح قانون 
کار هســتند. یک بحثی بین کارگران ســنتی و 
تشــکل های ســنتی و قدیمی ما وجود دارد که 
می گوییم این قانون کار، خون بهای شهدا و یادگار 
امام)ره( اســت؛ اما از آنجا که هیچ قانونی به جز 
قانون عّز الهی و قرآن کریم تغییرناپذیر نیست و 
قوانین انسانی نیازمند تغییر و به روز شدن است و 
با توجه به اشــکاالتی که در قانون کارگری وجود 
دارد ما دنبال مطالبه گری هستیم و معتقدیم که 
این قانون باید تغییر پیدا کند. گروه کارفرمایی هم 
با این مســئله موافق است و اتفاقاً در این یکی دو 
ســال اخیر چندین مرحله نشست و گفت وگو در 
این خصوص داشــته ایم که به جز مواردی که در 
چند ماده قانون اختالف نظر داریم در سایر موارد 
به نتایج خوبی رسیده ایم، اما اشکال در این است 
که متأسفانه دولت مسائل دیگری را می بیند و به 
همین دلیل است که به نتیجه مورد نظر نمی رسیم. 
با این حال ضرورت دارد در شورای عالی کار، گروه 
کارگــری و کارفرمایی به گفت وگو بپردازند و این 
اتفــاق بیفتد. بنابراین ما اعتقاد داریم بخشــی از 
قانون کار نیازمند اصالح اســت اما نه به این معنا 
که بخواهیم قانون کار را به طور کامل تغییر دهیم 
و کارگر و کارفرما را آزاد بگذاریم که به هر شیوه ای 

که بخواهند کار کنند.

 برای اصــالح این قانون تــا امروز چه 
قدم هایی برداشته شده است؟

در هر تشــکل کارگری و کارفرمایی کمیته ای با 
عنوان اصالح قانون کار ایجاد شده است که هر یک 
از تشکل ها به طور جداگانه با کمیته های حقوقی 
نشست هایی برگزار کرده و با کمیته های حقوقی 
مشورت کرده اند و این نشست ها به همان جلساتی 
منجر شده که در طول یک سال گذشته انجام شد 

و هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.
اشکالی که اکنون موجب مسکوت ماندن اصالح 
قانون کار شده، تخلفی است که وزارت کار انجام 
داده و همــه نظرهــا و پیــش نویس هایی را که 
تشکل ها در مورد آن توافق کرده بودند بایگانی کرد 
و آنچه مدنظر خود بود را به مجلس فرســتاد. در 
پی تالش کارگران و کارفرمایان این پیش نویس از 
مجلس برگشت خورد و فعالً مسکوت مانده است 

تا نتیجه آن مشخص شود. 

 به نظر شــما بهترین قانــون کاری که 
می تواند تصویب شود باید شامل چه مواردی 

باشد و چه نکاتی حتماً در آن لحاظ شود؟
عمده بحث قانون کار تسهیلگری در کارِ کارگر و 
کارفرماست؛ چراکه ما نمی توانیم کارگر و کارفرما را 
از یکدیگر جدا کنیم. ما هر چه بخواهیم قانون کار 
را به نفع کارگر تصویب کنیم، تا زمانی که کارفرما 
نخواهد اجراشدنی نیســت. بنابراین اگر بتوانیم 
قانونی قابل اجرا تصویب کنیم که کارفرما بتواند آن 
را اجرا کند قانون خوبی است زیرا کارگر انتظاری 
جز پرداخت به موقع حق و حقوق و بیمه ندارد و 
این انتظار زیادی از کارفرما نیست. گروه کارگری 
و کارفرمایی در مورد بسیاری از موارد با هم توافق 
دارند، اما عدد و رقم های آن با هم متفاوت است که 

باید با مذاکره به نتیجه برسد.  

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور می گوید: بیش از 5 میلیون کارگر در کشور هنوز بیمه نیستند 

قانون نیمه کاره کار

به جرئت می توان 
گفت از 100 

کارفرما 90 درصد 
آن ها قانون کار را 
مطالعه نکرده و از 

ظرفیت های آن 
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رئیس دانشگاه علمی کاربردی خبر داد
 آمار دانشجویان مهارتی 

کمتر از 15 درصد است
 ایسنا  دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه 
علمی کاربــردی گفت: بر اســاس قانون برنامه 
ششم توســعه باید تا پایان این برنامه، 30درصد 
دانشجویان کشــور مهارتی باشند؛ اما اکنون که 
کمتر از یک ســال تا پایان این برنامه باقی مانده 
است، آمار دانشجویان مهارتی کمتر از 15درصد 
است. دکتر امید تأکید کرد: بر اساس برنامه فوق 
باید ما از 3میلیون و 300 هزار دانشجو در کشور 
حدود یک میلیون دانشــجوی مهارتی داشــته 

باشیم، اما هنوز به این وضعیت نرسیدیم.
وی تأکید کــرد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش 
بیش از یک میلیون دانشجوی مهارتی در کشور 
وجود دارد اما دانشجویان به دلیل هزینه باالی این 
آموزش ها از ورود به رشته های مهارتی استقبال 
نمی کنند و در این راســتا از دولت تقاضا کردیم 
از 30درصد دانشــجویان برای برخی رشته های 
مورد نیــاز دولت و در برخی از مناطقی که آن ها 
پیشنهاد می کنند، حمایت و 30درصد شهریه این 

دانشجویان را پرداخت کند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران:
 آموزش و پرورش معلوالن 
را برای اشتغال نمی پذیرد

 ایلنا  محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای 
معلولیــن ایران گفــت: بر اســاس قانون باید 
3درصــد از اســتخدام های دولتی به معلوالن 
اختصــاص یابــد و در حال حاضــر برخی از 
وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها متأسفانه این قانون را اجرا نمی کنند. 
وزارت آموزش و پرورش در طول سال گذشته و 
امسال از 30 هزار نفر استخدام فقط 600 سهم 

به معلوالن اختصاص داده است. 
وقتی یک معلول دکترا گرفته، قطعاً می تواند 
ســر کالس حاضر شــود اما وزارت آموزش 
و پرورش متأســفانه زیر بــار قانون در مورد 
اســتخدام ها نمی رود. وی ادامه داد: نزدیک 
به ۲6 هــزار معلول در دانشــگاه های ایران 
تحصیــل می کننــد. خروجی آن ها ســالی 
یک هزار نفر اســت که باید جــذب بازار کار 
شوند و مانعی برای این افراد در استخدام های 
دولتی و غیردولتی نباید وجود داشــته باشد 

اما متأسفانه چنین نیست.

دانش

سورنا ستاری عنوان کرد
 درآمد 90 هزار میلیاردی

4 هزار و 600 شرکت دانش بنیان
 فارس  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در جمع اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: امروز 4هزار و 600 شرکت دانش بنیان 
داریم که 90 هزار میلیارد تومان درآمد دارد 
که ســبب ایجاد شــغل برای 300 هزار نفر 

شده است.
ســورنا ســتاری افزود: ما در سال 1400، یک 
میلیــون مترمربــع فضــای جدیــد در حوزه 

استارت آپ ها خواهیم داشت.
وی افزود: شــما نگاه کنید که سه سال پیش 
در حوزه تاکسی های اینترنتی چه مخالفت هایی 
می شد و حتی برای بودن یا نبودن آن، مناظره 
تلویزیونی برگزار می کردند که این ها واقعاً جای 

خجالت داشت.
ستاری گفت: همان روزها رفتیم تفاهم کردیم 
که 1.5 درصد درآمد تاکســی های اینترنتی به 
شــهرداری برســد در حالی که اگر همان روز 
شــهرداری خودش فضا را برای فعالیت این ها 
باز می کرد امروز 30 درصد درآمد از آن ها بود.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
میزان امواج الکترومغناطیسی 

کشورکامالً بی خطر است
 خانه ملت  وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: میزان تشعشــع امواج الکترومغناطیسی 
در تمامی نقاط کشــور پایین تــر از حد مجاز و 
استاندارد است. محمدجواد آذری جهرمی با بیان 
اینکه هیچ نگرانی در خصوص آسیب رسان بودن 
پارازیت ها وجود نــدارد، افزود: اثر تجمعی امواج 
الکترومغناطیسی موجود در اطراف انسان ها مانند 
فرستنده های تلویزیونی و ایستگاه های ارسال امواج 
تلفن بر سالمتی مردم تأثیر گذار است، در حقیقت 
سیگنال و آنتی سیگنال هر دو اثر تجمعی بر بدن 
انســان دارد که وزارت ارتباطات در این خصوص 
ایجاد شــفافیت کرده است و ســامانه های ثابت 
اندازه گیری شدت میدان امواج الکترومغناطیسی 
و مشاهده نتایج آن به صورت برخط را در استان 
تهران و شیراز راه اندازی کردیم.  وی افزود: میزان 
تشعشع امواج الکترومغناطیسی سایر استان هایی 
که فاقد تجهیزات هستند نیز به صورت دوره ای 
و هر سه ماه یک بار اندازه گیری شده و در اختیار 

استانداران قرار می گیرد.

 خانه و خانواده

یک مدیر وزارت بهداشت خبر داد
 درمان ناباروری 

در سه نوبت به صورت رایگان 
 فارس  حامد برکاتی، مدیرکل دفتر جمعیت 
و سالمت خانواده وزارت بهداشت گفت: درمان 
ناباروری در ســه نوبت به صــورت رایگان انجام 
می شــود. وی با بیان اینکــه ۸4 مرکز ناباروری 
در سراسر کشور مشــغول ارائه خدمات درمانی 
به زوجین نابارور هستند افزود: درمان ناباروری 
در ســه دوره به صورت رایگان انجام می شــود 
همچنین یــک نوبت ســونوگرافی عــالوه بر 
بسته های بهداشــتی از پیش تعیین شده ویژه 
درمان زوجین نابارور، رایگان اســت. برکاتی با 
اشــاره به حمایت وزارت بهداشــت از مادرانی 
که دارای فرزند دو ســاله یا یک فرزند هستند، 
گفت: آموزش های الزم نیــز به افرادی که پس 
از سه سال ازدواج هنوز فرزندی ندارند در قالب 

بسته های خدمتی داده می شود.
وی گفت: ترویج فرهنگ فرزندآوری و مراقبت از 
سالمت مادران، نوزادان و کودکان در زمینه افزایش 
شــاخص رشد جمعیت اســت و وزارت بهداشت 

مراقبت از سالمت مادران را توسعه داده است.

فراسو

خبر
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 توافق احزاب و مهلت ۴۵ روزه 
به عبدالمهدی برای اصالح امور
عراق در مسیر آرامش

جهان: احزاب و فراکسیون های سیاسی حاکم 
در عراق، توافقی مبنی بر اجرای شــماری از 
تصمیمــات و اقدامات اصالحی در پاســخ به 
اعتراضــات و تظاهرات هایی کــه از اول اکتبر 
گذشــته در عراق آغاز شــده، امضــا کردند. 
مهم ترین بندهای ذکر شده در این توافق که 
۱۲ گروه سیاســی عــراق آن را امضا کردند،  
عبارت اســت از: اصالح قانون انتخابات برای 
ایجاد فرصت های یکســان به منظور راهیابی 
نامزدهای مســتقل، تشــکیل کمیســاریای 
انتخابات جدید و اصالح گسترده در کابینه به 

دور از هرگونه سهم خواهی.
این گروه های سیاســی به دولت و پارلمان، ۴۵ 
روز فرصت دادند تا اصالحات ذکر شــده در این 
توافق را اجرا کنند. در صورت شکســت دولت 
و پارلمان در این مســیر، رهبران سیاسی ملزم 
خواهند شــد از طریق فراکسیو ن های خود در 
پارلمان، تصمیمات قانونــی الزم و جایگزین را 
برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کنند 
.امضاکنندگان ایــن توافق، از اغلب جریان های 
سیاسی شرکت کننده در دولت و پارلمان عراق 
از سال ۲۰۰۳ تا کنون بودند و ائتالف »الفتح« به 
ریاست »هادی العامری« و ائتالف »دوله القانون« 
به ریاست »نوری المالکی« نیز به چشم می خورند. 
تظاهرات های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته 
در اعتراض به فساد آغاز و تا به امروز در بغداد و 
نزدیک ۱۰ اســتان مرکزی و جنوبی این کشور 
ادامه دارد. این در حالی اســت که روز دوشنبه 
جزئیاتی از پیش نویس قانون انتخابات اصالحی 
که دولت آن را به پارلمان تحویل داده،  منتشر 
شد  و گروه های سیاسی امیدوارند که با اصالح 
پروسه انتخابات، بسیاری از مشکالتی که اعتراض 

مردم را به همراه داشته، رفع شود.

برنامه ترامپ برای خاورمیانه عملی نمی شود 
دیپلماسی ایرانی: در ماه جوالی سال ۲۰۱9 جیسون گرینبالت، فرستاده دونالد 
ترامپ به مذاکرات اسرائیلی-فلسطینی در یکی از نشست های متداول سه ماهه 
شورای امنیت ســازمان ملل درباره خاورمیانه شرکت کرد و در ارائه توضیحاتی 
درباره روند صلح دولت ترامپ به حضار حیرت زده گفت: ایاالت متحده دیگر به 
»افســانه« اجماع بین المللی درباره مسئله اسرائیل و فلسطین احترام نمی گذارد. 
گرینبالت تا حدی پیش رفت که قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت که اساس مذاکرات 
۵۰ ساله عرب-صهیونیستی را تشکیل می دهد و هر توافقی که رژیم صهیونیستی 
در این مذاکرات به دست آورده، از جمله معاهده های صلح با مصر و اردن، را مورد 

حمله قرار داد.  
دولت ترامپ دوست دارد خود را چشم و گوش باز با ذهنی پذیرا بخواند که همه 
حقایق تلخی که دیگــران از مواجهه با آن ها خودداری می کنند را می پذیرد. اما 
در حقیقت، درک آن از خاورمیانه آن قدر ابتدایی است که همه تالش هایش در 
منطقه به شکستی بزرگ تبدیل شده اند و در آخر کار، این آمریکایی ها هستند که 

هزینه این تحوالت را خواهند پرداخت.
سیاست گذاری های خاورمیانه دولت ترامپ از جمله طرح معامله قرن در راستای 
حل بحران فلسطینی – صهیونیستی هرگز نمی توانستند یک نظم جدید منطقه ای 
و ثبــات ایجاد کنند و صرفاً بــه تخریب نظم قدیمی انجامیده اند. البته همه این 
اتفاقات با کمپین کلی ترامپ درباره خالصی از نظم بین المللی لیبرال و برقراری 

قانون جنگل همخوانی داشته اند.

 درخواست کمک عربستان 
از آمریکا، انگلیس و فرانسه برای مقابله با پهپادهای یمن

دریا و آسمان در قبضه نیروهای مقاومت
جهان: موفقیت های چشــمگیر ارتش یمن در عملیات های پهپادی علیه اهداف 
سعودی، ریاض را به تکاپو انداخته تا راه جدیدی برای مقابله با این موفقیت ها بیابد 
و به همین منظور بار دیگر به همپیمانان غربی خود متوسل شده است. پایگاه خبری 
شبکه »المسیره« یمن با انتشار خبری در همین راستا نوشت: فرماندهان نیروهای 
هوایی در آمریکا، بریتانیا و فرانسه، به تازگی امکانات و فناوری های جدید را به منظور 
حمایت از سعودی در قبال خطر عملیا ت های پهپادی بررسی کردند. نیروی پهپادی 
یمن، تاکنون موفقیت های چشمگیری در هدف قرار دادن اهداف سعودی و اماراتی 
داشته است و تاکنون سامانه های پدافندی پیشرفته آمریکا نتوانسته اند، این حمالت 
را خنثی کنند. شکست های سعودی در مقابل پهپادهای یمنی در حالی است که 
دامنه این شکست ها به دریا نیز کشیده شده است. در همین راستا بامداد روز دوشنبه 
گارد ســاحلی یمن در بیانیه ای از توقیف ســه کشتی از جمله یک فروند کشتی 
سعودی تحت عنوان »رابغ۳« پس از ورود به آب های سرزمینی یمن خبر داد. گارد 
ساحلی یمن اعالم کرد که کشتی های توقیف شده به بندر الصلیف هدایت شدند تا 
تدابیر قانونی در این خصوص اتخاذ شود. در ادامه این بیانیه آمده است خدمه های 
این کشتی ها به هشدارهای گشتی های گارد ساحلی پاسخی ندادند که این خود 
نقض صریح قوانین دریایی بین المللی و نقض حاکمیت یمن محســوب می شود.
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 جهان/جواد فراهانی  روز سه شنبه وزیر 
خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری با اعالم 
اینکه دولت ترامپ سیاستش 
شهرک ســازی های  قبال  در 
رژیم صهیونیســتی در کرانه 
باختری را تغییر داده، مدعی 
شد این شهرک ســازی ها به 
خــودی خود نقــض قوانین 
بین المللی به شمار نمی روند. 
مایک پمپئــو در حالی این 
تصمیم آمریکا را اعالم کرده 
اســت که براســاس قوانین 
بین المللــی هرگونــه اقدام 
رژیم صهیونیستی در ساخت 
شــهرک ها غیرمجاز بوده و 
اشغالگری محسوب می شود. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
در  صهیونیســتی  رژیــم 
دونالد  با  تلفنی  گفت وگوی 
رئیس جمهــوری  ترامــپ، 
آمریکا از تصمیم این کشور 
درباره شهرک سازی ها استقبال کرد و مدعی 
شد این اقدام آمریکا یک اشتباه تاریخی را 
اصالح می کند. فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما با صدور 
بیانیه ای در واکنش به این تصمیم آمریکا با 
تأکید بر اینکه موضع اتحادیه اروپا در قبال 
سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی 
در اراضی اشغالی فلسطین تغییری نکرده، 
گفت: تمام فعالیت های شهرک سازی طبق 

قوانین بین المللی، غیرقانونی هستند.

 محکومیت جهانی اقدام آمریکا
»نبیل ابوردینه« سخنگوی محمود عباس، 
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین 
نیــز در واکنش به تغییر سیاســت دولت 
آمریکا در قبال شهرک ســازی های رژیم 
صهیونیستی در کرانه باختری اعالم کرد: 
اقدام دولت آمریکا کامالً با قوانین بین المللی 
در تضاد است. وی دولت آمریکا را مسئول 

هرگونه پیامدی درباره این موضع دانست و 
تأکید کرد واشنگتن درباره لغو قطعنامه های 

مشروع بین المللی اختیاری ندارد.
»روپرت کالویل« ســخنگوی دفتر حقوق 
بشر ســازمان ملل هم در یک کنفرانس 
خبری در واکنش به اقدام اخیر واشنگتن 
در به رسمیت شــناختن شهرک سازی 
رژیم صهیونیســتی در اراضی اشــغالی 
فلسطینیان گفت: آمریکا با نادیده گرفتن 
موضع چهاردهه ای خود، به طور مؤثری، 
از حق اسرائیل برای ساخت شهرک های 
یهــودی در کرانــه باختــری اشــغالی 
حمایت کرد که این با قوانین بین المللی 
ناســازگاری دارد.  پارلمــان عربی نیز با 
صدور یک بیانیه، ضمن هشــدار درباره 
»تبعات خطرناک و عواقب وخیم این اقدام 
آمریکا علیه نظام بین الملل«، آن را »باطل« 
خواند و گفت که هیچ تأثیر قانونی در پی 
نخواهد داشت و از طرفی دیگر، این اقدام 
به هیچ وجه به شهرک ســازی های رژیم 

صهیونیستی مشروعیت نمی بخشد.  

 توطئه ای برای اشغال کامل فلسطین
»طالل عتریــس« رئیس مرکــز مطالعات 
سیاسی دانشــگاه لبنان و تحلیلگر مسائل 
فلســطین در گفت وگو بــا خبرنگار قدس 
ضمن محکوم کــردن تصمیم آمریکا برای 
قانونی اعالم کردن شهرک سازی ها تصریح 
کرد: ایــن موضع آمریکا در مــورد قانونی 

اعالم کردن شــهرک ســازی ها همسو با 
تصمیمات و مواضع ســابق آن در مورد به 
رسمیت شناختن جوالن اشغالی به عنوان 
ســرزمین های اشــغالی و نیز به رسمیت 
شناختن قدس اشــغالی به عنوان پایتخت 
این رژیم اشغالگراتخاذ شده و در واقع مکمل 
آن اســت. براین اساس این جزئی از روندی 
است که ایاالت متحده آمریکا برای به اشغال 
درآوردن همه سرزمین های فلسطینی تحت 
ســلطه رژیم صهیونیســتی پس از مطرح 
کردن توطئه »معامله قرن« در پیش گرفته 
و همچنین این تصمیم در چارچوب دریافت 
حمایت بیشتر البی صهیونیستی در آمریکا 
با اهداف انتخاباتی توسط  کاخ سفید اتخاذ 
شده اســت.طالل عتریس در پاسخ به این 
پرســش که آیا دونالد ترامــپ با اعالم این 
تصمیم خواسته نتانیاهو را از مهلکه نجات 
داده و به پیروزی او بر رقیبش در انتخابات 
کمــک کند، گفــت: رژیم صهیونیســتی 
اکنون با بحران روبه رو اســت و تشــکیل 
کابینه این رژیم بسیار پیچیده شده است؛ 
بنابراین اعالم قانونی بودن شهرک سازی ها 
فقط در راستای کمک به نتانیاهو و نتیجه 
تالش هــای او نیســت، بلکه در راســتای 
خدمت به هر نخســت وزیری که انتخاب 
شــود خواهد بود؛ هرچند آمریکا نتانیاهو 
را بــه دیگران ترجیح می دهــد، اما هر فرد 
دیگری هم که به عنوان نخست وزیر انتخاب 
شــود واشــنگتن از او حمایت خواهد کرد. 

 واشنگتن تل آویو را جری تر می کند
این کارشناس مسائل فلسطین در ارتباط 
بــا تهدیدهــا و پیامدهای ایــن تصمیم 
آمریکا تأکیــد کرد: قانونــی اعالم کردن 
شــهرک ســازی ها رژیم صهیونیستی را 
جری تر می کند و موجب خواهد شد تا این 
رژیم روز به روز بر جنایت های خود بیفزاید  
بنابراین این تصمیم هرگونه توهم مذاکره و 
گفت وگو با رژیم اسرائیل در مورد مسائل 
مختلف اعم از حل صلح آمیز، عقب نشینی 
صهیونیست ها از شــهرک ها، راه حل دو 
دولــت و هماهنگی های امنیتی را به طور 
کلی لغو می کند و تمــام این گفت وگوها 

بیهوده و بی ارزش خواهد بود. 
وی با انتقاد از موضع عملی جامعه بین الملل 
در قبــال آمریکا و شــهرک ســازی های 
صهیونیستی گفت: جامعه بین الملل چه 
بسا این اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن 
شهرک سازی ها را در ظاهر محکوم کند، اما 
همان گونه که در زمان به رسمیت شناخته 
شــدن قدس اشــغالی به عنوان پایتخت 
و جوالن ســوریه به عنوان سرزمین های 
اشــغالی عمالً هیچ اقدامی انجــام نداد، 
این بــار نیز هیچ اقدامــی نخواهد کرد؛ به 
نظر من اینجا مهم موضع فلسطین است و 
تشکیالت خودگردان باید هرگونه تماس و 
گفت وگوی سیاسی، امنیتی و صلح با رژیم 
اشغالگر را قطع کند. این از موضع جامعه 
بین الملل بسیار بااهمیت تر است، هرچند 

موضع بین المللی هم مهم است.
طــالل عتریــس در پایان تصریــح کرد: 
گروه های فلســطینی و مقاومت قطعاً این 
تصمیــم آمریکا را رد می کنند و هیچ گونه 
موضع منفعالنه ای در قبال رژیم صهیونیستی 
تاکنون نداشــته اند؛ مهم موضع تشکیالت 
خودگردان است که اعالم کند ما این تصمیم 
را رد و تمام تماس های سیاسی و امنیتی را 
متوقف خواهیم کرد و دوباره به پای هیچ میز 
مذاکره ای نخواهیم نشست و عملیات موسوم 
به عملیات صلح به طورکلی لغو می شــود.

تحلیلگر مسائل فلسطین در گفت وگو با قدس از پشت پرده اقدام  اخیر واشنگتن می گوید

توطئه ای  برای تحقق  »خیانت قرن«

قانونی اعالم کردن 
شهرک سازی ها 
رژیم صهیونیستی 
را جری تر می کند و 
موجب خواهد شد تا 
این رژیم روز به روز 
بر جنایت های خود 
بیفزاید

بــــــــرش

صفحه 8   1398/08/29

ع ۹
۸۱
۰۴
۶۰

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ﹇﹢︵ــ﹩ و ورق ﹁ــ﹢﹐دی ﹝﹢رد 

 ﹅︣︵ را از ︪︡﹞ ︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︡اد و ﹡︖︀ت ︗﹠﹢ب﹝﹫ ﹡﹫︀ز︋ 
︣︡اری  ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩︠  ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ از︋ 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۶٢، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۵۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
 - ︡ ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡ ﹤ ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋ 
️ -︨︐︀د  ﹞﹑ ︩ و︨  ︣ک دا﹡ ︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︫  ﹫ رو︋︣وی︫ 

﹝︣﹋︤ی -︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٨/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/۵

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/١۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٩/١٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

"آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ 
 ﹩︨︡﹠﹞ ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︠︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ و ﹤︀د︑ا

ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی"
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ا︻︱︀ء ﹝︐︣م ا﹟ ا︑︀د﹥ د︻﹢ت 
 ﹟ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ا  ︫﹩﹞
ا︑︀دــ﹥ در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠٩/٢٠ 
از ︨ــ︀︻️ ١۶ ا﹜﹩ ١٨ در ﹝﹏ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره ٢ 

ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝ ︪︡︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︗﹙︧﹥:

١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس
٢-︋︣ر︨ــ﹩ و ︑︭﹢ــ︉ ﹎ــ︤ارش ︻﹞﹙﹊ــ︣د و ︮﹢ر︑︀ی 

 ﹩﹛︀﹞
٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

۴-︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی 
﹤︀د︑ا

︀︨-۵︣ ﹝﹢ارد ﹝︣︑︊︳

/ع
۹۸
۰۹
۹۵
۱

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای 
︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ٢۵٢٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣٢۶٨٩٩    
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
 ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫ــ︡ : - ا︻︱︀ء︑ا
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: - آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ︻﹆﹫﹏ ﹝︣︑︱﹢ی 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ا︮﹙ــ﹩ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه (و 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ︵︊﹅ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره 
 ️︣︡﹞ ️﹋︣ ٩٨,١٠٠,۴٠۴۴ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٣,١٣︫ 
﹝﹠︀︋︹ آب ا︣ان و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٢٠,١٠٠,٩٨,٣١٩١۶ 

 . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣و) ا﹫﹡ ︣١٣٩٨,٧,٧ وز
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (۶۶۵۶٢٣)

۹ع
۸۱
۰۴
۶۷

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋︪︀ورزی 
﹝︤ر︻﹥ ︨︊︤ ︗﹢در ﹎﹫﹀︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٧٩۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٣١٨٨١٠    
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٨,٠٧,٢٣ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ﹡ــ︀م 
︫ــ︣﹋️ ︋﹥ " ا︨ــ︴﹢ره ︨ــ︀زان ︑﹊﹞︣ان 
︫ــ﹫︣وان " ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

 .︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊ــ️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝ــ﹑ک ا︨ــ︐︀ن 
︠︣ا︨︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ و 
﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫﹫︣وان (۶۶۵۶٢۶)

۹ع
۸۱
۰۴
۶۸

﹋︀رت و︋ــ︣گ ︨︊︤︠﹢درو︨ــ﹞﹠︡ LX ﹝ــ︡ل   ۱۳۸۸ 
 ۶۷ ن   ۱۹۹ ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︨ــ﹀﹫︡رو︾﹠﹩ 
اــ︣ان ۳۲︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ۱۷۳۲۵۱ و︫ــ﹞︀ره 
﹥ ﹡︀م ﹝﹢︨ــ﹩ ر︲︀︤دان دو︨ــ️  ﹝﹢︑﹢ر۱۷۸۷۸۳︋ 

﹝﹀﹆﹢دوازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۱۰
۴۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡و ︋︣گ ︨ــ︊︤، ﹋︀رت و ︋﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ ︨﹢اری ︎︣ا  ︡﹠︨
﹞︀ره   ︫﹤ ﹥ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹐︗﹢ردی︋  ︊︀  ﹝︡ل ١٣٧٣︋   ︮︌﹫︑
﹝﹢︑﹢ر ٠٠٧۴٨٣۶١  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٠٠۵٠١۴٣۶︋﹥ 
︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۴-۵٩٧ ج ٣٣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۱۰
۴۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۰
۴۴
۴

آگهى مناقصه (نوبت دوم)
اداره كل نوسـازى مدارس اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان در ﹡︷︣ دارد ︖︑ ︡︣︠﹫︤ات ذ﹏ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو 

﹝︣﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ا︗︣ا درآورد.
 ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١۴ ️︻︀︨ ٩٨/٠٨/٢٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️: ︨︀︻️ ١۴ روز ٩٨/٠٨/٢٨ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ٩٨/٠٩/٠٣
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: ︨︀︻️ ١۴ روز ٩٨/٠٩/١٣

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩: ︨︀︻️ ٩ روز ٩٨/٠٩/١۴
️ ﹨︀: ︫︣وع از ︨︀︻️ ٩ روز ٩٨/٠٩/١۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز

︀﹋️ ﹜﹀︀﹁﹥: آدرس: زا﹨︡ان ﹋﹢ی ﹇︡س   ︎﹤ص ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪ــ︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹞︣ان ١ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ا︨︐︀ن و ︑﹙﹀﹟: ٠۵۴٣٣٢٣٠١٨١

ا︵﹑︻︀ت ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥:
️ ﹡︀م: ٨٨٩۶٩٧٣٧- ٠٢١ و ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س: ١٣٧١٧١٧١- ٠٢١ د﹁︐︣ ︔︊

️ ﹡︀م/ ︎︣و﹁︀﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه/ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣» ﹝﹢︗﹢د  ︊︔» ︩︋ www.setadiran.ir ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ️︀︨ در ،︀﹡︀︐ا︨ــ ︣︀︀م ︨ــ﹡ ️ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊
ا︨️.

﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹁︪︣ده
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات اداری و ﹋﹑︨﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︡ارس ︨︴ ا︨︐︀ن (١۵٠٠ ﹝︊﹏ اداری، ۵٠٠ ︮﹠︡﹜﹩ ﹎︣دان، ٢٠٠٠ ︑︐﹥ وا️ ︋︣د و ٢۵٠ ︮﹠︡﹜﹩ ︑︀︋﹢ره 

︎︪︐﹩ دار) م ا﹜︿ ۶۶۴
مبلغ تضمين (ريال)مبلغ كل برآورد(ريال)تعدادنام كاالرديف

-15009/000/000/000مبل ادارى1
-5003/500/000/000صندلى گردان2
-200014/000/000/000تخته وايت برد3
-250875/000/000صندلى تابوره پشتى دار4

27/375/000/0001/368/750/000جمع كل
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات اداری و ﹋﹑︨﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︡ارس ︨︴ ا︨︐︀ن (١٠٠٠ ︑️ ︠﹢اب دو ︵︊﹆﹥، ٢٠٠ ﹋﹞︡ ۴ درب ︠﹢ا︋﹍︀﹨﹩)

مبلغ تضمين (ريال)مبلغ كل برآورد (ريال)تعدادنام كاالرديف
-100012/000/000/000تخت خواب دو طبقه1
-2002/400/000/000كمد 4 درب خوابگاهى2

14/400/000/000720/000/000جمع كل
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات اداری و ﹋﹑︨﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︡ارس ︨︴ ا︨︐︀ن (︀︋ ︡﹝﹋ ۵٠٠﹍︀﹡﹩، ︀﹁ ۴٠٠﹏ ﹁﹙︤ی، ١٠٠ ﹋﹞︡ آز﹝︀︪﹍︀ه، ۵٠ ﹝﹫︤ آز﹝︀︪﹍︀ه)

مبلغ تضمين (ريال)مبلغ كل برآورد (ريال)تعدادنام كاالرديف
-5005/500/000/000كمد بايگانى1
-4004/000/000/000فايل فلزى2
-100900/000/000كمد آزمايشگاه3
-50335/000/000ميز آزمايشگاه4

10/735/000/000536/750/000جمع كل
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات اداری و ﹋﹑︨﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︡ارس ︨︴ ا︨︐︀ن (٢٠٠٠ ﹝﹫︤ و ︮﹠︡﹜﹩ ﹝︺﹙﹛)

مبلغ تضمين (ريال)مبلغ كل برآورد (ريال)تعدادنام كاالرديف
-200013/000/000/000ميز و صندلى معلم1

13/000/000/000650/000/000جمع كل
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات اداری و ﹋﹑︨ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︡ارس ︨ــ︴ ا︨︐︀ن (٢٠٠ ﹝﹫︤ ﹝︣︡️، ١٠٠ ﹋﹞︡ ﹋︐︋︀︀﹡﹥، ۵٠ ﹝﹫︤ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝︐﹢︨︴﹥ دوم ︋︀ ۴ ︮﹠︡﹜﹩، 

۵٠ ﹝﹫︤ ﹝︴︀﹜︺﹥ ا︋︐︡ا﹩ ︋︀ ۴ ︮﹠︡﹜﹩، ٢٠٠ ﹝﹫︤ ︾︢ا︠﹢ری ︋︀ ۶ ︮﹠︡﹜﹩)
مبلغ تضمين (ريال)مبلغ كل برآورد (ريال)تعدادنام كاال رديف

-2003/600/000/000ميز مديريت1
-1001/200/000/000كمد كتابخانه2
-50900/000/000ميز مطالعه متوسط دوم با 4 صندلى3
-50400/000/000ميز مطالعه ابتدايى با 4 صندلى4
-2002/800/000/000ميز غذاخورى با 6 صندلى5

8/900/000/000445/000/000جمع كل
 

︨︀ز﹝︀ن ﹡﹢︨︀زی؛ ︑﹢︨︺﹥ 
و ︑︖﹫︤ ﹝︡ارس ﹋︪﹢ر 
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