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یـــادداشــت  روز
دکتر مسعود اسداللهی

لبنان، عروس خاورمیانه، این روزها با اوضاع سخت و پیچیده ای دست به گریبان 
است. اعتراضات مردمی این کشور که از اواسط مهرماه در پاسخ به عدم موفقیت 
دولت لبنان در یافتن راه حل برای بهبود وضعیت اقتصادی شکل گرفته بود، 7 آبان 
با استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری، وضعیت پیچیده ای به خود گرفته و 

لبنان را با نوعی از خأل قدرت روبه رو ساخت...

لبنان و طنز تلخ حریری

پادشاه عربستان مجبور به عذرخواهی از ترامپ شد

سیر صعودی ذلت

 اقتصــاد  تعطیــات مجلــس بــه 
پایــان رســیده و امــروز نماینــدگان 
میزبان رئیس جمهور هســتند تا الیحه 
بودجه ســال آینــده را تحویل بگیرند 
و ســند دخل و خرجی کشــور را پس 
از چکــش کاری به تصویب برســانند.

هر چند امــروز و با تقدیم الیحه بودجه 
به مجلــس، از اعداد و ارقام این ســند 
درآمدی- هزینه ای ساالنه کشور به طور 
رســمی رونمایی می شود اما در 10 روز 
گذشته رسانه ها گمانه زنی های زیادی در 
این خصوص داشتند؛ گمانه زنی هایی که 

حکایت از تغییرات قابل توجه شــکلی، 
محتوایی و رویکــردی در الیحه بودجه 
سال آینده و حتی ســال 1400 کشور 
دارد. شنیده شده کل منابع بودجه 480 
هزار میلیارد تومانی سال 99 در مقایسه 
با بودجه امســال 24 درصد رشد داشته 
که 280 هزار میلیارد تومان آن از محل 
فروش نفــت، اوراق و دیگر منابع تأمین 
خواهد شــد. برخی گمانه زنی ها حتی 
از انبساطی تر شــدن بودجه در همین 
روزهای واپســین خبر دادند، به گونه ای 
که ســقف بودجه عمومی از 420 هزار 

میلیارد تومان به 480 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و برخی تحلیل های مبتنی 
بر اعداد غیررســمی اعامی هم بیانگر 
خوشــبینی دولت به درآمدهای نفتی و 
وابستگی بخش زیادی از بودجه به اوراق 
مالی است. نتیجه اعام غیررسمی ارقام و 
اعداد بودجه کشور در سال آینده نشان از 
در نظر گرفتن درآمد 175 هزار میلیارد 
تومانی از محل مالیات )با رشــدی 23 
درصدی نســبت به سال جاری(، درآمد 
20 هــزار میلیارد تومانــی درآمدهای 
گمرکی )با کاهش 40 درصدی( و تعیین 

کل درآمدهای مالیاتی )اعم از مالیات و 
حقوق و عــوارض گمرکی( در محدوده 
195 تا 200 هزار میلیارد تومان و درآمد 
حدود 280 هــزار میلیارد تومانی دولت 
از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای 
و واگــذاری دارایی هــای مالــی دارد. 
شنیده های غیررسمی در خصوص ارقام 
بودجه ســال آینده گویای افزایش 66 
درصدی بودجه عمرانی، نفت 50 دالری، 
تعیین نرخ 4هزار و 200 تومان برای دالر 
در بودجــه و تداوم تخصیص این نرخ به 

کاالهای اساسی...

  جهان   پس از آنکه هویت ســعودی فرد مهاجم به پایگاه نظامی 
آمریکا در فلوریدا مشــخص شــد، »دونالد ترامپ« از تماس تلفنی 
»ســلمان بن عبدالعزیز« پادشاه ســعودی با او در این باره خبر داد؛ 
موضوعی که از آن به حقارت شاه سعودی که تاش دارد خود را به 
عنوان ام القرای جهان اسام معرفی کند در مقابل غرب تعبیر شده 

 ............ صفحه 8است. این اقدام شاه سعودی پس از آن...

با شکایت به موقع 
نقشه یک سودجویی

لو رفت

کشف 20 تن 
کود کشاورزی 

تقلبی

نگاهی به گردوخاک های 
ستاره های فضای مجازی 

در روزهای اخیر

حرف حساب 
سلبریتی ها 

چیست؟

 گفت و گوی قدس با کارشناسان، درباره برنامه مالی کشور که امروز به مجلس می رود  

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 

j روایت نذر زائر پاکستانی در مشهد الرضا
 آستان  صحن و سرای رضوی هر ساله میزبان مرهمی بر درد زائران اردوزبان حرم مطهر رضوی

خیل کثیری از زائران غیرایرانی محب امام رضا)ع( 
است که از آن ســوی مرزهای ایران اسامی به  
ویژه کشــورهای عراق، پاکستان و افغانستان به 

بارگاه مطهر امام هشتم)ع( مشرف می شوند. آنان 
با شــور و شوقی وصف نشــدنی به حریم مائک 
پاسبان رضوی قدم گذاشته و به راز و نیاز با امام 

 ............ صفحه 3مهربانی ها می پردازند...

 ............ صفحه 6

10 12 3
ریگی در گفت و گو با قدس: درباره  کتاب »زندگی و نویسندگی حمید حسام« با حکم تولیت آستان قدس رضوی 

 :jامام علی
از کّفاره گناهان 

بزرگ، 
فریاد خواه را به 
فریاد رسیدن و 

غمگین را آسایش 
بخشیدن است. 

نهج البالغه
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استقالل 
متکی به شخص نیست

از رفاقت با »قیصر« 
تا نوشتن برای »شهدا« 

دکتر رضا جباری 
جراح خیراندیش خادم شد

ترافیک در مسیر بهارستان
از ثبت نام های دقیقه نودی تا گالیه دادستان از کثرت نامزدهای مجلس یازدهم

صفحه 1  1398/09/17

﹝︤ا︡ه (﹁︣وش) ︋︣ج ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ﹇︡س و 
︪︡﹞ ︫︣ ز﹝﹫﹟  وا﹇︹ در ﹤︺︴﹇ ﹤︨

︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی
۶ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۰

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۶

فراخوان مناقصه نوبت اول 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۱

فراخوان مناقصه 
 نوبت اول 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۹

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۴

(( ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ))
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را ︋﹥ 

. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫︎

ف
دي

ر

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين فرآيند 
حداقل رتبه و رشته مورد نيازارجاع كار به ريال

نوع تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار

1
اجراى عمليات اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات فرسوده آب 

127/826/038/115392/000/000 ماهبصورت پراكنده در سطح منطقه 3
رتبه 5 آب  از سازمان مديريت 

و برنامه ريزى
1. واريز نقدى به حساب جاري 

شماره 100050005  بانكى 
پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد

2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت

4 . چك تضمين شده بانكى

2

اجراى عمليات برون سپارى راهبرى و كنترل فرآيند و تصفيه آب 
تعميرات  بهره بردارى و  نگهدارى و   ، ، مراقبت  با كيفيت شرب 
 ، مكانيكى   ، دقيق  ابزار  و  برقى  تأسيسات  و  تجهيزات  كليه 
ساختمانى تصفيه خانه آب شماره يك و دو مشهد و مخزن تعادلى 

ارداك و تأسيسات وابسته 

2444/007/694/3481/485/000/000 ماه

گواهى نامه صالحيت بهره 
بردارى تصفيه خانه هاى آب 

پايه 4 از شركت مهندسى آب و 
فاضالب كشور

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀در ︨ــ ︀ و ︡د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ ﹏﹞ ١٣٩٨/٩/٢٠ از ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٩/١۶ از ︑︀ر ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ١-︑︀ر
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir

٢-آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه : ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٠/۴ و ︋﹥ آدرس ﹝︪︡، ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ 
﹥ ︻︡ه   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨-۴    . ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ︀︫︡ ، ︑﹙﹀﹟ ٣٧٠٠٨١٢۴ .     ٣-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎   ︋﹩﹞ ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

 .︫︡︀ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩︋ 

ع ۹
۸۱
۱۲
۹۵

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥

﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد، ︑﹫﹥ و ا︗︣ای 
﹢د  ــ︣وژه ﹨︀ی  در د︨ــ️ ا︡اث︠  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ﹊﹩ از︎ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، از﹠﹞ ︳را ︋﹥ ︫ــ︣ح ︫ــ︣ا
 ۵ ﹤︀︎ دارای) ︳︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻
︀﹐︑︣ در ر︫︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹝︪︀﹨︡ه  و︋ 
 ﹤︋ ١٣٩٨/٠٩/٢۵ ــ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ️ ا︨ــ﹠︀د﹁︀و در
 ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ 
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟   ٣٢٠٠١١٢۶ - ٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︣ا﹝︻
﹡﹞︀﹠ــ︡. ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤ــ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋ــ︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۱۱
۲۹
۳

سیاست: روز گذشته، دانشگاه های کشور به مناسبت 
16 آذر و روز دانشــجو، میزبــان چهره های سیاســی 
مختلفی بودند. در حالی که طبق رسم تقریباً هر ساله، 
رئیس جمهور به همراه برخی از اعضای هیئت دولت در 
روز 16 آذر که روز دانشجو نام گذاری شده برنامه حضور 
در یکی از دانشگاه ها را داشت، حسن روحانی امسال بین 
دانشجویان حاضر نشد، از چهره های معروف مجلس نیز 
کسی در مراسم روز دانشجو سخنرانی نکرد اما در عوض 
چهره های دیگری در دانشگاه های مختلف سخن گفتند. 
همانند رحیم پور ازغدی در دانشگاه خواجه نصیر، حسن 
عباسی در دانشگاه آزاد تهران شمال، قالیباف در دانشگاه 

عامه و آیت اهلل رئیسی در دانشگاه تهران.

  جای صحبت از بنزین در شورای عالی 
انقالب فرهنگی نبود

به گزارش خبرگزاری دانشــجو، رحیم پور ازغدی در 

دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به حمایت رهبر انقاب 
از افزایش قیمت بنزین گفت: رهبر انقاب به جزئیات 
ورود نکردنــد و از اصــل آن حمایــت کردند. دولت 
معتقد بود که ادامه روند قبلی در مورد قیمت بنزین 
برای اقتصاد خطرناک است؛ ولی نقد ما به شیوه طرح 
است. خود رؤســای قوه مقننه و قضائیه گفته اند که 
از روند اجرا خبر نداشــتند و طرح را مربوط به دولت 
می دانند. این اجرای بی تدبیرانه موجب ایجاد چنین 

آشوبی شد.
وی گفت: رئیس جمهور به ما می گفت که شما ساکت 
باشید و حرف نزنید. عضو شــورای انقاب فرهنگی 
افزود: رئیس جمهور می گوینــد بنده توهین کردم، 
خــوب متن و صوت جلســه را منتشــر کنید. آقای 
روحانی در جلســه گفت که من تا صبح پیگیر بودم 
که همه مردم راضی بودند و با اعتراض بعضی مراجع 
و نمایندگان اوضاع پیچیده شد و اغتشاش آغاز شد. 

ازغــدی تصریح کرد: بنده در جلســه گفتم که این 
گونه نبوده و مسئوالن دولتی از یکی دو روز پیش از 
اجرای طــرح آمده اند و به مردم دروغ گفته اند و این 
سبب نارضایتی مردم شــده  است. بحث بنده بنزین 
نبود. آقای روحانی بدون مقدمه در شــورای انقاب 
فرهنگی نیم ساعت تا 45 دقیقه درباره بنزین حرف 
زد. این صحبت ها جایش در دیگر شــورا ها بود و نه 

شورای انقاب فرهنگی.

 اقناع مردمی صورت نگرفت
بــه گزارش فارس رئیس قوه قضائیه نیز در مراســم 
روز دانشــجو دانشــگاه تهران در ارتباط با ماجرای 
پرحاشیه قیمت بنزین گفت: قانون تصریح کرده که 
دولت موظف است هر سال نسبت به مدیریت مصرف 
ســوخت اقدام کند. وی افزود: دولت چند سال این 
کار را نکرد و دالیلی برای خودش دارد، به نظر ما اگر 

در این پنج سال با شیب مایم قیمت سوخت تغییر 
می کرد این مشکات ایجاد نمی شد. 

حجت االســام رئیسی گفت: پیشنهاد دولت این بود 
که درآمد حاصل به مردم داده شــود که این موضوع 
در شورای هماهنگی مصوب شد و به رهبری تقدیم 
شد. او با بیان اینکه این موضوع بدون اقناع همگانی 
و زیرســاخت های الزم مانند کارت ســوخت انجام 
شــد، گفت: من به صورت غیررســمی از اجرا مطلع 
شــدم. چند روز پیش از اجرا، یادداشــتی رسمی به 
رئیس جمهــور دادم که این طــرح عواقبی دارد؛ چرا 
که اقدامــات مقدماتی انجام نشــده و اقناع مردمی 
صورت نگرفته اســت. رئیس دستگاه قضا افزود: این 
قضیه اجرا شد، اعتراضات مردم برانگیخته شد، چون 
افزایش قیمت تبیین نشده بود. دشمنان هم بر موج 
اعتراضات بحق مردم ســوار شــدند و اغتشاشگران 
صدمات و خساراتی به بار آوردند. وی با بیان اینکه به 

سرعت وارد شدیم و کسانی که غفلت داشتند و جرم 
خاصی مرتکب نشده بودند، سریع آزاد شدند، تصریح 
کرد: در اصفهان هم گفتم همه پرسی پیشکش، مردم 

را در جریان اجرای طرح ها بگذارید.
حجت االســام رئیسی با اشاره به شورای هماهنگی 
اقتصادی گفت: ســال 96 و در زمان مشــکات ارز 
زمزمه هــای متعددی مطرح شــد و مقــام معظم 
رهبــری فرمودند دولــت باید بمانــد و اگر جایی 
مشــکلی وجود داشت شــورای هماهنگی به دولت 
کمک کند و این شــورا اتمام حجتی است به تمام 
دولتمردان تا مســئولی نتواند بگوید اختیار نداشتم. 
رئیس دســتگاه قضا اظهار کــرد: برخی از مصوبات 
این شــورا اعام شــده و برخی هم خیر؛ این شورا 
جــای مجلس و شــورای نگهبــان را نمی گیرد. او 
ادامه داد: من با دانشــگاه بی ارتباط نیستم و مواضع 
دانشــجویان برای من ارسال می شود و من با دقت 

آن هــا را می خوانم و خــود را موظف می دانم که از 
دغدغه ها مطلع شوم. 

  واردات غیرقانونی ۴۴0 خودرو لوکس
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکــه پرونده ای به ما 
دادنــد مبنی بــر واردات غیرقانونــی 440 خودرو، 
بررســی کردیم دیدیم بیش از 4هزار خودرو آخرین 
سیســتم وارد کردند بدون اینکه مالیات و حق دولت 
را پرداخت کنند، گفت: اراده جدی ماســت که این 
موارد همراه با اطاع رســانی رســیدگی شــود. وی 
افزود: هیچ پرونده ای در قوه قضائیه زیر میز نخواهد 
رفت، همه پرونده ها روی میز اســت. او با بیان اینکه 
تمام پرونده هایی که دغدغه مردم شــده را رسیدگی 
می کنیم، تصریح کرد: اجازه نمی دهیم که به مدیران 
ما انگ بزنند. البته در این قضیه خط ما تنها اســتناد 
و دلیل است و بدون دلیل و سند اتهامی زده نشود.
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روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده ناجا: ناآرامی های اخیر یک فتنه امنیتی بود  سیاست: فرمانده نیروی انتظامی گفت: اتفاقات اخیر یک فتنه عظیم و امنیتی بود که البته پس از اینکه مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند، 
مأموران انتظامی توانستند اتفاقات را در کمتر از 48 ساعت خنثی کنند.سردار اشتری افزود: تا دو سه روز پیش از اجرا زمان دقیقی مشخص نشد؛ این موضوع در جلسات مطرح شده بود و نیروی انتظامی معتقد بود 

که در زمان و تغییرات قیمتی تجدیدنظر شود، اما گفتیم در صورت تصمیم گیری برای اجرا آماده هستیم.

 سیاســت  آخرین مهلت نام نویسی در 
انتخابــات مجلس یازدهــم در حالی روز 
گذشته ساعت 18 پایان یافت که به گفته 
وزیر کشــور مبنی بر اینکه »از ساعت 18 
درب تمام مکان های ثبت نام بسته می شود 
و افراد باقیمانده تا ســاعت ۲۴ کارشــان 
انجام می شــود«، حاکی از استقبال قابل 

توجه ثبت نام کنندگان است.
یک ساعت مانده به پایان زمان نام نویسی 
نیز کمیته اطالع رسانی ســتاد انتخابات 
کشــور، با صدور اطالعیــه ای خطاب به 
داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی از حوزه انتخابیه تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس، 
درخواست کرد با توجه به ازدحام ثبت نام 
کنندگان در محل وزارت کشور و با توجه 
به ساعات محدود باقیمانده تا پایان زمان 
ثبت نام، به فرمانداری تهران مراجعه کنند.

 چه کسانی دقیقه 90
 اسم نویسی کردند؟

در حالــی کــه روز گذشــته اوج حضور 
چهره های سیاســی بود، اما اسم نویســی 
محمدباقر قالیباف در انتخابات بیشــتر از 

همه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
اصالح طلبان که کارنامه مجلس دهم به 
پای آن ها نوشــته می شود 
ثبت نام  ابتدایی  روزهای  در 
حضور سردی داشتند، ولی 
در دو روز پایانی با انتشــار 
اظهارنظــری منتســب به 
رئیس دولت اصالحات برای 
حضــور سیاســیون اصالح 
عزم  چپ گرایــان  طلــب، 
خود را برای اسم نویسی در 

انتخابات جزم کردند.
حســین مظفر، عضو فعلی 
مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید 
محمدحســین  احمدی نژاد،  دولــت  در 
مقیمی اســتاندار ســابق تهران، ابراهیم 
انصاریــان داماد مرحــوم آیت اهلل مهدوی 
کنی، پروانه مافــی نماینده تهران و الهام 
رئیس جمهوری  حقوقی  معاون  امین زاده 
در دولت یازدهم، موســی غضنفرآبادی، 

رئیــس فعلی دادگاه هــای انقالب تهران، 
علیرضا زاکانی، احمد امیرآبادی فراهانی و 
مجتبی ذوالنوری، سه عضو جبهه پایداری، 
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت 
علمی دانشگاه الزهرا، حجت االسالم مجید 
انصاری عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، شهیندخت موالوردی معاون سابق 
رئیس جمهور  در کنار ســایر نمایندگان 

فعلــی و ادوار گذشــته و وزرا از جملــه 
اسامی مشهور ثبت نام شده در آخرین روز 

نام نویسی انتخابات مجلس بودند.

 گله دادستان از کثرت نامزدها
»حجت االســالم محمدجعفر منتظری« 
دادستان کل کشور عصر دیروز به وزارت 
کشور آمد و از فرایند اسم نویسی داوطلبان 

ورود به مجلس یازدهم در ستاد انتخابات 
کشور بازدید کرد. 

دادســتان کل کشــور تصریح کرد: قطعا 
بــا توجه به جایگاه مهــم و رفیع مجلس 
شــورای اســالمی در نظــام جمهوری 
اسالمی، انتخابات مجلس یکی از مهمترین 
انتخابات هاست و امیدوارم کسانی که در 
این انتخابات ثبت نام کرده اند و خودشان 
را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، با 
توجــه به کثرت تعداد ثبت نام کنندگان، 
کســانی که در حقیقت مجموعه شرایط 
را در خودشان نمی بینند و برای آنکه کار 
مراحل انتخابات آسان تر انجام شود، خود 
آنها انصراف دهند تا تعداد قابل قبولی باشد 
و شــورای نگهبان و همچنین هیئت های 
نظــارت، کارشــان را با کیفیــت بهتر و 

بیشتری انجام دهند. 
عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در ســاعات 
پایانی اسم نویسی با حضور در ساختمان 
شــماره ۲ فرمانداری واقــع در مجموعه 
چهل ســرای مصالی امام خمینی)ره( از 
روند نام نویسی داوطلبان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی بازدید 

کرد.
رحمانی فضلی با بیــان اینکه امیدواریم 
کار با همین هماهنگــی و وحدت  ادامه 
پیدا کند، اظهار داشت: »آمار ثبت نامی ها 
تــا این لحظه حدود 1۴ هزار نفر اســت؛ 
۲هزارو7۲۲ نفر در اســتان تهران تا این 

لحظه اسم نوشته اند«.
سخنگوی ستاد انتخابات مجلس با بیان 
اینکه تعدادی از داوطلبان در مراکز ثبت نام 
حضور دارند، گفت: »تا ساعت نوزده شب،  
1۳8۹۶ داوطلب ثبــت نام خود را نهایی 
کردند کــه در قیاس با قبــل 1۵ درصد 

افزایش داشتیم«.
هرچند حضور پررنگ چهره های سیاسی و 
احزاب به رقابتی تر شدن انتخابات و پرشور 
شــدن آن کمک می کند اما افزایش 1۵ 
درصدی نامزدها و اظهارات دادستان کل 
کشــور، این زنگ خطر را به صدا درآورده 
اســت که باز هم عده ای فارغ از تخصص 
بــرای ورود به عرصه انتخابات احســاس 
تکلیف کرده اند و این بی تخصصی باعث 

کاهش کیفیت مجلس خواهد شد. 

از ثبت نام های دقیقه نودی تا گالیه دادستان از کثرت نامزدهای مجلس یازدهم

ترافیک در مسیر بهارستان

 چــرا آقازاده هــا و وزیرانی که میلیاردها تومان اختــالس و دزدی می کنند را اعدام 
نمی کنند، مگر جز این هســت به اموال عمومی و بیت الناس دست درازی کردند، مگر 

گناه آن ها کمتر از اغتشاشگران هست...! 09150007864
 همایش ایران در عصر قاجار با تعداد انگشــت شماری و بدون حضور خبرنگاران در 
پژوهشکده سازمان اسناد برگزار شد. در نتیجه این همایش ها برای ارواح و اجنه برگزار 

می شود، فلسفه آن چیست؟ رئیس سازمان پاسخ دهد. 09360005568
 آقای نوبخت به ملت ایران پاســخ دهید معافیت سلبریتی ها از پرداخت مالیات 
چه دلیلی دارد؟ آیا آن سلبریتی هایی که با درآمدهای میلیاردی در بهترین مناطق 
شهر تهران زندگی می کنند، ماشین میلیاردی سوار می شوند و یا برای به دنیا آوردن 
فرزندشــان تا آمریکا و کانادا ســفر می کنند و ننگ تابعیت مضاعف را می پذیرند، 
شایسته معاف شــدن از مالیات هســتند؟ یاد و خاطره دانشجویان حماسه ضد 
آمریکایی در1۶ آذر سال ۳۲ که با گلوله مزدوران رژیم آمریکایی پهلوی به شهادت 
رســیدند را گرامی داشته و به تقی زاده ها و تئوریسین های ذلت و بزک کنندگان 
شیطان بزرگ یادآور می شوم بهتر است یک بار برای همیشه بدانند صحنه دفاع از 
انقالب در عرصه دانشگاه هرگز از حضور دانشجویان با بصیرت انقالبی خالی نخواهد 

شد. 09150000609
 این همه آمار باالی تخریب در کشور توسط اغتشاشگران نشان دهنده یک شبکه 
گانگستری گسترده مرتبط با خارج در کشور است که باید هرچه زودتر با همراهی 
سازمان اطالعات سپاه و نهادهای نظامی و انتظامی کشف و متالشی شوند، یکی از 
متداول ترین روش های مبارزه با آن ها دستگیری و ضبط همه اموال به نفع دولت و 

اشد مجازات است. 09360006158
 مشــکالت کشور و ملت شریف، بسی باالتر و فراتر از تأمین بودجه زیارت و این 
مسائل حاشیه ای است. مسئوالن به داد ملت و مملکت برسند! به پیام دهندگان عزیز 
عرض می کنم بگویند: آقای روحانی! )اگرچه در مسائل اخیر ایشان هیچ صداقتی از 

خود نشان ندادند( از افراط و تفریط و بی قانونی بپرهیزیم. 09150008863
  مسئوالن به جای مسائل حاشیه ای، به فکر مردم باشید با گرانی های داخلی و 

تورم و بیکاری و مسکن. 09380007686

یکی از فرماندهان نظامی عربســتان، در گفت وگو با شبکه ای عربی اعتراف کرد 
عربستان توانایی مقابله با ایران را ندارد. ابو عبد الرحمن، فرمانده نظامی عربستان، 
در گفت وگوی تلفنی با یکی از برنامه های شبکه عربی الحوار، درباره قدرت نظامی 
ایران و نابودی عربســتان سعودی، صحبت کرد. این فرمانده عربستانی گفت: اگر 
ایرانی ها آب شــیرین کن های ما را بزنند، از تشنگی خواهیم مرد. ولیعهد از نسل 

آی پد است.

 یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مأموریت مجمع به وزارت 
امور خارجه در مورد الیحه پالرمو یادآور شــد: به هر حال این موضوع در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مســکوت نمی ماند. حسین مظفر در پاسخ به پرسشی 
در ارتباط با موضوع بررســی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: 
فضای عمومی مجمع نســبت به این موضوع مثبت نبود. وی ادامه داد: مسئوالن 
نتوانســتند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و 

اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی کند.

یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا جمعه مدعی شد ایران احتماالً عامل حمله 
روز پنجشنبه به پایگاه »بلد« در عراق بوده است. »دیوید شنکر«، دستیار وزیر خارجه 
آمریکا در امور خاور نزدیک گفت: آمریکا با وجود این منتظر دریافت شواهد بیشتر در 

این باره است.

 آیین رونمایی والحاق پهپاد رزمی، شناسایی و تاکتیکی سیمرغ با حضور امیر دریادار 
ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در منطقه سوم نبوت نداجا برگزار شد. پهپاد سیمرغ نمونه دریایی پهپاد شاهد-
1۲۹ است که پیش از این در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
قرار داشت و قابلیت اجرای عملیات رزمی علیه اهداف زمینی را با استفاده از بمب های 

هوشمند و هدایت دقیق سدید دارد.

دوگانه »مهاجرت« و» مقاومت «
بعد از قطعی تقریباً یک هفته ای اینترنت، یکی از جدی ترین و داغ ترین بحث هایی که 
در فضای مجازی و صحنه رسانه ای غیررسمی کشور درگرفت، موضوع »مهاجرت« 
بود. این موضوع در همه کشــورهای خاورمیانه و حتی آســیا، یک موضوع چالشی 
و جنجالی اســت که هر از گاهی فکرها را درگیر می کند و چه بســا، تصمیماتی را 
هــم رقم می زند. تصویر خوش رنگ و لعاب و جذاب اروپا و آمریکا برای ذهِن ایرانِی 
خســته از جنگ اعصاب سیاستمداران و بریده از گرفتاری های قرض و قسط و وام، 
همیشــه دلنشین بوده اســت. اما در این یک هفته که ارتباط ایران با جهان قطع 
شد، ایده مهاجرت به شکل یک انگاره رایج رسانه ای درآمد. صرف نظر از اینکه چه 
کسانی از این بحث سود می برند و زیان می کنند یا اینکه آیا این بحِث مفصل در جّو 
سرخوردگی بعد از پایان دردناک و عذاب آور اعتراضات، چرا ناگهان اوج گرفت؛ یک 
بار به این موضوع فکر کنیم که آیا باید مهاجرت کنیم یا بهتر است مقاومت کنیم. هر 
سوی ماجرا را که نگاه کنید، مهاجرت ارتباط نزدیکی به تعریف ما از جهان و به ویژه 
نگاه ما نسبت به آینده دارد. شاید بتوان گفت پرداختن به این بحث، نمایه و نشانگر 
گرایش هایی اســت که در رخدادهایی مثل اعتراضات که به صراحت فوران می کند 
و گاهی به خشم تبدیل می شود، خودشان را نشان می دهند. به تعبیر ساده تر، ما به 
مهاجرت فکر می کنیم چون اوالً آینده زندگی در کشور خودمان را تاریک یا حداقل 
مبهم می بینیم و ثانیاً زندگی در کشور مقصد را در هر جای جهان که باشد، آسوده تر، 

مرفهانه تر، مثبت تر و لذت بخش تر می دانیم. 
در مورد اولی چندان نمی توانیم کنکاش کنیم، چون از وضع پیش آمده چه به خاطر 
بنزین و چه به دلیل قطعی اینترنت ناراحت و چه بسا عصبانی هستیم. اما در مورد 
دومی، باید بپرسیم چه کسی و کجا؟ واقعیت این است که عمده ما توان مهاجرت را 
نداریم. توانایی مالی و سطح علمی یا مهارتی ما به اندازه ای نیست که کشور مقصد 
حاضر باشد ما را بپذیرد. ممکن است این گزاره، تلخ و گزنده باشد؛ اما واقعیت است. 
هیچ کشوری حاضر نیست تابعیت خودش را به شکلی عمومی در دسترس و اختیار 
همگان قرار دهد. نکته دوم این اســت که اگر هم مهاجرت میسر شد، اوالً در کدام 
کشــور و ثانیاً با چه ســطحی از کیفیت زندگی و درآمدی می توانیم زندگی کنیم. 
مطابق بررسی های آماری، 78 درصد از آمریکایی ها در میانه یک ماه، درآمدشان تمام 

می شود و مثل خود ما آهسته و دست به عصا تا سر ماه می رسانند. 
اینکه تصور کنیم پایمان را از ایران بیرون گذاشتیم، ثروت و آسایش سرریز می شود 
در زندگیمان و دالرها و یوروها باد می کند روی دستمان، کودکانه است. عالوه بر این، 
هزینه درمان و مالیات در دیگر کشورها به شکل تحیرآوری با کشور ما متفاوت است. 
در برخی مشاغل در اروپا، مالیات به ۴0 درصد می رسد. هزینه های سرسام آور درمان 
که دیگر بماند. این واقعیات که متأسفانه رسانه ها در بیان آن الکن و ناتوانند، همان 

سیلی های سخت روزگارند که مهاجران را به شدت آزار می دهند. 
و البته هیچ کدام از این واقعیات به معنی تأیید وضعیت سخت اقتصادی و اجتماعی 
امروز ایران نیست. حتی اگر نگاه منفی و حقارت بار ساکنان دیگر کشورها به مهاجران 
را هــم لحاظ نکنیم، حتی اگر غربت ویران کننــده و غم آوارگونه غروب ها در میان 
اطرافیانی که از تو نیستند، هم در نظر نگیریم، حتی اگر سبک زندگی متفاوت و تا 
اندازه ای عجیب مردم در برخی کشورها را هم تحمل کنیم، نمی توان از این موضوع 

بگذریم که مهاجرت، یک انتخاب نیست. اگر هم انتخاب باشد، برای همه نیست. 
شاید بتوان گفت فکر مهاجرت همانند تحصیل در بهترین دانشگاه  کشور یا خرید 
خانــه در یکی از نقاط خوش آب و هوای پایتخت، به یک امر محال یا بعید تبدیل 
شده است. به زبان ساده تر، مهاجرت هم »طبقاتی« شده و شاید برای »از ما بهتران« 
باشد. روی دیگر سکه چطور؟ مقاومت! مقاومت برای ساختن زندگی بهتر، داشتن 
امکانات بیشتر و شاید ساختن آینده روشن تر. این حرف ها برآمده از یک خوش بینی 
مفرط یا وضعیت فوق العاده ثروتمندانه نیست. اما می توان به این فکر کرد که دوگانه 
»مهاجرت-مقاومت« مقایسه »مطلوب-موجود« است. ما نمی توانیم رؤیاهای سیالمان 
را با واقعیت متصلبی که با آن می جنگیم، مقایسه کنیم. اما باید مقایسه کنیم. آینده از 
جنس رؤیاست، از جنس آرزوست و اگر خوب فکر کنیم، از جنس امید است. اگرچه 
همین امید و آرزو و رؤیا هم دستمایه سیاست بازی و سیاسی کاری شده، اما در هر 
حال، تجربه سخت دهه های پیش نشان می دهد دل بستن و کار کردن برای مقاومت، 
واقعی تر از خیال پردازی برای مهاجرت است. مهاجرت، آدم خودش را می خواهد. حاال 

که مجبوریم به مقاومت، واقعاً مقاومت کنیم.

هزار راه نرفته تا تصمیم بنزینی
نقد فرایند تصمیم سازی و اقداماتی که منجر 
به تصمیم بنزینی ســران قوا شــد، در واقع 
یادآوری اقداماتی است که دولت ها و مجالس، 
در دوره هــای مختلف وعده تحقق آن را داده 
بودند، اما بی توجهی به آن ها موجب مراجعه 

مجدد به جیب مردم شد!
گفتم مهم ترین دالیل مدافعان گرانی بنزین؛ 
مدیریت مصرف ســوخت و مبارزه با قاچاق 
است و در این خصوص؛ حذف کارت سوخت، 
پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و باال 
بودن مصرف آن ها، نبود اقدامات بنیادی برای 
مبارزه با قاچاق و نیز عدم اجرای مصوبه قانونی 
افزایــش تدریجی قیمت بنزین را حلقه های 

گمشده تدبیر بنزینی در این زمینه دانستم.
اما عالوه بر این دالیل، برخی صاحبنظران بر 
این باورند که یکی دیگر از دالیل مهم گرانی 
بنزین جبران کسری بودجه دولت است. در 

این خصوص هم حرف وحدیث بسیار است!
 درحالی که سال هاست رهبر فرزانه انقالب بر 
»اقتصاد بدون نفت« تأکید دارند، جدا کردن 
طفل اقتصاد ایران! از شیر نفت شاید یکی از 
بهترین شیوه ها برای پرهیز از تصمیماتی نظیر 
تصمیم بنزینی باشد؛ اما هنوز هزار راه نرفته 
برای تحقق این هدف مهم پیش رو اســت 
که کارگزاران نظام باید پیش ازاین، این راه ها 
را می پیمودند تا امروز گرفتار کسری بودجه 

نشویم. اما نپیمودند!
فهرست طویل معافیت های مالیاتی اشخاص 
حقوقی و حقیقــی، ده ها هزار میلیارد تومان 
درآمــد جایگزین نفت را از دســترس خارج 
می کند و معلوم نیست چه زمانی قرار است این 
فهرست به حداقل ممکن کاهش یابد و مثاًل 
فقط به سازمان های عام المنفعه واقعی ونیز 
بخش فرهنگ منحصر شود؟ همچنین ارقام 
وحشتناک فرار مالیاتی-که بین ۴0 تا 70 هزار 
میلیارد تومان تخمین زده می شود- کشور را 
از درآمدهایی محروم می کند که می تواند ما را 
به اقتصاد بدون نفت نزدیک تر کند و از کسری 
بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت جلوگیری 
کند. صاحبنظران معتقدند با ایجاد شفافیت در 
فعالیت های اقتصادی و بهره گیری از تجربیات 
جهانی با استفاده از فناوری های نوین، به صفر 
رساندن فرار مالیاتی غیرممکن نیست، اما چرا 

همچنان سال هاست فرار مالیاتی ادامه دارد؟
یک نکته دیگر! به تازگی معاون وزیر بهداشت 
از موفقیت مافیای سیگار برای جلوگیری از 
تصویب پیشنهاد افزایش 10 درصدی مالیات 
سیگار سخن گفت که می توانست برای دولت 
۲0 میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و همین 
یک رقم بیش از دوسوم درآمد حاصل از گرانی 
بنزین است. آیا متالشی کردن مافیای سیگار- 
و البته مافیاهای دیگر- آن قدر دشوار است که 
ناگزیریم به جای آن به گرانی بنزین در چنین 

شرایطی تن دهیم؟
احیــای درآمدهای دور از دســترس یکی از 
شیوه های جبران کســری بودجه است. اما 
این ســکه روی دیگری هم دارد و آن کاهش 

هزینه هاست.
فربه بودن ســازوکارها در هر ســه قوه، اداره 
کشور را بسیار گران کرده است؛ و ساختارهای 
فربه، معده ســیری ناپذیری را برای کشــور 
ساخته است که بیشتر درآمدهای کشور را با 

بازدهی اندک می بلعد!
تقریباً همه رؤسای جمهور و دولت هایی که 
روی کار آمده اند، از چاقی دولت ســخن به 
میان آورده اند و وعده به ســونا بردن، الغری 
و چابک ســازی آن را داده اند. اما نه تنها این 
وعده ها تحقق نیافته، بلکــه در پایان، دولتی 
فربه تــر تحویل داده و رفته انــد. تا چه زمان 
باید شرکت های دولتی زیان ده بیش  تر بودجه 
کشــور را ببلعند؟ روشن اســت که تا عدم 
واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش 
خصوصی، ســران کشور ناگزیر از تصمیمات 
بنزینی هســتند و البته ایجــاد انحراف در 
خصوصی ســازی و رشــد اقداماتــی چون 
»اختصاصی ســازی« و تشکیل »بنگاه های 
خصولتی« نیز حاصل فربه بودن دولت و نفوذ 

فساد در آن است.
در ایــن میــان هزینه های غیرضــروری از 
ســفرهای خارجی و داخلی تا همایش های 
پرخرج و غیرضروری و پذیرایی های آنچنانی، 
هزینه های کالن محافظان مســئوالن -که 
پیش از این دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
عدم نیاز بــه آن را اعالم کرد- تا قراردادهای 
میلیاردی برای مربیان خارجی تیم های ملی 
و هزاران عنوان از هزینه های غیرضروری قوای 
کشور بر کسری بودجه می افزاید و البته فساد 
اقتصادی و دست اندازی به بیت المال مزید بر 

همه این هاست.
چرا در شــرایط بد معیشت مردم -که همه 
بزرگان به آن اذعان دارند- کشور را مثل بچه 
پولدارها اداره می کنیم و برای کسری بودجه 
تنها به گرانی بنزین و یا سایر کاالها و خدمات 

می اندیشیم؟
درآمدهای خارج از دســترس و هزینه های 
گزاف را مدیریت کنید، بعد به ســراغ مردم 
بروید. راســتی این 1۴ هزارنفــری که برای 
تصاحب ۲۹0 صندلی ســبز مجلس آینده 
صف کشیده اند، در خود توانایی و کارآمدی و 
البته جسارت، شجاعت و پاکدستی ورود به 

این موضوعات را می بینند؟
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یادداشت

 محمد رستم پور

 سیاست  طرف های باقیمانده در برجام و ایران در حالی روز 
جمعه جلسه ای سه ساعته داشــتند که پیش از آن سه کشور 
اروپایی با سوءاستفاده از مکانیسم ماشه )بازگشت تحریم های 
سازمان ملل( و تفسیر یکطرفه از قطعنامه سازمان ملل درباره 
برنامه های موشکی کشورمان، تالش داشــتند ایران را راضی 
کنند تعهدات هسته ای خود را بیشتر از این کاهش ندهد. این 
تالش ها در بیانیه های روز شــنبه اتحادیه اروپا نیز تکرار شد و 
دفتر سیاست خارجی اتحادیه از گام های ایران در زمینه کاهش 
تعهدات برجامی خودش انتقاد کرد و تالش کرد با بزرگنمایی 

سازوکار اینستکس، پرونده برجام را رو به جلو نشان بدهد.
درحالی که واقعیت این اســت که اروپا بیشتر از یک سال است 
اقدام عملی نکرده و برگزاری نشست های کمیسیون مشترک 

برجام بدون کسب اجازه از آمریکا هیچ اقدامی نخواهد کرد.

 به تأسف ها و تمجیدهای اروپا دل  خوش نکنیم
هرچند اروپا در بیانیه خود گفته اســت که »این نشســت در 
یک برهه حســاس برگزار شد، شــرکت کنندگان به پایبندی 
1۴ ماهــه ایران به تعهدات هســته ای برجامی خودش پس از 
خروج تأسف برانگیز ایاالت متحده از این توافق و اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا که ســبب شــد ایران به مزایای کامل رفع 
تحریم ها برســد، اذعان کردند« اما نمی توان به اظهار تأسف ها 
یا تمجیدهای اروپایی ها نسبت به تعهد یکطرفه ایران به برجام 
نیز خوش بین بود. هرچند با مخالفت چین و روســیه، تهدید 
مکانیسم ماشه در نشست روز جمعه عملی نشد، اما نشان داد 

که اروپا نه تنها صداقت ندارد و بلکه از همه ابزارها برای فشار و 
متقاعد کردن ایران استفاده خواهد کرد.

 بازی اینستکس، آخر کار اروپا
در چنین شــرایطی اروپایی هــا در رفتاری قطره چکانی تالش 
دارنــد وانمود کنند کــه در حال اقدام عملی هســتند، برای 
همین دفتر اتحادیه اروپا در بیانیه روز شــنبه خود با اشاره به 
پیوســتن چند کشور کوچک اروپایی به اینستکس اعالم کرد: 
»مشــارکت کنندگان از تصمیم دولت هــای بلژیک، دانمارک، 
فنالند، هلند، ســوئد و نروژ برای پیوســتن به اینستکس که 
چشــم انداز باز کردن آن به روی عامالن اقتصادی کشورهای 
ثالث است، استقبال کردند. هدف اینستکس، تسهیل تجارت 

مشروع با ایران به منظور حمایت از نیازهای مردم ایران است«.
عراقچی، مذاکره کننده ارشــد سیاســی ایران نیز در اظهاراتی 
دیپلماتیک، گفت: »اینســتکس به مراحل پایانی خود نزدیک 
شــده و ۶ کشور جدید نیز به آن ملحق شده اند و در خصوص 
اینستکس و اینکه چگونه می تواند در آینده روابط تجاری ایران 

و اروپا نقش ایفا کند، بحث مفصلی صورت گرفت«.

 آمریکا، مشکل ایران و اروپا
البته خود عراقچی اذعان کرد مشکل اروپا و ایران نه اینستکس 
بلکه آمریکاســت، وی پس از نشســت گفت: »در جلسه همه 
اعضا بدون استثنا بر این امر صحه گذاشتند که ریشه مشکالت 

موجود در رابطه با برجام آمریکاست«.

اگر ازاین گونه اظهارات هم بگذریم و به این نشســت ها امیدوار 
باشیم، باید در نظر گرفت که اینستکس تنها به چهار شرط مفید 
است: 1-بتوان با آن کاالی تحریمی خرید ۲- اروپا از ایران نفت 
بخرد ۳-مشروط به FATF نشود ۴-عالوه بر تسویه عملیات 

پرداخت هم انجام بدهد.
اما واقعیت این اســت کــه اروپایی ها با موضوع اینســتکس 
می خواهند موضوع عدم تعهدات برجامی شــان را به حاشــیه 
ببرند و با وجود اینکه به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل 
نکرده اند، ایران را تهدید می کنند که در صورت عدم بازگشت 
به برجام از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد. به گفته خود 
مقامات دولتی، حتی کشورهای اروپایی همانند یونان و ایتالیا 
که مجوز خرید نفت از ایران را دارند، حاضر نیســتند که نفت 

ایران را بخرند.
همین منطق نشان می دهد که نباید به تعهداتی که با آن ها انجام 
می شود، دل خوش بود. شخص عراقچی هم چندی پیش گفته 
بود: درس برجام برای ما این بود که مقاومت بیش از تعهد برای 
همکاری جواب می دهد. به ویژه همکاری با کشــورهایی که به 
صراحت دست روی برنامه های دفاعی و منطقه ای گذاشته و به 

دنبال اختالل در آن هستند.

 سیاســت   در حالی که تنش ها بین ایــران و آمریکا در اوج 
خود به ســر می برد و تاکنون در هیچ دوره ای چنین سطحی از 
تنش سابقه نداشته است، روز گذشته در ازای آزادی دکتر مسعود 
سلیمانی، یک زندانی آمریکایی آزاد شد. دیروز وزیر امور خارجه 
کشورمان از آزادی دکتر مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی در بند 
آمریکایی ها خبر داد. ظریف گفت: »بسیار خوشحالم که استاد 
دکتر مسعود سلیمانی و آقای وانگ به زودی به خانواده هایشان 
ملحق می شوند. از همه کســانی که در این امر دخیل بودند، 
به ویژه دولت ســوئیس قدردانی می کنم«. اما بالفاصله منابع 
آمریکایی اعالم کردند که کاخ سفید در بیانیه ای آزادی ژیو وانگ 
شهروند این کشور که در ایران به جرم جاسوسی در زندان بود 
را تأیید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از دو منبع 
آمریکایی گزارش داد وانگ با یک هواپیمای سوئیسی از تهران 
بــه زوریخ رفته و در آنجا با برایان هوک نماینده آمریکا در امور 
ایران دیدار کرده است.خبرگزاری مهر نیز در بیان جزئیات این 
خبر نوشــت: »جمعه 1۵ آذر حدود ساعت 17 خانم تی ساقی، 

مدیرکل خاورمیانه وزارت امورخارجه سوئیس، در سفری از پیش 
اعالم نشــده با یک هواپیمای جت فالکون اختصاصی از زوریخ 
وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و بالفاصله راهی جلسه با مدیران 
وزارت خارجه کشــورمان شد. اگرچه از جزئیات مذاکرات خانم 
ساقی خبری در دست نیست، اما بدون شک محور آن موضوع 
آزادی مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی دربند آمریکا و ژیو وانگ 
جاســوس آمریکایی زندانی در ایران بود.  ساعت ۶ صبح شنبه 
مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس در حالی که ژیو وانگ 
را به همراه خود داشــت، تهران را بــه مقصد زوریخ ترک کرد. 
از سوی دیگر یک هواپیمای ایرانی نیز درحالی که محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه و سیدعباس موسوی رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی وزارت امور خارجه سرنشــینان آن بودند برای تحویل 

مسعود سلیمانی از مقامات سوئیسی عازم زوریخ شد. 

 خبری از مذاکره نیست
ساعتی بعد از توییت  ظریف درباره آزادی پزشک و نخبه ایرانی از 

زندان آمریکا، وزیر خارجه ایاالت متحده هم در دو پیام توییتری 
نوشــت: »ما تا زمانی که تک تک آمریکایی های بازداشت شده 
در ایران و سراسر جهان نزد عزیزانشان در خانه  بر نگردند، از پا 
نخواهیم نشست. ما از دولت سوئیس به خاطر تسهیل بازگشت 
آقای وانگ تشــکر می کنیم و از )موضع( سازنده حکومت ایران 

درباره این موضوع، خرسند هستیم«.
یک مقام آمریکایی که به شــرط ناشناس ماندن صحبت کرده 
است، با اشــاره به تبادل زندانی میان آمریکا و ایران به روزنامه 
نیویورک تایمز تأکید کرد: هیچ نشانه ای درباره اینکه مذاکرات 

بیشتری میان دو طرف در جریان باشد، وجود ندارد. 

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

بدون تیتر

سیاست خارجی

سیاست خارجی

چرا نشست اخیر وین گره از کار برجام باز نکرد؟

مسعود سلیمانی به وطن بازگشت

آمریکا پشت بازی اروپایی اینستکس

آزادی دانشمند ایرانی از بند آمریکا

حاشیه
 عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: در چند روز اخیر مردم 
و جوانان اصرار داشتند که در انتخابات نام نویسی کنم، اما احساس می کنم که خارج 

از مجلس بهتر می توانم کمک کنم.
 عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصالح طلب گفت: من معتقدم همه اصالح طلبان 
بروند در انتخابات نام نویســی کنند. مهم این اســت کــه اصالح طلبان با بهترین 

نیروهایشان وارد انتخابات شوند، حتی آن هایی که زندان رفته اند هم ثبت نام کنند.
 ســید مصطفی میرســلیم در پاســخ به پرسشی درخصوص لیســت انتخاباتی 
اصول گرایان اظهار کرد: فهرست ائتالف هنوز تهیه نشده است، ولی از شخصیت های 
مؤثر ائتالف به من پیشنهاد شد نام نویسی کنم. وحدت اصول گرایان روند مناسب و 

مثبتی را طی می کند و ان شاءاهلل به فهرست واحد منتهی خواهد شد.
 علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت )مشارکت سابق( گفت: شما می دانید 
اعتراضات معموالً در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی 
کمتری بهره مند هستند، اتفاق افتاد. این جاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم 
مناسکی رأی می دادند؛ یعنی همان طور که نماز می خوانند و روزه می گیرند، می آمدند 
و رأی می دادند، خب این ها اکنون آســیب دیده اند، بنابراین بر خالف دوره های قبل 
که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصالح طلبان بود، پس از این اعتراضات اخیر در 

حقیقت کاهش رأی بیشتر در اردوگاه اصول گرایان اتفاق افتاده است.
 عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه ما باید دالیل رد صالحیت را به خود فرد بگوییم 
و رسماً هم به فرمانداری و وزارت کشور می گوییم، گفت: بر اساس قانون نمی توانیم 

دالیل رد صالحیت ها را علنی کنیم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

نخستین جشنواره ملی شعر » مرد روزگاران« برگزار می شود  آستان: نخستین جشنواره ملی شعر » مرد روزگاران« با موضوع زندگی شهید آیت اهلل مدرس)ره( برگزار می شود.مدیر عامل مؤسسه بقاع 
متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی در گفت وگو با آستان  نیوز گفت: این جشنواره شعر با همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در راستای معرفی سیره و شخصیت زنده همیشه تاریخ 

شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس)ره( با هدف کشف و پرورش استعدادهای ادبی و ارتباط با شاعران و بزرگان ادب کشور برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با حکم تولیت آستان قدس رضوی 
دکتر رضا جباری، جراح خیراندیش خادم شد 

قدس: »من نه همشهری دکتر هستم، 
نه همزبونش، من هموطن دکترم. دکتر! 
افتخــار می کنم که هموطنی همچون 
شــما دارم« این پیغام یکی از هزاران 
کاربر اینترنت اســت که در ســایتی 
گذاشته شــده که آدرس مطب دکتر 
رضا جباری را در تهران نشان می دهد؛ 

پزشک خیراندیشی که هزاران بیمار محروم را به صورت رایگان عمل کرده است 
آن هم تنها چند ساعت پس از پخش مستندی از تالش های او در رسانه ملی. 

اما پیغام های سپاسگزاری تنها پیغام هایی نیستند که این پزشک 37 ساله دریافت 
کرده است. او همان جمعه یک پیغام دیگر هم دریافت کرد. پیغامی که می شود 

آن را الهام بخش روزهای آتی او در مسیری که انتخاب کرده دانست. 
ساعتی پس از پخش مستند »بدون تعارف« و نمایش فعالیت های خیرخواهانه 
دکتر جباری، تولیت آستان قدس رضوی این پزشک مسجدسلیمانی را به افتخار 

خادمی بارگاه منور رضوی نائل آورد. 
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی جمعه شب در حکم خادمی دکتر جباری 
با اشاره به اینکه یکی از ارزش های قاطع و مسلم انسان که در اسالم بر آن تأیید 
فراوان شده است، خدمتگزاری به مردم به ویژه نیازمندان است، گفت: امشب در 
برنامه »بدون تعارف« جلوه هایی از روحیه ایثار، از خودگذشتگی و خدمت بی منت 

فرزندان این مرز و بوم را شاهد بودیم.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: دکتر رضا جباری جراح مغز و اعصاب که 
بدون چشمداشتی اقدام به گره گشایی از محرومان و نیازمندان می کند؛ اقدامات 
خیرخواهانه ایشــان از جنس همان فرموده امام رضا)ع( است که فرمودند: »َمن 
َفرََّج َعن ُمؤِمٍن َفرََّج اهللُ َعن َقلبِه یَوَم الِقیاَمِه؛ هرکس ِگِره از کارِ مؤمنی بگشاید، 

خداوند در قیامت، کار بسته او را می گشاید«.
وی گفــت: به پــاس تالش ها و مجاهدت های این دکتر دلســوز و بااخالص در 
گره گشایی از مؤمنان، ایشان را مفتخر به خادمی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
می نمایم. امید است در این راه پرخیر و برکت ثابت قدم و همواره به  عنوان یکی از 

نیروهای ارزشمند در نظام سالمت میهن اسالمی مان موفق و پیروز باشد.

مدیر فنی تیم فوتسال بالروس:
  j حضور در حرم امام رضا 

بسیار جذاب است
آستان: پیتر کوچشیو، مدیر فنی تیم ملی فوتسال بالروس گفت: حضور در 
حرم امام رضا)ع( بســیار هیجان انگیز و جذاب است. تیم ملی فوتسال کشور 
بالروس که برای حضور  در تورنمنت فوتســال و آماده ســازی مناسب برای 
مسابقات قهرمانی آسیا به مشهد مقدس سفر کرده اند، به بارگاه منور رضوی 
مشرف شدند و مورد اســتقبال مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس 

رضوی قرار گرفتند.
پیتر کوچشیو، مدیر فنی تیم فوتسال بالروس در حاشیه این تشرف به خبرنگار 
ما گفت: پیش از این درباره امام رضا)ع( از دوستان مسلمانم شنیده بودم و تمایل 

داشتم تا از نزدیک حرم ایشان را بازدید کنم.
کوچشــیو بیان کرد: میزبانی خوب و شایسته ای از ما شد و من بیشتر مجذوب 
معماری اماکن مذهبی این بارگاه شدم. باید اعتراف کنم که چنین مکان مقدسی 
با این ویژگی معماری و جاذبه های هنری تاکنون در کشــورهای اروپایی ندیده 

بودم.
وی افزود: ایرانیان مردمانی گرم و صمیمی هســتند؛ پیش از ســفر با توجه به 
هجمه هایی که کشــورهای غربی علیه این کشور به راه انداخته اند کمی از سفر 

به ایران هراس داشتم، اما این سفر تجربه خوب و شیرینی را برایمان رقم زد.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال بالروس اضافه کرد: تورنمت مشهد در سطح بسیار 
باالیی برگزار شــد و خوشــحال هســتیم که با تیم  خوب ایران روبه رو شدیم و 

توانستیم قهرمان این دوره شویم.

 خدمات پایش سالمت 
برای خواهران خادم انتظامات در حرم مطهر رضوی

آستان: جانشین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از ارائه خدمات پایش 
سالمت به خادمان بخش انتظامات خواهران حرم مطهر رضوی خبر داد.

دکتر محمود ابراهیمی گفت: دومین نوبت برنامه پایش سالمت خواهران خادم در 
بخش انتظامات بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( در قالب سنجش فشار خون و قند 
خون صبح دیروز در آسایشگاه این خادمان در صحن جامع رضوی آغاز شد و تا 

ساعت 23 شب ادامه داشت.
وی گفت: این برنامه هر هفته در یک روز متفاوت در چهار شیفت صبح تا شب 
انجام می شود تا تمامی خواهران خادم بخش انتظامات از این خدمات پیشگیرانه 

بهره مند شوند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار پایش سالمت در بین بانوان جامعه ابراز کرد: بنیاد 
سالمت آســتان قدس رضوی با توجه به اهمیت و ضرورت کنترل فشارخون و 
قندخون در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر به ویژه قلبی و عروقی، طرح پایش 
سالمت زائران، خادمان و کارکنان این آستان مقدس را در دو سال اخیر با جدیت 
دنبال کرده اســت و در ادوار و مناســبت های گوناگون این برنامه را با همکاری 

خادمیاران سالمت رضوی انجام می دهد.

خاکسار قهرودی در حاشیه بازدید از نمایشگاهی در مشهد عنوان کرد  
 دعوت آستان قدس 

برای سرمایه گذاری در زمین های موقوفاتی
آســتان: قائم مقام تولیت آســتان 
قــدس رضــوی در حاشــیه بازدید از 
فرصت های ســرمایه گذاری  نمایشگاه 
و اقتصاد شهری مشــهد در نمایشگاه 
بین المللی این شهر مقدس بر ضرورت 
سرمایه گذاری در زمین های موقوفاتی 

این آستان تأکید کرد. 
مصطفی خاکســار قهرودی با اشاره به 

حمایت های آستان قدس از سرمایه گذارانی که مایل  به حضور در مشهد مقدس 
هستند، گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا سرمایه گذار و فرصت سرمایه گذاری 

را به هم پیوند دهد.
وی تصریح کرد: آســتان قدس رضوی هم با تأکیدات تولیت محترم این آستان 
نورانی به سهم و توانمندی های خودش در عرصه سرمایه گذاری به میدان آمده و 
سرمایه گذارانی را که دارای توانمندی مالی و تجربه هستند به مشارکت با آستان 

قدس رضوی دعوت می کند.
وی افــزود: امیدواریم بــا همت و تالش مضاعف و همراهی و همدلی با ســایر 
دستگاه های اجرایی و خدمت رسان استان و مدیریت شهری در ادامه فعالیت های 
خوبی که این آســتان مقدس در گذشــته انجام داده است، کارهای زیربنایی و 
اساسی که رفاه حال زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی را به دنبال داشته باشد، 

صورت پذیرد.
خاکســار قهرودی مشارکت های ســرمایه گذاری را در ایجاد اشتغال، توسعه 
شهر و استفاده از ســرمایه هایی که آستان  قدس به  صورت زمین در اختیار 
دارد، مغتنم برشمرد و افزود: ارزش های افزوده ای که مشارکت کننده ها روی 
این سرمایه ها ایجاد می کنند، می تواند سبب رفاه و آسایش زائران و مجاوران 
مشــهد شــود. در واقع این ســرمایه گذاری ها پیش از همه به  سود زائران و 

مجاوران است.
وی بیان کرد: زائران و مجاوران نیاز مندی های مختلفی دارند که اســکان، حمل 
 و نقل و پارکینگ خودرو های شخصی از جمله آن هاست و این نیازمندی ها، در 
زمان های پر رفت  و  آمد مشــهد مانند عید نوروز که گفته می شــود نزدیک به 

7میلیون نفر به مشهد می آیند، برای مجاوران تشدید می شود.
وی افزود: باید با جذب ســرمایه در همه این زمینه ها مراقب باشــیم عرصه 
بر مجاوران تنگ نشــود، ضمن اینکه باید بستر را برای حضور زائران بیشتر 

فراهم کنیم.

با حضور  رضا)ع(  امام  خادمان   قدس   
در آیین معنوی شمع گردانی حرم مطهر، 
مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه 
معصومه)س( را شب گذشته با حضور علما 
و فضالی حوزه علمیه، خادمان سایر اعتاب 
رضوی،  خادمیاران  از  نفر  هزاران  مقدس، 
زائران و مجاوران آن حضرت برگزار کردند.

همزمان با ایام عزاداری شــهادت حضرت 
فاطمه معصومه)س(، خادمان امام رضا)ع( 
با سفر به شهر مقدس قم و حضور در جمع 
عزاداران کریمــه اهل بیت)ع( به عزاداری و 

سوگواری پرداختند.

 سوگواری در شب شهادت 
بانوی آب و آینه

در شب شهادت بانوی آب و آینه هزاران نفر 
از ســوگواران آن وجود نورانی که به همت 
کانون شمس الشموس مصالی خادمیاران 
رضوی استان قم در مصالی نماز جمعه این 
شهر اجتماع کرده بودند، همپای هزار نفر 
از خادمیاران رضوی و خادمان حرم مطهر 
حضــرت فاطمه معصومه)س( و مســجد 
مقدس جمکران با تشکیل اجتماع عظیم 
عزاداری، مسیر مصالی نماز جمعه تا حرم 
مطهــر را پای پیاده طی نموده و خود را به 

خیل مجاوران حرم مطهر رساندند.
هیئت هــای مذهبی اســتان قم و ســایر 
استان های کشور نیز مســیر مسجد امام 
حسن عســکری)ع( به سمت حرم مطهر 
را برای حضور در این مراســم طی نموده و 
در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر به 

عزاداری پرداختند.
آیت اهلل صدیقی، امام جمعه موقت تهران به 
عنوان سخنران این اجتماع عظیم، حضرت 
فاطمه معصومه)س( را یک امت، یک جهان 
و یــک حقیقت تمام معرفی کــرد و ادامه 

داد: نظام اسالمی داشته های امروز خود را 
مدیون این بانوی کرامت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: حضرت فاطمــه معصومه)س( به قم 
آمد تا پرچم ایمان، جهاد، تقوا و تشیع را در 
ایران بگســتراند و به عزت وجود این بانوی 
بزرگوار بــود که علما، مراجع و بزرگانی در 
این خاک تربیت  شده و حوزه های علمیه نیز 
دایر شد تا انقالب اسالمی از قم جوانه زده و 
به جهان صادر شود.امام جمعه موقت تهران 
با بیــان اینکه حضرت معصومه)س( دارای 
مقــام ولی اللهی اســت و خصایص والیت 
علوی و عصمت فاطمی در ایشــان وجود 
دارد، تصریح کرد: فاطمه معصومه)س( یک 

امت، یک جهان و یک حقیقت تمام است.
در ادامه مراســم ســوگواری شب شهادت 
اخت الرضــا)ع(، ذاکران اهل  بیت عصمت و 
طهارت از شــهرهای مشهد مقدس، قم و 
تهران که میزبان خادمان امام رضا)ع( بودند، 
به مرثیه سرایی و بیان فضایل و مناقب آن 
بانوی کریمه پرداختند و مصیبت شهادت 

حضرت معصومه)س( را به پیشگاه مقدس 
امام رضــا)ع( و حضرت صاحب الزمان)عج( 

تسلیت گفتند.
ســپس خادمان حضرت ثامن  الحجج)ع( با 
حضور در جمع عــزاداری آذری زبانان که 
در شبســتان امام خمینی)ره( حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( گردهم آمده بودند، 
همصدا با نوای ذاکــر آذری زبان؛ حاج نادر 
جــوادی در ســوگ آن شــهیده مظلومه 

گریستند.

 شرکت در آیین معنوی جاروکشی 
حرم مطهر حضرت معصومه)س(

در ادامــه برنامه های عــزاداری، خادمان 
علی  بن موســی الرضا)ع( در ســاعت 7 
صبــح روز شــهادت، با برگــزاری آیین 
معنوی جاروکشــی حرم مطهر حضرت 
معصومــه)س(، همصــدا بــا خادمــان 
اعتاب مقدس حضرت احمدبن موســی 
)شــاه چراغ(، حضرت عبدالعظیم حسنی 
و آســتان مقدس کریمه اهل بیت)ع( با 

ناله های مالئک، زائران و مجاوران حضرت 
همنوا شدند. 

همچنین خادمان حضرت شمس الشموس)ع( 
زیر بارش باران رحمت  الهی 
در جمع هیئت های مذهبی 
حضور یافتــه و با پای پیاده 
مسیر بیت النور؛ محل اقامت 
و عبــادت حضــرت فاطمه 
مطهر  حرم  تا  معصومه)س( 
را بــه عزاداری و ســوگواری 

پرداختند.
مراسم شام غریبان شهادت 
حضرت فاطمه معصومه)س( 
از ساعت 19:30 در شبستان 
امام خمینی)ره( حرم مطهر 

آغاز شد. 
مراســم  این  پایان بخــش 
آییــن   اجــرای  معنــوی، 

بود  معصومــه)س(  حضرت  خطبه خوانی 
که پس از مرثیه ســرایی حاج سیدمهدی 

میرداماد انجام شد.

همزمان با ایام 
عزاداری شهادت 

حضرت فاطمه 
معصومه)س(، 

خادمان امام رضا)ع( 
با سفر به شهر 

مقدس قم و حضور 
در جمع عزاداران 

کریمه اهل بیت)ع( 
به عزاداری و 

سوگواری پرداختند

بــــــــرش

سفیران امام رضا j برای عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه معصومه h راهی قم شدند
b خدام امام رئوف، سوگواران کریمه اهل بیت

j روایت نذر زائر پاکستانی در مشهد الرضا
 آستان  صحن و ســرای رضــوی هر ساله 
میزبان خیل کثیری از زائران غیرایرانی محب 
امام رضا)ع( اســت که از آن ســوی مرزهای 
ایران اســالمی بــه  ویژه کشــورهای عراق، 
پاکســتان و افغانســتان به بارگاه مطهر امام 

هشتم)ع( مشرف می شوند.
آنان با شور و شــوقی وصف نشدنی به حریم 
مالئک پاسبان رضوی قدم گذاشته و به راز و 
نیاز با امام مهربانی ها می پردازند. سیدخشنود 
حســن نقوی از جملــه زائــران غیرایرانی 
این آســتان ملکوتی اســت که به  واســطه 
نیک اندیشی او خدمات ارزشمندی در حوزه 
دارو و درمان بــه زائران اردوزبان حرم مطهر 
رضوی ارائه شــد. این گزارش روایت نذر این 

زائر پاکستانی است.

نجفعلی ســعادتی راهنمــا و مترجم زائران 
اردوزبان آستان قدس رضوی است. او روزانه 
با زائران بســیاری در حــرم مطهر همکالم 
می شود. او می گوید: »ســال گذشته وقتی 
مشــغول اجرای برنامه برای زائران اردوزبان 
در رواق کوثر بودم، زائری به نام سیدخشنود 
حسن نقوی به من مراجعه کرد. توضیح داد 
که اهل کراچی است و تنها زندگی می کند. 
زائر پاکســتانی درباره ســفرش به کربال در 
ایــام اربعین حســینی و بعضی کمبودهای 
زائران پاکســتانی در این مسیر برایم گفت. 
سیدخشنود حسن نقوی سپس به من گفت 
کــه دلش می خواهد دارایی و امالکش را در 
راه خدمت به زائران اردوزبان پاکســتانی و 
هندی حرم مطهر رضــوی صرف کند. من 
او را به مرکز امور بین الملل آســتان قدس 
رضوی معرفی کردم. از آنجایی که او در سفر 

بود و به حســاب هایش دسترســی چندانی 
نداشــت، مقدار پولی را که همراه داشت به 
این آستان مقدس اهدا  وتأکید کرد بزودی 
قدم های بیشــتری برای خدمــت به زائران 

اردوزبان بارگاه منور رضوی برمی دارد«.
نذر این زائر پاکســتانی پاییز ســال گذشته 
طبق نیت او در اختیار مؤسسه درمانی آستان 
قدس رضوی بــرای هزینــه درمان جمعی 
از زائران اردوزبان قرار داده شــد و حاال یک 
سالی می شود که زائران اردوزبان از نیت خیر 

سیدخشنود حسن نقوی بهره مند شده اند. 

دارالشــفا امام رضا)ع( قدمتی دیرینه دارد 
و به صورت شــبانه روزی به عموم بیماران 
زائر و مجاور در جوار بارگاه ملکوتی رضوی 
بیماران  می دهــد.  ارائه  درمانــی  خدمات 
اردوزبان ها  و  مثل عرب زبان هــا  غیرایرانی 

طبق تعرفه گردشگری می توانند از خدمات 
این دارالشــفا اســتفاده  متنوع پزشــکی 
کنند. البته ایــن زائران مانند زائران ایرانی 
می توانند از خدمات پایگاه های فوریت های 
پزشــکی حــرم مطهر رضوی کــه تنها به 
بیماران اورژانســی در صحن ها و رواق های 
این آســتان مقدس ارائه می شــود، رایگان 

بهره مند شوند.
دکتر ناصر ســرگلزایی، مدیر عامل مؤسسه 
درمانی آســتان قدس رضوی این را توضیح 
می دهد و می گوید: »این مؤسســه بیشــتر 
مبلغ نذر سیدخشــنود حســن نقوی را به 
خرید دارو برای ارائه خدمات درمانی به جمع 
کثیری از زائران پاکســتانی که در دهه آخر 
صفر امســال در زائرشهر طرق مشهد اسکان 
داشــتند، اختصــاص داد. همچنین در پرتو 
این نــذر حدود 200 زائــر اردوزبان بیمار و 

نیازمند )بیشتر زائران پاکستانی( از خدماتی 
مانند ویزیت پزشــکان متخصص و عمومی، 
آزمایشگاه و سونوگرافی دارالشفا امام رضا)ع( 
به  صورت رایگان در یک سال اخیر بهره مند 
شدند. بخشــی از آن هم صرف هزینه عمل 
جراحی یک زائر اردوزبان در بیمارستان امام 

رضا)ع( مشهد شد«.

علیرضا اســماعیل زاده، مدیر مرکز توسعه و 
نظارت بر نذورات و موقوفات آســتان قدس 
رضوی معتقد اســت: مجموعه آستان قدس 
رضوی به پشــتوانه وقف و نذر رسالت خود 
را در راستای حفظ و گسترش عظمت حرم 
مطهر رضــوی و ارتقای خدمات رســانی به 
زائران انجام می دهد و همیشه در تالش است 
موقوفات و نذورات این آستان ملکوتی طبق 
نظر و سفارش واقفان و ناذران آن هزینه شود.
اســماعیل زاده می گوید: بیش از 14 هزار و 
800 زائر غیرایرانی در هشت ماه ابتدای سال 
1398 با مراجعه به دفاتر نذورات این آستان 
مقدس، نذرهای خود را در قالب ارزهای دالر، 
روپیه، دینــار، لیر، پوند، یــورو و... به بارگاه 
ملکوتی امــام رضا)ع( تقدیم کرده اند. عمران 
بارگاه منــور رضوی، مهمانســرای حضرت، 
مفروش کــردن حرم مطهر، تهیه کتاب های 
قــرآن و ادعیه، کمک به ســیل زدگان ایران 
و... از جمله مصارفی اســت که مد نظر این 

خیراندیشان بوده است. 
زائران غیرایرانی می توانند نذرهای خود را با 
مراجعه مستقیم به دفاتر نذورات حرم مطهر 
رضوی یا با راهنمایی نهادهایی همچون مرکز 
امور بین الملل آســتان قدس رضوی به این 

آستان مقدس اهدا کنند.

گزارش
مرهمی بر درد زائران اردوزبان حرم مطهر رضوی

 آستان رئیس اداره امور کفشداران حرم مطهر رضوی اظهار 
کرد: 7 هزار نیروی افتخاری و رسمی در اداره کفشداری حرم 

مطهر رضوی خدمت رسانی می کنند.
جواد حالجی گفت: اداره کفشــداری متشکل از بخش هایی 
همچون خدمه خواهر، بخش کتب انوار، شــمیم رضوان و 
صحافی اســت که بســته به نوع فعالیت، خدمات مختلفی 
را بــه زائران و مجاوران ارائــه می دهند و هم اکنون 7 هزار 
نفــر در این اداره به صورت افتخاری و تعدادی نیز رســمی 

خدمت می کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین نیرو در اداره کفشداری و کمترین 
نیرو در بخش صحافی مشــغول خدمت رسانی هستند، افزود: 
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی کفشداری در حرم حضرت 
رضا)ع( به صورت شیفتی و موروثی در اختیار افراد خاصی بود، 
اما در حال حاضر این خدمت به صورت افتخاری انجام می شود.

حالجی در ادامه با اشــاره به وظایف اصلــی انواریاران اظهار 
کرد: مرتب کردن قرآن ها، مفاتیــح، کتب ادعیه و زیارت نامه 
در قفســه های ثابت و سیار واقع در رواق ها و صحن ها از جمله 
خدمات و وظایفی اســت که بر عهده انواریاران است؛ در واقع 
این گروه در تمام طول شبانه روز قفسه های مخصوص کتاب ها 
در حرم رضوی را بررســی کرده و عالوه  بر مرتب سازی به رفع 
کمبود کتب از مخزن)اتاق انوار( و جمع آوری کتاب های پاره و 

فرسوده می پردازند.
وی اذعــان کــرد: در مجموع بیش از 200 هــزار جلد قرآن، 
منتخب ادعیه، مفاتیح، صحیفه سجادیه و نهج البالغه به غیر از 
مخازن در رواق ها، شبستان ها و صحن های حرم مطهر رضوی 
موجود اســت که وظیفه تنظیف، جابه جایی و انتقال کتب از 
مخازن به قفســه عالوه بر نیروهای بخش کتب انوار بر عهده 

کفشداران است.

وی افزود:  واحد صحافی حرم مطهر رضوی نیز با فعالیت حدود 
180 نفر از بهترین صحافان باتجربه و متعهد در هشت کشیک 

کاری در صحن جامع رضوی خدمات ارائه می کنند.

خدمتگزاری 7 هزار نیروی افتخاری و رسمی در اداره کفشداری 
رئیس اداره امور کفشداران حرم مطهر رضوی خبر داد

حرم شناسی 

خـــبر

رونق تولید

 آســتان قدس برای خانه هایی که 50 
سال در آن سکونت داشته ایم می گوید باید 

100 میلیون برای اجاره بدهید. 
09150004843

 با ســالم. پیشــنهاد می شــود اسامی 
صحن ها در ورودی پارکینگ ها با تابلو بزرگ 
 اعالم شود تا مردم بدانند مثالً از پارکینگ 3

اگر داخل می شــوند از کدام صحن به حرم 
مشرف خواهند شد.

09150005975

 آســتان قدس رضوی باید در جهت کم 
شدن خرافات موجود و اموری که به اصالت 
زیارت صحیح اسالمی و شرعی ضربه می زند 
به ویژه در اطراف حرم مطهر بیشتر و بهتر 

تالش کند.
09150003484

 بخشــی از مکان هــای تاریخی حرم 
مطهر به ویــژه در اطــراف روضه منوره 
صرفاً در اختیــار خانم هاســت و آقایان 
هرگز نمی توانند چیزی از آن همه زیبایی 
و اصالــت ببینند. بد نیســت به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که مثــاًل در قالب یک 
برنامه شــیفتی، آقایان هم بتوانند در این 

مکان ها حضور پیدا کنند. 
09150009150

 لطفاً آستان قدس رضوی با برنامه ریزی 
دقیق بــه گونــه ای عمل کند تــا خدمه 
افتخاری و خدمتگزاران بارگاه امام رضا)ع( 
در حد تــوان با موضوع کمک های اولیه در 
ارتباط با بیماران آموزش الزم را فرا بگیرند 
تا در مواقع اضطراری بتوانند به کهنساالن و 

بیماران کمک کنند.
09150008445

اعزام 80 زوج جوان از 
استان البرز به مشهد مقدس

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان البرز گفت: 80 زوج جوان 
کرجی با حمایت خیران و اعزام به مشــهد 
مقدس زندگی خــود را آغاز کردند. قاضی 
خانی با اشــاره به اعزام این زوج ها در آبان 
ماه گفت: این زوج ها که پــس از ازدواج با 
وام های دریافتی از آستان قدس آماده شروع 
زندگی خود بودند بــا حمایت های خیران 
البرزی به مدت سه روز میهمان حرم مطهر 
رضوی شدند.وی اجرای طرح »کانون های 
حقوقی مساجد« در آبان ماه در استان البرز 
را یادآور شد و گفت: به همت کانون حقوقی 
خادمیاران رضوی هر مسجد میزبان کارگروه 

آموزشی حقوقی آستان قدس رضوی بود.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
 در اســتان البــرز افــزود: اعضــای کانون 
خادم الشــهدای خادمیاران رضوی در کرج 
نیز در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شــهدای واالمقام در ایام آخــر ماه صفر و 
ابتدای ربیع االول به دیدار خانواده های معظم 

شهدا رفتند.

خانه دار شدن ایتام بابلسری 
به همت خادمیاران رضوی

آســتان: یک واحد مســکونی به همت 
خادمیــاران رضوی، امام  جمعه بابلســر و 
کمیتــه امداد احداث و بــا حضور نماینده 
ولی فقیه در مازندران به دو برادر یتیم اهل 

باقرتنگه واگذار شد.
محمداســماعیل امامزاده، مســئول دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
مازندران با بیان اینکه این خانه به همت خیر 
بابلسری »اکبرپور« در زمینی به مساحت 
130 مترمربع در ســه  طبقه ساخته شده 
اســت، افزود: طبقه اول این واحد مسکونی 

به دو برادر یتیم اهل باقرتنگه واگذار شد.
وی ادامــه داد: طبقه های دوم و ســوم هر 
کدام به مدت دو سال به  صورت گردشی در 
اختیار تازه عروس و داماد فاقد تمکن مالی 
قرار خواهد گرفت.مسئول دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی با بیــان اینکه برای 
ساخت این واحد مســکونی از سوی دفتر 
امام جمعه بابلســر مبلغ 250 میلیون ریال 
کمک شــده اســت، اضافه کرد: همچنین 
150 میلیون ریال توسط کمیته امداد امام 
خمینی)ره( تأمین شــد.وی با بیان اینکه 
290 میلیون ریال هم دفتر کانون مرکزی 
خادمیاری رضوی شهرســتان بابلسر برای 
ســاخت این واحد مسکونی پرداخت کرد، 
یادآور شد: این منزل مسکونی چندطبقه، 
به همت خادمیاران کانون اردوهای جهادی 

آستان قدس شهرستان احداث شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب
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روزنامـه صبـح ایـران

آرمان خواهی فریضه دانشـــجوی انقالبی است     اندیشه: امام جمعه تبریز در جلسه درس اخالق خود با بیان اینکه آرمان خواهی، فریضه دانشـــجوی انقالبی و تشـــکل های دانشجویی است، گفت: دانشجوی 
انقالبی باید وظایفش را بداند تا نقش خود را در قبال انقالب و جامعه به خوبی ایفا کند. باید بصیرت داشته باشیم. از تدبر در آیات قرآن و سخنان بزرگان دین به این نتیجه می رسیم که بصیرت تنها این نیست که 

ببینیم و بشنویم، بلکه باید از عبرت ها پند گرفت.

انسان تراز سرمایه داری مدرن، سوداگر است 
انسان تراز ســرمایه داری مدرن، سوداگر است و باید در بازار مدرن منفعت خواه 
باشد. ما در این دوران از لحاظ نهاد اجتماعی داریم وارد مرحله جدیدی می شویم. 
پیش از دوران مدرن ما با دوره استیال و مدل ارباب رعیتی روبه رو بودیم که حتی 
یک معلم نیز با همین نگاه مدل آموزشی داشت. جامعه استیال اگر مدلش وجود 
دو دسته »دانی« ها و »عالی« ها و خدمت انسان های پست و دانی به عالی ها برای 
پیشرفت در جامعه بود، در عصر جدید، در یک جامعه بهینه، رابطه نیروها رابطه 
عرضی و بده بستان با یکدیگر است. جامعه امامت و امت نه از جنس استیالست 
و نه از جنس برابری بازاری. برابری در اســالم لزوماً ممدوح نیست، یعنی نمودار 
رابطه بهینه اجتماعی نه اگر برابر باشد لزوما بهینه است و نه اگر عمودی و از سوی 
عالی به دانی باشد لزوماً بد است. طرح انبیا این بود که کجا باید مدل برابری و کجا 
دانی و عالی باشد. رابطه حاکم با مردم این است که باید عاشقانه و ایثارگرانه برای 
مردم کار کند، بنابراین او در هر فعل حکمرانی اش، مردم را شفاعت و دستگیری 
می کند. از پایین نیز مردم او را عاشــقانه دوست دارند که این رابطه مودت آمیز 
شکل می گیرد. در مورد انسان های هم عرض نیز می گوید شما با هم برابر هستید 
ولی این برابری، برادرانه اســت و نه سوداگرانه. به تعبیری جامعه برای اصالح و 

رشد به برادری نیازمند است.
 فقه حکومتی باید به ســمت پیدا کردن نظام همه این روابط از اسالم برود، نه 
صرفاً نظام احکام برابر از اسالم. در گذشته ای نه چندان دور فقه حکومتی را صرفاً 
فقه سیاسی می دانستند، آنگاه روحانیون متأثر از غرب اعتقاد داشتند اسالم یک 
دین حداقلی است که چنین فضاهایی را به خود مردم سپرده است تا یک جامعه 
برابر در آن بسازد. ما در فقه حکومتی باید به چنین سؤاالتی جواب دهیم. جامعه 
بازار همه جا سعی دارد رابطه دانی و عالی را انکار کند ولی اسالم چنین اعتقادی 
ندارد. مثال اصالً از نظر اسالم بهینه نیست که رابطه زن و مرد کامالً برابر باشد؛ 
چرا که می خواهد آن را در قالب یک نظام قرار دهد. ما باید در پی یافتن این نظام 
باشیم و بفهمیم چرا از نظر اسالمی این رابطه بهینه نیست؟ آیا علت این است 
که اســالم از دوره قبیله گرایی آمده است؟ برداشت من این است که رابطه نظام 
قدیم، رابطه برده و ارباب بوده و رابطه انســان جدید، انسان برابر است. اما رابطه 
انبیا شبیه خانواده است که هم رابطه برابر در آن هست و هم رابطه باال به پایین 
و حتی پایین به باال، اما در هیچ کدام از این روابط، انسان سوداگر نیست! مادر به 
فرزندش خدمت می کند نه از سر سوداگری بلکه از روی محبت. دو برادر نیز به 
هم کمک می کنند،  چرا که نگاهی غیر سوداگرانه به یکدیگر دارند. ما باید به مردم 
این درک را بدهیم رابطه سوداگرانه هیچ وقت آرام نمی شود بلکه همواره خشن 
و خشــن تر می شود. امکان وجود نظام برابر و اخالقی حتی با ظهور فناوری های 
جدید هم وجود ندارد. رابطه ای که انسان در آن آرام است، رابطه ای است که در 
آن انسان ایثارگر در قله کارآمدی ایستاده باشد و راه های پیشرفت انسان سوداگر 
بسته شده باشد. انسان بازار مدرن سوداگر و انسان بازار انبیا، ایثارگر است. باید به 
مردم بفهمانیم که جامعه بازار آن ها را وادار به سوداگری و تضاد و تنازع کرده و 

آن ها را از دوست داشتن و تعاون واقعی داشتن با دیگران باز می دارد.
دکتــر مرتضی فرهادی می گوید نهاد جامعه ایران نیز به علت نبود امکان رقابت 
سوداگرانه در فالت خشک ایران، همیشه تعاون بوده است، اما مطالعات او معطوف 
به گزاره های دینی نیست، بلکه زیست بوم ایران و تجربه های شکل گرفته بر اساس 
مشارکت یاری گرانه را به کمک مردم شناسی، جمع آوری می کند. البته میراث 
گذشــته شرق و غرب عالم، نهاد جامعه را نهاد اخالق و تعاون می دانسته است؛ 
مثالً خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخالق ناصری رابطه طبیعی اجتماعی را 
بر رابطه مبتنی بر محبت می داند و حتی عدالت دستوری را برای وقتی می داند 

که محبت نمی تواند مبنا قرار گیرد. 
آقای میرباقری و شاگردانشان در فرهنگستان نیز از طریق تأمل و نظام سازی در 
گزاره های دینی در حال تکمیل این پازل هســتند. مثالً شخص آقای میرباقری 
می خواهد ظرفیت تولی به اهل بیت)ع( برای شــکل گیری این انسان و جامعه 
مطلوبش را از دین در بیاورد تا منجر به حکمفرما شدن تعاون و رابطه محبت بین 
مردم شود. این مطالعات را باید به هم وصل کرد تا این پروژه علمی سرعت بگیرد.
البته می دانید متأســفانه نهاد رسمی علم در ایران به هیچ کدام از پروژه هایی که 
نظریه های رسمی علم مدرن را دنبال نکنند، هیچ کمکی نمی کند و آن ها را در 

ساختار اصلی علمی در ایران راه نمی دهد! 

 اندیشــه/نقوی، فاطمی نژاد  فضای 
مجازی و ظهــور و بروز فناوری های نوین 
ارتباطی، بدون شک مدل های حکمرانی را 
با چالش روبه رو کرده است. مردم ساالری 
دینی نیز به عنوان یــک مدل حکمرانی 
از این قاعده مســتثنا نیست؛ مدلی که با 
پیوند و تلفیق الگوی امام - امت اسالمی و 
دولت - ملت مدرن شکل گرفت. رسیدن 
به جواب این ســؤال که آیــا این تلفیق 
می تواند همچنان ذیل نظریه مردم ساالری 
دینی کارآمد باشــد، زمینــه گفت و گوی 
ما با حجت االسالم حســین مهدی زاده، 
پژوهشگر فقه اجتماعی فرهنگستان علوم 
اسالمی قم شــد که در ادامه 

می خوانید.

جناب مهدی زاده! فضای 
مجــازی و نهــاد جامعه 
بازار چــه اندازه مدل های 
حکمرانــی را تحت تأثیر 

قرار داده است؟
چالــش اصلــی از آنجایی 
کلیــد می خورد کــه نهاد 
قانون اساســی ما و اکثریت 
قاطع روشــنفکران مذهبی 
و غیرمذهبی و حتی برخی 
فقهایی که ابتــدای انقالب 
جامعه  را  مدرنیتــه  بودند، 
قانون می دانســتند؛ از این 
رو تعــادل و پویایی جامعه 
را با تکیه بــر تکنیک های 
قانون گرایی تأسیس کردند. 
آن هــا همــه قدرت هــای 
اجتماعــی را تنها در ســه 
قوه قضــاوت، تقنین و اجرا 
تجمیــع کردنــد و آن ها را 
ذیل والیت فقیه که )مظهر عقل و تدبیر 
اسالمی بود( قرار دادند. خیلی مهم است 
که هم جریان اسالم گرا و فقاهت ما و هم 
جریان بــه اصطالح غرب گرای ما که نگاه 
مثبتی به مدرنیته دارند )مثل آن هایی که 

اصالح طلب شناخته می شوند( به لحاظ 
نظری، هر دو تحلیلشان از جامعه مدرن، 
جامعه قانون است؛ از این رو اصالح طلب ها 
در دوره دولتشــان سخن از تقدم توسعه 
سیاسی بر توســعه اقتصادی و فرهنگی 
می راندند. در پروژه های فقهی بســیاری 
از فقهای حوزه نیز حرف از این اســت که 
چطور حکم شرعی را به قانون اسالمی بدل 
کنیم؛ بنابراین تجدد و پیشرفت اجتماعی 
در فکر خیل کثیری از متفکران ما، تبدیل 
نهادهای سنتی اسالمی به نهاد قانون است. 
یکی از دالیــل ضریب دادن به بحث های 
علوم سیاســی و به حاشیه رفتن مسائلی 
چون اقتصاد سیاسی در سال های پس از 

انقالب هم همین نگاه است. 

 مدل مردم ساالری دینی در کجای 
این بحث قرار می گیرد؟

به اعتقاد مــن، پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی و به خصــوص در فرایند تدوین 
قانون اساســی، کل ثروت و دارایی شیعه 
که مســئله »والیت« بوده را پشــت نظاِم 
جامعه قانون قــرار دادیم و همان طور که 
پیشــتر هم گفتم آن را در قانون اساسی 
منعکس کردیم. در حالی که اگر از دریچه 
نظریه جامعه بازار نگاه می کردیم، جامعه 
همــواره در حال توســعه دادن نهادهای 

اجتماعی دیگری بود که قوای ســه گانه 
دولت سیاسی را الغرتر و الغرتر می کرد. 
از آغاز قرن 21 و به واســطه ظهور و بروز 
فضــای مجازی و توســعه جامعــه بازار 
در ایــن قالــب، حرکت جامعــه در حال 
سرپرستی شــدن توسط نهادی است که 
ما هیچ طرح و برنامه ای برای اینکه آن ها 
را ذیل والیت فقیه بیاوریم، نداریم. قانون 
نمی تواند این کار را انجام دهد. ما اگر هنوز 
می خواهیم در دنیای مدرن زندگی کنیم و 
مسلمان بمانیم، باید بگوییم با چه مدلی 
می شــود بازار اجتماعی را به بازار اسالمی 
بدل کرد. در جامعه قانون، احکام را تبدیل 
به قانون کردیم و قانون تسلیم اسالم شد. 
جامعه بازار را با قانون نمی شــود مسلمان 
کرد؛ چرا کــه روش حرکت اجتماعی در 
جامعه بازار، قانون نیســت بلکه روشی به 

اسم دست نامرئی است.

 با تأکید بر اخالقی کردن انســان 
مدرن نمی شــود این فضا را کنترل 

کرد؟
این نگاه خوشــبینانه اســت و بسیاری از 
دغدغه مندان غرب نیز تنها راه باقی مانده 
را همین می دانند. یعنــی می گویند  ما 
آنچنــان در این نوع رابطه فــرو رفته ایم 
و به آن دلبســته شده ایم که دیگر امکان 

دست زدن به نهاد جامعه نیست، تنها راه 
باقی مانده این است که از انسان بخواهیم 
کمی اخالقی تر شــود. ما به ســرعت در 
حال ورود به جامعه بازار هستیم و جالب 
اینجاست که شناختی از ماهیت آن نداریم. 
یکی از سؤال های مهم اخیر این بود که چرا 
دولت در مقابل سوداگری ها نمی ایستد؟ 
چــون دولت ما به شــدت جامعه بازاری 
است. آقای آخوندی نمونه کامل آن بود که 
بخش مسکن را نه تنها مدیریت نکرد، بلکه 
آن را به جامعه بازار تحویل داد و با صدای 
بلند گفت دولت حق ندارد به کاری که به 
عهده اش نیست بپردازد. چنین جامعه ای 
اصالً مشکالتش را به کمک دولت و قانون 
حل نمی کند که شما با زبان قانون از وزیِر 
دولت آن بخواهید بحران مســکن را حل 
کند. یعنی زبان قانون، محرک یا بازدارنده 
او نیســت بلکه همه چیز در اختیار بازار 
است و شــما باید از بازار بخواهید مشکل 

را حل کند.

 مواجهه ما با شیوع این سوداگری 
در مناسبات جامعه انسانی چگونه باید 

باشد؟
نخستین مرحله، حســاس شدن نسبت 
بــه این موضــوع اســت. فعــالً چنین 
حساســیت هایی حداقل در حوزه علمیه 
بســیار حداقلی اســت؛ البتــه بعضی از 
حرکت های حوزوی در حال مقابله با این 
نگاه هستند اما چون خودآگاهی علمی به 
کار خود ندارنــد نیروی آن ها به بهره وری 
کامل نمی رســد؛ مثالً حضــور طلبه ها و 
هیئتی ها در اردوهای جهادی از این جمله 
است و به اعتقاد من دیری نخواهد گذشت 
که این حرکت های ناخودآگاه به خودآگاهی 
در مقابله با نگاه بازاری در روابط اجتماعی 
خواهــد انجامید. باز هم تکرار می کنم که 
جامعه امروز ما خودآگاه و ناخودآگاه دارد 
به این ســمت حرکت می کند و کاری که 
باید کرد این است که به این حرکت شتاب 

داد و وجه خودآگاه آن را تقویت کرد. 

گفت و گو با حجت االسالم حسین مهدی زاده، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی درباره مدل حکمرانی در عصر جدید

جهاد علیه سوداگری»جامعه بازار«  شگرد طاغوت 
برای سواری بر   گرده مردم

فارس: حجت االسالم والمسلمین راجی، استاد 
حوزه در دومیــن روز از اجالس ملی اصحاب 
اندیشه با بررسی وضع پیشرفت و عدالت در 
جمهوری اسالمی، گفت: انقالب اسالمی، بنا 
بر فرمایش رهبر معظم انقالب، در مسیر تحقق 
عدالت حرکت کرده اســت، اما تاکنون به قله 
دست نیافته است. برای بررسی و فهم این نکته 
مهم مناسب است چندین شاخص را به صورت 
اجمالی مورد تأمل قرار دهیم.وی گفت: یکی از 
شاخص های ارزیابی وضع پیشرفت و عدالت 
در جمهوری تمــام جهان و خاصه جمهوری 
اسالمی، »شاخص فقر« است. بنابر آمار رسمی 
بانک جهانــی، ۴۶ درصد مردم ایران پیش از 
انقــالب زیر خط فقر بودند اما پس از انقالب، 

آمار فقر کشور ما به ۸.1 درصد رسید. 
استاد حوزه های علمیه مشهد مقدس گفت: 
درخصوص شــاخص »علم« براساس رویه ای 
که در تمام جهان مطرح بوده و هست، رشد 
علمی تا صنعتی شدن واجد چهار مرحله است  
کشورهایی نظیر انگلستان این مسیر چهارگانه 
را از 1۵۴۳ تــا 1۸۴۰میالدی به مدت ۳۰۰ 
ســال طی کردند درحالی که در سال 1۹۹۶، 
۰.۰7میزان تولید علم جهان در اختیارمان بود 
و در سال 2۰۰۸ این میزان به ۰.۹ ارتقا یافت. 
وی گفت: شاخص ســوم »ارتقای شگفت آور 
بینش سیاســی آحاد مردم« است. در طول 
تاریخ، جبهه ظلم و باطل از جهل اســتفاده 
کــرده تا به جبهه حق ضربه بزنــد و در این 
مسیر، ملت شایعه پذیر همواره بازیچه دست 
دشــمنانش قرار می گیرد. راجی گفت: بنابر 
نظرسنجی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، ۳۵ 
درصد مردم آمریکا از اســامی سه قوه اصلی 
حکمرانی شــان هیچ اطالعــی ندارند و این 
نشانگر آن است که طاغوت، مردم را در جهل 
نگه می دارد تا بتواند بر گرده آن ها سوار شود.

خبر

حضور طلبه ها 
و هیئتی ها در 
اردوهای جهادی از 
این جمله است و 
به اعتقاد من دیری 
نخواهد گذشت 
که این حرکت های 
ناخودآگاه به 
خودآگاهی در 
مقابله با نگاه بازاری 
در روابط اجتماعی 
خواهد انجامید
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حجت االسالم حسین مهدی زاده اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

صفحه 4   1398/09/17

((آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ))
︣ی و  ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 

.  ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ر ذ﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ را ﹏ذ ﹤︪︣و﹞ ︀ت﹫﹚﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ا︨︐︀﹡﹩ و از

موضوعرديف
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين شركت  
در مناقصه به ريال

حداقل رتبه و 
نوع تضمين شركت در مناقصهرشته مورد نياز

1

اجراى عمليات كروكى هاى 
پراكنده اصالح شبكه و نصب 
مجدد انشعابات آب در سطح 

منطقه يك  

128/755/821/573427/000/000 ماه
رتبه 5 آب 
از سازمان 
مديريت و 
برنامه ريزى

جاري  حساب  به  نقدى  1.واريز 
نكى  1با 0 0 0 5 0 0 0 5 ه ر شما

پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد
2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت  

4. چك تضمين شده بانكى
2

اصالح و بازسازى شبكه هاى 
فاضالب در حال بهره بردارى 
به روش سنتى همراه با اصالح 

انشعابات مسير در سطح منطقه 4

124/803/700/489241/000/000 ماه

. ︪︡﹞ ١ - ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
٢- ﹝﹠︊︹ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : درآ﹝︡﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀.

﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :  ــ︣﹋️︋   ︫﹟د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا ﹤  ︋١٣٩٨/٩/٢٠ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٩/١۶ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ️﹁︀در ٣- ︑︀ر
 ︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ ، ﹡︊︩ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ در︨   ︠،︪︡ــ﹞

۴- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٩/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵-  ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات : از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︤﹨ -۶﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۱
۱۲
۹۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
﹝︺︀دن ︠︀ور (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠١٣
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ︠︀ور 
 ﹏﹝︻ ﹤ ︀ص) ــ︀ و﹋﹑ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡ــ︀ د︻﹢ت︋   ︠﹩﹞︀︨ــ)
﹝﹩ آــ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در 
د﹁︐︣ ﹝︪︡ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس: ﹝︪︡- ︋﹙﹢ار ︨︖︀د- 
︋︤ر﹎﹞︣ ︫ــ﹞︀﹜﹩ ٢- ︎﹑ک ٣٨- ︵︊﹆﹥ ︨﹢م ﹋﹥ در روز 
 ︊︮ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/١٠/٠٣ رأس ︨ــ︀︻️ ١١ ﹤︨

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

.︪︡﹞ ﹤︋ ︣ان︑ آدرس ︫︣﹋️ از ︣﹫﹫︽︑ -
︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م ︀ ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ آن ﹨︀ ﹋﹥ 
﹝ ﹤︋ ﹏︀︱﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
️ ﹡︀م و در︀﹁ــ️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥  ٧٢ ︨ــ︀︻️ ﹇︊﹏ ︗ــ️ ︔︊

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗آدرس ﹁﹢ق ﹝︣ا
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ︠︀ور (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

۹ع
۸۱
۱۲
۷۷

(( ﹝︣ا﹇︉ ︠︀﹝﹢ش ︋﹢دن ﹐﹝︌ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ در ︨︀︻︀ت اوج ﹝︭︣ف ︋︀︫﹫﹛. ))
«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای 

«(﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡﹝︑) ︀ره ش/ ١٠ /٩٨﹝︫ ﹤︋ (︪︣ده﹁) ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن ︋︀ ارز﹞︤﹝﹨
︖︀د را از  ︧️ ١٣٢/٢٠ ﹋﹫﹙﹢و﹜️︨  ﹩ ︑︣ا﹡︦ ﹇︡رت در︎   ︋﹉ ﹤︺︨﹢︑ شركت برق منطقه اى خراسان در ﹡︷︣ دارد؛     

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ، ︳︫︣ا ︤︀ ︀ران﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ (روش ﹁︪︣ده) ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن ︋︀ ارز﹞︤﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵
شماره فراخوان 

موضوع مناقصهدرسامانه ستاد
مبلغ تضمين شركت در فرايند 

محل اعتبار ارجاع كار( ريال)

2098001123000017
توسعه يك بى ترانس قدرت در 
3,738,000,000 ريالپست 132/20 كيلوولت سجاد

منابع داخلى
(غير عمرانى)

*︫︣ا︳ ﹐زم ︋︣ای ورود ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥:
١-︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡ه ︀︋︡ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ﹡﹫︣و و ︀ ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ︎︣وژه ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ 

︋﹥ روش EPC در ر︫︐﹥ ︋︣ق، ︋︀︫︡.
٢- ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡ه ︀︋︡ دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀︫︡.

*﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ و وارــ︤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︊﹙︼  ــ︦ از ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︎   ︫︤︀ ︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان﹇︀﹠﹞
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏︀﹁ (︪︀ور﹞) ︧︀ب ﹝﹠︡رج در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︀م ︫︣﹋️ ﹝﹠﹫︣ان ﹤︋ ︀ل١٫٠٠٠٫٠٠٠ر

.︡﹠︀﹝﹡ را ︋︀ر﹎﹫︣ی ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ا︨﹠︀د
 ﹤︋ ﹤︊﹠︫ ︕﹠︎ ٩٨/٠٩/١٧ ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ ︀ر︑ ﹤︋ ﹤︊﹠︪﹊ ︊︮ و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ️﹁︀در ︀ر︑*

٩٨/٠٩/٢١ ︀ر︑
٩٨/١٠/١١ ︀ر︫﹠︊﹥  ︋﹥ ︑︀ر ︊︮ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠ : ١٠ :﹤︭﹇︀﹠﹞ و ا︨﹠︀د ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ارز ︀ر︑*

*︑︀ر و ﹝﹢︑  ﹏﹏ ا︨﹠︀د: 
︀﹋ــ️ ا﹜︿ ،ب و ج ) را   ︎،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︧ــ︐﹠︡ات و ﹝︡ارک (ا︨ــ﹠︀د ارز﹞ ﹤﹫﹚﹋ ︣﹢︭︑ ︀د د﹨﹠ــ︡﹎︀ن ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ﹎︣دد ؛ ا︋︐︡ا﹠︪ــ﹫ از︎ 
در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︨ــ︀︻️ ٨  ︊︮︀ر ︫ــ﹠︊﹥  ︋﹥ ︑︀ر  ٩٨/١٠/١١ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡ و ا︮﹏ ︎︀﹋️ 
︣ق   ︋️﹋︣ ︦ از ︔︊️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︊ ﹨﹞︀ن روز︎   ︮٩ ️︻︀ ︡ه ︑︀︨   ︫︣﹞ رت﹢  ︮﹤ ــ︡ه درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︋  ــ︣ا︳ درج︫   ︫︀ ا﹜︿︋ 
﹞️ را︨️ - ︋﹥ ا﹝﹢ر   ︨– ﹤︊﹇︣︵ – ︤︡﹡︀︫ ﹩﹨︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ﹡︨︣ــ﹫︡ه ︋﹥ دو را︐﹡ا – ︡ای ︠︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ آدرس:﹝︪ــ ﹤﹆︴﹠﹞

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ٠۵٣-١ ۶١٠٣۶︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ –︑﹙﹀﹟ ۶١٠٣۶١۴ ٣– ٠۵١ – دور﹡﹍︀ر ٢٩︑
*︑︀ر و ﹝︀︪﹎ ﹏︩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ٠٠  : ١٠ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥  ︋﹥ ︑︀ر ٩٨/١٠/١١ در ﹝﹏ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀.

*﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︀︋︡ ︋﹥ د﹁︀︑︣ ︎﹫︪ــ﹢ان دو﹜️ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ﹜﹫︧ــ️ 
د﹁︀︑︣ ﹝﹠︐︉ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (www.setadiran.ir) ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

* در ︮ــ﹢رت ﹡﹫ــ︀ز ︋﹥ در﹫︲﹢︑ ️﹁︀︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹝︪︀ور(︫ــ︣﹋️ ﹝﹠﹫︣ان - ﹝﹠︡س ا﹝﹫﹠﹩) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ری) ︑﹞︀س﹢﹊ ﹞︀ره ٣۶١٠٣۶١۴-٠۵١ (﹡︡ا︫   ︫﹤ ︀ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀︋   ︋︀ ٠۵٣٨٧١٧٢٠٠-١

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣داده ﹡﹢ا﹨︡  ﹢د ، ﹝︴﹙﹆ ︺︡از ا﹡﹆︱︀ ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ، ﹝︪︣وط ، ﹝︡وش و︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋   ︎﹤︋*
.︡ ︫

︍︣ده،  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡  ︀︫︡ و︎  ﹥ ارا﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ ﹝︴︀︋﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ در﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩︋  *︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡ه ﹝﹢︸︿︋ 
︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش ، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣آن ﹝﹢رد ︢︎︣ش وا﹇︹ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

*︀︨︣ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .
:︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︀ه ﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ آدرس ذ﹍︀︎ ﹤︋ ،︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ ً︀ ﹠﹝︲

http://tender.tavanir.org.ir توانير                                                                         معامالت  رسانى  اطالع  پايگاه 
http:/iets.mporg.ir مناقصات                                                                                          رسانى  اطالع  ملى  پايگاه 
www.krec.ir خراسان                                                              اى  منطقه  برق  شركت  مناقصات  رسانى  اطالع  پايگاه 
www.setadiran.ir «ستاد»                                                                               دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه 

روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۳

/ع
۹۸
۱۰
۴۷
۹

﹝︡رک ︑︭﹫﹙ــ﹩ ا﹞ ︉﹡︀︖﹠︣ان ︾﹫︀︔﹩ ﹁︣ز﹡︡ 
︧ــ﹫﹟ ش ش ٣۵٩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٣٢٢٢۶۵-۶-٠٩۴ 
︮︀دره ﹝︪ــ︡ در ﹝﹆︴︹ ︑︭﹫﹙﹩ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
 ﹩︣ا︵)﹉﹫﹡︀﹊﹞ ﹩︨︡﹠﹞ ﹤︐︨﹢﹫︎︀﹡ ﹤︐︫در ر
 ︀︋ ︪︡﹞ ﹩﹨︀﹍دا﹡︪ــ ︡︡ات) ︮︀دره از وا﹞︀︗
︫ــ﹞︀ره- و ︑︀رــ ١٣٩۶/۶/٢ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 
و ﹁︀﹇ــ︡ ا︻︐︊ــ︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ 
 ،︫︡ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ آدرس: ﹝︪ــ ﹩﹞
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩- ﹇︀︨ــ﹛ آ︋︀د- ︀رراه 
ا︨ــ︐︀د ﹢︨ــ﹀﹩- ︎︣دــ︦ دا﹡︪ــ﹍︀ه- اداره 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹍︐︠﹢﹞آ ︩ دا﹡

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

﹋︀رت دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ا﹠︖︀﹡︉  ︋﹠︀م ﹨﹞︀ ر﹍﹩ ﹝﹫︣ ︗︀وا 
﹁︣ز﹡︡ ︋︣﹋️ ︻﹙﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶١١٠١٣٣٧١١ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩۵١١٧٣٠١٠ ﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ 
 ︣︣ا﹡︪ــا ﹩︀﹞︀﹞ ــ﹩ دا﹡︪ــ﹊︡ه ︎︨︣ــ︐︀ری و︀﹞︀﹞

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

/ع
۹۸
۱۱
۳۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی ︨ــ︍﹠︡ ︎﹩ ﹋﹩ 
﹝ــ︡ل ١٣٨٢ ر﹡ــ﹌ ﹡﹢ک ﹝ــ︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٧۴ اــ︣ان   ٢۵ ن   ٨٧٩ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
 ﹤︋ PSU68H2015433 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره M13533200
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫︣ر︲︀ ︡اد ﹇﹢﹢﹡﹙﹢ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ
 ︣ ︣﹝︀﹥ ای)︋  ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ (︗︀ری –︨  ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وژه ﹝︪︣و ︀﹝﹩ آ︋﹀︀︎  ــ︣﹋︐︀ی︨  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن︋ 

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤︋ ا﹡︖︀م و ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻

برآورد  اوليهمدت نام و مشخصات  خدمات  رديف

1

راهبرى ، بهره بردارى، نگهدارى و تعميرات طرح 
آبرسانى از سد شيرين دره به بجنورد شامل، چهار 
فشار  ايستگاه  راهى،  بين  ،مخازن  پمپاژ  ايستگاه 
شكن و خط انتقال اب از سد شيرين دره تا تصفيه 

خانه آب  شهر بجنورد

19،153،245،855 12 ماه 

﹡﹊︐﹥ : ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ آب ︀ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︋︣ه ︋︣داری از ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ 
 ﹩︋︀ا︠︢ ا︨﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︡﹠︫︀ آب از ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹋︪﹢ر را  دا︫︐﹥ ︋ 
﹋﹫﹀﹩ از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٩/١٨ ا﹜﹩ ٩٨/٠٩/٢٠ ︑︀ ︨︀︻️ ١۵ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب 
 ︣︀  ︨.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ورزش ﹤﹢﹋ ︩︊﹡ – ️﹛رد –︋﹙﹢ار دو﹢﹠︖ ــ﹞︀﹜﹩ وا﹇︹ در︋  ︣ا︨ــ︀ن︫  ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ﹤  ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ︡ه ا︨️. ︲﹞﹠ ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م︫  ︑﹢︲﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︻︡ه︋ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۱
۱۳
۰۵

(﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب)

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ٦٨٤٣٨٨ م.ا﹜︿ ٦٩٣٤
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روزنامـه صبـح ایـران

برگزاری نشست معرفی ابعاد شخصیتی عالمه جعفری در دانشگاه امام صادق      مهر: نشست معرفی ابعاد شخصیتی عالمه محمدتقی جعفری با حضور حجت االسالم سیدعبداهلل فاطمی نیا و 
دکتر عبداهلل نصری برگزار می شود. این نشست، دوشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در تاالر آیت اهلل مهدوی کنی دانشگاه امام صادق)ع( به نشانی »تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت« برگزار خواهد شد. 

گفتنی است؛ در این نشست ویراست جدید ترجمه و تفسیر عالمه جعفری از نهج البالغه نیز رونمایی خواهد شد.

حسن رحیم پور ازغدی در مدرسه سلیمانیه مشهد:
موضوعات روز جامعه باید در دروس خارج مطرح شود

حوزه: حســن رحیم پور ازغدی، در 
کارگاه توانمندســازی و دانش افزایی 
اساتید فقه و اصول، در مدرسه علمیه 
سلیمانیه مشهد به تبیین مسئله فقه 
در تراز حکومت سازی انقالب پرداخت 
و با بیان اینکه بســیاری با غفلت از 
غایت بعثت، مشغول دقت در جزئیات 
ادله و احکام بوده و هســتند، گفت: 

مسئله اجتهاد منحصراً دقت در لغت نیست و نوع نگاه جهان بینی و اخالق شخصی 
مجتهد چه بسا در اجتهاد و حکم و فتوای او دخالت دارد.

 عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه دین کامل باید برای همه ابعاد 
زندگی فردی و اجتماعی بشر نسخه ای داشته باشد و این نسخه نیز در جامعه ارائه 
شود، خاطرنشان کرد: بخشی از اسالم در حوزه های ما در دروس خارج ارائه می شود 
و به واقع حوزه های علمیه در همین راستا در مسیر نظام سازی و تمدن سازی و ایفای 

رسالت خود نسبت به اسالم، مسئولیت سنگین و خطیر دارند.
 وی با بیان اینکه خداوند متعال پیامبر)ص( و دین را فرستاد تا به امت، کرامت 
نفس را تعلیم دهند، تصریح کرد: تعلیم و تربیت اجتماعی، سینما، هنر، مسائل 
بانکی، بیمه و بســیاری از مســائل دیگر از موضوعات  روز جامعه است که باید 
در زمینه درس های خارج مطرح شــود و حوزویان تالش بســیار کنند جایگاه 

حوزه های علمیه با سکوالریزم غربی پر نشود.

   فقهی که پاسخگو نباشد، در زمره دین خدا نیست
رحیم پور با بیان اینکه امام علی)ع( فرمودند، خداوند وحی و شریعت را فرستاد تا 
گره ها و بن بست ها را بشکنند نه اینکه مانع و بن بست ایجاد کنند، ابراز کرد: فقه 
ما، فقه معاصری است که به مسائل اجتماعی روز می پردازد و فلسفه حوزه های 
علمیه نیز همین اســت که با اســتفاده از فقه و اصول، بن بست شکنی و غلبه 
بر دشــمنان داشته باشــند؛ یعنی در واقع دین برای پیروزی آمده و اساساً فقه 
شکست خورده و منزوی شده در برابر مکاتب انحرافی نداریم و اگر این طور باشد، 

این امر خالف فلسفه فقه است. 
وی با بیان اینکه حضرت امیر)ع( فرمودند: حوزه های علمیه، روحانیت و همه انبیا 
وسیله ای در راستای دستیابی و حصول آن هدف نهایی یعنی همان تربیت و رو به 
خدا ایستادن انسان ها هستند، اظهار کرد: قرآن مکرر بیان می کند انبیا رسوالن ما 
بوده و دین و فقه، کارآمد و پاسخگوی مستمر مشکالت هستند وگرنه فقهی که 

پاسخگو نباشد، در زمره دین خدا نیست.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه امروز دارای قوی ترین حوزه های 
علمیه شیعی و جهان اسالم هستیم، اما با این حال باید خود را با رقبا و دشمنان 
از یک سو و اقتضائات زمان و مشکالت الینحل از سوی دیگر مواجه کنید، افزود: 
نباید از کنار مسائل جامعه به سهولت عبور کنید، بلکه بسته به آنچه در جامعه به 

عنوان مبتالبه شناخته می شود باید درجه حساسیت خود را بشناسید.

دومین نشست پژوهشِی »روش شناسی اجتهادِی 
رهبر معظم انقالب« برگزار می شود

معارف: دومین نشست پژوهشِی »روش شناسی اجتهادِی رهبر معظم انقالب« با 
محوریت کتاب »درسنامه  غنا و موسیقی« برگزار می شود. در این نشست که به 
همت دفتر قم مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار آیت اهلل خامنه ای و با همکاری مؤسسه  عالی فقه و علوم اسالمی برگزار 
می شود، حجت االســالم دکتر احمد مبلغی به ارائه بحث خواهد پرداخت. این 
نشست، ساعت ۱۸ امروز یکشنبه در مؤسسه  عالی فقه و علوم اسالمی به نشانی 

»قم، ابتدای بولوار جمهوری« دایر می شود.

حوزه علمیه

خـــبر

تفسیر

 معارف/مریم احمدی شــیروان   در 
آیه 72 ســوره احزاب به امانتی اشاره شده 
که به آســمان ها، کوه هــا و زمین عرضه 
شــد اما نپذیرفتند و انسان آن را  به دوش 
کشــید و میان موجودات دیگر، انســان را 
الیق پذیــرش امانت الهی معرفی می کند؛ 
امانتی که از آن به مسئولیت پذیری تعبیر 
شده است؛ حســی که در موجودات دیگر 
وجود ندارد و فقط انســان به علت امکانات 
وجــودی اش دارای آن اســت. همزمان با 
روزهای نام نویســی از داوطلبان نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی بر آن شدیم تا 
به شــرایط مســئولیت پذیری در اســالم 
بپردازیم. علی جان ســکندری، پژوهشگر 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
رضوی در این خصــوص توضیحاتی دارد.

 تخصص و تعهد از شاخصه  های
 احراز مسئولیت است

علی جان سکندری در ابتدا و در بیان ساختار 
و نظام سیاسی اسالم می گوید: طبق آیات و 
روایاتی که از ائمه معصومین)ع( به خصوص 
حضــرت علی)ع( بــه ما رســیده، یکی از 
مهم ترین  شــاخصه های احراز مسئولیت 
از نگاه قرآن کریم، تخصص و تعهد اســت. 
او اضافه می کند: بایــد هر مدیری تعهد و 
تخصص را یکجا داشته باشد و هر کدام بدون 
دیگری مشکالتی را به وجود می آ ورد. در این 
چهار دهه که از انقالب اسالمی ایران گذشته 
اســت، روی کار آمدن افــراد متعهد بدون 
تخصص یا متخصص بدون تعهد در سطوح 
مختلف مدیریتی آسیب های جبران ناپذیری 
بر پیکره نظام وارد کرده اســت که نیاز به 

آسیب شناسی و بررسی دقیقی دارد.
اســالمی  پژوهش های  بنیاد  پژوهشــگر 
به ســخنان چند روز گذشــته رهبری در 
خصوص شــرایط مســئولیت پذیری نیز 
اشاره کرده و توضیح می دهد: پیامبر)ص( 
به جناب ابوذر فرمــود: من جناب عالی را 
در مدیریت، ضعیــف می بینم. خیلی آدم 
خوبی هستی، مجاهد فی سبیل اهلل، رُک گو، 
و آسمان بر راستگوتر از تو سایه نیفکنده، 

زمین راســتگوتر از تو را بــر خود حمل 
نکــرده؛ این ها همه به جای خود محفوظ، 
اما شما آدم ضعیفی هستی. پس حاال که 
آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر 
هم ریاست نکنی. یعنی پیداست آن ضعفی 
هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریت 
اســت. یعنی تو آدمی هستی که مدیریت 
نــداری. اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشــتر 
ریاست پیدا کردی، نمی توانی کار آن ها را 

به سامان برسانی؛ این درس بزرگی است.

 بی مسئولیتی تبلیغ منفی
 برای اسالم است

جان سکندری در ادامه بیان می کند: وقتی 
مدیری ناتوان و ضعیف سر کار بیاید حتی 
اگر تعهد داشته و نماز شب هم بخواند اما 
نتواند جامعه را به خوبی اداره کرده و مردم 
را در آرامــش اقتصادی، روحی، اجتماعی، 
فرهنگــی و مذهبــی قرار دهــد، تبعات 
سنگینی برای مدیریت اسالمی به همراه 
می آورد؛ در آن صورت به خارج از مرزهای 
کشــور اسالمی این پیام صادر می شود که 
اســالم به درد مدیریت نمی خورد. امری 
که خود نوعی اسالم ستیزی، دین گریزی و 

تبلیغ منفی برای اسالم است.
او در ادامه با اشــاره بــه نامه 62 حضرت 
می گوید: حضرت  نیــز  امیرالمؤمنین)ع( 
در این نامه آورده اســت که اندوه و تأسف 

من از این اســت که حکومــت این امت 
به دســت بی خردان و تبهــکاران بیفتد و 
مال خدا را در بین خود دســت به دست 
کنند و عباد حــق را به بردگی گیرند و با 
شایســتگان به جنگ خیزند و فاسقان را 
همدســت خود نمایند. حضرت می گوید 
در مدیریت باید انســان دانشمند، توانمند 
و متخصص عهده دار مسئولیت شود. این 
امر به معنای نداشــتن تعهد نیست بلکه 
این تعهــد باید همراه با تخصص باشــد.

 ورود افراد بی مسئولیت
 مانع ورود افراد شایسته است

این پژوهشگر تأکید می کند: متأسفانه در 
ساختار نظام سیاسی ما، بعضی افراد تعهد 
واقعی ندارند اما ظاهر متعهدانه ای به خود 
می گیرند؛ برخی افراد ریاکار که تخصص هم 
ندارند سبب شده اند اوضاع نظام اجتماعی 
ایران به شدت رو به وضعیت نامطلوبی برود. 
بــه همین دلیل رهبــری تأکید می کنند 
افرادی که توانایی ندارند مسئولیت نپذیرند.

جان ســکندری تشریح می کند: در تمامی 
عرصه هــای مدیریتی کشــور به خصوص 
مجلس شورای اســالمی باید افرادی وارد 
شوند که متخصص باشند، زیرا آنجا نهادی 
برای قانون گذاری است و می خواهد قوانین 
کشور را تدوین کرده و کشور بر اساس قانون 
اداره شود. وقتی آن ها تخصص کافی نداشته 

باشند طرح ها و لوایحی به تصویب می رسد 
که به ضرر جمهوری اسالمی بوده و بر نظام 
اسالمی خدشــه وارد می شود. او می گوید: 
مهم تر از آن این گونه ورود افراد بی مسئولیت 
سبب می شود افرادی که شایستگی دارند بر 
سر کار نیایند. متأسفانه در فضای ریاکاری 
و تظاهرنمایی و تعهدنمایی، افراد متخصص 
و توانمند تــوان اظهارنظر ندارند؛ زیرا آن ها 
می خواهند صادقانه حرف بزنند اما تعهدنماها 
جو را به گونه ای مسموم می کنند که افراد 

خوب و شایســته منزوی شده 
و نتواننــد خود را معرفی کنند.

 سه رکن مسئولیت پذیری 
در اسالم

این اســتاد حوزه و دانشــگاه به 
احادیث ائمــه معصومین)ع( نیز 

اشاره کرده و عنوان می کند: 
قدرت و ریاست از منظر دین 
و بزرگان آن امري خطرناک 
و خطیر اســت کــه نه تنها 
بي تقوایان  و  نااهــالن  جاي 
نیســت، بلکه براي اهل تقوا 
نیز با مخاطره همراه اســت؛ 
به طور نمونه امام صادق)ع( 
از  بپرهیز  اســت:  فرمــوده 

ریاســت و بپرهیز از اینکه دنبال مردم روي. 
او یادآور می شــود: زمانی که جامعه به کمک 
نیاز دارد، واجب کفایی اســت و باید هر که به 
میزان توانایی خود جامعه را یاری کند، اما اگر 
این توانایی وجود ندارد، حتی حرام اســت که 
به دنبال مســئولیت بروید؛ زیرا در آن صورت 
جامعه به سمت پرتگاه و مرگ هدایت می شود.

جان سکندری خاطرنشــان می کند: حضرت 
علــی)ع( در عین حال که توانایی داشــت و 
قدرتمند بود و جایگاه ویژه ای هم نزد پیامبر)ص( 
و یاران او داشــت، تا زمانی کــه مردم رجوع 
نکردند، مسئولیت را نپذیرفت. اقبال عمومی، 
تعهد و تخصص سه رکن اساسی هستند که 
کمک می کنند یک مدیر توانمند باشد. یک 
مدیر مســئولیت پذیر باید بتواند به سخنان 
و قول هایی که به مــردم می دهد عمل کند.

پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

مسئولیت پذیری در تراز جامعه دینی

اقبال عمومی، 
تعهد و تخصص 

سه رکن اساسی 
هستند که کمک 

می کنند یک مدیر 
توانمند باشد

بــــــرش

 آیت اهلل جوادی آملی در شرح
 نود و سومین کلمه قصار نهج البالغه:

 نعمت و نقمت
هر دو آزمون است

اسراء: حضرت فرمود: بعضی ها می گویند 
خدایا ما را از فتنــه نجات بده! باید بدانند 
فتنه دو قسم است؛ یک مقدار آشوب و به 
هم زدن اســت بله؛ اما معنای فتنه آشوب 
نیست، معنای فتنه، امتحان است؛ فرمود: 
شــما نگویید خدایا ما از فتنــه به تو پناه 
می بریم؛ چراکه داشــتن فرزند فتنه است، 
داشــتن مال امتحان اســت، بلکه بگویید 
خدایــا از آن فتنه هایــی که مــا را گمراه 
می کند به تو پنــاه می بریم، چه فتنه های 
سیاســی، چه فتنه هــای اجتماعی و چه 
فتنه هــای خانوادگی. فرزندی که ســبب 
گمراهی پدر و مادر و عصیان و فروپاشــی 
آن خانواده می شود فتنه بدی است؛ از این 
رو حضرت می فرماید بگویید »أَُعوُذ بَِک ِمْن 

ِت الِْفَتن «. َمَضالَّ
در سوره »فجر« فرمود: هر چه ما در دنیا به 
ا الْإِنْساُن  افراد می دهیم »آزمون« است: »َفأَمَّ
َمُه َفیُقوُل َربِّی  إَِذا َما ابَْتاَلُه َربُُّه َفأَْکَرَمُه َو نَعَّ
أَْکَرَمِن؛ َو أَمَّــا إَِذا َما ابَْتاَلُه َفَقَدَر َعلَیِه رِْزَقُه 
َفیُقوُل َربِّی أََهانَِن«؛ فرمود: مردم دو قسم اند؛ 
یا مبتال به ســالمت اند یا مبتال به مرض. 
فرمود: آن کسی که مبتال به سالمت، مال، 
حیثیت و آبرو است، خیال می کند ما او را 
گرامی داشتیم، نخیر! حقیقت آن است که 

ما او را امتحان کردیم. 
آن کســی هم که مبتال به بیماری و فقر و 
مانند آن است خیال می کند ما او را اعانت 
کردیــم، در حالی که ما او را اعانت نکردیم 

بلکه او را آزمودیم. 
انسان تا زنده است در کالس آزمون است؛ 
اگر نعمتی دارد باید وظیفه آن تنعم را انجام 
بدهد و اگر نقمتی دامنگیر او شد با نقمت 
باید کنار بیاید، در هر دو حال دارد امتحان 

می دهد. 
بنابراین چیزی در این دنیا به عنوان کمال و 
جمال نیست، چون تنها جایی که مشخص 
می شــود چه کســی پیروز و چه کســی 

شکست خورده است »یوم الحساب« است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

      نوبت دوم    1398/10/02      صفحه 5  17 /1398/09

آگهى تحديد حدود اختصاصى
حوزه ثبتى زبرخان /پيروآگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشرگرديده 
ــت واصله مستندبه ماده مذكوروماده 61ائين قانون ثبت تحديد حدود يك قسمت  اينك برحسب درخواس
ازامالك واقع دربخش 3 زبرخان حوزه ثبتى اين واحد بشرح زير: شركت پارس گوشت ششدانگ يك باب 
ــاحت 15446  متر مربع به شماره پالك 476 فرعى از 118 اصلى بخش 3 زبرخان واقع  ــاختمان به مس س
دراراضى درود را از طريق قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند 
ــت تحديد حدود اختصاصى مورد  ــماره 14/98/4933 مورخه 98/8/14 درخواس نموده و به موجب نامه ش
ــنبه مورخه 98/10/9 قبل از ظهر در  ــت لذا عمليات تحديد حدود  در روز دوش تقاضاى خود را نموده اس
ــماره  ــاده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش ــد.  لذابه موجب م ــل انجام خواهد ش مح
ــانند. ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس ــيله اين آگهى اخطارمى گرددكه درروزوس هاى فوق الذكر بوس

ــق ماده15قانون  ــند مطاب ــالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش ــه هريك ازصاحبان ام چنانچ
ــدواعتراضات مجاورين نسبت  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش مزبور ملك موردآگهى باحدود اظهارش
ــوده اندمطابق ماده20قانون ثبت  ــى ونيز صاحبان امالك كه درموقع مقررحاضر نب ــه حدودوحقوق ارتفاق ب
ــى روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهد شدودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف  فقط تاس
ــت ظرف يك ماه  ــليم اعتراض به ادره ثب ــت ازتاريخ تس ــاى معترض ثبتى ،معترضين مى بايس ــده ه پرون
ــت اعتراض خودرا به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم ازمرجع مذكور اخذ وبه اين داره  دادخوس

تسيلم نمايند.9811275
 تاريخ انتشار:98/9/17

رئيس ثبت اسنادوامالك زبرخان- سيد حسن پورموسوى

آگهى مزايده اتومبيل(سند ذمه)
ــرح وارده 1398050071410028-1398/08/12 به موجب  ــت خانم پرستو رمضانى به ش برابر درخواس
پرونده اجرائى139804007151000206/2 و به شماره بايگانى 9800864 يك دستگاه خودرو پژو 206-
ــماره  ــماره انتظامى ايران26-345ج35 متعلق به آقاى محمد ريحانى فرزند محمدرضا ش SD-TU5 به ش
ــند ازدواج شماره  ــتناد س ــنامه 497 كد ملى 5919902280، مديون پرونده اجرائى فوق كه به اس شناس
25135-1397/06/01 تنظيمى در دفترخانه ازدواج 32 و طالق 32 شهر اسفراين بازداشت گرديده است 
ــمى به مبلغ 732/000/000 ريال( هفتصد و سى و دو ميليون ريال) برآورد شده  ــناس رس طبق نظر كارش
ــاعت 9 الى 12 روز شنبه مورخه 1398/10/07 در محل اداره  ــت و از س و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس
اجراى اسناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد خيابان شريعتى شمالى جنب اداره پست شهرستان بجنورد از 
طريق مزايده به فروش مى رسد، خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر شده و 
ــركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ هفتصد و سى و دو ميليون  ــه ش در جلس
ريال( 732/000/000 ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدار نقداً فروخته مى شود و 
مطابق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد و چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى 
خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است مشخصات خودرو طبق 
نظريه كارشناس : يك دستگاه خودرو سوارى پژو 206 (صندوقدار) به شماره انتظامى 345ج35 ايران 26 
ــى 0005797، 779228 متعلق به بدهكار آقاى  ــفيد روغنى مدل 1395 و به شماره موتور شاس برنگ س
ــاى كارخانه ماكارونى در خيابان فرهنگيان  ــى فرزند محمدرضا متوقف در پاركينگ ملك انته محمدريحان
ــتگاه  ــى، موتور و دس ــامل اتاق، شاس ــتناد به قطعات اصلى خودرو ش بازيد فنى به عمل آمد كه مراتب باس
ــوز بودن (بنزينى) خودرو كه تنها درب موتور  ــال نيرو با در نظر گرفتن وضعيت ظاهرى ، تك س ــاى انتق ه
خودرو به علت سابقه جزئى تصادف به مقدار خيلى محدود صافكارى و رنگ آميزى شده است، چهارحلقه 
ــالمتى تمام قطعات بدنه، شيشه ها، آئينه هاى بغل چپ و راست و  ــتيك خودرو با زاپاس مربوطه و س الس
آج الستيك خودرو كه باالى 85٪مى باشد بهاى روز خودرو در بازار فعلى و در نظر گرفتن سال توليد آن 
(1395) مبلغ 732/000/000 ريال معادل هفتاد و سه ميليون و دويست هزار تومان برآورد و ارزيابى مى 
گردد ضمناً محل استقرار ماشين جهت بازديد : بجنورد پاركينگ ملك انتهاى كارخانه ماكارونى در خيابان 

فرهنگيان مى باشد./.م الف: 1016)آ9811291)
تاريخ انتشار: 1398/09/17

حميدعزيزى-رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محب على پودينه  داراى شناسنامه شماره 3719822044 به شرح دادخواست به كالسه 980606 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس پودينه  بشناسنامه 
2 مواليد  در تاريخ 98/5/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
ــر متوفى  ــاس داراى كد ملى 3719822044 پس ــى پودينه   فرزند عب ــه افراد ذيل: 1- محب عل ــت ب اس
ــى  3- محمد امير  ــر متوف ــين داراى كد ملى 3670309039 همس ــى اله آباد    فرزند حس ــب گل 2- زين
ــرى ندارد //اينك با  ــدر متوفى / متوفى وارث ديگ ــعيد داراى كد ملى 3671922486 پ ــه فرزند س پودين
ــت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا  ــريفات مقدماتى درخواس انجام تش
ــر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى  ــد از تاريخ نش وصيتنامه از متوفى نزد او باش

صادر خواهد شد.9811265/////م الف: 1294
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 3671874503 به شرح دادخواست به كالسه 980528  ــه بخش داراى شناس آقاى محمود ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا شه بخش   ــورا درخواس از اين ش
ــنامه 3661081004 در تاريخ 98/1/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت  بشناس
ــه بخش  فرزند جهان داراى كد ملى 3671874503  ــت به افراد ذيل: 1- محمود ش آن مرحوم منحصر اس
پدر متوفى 2- دل آرا شه بخش  فرزند عيسى داراى كد ملى 2030810606 مادر متوفى  / متوفى وارث 
ــت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر  ــريفات مقدماتى درخواس ديگرى ندارد .اينك با انجام تش

كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811266////م الف: 1300

مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى دعوت افراز
ــالك 1/741- اصلى واقع   در  ــاعى پ ــهركى فرزند معين الدين احدى از مالكين مش ــون خانم فرزانه ش چ
ــتان شهرستان زابل خيابان پاسداران كوچه پاسداران 15 طبق درخواست شماره 15222- ز   بخش2 سيس
ــهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع  مورخ 1398/9/5 تقاضاى افراز س
ــته كه به ديگر مالكين  ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش مصوب س
ــخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد  ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مش مش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك  ــناد رس اس
ــنبه مورخ 1398/9/25  ــاعت 8 صبح روز دوش دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــارت آنان عمل افراز برابر  ــانند تا با حضور و نظ ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس ــن اداره و ي دراي
ــد.9811267 //// م  ــررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش مق

الف:1242          تاريخ انتشار :  1398/9/17 
مهدى پهلوانروى  - رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــمى    ــناد رس ــهود را دفتر اس ــند مالكيت كه امضا ش ــليم دو برگ فرم فقدان س ــن قائمى با تس آقاى محس
ــت اعالم داشته كه سند مالكيت مقدار 2797 سهم از 18717.25 سهم   ــماره 35 زابل گواهى نموده  اس ش
ــتان ملكى نامبرده صادر و  ــدانگ يك باب خانه  پالك 4727 فرعى از 1-اصلى واقع در بخش 2 سيس شش
ــته كه بر اثر جابجايى مفقود گرديده  لذا مراتب بموجب  تبصره يك اصالحى   ــليم گرديده و اعالم داش تس
ــى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  ــود كه هر كس ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  آگهى مى ش
ــى باين اداره  ــار آكه ــد  ظرف 10 روز از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود مى باش ــا مدعى وجود س داده ي
ــند معامله تسليم نمايند چنانچه ظرف مدت مقرر  ــند مالكيت يا س مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  س
ــود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات  ــند مالكيت ارائه نش ــيد و يا در صورت اعتراض اصل س اعتراض نرس
ــليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نموده.9811268///// م الف: 125 ــند مالكيت المثنى و تس به صدور س

5                                     تاريخ انتشار :  1398/9/17 
                               مهدى  پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى جمشيد مسعودى احدى از وراث محمد ابراهيم مسعودى   با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت 
ــماره 27 زابل گواهى نموده  است اعالم داشته كه سند مالكيت  ــناد رسمى   ش ــهود را دفتر اس كه امضا ش
مقدار 2797 سهم از 18717.25 سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 1147 فرعى  از 1-اصلى 
ــته كه بر اثر جابجايى مفقود  ــليم گرديده و اعالم داش ــتان ملكى نامبرده صادر و تس واقع در بخش 2 سيس
ــود كه هر  گرديده  لذا مراتب بموجب  تبصره يك اصالحى  ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  آگهى مى ش
ــند مالكيت نزد خود مى باشد   ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ــى نس كس
ــند مالكيت يا سند  ــار آكهى باين اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  س ظرف 10 روز از تاريخ انتش
ــيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت  ــليم نمايند چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرس معامله تس
ــليم آن به متقاضى  ــند مالكيت المثنى و تس ــناد زابل طبق مقررات به صدور س ــود اداره ثبت اس ارائه نش

مبادرت خواهد نموده  9811273//// م الف: 1253
تاريخ انتشار :  1398/9/17 

                               مهدى  پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى جمشيد مسعودى احدى از وراث محمد ابراهيم مسعودى   با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت 
ــماره 27 زابل گواهى نموده  است اعالم داشته كه سند مالكيت  ــناد رسمى   ش ــهود را دفتر اس كه امضا ش
ــهم  ششدانگ يك قطعه زمين  پالك 1144 فرعى و 1145 فرعى از  ــهم از 18717.25 س مقدار 2797 س
ــتان ملكى نامبرده صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابجايى  1-اصلى واقع در بخش 2 سيس
مفقود گرديده  لذا مراتب بموجب  تبصره يك اصالحى  ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  آگهى مى شود كه 
ــى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد   هر كس
ــند مالكيت يا سند  ــار آكهى باين اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  س ظرف 10 روز از تاريخ انتش
ــيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت  ــليم نمايند چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرس معامله تس
ــليم آن به متقاضى  ــند مالكيت المثنى و تس ــناد زابل طبق مقررات به صدور س ــود اداره ثبت اس ارائه نش

مبادرت خواهد نموده  9811274/// م الف: 1254
تاريخ انتشار :  1398/9/17 

                               مهدى  پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى ///برابر راى شماره 139860318603005849مورخ 1398/07/23 هيئت موضوع قانون 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محسن صبرى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 10 صادره 
ازهشترود در قريه خسبخ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 
ــالك 2444 از اصلى 12 واقع در  ــالك فرعى 21450از اصلى 12 مفروز مجزى از پ ــر مربع پ 117/42 مت

ــمى آقاى غالمعلى اصغرى كلشطالشانى محرز گرديده است .لذا  ــت خريدارى از مالك رس بخش چهار رش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9811253م الف 4104
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/09/17                         تاريخ انتشار نوبت دوم : 02 /1398/10

حسين اسالمى كجيدى-مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى ///برابر راى شماره 139860318603005848مورخ 1398/07/23 هيئت موضوع قانون 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 4172  ــعبان به ش ــت، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى ميثم صبرى فرزند ش ناحيه 2 رش
ــترود در قريه خسبخ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به  صادره ازهش
ــروز مجزى از پالك 2444 از اصلى 12  ــر مربع پالك فرعى 21450از اصلى 12 مف ــاحت 117/42 مت مس
ــانى محرز گرديده  ــمى آقاى غالمعلى اصغرى كلشطالش ــت خريدارى از مالك رس واقع در بخش چهار رش
ــت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص  اس
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9811256.م الف 4106
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/09/17                       تاريخ انتشار نوبت دوم : 02 /1398/10 

حسين اسالمى كجيدى-مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت  

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر رأى شماره 139860318603004744 مورخ 1398/7/4 
رسمى  سند  فاقد  ساختمان هاى  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  و  تعيين  قانون  موضوع  هيئت 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم فاطمه ستمار 
فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه 21139 صادره از رشت در قريه بوسار در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 مترمربع پالك فرعى 24374 
از اصلى 55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از 
مالك رسمى آقاى ابوالقاسم پيامى بوسارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد آ9810538. م.الف 3853
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر رأى شماره 139860318603004742 مورخ 1398/7/4 
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم نسترن ستمار فرزند 
عبدالحسين به شماره شناسنامه 577 صادره از رشت در قريه بوسار در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 مترمربع پالك فرعى 24374 از اصلى 
55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ابوالقاسم پيامى بوسارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد آ9810539. م.الف 3855
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر رأى شماره 139860318603004741 مورخ 1398/7/4 
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 

در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم نرگس ستمار فرزند 
عبدالحسين به شماره شناسنامه 438 صادره از رشت در قريه بوسار در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 117/07 مترمربع پالك فرعى 24374 از اصلى 
55 مفروز مجزى از پالك 2 باقيمانده از اصلى 55 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ابوالقاسم پيامى بوسارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد آ9810540. م.الف 3857
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/2                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/17

مديرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت- حسين اسالمى كجيدى

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكلي ــى موضوع ماده 3 قان آگه
ــماره 1220-98 مورخ 98/7/7 كالسه 97-195  ــمى///برابر رأى ش ــاختمان هاى فاقد سند رس س
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه 
ــنامه 0670227481 صادره از بجنورد در يك باب  ــماره شناس نجمى طراقى فرزند محمدقلى بش
ــاحت 125/85 مترمربع از پالك 44 فرعى از 125 اصلى اراضى قريه عزيز خريدارى  منزل به مس
مع الواسطه از مالك رسمى حسين مه پيكران فرزند ولى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  اعتراض، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ9810534
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/2                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/17

رئيس ثبت اسناد و امالك- احمد اصغرى شيروان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نام ــى موضوع م آگه
ــمى///برابر رأى شماره 139860306010002259- 1398/8/16  و ساختمان هاى فاقد سند رس
ــمى  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــارض متقاضى خانم هاجر  ــك قوچان تصرفات مالكانه بالمع ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل مس
ــنا قريه دولو فرزند قدير بشماره شناسنامه 1280 صادره از قوچان در يك قطعه زمين مزروعى  اش
ــماره 215 اصلى بخش دو قوچان واقع  ــمتى از پالك ش ــاحت 91846/50 مترمربع در قس به مس
ــذا به منظور اطالع  ــت. ل ــنا محرز گرديده اس ــى آبگرگ و از محل مالكيت آقاى قدير آش در اراض
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  اعتراض، دادخواس
ــه  ــد9810512. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139860306010002283- 1398/8/19  ــاختمان هاى فاقد سند رسمى/برابر رأى ش و س
ــمى  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سيده زهرا 
قرشى قوچان عتيق فرزند سيد نوراهللا بشماره شناسنامه 6383 صادره از قوچان در ششدانگ يك 
ــمتى از پالك شماره 166 اصلى بخش دو قوچان  ــاحت 104/61 مترمربع در قس باب منزل به مس
واقع در اراضى فرخان عليا و از محل مالكيت آقاى قربان صاحبكار فرخانى محرز گرديده است. لذا 
ــود در صورتى كه اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــه م ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9810523. 

كالسه 1398114406010000074
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 17 آذر  1398  11 ربیع الثانی 1441 8 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9128

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
چالش های  پیش روی خصوصی سازی صنعت خودرو

خودرو  شبیه هپکو نشود 
گروه پژوهشی اقتصاد: مطابق ماده2 طرح »ساماندهی صنعت خودرو« دولت 
موظف اســت صرفاً اقدامات نظارتی، سیاســت گذاری و تنظیم گری در صنعت 
خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه 
به تجربه و عملکرد ضعیف سال های گذشته خصوصی سازی در کشور این  گونه به 
نظر می رسد که خصوصی سازی صنعت خودرو دچار عاقبتی مشابه شرکت هایی 
مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و غیره شود. بنابراین در 
شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها- چه 
در متــن این طرح و چه در برنامه های دولت- دیده نمی شــود، این ماده قانونی 

ممکن است محرک نابسامانی های اخیر صنعت خودرو شود. 
حال سؤال اینجاست در شرایطی که هنوز برای خصوصی سازی، سیاست مدون 
و جامعی طراحی نشــده است، چرا بر واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این 

همه اصرار وجود دارد؟
این اقدام در نگاه کلی هر چند شاید در راستای سیاست های کلی اصل44 قانون 
اساسی باشد اما به  تنهایی قطعاً آسیب زاست و تهدیدات بالقوه ای به همراه دارد؛ 
چراکه در این طرح، اوالً هیچ سیاستی برای جلوگیری از انحصار خودروسازی های 
خصوصی در صورت واگذاری کامل دیده نشــده اســت و ثانیاً سیاست و نظام 
انگیزشی به  منظور هدایت تولیدکننده به  سمت افزایش کیفی و کمی محصوالت 
وجود ندارد. بنابراین صرف خصوصی سازی در چنین شرایطی منجر به واگذاری 

بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.
مطابق بررسی های آماری بیش از 100 هزار نفر به  طور مستقیم در شرکت های 
خودروســازی ایران خودرو و سایپا و شرکت های تابعه و عالوه بر این حدود 500 
هزار نفر در واحدهای قطعه ســازی مشغول به کار هســتند. همچنین این دو 
خودروساز بزرگ حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید و تأمین می کنند. 
بنابراین در شــرایطی که یک نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات و تأمین سود 
شــرکت خصوصی وجود نداشته باشد، ســهامداران خصوصی به جای بیشینه 
کردن سود از طریق رشد کمی و کیفی محصوالت تولیدی، به  دنبال امتیازگیری 
با اســتفاده از اهرم های فشــار مذکور خواهند بود. در این حالت عالوه بر اینکه 
اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی محقق نخواهد شد، مضرات وجود انحصارگر 

خصوصی به  جای انحصارگر دولتی خودنمایی خواهد کرد.
نکته قابل  توجه این اســت که هر چند انحصار ایجاد شده توسط بخش دولتی 
در ســال های اخیر آســیب هایی خالف منفعت ملی داشته اما نسبت به برخی 
مسائل عمومی مانند بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات ناشی از کاهش تولید 
مالحظاتی را رعایت می کرده است. این در حالی است که با ایجاد انحصار بخش 
خصوصــی، مالحظات اینچنینی وجود نــدارد و از جمله آفات وجود انحصارگر 
خصوصی می توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی ســازی و حتی 

تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
همچنین شایان ذکر است، به  دلیل محدود بودن نیاز داخل به حدود 1/5 میلیون 
دســتگاه خودرو در سال و عدم امکان صادرات گسترده خودرو در شرایط فعلی، 
امکان وجود بیش از دو خودروساز بزرگ در کشور وجود ندارد و این دو خودروساز 
بــزرگ به  راحتی می توانند برای دریافت امتیاز از دولت تبانی کنند. از طرفی به 
 دلیل بیکاری کارگران واحدهای قطعه سازی و خودروسازی، ارزبری باالی واردات 
خودرو و همسان نبودن بازه قیمتی خودروهای وارداتی با نیاز عموم مردم، امکان 

واردات گسترده برای از بین بردن انحصار وجود ندارد.
در حال  حاضر بســتر قانونی الزم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار 
در بــازار خودرو و قطعات خــودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده 
نشده است. بنابراین واگذاری شرکت های خودروسازی در بازار غیررقابتی می تواند 
دومین صنعت بزرگ کشور را به عاقبتی بدتر از هپکو دچار کند. خصوصی سازی 
بدون ضابطه و سیاست صنعتی مشخص در شرایط فعلی، قطعاً راه چاره نیست 
بلکــه راهی از چاله به چاه اســت و می تواند تبعات منفی اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و امنیتی فراوانی را به  همراه داشته باشد.
از این  رو پیشنهاد می شــود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین 
دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود 
و ســپس با بسترسازی نظامات انگیزشی و امکان رقابت خودروسازان داخلی در 

گفت و گوی قدس با کارشناسان، درباره برنامه مالی کشور که امروز به مجلس می  رود 

رونمایی از بودجه مالیاتی
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  تعطیالت مجلس به پایان 
رسیده و امروز نمایندگان میزبان رئیس جمهور 
هســتند تا الیحه بودجه ســال آینده را تحویل 
بگیرند و ســند دخل و خرجی کشــور را پس از 
چکش کاری به تصویب برسانند.هر چند امروز و 
با تقدیم الیحه بودجه به مجلس، از اعداد و ارقام 
این سند درآمدی- هزینه ای ساالنه کشور به طور 
رسمی رونمایی می شــود اما در 10 روز گذشته 
رســانه ها گمانه زنی های زیادی در این خصوص 
داشــتند؛ گمانه زنی هایی که حکایت از تغییرات 
قابل توجه شکلی، محتوایی و رویکردی در الیحه 
بودجه سال آینده و حتی سال 1400 کشور دارد. 

 تمام اعداد غیررسمی بودجه 99
شنیده شده کل منابع بودجه 480 هزار میلیارد 
تومانی ســال 99 در مقایسه با بودجه امسال 24 
درصد رشد داشــته که 280 هزار میلیارد تومان 
آن از محل فروش نفت، اوراق و دیگر منابع تأمین 
خواهد شد. برخی گمانه زنی ها حتی از انبساطی تر 
شــدن بودجه در همین روزهای واپســین خبر 
دادند، به گونه ای که سقف بودجه عمومی از 420 
هزار میلیارد تومــان به 480 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و برخی تحلیل های مبتنی بر اعداد 
غیررسمی اعالمی هم بیانگر خوشبینی دولت به 
درآمدهای نفتی و وابستگی بخش زیادی از بودجه 

به اوراق مالی است.
نتیجه اعالم غیررسمی ارقام و اعداد بودجه کشور 
در سال آینده نشان از در نظر گرفتن درآمد 175 
هزار میلیارد تومانی از محل مالیات )با رشدی 23 
درصدی نســبت به سال جاری(، درآمد 20 هزار 
میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی )با کاهش 40 
درصدی( و تعیین کل درآمدهای مالیاتی )اعم از 
مالیات و حقــوق و عوارض گمرکی( در محدوده 
195 تــا 200 هزار میلیارد تومان و درآمد حدود 
280 هزار میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 

دارد.
شنیده های غیررســمی در خصوص ارقام بودجه 
ســال آینده گویای افزایش 66 درصدی بودجه 
عمرانــی، نفت 50 دالری، تعییــن نرخ 4هزار و 

200 تومان برای دالر در بودجه و تداوم تخصیص 
این نرخ به کاالهای اساســی، ایجاد یک میلیون 
شــغل، افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان و 
بازنشســتگان و جدی تر شــدن عزم دولت برای 

حذف یارانه های پنهان است.
درنهایت اینکه مجموع هزینه های جاری ســال 
آینده کشــور حدود 352 هزار میلیــارد تومان 
دیده شــده که 90 درصد این رقم برای پرداخت 

دستمزد و حقوق هزینه می شود. 

 سهم بودجه عمرانی
 و جاری باید برابر باشد

با توجه به اینکــه امروز وکالی مردم در مجلس، 
الیحه بودجه سال آینده کشور را برای چکش کاری 
و نهایی ســازی، از رئیــس قــوه مجریه تحویل 
می گیرند، دو کارشــناس در گفت وگو با خبرنگار 
ما توصیه هایی برای واقعی تر شــدن، عملیاتی تر 
شدن و اثرگذاری هر چه بیشتر قانون بودجه ارائه 
می دهند؛ دو کارشناسی که خود تجربه بررسی و 

تصویب لوایح بودجه ای را در مجلس دارند.
موســی الرضا ثروتی با بیان 
اینکــه هــر ســال مرکــز 
پژوهش های مجلس و دیوان 
ویژگی هــای  محاســبات، 
بودجه را بــه مجلس اعالم 
می کنند، می گوید: بودجه باید یکپارچه و پیوسته، 
جامع، عملیاتی، شفاف و فاقد بندهای مبهم باشد. 

بودجه هر دســتگاه و سازمانی باید 
متناســب بــا طرح هــا و برنامه ها 
مشخص باشد. ضمن اینکه ویژگی 
»ساالنه« بودن باید در بودجه حفظ 
شود و مطابق اصل 53 قانون اساسی 
الزم است تمام درآمدهای بودجه به 
یک محل که همان خزانه کل کشور 

است واریز شود.
وی خاطرنشــان می کند: بر اساس 
آمار منتشــر شده از بودجه تا پیش 
از تقدیــم الیحه بــه مجلس، 90 

درصــد بودجه، هزینه ای و تنهــا 10 درصد )60 
هزار میلیارد تومان( عمرانی است. هر چند امسال 

و تاکنون تنها 20 هــزار میلیارد تومان از بودجه 
عمرانی کشور تخصیص یافته است اما سهم بخش 

عمرانی و جاری باید برابر باشد.

 افزایش درآمد مالیاتی با افزایش پایه ها
به باور این نماینده ادوار مجلس، دولت هر ســال 
برخی قوانین جدید را در بودجه اعمال می کند در 
حالی که قانون نویسی ضمن بودجه ممنوع است 
و بودجه فقط باید حاوی ارقام مالی کشور باشد.

ثروتی افزایش سهم مالیات را در تأمین هزینه های 
کشــور از طریق افزایــش پایه هــای مالیاتی و 
تنوع بخشــی به مؤدیان، اقدامی کارشناسی شده 
می دانــد و تأکید می کند: پزشــکان که باالترین 
POS درآمد را در کشــور دارنــد در برابر نصب

مقاومت می کنند اما یک کارمند به صورت شفاف 
هر ماه مالیات می پردازد. اگر واقعاً پزشکان، وکال و 
دیگر اقشار پردرآمد از قبیل سوداگران ارز و طال و 
سکه، دارندگان تراکنش های باال، مالکان 2 میلیون 
خانه  خالی و صادرکنندگان و واردکنندگان و... با 
تصویب قوانین مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع 
دارایی به پرداخت مالیات ملزم شوند منابع مالیاتی 
از این محل قابل توجه خواهد بود و ســهم نفت 

کاهشی تر خواهد شد.

 واقعی سازی نرخ ارز
 تکلیف فراموش شده دولت 

وی بــا بیــان اینکه دولــت تاکنــون در تدوین 
ضعیف  سنواتی  بودجه های 
عمل کــرده، ادامه می دهد: 
در  ارز  نــرخ  واقعی ســازی 
بودجه یک ضرورت اســت، 
فساد و رانت حاصل از چند 
نرخی بودن را از بین می برد. 
دولت 18 میلیــارد دالر ارز 
4هــزار و 200 تومانی برای 
کاالهای اساسی صرف کرد، 
اما مــردم هیچ ثمری از این 
اقــدام ندیدنــد و حتی در 
قانون بودجه 98 توزیع کارت های الکترونیک برای 
کاالهای اساســی تصویب شده بود اما با گذشت 

بیش از هشــت ماه از سال هنوز این مصوبه اجرا 
نشده است. 

 زمان واگذاری اموال دولت
 فرا رسیده است

کارشناس دیگری هم می گوید: اگر دولت بنا باشد 
افزایــش درآمد مالیاتــی را از محل افزایش نرخ 
محقق کند شرایط رکودی تولید تشدید می شود. 
حتی نیاز اســت در مالیات شرکت های تولیدی 

تجدید نظر شود و این اعداد کاهش یابد.
ضرورت  بــه  قادری  جعفر 
واگذاری اموال دولتی اشاره 
و اضافه می کند: دلیلی برای 
ماندن این اموال نزد دولت 
وجود نــدارد. واگذاری این 
ســهم به بخش خصوصــی واقعــی، راندمان و 
بهره وری اقتصادی را باال می برد. بودجه 99 باید 
با توجه به شرایط سخت اقتصادی، گشایش هایی 
برای کســب و کار و رفــع محدودیت ها در این 
حوزه با خود به همراه داشــته باشــد تا تولید، 

نفسی تازه کند.

 مراقب صندوق توسعه ملی باشید
عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس همچنین بــر عدم صدور مجــوز برای 
برداشــت غیرالزم از منابع صندوق توسعه ملی 
تأکید و اضافه می کند: منابع صندوق در شرایط 
فعلی بیش از گذشته باید برای تسهیل کسب و 
کار بخش خصوصی و تکمیل طرح های نیمه تمام 

صرف شود. الزم است تا اتمام طرح های نیمه تمام 
طرح های جدیدی تصویب نشود و چنانچه طرحی 
از ســوی بخش خصوصی متقاضی ندارد باید در 

اولویت دولت برای تکمیل قرار گیرد.

 اسناد خزانه؛ مخل تولید و نظام بانکی
قادری انتشــار بیش از حد اسناد خزانه را مخل 
نظــام بانکی و نظــام تولیدی کشــور می داند و 
می گوید: شــاید از طریق انتشار این اوراق بتوان 
بخشی از پروژه های دولت را به سرانجام رساند، اما 
وقتــی این اوراق با نرخی باالی 30 درصد تنزیل 
می شــود بانک ها نمی توانند بــا کمتر از این نرخ 
تسهیالت بدهند. به باور وی اتکای یکجانبه دولت 
به این اوراق مصداق »آتش زدن قیصریه به خاطر 

یک دستمال« است!

 بازار داخل را به تولیدات ملی بسپارید
وی حمایت از شــرکت های دانش بنیان، حذف 
تقاضاهای دولتی برای واردات کاالهای خارجی، 
زمینه سازی برای تقویت حضور تولیدات ملی در 
بازار داخلی، تالش برای فعال تر شدن بخش معدن 
و پتروشیمی، کاهش وابستگی بخش کشاورزی 
به واردات، ممانعت از واردات کاالهای لوکس در 
شرایط محدودیت ارزی، کاهش هزینه های جاری، 
زمینه سازی برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل 
در سال و توســعه ظرفیت های بخش خصوصی 
برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و جلوگیری از 
فرار سرمایه ها را از دیگر بایدها و نبایدهای بودجه 

سال آینده می داند.

واقعی سازی نرخ 
ارز در بودجه یک 
ضرورت است، 
فساد و رانت 
حاصل از چند 
نرخی بودن را از 
بین می برد

بــــــــرش

افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان  در سال ۹۹  خبرگزاری صداوسیما: نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش بینی بودجه سال ۹۹، افزایش ۱۵ درصدی حقوق 
کارمندان و ۶هزار میلیارد تومان همسان سازی حقوق بازنشستگان است. وی گفت: همچنین ۲هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی کردن پرداخت های فرهنگیان و همچنین ادامه دادن پرداخت حمایت معیشتی به 

۶۰ میلیون خانوار در کشور است. وی با اشاره به منابع الیحه بودجه ۹۹ تأکید کرد: در منابع تالش کردیم کمترین وابستگی را در طول تاریخ اقتصادی کشور، به منابع نفتی داشته باشیم.

گزارش
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آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
(﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ام ︋︀ ارز﹢︑ )ای ٩٨/٠٣ ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞

ا﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ﹋︀﹐ از ﹝﹏ ︵︣ح ︑﹞﹙﹉ دارا﹩ در ︨︀ل ١٣٩٨، ︋︀ ﹝︪︭︀ت ز︣ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ︑﹞︀﹝﹩ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ا﹇︡ام ︣ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ز ﹏﹢︑ و ﹏﹫﹝﹊︑ ،️﹁︀در ️︗ ︣دد﹎ ﹩﹞ د︻﹢ت ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑

﹫﹛ ١٢٠CCT ︗️ ر﹠﹌ ﹁﹫︡ر﹨︀ی ︗︣﹎﹑ن و ︨︊︤ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی راز و ︗︣﹎﹑ن و ﹝︀﹡﹥ و   ︨︀ ــ︊﹊﹥ ﹁︪ــ︀ر ﹝︐﹢︨ــ︳︋  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︡اث ١٠۶۵٠ ﹝︐︫︣ 
︨﹞﹙﹆︀ن

 ﹤︊﹠︪﹊ ١٣:٠٠ روز ️︻︀ ︀﹋︐︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ده و ︑︀ر﹢  ︋١٣٩٨/٠٩/٢٣ ١٣٩٨/٠٩/١٧ ︑︀ ︑︀ر ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ﹏﹢︑ ︣وش ا︨﹠︀د و﹁ ️﹚﹞*
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨ــ﹠︀د را از﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ . ︫︡︀ ــ︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ١٣٩٨/١٠/١١ ﹝﹩︋  ︀﹋︀ت︨   ︎︩︀︪ــ﹎ ٩٨/١٠/٠٨ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ︑︀ر
︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ http://setadiran.ir در ﹇︊︀ل وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨︍︣ده ︍︨︣ ︮︀درات ︋﹥ ︫﹞︀ره ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩︋﹥ ﹡︀م 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀در ،️﹋︫︣ ﹟︀ی ا﹨︡﹞درآ ︣︀︨ ︤﹋︣﹝︑
﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹝﹑ک ︫ــ﹠︀︠️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د ︋︭﹢رت ﹋︀﹝﹏ و ︋︡ون ﹡﹆︬ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹢ده و در ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د 

﹁﹫︤﹊﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹑ک ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
*﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ︋︣ا︋︣آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹠︀ت دو﹜︐﹩ ٢٢٣/۴۴٩/۵٠٨ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ( ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع 
﹋︀ر) ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و ︀ ︋﹥ ︮﹢رت و︗﹥ ﹡﹆︡، وار ﹤︋ ︧︤ــ︀ب (︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی) ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٣١٧٠٧١۴۶٢۵٨ ︋﹥ ﹡︀م ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨ــ︍︣ده ا﹟ ︫ــ︣﹋️ 

ارا﹥ ﹎︣دد.
﹞︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ( ︑﹙﹀﹟ ٣١٧٧٧۴١٣-٠۵٨) ︣ا︨︀ن︫  ︣ق ا︨︐︀ن︠  ️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹋︣ ﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩-︫  ︖﹠﹢رد-︠   ︋-﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  آدرس:︠ 

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆ ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.       ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان خراسان شمالى

/ع
۹۸
۱۱
۳۰
۴

﹝︤ا︡ه (﹁︣وش) ︋︣ج ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ﹇︡س
︪︡﹞ ︫︣ و ︨﹥ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ در 

︫︣﹋️ ﹝︧ــ﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︣ج ﹝︧﹊﹢﹡﹩ 
وا﹇ــ︹ در ︋﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز و ︨ــ﹥ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ در ︀︫ــ﹫﹥ ︋﹙﹢ار﹨︀ی ﹁︣دو︨ــ﹩، ﹇︣﹡﹩ و 
ــ︖︀د- ︠﹫︀م از ︵︣﹅ ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︐︊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا از ا︫ــ︀ص  ︑﹆︀︵ــ︹︨ 
 ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٩/١٧ ــد︻﹢ت ﹝﹫︪ــ﹢د از ︑︀ر ︡︣︠ ﹤︋ ︡ــ﹠﹝﹇﹑︻ ﹩﹇﹢﹆ ــ﹩ و﹆﹫﹆
﹥ ﹨﹞︣اه در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ و ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥  ١٣٩٨/٩/٢۴ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ﹝︤ا︡ه︋ 
 -︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹋︫︣ ﹟و ︑︡ار﹋︀ت ا ﹩︋︀︋︀زار ️︣︡﹞ ﹤︋ ︡ه ︠﹢د﹠︀﹝﹡ ﹩︊︐﹋
︠﹫︀︋ــ︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه- ︋﹫ــ﹟ ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹋﹀︀﹩ و ﹝﹫ــ︡ان ︫ــ︣︺︐﹩ ︫ــ﹞︀ره ۴٣٩ (︑﹙﹀﹟ 
٠۵١٣٨۴٢٢۶۶٩) ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︣︠ ️︋︀︋ .︡﹠︀︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝︊﹙︼ ︨ــ﹫︭︡ ﹨︤ار (٣٠٠٠٠٠) 
ر︀ل ︋﹥ ︧ــ︀ب ٠٢١۴٢٨٣٧۴٨٠٠٣ ︋︀﹡﹉ ︮︀درات ︫ــ︣︺︐﹩ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ا︮﹏ ر︨﹫︡ را ارا ︤︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی وار﹝︻

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۱

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۳

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣اGTXi ︡  ﹝︡ل١٣٨٨ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 3009934 و  ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋S1412288287770  ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
٢٧٣ و ٨٣ ا︣ان ١٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︭﹫︉ ︎︀ر︨︀ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ︠︀ور (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠١٣

 ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋ و﹋﹑ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ن د︻﹢ت ︀ (︠︀ص ﹩﹞︀︨) ︡اران ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ︠︀ور﹞︀︨ ﹤﹫﹚﹋ از ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
 ︡١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹋﹥ در د﹁︐︣ ﹝︪ــ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︣ای ︨ــ︀ل ︀︑
︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس: ﹝︪︡- ︋﹙﹢ار ︨︖︀د- ︋︤ر﹎﹞︣ ︫﹞︀﹜﹩ ٢- ︎﹑ک ٣٨- ︵︊﹆﹥ ︨﹢م ﹋﹥ در روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 

١٣٩٨/١٠/٠٣ رأس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️.

.٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ٢- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش
.٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل︑٣- ︋︣ر︨﹩ و ا

 ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ و ️﹋︣ ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ۴- ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س و︋ 
آ﹡︀ن.

۵- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︑︺﹫﹫﹟ ﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ی آ﹡︀ن
︀︨ -۶︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︀︫︡.

﹥ ︱﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ٧٢   ︋﹏︀﹞ ﹤﹋ ︀﹨ ــ︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آن﹠︀﹝﹡ ︀ ــ︣م︐﹞ ︡اران﹞︀︨ــ
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ آدرس ﹁﹢ق ﹝︣ا ️﹁︀︀م و در﹡ ️ ︊︔ ️︗ ﹏︊﹇ ️︻︀︨

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ︠︀ور (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

۹ع
۸۱
۱۲
۷۸

️ اول) آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (﹡﹢︋
︋﹥ ا︨︐︱︀ر ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︀ری ﹝﹩ ر︨︀﹡︡  ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩︨ 
︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ﹋︀﹡﹢ن 
︀︻️ ١٨ در  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٨/١٠/٧︨  در روز︫ 
︨ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︫ــ︺︊﹥ دو ︨︀ری وا﹇︹ در ︨ــ︀ری، ︠﹫︀︋︀ن 
ا﹝﹫ــ︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡ــ﹩ ، ︨ــ﹥ راه ام ام ︋︣﹎︤ار 

﹝﹩ ﹎︣دد.
︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹋︀﹡﹢ن 
د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر 

︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

︀زرس  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
در ﹝﹢رد ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧

٢- ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︋ــ︀ره ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︋﹫﹑ن  
﹋︀﹡﹢ن ︨︀ل ٩٧

﹫︪﹠︀دی  ﹢د︗﹥︎  ︀ره︋  ٣- ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︋ 
︨︀ل ٩٨

۴-ا﹡︐ــ︀ب ︎﹠︕ ﹡﹀︣ ا︻︱ــ︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  و 
دو ﹡﹀︣ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

︀زرس و ﹉ ﹡﹀︣ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل   ︋︣﹀﹡ ﹉ ︀ب︐﹡۵-ا
︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل

︋︀﹇︣زاد﹎︀ن - ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹋︀﹡﹢ن ︨︀ری
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۱۱
۲۶
۲

آگهى مناقصه 
︡﹝︀ت ﹞﹏ ز︋︀﹜﹥ ، ﹡﹆﹙﹫﹥ (﹞﹏ و﹡﹆﹏)  زندان مركزى مشهد در ﹡︷︣ دارد︠ 
 ﹤ ــ﹢درو ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︗️ ا︻ــ︤ام ﹝︡د︗﹢︀ن︋  ــ︣و︦ د﹨ــ﹩ و ︑︀﹝﹫﹟︠   ︨،
 ﹩︀︱﹇ ︹︗︀ر︨︐︀ن ﹨︀) و ﹝︣ا﹝﹫ ︡ا︫ــ︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ (در﹝︀﹡﹍︀ه ﹨︀ و︋  ﹝︣ا﹋︤︋ 

 ︳︣ا ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡   ︫﹤﹫﹚﹋ ، ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ و ︾﹫︣ه را︋ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉   ︨﹤  ︋٩٨/٩/١۶ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
 ️︗ (︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠٩) ﹝︣ا︗︺﹥ و setadiran.ir﹩︐﹡︣︐﹠دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا
﹢﹜﹢ار  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪︡ وا﹇︹ در︋   ︎﹤ ﹫︪︐︣ در او﹇︀ت اداری︋  ﹋︧︉ ︵﹑︻︀ت︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ︹﹡︀﹇ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫  و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︠ 
                                                                                                                                      ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨۶۵١٧ م ا﹜︿ ۶٩٩٧

 ︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 

 ﹤ ــ﹢درو ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︗️ ا︻ــ︤ام ﹝︡د︗﹢︀ن︋  ــ︣و︦ د﹨ــ﹩ و ︑︀﹝﹫﹟︠   ︨،

 «آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- دو ﹝︣﹙﹥ ای

﹠︡ «ج» ﹝︀ده ١٢   ︋﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︐﹠︀د آ ﹤ شـركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد︋ 
﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︵︣ا︖︑ ︡︣︠ ، ﹩﹫︤ات ، ︻﹞﹙﹫︀ت ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ، ﹡︭︉ ، ︑︧️ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠٨٩ را از  ︫﹤  ︋️︺﹠ ︧ــ️ ٢٣٠/۶۶/٢٠ ﹋﹫﹙﹢و﹜️︮  و راه ا﹡︡ازی︎ 
 ﹏︣ا﹞ ︣︀︨ ️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د ﹤︋ ︨︀︎ و ار︨︀ل ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار
ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️︋   ︨﹅︣︵ ︭ــ﹥ از﹇︀﹠﹞
️ دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در  ︮﹑﹫ــ
ذ﹏ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ︫ــ︡ه در 
ــ︀﹝︀﹡﹥ و  ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥︋ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︀رج از︨  ﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥︠  ︀ز﹡︡.︋   ︨﹅﹆﹞ را ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀در ارز ️﹋︣  ︫️︗ ﹩﹊﹫﹡ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹢﹎ ️﹁︀در

.︡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط و ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡ 
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/١٨
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢١

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د) در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٠/٧
﹞︀ره٩٨- و د﹁︐︣ ﹁︀رس  ︣وردی-︫  ︺︡ از ︀رراه︨  ﹫︀︋︀ن ا︨︐︀د ﹝︴︣ی-︋  ﹥ آدرس ︑︣ان-︠  ۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹇︡س ﹡﹫︣و︋ 

، ︫﹫︣از ،︠﹫︀︋︀ن ﹋︣﹛ ︠︀ن ز﹡︡ ،︡﹁︀︮﹏ ٢٠ ﹝︐︣ی ︨﹫﹠﹞︀ ︨︺︡ی و ﹁﹙︧︴﹫﹟-﹋﹢﹥ ۴۵ ، ︨︀︠︐﹞︀ن ︎︀︨︀ر﹎︀د -︵︊﹆﹥ ︫︪﹛ -وا︡ ︋﹫︧️ و دوم
 ﹏︣ا﹞ ️︗ ︳ــ︣ا ︦ از ارز︀︋﹩، از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ و︎   ︋﹩﹎آ ﹟ا

︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 ️︗ ︡﹠﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ︡رج ا︨ــ️ و﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ــ

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٧١۴- ٠٧١ آ﹇︀ی ا︨﹊︣و ️﹁︀در
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴- ٠٢١ و 

️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                 ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨۶۵٩٧ م.ا﹜︿ ١١۴۴٧ ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊
شركت برق منطقه اى فارس
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۹۸
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۲
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

دارو را گران نکرده ایم  فارس: وزیر بهداشت با بیان اینکه قیمت دارو را افزایش نداده ایم، گفت: کمبودی در خصوص داروهای اساسی نداریم. سعید نمکی درباره »کمبود و گران شدن دارو«، اظهار کرد: ما 
اصالً دارو را گران نکرده ایم و مطلقاً در جایی افزایش قیمت نداشته ایم. وی تأکید کرد: کمبودی در خصوص داروهای اساسی نداریم؛ برخی داروها ممکن است به صورت مقطعی مانند توزیع نوع خاصی از انسولین 

در کشور دچار اشکال شده باشد که مرتفع شد. وزیر بهداشت ادامه داد: در حال حاضر کمبودهای دارویی ما یک سوم روز مشابه سال گذشته است.

با پیشنهاد وزارت بهداشت این کشور
ژاپن مهندسی ژنتیک انسان را ممنوع می کند

مهر: به گزارش دیلی میل، هفته گذشته 
وزارت بهداشــت ژاپن پیشــنهاد کرد 
مهندســی ژنتیک نطفه انسانی در این 
کشور ممنوع شود. این وزارتخانه هشدار 
اقداماتی ســبب می شــود  داد چنین 
بازاری برای نــوزادان از پیش طراحی 

شده ایجاد شود.
این پیشنهاد توسط پنلی از کارشناسان ارائه شده که معتقدند استفاده از مهندسی 
ژنتیک نطفه های انسان ریسک های زیادی برای سالمت نوزادان و نسل های آینده دارد.

البته این پنل با تحقیقات بیشتر درباره مهندسی ژنتیک نطفه های انسانی و دستیابی 
به چشــم اندازی از بیماری های وراثتی و چالش های سالمتی انسان مخالفتی نکرده 
اســت. با وجود این از ایمپلنت نطفه های مهندسی ژنتیک شده در رحم یک انسان 

ابراز نگرانی کرده است.
دولت ژاپن در سال ۲۰۱۸ میالدی قصد داشت اجازه مهندسی ژنوم نطفه انسانی را 
صادر کند. در حال حاضر رایج ترین شیوه مهندسی ژنتیک کریسپر است. در این روش 
با استفاده از آنزیمی که از باکتری گرفته می شود می توان شاخه دی ان ای را در مقاطع 

خاصی برید و روزنی ایجاد کرد که یک بخش جدید در آن محل قرار گیرد.
هم اکنون مهندســی ژنوم نطفه انسان در فرانسه، آلمان و انگلیس غیرقانونی است. 
این درحالی اســت که سال گذشته هی جیانکوی یک دانشمند چینی ادعا کرد در 

تحقیقاتی نخستین دوقلوهای مهندسی ژنتیک شده جهان، متولد شده اند.
به گفته او هدف از مهندسی ژنتیک این نوزادان عدم ابتالی آنان به ایدز بود.

انتقاد ناتو از شبکه های اجتماعی آمریکایی
فارس: محققان ناتو می گویند: شبکه های 
اجتماعــی آمریکایی ماننــد فیس بوک، 
یوتیــوب و توییتــر نتوانســته اند جلو 
سوءاســتفاده از خــود را توســط برخی 

کاربران مغرض بگیرند.
بــه گــزارش یاهونیوز، محققــان ناتو 
می گوینــد: روش های ســاده ای برای 

خرید ده ها هزار الیک و اظهارنظر و غیره در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، 
توییتر، یوتیوب و اینســتاگرام وجود دارد و از همین طریق می توان افکار عمومی 

را دستکاری کرد.
پژوهشــگران مرکز فرماندهی استراتژیک ناتو می گویند: حساب های کاربری جعلی 
فراوانی در شــبکه های اجتماعی آمریکایی وجود دارند که از آن ها برای دروغ پراکنی 
و انتشــار اخبار جعلی استفاده می شود و مدیران این شبکه ها موفقیتی برای از کار 

انداختن و حذف حساب های مذکور کسب نکرده اند. 
نکته جالب اینکه حتی پس از آنکه محققان ناتو جعلی بودن برخی حســاب های 
کاربری شــبکه های اجتماعی آمریکایی را به اطالع مدیران آن ها رسانده اند، در 
زمینه حذف این حســاب ها کاری انجام نشده و هفته ها بعد حساب های مذکور 

کماکان در دسترس بوده اند.
بررسی های مذکور نشــان می دهد ادعاهای شبکه های اجتماعی آمریکایی در مورد 
مبارزه جدی با حساب های منتشرکننده اخبار جعلی صحیح نیست و آن ها در این 

زمینه جدیت ندارند.

در سال 2۰۱8 سرخک در جهان ۱۴۰ هزار قربانی 
گرفته است

ایســنا: ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO( با بیان افزایش ناگهانی تعداد 
مبتالیان به بیماری سرخک در جهان 
اعالم کرد: بیش از ۱۴۰ هزار نفر بر اثر 
این بیماری جان خود را از دست داده اند.

طبق تازه تریــن برآوردهای ســازمان 
جهانــی بهداشــت و مرکــز کنترل و 

پیشگیری از بیماری ها در آمریکا در سال ۲۰۱۸ در نقاط مختلف جهان بیش از 
۱۴۰ هزار نفر به دلیل ابتال به بیماری سرخک فوت کرده اند. این مرگ و میرها به 
دلیل افزایش ناگهانی موارد ابتال به سرخک در جهان بوده که در تمامی مناطق با 

همه گیری فاجعه باری همراه بوده  است.
بیشــتر موارد مرگ و میر بر اثر این بیماری در کودکان زیر پنج سال بوده  است. 
نوزادان و کودکان با بیشــترین خطر ابتال به بیماری سرخک روبه رو هستند که 
می تواند با عوارض جانبی از جمله ذات الریه و انسفالیت )التهاب مغز(، همچنین 

معلولیت های طوالنی مدت، آسیب مغزی، نابینایی و ناشنوایی همراه باشد.

الیک های پرخطر!
فیلم جوانی که کودک زباله گرد را داخل سطل زباله پرت می کند، پس از گذشت چند 
روز از این اتفاق و دستگیری عوامل آن هنوز در فضای مجازی بازنشر می شود و هر 
کسی از برداشت خود از این اتفاق در پیجش می نویسد، الیک می گیرد و فالوور جذب 
می کند. غافل از اینکه اصالً چرایی این اتفاق یا موارد مشابه آن که کم هم نیستند و 
متأســفانه به عنوان یک اختالل در حال فراگیر شدن است، چندان محل بحث این 

فعاالن جوزده فضای مجازی نیست.
پرداختن به این موضوع که چرا کودکی با این سن و سال باید از سطل زباله ارتزاق کند 
و یا اینکه چه خوب شد که به بهانه این فیلم کودکان کار دیده شدند و باید به مسائل 
آن ها توجه کرد و یا دلیل اخالقی رفتار جوانی که از شوخی مسخره خود فیلم می گیرد 
و در فضای مجازی به دنبال الیک او را نشر می دهد؛ محل بحث ما نیست. بلکه آنچه 

باید در آن تأمل کرد دالیل ایجاد این گونه رفتارهای پرخطر است.
بحث ما در مورد اختالل روانی فردی است که از اذیت دیگران لذت می برد و با شادی 
و خنده رفتارش را ضبط می کند و حتی بدون هیچ ایرادی به عملکرد خود آن را در 
فضای مجازی به اشــتراک می گذارد. رفتاری که به آن اختالل شخصیت سادیسم 
)SPD( می گویند و در پژوهش های اخیر از آن به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام 

برده می شود در واقع شوخی های سادیسمی ابزاری برای جلب توجه است.
وقتی از سادیســم می گوییم یعنی عالقه به آزار رساندن دیگران به صورت جسمی، 
روانی و جنســی به گونه ای که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان 
شود. این  افراد از تحقیر، تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی دیگران به خصوص 
در حضور جمع لذت زیادی می برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از 

خود بروز می دهند.
از عالیم سادیسم دروغگویی است. فرد مبتال به سادیسم، بی شرمانه دروغ می گوید، 
مردم را فریب می دهد و مرتکب جرم می شــود تا دیگران را آزار دهد. آن ها حتی با 
کســانی که دوستشان دارند نیز این چنین رفتار می کنند. به نظر می رسد خشونت، 

سالح، قتل و روش های شکنجه برای این افراد جذاب است.
سادیســم می تواند به شکل های مختلف انجام شــود از این رو آن ها را در سه دسته 

طبقه بندی کرده اند:
سادیسم ذهنی: حالتی است که شخص سادیستیک به جای اینکه به دیگران آزار و 
اذیت وارد کند، صحنه های اعمال سادیسمی را در ذهن و تصور خود مجسم می کند 

و از آن ها کسب لذت می کند .
سادیسم سمبولیک: یک حالت انحرافی و غیرعادی روانی است که مبتالیان آن، به 
جای وارد کردن زجر و شکنجه بدنی به دیگران، کوشش می کنند با تحمیل حاالت 
مخرب روانی مانند توهین و تحقیر کردن و پایمال کردن شخصیت افرادی که با آن ها 

برخورد دارند، برای خود یک حالت رضایت روانی ایجاد می کنند.
سادیسم بدنی: حالتی که شخص به آزار دیگران می پردازد و از ضرب و جرح ساده 
تا قتل و سوزاندن افراد مورد نظر خود پیش می رود. افراد مبتال به این نوع سادیسم، 
کســب لذت را در تحمیل آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردهای جســمی برای دیگران 
می بینند. بعضی افراد با آزار و شکنجه و کشتن حیوانات به لذت می رسند که متأسفانه 

از این نوع سادیسم در آزار حیوانات به فراوانی دیده و شنیده ایم.
حوادث و آســیب های اینچنینی نظیر آنچه در برخورد با کودک زباله گرد شاهد آن 
بودیم، رفتارهایی است برای جلب توجه بیشتر در فضای مجازی و بازار الیک، جذب 
فالوور که خود زمینه ساز جدی برای افزایش رفتارهای پرخطر افراد است و هر یک از 
ما حتی با بازنشر دلسوزانه این طور تصاویر و فیلم ها و الیک ساده انگارانه آن ها موجب 

تقویت این ویژگی در عامالن این رفتارها هستیم.

با  سال  هر   گروه جامعه/ محمود مصدق    
سرد شدن هوا، مسئوالن بهزیستی و مدیران 
شهری از ساخت شلترها و گرمخانه های تازه 
و  بی خانمان ها  به  بهتر  خدمات  ارائه  برای 
گذشت  با  اما  می دهند  خبر  خواب ها  کارتن 
زمان این وعده ها به فراموشی سپرده می شود. 
به طوری که از آبان ماه ۱39۰ تا امروز تعداد 
شلترها از ۱۰۰ واحد و گرمخانه های شهرداری 
تهران از ۱۸ واحد فراتر نرفته است. از تعداد 
گرمخانه های موجود در کشور نیز اطالعی در 

دست نیست.
از ســوی دیگر صرف نظر از کمبود سرپناه و 
گرمخانه برای بی خانمان ها و معتادان خیابانی 
مشکل اینجاســت که از همین مراکز موجود 
هم اســتقبال چندانی نمی شــود و بســیاری 
از آن هــا ترجیح می دهند حتی در ســرمای 
استخوان ســوز؛ زیر پل هــا، در قبرهای خالی، 

پارک ها و... شبشان را روز کنند.

چرابهگرمخانههاوشلترهانمیروند؟
مــرد میانســالی کــه تجربــه اســتفاده از 
گرمخانه ها را دارد، در پاســخ به این پرسش 
بــه قــدس می گویــد: در شهرســتان های 
کوچــک گرمخانه وجــود نــدارد. آن هایی 
هم که هســتند بیشــتر در مرکز اســتان ها 
قــرار دارنــد و تا حدی امکانــات خوبی هم 
می دهند. یــک وعده غذای گــرم در وعده 
شــام، اما صبحانــه ای که می دهنــد آدم را 
ســیر نمی کند. با یک نان لواش که کســی 
سیر نمی شود. مشکل دیگر، دوری راه است. 
کارتن خواب ها  تا  اتوبوس گشت شــهرداری 
را جمــع کرده و به آنجــا منتقل کند زمان 
زیادی طول می کشــد. یعنی معموالً ساعت 
۲ صبح می رسد که تا فرد لباس ها را تحویل 
بگیرد و به حمام برود و بخوابد، حداقل یک 
ســاعت می گذرد، بعد هــم ۶ صبح بیدارش 
می کنند و بایــد بیرون بــرود. ضمن اینکه 
در این مراکز امکان اســتفاده از مواد مخدر 
برای معتادان نیست به همین دلیل خیلی ها 
ترجیح می دهند در پاتوق های خود بمانند و 

از این مراکز استفاده نکنند. 

آماریازگرمخانههانداریم
طیبــه سیاوشــی شــاه 
رئیس  نایــب  عنایتــی، 
پیشــگیری  فراکســیون 
از جرایــم و آســیب های 
در  هم  مجلس  اجتماعی 

گفت وگو با قدس می گوید: آماری از شــلترها 
و گرمخانه های کشــور ندارم اما در تهران ۱۸ 
گرمخانه وابسته به شــهرداری وجود دارد که 
به بی خانمان ها و کارتن خواب ها و کســانی که 
جایی برای خواب ندارند، خدمات بهداشتی و 
حمایتی مثل حمام، یــک وعده غذای گرم و 
صبحانــه ارائه می کند و اگر هم این گونه افراد 
نیاز به ســرویس های مددکاری داشته باشند 
بــه آن ها ارائه می شــود. یعنی شــهرداری به 
آسیب دیدگان فقط خدمات و آموزش می دهد 
و این گونــه به صورت غیرمســتقیم آن ها را 
ترغیب می کند که وارد چرخه توانمندســازی 
شوند. در حوزه شــلترها هم وضعیت حداقلی 
اســت. یعنی این مراکز که زیر نظر ســازمان 
بهزیســتی فعالیت می کنند تالش هایی برای 
پناه دادن معتــادان کارتن خواب داشــته اند. 
یعنی شــلترها برخالف گرمخانه هــا فقط به 

معتادان خیابانی خدمات می دهد اما متأسفانه 
با توجه به وجود فقط ۱۰ هزار معتاد خیابانی 
در پایتخت این مراکز پاسخگوی نیازها نیست. 
بنابراین باید فکری برای اســکان شبانه آن ها 
به ویژه در فصل ســرما کرد. البته فاصله بین 
نیازها و ظرفیت گرمخانه ها و شلترها با توجه 

به میزان استقبال از این مراکز زیاد نیست.
وی در خصوص میزان اســتقبال از این مراکز 
می گویــد: اســتقبال از گرمخانه ها به صورت 
فصلی اســت. یعنی ربط چندانی به خدماتی 
که این مراکز ارائه می کنند، ندارد. در واقع در 
فصول سرد سال استقبال از این مراکز بیشتر 
اســت اما در فصول گرم ســال موضوع کاماًل 

برعکس می شود. 
وی عامل اصلی اســتقبال کم از گرمخانه ها و 
شلترها توســط کارتن خواب ها را بُعد مسافت 
می دانــد و می گویــد: دوری ایــن مراکــز از 
پاتوق هــای آســیب دیدگان موجب شــده تا 
خیلی ها از خیر اســتفاده از این مراکز بگذرند. 
البته شــهرداری خودروهایی برای انتقال این 
افراد اختصاص داده اما نتیجه چندانی نداشته 

است. 
نایب رئیس فراکســیون پیشــگیری از جرایم و 

آسیب های اجتماعی مجلس رقم اختصاصی در 
بودجه ســال 9۸ برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی را 3۰۰ میلیارد تومان عنوان می کند 
و می گوید: عالوه بر این، 3۲ دســتگاه در حوزه 
آسیب های اجتماعی فعال هستند اما پراکندگی 
اقدامات در این حوزه آن قدر زیاد است که نتیجه 

آن نیست که باید باشد. 

عرضهوتقاضامتعادلاست!
دکتر فرید براتی سده، معاون 
توسعه پیشــگیری و درمان 
سازمان بهزیستی هم اگرچه 
خبــر از تمهیدات الزم برای 
خدمات رسانی به معتادان با 

شروع فصل ســرما می دهد اما می گوید: برای این 
منظور در حال حاضر ۱۰۸ شــلتر داریم که از این 
تعداد ۲۶ سرپناه ویژه بانوان و بقیه برای مردان است.
وی با اشــاره به اینکه آیا سازمان بهزیستی ارزیابی 
دقیقی از میزان نیاز به سرپناه در کشور داشته است، 
می گوید: این ســازمان در قالب اجرای طرح اقدام 
یا پاسخ ســریع -rar- ارزیابی های الزم را به عمل 
آورده اســت. بر این اساس ما به ازای هر ۲۰ معتاد 
بی خانمان باید یک شلتر داشته باشیم در حالی که 

ظرفیت شلترها برای حدود یک هزار نفر در هر شب 
است. ضمن اینکه نزدیک به ۶۰ هزار کارتن خواب در 
کشــور داریم که نزدیک به 35 هزار نفر از آن ها در 

مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ هستند.
براتی ســده با اشاره به اینکه در طول سال ۱7-۱۸ 
هزار معتاد خیابانی از ظرفیت مراکز نگهداری شبانه 
)شلترها( استفاده می کنند، می افزاید: از این تعداد 
5 هزار نفر بانوان هستند که در مجموع با توجه به 
اســتفاده از همه ظرفیت های سازمان و همچنین 
بهره مندی معتادان از گرمخانه ها به نظر می رســد 
عرضه و تقاضا در این حوزه تعادل دارد. ضمن اینکه 
استانی نبوده که بگوید نیاز به شلتر داریم و ما آن را 
برآورده نکرده باشیم. البته در زمینه ارائه خدمات به 
معتادان دو مشکل داریم؛ نخست اینکه ستاد مبارزه 
با مواد مخــدر هنوز بودجه ۲۶ میلیارد تومانی این 
بخش را اختصاص نداده و ســازمان بهزیستی هم 
ردیــف بودجه این بخش را تخصیص نداده اســت 
در نتیجه ما نتوانســتیم چندان از شلترها حمایت 
و با آن ها تصفیه حســاب کنیم. دوم اینکه بعضی 
از معتادان خودشــان تمایلی به استفاده از سرپناه 
ندارند چون باید ضوابط شلترها را که یکی از آن ها 
عدم مصرف مواد مخدر در این مراکز اســت رعایت 
کنند به همین دلیل ترجیح می دهند در پاتوق های 

خودشان بیتوته کنند.
وی در خصوص روند استقبال از شلترها هم می گوید: 
روند استقبال از خدمات کاهش آسیب  شلترها رو به 
کاهش است. دلیلش هم این است که با اجرای طرح 
ماده ۱۶ و دستگیری معتادان متجاهر، آن ها دیگر 
آن اعتمادی را که در گذشــته به دستگاه های ارائه 
خدمات داشتند ندارند. مثالً قبالً وقتی به پاتوق های 
معتادان می رفتیم و خدمات ارائه می دادیم استقبال 
می کردند امــا اکنون پنهان می شــوند چون فکر 
می کنند مــا آن ها را به پلیس معرفی می کنیم. در 
واقع استقبال از شلترها تا حدی تحت تأثیر اجرای 

طرح ماده ۱۶ قرار گرفته است. 
وی ســپس به بحث ورود خیران به حوزه معتادان 
خیابانی می پردازد و می گوید: سازمان های مردم نهاد 
و بخش غیردولتی برای ســاخت ســرپناه و ارائه 
خدمات به معتادان ورود داشــته اند اما خیران عزیز 
تاکنــون در این حــوزه ورود نکرده اند در حالی که 

فعالیت در این عرصه بسیار خداپسندانه است.

چرا با وجود آغاز فصل سرما کارتن خواب ها هنوز پاتوق های خود را ترجیح می دهند؟
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دلیلخودداریازفرزندآوری
مهر: مینو اصالنی، رئیس بسیج جامعه زنان گفت: در حال حاضر 
بســیاری از خانواده ها دلیل خودداری از فرزندآوری را مســائل 
اقتصــادی می دانند حال آنکه این موضوع اغلب نیز از ســوی 
خانواده های مرفه شنیده می شــود. در کنار مباحث اقتصادی، 
اصلی ترین دلیل روی آوردن به کم فرزندی؛ تغییر سبک زندگی 

جوانان و زوجین است.

غیرکارشناسهادرپستهایحساس!
تسنیم: علی اکبر یوسفی، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
می گوید: سال هاست وزارت نفت در دست عده ای غیرکارشناس 
است که دانش فنی ندارند و در پست های حساس قرار گرفته اند. 
زمانــی که گفتیم از ایجاد پاالیشــگاه خصوصی حمایت کنید 
مخالفت شد. می گفتند دولت قبل مشکل آالیندگی بنزین دارد 

حاال می گویند چاره ای نیست جز اینکه منتظر بمانیم باد بیاید.

کارعجیببرخیازکشاورزان
ایسنا: عبــاس اسماعیلی، دبیر کارگروه محیط زیست معاونت 
علمی  و فناوری ریاســت جمهوری می گوید: متأســفانه گاهی 
مشــاهده می شود برخی کشاورزان به منظور اعتراض به قیمت 
پاییــن، محصوالت کشــاورزی را با تراکتــور و چکمه لگدمال 
می کنند. در کدام نقطه  جهان محصوالتی را که با مصرف باالی 

آب، انرژی و کود تولید کرده اند این گونه به هدر می دهند. 

دانشگاهآزادبایدپوستاندازیکند
فارس: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
می گوید: تحقق گام دوم انقالب، فقط سمینار نمی خواهد، بلکه 
نیازمند یک نقد گفتمانی نسبت به روش های گام اول و تغییر 
الگوهای ذهنی و رفتاری برای آغاز راه جدید هســتیم. دانشگاه 
آزاد اسالمی هم همزمان با گام دوم انقالب باید پوست اندازی کند 

و در روش آموزش و اداره دانشگاه تغییر ایجاد کند.

هنوزنتوانستهایممسائلگذشتهمانراحلکنیم
ایلنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش می گوید: 
هنوز نتوانسته ایم مسائلمان را که از گذشته وجود داشته است، 
حل کنیم و در فضا، تجهیزات و نیروی انسانی از گذشته مشکل 
داریم. برای حل مشــکل باید تمام اجزای حل مسئله را فراهم 
کنیم، مانند کشــاورزی که برای رشد یک دانه به خاک خوب، 

آب، نور خورشید و... نیاز دارد.

بخشانجامنشدهقانونهوایپاک
ایسنا: سیداحسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
گفت: در بخشــی از قانون هوای پاک به واردات ماشــین های 
هیبریدی و برقی اشــاره شــده است. بر اســاس این قانون بنا 
بود هرســاله چند درصد از این خودروها وارد کشــور شود و از 
خودروهای ســواری که با اســتفاده از سوخت فسیلی حرکت 

می کنند فاصله بگیریم، اما همچنان این اتفاق نیفتاده است.

رشتههایبدونپیوستشغلیرابررسینمیکنیم
مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشــی وزیر علوم با اشاره به 
شرط این وزارتخانه برای تأســیس رشته های جدید می گوید: 
رشته های جدیدی که ایجاد می شوند، باید دارای پیوست اشتغال 
باشند. وی توضیح می دهد: یعنی وزارت علوم رشته ای که شغل 
آینده آن برای دانشــجو مشخص نباشد و همراه رشته پیوست 

شغلی آن ارائه نشود، بررسی نمی کند.

وقتیدانشگاهبهسمتبیزینسمیرود
ایسنا: محمدحســین مطهری، رئیس کمیسیون طرح و مشاوره 
دانشجویی شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: در هشت سال از 
۴۴ به 3۴۰ مؤسسه غیرانتفاعی رسیده ایم و مجموعه مؤسسه های 
آموزش عالی وزارت علوم در این مدت از یک هزار و 3۰۰ به ۲هزار 
و 5۰۴ مؤسسه رسیده است. وقتی دانشگاه به سمت بیزینس شدن 

می رود نباید از دانشجو توقع فعالیت و کار تشکیالتی داشته باشیم.

چرابرخیمدیرانازمحصوالتداخلیاستفادهنمیکنند؟!
فارس: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشــگاهی می گوید: به 
عنوان کسی که عمرش را در جهت توسعه علمی و فناورانه کشور 
با افتخار صرف کرده، می گویم هیچ مشــکلی در زمینه توسعه 
علمی و فناوری نداریم. چرا استفاده نمی کنیم؟ منافع شخصی و 
عدم اعتمادشان به توانمندی داخلی است که استفاده نمی کنند. 

راست و چپ، اصول گرا و اصالح طلب هم ندارد. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

انتقاد یک مسئول وزارت بهداشت
 مسکوت ماندن مصوبات 

مقابله با مواد دخانی 
 مهر   رئیس دبیرخانه ســتاد کشوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشــت نسبت به مسکوت 
ماندن مصوبات مربوط به مقابله با مواد دخانی 
انتقاد کرد. بهزاد ولی زاده گفت: متأسفانه هنوز 
شــاهد افزودن انواع اســانس ها به تنباکوهایی 

هستیم که در قلیان ها استفاده می شود.
ولــی زاده به طرح این موضوع در دولت و تأیید 
رئیس جمهور بــرای ممنوعیت چنین اقدامی 
اشاره کرد و گفت: وقتی از وزارت صمت به دنبال 
مقابله با اضافه شــدن عطر و طعم به تنباکوها 
بودیم، متأسفانه انجمن مربوط بالفاصله به دیوان 
عدالت اعتراض کرد و توانست در مدت دو هفته 
بخش نامه تأیید شده رئیس جمهور را باطل کند.

البته ما نیز توانســتیم از دیوان عدالت توقف 
رأی بگیریم، اما با گذشت دو سال و با وجود 
تأیید دیوان عدالت و رئیس جمهور، همچنان 
شاهد اضافه شدن عطر و طعم های سرطانزا به 

تنباکوها هستیم.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
با تصمیم تعطیلی مدارس 

موافق نیستیم
 مهر    حســین عرفانی، رئیس اداره مراقبت 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: به هیچ وجه با تصمیم تعطیلی مدارس در 
برخی استان های کشور موافق نیستیم و مورد 

تأیید وزارت بهداشت نیست.
وی گفت: بر اساس دســتورعمل مشترک دو 
وزارتخانه بهداشــت و آموزش و پرورش، اگر در 
یک کالس تعــداد دانش آموزان مبتال از حدی 
باالتر باشــد، فقط همان کالس تعطیل شود. 
همچنین اگر چند کالس با چنین مشــکلی 
مواجه شدند، فقط همان آموزشگاه تعطیل شود 
و اگر شــدت بیماری در ناحیه یا منطقه ای از 
آموزش و پرورش باال بود، به همین شکل خواهد 
بود و تعطیلی مدارس در استان غیرکارشناسی 

است و با دستورعمل کشوری تطبیق ندارد.
وی گفت: گروه ســنی 5 تا ۱۴ سال به عنوان 
گروه دانش آموزی یکــی از کمترین گروه های 

مبتال به ویروس آنفلوانزا هستند.

خانه و خانواده

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها خبر داد
افزایش وام ازدواج دانشجویی 

کلید خورد
 مهر    رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
با اشاره به افزایش وام ازدواج دانشجویی، از آغاز 
رایزنی بــرای تأمین منابع افزایش این وام خبر 
داد. حجت االسالم مصطفی رستمی با اشاره به 
افزایش وام ازدواج دانشجویی گفت: برای افزایش 
این وام با مجموعه های دانشگاهی مثل صندوق 

رفاه دانشجویان گفت وگوهایی داشته ایم.
وی افــزود: نظر آنان نیز مثبت اســت بنابراین 
پیش بینی می کنیم که این رایزنی و گفت وگو ها 

به نتیجه رسیده و محقق شود.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها 
با اشــاره به ســایر منابــع بــرای افزایش وام 
ازدواج دانشــجویی گفــت: بانک ها و مجموعه 
باالدستی مانند ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( 
و مجموعه هایی که در این مســیر اهدافشــان 
حمایت از ازدواج دانشجویی بوده و پشتیبان آن 
هستند، برای تأمین منابع در این مسیر می توانند 

کمک کننده باشند.

آموزش

رئیس سازمان نوسازی مدارس: 
 دیگر مدارس کوچک 

ساخته نمی شود
 پانا   رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور از تغییر روند این نوسازی و ساخت 

مجتمع برای دانش آموزان خبر داد.
مهراهلل رخشانی مهر گفت: براساس سند بنیادین 
آموزش و پرورش، دیگر مدارس کوچک ســاخته 
نمی شود بلکه مجتمع برای دانش آموزان با تمامی 
امکانات از قبیل کالس های درس، آزمایشــگاه، 

سالن های ورزشی، استخر و... ساخته خواهد شد.
وی افــزود: در هیئــت دولت مصوب شــد تا 
۱۰۰هــزار کالس درس از منابــع وزارت نفت 
به طور کامل استانداردســازی شــوند. البته با 
جمــع آوری بخاری های نفتی و با کمک دولت، 
می توان بخشی از این اعتبارات را صرف تجهیز 

هنرستان ها کرد.
رخشانی مهر همچنین افزود: امســال اعتبارات 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
۱۰۰ درصد افزایش یافت به طوری که توانستیم 

یک و نیم برابر سال گذشته مدرسه بسازیم.

شهری

رئیس پلیس راهور خبر داد
تشدید برخورد پلیس با خودرو های 

مسافرکش پالک شهرستان
 باشگاه خبرنگاران جوان    رئیس پلیس راهور 
گفــت: ورود خودرو های پالک شهرســتان برای 
مسافرکشی تخلف اســت و با متخلفان برخورد 
خواهد شــد. ســردار هادیان فر با اشاره به اینکه 
تعداد ورود خودروهای پالک شهرستانی به تهران 
در فصل تابستان نســبت به سایر فصول بیشتر 
است، افزود: براساس ابالغیه پلیس راهور تهران، 
باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود خودرو های 
پالک شهرســتانی در فصول مختلف پیش بینی 
شــود. وی درباره خودروهای دارای پالک  ُرند نیز 
گفت: براساس آخرین بررسی ها مشخص شد که 

بخشی از این پالک ها فتوشاپ بوده است.
رئیس پلیس راهور با اشاره به عرضه پالک های ُرند 
برای برخی از خودر وهای لوکس گفت: براســاس 
ابالغیه پلیس راهور در سال 9۰ پالک های ُرند به 
صورت رندومی باید توزیع می شد که بر اساس آمار 
این پالک هــا هم روی خودرو های معمولی و هم 

روی خودرو های لوکس نصب شده است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

نگاه اجتماعی

 اکرم شاهد،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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پادشاه عربستان مجبور به عذرخواهی از ترامپ شد

سیر صعودی ذلت
  جهان/ مهدی خالدی   پس از آنکه هویت سعودی فرد مهاجم 
به پایگاه نظامی آمریکا در فلوریدا مشخص شد، »دونالد ترامپ« از 
تماس تلفنی »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی با او در این باره 
خبر داد؛ موضوعی که از آن به حقارت شاه سعودی که تالش دارد 
خود را به عنوان ام القری جهان اسالم معرفی کند در مقابل غرب 
تعبیر شــده است. این اقدام شاه سعودی پس از آن صورت گرفت 
که مقامات آمریکایی اعالم کردند تیراندازی در پایگاه هوایی دریایی 
»پنساکوال« در ایالت فلوریدا که شامگاه شنبه روی داده و دستکم 4 
کشته و 8 زخمی برجای گذاشت توسط یک دانشجوی عربستانی 
صورت گرفته است. مظنون که به ضرب گلوله مأموران پلیس کشته 
شد یک عضو نیروی هوایی سعودی است که در دوره آموزشی این 

پایگاه شرکت می کرد. 
رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر خود در باره تماس ملک 
سلمان نوشت: » شاه سعودی  با من تماس گرفت تا تسلیت صمیمانه 
خود را ابراز داشته و با خانواده و دوستان نظامیانی که در حمله ای که 
در پنساکوال در فلوریدا کشته و مجروح شدند، ابراز همدردی کند.« 
پادشاه سعودی همچنین به سازمان امنیت این کشور دستور داده 
تا درباره این ماجرا با سازمان های آمریکایی همکاری کند. اقدام شاه 
سعودی در برقراری تماس فوری با ترامپ و ابراز همدردی با وی در 
این مسئله تعجب بسیاری از ناظران بین المللی را به همراه داشته 

اســت. بسیاری از تحلیلگران با اشاره به این موضوع که جنگ های 
ویرانگر و تجاوزکارانه دو دهه اخیر ایاالت متحده در سرزمین های 
عمدتا مسلمان نشین خاورمیانه بیش از هشتصد هزار تن را به کام 
مرگ فرستاده و این در حالی است که رؤسای جمهور آمریکا هیچ 
گاه از مردم منطقه عذرخواهی نکرده اند این اقدام بن سلمان را اوج 

حقارت و وابستگی به غرب تعبیر کرده اند.
البته این یک روی ســکه اســت چراکه به رغم تالش همه جانبه 
سعودی برای جا کردن خود در دل سردمداران کاخ سفید محیط 
داخلی آمریکا هر روز نسبت به همکاری واشنگتن با ریاض بد بین تر 
می شود.  کمتر از یک سال پیش بود که »جرالدو ریورا« کارشناس 
و مجری با ســابقه آمریکایی در شبکه »فاکس نیوز« با ورشکسته 
دانســتن سیاســت آمریکا در قبال ایران گفت: ما در خاورمیانه 
دشمنمان را عوضی گرفته ایم؛ دشمن واقعی ما در منطقه عربستان 
اســت نه ایران. او کــه یکی از حامیان سرســخت دونالد ترامپ 
محســوب می شود، گفت: شکی نیست که کل سیاست ما درباره 
ایران، سیاستی ورشکسته اســت. تجربه من از دهه ها پوشش و 
مخابره گزارش ها درباره جنگ ها، اذیت و  آزار و اقدامات شــرورانه 
نشــان می دهد، ربایندگان هواپیماها در حمالت ۱۱ ســپتامبر 
ســعودی بودند، آن ها داعش هستند، آن ها القاعده هستند، آن ها 

الشباب هستند. این سعودی  است که مشکل واقعی است. 

اظهارات ریورا البته چیز عجیبی نیست. پیش از این نیز بسیاری از 
کارشناسان و حتی مقامات آمریکایی در اظهار نظرهای مشابه بر 
این نکته که سعودی دشمن و نه متحد آمریکاست تأکید کرده اند؛ 
اما انگار دالرهای نفتی سعودی چشم و گوش مقامات کاخ سفید 
را بر این حقیقت بسته و آن ها همچنان با هدف تیغ زدن بیشتر 

ریاض این موضوع را کتمان می کنند. 
پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر که در رأس آن شهروندان سعودی 
قرار داشــته و نزدیک به 3 هزار شهروند آمریکایی را به کام مرگ 
فرستاد حال تیراندازی عنصر سعودی به روی نظامیان آمریکایی 
دوبــاره همه نگاه ها را به نوع همکاری میان واشــنگتن با ریاض 
دوخته، به طوری که بار دیگر برخی مقامات آمریکایی خواســتار 
پایان شــراکت با ریاض شده اند . در همین زمینه »ریک اسکات« 
فرماندار ســابق فلوریدا نیز در اشاره ای ضمنی به سعودی گفته 
است: برخی از کشورهایی که نظامیانشان در خاک آمریکا آموزش 
می بینند، خواستار صدمه زدن به ما هستند و دلیلی برای آموزش 

آن ها وجود ندارد؛ ما باید در این زمینه تجدید نظر کنیم. 

حمله پهپادی به منزل 
مقتدی صدر تکذیب شد

باشــگاه خبرنگاران: وزارت دفاع عراق با 
صدور بیانیه ای اعالم کــرد که ادعای حمله 
پهپادی به محل اقامت رهبر جریان صدر در 
منطقه »الحنانه« در نجف اشرف صحت ندارد.
برخــی منابع رســانه ای نزدیــک به جریان 
صدر عراق روز گذشــته از حمله پهپادی به 
مقــر مقتدی الصدر در منطقــه »الحنانه« در 
نجف اشــرف خبر داده بودنــد. منابع عراقی 
بــه نقل از نیــروی هوایی این کشــور اعالم 
کردند پهپاد مهاجم، اســرائیلی بوده اســت.

این اقدام در حالی بود که شــب قبل آن نیز 
مهاجمان ناشــناس در میدان الخالنی و پل 
الســنک بغداد، اقدام به تیرانــدازی کرده و 
بیش از 30 نفر از معترضان عراقی را به کام 
مرگ فرستاده اند. همزمان با این تحوالت اما 
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال 
تحریم بر چهار مقام عراقی از جمله سه تن از 

رهبران حشدالشعبی خبر داد. 

نشست خبری »تشریح 
وضعیت رهبر شیعیان نیجریه 
و تبیین برنامه های حمایتی«

قدسنا: با توجه به اینکه شیخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبــر مظلوم و مجاهد شــیعیان نیجریه، با 
وجود بیماری شــدید در حبس به ســر می 
برد، کانون همبستگی فرزندان شاهد در نظر 
دارد به منظور حمایت از این پدر 6 شــهید 
و زمینه سازی آزادی و درمان ایشان، نشست 
خبری »تشریح وضعیت رهبر شیعیان نیجریه 
و تبیین برنامه های حمایتی« را با حضور سهیال 
زکزاکی)دختر شــیخ ابراهیم زکزاکی(، دکتر 
ناصر)پزشک معالج ایشان از نیجریه( و حسن 
باال)مسئول دفتر شیخ زکزکی( امروز  برگزار 
کند. این نشست در محل کانون همبستگی 
فرزندان شاهد )تهران، میدان فاطمی، خیابان 
فتحی شــقاقی، روبه روی خیابان جهان مهر، 

پالک 9۱، طبقه 3( برگزار می شود.

  مذاکره شیخ نشین ها
 ابراز امیدواری قطر نسبت
 به گفت وگوها با عربستان

 مهر: وزیر خارجه قطر در سخنانی با اعالم 
انجام برخی گفت وگوها با مقامات سعودی، 
نسبت به نتایج مثبت این گفت وگوها ابراز 
امیدواری کرد. وی همچنین از دولت کویت 
که نقش میانجی را در این گفت و گوها ایفا 
کرده اســت قدردانی کرد. گفتنی اســت 
که کشورهای ســعودی، امارات، بحرین و 
مصرروابط دیپلماتیک و تجاری خود را با 
این کشور کوچک اما بسیار ثروتمند عرب 
در ژوئن ۲0۱۷ قطع کردند. این در حالی 
است که قطر تمام این اتهام ها را رد کرده 
و کشــورهای همســایه را به تالش برای 
محدودسازی حاکمیت خود متهم می کند.

 لبنان و طنز تلخ حریری
لبنان، عروس خاورمیانه، این روزها با اوضاع سخت و پیچیده ای دست به گریبان 
است. اعتراضات مردمی این کشور که از اواسط مهرماه در پاسخ به عدم موفقیت 
دولت لبنان در یافتن راه حل برای بهبود وضعیت اقتصادی شکل گرفته بود، ۷ 
آبان با استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری، وضعیت پیچیده ای به خود 

گرفته و لبنان را با نوعی از خأل قدرت روبه رو ساخت. 
باید توجه داشت بحران لبنان همانند تحوالت عراق دارای زمینه های اقتصادی و 
اجتماعی است که ریشه در فساد و عدم کارآیی نظام های سیاسی دو کشور دارد. 
البته فســاد موجود در ارکان دولت لبنان ریشــه دارتر و قدیمی تر از عراق است. 
از هنگامی که طرف های لبنانی پس از ۱۵ســال جنگ داخلی در اواخر دهه 60 
شمسی )۱368( بر مبنای »پیمان طائف« بر سر شکل جدید نظام سیاسی در این 
کشــور به توافق رسیدند، ریشه این نوع ساختار فساد زا ایجاد شد. بر مبنای این 
پیمان اختیارات از رئیس جمهور مســیحی سلب و به نخست وزیری اهل سنت 
واگذار گردید. از آنجا که این توافق در عربســتان منعقد شد، دولت سعودی تمام 
تالش خود را به کار بســت تا فردی وابسته به خود را در مقام نخست وزیری که 
عمالً تمام قدرت اجرایی را در اختیار دارد، بگمارد. به همین دلیل پس از امضای 
توافق یاد شده، رفیق حریری پدر نخست وزیر کنونی با کمک ریاض به قدرت رسید 
و دوره ای که از آن به بازســازی پس از جنگ یاد می شــود، آغاز شد. اما در واقع 
همین زمان بود که فساد مالی و سیاسی به شکل بسیار گسترده در لبنان نهادینه 
شد. وام های کالن خارجی پرداخت شده به بیروت عمالً در راستای منافع شخصی 
و اهداف سیاسی حیف و میل شده و تنها دستاورد آن مقروض تر شدن لبنان بود. 
اکنون دیون خارجی بیروت به حدی رسیده که به قول خود لبنانی ها هر نوزاد در 

این کشور با ۱0 هزار دالر قرض به دنیا می آید.
 در مقابــل دریافت رقم های کالن وام خارجی عمالً هیچ کار اقتصادی نشــده و 
لبنان در حوزه برق، آب و خدمات شهری وضعیت خوبی ندارد. این مسائل زمینه 
نارضایتی مردم را فراهم آورده و بنابر این طبیعی اســت که شهروندان در راستای 
مطالبه از رهبران و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی به خیابان ها بیایند. اما در یکی 
دو ماه گذشته شاهد تحوالت ویژه ای بودیم، به این معنی که برخی شخصیت ها و 
جریان های سیاسی لبنان که خود در معضالت ایجاد شده نقش اصلی را داشتند در 
صدد هستند با منحرف کردن مسیر خواسته و شعارهای معترضان، موضوع خلع 

سالح مقاومت را دنبال کنند. 
در حالی که همه در لبنان از اقدامات حزب اهلل و به ویژه شاهکار آن در آزادسازی 
خــاک جنوب لبنان حمایت می کنند، طرف های خارجی از جمله، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با همراهی انگلیس، فرانسه و عربستان سعودی سعی در منحرف کردن 

شعارها داشته و وضعیت بن بست سیاسی را در لبنان ایجاد کرده اند.
اکنون نیز اگرچه نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در آخرین اظهار نظر حمایت خود را 
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  در اعتراض به روند برگزیت خبرگزاری فرانسه خبر داد تودهنی مقام یمنی به سعودی ها
»الجبیر« کیست که بخواهد 

برای ما تعیین تکلیف کند
 آغاز دوباره مذاکرات

 آمریکا و طالبان در قطر
یک دیپلمات ارشد انگلیس 

در واشنگتن استعفا کرد
فارس: وزیر اطالع رسانی یمن اظهارات وزیر 
مشاور عربستان درباره امکان حضور انصار اهلل 
در آینده سیاســی یمن را در راستای تالش 
مذبوحانه سعودی ها برای فرار از پیامدهای 
تلخ شکســت در تجاوز نظامی علیه یمن و 
مداخله در امور داخلی کشــورش توصیف 
کرد. »ضیف اهلل الشامی« در صفحه توییتر خود 
نوشت: از جمله دستمایه های تمسخر در جهان 
موجودی به نام الجبیر است که سعی می کند 
استخوان های درهم شکسته سعودی در پنج 
سال گذشته توسط قهرمانان یمنی را ترمیم 
کند.  الجبیر روز جمعه از امکان مشــارکت 
انصــار اهلل در آینده یمن ســخن گفته بود.

ایرنا: خبرگزاری فرانســه بــه نقل از یک 
منبع آمریکایی از شــروع دوباره مذاکرات 
آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر 
خبر داد. مذاکرات میان دو طرف که پیش 
از این هشــت دور برگزار شده بود در ماه 
سپتامبر)شهریور( ۲0۱9 از سوی مقامات 
آمریکایی و به دلیل آنچه دســت داشتن 
طالبان در یک انفجار انتحــاری در کابل 
خوانده شــده بود متوقف شد. با این حال 
ترامپ به تازگی در سفر خود به پایگاه بگرام 
در افغانستان که با حرف و حدیث های زیادی 
همراه بود، رســماً اعالم کرد طالبان آماده 
آتش بس و شــروع مجدد مذاکرات است.

تابناک: یک دیپلمات ارشــد انگلیس در 
واشــنگتن در اعتراض به سیاســت ها و 
رویکرد دولت کشــورش در قبال خروج از 
اتحادیه اروپا استعفا کرد. »الکساندرا هالهال« 
مشاور برگزیت سفارت انگلیس در واشنگتن 
با بیان اینکه ادامه این کار »به لحاظ شخصی 
غیرقابل تحمل و به لحاظ حرفه ای غیرقابل 
دفاع« است، متن استعفایش را تقدیم کرده 
اســت. »بوریس جانســون«، نخست وزیر 
انگلیس قصد داشت تا 3۱ اکتبر لندن را با 
توافق یا بدون آن از اتحادیه اروپا خارج کند 
که با مخالفت پارلمان سرانجام مجبور شد 

تمدید مهلت برگزیت را بپذیرد.
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ - ﹝︣﹙﹥ اول
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹐ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹇︭︡ دارد در ا︗︣ای ﹝﹀︀د ️﹋︫︣ ﹤﹊﹠ا ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️، ارا︲﹩  ﹝﹢رد  ︣ای ا︗︣ای︋  ︣︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک︋  ﹡﹢ه︠ 
﹡﹫︀ز ︗️ ا︗︣ای ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آ︋︨︣ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ︫ــ ️︋︣︑ ︣﹫︡ر﹥  وا﹇︹ در ﹇︧﹞︐﹩ از ارا︲﹩  ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︋︀﹨﹠︣ ٢٠ 
آن ︫︣  ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١۴۴ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ( ٣۶ ﹝︐︣ ︵﹢ل و ︻︣ض ︣﹛ ۴ ﹝︐︣ ) را ﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ︗ ﹏️ ︋︣﹇︣اری ﹆﹢ق 
ار︑﹀︀﹇﹩ ︑﹞﹙﹉ ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ﹝︐︣م و ︀︮︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︎﹑ک ︔︊︐﹩ ٧٣ ﹁︣︻﹩ از ٢٢٧ 
ا︮﹙﹩  ︩︋﹉ ار︋︺﹥ ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ ﹝﹢︨ــ﹢م ︋﹥ ارا︲﹩ ﹫﹩ آ︋︀د ﹋﹥ ارا︲﹩ آ﹡︀ن در ﹝︧ــ﹫︣ ︎︣وژه ﹝︢﹋﹢ر ﹇︣ار 
دارد ، د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آورد ︑︀ ︗️ ا︗︣ای ﹝﹆︣رات  ﹝︀ده ٣ ﹐﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︀را﹜︢﹋︣ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝﹙️ " ۵ روز" 
از ︑︀ر درج ا﹟ آ﹎﹩ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗️ ︑﹢ا﹁﹅ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹇﹫﹞️ ︻︀د﹜﹥ روز 
﹙﹢ار   ︋– ︪︡﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩︫  ارا︲﹩ ﹝﹢︮﹢ف︋ 
و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف – ︑﹙﹀﹟ ٣٨۶۶٣٣٢٧-٠۵١ و ︀ ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹁︣﹝︀﹠ــ︡. ︲﹞﹠︀ ﹞ ﹟﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︙﹡︀﹠︐ــ︣م ︀︮ ︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︸︣ف ﹝﹙️ ا︻︴︀﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹠﹞︀︋ ﹩﹞ ︡﹠︀︧ــ︐﹩ 
﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹉ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ر︨ــ﹞﹩ داد﹎︧ــ︐︣ی  ︀︀ن ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر) ﹡︧ــ︊️︋  ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹝︀ه (︎︦ از︎ 
در ر︫ــ︐﹥ ﹋︪︀ورزی (︋︺﹠﹢ان ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ﹝﹠︐︉) ا﹇︡ام ︑︀ در ﹝︺﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝﹠︐︉ ا﹟ ︫︣﹋️ و ︲﹞﹟ ︑︺﹫﹫﹟ 
﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹇﹫﹞️ ︻︀د﹜﹥ ارا︲﹩ ا﹇︡ام  ︀زد︡ و ﹡︧︊️︋   ︋﹏﹞ ︀ر︫﹠︀︨﹩ از﹋ ️﹫﹨ ︉﹛︀﹇ ︀ر︫﹠︀س ﹝︣︲﹩ ا﹜︴︣﹁﹫﹟ در﹋
﹐زم ︋︺﹞﹏ آور﹡︡. ︡︋﹩ ا︨️ در︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥، ا︤﹎︀﹡ ️﹋︫︣ ﹟︣ از ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀ت ︋︺︡ی از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ 

ذ︭﹑ح ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

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

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣ــ﹛ ︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد ا︗ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ در ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ﹝﹏ ﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟  ︫ــ︡ه ︗ــ️ ﹝︡وده ︣م 
 ﹩ا︗︣ا ﹜︐︣ا︋︣ ١١٠ ﹝﹢رد آ  ︋﹩︧﹝ ــ︀ل︫   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ﹝︴ ︣︱︣ت ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م︋ 
﹝﹠ــ︡رج در ︗︡ول آ︐ــ﹛ ﹝﹆︀د︣ ا︗︣ا﹩ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︡ 
︫ــ︣ا︳ ( ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ) وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡، ︲﹞﹠︀ ︲﹞︀﹡️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ︫︡ه ﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ل١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︼﹚︊﹞
︀ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت   ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︀ی ا︗︣ا﹨ ️ ︣ا︳ ︻︊︀ر︑︧️ از: ارا﹥ رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫  ︡ا﹇﹏︫ 

و ﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡﹫︀﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن .
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٩/٢١ ︲﹞﹟ 

 http://sem.aqr-harimeharam.org ﹩︐﹡︣︐﹠︣ا︗︺﹥ ︋﹥ آدرس ا﹞
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀(︑﹙﹀﹟ ٣١٣٠۵٢۴٣-   ٣٢٢۵٧٠٨۵ ٠۵١  ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در 

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۵

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴۶٨٢٣/٧۶٨ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  162FMI-2M*NBF011178و 
NBF***150H9307980 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙ــ﹩ ﹁ــ︣زان 

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

/ع
۹۸
۱۱
۳۰
۶

دی
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 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ا︣ا﹡︀ ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ︋﹥ 
ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨۴٣٧٨/٧۶١ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر NFA١٠٣٩۵٢٨ و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ 
 ﹩﹝﹁ا  ﹟﹫︧  ️﹫﹊﹛︀﹞  ﹤︋NFA***١٢۵A٨٨۵١۴٢٨
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ را﹡﹠︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣٢٨٧۶٩٧ 
︋﹥ ﹡ــ︀م ﹝︭︴﹀﹩ ︺﹆﹢︋﹩ ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹞︡ ︨ــ︺﹫︡ 
﹝﹀﹆ــ﹢د   ۴٠۵١٧۵۵٧٣٨ ﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 

︀︫ــ︡ . ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۳۰
۸

آگهي فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︣︵ از  را   ﹏ذ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹨︀ی   ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ در  ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن  ︫︨︣︀زی  و  راه   ﹏﹋ اداره 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡ارک و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در﹞ ، ︳ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا

 ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ، آن ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس

ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

وا﹎︢اری ︠︡﹝︀ت ︠﹢درو﹩ ( ٢٣ د︨︐﹍︀ه) ︗️ ﹝︀﹝﹢ر︐︀ی درون ٩٨/٣٤
︫︣ی و ︋︣ون ︫︣ی اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ١١،٢٢٤،٢٩١،٢٧٢
ر︀ل

٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٧٤

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹜﹫︡و﹝︀ ︗﹢ا﹨︣ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢۶۴٢ و 
١٠٣٨٠۵٨۴۵١٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡: 
︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️

︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ا ﹉ ︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س
 ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ﹁﹫︣وزی︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋٠٩۴٢٩٩٧۴٢۵ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︣ز﹋︀ر︋   ︋︡﹝﹞ آ﹇︀ی

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ١٠۶٣١٩٣٧٨٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت
︠︀﹡ــ﹛ ز﹨ــ︣ه ا︻︷﹛ ︵﹫︊﹩ ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣١٣٧٣۴۴١ آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡﹝︖﹫︡ ﹝︧ــ﹠﹩ ﹝﹢︨ــ﹢ی ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ 
٠٩۴٣١٨۶١۵٣ آ﹇︀ی ︨﹫︡﹝︧ــ﹟ ﹝︧ــ﹠﹩ ﹝﹢︨ــ﹢ی ︋﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴١٨۵۵۶۵١ آ﹇ــ︀ی ﹞ ︡﹝﹞︡ی 
﹨︀︗︣ی ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٧٧۵۶۴۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب 

.︡﹡︡︣د﹎
﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان، ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥  ︋︀ ︔︊️ ا﹟ ﹝︧︐﹠︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و︮ 
 ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫ ﹉﹫﹡︀ب ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ در ︨﹢ا︋﹅ ا﹜﹊︐︣و︐﹡︀ب ︋︀زرس ا︐﹡︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر، ا﹫︓﹋

﹝︣﹇﹢م ︔︊️ و در ︀︎﹍︀ه آ﹎﹩ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س ﹝﹫︊︀︫︡.
︪︡﹞ و ﹝﹣︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋

۹ع
۸۱
۱۲
۷۶

︋︣گ ︨︊︤ ،︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ ،︨﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢درو ︨﹢اری 
آزرا ﹝︡ل ٢٠٠٩ ︋﹥ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۴ 
ا︣ان ٩٩٣د٣۶︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر G۶DB٨A١٩١٣٩٧ و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋KMHFC۴١D٢٩A٣٧٣۴︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨٧﹝︫
︧ــ﹫﹟ ︮︀د﹇ــ﹩ ﹝﹆ــ︡م ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

︀︫ــ︡ . ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۱۱
۳۳
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۳۱
۵

فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍ــ︡اری و 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋ 
 ﹤ ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀ (ع) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧۴، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫۶٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ - ﹝﹫︡ان  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

︀ (ع)  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ا﹝︀م ر︲
٩٨/٩/١۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٣٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٠/٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۱۱
۳۳
۰

فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز و ︵︊ــ ﹤﹫︑ ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م  ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︫  ︾ــ︢ای︋ 
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧٣، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ - ︀ر راه  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑   ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٣٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٠/٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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