
 

زینب کبریh ؛ بانویی که صاحب اندیشه بود
 معارف    حدود دو ســال و نیم پس از واقعه جانگداز گفت وگو با خانم دکتر کامرانی درباره منزلت و شخصیت علمی عقیله بنی هاشم

عاشــورا، حضرت زینب کبری)س( رحلت کرد؛ بانوی 
قهرمانــی که پس از شــهادت برادر بزرگــوارش، امام 
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»رادوشوویچ« در گفت و گو با قدس: در گفت وگو با حبیب اسماعیلی مطرح شد گفت وگو با روح اهلل رشیدی

 :jامام سجاد
عمه جان تو عالمه اى 

هستى بدون اينكه 
معلم داشته باشى 

و فهميده اى هستى 
بى آنكه كسى 
مطالب را به تو 

فهمانده باشد. 
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کرونا و نفت علیه  بورس

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

۱- مقامات وزارت بهداشــت، ســتاد ملی مقابله با کرونا، بیمارستان ها، درمانگاه ها، 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایثارگرانه برای مقابله با کرونا تالش می کنند. رهبر 
فرزانه انقالب، مراجع و علما با تأیید اولویت سالمت مردم و رعایت دستورات بهداشتی 
بر معنویت و دعا به عنوان نیاز این روزهای امروز مردم با پرهیز از تجمع و مراسم  تأکید 

دارند . دستگاه های دولتی و حاکمیتی...

 روزهای کرونایی؛ 
خوب، بد، زشت!

تولید 97 درصد نیاز داخلی در کشور

داروی ایرانی را با اطمینان خاطر مصرف کنید

 اقتصاد  طالی سیاه در سراشیبی سقوط 
قرار گرفت تا متأثر از این ســقوط، ترمز 
بورس هم کشیده شــود؛ بورسی که در 
یکی دو ماه گذشته راه خود را از مشابهان 
جهانی خود جدا کــرده و قله 550هزار 
واحدی را در کمال آرامش طی کرده بود.
در نتیجه عدم توافق اوپک و روسیه برای 
کاهش تولید و کاهش قیمت از ســوی 
عربستان، روز گذشته قیمت جهانی نفت 
30درصد افت قیمت را به خود دید و هر 
بشکه نفت برنت به 3۱/02 دالر رسید که 
به گفته تحلیلگران این قیمت پایین ترین 

ســطح از چهار سال پیش تاکنون است. 
در پی تداوم کاهش قیمت طالی سیاه، 
بورس هم دیروز روند نزولی هفته جاری را 
ادامه داد و به کانال 530هزار واحد سقوط 
کرد.تــا پیش از این ســقوط و در حالی 
که کرونای چینی تمام بورس های جهان 
را به ورطه ســقوطی سهمگین انداخته 
و از ابتدای شــیوع ویروس تاکنون باالی 
۱/5هزار میلیارد دالر از ارزششــان را از 
دست داده اند، بورس تهران خالف جهت 
جریان دریای بازار جهانی سرمایه، حداقل 
20درصد رشــد به خود دیــد. هر چند 

در حدود هشــت ماه گذشته، نقدینگی 
قابل توجهی هم راهی بازار بورس شده بود 
و به نظر می رسید این سیل نقدینگی در 
تقویت بورس مقابل کرونای چینی مؤثر 
واقع شده است. ضمن اینکه با رشد نرخ 
ارز در ماه های اخیر، ســود شــرکت های 
صادرات محور افزایش یافت و شاخص کل 
را در تمام روزها سبز نشان داد. نفت برای 
اقتصاد ایران کاالیی استراتژیک است که 
قیمت جهانی آن عالوه بر تأثیرپذیری از 
عوامل متعدد، بر کاالها و بازارهای مختلف 
تأثیر می گذارد و در این میان هر  نوسان 

قیمتی در بازار جهانــی نفت به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، بورس و صنایع 
بورســی را تحت تأثیر قرار می دهد. بدان 
معنی که ارزش سهام شرکت ها متناسب 
با تأثیرپذیری از نوسان های قیمت نفت، 
دســتخوش تغییر می شــود و در نهایت 
شاخص کل را به رشد و یا افت می کشاند. 
از آن جایــی که اقتصاد ایــران تا حدود 
زیادی نفتی است و طالی سیاه در درآمد 
ایران حدود 70درصد ســهم دارد، طبعاً 
نوسان های قیمت نفت، درآمد نفتی ایران 

را متالطم خواهد کرد...
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پخش برنامه های 
ایام البیض 

حرم مطهر رضوی 
از شبکه 
یک سیما

دستور شورای 
عالی امنیت ملی 
برای تبعیت همه 

دستگاه ها از 
وزارت بهداشت

 بازار سهام پس از صعود اخیر، در سراشیبی افتاد 
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امسال هم 
دو جام را می خواهیم

ترافیک اکران فیلم ها
معضل سال آینده سینما

تجدد ایران 
از مسیر مدرنیته نمی گذرد

فاز جدید دوگانه 
»غنی -  عبداهلل«

مراسم جداگانه تحلیف دو رئیس جمهور افغانستان به طور همزمان برگزار شد

صفحه 1  1398/12/20

فراخوان مناقصه (نوبت دوم) 

اورژانس بيمارستان طالقانى
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۸
۱۵
۶۱
۹

دانشگاه
 بين المللى

 امام رضا (ع)
 ﹤﹫︑ ﹤ در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
﹇︴︺ــ︀ت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︠ــ﹢د از
ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀ــ︡. از ︫ــ︣﹋︐︀ی 
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹤  ︋︣︐︪﹫ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︣دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ آدرس ز ️︀︨

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
(www.imamreza.ac.ir) 

ع ۹
۸۱
۵۶
۷۶

/ع
۹۸
۱۵
۶۷
۹

آ︨ـ︐︀ن ﹇ـ︡س ر︲ـ﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ︑︺ـ︡ادی ︑︖﹫ـ︤ات 
 ︀ ︀﹨ ️ ـ︣﹋ ـ︊﹊﹥ از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از︫  ︨ـ︣ور﹨︀ی︫ 
﹁︣و︫ـ﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ـ︣ا︣︠ ︳︡اری ﹡﹞︀ـ︡. ︗️ ﹝︪ـ︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ 
آ﹎﹩ و ︫︣ا︋ http://dev.aqr.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ـ︀︻️ ١٣:٣٠ روز ︨ـ﹥ ︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٢/٢٧ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ 
 ً︀ ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇︡ام﹠︪ـ﹫︎ ️﹋︀︎ ﹏﹢︑
﹞︀ره  ﹢د.︫  ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋ 

︑﹞︀س ٣٢٠٠١١۶۶-٠۵١ و ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩ 

«﹤﹊︊ ︣ور﹨︀ی︫  ︡ ︑︖﹫︤ات︨  ︣  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»

 ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹞ ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از
︣﹎︤اری  ︣ ا︨ـ︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋   ︋(﹩﹛︀︤ا﹡﹥ ، اوراق ﹝︪ـ︀ر﹋️ ، ر ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ا︨ـ﹠︀د︠ 
 ︀ ︣وژه ﹝︪ـ︣و﹥ ذـ﹏ را از ︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣ـ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︋  ﹝︺︀﹝ـ﹑ت دو﹜︐﹩︎ 
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨ 

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤︋ و

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

آبرسانى به روستاى كالته ياور – برج  و 1
15/683/835/378  365 روز                                    صندل اباد  شهرستان بجنورد  

︨ـ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
︡ا﹋︓ـ︣ ︸︣ف ٣  روز ︎︦ از ا﹡︐︪ـ︀ر آ﹎﹩ از ︵︣﹅ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ـ︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام 

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

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

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول)

ع ۹
۸۱
۵۶
۸۶

( آب نعمت الهى است ، آن را هدر ندهيم )

آگهى مناقصه عمومى با ارزيابى كيفى 

ف
دي

موضوع مناقصه ر
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار به ريال

رتبه و رشته مورد نياز
نوع تضمين شركت در فرآيند 

ارجاع كار

1
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

( CDEفاينانس زون)    24162/486/863/4001/855/000/000در محدوده شهرك شهيد رجائى حد فاصل خيابان مفتح شرقى، خيابان اروند، بلوار حر و خيابان حر 70

5 آب 
از سازمان 
مديريت و 
برنامه ريزى

1. واريز نقدى به حساب 
جارى

شماره100050005بانكى 
پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد

2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت

4. چك تضمين شده بانكى

2
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

(  FGHفاينانس زون)   15135/681/259/1001/587/000/000در محدوده شهرك شهيد رجائى حد فاصل خيابان هاى مفتح شرقى، مفتح شرقى 17، خيابان پورسينا و خيابان مفتح شرقى 23

3
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

( DEFفاينانس زون) 2499/030/058/6001/220/000/000در محدوده شهرك شهيد رجائى حد فاصل خيابان مفتح شرقى-  مفتح شرقى 29، خيابان پورسينا و خيابان موعود

4
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

  ( GHIفاينانس زون) 1592/288/622/9001/153/000/000در محدوده شهرك شهيد رجائى- حد فاصل خيابان هاى مفتح شرقى، كارگر راضى، پورسينا و مفتح شرقى 17

5
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

( IJKفاينانس زون) (مفتح شرقى 23) 2487/677/985/2001/107/000/000در محدوده شهرك شهيد رجائى حدفاصل خيابان هاى مفتح شرقى29، پورسينا 17 و خيابان پورسينا

6
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه  هاى اصلى و فرعى جمع  آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل 

(KLM فاينانس زون) 2074/360/000/300974/000/000از آن در محدوده خيابان كاشانى، خيابان بهجت، خيابان كامياب و بلوار طبرسى جنوبى

7
اجراى عمليات يكپارچه تامين منابع مالى و اجراى شبكه هاى فرعى جمع آورى و انتقال فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهاى حاصل از آن 

( JKLفاينانس زون) 832/104/141/000551/000/000در محدوده شهرك شيرين

 ️﹁︀در  http://iets.mporg.ir﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ ــ︣﹋️ اب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ ︡︀ در︨  ﹢د︗﹥ ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩      ٣- ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر ٩٨/١٢/٢٠ ﹜︽︀️ ٩٨/١٢/٢٧ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡        ٢- ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر :︋  ﹋︀ر﹁︣﹝︀ :︫ 
 ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۶- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر    .︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟،﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠،︪︡﹞ : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀︎ ﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ -۵     .︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۵:٢٠ ) ﹝﹢رخ ٩٩/١/٢٠︀︎ : ︫︡ه ﹏﹫﹝﹊︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز﹢︻ ️﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ   .︫︡︀︋ ﹩﹞

︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ .   ٨- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.      ٧- ︎︦ از ا﹡︖︀م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︀︨ ، ︳︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥)﹋︐︊
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب 

ع ۹
۸۱
۵۶
۶۶

︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︫︣

سالروز وفات حضرت زینبh را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 8



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

روزنامـه صبـح ایـران

آیت اهلل رئیسی: حفظ سالمت کادر پزشکی ضروری است  فارس: رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قوه قضائیه گفت: حفظ سالمت کادر پزشکی ضروری است و مسئوالن با اولویت و سرعت 
نسبت به جبران کاستی ها و پشتیبانی از این سربازان خط مقدم جبهه اقدام کنند. آیت اهلل رئیسی بار دیگر به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مربوط به احتکار تأکید کرده و گفت: اگر محرز شد کاالیی 

احتکاری است، لزومی به پلمب انبارها وجود ندارد و آن کاال باید سریعاً تحویل مراجع ذی ربط شود تا سریع و عادالنه بین مردم توزیع شود.

 سیاســت/مینا افرازه   دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشــورمان که در رأس 
یک هیئت سیاسی و دیپلماتیک به عراق 
ســفر و با مقام های بلند پایه این کشور 
دیدار و گفت وگو کرده بود، روز گذشــته 

به تهران بازگشت.
ایــن ســفر در حالی صــورت گرفت که 
دیدارهــای مقام هــای دیپلماتیک اغلب 
کشــورها به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
لغو شــده اســت، با این حال مهم ترین 
مسائل مشــترک ایران و عراق و بررسی 
روابط دوجانبــه بر اهمیت 
و لــزوم ایــن ســفر افزود. 
علی شــمخانی پیش از این 
درباره این ســفر گفته بود: 
در این ســفر بــا مقام های 
از  عراقی و رهبران سیاسی 
همه طیف های شیعه، اهل 
ســنت و ُکرد درباره اوضاع 
سیاســی، امنیتی و توسعه 
روابط گفت وگو خواهد کرد. 
جمهــوری اســامی ایران 
تشکیل  خواســتار  همواره 
دولتی قوی و باثبات در عراق 
بوده و حضور دولتی قوی در 
عراق را در راستای منافع و 

امنیت خود نیز می داند.
از سوی دیگر، مسائل داخلی کشور عراق 
و اســتعفای نخســت وزیر این کشور نیز 
سبب شد برخی شــایعه دخالت ایران در 
این مســئله را مطرح کنند که با تکذیب 

مقام های عراقی روبه رو شد. 
محمد توفیق عاوی پس از معرفی خود 
به عنوان نخست وزیر عراق توسط رئیس 
جمهور این کشــور، وعده داد که در مدت 
یک مــاه بتواند دولت جدید را تشــکیل 
بدهد، اما با گذشــت این مدت عاوی در 
تشکیل کابینه موفق نبود و بدین ترتیب 
استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. 
در همین رابطه، شمخانی در دیداری که 
با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشبرد 
امور عراق داشت، بر ضرورت استقرار سریع 
دولت مورد نظر مردم در این کشور تأکید 
کرد و گفت: اخبار و اطاعات دقیق حاکی 
از آن است که محور غربی- عبری- عربی 
تمام تاش خود را برای به ثبات نرسیدن 
وضعیت عراق به کار گرفته است. مرجعیت 

در عراق همواره رکن اصلی اتحاد و انسجام 
ملی بوده و در شرایط حساس به درستی 
نقشه راه را برای سیاسیون و مردم ترسیم 

کرده است.
شــمخانی در این ســفر عاوه بــر دیدار 
با مقام هایــی چون برهــم صالح؛ رئیس 
جمهوری، عادل عبدالمهدی؛ رئیس دولت 
پیشبرد امور، با سران و رهبران جریان های 

سیاسی عراق نیز دیدارهایی را داشت.

 نخستین سفر رسمی مقام ایرانی 
پس از شهادت سردار سلیمانی

ســفر شــمخانی به عراق، نخستین سفر 
رســمی یک مقام ایرانی به عراق پس از 
شهادت سردار سلیمانی بود و به نظر می 
رسد این سفر در راستای هماهنگی بیشتر 
بیــن روابط ایران و عراق و دســتیابی به 
اهداف مشــترک دو دولت پس از شهادت 
سردار سلیمانی صورت گرفت؛ موضوعی 
که »هشــام الهاشمی«، کارشــناس امور 
سیاسی و امنیتی عراق نیز در توییتی در 
این باره گفته است: »شمخانی با هدف پر 
کردن شکاف ها در پرونده سیاسی به عراق 
آمده است، شکافی که نبود سردار سلیمانی 

آن را ایجاد کرده است«.

 خروج نظامیان آمریکایی؛ 
محور رایزنی ها

با توجه به اینکه پس از شــهادت سردار 
سلیمانی توســط آمریکایی ها، پارلمان 
عراق تصمیم به اخراج نیروهای آمریکایی 
از عــراق گرفــت، با این حــال نیروهای 
آمریکایی همچنان به دخالت های نظامی 

و سیاســی خود در عراق و منطقه ادامه 
می دهند. بدین ترتیــب ضرورت خروج 
نظامیــان آمریکایی از عــراق نیز یکی از 
محورهای دیدار شمخانی با مقام های این 
کشور بود و وی در دیدار با »فالح الفیاض« 
مشاور امنیت ملی نخســت وزیر عراق از 
اقدام مجلس و دولت عــراق در تصویب 
و پیگیری قانــون خروج نیرو های نظامی 
خارجی از عراق تشکر کرد و افزود: دولت، 
نیرو های مســلح و مردم شجاع عراق در 
مبارزه موفق و قهرمانانه با تروریست های 
داعش و گروه های تکفیری نشان دادند که 
بــرای تأمین امنیت خود نیازی به حضور 

نیرو های نظامی خارجی ندارند.
امــا مبــارزه با تروریســم و گــروه های 
تکفیری و ضرورت هوشــیاری نسبت به 
خطر بازگشــت داعش به عــراق، از دیگر 
موضوعاتی اســت که خطر آن با توجه به 
افزایش تحرکات برخی دولت ها و گروه ها 
در منطقه بیشتر آشکار می شود. موضوعی 
که رئیس جمهور عراق نیز بر جدی بودن 
خطر بازگشت داعش تأکید کرد و با اشاره 
به اهمیــت و ضرورت گســترش روابط 
دوجانبــه و تقویت همکاری ها بین تهران 
و بغــداد در زمینه های مختلف به ویژه در 
مبارزه با تروریســم و افراط گرایی افزود: 
عمق روابط تاریخی و منافع دو کشور مسیر 
پیش رو را برای رسیدن به نقطه مطلوب 

فراهم کرده است.
برهم صالح با بیان اینکه شــهادت سردار 
ســلیمانی و ابومهــدی المهندس ضربه 
سنگینی به محور مقاومت بود، بر مبارزه 
مداوم با دشــمنان مقاومت تأکید کرد و 

افزود: در این راه ســخت، ایران همواره یار 
و همراه دولت و ملت عراق بوده است و ما 

قدردان دولت و ملت ایران هستیم.

 اعالم آمادگی برای همکاری خوب 
با دولت آینده عراق 

با تمام این تفاسیر، برخی سعی بر این دارند 
تا ارتباطات تنگاتنگ و گسترده میان ملت 
ایران و عراق را به حاشیه برده و جمهوری 
اسامی ایران را به دخالت در امور داخلی 
عراق متهم کنند و سفر شمخانی به عراق 
را هم در راستای آن عنوان کرده اند، گرچه 
وی در رد این ادعا اظهار کرد: به مسئوالن 
عراقی گفتم ما هیچ دلیل و منفعتی غیر 
از ثبــات، رفاه و امنیت مــردم عراق را در 
ذهن نداریم. بنابراین دلیلی نمی بینیم که 
دخالت کنیم. خود عراقی ها رشید، بالغ و 
صاحب حکومت و قــادر به اداره وضعیت 
عراق هستند و نیازی به دخالت ما نیست.

این اتهام زنی ها علیه کشــورمان در حالی 
است که ردپای دخالت و نفوذ آمریکایی ها 
برای عدم تشکیل کابینه به وضوح مشاهده 
می شــود؛ مســئله ای که برخی از سران 
گروه های مقاومت نیز نسبت به آن هشدار 
دادند و دیدار شمخانی با سران این گروه ها 
به نوعی در راســتای تــاش برای تقویت 
جبهه مقاومت، احزاب و گروه های وابسته 
آن توسط جمهوری اسامی ایران صورت 
پذیرفت. چنان که حسن هانی زاده کارشناس 
مسائل منطقه ای نیز در مصاحبه ای با یکی 
از رسانه ها در تشریح اقدام های آمریکایی ها 
گفته اســت: با دخالت هایی که آمریکا در 
تشکیل دولت جدید عراق انجام داد، »توفیق 
عاوی« که یک گزینه توافقی میان احزاب 
سیاسی این کشور برای نخست وزیری بود، 
با توطئه آمریکا اســتعفا داد تا عماً بغداد 

بدون دولت باقی بماند.
وی درباره اهداف و اهمیت ســفر شمخانی 
افزود: این ســفر کمک می کنــد تا آمریکا 
نفوذش را برای ایجــاد ناامنی کاهش دهد. 
آمریکایی ها در تاشند تا بار دیگر بی ثباتی و 
ناامنی را در عراق گسترش دهند.  آمریکایی ها 
همچنین تاش می کنند تا دولتی در عراق بر 
سر کار آید که با ایران روابط کمتری داشته 
باشــد. یکی دیگر از اهداف این ســفر آقای 
شمخانی آن است که برای همکاری خوب با 

دولت آینده عراق اعام آمادگی کند.

شمخانی روز گذشته از بغداد به تهران بازگشت

عراق؛ مقصد دیپلماسی فعال ایرانی در کوران کرونا

  رزمندگان ما چطور در مقابل بمباران های شیمیایی از زمین و آسمان مقاومت 
کردند و شــاهد بودم که چطور وقتی شــیمیایی می شد، بچه ها ماسک خود را به 
مجروح می زدند، آن قدر ایثار کردند تا دشمن را شکست دادند این ملت با فداکاری 
و تحمل ســختی های مختلف از این آزمایش هم ان شاءاهلل سربلند بیرون می آید. 

09150009211
 وقتی کرونای چین ظاهر شــد محتکران صدای شان بلند شد چرا ماسک ها به 
جای احتکار سر از چین در می آورد؟ آیا می توان باور کرد بازار منتظر سود کرونا و 

مسئوالن هیچ؟! 09150009278
 چرا در موضوعاتی نظیر کرونا از امتحانات الهی در رسانه ها کامی طرح نمی شود 
مگر امتحانات باها  فقط برای پیشینیان بوده، ضمناً متولیان نظارت کنند برخی 

کاسبان کفتار صفت در پی فرصتند. 09360004139
 من دهه شصتی هستم. زمان ما مدرسه ها فقط به خاطر برف تعطیل می شد، ولی 
حاال، از برف که خبری نیســت. مدارس هم به خاطر آلودگی هوا و کرونا و ... خدا 

رحم کنه به ما! 09350008433
  ما در شهرمان نتوانستیم با ۱۳۵ تماس بگیریم همیشه اشغال است. مسئوالن 
فقط دنبال افراد احتکارکننده ماسک نباشند. عده ای زالو صفت آب پاش پاستیکی 
که مردم برای ضد عفونی نیاز دارند احتکار کرده اند و با قیمت نجومی می فروشند. 
خواهشاً  به مسئوالن مربوط اطاع رسانی شود. پاسکوها با قیمت گزاف دست مردم 

می دهند. 09330008355
  این روزها با این بیماری همه به ارزش پزشــکان و پرســتاران پی بردند خسته 
نباشند اما ما کارگران خدمات شهری و رفتگران و زباله گیرها در جبهه دوم هستیم 

که فراموش شده ایم. 09330000368
  لطفاً مقرر فرمایید در خصوص احقاق حق ۶هزار مالباخته بی پناه رامک خودرو 
از طریق صمت و تعزیــرات و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام مقتضی به عمل 

آورند. 09350001195
 اینکه  رهبری  در فضای  کتابخانه  از پزشکان قدردانی می کنند و دولت  مقابله  با 
کرونا را به  وزارت  بهداشت  سپرده، پیام  روشنی  است  به  آن ها که  کتاب  دکترها را به 
 آتش  می کشند و یا پنجره  فوالدی  را لیس  می زنند که  دوران  خرافات  به سر رسیده 

 و کشور باید با علم  و دانش  اداره  شود. 09150002986
 امسال کشور با شیوع ویروس کشنده و واگیردار کرونا مواجه شده، برای پیشگیری 
متخصصان دوری چند ماهه از اجتماعات را توصیه مؤکد می کنند. یکی از چیزهایی 
که امسال باید حتماً ترک شود مراسم عید دیدنی نوروز است. تلویزیون هم مردم را 
آگاه کند، نه اینکه مرتب از دید و بازدید عید نوروز بگوید! شیرینی و آجیل ممکن 
است آلوده باشد، رو بوسی و دست دادن مطلقاً ممنوع. تبریک گفتن فقط با تلفن. 

در خانه بمانید. 09010009301
  چرا وام ها فقط دو ماه عقب افتاده، چی می شد چهار ماه می کردید؛ چون واقعاً 
کاسبی ها خراب است و همه به مشکل می خورند، شما که اول و آخر می گیرید با 

دیر کرد چی می شد مشکل مردم را حل کنید. 09180001386

 سخنرانی رهبر معظم انقالب در روز اول سال نو 
در حرم مطهر رضوی برگزار نخواهد شد

سیاست: دفتر رهبر معظم انقاب اعام کرد که سخنرانی معظم له در روز اول سال 
نو در حرم مطهر رضوی برگزار نخواهد شد.

در این اطاعیه آمده اســت: به اطاع ملت شریف ایران اسامی می رساند، به علت 
شــیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مســئوالن و متخصصان امور بهداشتی و 
درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات و خودداری از ســفر و خارج شــدن از 
شهرها با هدف جلوگیری از گسترش بیماری، مراسم سخنرانی رهبر معظم انقاب 
اســامی)مدظله العالی( که همه ســاله در روز اول سال نو در حرم مطهر حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه السام برگزار می شد، امسال برگزار نخواهد شد و معظم له به 

مشهد مقدس سفر نخواهند کرد.
امید اســت با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و با توسل و التجاء به درگاه 
پروردگار متعال، هر چه زودتر عافیت قرین مردم عزیزمان شود. همچنین از خداوند 

متعال شفاء و سامتی برای مبتایان این بیماری را مسألت می نماییم.

بررسی احتمال حمله بیولوژیک آمریکا در مسئله کرونا
ایسنا: سخنگوی قرارگاه مبارزه با کرونا 
در ســتاد کل نیروهای مسلح به احتمال 
حمله بیولوژیک آمریکا از طریق انتشــار 
ویروس کرونا اشــاره و تأکید کرد: در این 
باره برخی شواهد و احتمال ها وجود دارد 
که باید بر اساس آن ها قضاوت کرد. سردار 
حسن عراقی زاده، رئیس اداره بهداشت و 
درمان ســتاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی قرارگاه مبارزه با کرونای نیروهای 
مســلح درباره بحران کنونی ویروس کرونا گفت: در سال های گذشته برای ریشه 
کن کردن فلج اطفال و واکسیناســیون ســرخک و ســرخجه با وزارت بهداشت 
همکاری داشــتیم و در بحران های زیادی همچون سیل و زلزله در کنار مردم و 
مسئوالن به خدمت رسانی پرداختیم، به همین جهت طبیعی است که نیروهای 
مســلح برای عبور از بحران کنونی یعنی ویروس کرونا در کنار وزارت بهداشت با 

تمام توان خواهد بود.

 ورود بنیاد مستضعفان، سپاه و ستاد اجرایی 
برای جبران بیکاری ناشی از کرونا

ســردار علی فدوی، جانشــین  فارس: 
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی در حاشیه مراسم درختکاری در 
دانشگاه افســری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( و در جمع خبرنگاران درباره 
اقدام های سپاه و بســیج برای مقابله با 
بیماری کرونا، اظهار داشت: برای مبارزه 
با بیماری هایی مانند کرونا قرارگاهی دائمی در ســپاه به نام شفا راه اندازی شده 
است و درباره همه امورات، امکانات و توانمندی های انسانی سپاه و بسیج برای 
کمک به این موضوع در این قرارگاه تصمیم گیری می شــود. وی با اشــاره به 
آسیب دیدن برخی کسب و کارها در اثر شیوع ویروس کرونا، گفت: تصمیماتی 
هم برای عزیزانی که به دلیل شــیوع این ویروس در کســب و کارشان متضرر 
شــدند، اتخاذ و قرار شــد مجموعه های مختلف مثل سپاه، بنیاد مستضعفان و 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( که می توانند دخیل باشند، منابعی را تأمین کنند 

تا به نوعی جبران بیکاری این عزیزان باشد.

شورای نگهبان رأی به حفظ حقوق پذیرفته شدگان 
آزمون استخدامی داد

سیاست: عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشــان کــرد: این شورا با مغایر 
دانســتن طــرح اصاح مــاده 44 قانون مدیریــت خدمات کشــوری، از حق 
پذیرفته شــدگان آزمون اســتخدامی دفاع کــرد. هادی طحــان نظیف، عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود »گزارش بیست و چهارم« 

خود را از نشست شورای نگهبان ارائه کرد.

فعالیت ارتش و سپاه برای مقابله با کرونا در قم و رشت
سیاســت: امیر ســرتیپ نوذر نعمتی، 
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با 
اشــاره به راه اندازی بیمارستان صحرایی 
در قم گفت: آمادگی داریم که در صورت 
نیاز در اســتان های دیگر هم بیمارستان 
صحرایی راه اندازی کنیم.  از سوی دیگر 
سردار ســید محمد تقی شــاهچراغی، 
فرمانده ســپاه امام علی بن ابی طالب)ع( قم گفت: ســپاه در ۱۰ محور اساسی 
بــرای مقابله و جلوگیری ازپیشــرفت شــیوع ویروس منحــوس کرونا در قم 

اقدام های مؤثری انجام داده است.
همچنین با دســتور فرمانده کل سپاه پاسداران و پیگیری های فرمانده سپاه قدس 
استان گیان بیمارستان سیار نیروی دریایی سپاه پاسداران در محوطه بیمارستان 

رازی ساخته شد.

 روزهای کرونایی؛ 
خوب، بد، زشت!

۱- مقامات وزارت بهداشت، ستاد ملی مقابله 
با کرونا، بیمارســتان ها، درمانگاه ها، پزشکان، 
پرستاران و کادر درمانی ایثارگرانه برای مقابله 

با کرونا تاش می کنند.
رهبر فرزانه انقاب، مراجع و علما با تأیید اولویت 
ســامت مردم و رعایت دستورات بهداشتی بر 
معنویت و دعا به عنوان نیاز این روزهای امروز 

مردم با پرهیز از تجمع و مراسم  تأکید دارند .
دســتگاه های دولتی و حاکمیتــی، نهادهای 
عمومی، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و 
همه ارکان کشور بر تاش های خود افزوده اند. 
شــهرداری ها بــرای تولید و توزیــع امکانات 
بهداشتی و ضدعفونی شهرها بسیج شده اند و 
سربازان خط مقدم این جبهه بهداشتی مدیران، 

کارکنان و کارگران شهرداری ها هستند.
کارخانه ها برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی 
پیش قدم شده اند و شبانه روزی کار می کنند. 
دستگاه های مســئول برای کاهش فشارهای 
اقتصادی ناشــی از کرونا از دوش مردم تاش 
می کنند و برخی از مالکان هم در اقدامی زیبا از 
مستأجران خواسته اند اجاره نپردازند و به عنوان 

عیدی از آن ها بپذیرند.
نیکوکاران و نهادهای مردم نهاد برای یاری رسانی 
به محرومان از یکدیگر سبقت می گیرند. کرونا 
جســم ها را از هم دور کرده است، اما دل ها به 
هم نزدیک تر شــده اســت. حاال همه نگران 
یکدیگر هستیم و هوای یکدیگر را بیشتر داریم. 
شعله خودخواهی ها دیگر کمتر زبانه می کشد 
و کرامت انســانی مردم جلوه گر شــده است. 
نمادهای خوب روزهای کرونایی کم نیســت و 

بیشتر هم خواهد شد.
۲- روزهای کرونایی بدون نگرانی از آنچه نباید 
باشد، هم نیست. به نظر می رسد هنوز قرارگاه 
فرماندهی واحد و منسجم »جنگ با کرونا« به 
طور کامل شکل نگرفته است. این مقابله نیاز 
به هماهنگی و تصمیم های جدی هوشمندانه، 

قاطعانه و مقتدرانه دارد.
در روزهای گذشته سفر به برخی از استان های 
پر مشکل ممنوع، اما پس از چند ساعت لغو شد!

درحالی که هنوز هم علت عدم قرنطینه قم در 
روزهای آغاز مشاهده ویروس مشخص نیست، 
باز هم فقط ورود به قم و شــهرهای با ابتای 
بیشتر ممنوع شده است، اما خروج از این شهرها 
هنــوز ممانعتی ندارد! و تصمیــم جدی برای 

قرنطینه شهرهای بحرانی گرفته نشده است.
همه بر فراگیری پویش »در خانه بمانیم« تأکید 
می کنند، اما ساعت کار ادارات به حالت عادی 
برمی گــردد و دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان 
لغومی شود و مقام های بهداشتی از کارمندان 
می خواهند مرخصی بگیرند و در خانه بمانند! 
معلوم نیســت دولت الکترونیــک چه زمانی 
می خواهد گره ای از مشــکات مردم بگشاید؟! 
رســانه ملی هم برای در خانه نگه داشتن مردم 

برنامه ای ندارد.
 اگرچه اطاع رسانی متمرکز است، اما آمارهای 
متناقض -گاه از ســوی افراد مسئول - امنیت 

روانی جامعه را برهم می زند.
این ها نشانه هایی از عدم انسجام در فرماندهی 
جنگ اســت، درحالی که مقابله بــا کرونا به 
همدلی، هماهنگی، انسجام، فرماندهی واحد، 

تاش خستگی ناپذیر و امید نیاز دارد.
۳- اما صحنه های زشــت روزهای کرونایی هم 
بســیار تکان دهنده است؛ سیل مسافرت ها به 
سوی استان های شمالی پس از اعام تعطیلی 
مدارس و متأســفانه درگیری برخــی افراد با 
مأموران انتظامی و راهداری و انتشــار تصاویر 
پیروزی پس از بازگشــایی مسیر از زشت ترین 
صحنه های این روزها بود. همچنین پس از لغو 
تصمیم ممانعت از سفر به استان های شمالی، 
ممانعت مردمی و رودررو قرارگرفتن مردم اتفاق 

خوبی نبود.
تکمیل زنجیره گسترش کرونا وبه خطر انداختن 
سامت خود و هموطنان عزیز شهامت نیست! 
کــه برخی فاتحانــه پیروزی خود را منتشــر 
می کنند، بلکه باید واژه های دیگری برای آن به 

کاربرد که نگارنده از آن پرهیز دارد!
در شهرها هم هجوم به مراکز تفریحی و ییاقی 
و اتراق به سبک ســیزده به در_ نظیر آنچه در 
مشــهد رخ داد_ با وجود اعام ممانعت توسط 
مقامات مسئول جز خلق صحنه های زشتی از 
بی مباالتی و بی توجهی نتیجه دیگری نداشت. 
در این میان احتــکار و توزیع گران و خارج از 
سیســتم امکانات بهداشــتی نظیر ماسک و 
مواد ضدعفونی توسط عده ای سودجو اقدامی 
غیرانسانی است که باید از آن با قدرت جلوگیری 
شود. فرصت طلبی برای گرانی و ثروت اندوزی به 
قیمت سامت مردم از جلوه های زشت روزهای 

کرونایی است.
 بی تردیــد روزهای ســخت کرونایی خواهد 
گذشت و ایران ســرافراز، این جنگ ناخواسته 
را نیز با پیروزی پشــت ســر خواهد گذاشت. 
پس بیایید همه باهم جلوه های خوب روزهای 
کرونایی را گســترش دهیم، بدی ها و نقض ها 
را با تدبیر به حداقل برســانیم و بر زشتی ها و 

پلشتی های این روزها نقطه پایان بگذاریم.
بحــران کرونا بیش از ۹۰ کشــور جهان را فرا 
گرفته اســت و ایرانیان با هوشمندی، وحدت، 
همدلی و امید عظمت ایران و ایرانی برای مقابله 
با این بحران را به جهانیان نشــان خواهند داد، 

اگر همه بخواهیم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سفر دبیر شورای 
عالی امنیت ملی 
کشورمان به 
عراق در راستای 
هماهنگی بیشتر 
بین روابط ایران و 
عراق و دستیابی

به اهداف مشترک 
دو دولت 
پس از شهادت 
سردار سلیمانی 
صورت گرفت

بــــــــرش

 سیاست  روز گذشــته جلسه کمیسیون 
بهداشت با حضور وزیر بهداشت، رئیس مجلس 
و تعدادی از نمایندگان برای بررسی اقدام های 
انجام شــده برای مقابله با کرونا برگزار شــد. 
شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ایسنا، 
در توضیح این جلسه گفت: در این جلسه وزیر 
بهداشــت توضیح داد که بخشــی از ویروس 
کرونا در گیان کاماً با ویروس ووهان چین 
متفاوت اســت که حتی به پرستار ۲۵ ساله 
هم رحم نکرد؛ بنابرایــن باید تمهیدات الزم 
اندیشیده شود. وی توضیح داد: این شامل قم 
هم می شود که بخشی از ویروس کرونا در قم 
با ویروس ووهان چین متفاوت است. به عبارت 
دقیق تر مشخص نیست که منشأ ویروس دوم 
از کجاست؟ آنچه از صحبت های وزیر بهداشت 
برداشــت کردم، این است که دو نوع ویروس 
در کشور هســت. یکی ویروس ووهان چین 
و یکی دیگر ویروســی با منشأ نامعلوم که به 
نظــرم در این باره این احتمال وجود دارد که 
ویروس از نوع بیوتروریسم آمریکا باشد که در 
ایران پخش شده است. این نماینده مجلس با 
اشاره به انتشار گسترده کرونا در استان گیان 

گفت: مسافران از قم ویروس را به گیان بردند. 
همچنین قبل از آنکه ایران درگیر کرونا شود 
زائرانی از افغانستان و پاکستان و حتی امارات 
به ایران آمده بودند که حتی خودشان هم از 

ابتا به کرونا اطاعی نداشتند.

 الریجانی: همه دستگاه ها ملزم به 
تبعیت از ستادند

به گــزارش خانه ملت، علی الریجانی، رئیس 
مجلس شورای اســامی نیز در توضیحاتی 

گفت: مسئله کرونا در کشور ما ابعاد گسترده 
ای پیدا کرد و با وجود آنکه تمهیداتی در مقابله 
با شیوع آن صورت گرفته بود، ولی متأسفانه 
از یکــی دو اســتان فراتر رفت. البته ریشــه 
های موضوع و اینکــه این بیماری چگونه به 
بخش های مختلف تسری یافته است، از سوی 
وزیر بهداشت شناسایی شد، بنابراین تدابیری 
اندیشیدند و ســتاد اصلی این کار در وزارت 
بهداشت نیز مسئولیت مدیریت این موضوع را 

به عهده گرفت. 

الریجانی با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا 
باید از قدرت کافی برخوردار باشد، ادامه داد: 
بر همین اســاس در شورای عالی امنیت ملی 
تصویب شــد که تمام بخش ها از تصمیم این 

ستاد ملی تبعیت کنند. 
الریجانی با بیان اینکه اقدام های گسترده ای 
در مقابله با شیوع این بیماری انجام شد، گفت: 
بیش از ۱۰۰ کشــور درگیر موضوع ویروس 
کرونا شــده اند که هم تبعات بهداشتی و هم 
مسائل اقتصادی دارد و تمام تاش بر این است 
که ستاد ملی مقابله با کرونا توفیق پیدا کند. 

وی تأکید کرد: روز یکشنبه باردیگر در شورای 
عالی امنیت ملی گزارشــی مبنی بر این ارائه 
شد که دســتگاه ها و بخش های مختلف چه 
کمک هایی باید داشــته باشند تا مردم کمتر 
متضرر شوند، مصوباتی نیز در خصوص نحوه 
همکاری دستگاه ها با ستاد مبارزه با کرونا به 

تصویب رسید. 
رئیس مجلس شورای اســامی درباره عدم 
برگزاری جلسات صحن علنی مجلس در این 
روزها نیز توضیح داد: به دلیل مصوبه ســتاد 
ملی مقابله با کرونا، نتوانستیم جلسات مجلس 

را تشکیل دهیم.

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

خبر

گزارش خبری

در جلسه نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت مطرح شد

دستور شورای عالی امنیت ملی برای تبعیت همه دستگاه ها از وزارت بهداشت

 سیاست  روزنامه »العربی الجدید« چاپ لندن -نزدیک به قطر- 
دیروز در گزارشی، به خبر سفر سردار »اسماعیل قاآنی« به سوریه 
واکنش نشان داد. العربی الجدید در این گزارش که با عنوان »سفر 
قاآنی به سوریه؛ پیام حفظ نفوذ« منتشر کرد، نوشت:  »سفر ]سردار[ 
اســماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران 
به سوریه که شنبه اطاع رسانی شد، پیام های متعددی داشت، به 
خصوص در سایه تداوم تسلط ایران و کنترل بخش بزرگی از تصمیم 
نظامی در سوریه«. این روزنامه توضیح داد، سفر قاآنی، نخستین سفر 
او به ســوریه از زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در دی ماه 
گذشته در پایتخت عراق بود. صفحات موافق و مخالف در سوریه 
تصاویری از ســفر او در سوریه منتشــر کرده اند که گمان می رود 
اواسط بهمن در جبهه هایی باشد که نیروهای متحد ارتش سوریه 
به خصوص حزب اهلل باشد. العربی الجدید مدعی شد که سردار قاآنی 
از جبهه هایی در غرب اســتان حلب در نزدیکی دو شهرک نبل و 
الزهراء و همچنین جنوب استان حلب مشخصاً شهرک خان طومان 
که سوریه به تازگی کنترل آن را دوباره در دست گرفت، بازدید کرده 

است. به ادعای این روزنامه سردار قاآنی همچنین از پایگاه »جبل 
عزان« در جنوب استان حلب هم بازدید کرده است. 

 قاآنی از کدام مناطق ادلب بازدید کرد؟
العربی الجدید نوشت، مناطق مورد بازدید سردار قاآنی شامل 
جبهه هایی از منطقه »کاهش تنش« در استان ادلب هم می شود. 

سفر او به بخش هایی از غرب و جنوب استان حلب، استان ادلب، 
اســتان حماه و الذقیه پیامی روشن بر اصرار ایران و تأکید بر 
ثبات حضور پرقدرت در سوریه و جبهه های شمالی نبرد است، 
به خصوص پس از آنکه برخی بعد از ترور سردار سلیمانی دچار 
تردید شده بوده اند که این ثبات کاهش می یابد یا خیر. العربی 
الجدید همچنین نوشت، زمان ترور شهید سلیمانی برخی معتقد 
بودند که حضور ایران در سوریه کاهش می یابد و می گفتند که 
آمریکا برای تضعیف حضور سپاه پاسداران و گروه های وابسته به 
آن در سوریه تاش خواهد کرد، اما روشن است که ایران کامًا 
عکس این خط را در پیش گرفته و حضورش را بیشتر و بیشتر 
می کند و هیچ توجهی به تهدیدها یا برخی انتظارها ندارد. همه 
می دانند که قاآنی پیشتر بعد از آنکه جانشین ]سردار[ سلیمانی 
شــد در اوایل فوریه گذشــته آمریکا را تهدید کرد و گفت که 
کشورش، مقاومت را ادامه خواهد داد. او گفته بود که آمریکا ]با 
این ترور[ درهای جهنم را روی خود باز کرده و این کشور زبانی 

جز زبان زور نمی فهمد.

پیام سفر قاآنی به سوریه؛ اثبات حضور با قدرت 
تحلیل رسانه قطری

تحلیل

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

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

 بهره مندی 18 هزار نفر از برنامه های قرآنی حرم مطهر حضرت حسین بن  موسی الکاظم)ع(  آستان: مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس گفت: در سال جاری 18 هزار نفر از 
برنامه های مذهبی و قرآنی حرم مطهر حضرت حسین بن  موسی الکاظم)ع( بهره مند شدند.حجت االسالم سیدنژاد گفت: برای آشنایی زائران و مجاوران با مفاهیم قرآن کریم و معارف نهج البالغه و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای 
رشد استعداد های قرآنی به خصوص در میان جوانان و نوجوانان، برنامه های مختلفی در حرم مطهر حضرت حسین بن  موسی الکاظم)ع( برگزار می شود که مهم ترین آن ها برگزاری کارگاه های آموزشی قرآن و نهج البالغه است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توسطادارهانتظاماتخواهرانحرممطهررضویانجاممیشود
 توزیع بسته های نبات متبرک 

در بیمارستان های درگیر کرونا 
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
رئیس اداره انتظامــات خواهران حرم 
مطهر رضوی از توزیع بسته های نبات 
متبرک بین پرســتاران، پزشکان، کادر 
درمانی و کارکنان بیمارستان های امام 
رضا)ع(، قائم)عج( و شــریعتی مشهد 

خبر داد.
زهرا قاســمی به خبرنگار قدس گفت: با توجه به خدمات و تالش های صادقانه 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های کشور در زمینه درمان مبتالیان 
به بیماری کرونا برای قدردانی و تشکر از خدمات این بزرگواران قرار است روز های 
سه شنبه و چهارشــنبه هفته جاری مصادف با 20 و 21 اسفند بسته های نبات 
متبــرک بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( بــه عنوان یک هدیه معنوی و متبرک 

توسط بانوان خادمیار رضوی این اداره بین افراد اشاره شده توزیع شود.
وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر این در اقدام خداپسندانه بانوان خادمیار رضوی 
اداره انتظامات خواهران بارگاه ملکوتی امام هشتم از ابتدای اسفندماه سال جاری 
به پاس خدمات پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های کشور به ویژه 
بیمارستان های شهر مقدس مشهد ثواب خدمت خود در کشیک های حرم مطهر 

رضوی را به نیابت از این عزیزان به آنان تقدیم کرده اند.

معاونطرحوبرنامهسازمانعمرانوتوسعهحریمحرمخبرداد
تشکیل پنج کمیته تخصصی ویژه کارگروه معماری، 

فنی و مهندسی اعتاب مقدس ایرانی
آستان: معــاون طرح و برنامه سازمان 
عمران و توسعه حریم حرم از تشکیل 
پنــج کمیته تخصصی ویــژه کارگروه 
معماری، فنی و مهندسی اعتاب مقدس 

ایرانی خبر داد.
ســعید مهرپویا؛ معاون طرح و برنامه 
سازمان عمران و توســعه حریم حرم 

در گفت وگو با آســتان نیوز، به نشســت های کارگروه معماری، فنی و مهندسی 
اعتاب مقدس ایرانی در سال 98 اشاره کرد و گفت: مسئولیت کارگروه معماری، 
فنی و مهندســی اعتاب مقدس ایرانی از بدو راه اندازی بر عهده سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشــور بود، ولی با تدابیر اندیشیده شده از سوی دبیرخانه اجالسیه 
آســتان های مقدس و بقاع متبرکه ایران و جهان اسالم، مسئولیت آن برعهده 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم گذاشته شد.
وی اضافه کرد: در ســال 98 سه نشست از نشست های کارگروه معماری، فنی و 
مهندســی اعتاب مقدس ایرانی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار 
شــد و پس از واگذاری مسئولیت این کارگروه به سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم رضوی، چهارمین نشست از نشست های کارگروه معماری، فنی و مهندسی 
اعتــاب مقدس ایرانی به میزبانی این ســازمان در 19 دی ماه با حضور اعضای 
این کارگروه از جمله آستان های مقدس حضرت رضا)ع(، حضرت معصومه)س(، 
حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، حضرت احمد بن موســی الکاظم)ع(، مسجد 

مقدس جمکران و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مشهد برگزار شد.
معاون طرح و برنامه سازمان عمران و توسعه حریم حرم رضوی با تأکید بر اینکه 
در چهارمین جلسه از نشست کارگروه معماری، فنی و مهندسی اعتاب مقدس 
ایرانی ســه مصوبه تصویب و نهایی شد، اظهار کرد: نخستین مصوبه ایجاد نظم 
در برگزاری جلســات با محوریت برگزاری جلســات به صورت مرتب هر دو ماه 
یک بار بود و عالوه بر آن در این نشســت بر ایجاد مجموعه نظامات فنی برای 
سازماندهی امور مرتبط با ساختمان نظیر سازه ساختمانی، تأسیسات، آرایه ها و 
تزئینات معماری تأکید شد. مهرپویا در ادامه به یکی از مصوبات مهم چهارمین 
نشست کارگروه معماری، فنی و مهندسی اعتاب مقدس ایرانی اشاره کرد و افزود: 
با توجه به تنوع موضوعات ذیل کارگروه معماری، فنی و مهندسی اعتاب مقدس 
ایرانی؛ مقرر شد پنج کمیته  تخصصی از جمله مبانی معماری اعتاب مقدسه، سازه 
و مقاوم سازی، تأسیسات و زیرساخت فنی، تدوین انتظامات و مقررات فنی، مرمت 
و آرایه های هنری با هدف سازماندهی موضوعات شکل بگیرد و هر آستان مقدس 

مسئولیت یک کمیته تخصصی را عهده دار شود.
معاون طرح و برنامه ســازمان عمران و توســعه حریم حرم اضافه کرد: در ادامه 
این نشســت قرار بر این شــد که هفت آستان  مقدس پیش نویس شرح وظایف 
پنج کمیته تخصصی نظیر مبانی معماری اعتاب مقدســه، سازه و مقاوم سازی، 
تأسیسات و زیرساخت فنی، تدوین انتظامات و مقررات فنی، مرمت و آرایه های 
هنری را تهیه کنند و طبق رأی گیری و پیشنهادهای سایر اعضا اصالحات صورت 
گیرد و ســپس با اعالم اسامی، شرح وظایف کمیته ها نهایت تا 21 فروردین ماه 

قطعی شود.

 ارائه مشاوره تخصصی خرید نهال 
در مرکز تولید و توزیع نهال رضوی

آستان: مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال 
رضوی از ارائه مشاوره تخصصی خرید 
نهال در مرکز تولید و توزیع نهال رضوی 

خبر داد.
ســلمان ســاالری گفت: بــا توجه به 
گســتردگی مرکز تولید و توزیع نهال 
مؤسســه بــذر و نهال رضــوی و ارائه 

نهال های با کیفیت درخور توجه، این محصوالت از تمامی اســتان های کشور و 
همچنین کشورهای همسایه مورد استقبال قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راســتا به منظور تولید مطابق با تقاضا پیش از تولید نهال، 
نیازسنجی بازار انجام و تراکم کاشت نهال ها انجام می شود.

مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی با اشاره به تولید بیش از 500 هزار اصله نهال 
در سال جاری خاطرنشان کرد: این نهال ها متشکل از نهال های مثمر و غیرمثمر 

بذری و پایه رویشی هستند.
وی دربــاره نحوه عرضه نهال های این مجموعه گفت: نهال ها در محل خزانه در 
انظار مشــتری به آن ها تحویل داده می شود و مشتری از اینکه نهال ها در محل 

خزانه که عاری از آفات و بیماری ها تولید شده است، اطمینان حاصل می کند.
ســاالری با اشاره به ارائه مشاوره در زمینه های مختلف اعم از کاشت و داشت با 
رویکرد افزایش رضایتمندی مشــتری خاطرنشان کرد: در بخش مشاوره 6 نفر 
متشــکل از فوق لیسانس کشاورزی، دکترای زراعت، دکترای باغبانی و... حضور 

دارند و به صورت تخصصی مشاوره ارائه می دهند.
وی ادامه داد: اصالت رقم نهال ها توســط مؤسسه گارانتی شده و نهال ها پس 
از گارانتی به مشتریان تحویل داده می شود؛ در واقع تمامی نهال های مؤسسه 
بذر و نهال رضوی، برچســب تأییدیه جهاد کشــاورزی را دارند و در صورتی 
که نهال با چیزی که روی آن نوشــته شــده مغایرت داشته باشد، موظف به 

تعویض نهال هستیم.
ساالری با تأکید بر اینکه تمامی مجوزهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی برای 
گروه های دانه دار، هسته دار و دانه خشک دریافت شده است، افزود: عالوه بر این، 

گواهی سالمت و شناسنامه نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی اخذ شده است.
وی درباره روند تولید این نهال ها به روش کشت بافت تصریح کرد: در این روش، 
قطعه کوچکی از گیاه مدنظر نظیر جوانه، برگ، ریشه و... در شرایط بدون بیماری 
و آفت و در محیط عاری از هر گونه معضل، انتخاب و در محیط کشت ضدعفونی 

شده همراه با موادغذایی که نیمه جامد است جایگذاری و رشد داده می شود.
ساالری ادامه داد: پس از تولید گیاه چه، به گلخانه برای ادامه رشد منتقل می شود 
و سپس به منظور سازگاری با محیط و شرایط طبیعی به خارج از گلخانه انتقال 

می یابد و آماده کاشت در خزانه می شود.
مدیرعامل مؤسســه بذر و نهال رضوی افزود: پایه حدود 20 تا 30 سانتیمتر در 
زمین کاشــته و پس از رشد الزم، پیوندک مناســب که قبالً از باغ های مادری 

انتخاب شده است روی آن پیوند زده می شود.
گفتنی است، مرکز تولید و توزیع نهال مؤسسه بذر و نهال رضوی به مساحت 60 
هکتار در بولوار توس، روبه روی درب خروجی بیمارستان رضوی واقع شده است.

 آستان  مدیر شبکه یک سیما از پخش 
حرم  معنوی  مذهبی-  برنامه های  ویژه 
مطهر رضوی در ماه مبارک رجب المرجب 

از شبکه یک سیما خبر داد.
مجیــد زین العابدیــن با اشــاره به اینکه 
ماه مبــارک رجب المرجــب در واقع ماه 
خداوند اســت و اوج فعالیت های معنوی 
مردم محســوب می شــود، اظهار کرد: با 
ورود ویروس کرونا به کشــور متأســفانه 
فعالیت های روزمره و معنوی مردم تحت 

تأثیر این بیماری قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت ایجاد 
شده برای مراجعه مردم به مساجد و اماکن 
مذهبی، شبکه یک سیما با همکاری مرکز 
ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوی 
دل های مــردم مشــتاق را از طریق قاب 
تلویزیون، به حرم مطهر حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( متصل کرده تا مخاطبان 
بتواننــد از فیض برنامه هــای مذهبی ماه 

رجب بهره مند شوند.
مدیر شبکه یک سیما در ادامه به تشریح 
جزئیات پخــش ویژه برنامه های مذهبی- 
معنوی حرم مطهر رضوی از طریق شبکه 
یک ســیما پرداخت و گفت: روزانه زیارت 
رجبیه و زیارت امین اهلل از شبکه یک سیما 

پخش می شود.
زین العابدین ادامه داد: بر پایه جمع بندی 
با مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس 
رضــوی در ایام البیض پخــش دو نوبت 
ســخنرانی حرم رضوی در ساعات 9/30 
و 12/30را از شــبکه یک سیما خواهیم 

داشت.
وی تأکید کرد: 15 رجب که روز پایانی 
ایام البیض است، مراســم دعای ام داوود 
حرم مطهر رضوی همراه با قرائت قرآن 
به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش 
خواهد شد تا ان شــاءاهلل دل های مردم 
با فضای آکنــده از معنویت حرم مطهر 
حضــرت ثامن الحجج علی بن موســی 

الرضا)ع( گره زده شود.

 پخش زنده برنامه های حرم مطهر 
رضوی از شبکه های سیما

به منظــور ارتباط مؤثــر و انتقال حال و 
هوای معنوی حرم مطهر رضوی، ادعیه و 
برنامه های مذهبی بــارگاه منور رضوی از 
شبکه های مختلف سیما روی آنتن می رود.

مهدی رضوی کیا؛ سرپرست مرکز ارتباطات 
و رسانه آستان قدس رضوی گفت: همزمان 
با ایام ماه رجــب و با توجه به محدودیت 
بهره مندی مردم از برنامه های حرم رضوی 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا، برنامه های 
ویژه این ایام به صورت زنده و مستقیم و در 
قالب برنامه های استودیویی از بارگاه منور 

رضوی روی آنتن می رود.
وی گفت: برنامه های استودیویی متناسب 
با این ایام و مناسبت های پیش رو افزایش 
خواهد داشت و در تعامل مطلوب با رسانه 
ملی از طریق شــبکه های مختلف سیما 

پخش خواهد شد.
رضوی کیــا با بیان اینکه ایــن برنامه ها از 

ســومین روز ماه رجب و بــا پخش ویژه 
برنامه های لیله الرغائب آغاز شــده، افزود: 
تاکنون با ارتباط مستقیم روزانه؛ شبکه های 
خراسان رضوی با پخش برنامه اذان گاهی و 
دعای هفتم صحیفه سجادیه، شبکه یک 
با دعای رجبیه و امین اهلل، شــبکه قرآن با 
برنامه حریم امن، شبکه سه سیما با دعای 
توسل و شبکه شما با دعای هفتم صحیفه 
سجادیه همراه بوده است.وی تأکید کرد: با 
وجود تعطیلی و کاهش ساعات کاری در 
حوزه های مختلف، این مجموعه با افزایش 
ســاعت کار به صــورت بی وقفه در تالش 
اســت تا مردم مؤمن و والیتمــدار ایران 
اســالمی بتوانند از طریق امواج تلویزیونی 
از برکات و فیوضات این ماه بهره مند شوند.

رضوی کیا تصریح کرد: همچنین بسیاری از 
برنامه ها به وسیله تلویزیون های پهن پیکر 
در صحن های حرم مطهر برای بهره مندی 
زائران و مجاوران به صورت مســتقیم در 

حال پخش است.

 برقراری ارتباط مستقیم حرم رضوی
 با بیمارستان های درگیر کرونا

به همت مؤسســه رســانه های نوین آستان 
قدس رضوی و با همکاری سازمان فرهنگی 

ارتباط  آستان قدس رضوی، 
رضوی  منور  بارگاه  مستقیم 
بیمارســتان های درگیر  بــا 
کرونــا در سراســر کشــور 
روزها  این  می شود.در  برقرار 
که اغلب شــهرهای کشــور 
بــا بیمــاری کرونــا درگیر 
رسانه های  مؤسسه  هستند، 
نوین آستان قدس رضوی به 
منظــور افزایش روحیه کادر 
درمانی بیمارستان ها به ویژه 

پزشکان و پرستاران، فضای بیمارستان ها را با 
عطر معنوی و روح بخش حرم مطهر رضوی 
پیوند می زند.این ارتباط مســتقیم تاکنون با 
بیمارستان های شریعتی مشهد، رازی رشت 

و سیمین دانشور تهران برقرار شده است. 

امروز مراسم دعای 
ام داوود حرم مطهر 

رضوی همراه با 
قرائت قرآن به 
صورت زنده از 

شبکه یک سیما 
پخش خواهد شد

بــــــــرش

مجید زین العابدین خبر داد   

پخش برنامه های ایام البیض حرم مطهر رضوی از شبکه یک سیما
وی
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 با اجرای برنامــه زنده از اماکن متبرکه 
ماندگاری زائران بیشتر می شود و خطر ابتال 

افزایش می یابد.
09150009174

 آســتان قدس رضــوی بــرای زائران 
زیارت اولــی کــه از طریق ســازمان های 
مردم نهــاد )NGO( به مشــهد مشــرف 

می شوند، لطفاً تسهیالتی را ارائه کند. 
09180000840

 آستان قدس رضوی با همکاری سازمان 
اوقاف و امور خیریه برای بازســازی آرامگاه 
امامزاده ها به خصوص امامزاده های منسوب 
به حضرت موسی بن جعفر)ع( که برادر امام 

رضا)ع( هستند، اقدام کند.
09110004410

تولید 6 هزار ماسک دست دوز 
به همت خادمیاران گلوگاه

آســتان: خادمیاران افتخاری شهرستان 
گلوگاه برای امدادرسانی به مردم به صورت 
خودجوش اقدام به دوخت 6 هزار ماســک 

بهداشتی کردند.
خادمیــاران رضوی شهرســتان گلوگاه در 
راســتای مبارزه با ویــروس کرونا و کمک 
به مردم، با هماهنگی شــبکه بهداشــت 
شهرستان گلوگاه و جمعی از خیاطان تعداد 
6 هزار ماسک بهداشــتی تهیه و در میان 

مردم توزیع خواهند کرد.

 آغاز زندگی مشترک 761 
 زوج مازندرانی با مساعدت
 3 میلیاردی آستان قدس 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان مازندران از آغاز زندگی 
مشــترک 761 زوج مازندرانی طی 10 ماه 
نخست سال 98، با مســاعدت حدود 30 
میلیارد ریالی آستان قدس رضوی خبر داد.

محمداســماعیل امــام زاده با بیــان اینکه 
761 زوج جوان در ســال 98 از تسهیالت 
و جهیزیه آســتان قدس رضوی به ارزش 
ریالی حــدود 30 میلیارد ریــال بهره مند 
شدند، تصریح کرد: از این تعداد 440 زوج 
جوان، جهیزیه مستقیم به ارزش ریالی 12 
میلیــارد و 650 میلیون ریــال، 321 زوج 
جوان نیز مبلغ 16 میلیارد و 800 میلیون 
ریال تسهیالت قرض الحسنه خرید جهیزیه 

دریافت کردند.
اقدام هــای  دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی در 
اســتان مازندران، ادامه داد: اهدای ســبد 
کاال به 27 هزار خانواده محروم این استان 
بــه ارزش 52 میلیارد و 870 میلیون ریال 
از دیگــر اقدام هایی اســت کــه در حوزه 
محرومیت زدایی انجام شده است، همچنین 
به همت خادمیاران امام رضا)ع( در مازندران 
در 10ماه امسال 18 هزار و 894 نفر اطعام 

شدند.
وی اعــزام 15 گــروه جهــادی به مناطق 
سیل زده و بهسازی 418 واحد مسکونی به 
ارزش 8 میلیــارد و 400 میلیون ریال را از 
دیگر اقدام های این دفتر نمایندگی برشمرد 
و عنوان کرد: مســاعدت نقدی بالعوض به 
 4 هزار و 385 خانواده و مســاعدت خرید 
نوشت افزار به 3 هزار و 922 دانش آموز در 
مجموع به ارزش 16 میلیارد و 900 میلیون 
ریــال و کمک به درمان 140 بیمار از دیگر 
اقدام های خیرخواهانه دفتر نمایندگی آستان 

قدس رضوی در این استان بوده است.
امــام زاده گفــت: از آنجایــی کــه یکی از 
مأموریت هــای اصلی این مرکز گســترش 
و ترویج فرهنگ رضــوی و فرهنگ زیارت 
توأم با شناخت، معرفت و بصیرت است، در 
همین راستا 2 هزار برنامه فرهنگی در 10 

ماه نخست سال جاری اجرا شده است.

 معابر شهرستان نکا 
توسط خادمیاران رضوی 

ضدعفونی شد
آســتان: معابر عمومی و اماکن پرتردد 
شهرســتان نکا بــرای مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا به همت خادمیاران رضوی 
ضدعفونــی و گندزدایی شــد. همگام با 
بســیج همگانی مبــارزه با کرونــا، معابر 
عمومــی و اماکن پرتردد شهرســتان نکا 
به همت خادمیاران رضوی شهرستان نکا 

گندزدایی و ضدعفونی شد.
سه تیم از خادمیاران آستان قدس رضوی در 
شهرستان نکا با به کارگیری چهار دستگاه 
تراکتور، خیابان ها و معابر این شهرستان را 

پاک سازی و گندزدایی کردند.

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 

نایبالزیارهایم
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: به خاطر شرایط شغلی و 
حرفه  خبرنگاری هر روز توفیق زیارت و رفتن به بارگاه مطهر امام 
هشــتم حضرت رضا)ع( را دارم. این توفیق موجب شده است در 
مناسبت ها و شرایط ویژه و خاص، همچنین در ایام عادی و معمول 
همواره در حرم مطهر امام رضا)ع( حضور یابم و گزارش ها، اخبار، 
مصاحبه هــا و... مرتبط با زائران و مجاوران و فعالیت ها و خدمات 
آستان قدس رضوی در حوزه زائر و زیارت در حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج)ع( را تهیه کنم.
اما گزارش امروز من با گزارش های دیگرم فرق می کند؛ این گزارش 

با ماسک بر صورت و دستکش  در دست، تهیه شده است. 
در ایــن روزها که همه جا صحبت از بیماری کرونا و جلوگیری از 
انتشار آن در سطح شهرهاست، بارگاه مطهر امام رئوف و مهربان 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( حال و هوای خاصی دارد. 
مسئوالن و مدیران ارشد آستان قدس رضوی بر اساس سیاست ها 
و راهکارهای اعالم شــده از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با 
ویروس کرونا و تدابیر اندیشــیده شــده از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برخی از محدودیت هایی را برای زیارت 
مضجع شــریف امام رضا)ع( در حــوزه حرم مطهر رضوی اعمال 
کرده اند؛ محدودیت هایی که در راســتای حفظ سالمت و ایمنی 
زائران و دلباختگان آستان ملکوتی امام هشتم)ع( و رفع نگرانی ها 
و دغدغه آنان برای نائل شدن به زیارت همراه با آرامش، اطمینان 

و صحت و سالمت است. 

پیش از مبادی ورودی حرم مطهر، خادمیاران و نیروهای افتخاری، 
زائران را راهنمایی می کنند تا از داخل محل های بازرســی و یا به 

اصطالح گیت ورودی، وارد شوند.
پدر و پســری با هم وارد گیت ورودی می شــوند. پس از بازرسی 
توسط مأموران مستقر در داخل گیت با یکدیگر به داخل صحن 
جامع رضوی وارد شده و دست روی سینه گذاشته و به رسم ادب 

و احترام به امام)ع( سالم می دهند. 
با آنان همکالم می شوم. علی محمدی 48 ساله از مشهد به همراه 

پسر 16 ساله اش محمدرضا به زیارت آمده اند. 
می گوید: همیشه حرم امام رضا)ع( در ذهنم با جمعیت زائرانش که 
مشتاقانه به سمت ضریح مطهر برای زیارت حرکت می کنند نقش 
بســته است هر چند که شرایط ویژه و خاص این روزها به خاطر 
مقابله با بیماری کرونا و حفظ سالمتی زائران سبب شده که زائران 
کمتری به حرم بیایند اما ما از طرف همه آن ها نایب الزیاره هستیم.

زائران بر اساس طرحی که از سوی مسئوالن و مدیران حرم مقدس 
امام هشــتم)ع( در راســتای رفاه حال زائران و شرایط خاص این 
روزها اندیشــیده شده است در مسیر مشخصی وارد روضه منوره 
شــده و پس از زیارت ضریح مقدس امام رئوف و مهربان از مسیر 
مشخص دیگری از روضه منوره خارج می شوند. در رواق دارالسرور، 

پیرمردی توجهم را جلب می کند. 
می گوید: از روستاهای اطراف فریمان برای زیارت به مشهد آمده 
است و خدا را شــکر می کند که این توفیق نصیبش شده است. 
حاج قربانعلی گوهری، 78 سال از عمرش می گذرد. با همان زبان 
ساده اش از حال و هوای حرم می گوید: راستش را بخواهید به یاد 
زیارت های حرم در دهه 40 افتادم. آن سال ها زیاد حرم شلوغ نبود 
و این همه هم بزرگ و گسترده نبود؛ البته حرم زائر داشت ولی به 

اندازه این دوران و این سال ها نبود. 
حاج قربانعلی می گوید: زائر کم باشــد یــا زیاد، مهر و محبت آقا 
و والیت پســر پیغمبر)ص( همیشه در دل ماست؛ این دوران هم 

تمام می شود. 

جوان زائری دورتر ایســتاده و به ضریح امام هشتم)ع( خیره شده 
است اجازه می گیرم تا با او همکالم شوم. حسین رضازاده، 32 سال 

دارد و دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه تهران است. 
می گوید: راستش را بخواهید این بار، با حال بهتری زیارت کردم؛ 
توانستم با آرامش در باالسر مبارک نماز بخوانم و روبه روی ضریح 
ایستادم. زیارت این بار رضازاده او را به دوران کودکی اش برده است. 
می گوید: آن موقع ها با پدرم که به زیارت می آمدیم ســن و سال 

کمی داشتم. حرم شــلوغ بود و پر از زائر، صدای صلوات و دعای 
زائران فضای رواق را پر کرده بود. قدم نمی رسید و پدرم مرا بلند 

می کرد روی دوشش می گذاشت تا ضریح را ببینم.
ادامه می دهد که از همه مســئوالن و خــدام و مدیران حرم که 
صمیمانه و خالصانه تالش می کنند تا در این شرایط ویژه و خاص 
زائران با صحت و ســالمت به زیارت بیایند از صمیم قلب تشکر 

می کنم، اجرشان با امام رضا)ع(.

در صحن جمهوری اســالمی خانــواده ای روی فرش های صحن 
نشسته اند و با همدیگر صحبت می کنند. 

سیف اهلل مرادی می گوید: قربان امام رضا)ع( بشوم، آقا خیلی رئوف 
اســت از راه دور هم که ســالم دهیم و زیارت کنیم ایشان قبول 
می کنند. ادامه می دهد: به نظر من همه این محدودیت هایی که 
آســتان قدس رضوی برای زیارت زائران ایجاد کرده، به نفع خود 
زائران اســت تا صحت و سالمتی آنان بیشتر حفظ شود. نظر من 
این اســت که محدودیت این روزها در راســتای مصونیت است.

خود امام رضا)ع( هم راضی نیستند خدایی نکرده صدمه و آسیبی 
به میهمانان و زائرانشان برسد. حفظ سالمتی از نظر دستورهای 
اسالمی الزم است و حتماً زائران هم می دانند که محدودیت های 
زیارت حرم در این روزها از روی دلسوزی مسئوالن است و باید با 

مسئوالن حرم بیشتر همکاری کنیم.
این ها صحبت های حاج اکبر موسوی زاده است که با 60 سال سن، 
عصازنان از صحن آزادی وارد حرم می شــود. او اهل مشهد است 
البته خودش می گوید که اصالتش به روســتای مغان در اطراف 
مشهد می رسد. خیلی ساده و بی ریا حرف می  زند. می گوید: عظمت 
و بزرگی آقا امام رضا)ع( خیلی زیاد است. امام رضا)ع( را هر وقت 
با دل زیارت کنی جوابت را می دهد. با همین پای خسته و بیمارم 
اکنون که به حرم آمده ام از طرف همه آن هایی که نتوانســته اند 
بیایند نایب الزیاره هســتم و اگر خدا و امام رضا)ع( قبول کنند دو 

رکعت نماز برای همه ملتمسان می خوانم.

گزارش
گزارشی از حال و هوای این روزهای حرم

آستان: به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خراسان رضوی 30 هزار پرس غذای متبرک حضرت رضا)ع( با 
هدف متنعم شدن از خوان بابرکت امام رئوف و با رعایت کامل 
موازین بهداشتی و دستورات پزشکی توسط خادمیاران رضوی 
در روستاهای محروم حاشیه شهر مشهد در قالب غذای گرم و 

وعده ناهار تا پایان سال 98 توزیع می شود.

توزیع30هزارپرسغذایمتبرکدرروستاهایمحروممشهد
قاب رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

 مصلحت در فقه شیعه برآمده از مبانی دینی است نه غربی اندیشه: حجت االسالم سجاد ایزدهی، نویسنده کتاب »مصلحت در فقه سیاسی شیعه« در برنامه چراغ مطالعه گفت: این  گونه نیست که قبالً در فقه 
شیعه مصلحت نداشته باشیم، اما در این تراز وجود نداشت. مثالً این قاعده که اگر آب برای ما ضرر داشته باشد به دلیل مصلحت تیمم می کنیم. ما مصلحت را در تراز ُخرد داشته ایم، اما هنر امام تبیین آن در سطح کالن و در 
تراز جامعه بود. تدبیر مطلوب جامعه جز با یک سیالیت منطبق با یک منطق پیشینی حاصل نمی شود، اما باید دید مصلحتی که برآمده از مبانی بومی ماست مورد نظر است یا بر اساس نگاه غربی که هدف وسیله را توجیه می کند؟ 

دغدغه عالمه منیرالدین تئوریزه کردن تمدن اسالمی بود 
مهــر: آیــت اهلل میرباقــری، رئیــس 
فرهنگســتان علوم اســامی در برنامه 
تلویزیونی »مصیر« که با موضوع »اندیشه 
و عمل عامه سید منیرالدین حسینی« 
روی آنتن رفته بود، گفت: دغدغه اصلی 
عامه سید منیرالدین حسینی تئوریزه 
کردن دولت اســامی برای رسیدن به 
تمدن اسامی بود که در بستر انقاب اسامی اتفاق می افتد. مرام نامه ای که برای 
فرهنگســتان علوم اسامی تنظیم کرده اند هم همین دستیابی به تمدن است، 
لذا برای سیر مراحل تمدن اسامی که از انقاب اسامی به نظام اسامی و بعد 
حکومت اسامی است، تاش می کردند. ایشان انقاب را دقیقاً در مقابل رنسانس 
می دانستند و معتقد بودند که با انقاب اسامی دوره جدیدی اتفاق می افتد که 

ترکیب معیشت و دینداری است.
وی افزود: اگر برای تجدد نیازمند انقاب بزرگ بودیم، برای این تغییر هم نیازمند 
یک انقاب اسامی هستیم نه سوسیالیستی و مسلحانه. برای این انقاب الگوهای 
مرسوم استفاده نشده است. به نظر من این اسامی بودن انقاب تئوریزه نشده است. 
رئیس فرهنگستان علوم اسامی تصریح کرد: رویکردهای مختلفی درباره رفتار 
حکومت اسامی و این تمدن وجود دارد. یک رویکرد، رویکرد غرب پذیری است 
که عقیده ای به حکومت اسامی ندارد. یک رویکرد غرب گزینی است که بخشی 
از آن خوب و بخشــی بد اســت. این رویکرد و منســجم نگاه نکردن در نهایت 
منجر به حکومت غرب می شــود. غرب پذیرها یا قائل به دین نیستند یا قائل به 
دخالت دین نیســتند. گروه های ملی- مذهبی جزو این رویکرد نیستند، بیشتر 
غرب گزین هستند. اسام را دقیق نمی شناسند. رویکرد دیگر غرب گریزی است 
که فکر می کنند می توان یک جامعه ای شکل داد که هیچ تعاملی با غرب ندارد. 
به نظر من این هم محقق نمی شود، زیرا غرب معتقد به دهکده واحد جهانی و به 
شدت به دنبال تحقق ایدئولوژی خودش در تمام جهان هستند و برایش برنامه 
دارند. رویکرد دیگر غرب ستیزی است مثل داعش و طالبان. یک رویکرد دیگر که 
هیچ کدام از این ها نیســت، نظریه تمدنی یعنی استحاله تمدن رقیب در تمدن 
خودی است. در ساختار تمدنی باید به گونه ای عمل کنید که تمدن غرب هضم 
شــود. خروجی این رویکرد یک تمدن اســامی است. ما باید یک تمدن داشته 
باشــیم که غرب را در خود هضم کند. مســیر حرکت ما باید به سمت استحاله 

باشد نه سایر مسیرها.
میرباقری بیان کرد: اتفاقی که در غرب افتاده این بوده که مفاهیم قدسی حذف 
شده و عقانیت محور قرار گرفته است. عقانیت در بخش های مختلف در ارتباط 
با هم وجود دارد. ما می خواهیم بشر عاوه بر اینکه عقانی زندگی می کند، دینی 
هم زندگی کند. چطور می شــود آموزه های دینی را در کنار عقانیت تجربی در 
عرصه عملی و برنامه ریزی اجتماعی وارد کرد. یک شکل این است که یک گروهی 
کارشناســی و برنامه ریزی منسجم می کند و در کنارش یک شورایی می گذاریم 
به اسم شورای نگهبان که کنترل فقهی می کند. اگر هم اختافی بود به وسیله 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. این شکل دخالت حداقلی دین است 
و تبدیل به چالش همیشگی می شود. آن دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

هم ضروری است اما حل منطقی نیست بلکه سیاسی است.
وی اضافه کرد: این گونه دخالت ها احیاناً منجر به عرفی سازی دین می شود. برای 
اینکه این اتفاق نیفتد باید حضور دین، حضور فرایندی باشــد. علوم استنباطی 
و نظریه و عرصه برنامه ریزی به هم پیوند بخورد. نظام تحقیقاتمان یک شــبکه 
ســه بعدی باشد. سه حوزه مســتقل نداریم بلکه این سه حوزه فرایند تحقیقی 
مشترک دارند. معادالت انجام می شوند، برنامه ریزی صورت می گیرد و استنباط 
دینی هم صورت می گیرد ولی نه به صورت سه دستگاه موازی. این تعامل نباید به 
صورتی باشد که معرفت های دینی تابع معرفت های نظری شوند. یک تأثیر و تأثر 
منطقی باید وجود داشــته باشد ولی وحی باید اصل باشد و از اول تا آخر حضور 
داشته باشد. برای اینکه تدابیر حکومت هم عقانی و هم دینی باشد نیازمند این 
شبکه هستیم. برای اینکه این فرایند کاماً هماهنگ باشد نیازمند یک نرم افزار 
هستیم. عامه سید منیرالدین حسینی به دنبال طراحی این نرم افزار و این شبکه 

بود که هر دو را هم تولید کردند.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  درباره مواجهه با 
پدیده مدرنیته و تجدد نظریه های گوناگونی مطرح 
شده است و این مواجهه همواره سه دسته موافقان، 
مخالفان و منتقدان را به همراه داشــته اســت. در 
میان نظریه هایی که سعی در تبیین جامعه شناختی 
این پدیده داشــته اند، برخی نظریات بر این موضوع 
تأکید دارند که تجدد با مدرنیته متفاوت است و هر 
جامعه ای می تواند تجدد ویژه خود را تجربه کند. این 
موضوع، محل گفت وگوی ما با دکتر روح اهلل رشیدی، 
پژوهشگر و نویسنده کتاب »درآمدی بر جامعه شناسی 
تجدد در ایران« شــد که در ادامه آن را می خوانید.

جناب رشــیدی! مــا در کجــای پازل 
تجددشناسی و پژوهش هایی که در این زمینه 

شده،قرار داریم؟
قاعدتاً در نقطه مطلوب نیســتیم و نتوانســته ایم 
موقعیــت خودمــان را نســبت بــه ایــن پدیده 
بشناسیم و تشخیص بدهیم و همچنان مثل دوره 
نخســت آشنایی ایرانی ها با پدیده تجدد، حیران و 
سرگردانیم. دانش ما نیز نسبت به این پدیده رشد 
چندانی نداشته است و حتی اگر خواسته ایم تجدد 
را بشناسیم، نگاهمان به این پدیده از بیرون نبوده 
اســت و از دریچه خود تجدد به آن نگاه کردیم؛ به 
عبارتی ما با همان چارچوب های برســاخته خود 

تجدد درصدد شناخت و تعریف آن برآمده ایم. 

نــگاه شــما در کتابتان نیــز از منظر 
شرق شناســانه به تجدد است. نظر شما در 
قبال انتقادهایی که به ایــن رویکرد وجود 
دارد و گفته می شود اطالعات ما از غرب در 
این رویکرد کم است و قضاوت دقیقی شکل 

نخواهد گرفت، چیست؟
برعکس ما به این دلیل چنین رویکردی را صحیح 
می دانیم که نرفته ایــم خود غرب را تأویل کنیم و 
جلوه تجدد را در همین جامعه خودمان مورد بحث 
قرار می دهیم. به همین جهت نیز ســراغ نظریاتی 
رفتیم که در این مواجهه، ایرانی تر بودند. ما باید بین 
پدیده مدرنیته کاماً غربی و تجددی که می تواند 
گوناگون و متمایز از مدرنیته غربی باشــد تفاوت 
قائل شــویم. ما آمدیم از داخل ایران و از نهادهای 

ایرانی صحبت کردیم؛ چراکه عینی تر و تعین یافته تر 
هستند. ما می توانیم با خوانش نهادها به وضعیت 

تجدد در ایران پی ببریم.

تفاوت هایی که شما میان مدرنیته و تجدد 
قائل شدید از چه منظری و به چه دلیل است؟
چنیــن تفاوتی بــه لحاظ مفهومی اســت. اگر به 

تجدد به معنای نوشدگی، نگاه خطی داشته باشیم 
می گوییم که نوشــدگی جز آنچه در غرب تجربه 
شده است و ما آن را به عنوان مدرنیته می شناسیم، 
امکان ندارد و ما باید همان مسیر را که یگانه است 
طی کنیم ولی از آنجایی که ما تجربه های تاریخی 
نوشدگی را در ایران داریم، می گوییم که ممکن و 
مقدور است که ما تجدد خودمان را داشته باشیم. 

اصرار بر اینکه مدرنیته یکی است 
و در تمام ســاحات به یک شکل 
ظهور و بروز می کند برآمده از نگاه 
اصالت مدرنیته است. چنین نگاهی 
می گوید راهی جــز این مدرنیته 
نیســت و همه باید با این اصول 
و اقتضائــات کنار بیایند در حالی 
که ما معتقدیم ایرانی ها می توانند 
تجدد خودشان را داشته باشند. ما 
ادوار مختلف نوشدگی را در ایران 
مثاً در دوران صفویه تجربه کردیم 
و هنوز نیز این اتفاق مقدور است. 

متفکرانی چون  نــگاه  در 
آقای توکلی ما می توانیم تجدد 
حتی  و  باشیم  داشته  داخلی 
مسائلی مانند مدرنیته ایرانی 
نیز در این نگاه مطرح می شود. 

در این باره چه نظری دارید؟ 
مدرنیته ایرانی همان تاشــی است که نسل اول 
روشنفکران ایرانی در پی آن بودند. نظریه مدرنیته 
ایرانی مبتنی بر پیش فرض اصالت مدرنیته غربی 
اســت. افرادی چون توکلی طرقی یا میرسپاســی 
مدرنیتــه غربی را پذیرفته انــد و تمام تاش آن ها 
معطوف به حفظ مختصات ایرانی در راستای بسط 
اندیشــه مدرنیته در ایران اســت. دغدغه من فهم 
امکان تجدد ایرانی بود که به نظرم ممکن است ولی 
فرصت گفت وگو و ساختن چنین نظریه ای نیست 
و ما در حوزه نظر نیز همچنان تحت فشــار نظریه 

اصلی هستیم.

امثال میرسپاسی دو حرف دارند؛ نخست 
اینکه جریان عقل را کــه از دوران دکارت 
شروع شده، نمی توان کنار زد و بعد بین جالل 
و شریعتی و امثالهم دسته بندی شکل می دهد 
غرب ستیزی  ســبب  مقطعی  در  این ها  که 
افراطی شدند. دیدگاه شما نسبت به مواجهه 

جالل و شریعتی با این پدیده چیست؟ 
بدون تردید این طیف روشنفکران منتقد غرب که 
با غربزدگی مرحوم آل احمد نضج گرفته بیشترین 

کمــک را به ما در توقف مســیر 
معیوب یعنی مسیری که نتیجه 
نیز نداشت، کردند. امثال شریعتی 
و جال ســرعت فرو رفتن ما در 
آن منجاب تشتت و حیرانی را 
کم و به مــا کمک کردند تا نگاه 
به پدیــده مدرنیته  منتقدانه ای 
داشــته باشــیم. آن ها نسلی از 
روشــنفکران را پدید آوردند که 
نگاه معقول تر و منتقدانه تری به 
پدیده ها دارند. انقاب اسامی نیز 
به عنوان پدیده ای که پرسش های 
زیادی در دنیای مدرن ایجاد کرد، 
هنرش این بود که از دو نگاه طرد 
و انکار و شــیفتگی فاصله گرفت 
و نگاه متعادل تر و منتقدانه تری 
داشت. انقاب اسامی بدون اینکه 
پا در کفش مدرنیته بگذارد به نقد 
مدرنیته پرداخت. انقاب اسامی جایی ایستاد که 
با زمینه برساخته مدرنیته فاصله داشت و از چنین 
نقطه ای دســت به نقد مدرنیته زد بدون اینکه به 
تحجر و واپسگرایی دامن بزند. ما در تجربه زیسته 
ملت ایران یک خودآگاهی داریم که در ســال 57 
اوج و بلوغ آن را شــاهد بودیم. ما در این مقطع به 
آن نقطه رســیدیم که تحوالت دنیا را به رسمیت 
شناختیم و شــجاعت مطرح کردن قرائت دیگری 
از نــگاه به عالم و نگاه به انســان و جامعه را نیز به 
خودمان دادیم. نقطه اتکای ملت ایران در آن مقطع 
همــان چیزی بود که به آن اشــاره کردم یعنی با 
جال، شریعتی و مطهری، ما بازگشت به خویشتن 
را آغاز کردیم؛ ضمن اینکه سر جنگ نیز با مظاهر 
تجدد نداشتیم. نمونه اش جمله حضرت امام)ره( که 
فرمودند ما با فحشا مخالفیم و نه سینما و در مورد 
عارضه های تجدد نقد داشتند. حتی خود آوینی با 
نگاه خاص خود، تجربه سیطره بر فناوری مدرن را 
به ما نشان داد؛ بنابراین می توان گفت که قطعاً این 
خودآگاهی می تواند دوباره شکل بگیرد ولی الزامات 
آن هنوز مهیا نیســت. ما می توانیم کنش فکری و 
تولید فکری با غرب داشته باشیم و همزمان زمینه 

را برای رسیدن به خودآگاهی مهیا کنیم. 

حاشیه

در چرایی توقف و تأخیر در شناخت تجدد
دلیــل اینکه جــال آل احمــد روی مفهوم 
ماشــینی شــدن و تبعات آن تأکید داشت و 
شــهید آوینی نیز همواره از فناوری ســخن 
می گفت ولی امروزه کســی تصویری از آنچه 
در آینده انتظارمان را می کشــد، به ما نشان 
نمی دهد، همین مســئله تأخیر در شناخت 
تجدد است. ما اکنون دچار نوعی تأخیر و تأخر 
فکری در این زمینه هســتیم و بیش از آنکه 
با خود این پدیده در دو دهه گذشــته مواجه 
باشیم، با مظاهر آن مواجه بوده ایم و همچنان 
در حال مصرف فراورده های فکری گذشتگان 
هستیم. این تأخر سبب شده تا ما پس از کار 
پردامنــه در حوزه تجددشناســی، یک دفعه 

فیتیله این کار را در مسائل داخلی و بین المللی 
پایین بکشــیم و بعد با تأخر شناخت روبه رو 
شــویم و چنین خألهایی نیز شــکل بگیرد. 
دلیل دیگر شاید این باشد که جامعه شناسی 
در خود ایران نیز چندان رشد پیدا نکرده است. 
برای صحت این گزاره نیز کافی است بپرسیم 
موضوع جامعه ایرانی و مسائل انقاب اسامی 
چقدر موضوع بحث های ما بوده اســت و چه 
میزان در مــورد آن تولید فکری اتفاق افتاده 
است؟ منظورمان مقاالت مونتاژی نیست بلکه 
منظور تولیدات فکری الهام بخشی است که در 
حوزه جامعه شناسی ایران صورت گرفته، نه در 

جامعه شناسی تجدد و مدرنیته.

از آنجایی که 
ما تجربه های 

تاریخی نوشدگی 
را در ایران داریم، 

می گوییم که ممکن 
و مقدور است که 

ما تجدد خودمان را 
داشته باشیم

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 20 اسفند 1398 15 رجب 1441 10 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9204

گزارش

گفت وگو با روح اهلل رشیدی، نویسنده کتاب »درآمدی بر جامعه شناسی تجدد در ایران«

تجددایرانازمسیرمدرنیتهنمیگذرد

صفحه 4   1398/12/20
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﹢رت   ︮﹤  ︋﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و︎  دانشـگاه نيشابور در﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹝﹢ر︠ 
︖﹞﹩ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹋﹠︡.

﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹩﹞︀﹝︑ 
و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
 ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡مwww.setadiran.ir
﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ را ︋︣ای 
︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ٩٨/١٢/١۵ ا︨️.

٩٨/١٢/٢۴ ١٩روز  ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀﹡﹩ در ️﹚﹞
    ٩٩/٠١/٠۵ ︀د: ︨︀︻️ ١٩روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر﹠︪﹫︎ ﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞

      ٩٩/٠١/٠۶︀ر︫﹠︊﹥ ︑︀ر ١١️روز︻︀︨ :︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز
 ︡︣﹎ ︀ ﹠ــ︡ی از اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ﹑﹫ــ️ و ر︑︊﹥︋  -دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥︮ 
︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩، ﹁︱︀ی ︨ــ︊︤ و ︀︨︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ذ﹋︫︣︡ه در ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︑︧﹙﹫﹛ ا︨﹠︀د 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︢﹋﹢ر
-دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران  ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
-︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ١٫٢٢۴٫١٣۴٫۶١٨ر︀ل ا︨️.

-︀︨︣ ﹝﹢ارد در ︫︣ا︳ ︑︧﹙﹫﹛ و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د درج ︫︡ه ا︨️.
﹫︪ــ︐︣ در︭︠﹢ص ا︨ــ﹠︀د  ︣ای در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋  *ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︢ار︋ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿
﹙﹢ار﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉-   ︋- ︉ار اد﹢﹚ ︨︣︐︀ن ﹡﹫︪︀︋﹢ر- ا﹡︐︀ی︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی-︫  ﹡︪︀﹡﹩: ا︨︐︀ن︠ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹫︪︀︋﹢ر- د﹁︐︣ ا﹝﹢راداری
︑﹙﹀﹟:۴٣٣٠۵٢۶٠-٠۵١ ﹨﹞︣اه: ٠٩١۵٣۵٢٢٧٣٩﹋︡︎︧︐﹩: ٩٣١٩٧٧۴۴۴۶  

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹫︪︀︋﹢ر

﹢رت   ︮﹤  ︋﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و︎  دانشـگاه نيشابور در﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹝﹢ر︠ 

فراخوان مناقصه عمومى امور خدمات عمومى و پشتيبانى

 
︫ــ︣﹋️ ︑﹢زــ︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در﹡︷ــ︣دارد از﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ ︠﹢د﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ︣اق آ﹐ت ︫ــ︊﹊﹥ 
︪ــ︣ح ︗ــ︡ول ذ﹏ از︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن  ﹢رت ﹡﹆︡ی)  ،︋  ﹢د ﹡﹍︡ار (︋﹥︮  ﹁︪ــ︀ر ︲︺﹫ــ︿ ﹋︀︋﹏︠ 
︀ http://www.tavanir.org.ir ︀ی︐︀٩٨/١٢/١٣ ︋ــ﹥ ︨ــ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︑︀ر ️﹁︀︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در

http://www.skedc.ir ︀ http://iets.mporg.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و  ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ح ﹝﹠︡رج درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ 
﹙﹢ار ︎﹫︀﹝︊︣ا︻︷﹛_︨ــ︀️ اداری_︫︣﹋️  ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢٢ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︋﹫︣︗﹠︡_︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ م ︫︡ه﹢﹞ و ︣﹞ ︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩، ︋︭﹢رت﹫﹡ ︹ز﹢︑
   .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢۴٠٠۵٧٠ -٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

مبلغ تضمين    (ضمانتنامه شرحشماره مناقصهرديف
بانكى يا واريز نقدى)

تاريخ،روز و ساعت 
محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات الف و ب  

234/د/598
خريد انواع يراق آالت 
شبكه فشار ضعيف  

كابل خود نگهدار
928/000/000

98/12/24  شنبه
ساعت 8:00

خراسان 
جنوبى،بيرجند، بلوار 

پيامبراعظم،
سايت ادارى،شركت 

توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى، سالن 

جلسات

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

س
/ ۹
۸۱
۵۵
۲۹

شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

آگهى مناقصه عمومى  شماره 234/د/98  نوبت دوم

(٧٩٧٦٩٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ رو︀ن ︑︖︀رت ا﹝﹫︡ ︎︀ژ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٥٠٧٨٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٦٧٢٣٧١

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,١٠,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ ︋﹥ 
︫︣ح ذ﹏ ا﹜︀ق ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︣︠ :︡︡ ، ﹁︣وش ، ﹋﹙﹫﹥ و︀︨﹏ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت 
، ﹝﹠︨︡﹩ ﹁︣وش در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︎︀︨︀ژ و ﹝︣ا﹋︤ ︑︖︀ری  ، ︨︀︠️ ﹝︖︐﹞︹ و  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︨︀︠︐﹞︀ن   ، ︨︊﹉ و ︨﹠﹍﹫﹟ 
︫︣﹋️ ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ، ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ، را﹨︧︀زی ، ︨︨︡︀زی و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹝﹡
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(٧٩٧٧١٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آرد ﹇︡س ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٨٢٥ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨٥٠٤٨ 

 ﹤︋ ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣   
 ﹤︋  ١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹤︋  ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی ︨︀ل︑ر﹢︮ .︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,١٢,٢٩ا ﹤︋  ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ︻﹠﹢ان 
︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٤٣٤٢١٧٣ ﹝﹣︨︧﹥ ︨︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٢٩٦٩٤ 
 . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٨٤٤١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا﹡ ️﹋︫︣

روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨ ا﹡︐︀ب ︫︡ .
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                 آ﹎﹩  ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥  
         ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ٨٨٧٨٠٠٢١      ﹡﹢︋️ اول

 ﹤ ﹝﹠︴﹆ـ﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫ـ︀ت ا﹡︐﹆ـ︀ل ﹎︀ز در ﹡︷︣ دارد: ︑︣﹝﹫﹛ و ︋︀ز︨ـ︀زی ︎︣ه ﹨︀ی ︔︀︋️ و ﹝︐︣ک ︑﹢ر︋﹫﹟ ا︧ـ︐﹍︀ه ︑﹆﹢️ ﹁︪ـ︀ر ﹎︀ز ﹡﹢ر را︋ 
︎﹫﹞︀﹡ـ﹊︀ران ذ︭﹑ح و وا︗︡ ︫ـ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ رو️ ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ︨ـ︀️ ︫ـ︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︩︋ ،در﹎︀ه ﹝﹠︴﹆﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫︀ت( www.nigtc.ir) ︣انا
﹙﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡﹩، ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹥ ﹝﹫︡ان  ١ -﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار : ︫︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا︣ان ( ﹝﹠︴﹆﹥ ٩︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ) ︨︀ری _︋ 

 ٠١١٣٣٨٠۵۶١٢ :﹟﹀﹚︑ ︣﹝ل ا﹑﹨
٢-﹝﹢︲﹢ع و ﹝﹏ ا︗︣ای ︎︣وژه: ︑︣﹝﹫﹛ و ︋︀ز︨︀زی ︎︣ه ﹨︀︐︣﹝﹫﹛ و ︋︀ز︨︀زی ︎︣ه ﹨︀ی ︔︀︋️ و ﹝︐︣ک ︑﹢ر︋﹫﹟ ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹢️ ﹁︪︀ر 

﹎︀ز ﹡﹢ر ︔︀︋️ و ﹝︐︣ک ︑﹢ر︋﹫﹟ ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹢️ ﹁︪︀ر ﹎︀ز ﹡﹢ر- ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران، ︫︨︣︐︀ن ﹡﹢ر 
﹢رت ﹊﹩ از︑︱︀﹝﹫﹟   ︮﹤ ﹠︕ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن ر︀ل) ︋  ـ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ٣٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل (︨ـ﹫︭︡ و ﹨﹀︐︀د و︎  ٣-﹝︊﹙ـ︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 

﹝︢﹋﹢ر در ︗︡ول ︫﹞︀ره ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ در ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩
︡﹝︀ت و  ︀﹡︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ︋︣ ا︨ـ︀س ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای︠  ۴-︋ـ︣آورد ︑﹆︣︊ـ﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︊︀﹡ـ﹩ آن : ٧,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (﹨﹀️ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︎ 

﹇﹫﹞️ ︋︀زار
﹞-۵﹏، ز﹝︀ن و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز از ︑︀ر ٩٨/١٢/٢۴ ا﹜ــ﹩ ٩٨/١٢/٢۶

﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑-۶︀دات و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ﹝﹢رخ ٩٩/٠١/٢٣  
٧- ﹝﹏ و ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀دات : ︨︀ری - ︋﹙﹢ار ︵︀﹜﹆︀﹡﹩، ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹥ ﹝﹫︡ان ﹨﹑ل ا﹞︣ - ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ﹝﹠︴﹆﹥ 
 ︳د﹇﹫﹅ آن ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ـ︣ا ︀دات ٩٩/٠٢/٠٧ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹜﹫﹊﹟ ︑︀ر﹠︪ـ﹫︎ ︩︀او﹜﹫﹥ ﹎︪ـ ٩ ︻﹞﹙﹫ـ︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز - ︑︀ر

︋︭﹢رت ﹝﹊︐﹢ب ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 
٨-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات :  ٣﹝︀ه ﹋﹥ ︋︣ای ﹉ دوره ٣﹝︀﹨﹥ د﹍︣ از ︵︣ف ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ا︨️.

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠٩-﹁︣ا
 ️﹫﹑ ﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ا﹜︿) ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د   ب) دارا︋   ︫︳١٠-︫ـ︣ا
  . ︫︡︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ر︫ـ︐﹥ ︑︀︨﹫︧ـ︀ت و ︑︖﹫︤ات ︀ ﹡﹀️ و ﹎︀ز از ︨ـ︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋﹥ ﹡︪ـ︀ن د﹨﹠︡ه ︸︣﹁﹫️ آزاد ﹋︀ری ︫ـ︣﹋️︋ 
ج)  ارا﹥ ﹁﹫︩ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ︨ـ﹫︭︡ ﹨︤ار ر︀ل ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︧ـ︀ب ۴١٠١٠٩٠۵٧١٢١۴٣٧٩ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ﹡︀م "︫ـ︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل 
﹎︀ز- ︑﹠﹢اه ﹎︣دان ︎︣دا︠️ – ﹝﹠︴﹆﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل"  د ) دارا ︋﹢دن روز﹡︀﹝﹥ ر︨ـ﹞﹩ و  آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️  ﹨ـ) دارا ︋﹢دن 
﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری از وزارت، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︢﹋︣: ﹇﹫﹞︐︀ ﹝︐﹠︀︨ـ︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨ـ︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز
، ارا﹥ ﹎︣دد. ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز:١٣٩٨،٧٧۵٧
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︫︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا︣ان
﹝﹠︴﹆﹥ ٩ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
 ️︗ د︨ــ︐﹍︀ه آ︨︀﹡︧ــ﹢ر را ﹉ دارد

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  ︎ــ︣وژه اورژا﹡︦︋ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︋︩ ︾﹫︣ دو﹜︐ــ﹩ ︣︠︡اری ، ﹡︭︉ 
و راه ا﹡ــ︡ازی ﹡﹞︀ــ︡ . ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٣٠۵، از در ﹤︋
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀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:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹤︋
-رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ - ︫ــ︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️ 

-︵︊﹆﹥ دوم  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١٢/١۵ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/١٢/٢١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٩/١/٩
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٩/١/١٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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 دانشـگاه علوم پزشـكى مشـهد
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روزنامـه صبـح ایـران

انواع صبر در سختی ها و مشکالت  معارف: آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی، عضو خبرگان رهبری در تبیین انواع و اقسام صبر در سختی ها، مشکالت و مصیبت ها اظهار کرد: سه نوع صبر در این حالت از منظر 
اسالم وجود دارد. نخست؛ صبر در دشواری های اختیاری است. دومین نوع صبر در بالهای نیمه اختیاری است، نوع دیگر صبر تحمل سختی ها و دشواری هایی است که خارج از اراده انسان بر انسان تحمیل می شود و 

انسان اختیاری در ایجاد آن ندارد، اما می تواند از ادامه آن پیشگیری کند و آن را برطرف سازد. در این حالت، انسان می تواند با اقدامی عاقالنه، در صدد خروج از مشکالت برآید. 

اندیشیدن، گام نخست حرکت انسان است
رسا: آیت اهلل محســن اراکی، در جلسه 
درس اخالق خود برای طالب مدرســه 
امیرالمؤمنین)ع( با اشاره به مفهوم اخالق 
گفت: َخلق هیئت جسمانی و ُخلق هیئت 
روحانی انسان اســت؛ روح انسان مانند 
جسم آن هیئت و شــکلی دارد و مراد از 
اخالق اوصافی است که این هیئت درونی 

و روحی را شــکل می دهند. وی افزود: روح انسان هم می تواند مانند جسم او دچار 
آسیب و آفات شود؛ همان گونه که اگر به آسیب های جسمی رسیدگی نشود، انسان 

به هالکت می رسد، آسیب ها و آفات روحی نیز می تواند انسان را به هالکت برساند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: باید روح را تقویت کنیم تا در نتیجه 
کمتر دچار آسیب و آفت شود؛ اگر اندام بیرونی و جسمی انسان تقویت شود، کمتر 
آسیب می بیند و روح نیز این چنین است. وی اضافه کرد: پیشگیری متوقف بر تقویت 
در مسیر سالمت است؛ خدا انسان را سالم می آفریند و این خود انسان است که درون 
خود را آلوده می کند؛ انســان بر مبنای فطرت آفریده می شود و باید در ادامه مسیر 

سالمت خود را تقویت و تثبیت کند تا در برابر آفت ها مقاومت داشته باشد.
آیت اهلل اراکی خاطرنشــان کرد: بنا بر آیات و روایات، نخستین عامل تقویت سالمت 
درونی تقویت اراده خیر و صالح است؛ در آیات کریمه قرآن و روایات تأکید زیادی بر 
مسئله عزم و اراده قوی صورت گرفته است. وی افزود: خداوند متعال از انبیای بزرگ 
الهی به عنوان اولوالعزم یاد می کند و معلوم می شود که عزم مسئله مهمی در تقویت 
بنیه سالم است و اگر انسان عزم قوی در انجام کار خیر داشته باشد، سالم رشد می کند؛ 

صبر و بخشش سبب تقویت جدی عزم و اراده انسان می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری، اســاس لغزش انســان را نبود عزم دانســت و گفت: 
نخستین عامل تقویت عزم، اندیشیدن و تفکر است؛ انسان اندیشه گر می تواند عزم 
خود را تقویت کند؛ چرا که گذشــته، حال و آینده خود را به دقت مورد بررسی قرار 
می دهد و درباره آیات الهی و مرگ می اندیشــد. وی اضافه کرد: روح زندگی اسالمی، 
اندیشیدن و هوشیاری و عدم غفلت است و در آیات و روایات تأکید ویژه ای بر تفکر 

شده است؛ اندیشیدن گام نخست حرکت انسان است.

ائمهb ، آیه مطلق خداوند هستند
با  آیت اهلل محمدباقــر تحریری،  ایکنا: 
اشاره به دعایی که برای ماه رجب از امام 
ِّي أَْسأَلَُك  زمان)عج( صادر شده، »اللَُّهمَّ إِن
بَِمَعانِي َجِمیِع َما یَْدُعوَك بِِه ُوالَُه أَْمِرَك 
الَْمأُْمونُوَن َعلَی ِســرَِّك الُْمْسَتْبِشــُروَن 
بِأَْمِرَك«، گفت: این دعا اوالً مرتبه خاص 
توحیــد را بیان می کند؛ مــا معتقدیم 

خداوند متعال حقیقت نامتناهی اســت و آن حقیقت نامتناهی تجلیات گوناگونی 
دارد کــه این تجلیات در وجود مبارك ائمه)ع( ظهور پیدا کرده اســت. در روایات 
آمده اســت نخستین مخلوق، نور نبی اکرم)ص( و انوار مقدسه اهل بیت)ع( بودند 
کــه پیش از خلقت این عالم و حتی پیش از خلقت مالئکه آفریده شــدند؛ منتها 
خداوند خواسته است که آنان در عالم مادی هم ظهور داشته باشند و در عالم ماده 
به کماالت بی نهایت خدای متعال رســیده اند و این کماالت را ظاهر می کنند. وی 
ادامه داد: مضمون این دعای شریف این است که ما به هر یك از کماالت این اولیا از 
جهت علم، از جهت قدرت، از جهت احاطه وجودی و احاطه علمی به جزئیات عالم 
توجه کنیم، به توحید الهی می رسیم. تولیت حوزه علمیه مروی یادآور شد: عبارت 
َُّهْم ِعَباُدَك َو َخلُْقَك« در این دعا، معنایش این اســت  »الَ َفْرَق بَْیَنَك َو بَْیَنَها إاِلَّ أَن
که این اولیا با اینکه کماالت گوناگون دارند، اما جز بنده تو بودن چیزی را نشــان 
نمی دهد و بنده محض هستند و تمام شئون خود را از تو می بینند؛ منتها ائمه)ع( به 
لحاظ زمان های مختلف گوشه ای از این کماالت را به مقتضیات زمان و مکان بروز 
دادند. از این جهت ما باید این دیدگاه را به اولیا داشته باشیم که ایشان هم جایگاه 
حقوقی دارند؛ یعنی از ناحیه خداوند خلیفه خدا و امام بحق هستند و هم شخصیت 
حقیقی دارند و حقایق وجودی را به تمام معنا دارند که لحظه ای خودشان را نشان 

نمی دهند و آیه مطلق خدا هستند.

معارف / مریم احمدی شــیروان: حدود 
دو سال و نیم پس از واقعه جانگداز عاشورا، 
حضرت زینب کبری)س( رحلت کرد؛ بانوی 
قهرمانی که پس از شهادت برادر بزرگوارش، 
امام حسین)ع( پرچمدار نهضت عاشورا بود؛ 
بانویی که نه تنها الگوی شکیبایی و تقوا بود، 
بلکه جایگاه علمی بی مثالی نیز داشــت. در 
روایتی از امام سجاد)ع( خطاب به ایشان آمده 
است: »أَنِْت بَِحْمِداهللِ َعالَِمُه َغْیُر ُمَعلََّمه َفِهَمه 
َمه«؛ شما در واقع عالمه ای هستید  َغْیُر ُمَفهَّ
که کسی به شما تعلیم نداده است، بلکه در 
سرزمین وجودی شما این علم را افاضه و به 

شما عنایت کردند.
به مناســبت ســالروز وفات دختر حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س(، در گفت وگو با دکتر 
منیره سادات کامرانی، استاد حوزه و دانشگاه، 
و نویسنده کتاب »منزلت و شخصیت علمی 
حضرت زینب)س(« به ابعاد شخصیت علمی 

عقیله بنی هاشم پرداختیم.

 زینب کبری)س( عصمت صغری داشت
دکتر کامرانی در ابتدا با اشــاره به شــواهد 
تاریخی، می گوید: بعد علمی شــخصیت آن 
حضرت را می توان با عناوین عقیله بنی هاشم، 
مقام عصمت صغری، مقام علم لدنی و مقام 
محدثه تعریف کــرد. علمایی مانند بحرانی 
اصفهانــی در تاریــخ ثبت کرده انــد که در 
روایات مکرراً از زینب کبری)س( با نام عقیله 
بنی هاشم، عقیله الوحی، عقیله  النساء، سیده 
 العقایل یا عقیله  النبوه و عقیله قریش یاد شده 

است.
او در توضیح لقب »عقیلــه« برای حضرت 
زینب کبــری)س( توضیح می دهــد: این 
عنوان به عقالنیت، خردمندی و اندیشه ورزی 
آن حضرت برمی گردد. إبــن أثیر در کتاب 
»أســد الغابه في معرفه الصحابه« از حضرت 
زینــب)س( با عنوان »لبیبــه« یا »جزیله« 
 یاد کرده اســت. با مراجعه بــه کتاب لغت 
در می یابیم که »لبیبه« به معنای زن صاحب 
عقل، خالص و پاك، صاحب تفکر و اندیشه 
است. »جزیله« نیز بر اساس آنچه در کتاب 

»لسان العرب« آمده به معنای صاحب رأی، 
نظر نیکو و پسندیده است. شیخ جعفر نقدی 
نیز در کتاب خود آورده است که »کانت لبیبه 
َجُزله و عاقلُه لها ُقوه جناٍن«؛ به این معنا که 
حضرت زینب)س( زنی صاحب عقل خالص و 

پاك و صاحب رأی بود.
این استاد حوزه و دانشــگاه اضافه می کند: 
دومین شاهد تاریخی علم حضرت)س(، مقام 
عصمت صغری اســت. حضرت زینب)س( 
در دامــن صدیقه کبری)س( متولد شــد و 
پــرورش یافت. نظر آیت اهلل جــوادی آملی 
درباره عصمت حضرت زینب)س( این است 
که عصمــت امر ذاتی و انحصاری نیســت، 
بلکه امری اختیاری است؛ به این معنا که با 
توجه به آیه 29سوره انفال غیر از ائمه اطهار 
و پیامبران نیز برخی افراد می توانند به مقام 
عصمت دســت پیدا کنند؛ بــه بیانی دیگر 
انســان های عادی هم می توانند با تهذیب، 
تقوا، مراعات غذای حالل و حرام و محاسبه 
به مقام عصمت برســند، اما عصمت دارای 
درجاتی اســت و آن ها نمی توانند به درجه 
عصمت کبری دست پیدا کنند؛ بنابراین ما 
برای حضرت زینب)س( نیز مقام عصمت را 

قائل هستیم و ایشان معصومه است.

 ابعاد شخصیت علمی زینب کبری)س(
خانــم دکتــر کامرانــی درباره علــم لدنی 
حضرت زینب)س( نیز تصریح می کند: امام 

ســجاد)ع( در بخشی از خطبه کوبنده خود 
درباره ایشــان فرمودند: »ای عمه! آرام باش؛ 
باقیماندگان باید از گذشتگان عبرت گیرند؛ 
بحمداهلل تــو ناخوانده دانایــی و نیاموخته 
خردمندی«؛ این نشــانه علم لدنی حضرت 
زینب)س( اســت. ایشان همچنین محدثه 
بود؛ زیرا امور و عجایب خداوند متعال به آن 
حضرت الهام می شــد. ایشان پس از عاشورا 
83طفــل و زن را مدیریت کرد؛ زیرا از جای 
دیگری نیرو می گرفت. »محدثه« همچنین 
به معنی زن راوی اســت. برخی از مورخان 
آن حضــرت را راوی گفته های همســران 
پیامبر)ص( می دانند و ابن عباس نیز خطبه 
فدکیه حضرت زهرا)س( را از زبان حضرت 

زینب)س( نقل می کند.
او یادآور می شود: شیخ صدوق هم در کتاب 
»علل الشــرائع« مقداری از خطبه حضرت 
زهرا)س( را با سند از احمد  بن محمد  بن جابر 
و حضرت زینب)س( نقل می کند؛ در حالی 
کــه آن حضرت در زمان بیان خطبه فدکیه 
که تقریباً یك کتابچه است، پنج سال بیشتر 
نداشــت و اینکه کودکی پنج ساله تمام این 
خطبه را حفظ کند و به دیگران منتقل کند، 
نشان دهنده نبوغ فکری حضرت زینب)س( 

است.
مدیر مدرسه علمیه حضرت آمنه)س( اضافه 
می کند: ابعــاد شــخصیت علمی حضرت 
زینب)س( را می توان به چند شــاخه و مقام 

علم و معرفــت توحیدی حضــرت، علم و 
معرفت ایشــان نسبت به مقام نبوت، علم و 
معرفت نسبت به آخرت و معاد، در عقیده و 
عمل تقسیم کرد. بعد دیگر شخصیت علمی 
حضــرت زینب)س( خردمندی ایشــان در 
عرصه جامعه شناسی و سیاست است. ایشان 
همچنین علم تفســیر قرآن و فقه را داشت. 
فصاحت و بالغت حضرت زینب)س( در نظم 
و نثــر نیز قابل توجه بوده و اشــعاری نیز از 
ایشــان در تاریخ ثبت شده است. آن بزرگوار 
در مــدت خالفت حضرت علی)ع( در کوفه، 
کالس تفسیر قرآن داشت و به خواست مردم 

به زنان اشراف و بزرگان قرآن می آموخت.

 حضرت زینب)س( مطیع محض والیت
دکتر کامرانی در پایان عنوان می کند: آنچه در 

واقعه عاشورا دیده شد ورای 
عشق خواهری و برادری بود؛ 
در واقع حضرت زینب)س( از 
حجت خدا، ولی خدا و امام 
اطاعت محض  زمان خــود 
داشت. ایشان پس از شهادت 
امام حسین)ع( نیز با توجه 
به شــرایط بیماری حضرت 
ســجاد)ع( حتــی در بیان 
مباحث فقهی نایب امام زمان 

خود بود.
در  کبــری)س(  زینــب 
در  و  خــود  خطبه هــای 
مختلــف  مناســبت های 

مردم را به یاد محاســبه روز قیامت و آخرت 
می انداخت و آن روز را خیلی جذاب، عالمانه 
و آگاهانــه یــادآوری می کــرد و مانند یك 
جامعه شناس متبحر اهل کوفه را به خودشان 
معرفی می  کرد. به طور نمونه ایشان در میان 
َمْت لَُکْم  مردم کوفه فرمــود: »أاََل بِْئَس َما َقَدّ
أَنُْفُسُکْم أَْن َســِخَط اهلَلُ َعلَْیُکْم َوفِي الَْعَذاِب 
أَنُْتــْم َخالُِدوَن« یعنی ای مردم کوفه! چه بد 
توشه ای برای آخرت فرستاده اید؛ توشه ای که 
همان خشم و سخط خداســت و در عذاب 

جاویدان خواهید بود.

گفت وگو با خانم دکتر کامرانی درباره منزلت و شخصیت علمی عقیله بنی هاشم

زینب کبریh ؛ بانویی که صاحب اندیشه بود

آنچه در واقعه 
عاشورا دیده شد 

ورای عشق خواهری 
و برادری بود؛ 

در واقع حضرت 
زینب)س( از حجت 
خدا، ولی خدا و امام 

زمان خود اطاعت 
محض داشت

بــــــرش

انتشار دومین شماره 
فصلنامه »حیات معنوی«

»حیات  فصلنامه  شــماره  دومین  اجتهاد: 
معنوی« با موضوع »فقه و اخالق« )زمستان 
1398( به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی 
دین پژوهی »بُشرا«،  در زمینه اخالق، معنویّت، 
معنای زندگی، عرفان و سیر و سلوك منتشر 
شد. در این شــماره آثاری از سیدمحمدعلی 
ایازی، علی باقری فر، حســن بوسلیکی، اکبر 
ثبوت، کاظم دلیری، محمد سروش محالتی، 
احمد شــهدادی، ابوالقاسم فنایی، سیدضیاء 
مرتضوی، حسین واله و محمد هدایتی به چاپ 
رسیده است. »مناسبات فقه و اخالق«، »درهم 
تنیدگی فقه و اخالق در قرآن«، »ارزش انسان، 
ملتقای فقه و اخــالق«، »عامل پیوند دهنده 
میان علم فقــه و علم اخالق«، »پیوند دین و 
اخالق«، »اعتباری بودن احکام اخالقی و حل 
چالش های فقهی دنیای معاصر«، »گســتره 
کاربرد حدیث »لِــُکِلّ َکِبٍد َحــَرّی أَْجٌر« در 
فقه«، »ظرفیت شناسی اصول فقه برای حل 
تعارضات اخالقــی«، »اقتــراح؛ رابطه فقه و 
اخالق«، »نسبت عقالنیت فقهی و عقالنیت 
مدرن« و »گزارشــی از کتــاب فقه االخالق 
شهید سید محمد صدر« عناوین مقاالت این 
شماره هستند. در معرفی این فصلنامه آمده 
است: »حیات معنوی«، نشــریّه ای است در 
حوزۀ اخالق، معنویّت، معنای زندگی، عرفان 
و سیر و ســلوك، که در آن از مسائلی چون 
ماهّیت معنویّت و انسان و جامعه معنوی سخن 
می رود. همچنین این مجلّه به اخالق و همه 
شقوق آن و نیز معنا و سبك زندگی می پردازد 
و عرفان، سیر و سلوك و اندرزنامه های اخالقی 
را بررسی می کند. »حیات معنوی« می کوشد 
برخالف نشریات مشابه، رویکردی انضمامی و 
کاربردی به مســئله داشته باشد و چندان در 
حیطه انتزاعیات و کلی گویی های فیلسوفانه 
جوالن ندهد و اولویّت این مجله، نظرداشــت 

مسائل و مشکالت نظری و عملی روز است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9204 سه شنبه 20 اسفند  1398 15 رجب 1441 10 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

گفتار

خبر

      صفحه 5  1398/12/20

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود و به گواهى  ــهاد محلى كه به امضا ش ــتناد دو برگ استش آقاى محمد جواد اصغرى  باس
ــت كه سند مالكيت ششدانگ  ــمى شماره 22 زاهدان رسيده است مدعى اس ــناد رس دفتر اس
ــتان  ــى واقع در بخش يك بلوچس ــالك 2820/425-اصل ــكونى  پ ــتگاه آپارتمان مس يكدس
ــر الكترونيك  ــزاد مورد ثبت دفت ــاختمان به ــدان  خيابان مولوى – مولوى 52 س ــهر زاه ش
ــت  درخواست صدور سند  ــى مفقود گرديده اس 139820322001000584  بعلت اسبابكش
ــره يك ماده 120 آيين نامه ثبت در يكنوبت  ــتناد تبص مالكيت المثنى نموده  لذا مراتب باس
آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
ــيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد  ــند معامله باين اداره اعالم و رس مالكيت يا س
ــند ارائه  ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس
ــند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. 9815680آ(م  ــبت به صدور س ــود نس نش

الف: 1063)
تاريخ انتشار:1398/12/20

حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

رونوشت حصر وراثت
ــاالرى هفت سويى داراى شناسنامه شماره 0749030062به  نظر به اينكه آقاى على اكبر س
شرح دادخواست به كالسه 98/461 ازاين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين 
ــويى به ش ش 3 درتاريخ 1397/8/21  ــاالرى هفت س ــادروان روح اله س توضيح داده كه ش

دراقامتگاه دايمى خود بدورود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-آقاى على اكبر ساالرى هفت سويى كدملى0749030062متولد 37/1/7 پدر

2-فاطمه زنجيرى كد ملى 0690716133متولد 77/10/26 همسر
3-شهرزاد ساالرى هفت سوئى كد ملى07460071838متولد 96/5/4 فرزند

4-عذرى دالورى دهبرزوئى كدملى 0749029723متولد35/4/8 مادر 
ــت مذبور رابه استناد ماده 362ق امور حسبى يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك باانجام تش
ــد از تاريخ  ــى اعتراضى دارد وياوصيت نامه از متوفى نزد او باش نوبت آگهى مى نمايد تاهركس

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد .آ9815672
دفتر شورا شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان باخرز

          
آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى شهرستان جغتاى 

ــالك تحديد حدود پالك زير  :بخش 7  ــى قبلى وبه موجب ماده 14 قانون ثبت ام ــرو آگه پي
سبزوار

اراضى زور جغتاى   پالك   5 -  اصلى  
ــانى جغتائى فرزند محمدابراهيم ، ششدانگ يگ قطعه  4486  فرعى- آقاى  محمدتقى ابويس

زمين مزروعى در تاريخ   23 /01  /  9 139
اراضى ابويسان   پالك   176 -  اصلى  

ــانى جغتائى فرزند محمدابراهيم ، ششدانگ يگ قطعه  1123  فرعى- آقاى  محمدتقى ابويس
زمين مزروعى در تاريخ   23 /01  /  9 139

ــماره فوق الذكر  ــالك ، صاحبان امالك و مجاورين ش ــه موجب ماده 14 قانون ثبت ام ــذا ب ل
بوسيله اين آگهى اخطار ميشوند كه در روز يك شنبه و ساعت 10:00 صيح  در محل حضور 

به هم رسانند . چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود 
ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ، ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين  حاضر نباش
ــع مقرر فوق حاضر  ــن و صاحبان امالك كه در موق ــد و اعتراضات مجاوري ــد خواهد ش تحدي
ــى روز  پذيرفته  ــوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالك از تاريخ تحديد حدود ظرف س نب
خواهد شده و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى 
، معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ، ظرف مدت يك ماه  دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين 

اداره تسليم نمايند. آ9815622
تاريخ انتشار :1398/12/20          

حميدرضا آريان پور
رئيس  ثبت اسناد و امالك جغتاى 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــن خسرو نژاد فرزند عباس  2 -  ورثه مرحوم محمد كاريزى ( على  ــيله به 1 – محس بدينوس
ــم و اعظم همگى كاريزى فرزندان مرحوم ) و خانم فاطمه بزرگمنش  ــر – مرضيه – مري – امي
همسر مرحوم 3 -  آقاى محمد نجفى فرزند عباسعلى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه 
آقاى محمد رضا قدميارى فرزند ابوالحسن  دادخواستى به خواسته التزام خواندگان به تنظيم 
ــماره پالك 729 ب 61 ايران 32 از حيث مبلغ به  ــند يكدستگاه نيسان مدل 1369 به ش س
ارزش نوزده ميليون تومان با احتساب كليه خسارت دادرسى  به طرفيت شما به شعبه هفتم  
ــنبه  مورخه  ــه 7/426/98  ثبت و براى روز چهارش ــوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالس ش
ــت لذا به استناد ماده 73ق-آ-د – م  ــاعت 16 وقت رسيدگى تعيين گرديده اس 99/1/27 س
مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار درج مى گردد شما مى توانيد  قبل از رسيدگى به 
ــوراى حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو مستقر در مجتمع شهر خرو  به نشانى  دبيرخانه ش
شهرستان نيشابور بخش زبرخان شهر خرو   پشت كالنترى 15  مراجعه و با ارائه آدرس جديد 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 

شويد . در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد . آ9815663/ الف 
مسئول دبيرخانه شعبه هفتم شوراى حل اختالف خرو 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظريه اينكه  آقاى قربانعلى اكبرپوررزمغان  فرزندعلى اكبر به ش ش  675  به استناد دوبرگ 
ــهاديه گواهى شده توسط دفتر اسناد رسمى شماره 6بجنورد برابرسندوكالتنامه شماره  استش
24031- 98/12/10دفتراسنادرسمى شماره6بجنوردازسوى خانم فاطمه بيگ حسينى فرزند 
ــندمالكيت  ــنامه11000 منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــماره شناس ــين به ش حس
ــدانگ يك  ــند مالكيت  شش ــت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س ــى نوب المثن
ــتگاه آپارتمان پال ك43فرعى مفروز ومجزى شده از13فرعى از970 اصلى  واقع در قطعه  دس
يك شيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان ورزش كه متعلق به موكل ايشان  مى باشد بعلت 
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره   نامعلومى  مفقود ش
ــليم  ــماره ثبت 71546 بنام نامبرده صادروتس چاپى 821470ذيل صفحه 326 دفتر 395وش
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك  ــت  لذا به اس گرديده اس
ــه اى انجام داده يا  ــبت به ملك مورد آگهى معامل ــى ومتذكر ميگردد  هركس نس ــت آگه نوب
مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض 

ــمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى  ــندمعامله رس ــند مالكيت يا س خود را به همراه اصل س
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا 
سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد.آ9815664(م.الف61930)
تاريخ انتشار:98/12/17

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــنامه شماره803 به شرح دادخواست به كالسه980092 ازاين  خانم آمنه كريمى داراى شناس
ــادروان فاطمه بوربور  ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش دادگاه درخواس
بشناسنامه419 درتاريخ 98/11/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
ــه كريمى نام پدر: على  ــى فوق الذكر آقا/خانم نام : آمن ــت به 1.متقاض آن مرحوم منحصراس
ــنامه 803 *2. كبرا كريمى فرزند على اكبرش ش787 ت ت1341صادره  اكبر شماره شناس
ــرش ش5ت ت1338صادره ازورامين  ــى3. زهرا كريمى فرزند على اكب ــن فرزند متوف ازورامي
ــر ش ش7 ت ت1349صادره ازورامين فرزند  ــكينه كريمى فرزند على اكب فرزند متوفى4. س
متوفى5. صغرى كريمى فرزند على اكبر ش ش789ت ت1345صادره ازورامين فرزند متوفى 
ــت مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى  ــريفات مقدماتى درخواس اينجانب با انجام تش
ــرف يكماه به دادگاه  ــرآگهى ظ ــد ازتاريخ نش اعتراضى دارد ويا وصيت نامه ازمتوفى دارا باش

تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.(آ9815673)439خ/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين شهرجوادآباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش 12 يزد –  ده باال  و توابع
ــه بطور مفروز  ــدانگ خانه باغچ ــاى عبد الرئوف لطيفى شش ــى – آق ــى از 763 - اصل 1 فرع
ــماره  ــع بموجب راى ش ــر مرب ــاحت 383/50 مت ــه مس ــر ب ــى براب ــالك ثبت ــمتى از پ قس
ــت خريدارى عادى مع  ــع در ده باال تف ــورخ 1398/11/29واق 139860321006003030م

الواسطه از سيد عباس  صف شكن مالك رسمى
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد.9815665(م.الف534)
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/12/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: يك شنبه 1399/01/17

امير حسين جعفرى ندوشن
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك  ناحيه 2 رشت

آگهى موضوع ماده 147 قانون اصالحى ثبت
ــتقر در  ــعبه اول مس ــون در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت ، هيئت حل اختالف ش چ
ــماره 1/9620 مورخ 1382/11/08 ، تصرفات مالكانه  ــتان رشت بموجب راى ش ثبت شهرس
بالمعارض آقاى على عليپور محسن آباد فرزند موسى به شماره شناسنامه 3 صادره از آستانه 
اشرفيه در قريه خسبخ در ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 107 متر مربع پالك 
فرعى 10730 از اصلى 12 مفروز مجزى از پالك 13 از اصلى 12 واقع در بخش چهار رشت 

خريدارى از مالك رسمى آقاى اسماعيل فالح اسكوهى محرز گرديده است.
ــود در صورتى  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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. م الف 5329 آ-9815107
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/12/05

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/20 
حسين اسالمى كجيدى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك  ناحيه 2 رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى و  ــون  تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آيين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318603013446مورخ 1398/11/13 هيئت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــت ، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى هادى روحانى فرزند صادق به شماره  ملك ناحيه 2 رش
شناسنامه 172 صادره از بندر انزلى در قريه پاسكياب در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
ــاحت 174/41 متر مربع پالك فرعى 6835 از اصلى 43 مفروز مجزى  ــاختمان به مس بر س
ــمى آقاى حسن  ــت خريدارى از مالك رس از پالك 133 از اصلى 43 واقع در بخش چهار رش

تيزهوش پاسكيابى محرز گرديده است.
ــود در صورتى  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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. م الف 5351 آ-9815106
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حسين اسالمى كجيدى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

          

 ️﹋︫︣ ﹠︀ران   ︡﹠﹇  ️﹋︫︣ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ  
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧١ و ︫﹠︀︨﹥  ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

١٠٣٨٠٠٧٩٧٠٧ ﹩﹚﹞

 ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
 ١٣٩٨,١٠,٠٨ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق 
 ٦٣ ﹝︀ده   :  ︫︡ ا︑︀ذ   ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
︀ل   ︨:️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 
﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ از روز اول ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه 
﹨︣ ︨︀ل آ︾︀ز و در روز آ︠︣ ا︨﹀﹠︡ ﹝︀ه 

﹨﹞︀ن ︨︀ل ︋﹥ ︀︎︀ن ﹝﹩ ر︨︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 
﹝﹢︨︧︀ت  و   ︀﹨  ️﹋︫︣  ️︊︔  ︹︗︣﹞ ر︲﹢ی 

︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (٧٩٧٦٨٨)

,ع
۹۸
۱۵
۶۴
۱

آ﹜︐﹫﹟  ︑︖︀رت   ︀︫﹢﹋  ️﹋︫︣ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ  
 ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋ ︠︀ص   ﹩﹞︀︨  ️﹋︫︣ راد 

٥٦٦١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٥٤٥٢١٣١

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
 - ١ : ︡ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︣﹋️ در وا﹞-︪︡﹞ ﹩︐︊︔ ︡﹙﹥ ده دی-  ︫﹏﹞
︫﹫︡ا﹡︡رز﹎﹢١٦[آ︠﹢﹡︡︠︣ا︨︀﹡﹩٤]- ︠﹫︀︋︀ن 

 ︹﹝︐︖﹞-٨ ︠﹞﹫﹠﹩-︎﹑ک  ا﹝︀م  ︠﹫︀︋︀ن 
 ٨  ︡وا-﹜︖﹠︎  ﹤﹆︊︵-︣﹞︣﹞ اداری  ︑︖︀ری 
﹝︀ده  و   ️﹁︀  ︣﹫﹫︽︑  ٩١٣٦٩١٣٨٩٧﹩︐︧︎︡﹋

 .︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︵﹢︋︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(٧٩٧٦٩٠)

,ع
۹۸
۱۵
۶۴
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ رو︀ن ︑︖︀رت ا﹝﹫︡ ︎︀ژ 
︔︊️ ٥٠٧٨٠ و ︫﹠︀︨﹥  ︋﹥ ︫﹞︀ره  ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

١٠٣٨٠٦٧٢٣٧١ ﹩﹚﹞

﹝﹢رخ  ﹝︡︣ه   ️﹫﹨ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
︡ : آ﹇︀ی ︗﹙﹫﹏  ١٣٩٨,١٠,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
ا﹞︡ی ︠︣ازی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١٦٣٦٣٦١ ︋﹥ 
︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ( ︠︀رج از ا︻︱︀ و ︨︀﹝︡اران ) 
 ١٣٩٩,٠٥,١٥ ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︑︺︡ آور و 
﹥ ﹨﹞︣اه  ︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋  ر︨﹞﹩︋ 

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

(٧٩٧٧١٢)

,ع
۹۸
۱۵
۶۵
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آر︀ ︑﹢س ︎︀ک ︫︣﹋️ 
و   ٢٦٣١٥  ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋ ︠︀ص   ﹩﹞︀︨

١٠٣٨٠٤١٧٢٨٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

﹁﹢ق   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
 ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ١٣٩٧,٠٨,٢٨ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده 
 ﹩︐︊︔  ︡در وا ️﹋︫︣ ﹏﹞ - ١ : ا︑︀ذ ︫︡ 
 ،︪︡﹞  ︫︣  ، ﹝︣﹋︤ی   ︩︋ آدرس   ﹤︋  ︪︡﹞
 ﹤﹢﹋ ، ︀ر︨︐︀ن ١٩︋ ﹤﹢﹋ ، ﹩﹡︀﹆﹛︀︵ ︣ک︫
 ︿﹊﹝﹨  ﹤﹆︊︵  ،  ٧٤ ︎﹑ک   ،  ١١ ︋︀ر︨︐︀ن 
﹝︀ده  و   ️﹁︀  ︣﹫﹫︽︑  ٩١٧٦٩١٦٨٦٩:﹩︐︧︎︡﹋

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

(٧٩٧٧١٧)

,ع
۹۸
۱۵
۶۵
۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ و﹑ ︨︀زه ︎︀ژ ︫︣﹋️ 
و   ٤٦٩٥٤  ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋ ︠︀ص   ﹩﹞︀︨

١٠٣٨٠٦٣٠٥٢٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٧  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١- آ﹇︀ی ﹝︡ی ︀︫︀ن ︋﹥ 
آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︵︀﹜︊﹫︀ن  ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢-   ️﹝︨
︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ︿︫︣︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣- آ﹇︀ی 
︻︀دل ﹝︣ادی ا﹁︐︀ده ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٤- 
آ﹇︀ی ﹝︡ی ︀︫︀ن ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋︣ای 
اوراق   ﹤﹫﹚﹋ و  ا﹡︡.  ﹎︣د︡ه  ا﹡︐︀ب  ︨︀ل  دو  ﹝︡ت 
︋︀ ا﹝︱︀ی   ﹩﹊﹡︀︋ ︋︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ و  و ا︨﹠︀د 
 ︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ (﹏﹞︀︻︣︡﹞) ︀ن︀︫ ︡ی﹞ ︣د آ﹇︀ی﹀﹠﹞

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

(٧٩٧٧١٥)

,ع
۹۸
۱۵
۶۵
۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹎︤اری و ︋﹢رس اوراق ︋︀دار 
ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٥٠ و 

١٠٨٦١٦٤٢٠٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
 ﹤﹞︀﹡ و   ١٣٩٨,١٠,٠١ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق  ︋︴﹢ر 
︨︀ز﹝︀ن   ١٣٩٨,١١,٠٢ ﹝﹢رخ   ١٢٢,٥٩٧٩٥ ︫﹞︀ره 
ا︑︀ذ   ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ︋︀دار  اوراق  و  ︋﹢رس 
 ﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫  ﹤︋ ر︲﹢ی  ﹇︡س  آ︨︐︀ن   :  ︫︡
 ﹤︋ ر︲﹢ی  ا﹇︐︭︀دی  ︨︀ز﹝︀ن  و   ١٤٠٠٤٣٤٢١٧٣
﹡︀ن ﹇︡س  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٢٩٦٩٤ و ︫︣﹋️ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان  ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٨٤٤١ 
ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب 

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

(٧٩٧٧٣٨)

,ع
۹۸
۱۵
۶۵
۷



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r آمادگی پتروشیمی ها برای تأمین مواداولیه تولید
شوینده و ماسک

دانــا: رئیس دفتــر توســعه صنایع 
گفــت:  پتروشــیمی  پایین دســتی 
دارند  آمادگی  پتروشیمی  مجتمع های 
گریدهای موردنیــاز صنایع تکمیلی را 
برای تولیــد مــواد ضدعفونی کننده و 
ماسک تأمین کنند.مرضیه طهماسبی 
افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در 
کشــور و افزایش تقاضا از سوی صنایع پایین دستی برای دریافت بیشتر برخی 
محصوالت پتروشیمی که برای پیشگیری و مقابله با این ویروس استفاده می شود، 

مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند نیازهای بازار را تأمین کنند.

سقف کارت به کارت ۱۰میلیون تومان شد
خبر آنالین: مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از افزایش ســقف کارت 
به کارت به ۱۰میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوســک، اینترنت بانک و 

همراه بانک خبر داد. 
داوود محمدبیگی گفت: ســقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان 
همچنان تا اطالع ثانوی ۳میلیون تومان است. پیش از این سقف عملیات کارت 
به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک از ۳ میلیون 
تومان به صورت روزانه به ۵ میلیون تومان شده بود که با تمهیدات جدید به ۱۰ 

میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

جلسه تعیین دستمزد سال 99 کارگران لغو شد
مهر: نماینده کارگری شورای عالی کار 
گفــت: برای ما دعوت نامــه ای در مورد 
برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز 
سه شنبه ارسال شــده بود که لغو و به 
هفته بعد موکول شده است.علی خدایی 
اظهار کرد: آن طور که به ما اطالع داده اند 
هفته آینده این جلسه برگزار می شود.

اینکه انتظار داشــته باشیم در جلسه هفته بعد میزان دستمزد سال ۹۹ تعیین 
شود بستگی به مواضع طرفین دارد. اگر قرار باشد قانون را اجرا کنیم باید تعیین 
شود، اما اگر بحث چانه زنی پیش آید باید ببینیم نتیجه جلسه چه می شود. نتیجه 

جلسه قابل پیش بینی نیست.

۲۴۱ مدیر دولتی سال گذشته حقوق نجومی گرفتند
خبر فوری: محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ۱۱میلیارد  و 
۳۵۰ میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق های نجومی در سال ۹۷ به هدر رفته، 
درحالی  که سقف در نظر گرفته  شده برای پرداخت حقوق ۲۳میلیون  و ۵۸۳ هزار 
تومان بوده، ۲۴۱ نفر از مدیران دســتگاه های اجرایی و شرکت های زیرمجموعه 

آن ها بیش از این رقم دریافت کردند.

برخی از تولیدکنندگان لباس به چرخه تولید ماسک 
اضافه می شوند

ایرنا: قاســم نوده فراهانــی، رئیس اتاق اصنــاف تهران گفت: تــا پایان هفته 
تولیدکنندگان جدید با دریافت مجوز در کمترین زمان، به چرخه تولید ماسک 
اضافه می شوند. برخی تولیدکنندگانی که پیش از این برای مثال تولیدی لباس 
داشــتند با تغییر الگوی دوخت و پارچه اقدام به تولید ماسک های معمولی و یا 
N95  می کنند. در حال حاضر مواد ضدعفونی کننده و ماســک در داروخانه ها 
توزیع می شود، ولی وزارت بهداشت معتقد است اگر داروخانه ها پاسخگوی نیاز 

مردم نباشند، شبکه توزیع دیگری را تعیین خواهد کرد.

بازار سهام پس از صعود اخیر، در سراشیبی افتاد

کرونا و نفت  علیه بورس
ســیاه  طالی  فرزانه غالمی   اقتصاد/   
در سراشیبی ســقوط قرار گرفت تا متأثر از 
این ســقوط، ترمز بورس هم کشیده شود؛ 
بورســی که در یکی دو ماه گذشته راه خود 
را از مشــابهان جهانی خود جدا کرده و قله 
۵۵۰هزار واحــدی را در کمال آرامش طی 
کرده بود.در نتیجه عدم توافق اوپک و روسیه 
برای کاهش تولید و کاهش قیمت از سوی 
عربستان، روز گذشــته قیمت جهانی نفت 
۳۰درصد افت قیمت را بــه خود دید و هر 
بشــکه نفت برنت به ۳۱/۰۲ دالر رسید که 
به گفته تحلیلگران این قیمت 
پایین ترین سطح از چهار سال 
پیش تاکنون اســت. در پی 
تداوم کاهــش قیمت طالی 
ســیاه، بورس هم دیروز روند 
نزولی هفته جاری را ادامه داد و 
به کانال ۵۳۰هزار واحد سقوط 
کرد.تا پیش از این سقوط و در 
تمام  کرونای چینی  که  حالی 
بورس هــای جهان را به ورطه 
سقوطی سهمگین انداخته و از 
ابتدای شیوع ویروس تاکنون 
باالی ۱/۵هزار میلیارد دالر از 
ارزششــان را از دست داده اند، 
بــورس تهران خالف جهــت جریان دریای 
بازار جهانی سرمایه، حداقل ۲۰درصد رشد 
به خود دید. هر چند در حدود هشــت ماه 
گذشــته، نقدینگی قابل توجهــی هم راهی 
بازار بورس شــده بود و به نظر می رســید 
این سیل نقدینگی در تقویت بورس مقابل 
کرونای چینی مؤثر واقع شــده است. ضمن 
اینکه با رشــد نرخ ارز در ماه های اخیر، سود 
شــرکت های صادرات محور افزایش یافت و 
شاخص کل را در تمام روزها سبز نشان داد. 

  پتروشیمی ها چه  می شوند؟
نفت برای اقتصاد ایران کاالیی استراتژیک 
اســت که قیمــت جهانی آن عــالوه بر 
تأثیرپذیری از عوامل متعــدد، بر کاالها و 
بازارهــای مختلف تأثیر می گذارد و در این 

میان هر  نوسان قیمتی در بازار جهانی نفت 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بورس و 
صنایع بورســی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بدان معنی که ارزش ســهام شــرکت ها 
متناسب با تأثیرپذیری از نوسان های قیمت 
نفت، دستخوش تغییر می شود و در نهایت 

شاخص کل را به رشد و یا افت می کشاند.
از آن جایی که اقتصاد ایران تا حدود زیادی 
نفتی است و طالی ســیاه در درآمد ایران 
حدود ۷۰درصد سهم دارد، طبعاً نوسان های 
قیمت نفــت، درآمد نفتی ایران را متالطم 
خواهد کرد.به باور کارشناســان با سقوط 
قیمت جهانی نفت و تداوم این سقوط، سود 
و عملکرد شرکت های پاالیشی )با سهمی 
حــدوداً ۹ درصدی در ارزش بازار بورس( و 
پتروشیمی )با سهمی ۲۵ درصدی در ارزش 
بازار سهام(، به دلیل تأثیرپذیری مستقیم  
از بهای نفت، قطعاً دســتخوش تغییرات 

شدیدی خواهد شد. 

 ماجرای کاهش نوسان های بورس
تحلیلگران معتقدند بــورس تهران پس از 
هشــت صعود هفتگی متوالــی، معامالت 
این هفته را کاهشــی آغــاز کرده و اکنون 
سهامداران از یک ســو نگران قیمت ها در 
بــازار جهانی به ویژه پس از افت ســنگین 
قیمــت نفت هســتند و از ســوی دیگر 

تصمیمات یک شبه مقام ناظر برای کنترل 
بازار به نگرانی ذهنــی بورس بازان تبدیل 
شــد و حضور آن ها را روز شنبه در نقش 
فروشــنده تقویت کرد.به باور کارشناسان، 
فــارغ از این عوامل ذهنی، عرضه ســهام 
جدید با جذب نقدینگی ســرگردان نقش 
مثبتی در کنترل هیجان پول های تازه ایفا 
می کند. آنان معتقدند دماسنج اصلی سهام 
پس از چهار صعود متوالی و رشــد حدود 
6درصدی در مجموع هفته گذشته، این بار 
نزولی شد و حدود 6هزار واحد از ارتفاع خود 
را از دست داد تا افت بیش از یک درصدی 
شاخص کل سهام در معامالت این روز در 
حالی رقم بخورد که عالوه بر افت شــدید 
بهای جهانی نفت، واکنــش مقام ناظر به 
رشــد بی محابای قیمت سهام و هشدار در 
خصوص حبابی شدن آن منجر به افزایش 
تردید میان معامله گران شــد. این موضوع 
همزمان با نااطمینانی  سنتی اهالی بورس 
تهران در مواجهه با رویدادهای غیرمترقبه 
در تعطیــالت پایان هفتــه و اخذ تصمیم 
ناگهانی کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲درصد 
و سپس تعلیق آن از سوی سیاست گذار به 
سنگین شدن صف های فروش منتهی شد. 
با این حال همان طور که در گزارش پایان 
هفته گذشته اشاره شد، عرضه اولیه هایی 
که با حجم باال در حال انجام شــدن است، 

موجب فروکش تب نقدینگی شده است.
ایــن تحلیل ها در حالی اســت که در یک 
هفته اخیر، دامنه نوسان بورس با تصمیم 
هیئت مدیره سازمان بورس از ۵ به ۲درصد 
کاهش یافت، اما این کاهش با دستور وزیر 
اقتصاد منتفی شــد و حاال گفته می شود 
سرنوشت آن در جلسه امروز مشخص شود.

 منفی های کوتاه مدت
در همین حال یک کارشناس بازارسرمایه 
می گوید: شــاخص بورس در ایران با وجود 
کاهــش قیمت کاالها در دنیــا و نیز افت 
بورس هــای جهانی، رو به افزایش اســت. 
سازمان بورس نیم نگاهی به وجود حباب 
در شــاخص بورس دارد و مصوبه ای را هم 
به منظور کنتــرل هیجان های موجود در 
بازار ابالغ کرد که ملغی شد.به گفته مهدی 
طحانی، نقدشوندگی به عنوان بزرگ ترین 
مزیت بازارسرمایه تلقی می شود، در حالی 
که کاهش دامنه نوســان بورس می تواند 
زمینه کاهش ورود  نقدینگــی در بازار را 
فراهم کند.وی معتقد اســت: بزرگ ترین 
پیام ناشــی از مطرح کردن کاهش دامنه 
نوســان بورس از سوی مســئوالن، وجود 
حباب در بازارســرمایه است و این موضوع 
ســبب کاهش هیجــان و ورود نقدینگی 
در بــورس خواهد شــد. طحانی می گوید: 
در دیگر کشــورهای دنیا دامنه نوسان باز 
گذاشته خواهد شد تا افراد با هر قیمتی که 
می خواهنــد اقدام به خرید و فروش کنند. 
با محدود کردن دامنه نوسان، صف خرید 
و صــف فروش در معامالت بازار ســرمایه 
طوالنی تر خواهد شد که همین امر منجر 
به از بین رفتن نقدشوندگی موجود در بازار 
خواهد شد.خبرگزاری تسنیم در گزارشی 
می نویسد: به دلیل تحریم ها میزان صادرات 
نفت ایران به اندازه ای نیست که تحت تأثیر 
کاهش جهانی قیمت نفت، درآمدهای کشور 
افت شدیدی را تجربه کند و برهمین اساس، 
واکنــش منفی دیروز ســهامداران به افت 
جهانی قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود.

با سقوط قیمت 
جهانی نفت سود و 
عملکرد شرکت های 
پاالیشی و 
پتروشیمی به 
دلیل تأثیرپذیری 
مستقیم  از 
بهای نفت، قطعًا 
دستخوش تغییرات 
شدیدی خواهد شد

بــــــــرش

سهمیه بنزین نوروزی پس از شکست کرونا به کارت های سوخت واریز می شود  نود اقتصادی: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: دولت تالش می کند سهمیه بنزین نوروزی را برای فرصتی 
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نهایی مجلس نرسیده و قطعاً شامل ایام نوروز  ۹۹ نخواهد شد.
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کرونا چطور به بورس آسیب زد؟
هفته های گذشــته که شــاخص بورس ایران 
افزایش  چشــمگیری داشــت، بســیاری از 
کارشناسان از روند رشد شاخص بورس ایران 
اظهار تعجب کردند. بسیاری از بازارهای سهام 
دنیا در هفته های گذشــته یا در حال سقوط 
بودند یا ســقوط را تجربه کردند، اما ایران در 
چنین وضعیتی قرار نداشت تا دیروز که  بیش 

از ۱۴هزار واحد منفی ثبت شد. 
تأثیر منفی ویروس کرونا بر بازارهای مالی چون 
بورس از روز گذشته شروع شده و این مسئله تا 
چه موقع به قدرت خود باقی بماند بستگی به 
وضعیت حیات ویروس کرونا در گذر زمان دارد.

مهم ترین موضوعی که هفته های گذشته منجر 
به افزایش شاخص رشد ســهام در بازار ایران 
شد، عدم جدی گرفتن ویروس کرونا بود. نه تنها 
بازارهای مالی ایران بلکه بسیاری از کشورهای 
دنیا تا هفته های گذشــته به این حد از جدی 
بودن ویروس کرونا نرســیده بودند. مخاطرات 
ویروس کرونا، بســته شــدن مرزهــا، کاهش 
مسافرت های هوایی و بسیاری از موضوعاتی که 
با قرنطینه ها در رابطه است، منجر به کاهش 
تقاضا برای تولید و کاهش رشد اقتصادها و روند 
نزولی بازارهای جهانی شده، بنابراین با جدی 
شــدن تأثیرگذاری ویروس کرونا بر سالمت 
انسان ها و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، 
این مسئله در بازارهای مالی نیز نشان داده شد. 
اگر ویروس کرونا تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ از 
بین نرود نمی تــوان درباره افت های اقتصادی 
پس از این اظهارنظر دقیقی ارائه داد، چرا که 
بازارهای بورس جهانــی و داخلی تحت تأثیر 
این موضوع قرار دارند. از ســوی دیگر واکنش 
بازارهای جهانی به کاهش قیمت نفت نیز در 
بازارهای مالی بی تأثیر نیست. اگر کاهش قیمت 
نفت کنترل نشود، روند آینده قابل پیش بینی 
نیست. با باز شدن بازارهای آمریکا اگر قیمت 
نفت صعود  کند اقتصاد بازآفرینی می شــود 
در غیر این صورت با تداوم ویروس و قرنطینه 
شدن شهرها هم اقتصاد و هم بازارسرمایه از این 

وضعیت به شدت متضرر خواهند شد.
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اعتباراترشته صالحيتمبلغ تضمين(بريال)مبلغ برآوردشرح خالصه موضوع

تهيه واجراى شبكه توزيع، 
خط انتقال،حصاركشى 
ومحوطه سازى،احداث 

ابنيه،تاسيسات برقى 
ومكانيكى و...طبق اسناد 

مناقصه  

  46,426,092,2272,322,000,000

آب وساختمان 
يا آب وتاسيسات 

وتجهيزات

مبلغ24,500ميليون ريال از محل بودجه 
عمومى ومبلغ 75,500ميليون ريال از 

محل صندوق توسعه مصوب داردكه مبلغ 
386ميليون ريال اسنادخزانه اسالمى 

به سررسيد99/4/30 ،مبلغ1750م.ربه 
سررسيد1400/7/19 ومبلغ9527م.ر به 

سررسيد111400/11تخصيص دارد
١-﹝︑ ️﹚﹫﹥ ا︨﹠︀د: از︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ︑︀ر ٩٨/١٢/٢٠ ﹜︽︀️ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣﹝﹢رخ ٩٩/٠١/٠٧

٢-﹝﹙️ ﹇︊﹢ل ا︨﹠︀د و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀:
︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︠﹢د را ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀︨︀︻١٠️روز  دو︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٩/٠١/١٨ 
 ﹉ ︀︑ ، ﹤﹡︀﹞︀︨ را ︻﹑وه ︋︣ ︔︊️ در(️﹝﹫﹇︀د﹠︪﹫︎ ا︮﹏ ︋︣گ)و︎︀﹋️ ا﹜︿ (ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥)︎︀﹋️ ج ﹩︋︀در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︔︊️ وا︨﹠︀د ارز

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ، ﹏﹢︑ ︢ار﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د،︋﹥ د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ﹩︀︪﹎از ︋︀ز ﹏︊﹇ ️︻︀︨
:﹩︀︪﹎٣-ز﹝︀ن ︋︀ز

 ﹤﹚︣﹞ ︧ــ︀ت ︫︣﹋️ آ︋﹀︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.ز﹝︀ن ︋︣﹎︤اری﹚︗ ﹟﹛︀︨ ﹏﹞ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٩/٠١/١٩ در ︊︮اول ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١٠ ﹤﹚︣﹞-١-٢
دوم ، در ا﹟ ︗﹙︧﹥ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.

٢-٢-︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣ا︨︀س ا︨﹠︀د ارز﹑︮ ﹩︋︀﹫️، ا﹝︐﹫︀ز د﹨﹩ ︫︡ه و در ︮﹢رت ا︣از ︫︣ا︳ و﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀ز﹐زم،︎︀﹋️ ﹇﹫﹞️ آ﹡︀ ﹎︪﹢ده 
︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ︫﹢د ، ﹝︴﹙﹆︀" ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ــ︣وط،﹝︡وش، ﹡︀﹇︬ ، و︎   ︎﹤︋-۴
﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

︣﹋️ آ︋﹀︀ردر رد ︀ ﹇︊﹢ل  ﹢ده و︫  ــ︣ا︳ و ︑︺︡ات ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹇︣ارداد ﹝︣︋﹢︵﹥︋   ︫﹩﹛﹢︊﹇ ﹤﹛︤﹠﹞ ﹤ ﹫︪ــ﹠︀د︋   ︎﹤۵-︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا
﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

۶- ﹝︡ت ا︻︐︊︀را﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︑︀ر درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹥ ﹝︡ت دو ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡..            
٧-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

٨- ﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. .

/ع
۹۸
۱۵
۶۹
۲

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞ـ﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای(٩٨/٧)﹡﹢︋️ اول

︣︠︡ د︨︐﹍︀ه ︋﹢︨﹠︕ ︋︣ ا︨︀س ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره ١٣٩٨٫٧٨١۵
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟ط ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︫ــ︣﹋️ در ا﹢︋︣﹞ ︡﹫︀︑ دارای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢رد ﹤﹋ ︳از ﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا

.︡د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︫﹫︣از، ︋﹙﹢ار ر﹞️، ︡ ﹁︀︮﹏ ︋﹙﹢ار ︨﹀﹫︣ ︗﹠﹢︋﹩ و ︎﹏ ︻︡ا﹜️، ا﹝﹢ر ﹋︀﹐ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹁︀رس

︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ وا︡ ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ٠٧١٣٨١١۴٠۴۵ - ٠٧١٣٨١١۴٠٣۵ 
 ٣٨٢-٠٧١۴٠۶٧۵  :(︣︋︀﹝﹡ ﹤︡﹫︀︑)﹐︀﹋ ︀ره ﹡﹞︀︋︣: ٠٧١٣٨٢۴۴٨٣٣   ︫﹞︀ره د﹁︐︣ ا﹝﹢ر﹝︫

﹡﹢ه ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹝﹙️ و ﹝﹏ ار︨︀ل ﹝︡ارک:  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︣︠︡ د︨︐﹍︀ه ︋﹢︨﹠︕  
:️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ن ︋︣ای ︫︣﹋️ در﹫︲︀﹆︐﹞ •

.︡﹠︀﹝﹡ ︣︋︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ﹟︀د﹎﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ا﹞ا︻﹑م آ ﹤﹞︀﹡ :︿﹛ا
ب: ︋︣ای در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵www.iets.mporg.ir ️︀︨ ﹅︣ (﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ٣٢٣٠٣٣٠ ) ︋﹥ ﹝︡ت ٣ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و ا︨﹠︀د 
﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥، ︎﹫︪﹠︀د ﹁﹠﹩ و ︎﹫︪﹠︀د ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ﹝︡ت ١۴ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۵ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠١/٠٩ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︣ا︨️، ﹋︡ ︎︧︐﹩: ۵٧١١١-٧١٧۵٩ ار︨︀ل ﹤﹡︀︠︣﹫︋︤ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹁︀رس، د﹋︣﹞ ض، ︨︀︠︐﹞︀ن﹢ ︣از، ︋﹙﹢ار ا︨︐﹆﹑ل، ︑﹆︀︵︹ ︋︀غ﹫︫ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︫︣﹋️ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡، ﹡﹫︀زی ︋﹥ ار︨︀ل ﹝︖︡د ﹝︡ارک ارز ﹩﹊ ︡ا﹇﹏ در ،︊︭︣ه: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ از ا︋︐︡ای ︨︀ل ︗︀ری︑
 ﹤ ــ︣﹋️ در آن ار︨︀ل ﹡﹞﹢ده ا﹡︡)︋  ︣ای︫  ــ﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ ای ﹋﹥ ﹝︡ارک ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝︡ارک) و ار︨ــ︀ل ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩(︋︀ ذ﹋︫︣  ﹡︡ار﹡︡( ﹝﹍︣︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹀﹋ ،﹩﹛︀﹞ ︀د﹠︪﹫︎ ︀د ﹁﹠﹩ و﹠︪﹫︎ ،﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ ︣اه﹝﹨
• ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ را در ︎︀﹋️ "ا﹜︿"، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠﹩ را در ︎︀﹋️ "ب"، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ را در ︎︀﹋️ "ج" و ا﹟ ︨ــ﹥ ︎︀﹋️ را در ︎︀﹋️ د﹍︣ی ︋﹥ 
 ️﹋︀ ︀︡ در︎  ــ﹞︀ره ︀﹝﹡ ︡﹫﹇ " K-98-205﹠︡. ﹝︡ارک ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹡﹫︤︋  ﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥︫  ــ︣ روی آن ︻﹠﹢ان " ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥،︎  ﹡ــ︀م "د" ﹇ــ︣ار داده و︋ 
 ️︧︎ ﹉ ︀ره ︑﹙﹀﹟، ︫﹞︀ره ﹡﹞︀︋︣ و آدرس﹝︫ ︣﹋د. ذ﹢︫ ︡﹫﹇ " K-98-205 ︀ره﹝︫ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ارک ارز﹞ " ︡ا﹎︀﹡﹥ ای ﹇︣ار داده ︫︡ه و ︋︣ روی آن ︻﹠﹢ان︗

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹁︺︀ل در ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︲︣وری ا︨️.

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹁︀رس
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﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره K-98-205  (﹡﹢︋️ اول)

︎︥و﹨︪︀ی  و  ای  ﹝︪︀وره  ︠︡﹝︀ت  ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ
 ﹤︋ ︑︖︀ری   ︣﹫︾ ا︗︐﹞︀︻﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ٥٧٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧٥٤٧٣

︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٦ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ :١ -︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

﹝﹠︐﹩ ︋﹥١٣٩٧,١٢,٢٩︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر  روز﹡︀﹝﹥  ︋︺﹠﹢ان  ﹇︡س  ٢-روز﹡︀﹝﹥ 
 ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل  ︋︣ای   ﹤︧︨﹢﹞ ﹨︀ی   ﹩﹎آ درج   ️︗
 ︡﹫﹀﹞  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞-٣.︡︣د﹎  ﹟﹫﹫︺︑  ١٣٩٨
︀زرس  ︺﹠﹢ان︋   ︋١٠٨٦١٨٣٦٥٣١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫︀ را﹨︊︣︋ 

. ︡︀ب ﹎︣د︐﹡︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨,١٢,٢٩ ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(٧٩٧٧٠٨)
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 ﹤︫﹢︠ آرد  ︑﹢﹜﹫︡ی   ️﹋︫︣ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ
︵﹑︨ ️﹋︫︣ ︡﹫︍︨ ﹩︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ١٠٤٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢٠٠٥٥٣١

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٨,١٠,٢٥ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ︑︺︡اد 
 ٣  ﹤︋  ︣﹀﹡  ٢ از  ﹝︡︣ه   ️﹫﹨ ا︻︱︀ی 
﹡﹀︣ ا﹁︤ا ︩︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

 ︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 
﹝﹢︨︧︀ت  و   ︀﹨  ️﹋︫︣  ️︊︔ اداره  ر︲﹢ی 

(٧٩٧٨٢٣) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

,ع
۹۸
۱۵
۶۶
۱

/ع
۹۸
۱۵
۶۸
۴

 ﹩︀︀︨ــ﹠ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︫  ︫ــ︣داری ﹝︪ــ︡ ﹝﹆ــ︡س در ﹡︷ــ︣ دارد︋ 
ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ذ︗ ﹏️ ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره 

.︡︀﹝﹡ ︎︣وژه ا﹇︡ام ︋﹥ ﹁︣ا︠﹢ان ️︣︡﹞ ﹤﹠﹫﹞در ز
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︫ــ︣داری 
ــ﹥ آدرس  vendor.mashhad.ir ︔︊ــ️ ﹡︀م و ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات   ︋︪︡ــ﹞

.︡﹠︀﹝﹡ ر ︋︀ر﹎︢اری﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ١٣٩٩/٠١/٣١ در ا︻﹑﹝﹩ را ︑︀ ︑︀ر
︫︣ا︳، ﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات ﹐زم:

• رزو﹝﹥ ︫︣﹋️ 
︡ه   ︫︬︪﹞ ح﹑︭︣ا︗︹ ذ﹞ ︣︀ــ  ︨︀ و ️︣︡﹞ ــ︀ز﹝︀ن • ر︑︊﹥ و ﹎︣︡ از︨ 

در ﹇︀﹡﹢ن
• ︀رت ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝︣︡️ ︎︣وژه 

• ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︗︣ای ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره ای در د﹍︣ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ار﹎︀﹡︀ی ﹝︪︀︋﹥ 
︫︣داری از ﹫︒ ﹎︧︐︣د﹎﹩ و ︎︣ا﹋﹠︡﹎﹩ ︎︣وژه 

• دا︫︐﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋﹢﹝﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ︎︣وژه
︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹠ــ︀ی ٣١٢٩۴٩٠۵ و 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣١٢٩۴٩٠۶ ︑﹞︀س

﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝︪︀ور ﹝︣︡️ ︎︣وژه

ســـند تـــک برگ کارخانـــه خودروی ۲۰۶ مـــدل ۱۳۹۷ 
رنـــگ ســـفید بـــه شـــماره انتظامـــ� ۹۷۹ ه ۹۹ ایران 
۱۲  شـــماره موتور ۱۸۲A۰۰۳۳۴۸۹ و شماره شاس� 
NAAP۰۳EE۴JJ۵۵۶۴۰۳ به مالکیت سعید امین� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۸
۱۵
۶۸
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

کارت هوشمند خودروی کامیون باری چوبی کاویان 
مدل ۱۳۸۶ به شـــماره هوشمند ۱۸۷۶۷۹۴ و شماره 
انتظامـــ� ۴۷ ایـــران ۵۸۴ ع ۵۲ و شـــماره موتـــور 
۶۹۴۴۷۴۹۶ مت�لـــق به آقای مرتض� قربان� مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط م� باشد  

,ع
۹۸
۱۵
۶۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

,ع
۹۸
۱۵
۶۶
۸

کالســـه  پرونـــده 
 ۹۶۰۹۹۸۵۳۰۱۴۰۰۱۵۴
نظــــر به اینکــــه از تیر 
مــــاه ســــال ۹۶ آقــــای 
قربانــــزاده  منوچهــــر 
کــــه  محمــــد  فرزنــــد 
باشــــند  م�  کــــروالل 

مفقــــود گردیــــده انــــد ،لــــذا  در صــــورت 
اطــــالع از وضعیــــت وی و یــــا مشــــاهده 
ایشان با شــــماره تلفن ۰۵۱۴۶۶۲۳۱۹۹ و  

۰۵۱۴۶۲۲۷۰۰۲ تماس گرفته شود.
قربان� مقدم رئیس دادگاه عموم� لطف آباد

ده
 ش

گم

 ﹩آ﹝ــ﹢زش ا︋︐︡ا ﹜﹚︍ا﹨ــ﹩ ﹝﹢﹇️ ﹁ــ﹢ق د﹢﹎
از دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ ︑︣︋ــ️ ︗︀م 
ا﹠︖︀﹡︉  ﹝︺︭﹢﹝﹥  د﹨﹆︀﹡﹩ ﹇﹙︺﹥ ︨ــ︣خ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه واز درج ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️.

,ع
۹۸
۱۵
۰۹
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و برگ تاییدیه  پالک  ســـواری سیســـتم 
پـــژو تیـــپ  -ROAبه رنگ نـــوک مـــدادی – متالیک  
مدل ۱۳۸۶ به شماره موتور ۱۱۶۸۵۰۵۲۹۹۰ و شماره 
شاس� ۶۱۳۱۴۵۲۹ به  شماره پالک ۵۴ – ۱۷۶ ج ۳۱ 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط م� گردد. 

,ع
۹۸
۱۵
۶۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

پـــالک - کارت موتـــور وبرگ کمپان� موتور ســـیکلت 
  NEODJGEFOO۸۱۴سیستم پالس به شماره موتور
شاســـ�  شـــماره   ۱۳۹۴ مـــدل   DTS  ۱۸۰  I تیـــپ 
NSP***180A9410688به مالکیت شکراله حشمت� 
فرزنـــد فضـــل هللا مفقـــود گردیده و از درجـــه اعتبار 

ساقط م� باشد. 

,ع
۹۸
۱۵
۶۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز خودروی هاچ بک دانگ فنگ مدل ۱۳۹۷ 
رنگ ســـفید روغن� به شـــماره انتظامـــ� ۳۵۵ق۳۱ 
ایران ۷۴  شماره موتور FA۱۷۳B۰۰۵۳۴۹۳ و شماره 
شاس� NAAE۴CFZ۳JX۱۰۷۷۹۷ به مالکیت مهدی 
طالب نیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۸
۱۵
۶۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۵
۶۷
۸

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢ن ︑︀﹡﹊︣ آب ︋︀ 
︎﹞︌ و ︫ــ﹫︣ ︑﹙﹫﹥ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ﹝︡ل ١٣٨٣ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ADW0562N و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
LAD082A386B103425 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۴٩ 
 ﹩﹢﹛︧ــ﹫﹟ ︨ــ﹫︡ی دو ︡﹫︣ان ١٢ ︋﹠︀م ︨ــع ۵٨ ا

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و  ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

کارت هوشـــمند اینجانب حســـین اســـدیها 
بشماره ۲۰۵۵۹۳۱ به شماره کامیون ۷۹ – 
۳۲۸ ع ۷۴ مفقـــود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط م� باشد.(قزوین)

,ع
۹۸
۱۵
۶۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

زانتیا 
بـــرگ ســـبز، ســـند و بـــرگ کمپانـــ� خـــودروی 

مدل ۱۳۸۹ رنگ ســـفید روغن� به شـــماره انتظام� 
و   ۱۳۸۰۱۶ موتـــور  شـــماره    ۳۶ ایـــران  ۷۱۷ص۹۴ 
شماره شاســـ� S۱۵۱۲۲۸۹۱۸۹۸۵۹ به مالکیت امیر 
حسین فهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  ,ع
۹۸
۱۵
۶۷
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز خودروی نیسان پاترول مدل ۱۳۷۴ رنگ 
ســـورمه ای متالیک به شـــماره انتظام� ۳۵۵س۴۶ 
ایران ۳۲  شـــماره موتور P۰۲۱۵۱۵Z و شماره شاس� 
حســـین  محمـــد  مالکیـــت  بـــه   PNV۳۵P۴۲۰۲۵۴
انصاری مود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد. 

,ع
۹۸
۱۵
۶۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

سند کمپان� ، برگ سبز انتظام� و برگ سبز گمرک� 
و کارت ماشـــین بنـــز مـــدل ۱۹۸۵ به رنگ ســـفید به 
شـــماره شـــهربان� ایران ۴۴-۵۴۲ ط ۶۵  به شـــماره 
موتور ۱۲۰۰۴۸۷۶ و شـــماره  شاس� ۷۳۵۰۴ به نام 
اینجانـــب راضیه صادقیه فرزند محمـــد عل� مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

,ع
۹۸
۱۵
۶۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ



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

ایجاد ۱۲۰هزار شــغل در ســال رونق تولید ملی توسط بنیاد برکت  باشگاه خبرنگاران جوان:امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به تحقق وعده های این بنیاد برای اشتغال زایی در 
سال جاری گفت: با راه اندازی ۴۰هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم روستایی و کمتر توسعه یافته ۱۲۰هزار فرصت شغلی در این مناطق ایجاد شده است. امیرحسین مدنی افزود: ۳۱ استان، ۱۹۱ 
شهرستان و ۶ هزار و ۱۰۳ روستا در سال ۹۸ تحت پوشش اقدام های بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی قرار داشتند. برای را ه اندازی ۱۲۰هزار شغل مذکور بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

تست خانگی ویروس کرونا به زودی آماده می شود
فارس: به گــزارش انگجت، بنیاد بیل 
گیتــس از یــک طرح تســت خانگی 
ویروس کرونا در شهر سیاتل پشتیبانی 
می کند که در هفته هــای آینده آماده 

خواهد شد. 
به زودی تشخیص خیلی از افراد آلوده 
به ویروس کرونا بسیار آسان و ایمن تر 

خواهد بود. تیم پشتیبان پروژه بنیاد بیل گیتس به سیاتل تایمز گفت کیت های 
آزمایش خانگی برای این ویروس جدید درهفته های آینده آماده خواهد شد.

با کمک این تست بیماران احتمالی به وسیله سواب نمونه ای از محتویات بینی 
را برای آزمایش بیشــتر به آزمایشگاه می فرستند و نتایج آن در مدت یک یا دو 

روز آماده می  شود.
اگر شــخصی به این ویروس آلوده باشد، می تواند پرسشنامه آنالین را برای 
تعیین اینکه با چه افرادی در ارتباط بوده و در چه مکان هایی حضور داشته 
پر کند. این روند به مقامات کمک می کند تا به این دســته از افراد هشــدار 
دهند تا برای تشــخیص ابتال یا عدم ابتال به ویروس کرونا اقدام های الزم را 

انجام دهند.
این آزمایش سبب می شود افراد در خانه بمانند و از احتمال انتشار ویروس بکاهند. 
در عین حال می تواند با پردازش تعداد زیادی تســت در یک زمان نسبتاً کوتاه، 

نوبت دهی را نیز بهبود بخشد. 
بنیاد بیل گیتس تخمین زده که آزمایشگاه برای شروع حدود ۴۰۰ آزمایش در 

روز انجام دهد، اما در نهایت باید این تعداد به هزاران آزمایش در یک روز برسد.
این طرح از دانشگاه واشنگتن است که در ابتدا برای ردیابی بیماری های عفونی 

مانند آنفلوانزا انجام شده است.

چگونگی مدیریت بحران در رسانه های دنیا
جامعه: در رسانه های شناخته شده 
دنیا ضوابط محکمی در مورد شیوه 
انتشــار اخبار مربوط به بحران ها 
وجــود دارد. خبرگزاری فارس در 
از محدودیت ها  مطلبی به برخی 
در خصوص انعــکاس عکس ها و 

اخبار اشاره کرده است.

نوارهایزردرنگعکسهارامحدودمیکنند
در اروپا یا آمریکا زمانی که یک حادثه، حمله تروریســتی یا بالی طبیعی اتفاق 
می افتد، یک قاعده مرســوم وجود دارد. شــما هیچ عکسی از کشته شدگان یا 
صحنه هــای دلخراش نمی بینیــد. به محض اینکه نیروهــای پلیس به صحنه 
می رســند، یک نوار زردرنگ اطراف منطقه حادثه دیده کشیده می شود تا ورود 
عکاسان خبری و خبرنگارها را محدود کند.همیشه در بخش های مختلف خبری 
تنها یک تصویر از دور نشــان داده می شود که ماشین های پلیس یا خودروهای 
امدادی در صحنه حضور دارند و به این شــکل کنترل اوضاع توســط پلیس و 
امدادگران را هم نشان می دهند. از آن مهم تر احساس امنیتی است که به مردم 
منتقل می شــود و در عین حال که اخبار و جزئیات مربوط به آن حادثه در متن 
خبر به  طور کامل آورده می شود، به ناخودآگاه مخاطبان اطمینان داده می شود 

که همه چیز تحت کنترل است. 

اینجاهمهچیزتحتکنترلاست
در مواردی مثل بیماری های همه گیر نیز پوشــش رســانه ای طوری اســت که 
هم مهم ترین نکات بهداشــتی را به مردم آموزش دهد و هم در عین هشــدار 
نســبت به موضوع، فضا را ملتهب و خارج از کنترل نشان ندهد. به  عنوان مثال 
در بحران کرونا، طبیعتاً تصاویری از محیط بیمارستان منتشر می شود، اما نکات 
قابل تأملی توسط رســانه ها رعایت شده از جمله اینکه عکس ها و فیلم هایی از 
پرسنل بیمارستانی منتشر می شود که با آرامش در حال رسیدگی به بیمار یا در 
حالت نشسته هستند و ناخودآگاه به مخاطب احساس آرامش و اطمینان منتقل 
می شود. اغلب در حالت نشسته مشغول انجام کاری مثل پر کردن یک فرم اداری 
هستند، یا اگر باالی تخت بیمار ایستاده اند، همراه با تجهیزات و با طمأنینه قرار 
دارند. تصاویری که در آن پزشــکان و پرستاران در حال حرکت سریع یا دویدن 
هستند، کمتر دیده می شود تا فضای بیمارستان مضطرب و متشنج نشان داده 

نشود. حتی چهره کادر درمانی در عکس ها مضطرب و پریشان نیست.

کلماتجایعکسهاراپرمیکنند
خیلی وقت ها برای موضوعاتی که تصاویر به خودی خود خشــن یا اضطراب آور 
است، رسانه ها ترجیح می دهند بیشــتر از آنکه عکس و تصاویری نشان دهند، 
در مورد آن موضوعات صحبت کنند. امانوئل طیب، استاد علوم سیاسی دانشگاه 
لیون فرانسه در این خصوص می گوید: در حالی که بیشتر اخبار را مرگ، خشونت 
و جنگ تشــکیل می دهد، اما در اخباری که بی وقفه در تلویزیون یا مطبوعات 
منتشر می شود، تصاویر مربوط به این خشونت ها اغلب حذف می شود. در فرانسه 
در مورد این موضوعات بیشــتر »حرف می زنند« تا اینکه تصاویر را نشان دهند. 
گاهی حتی بینندگان هیچ تصویری در مورد اتفاق بدی که در کشورشان افتاده 
است را نمی بینند. این موضوع در خصوص تصادف رانندگی یا صحنه های جرم و 
جنایت نیز اتفاق می افتد و عکس های تکان دهنده مربوط به این حوادث، هیچ وقت 

نشان داده نمی شوند.

رسانهایهادرمعرضآسیبهستند
تمام مالحظات به این خاطر در نظر گرفته می شود که  تحقیقات متعدد نشان 
داده عکس های تکان دهنده و خشــن، امنیــت روانی جامعه را به هم می ریزد و 
به سالمت روانی مخاطب آسیب وارد می کند. حتی خود رسانه ای های حرفه ای 
هم در معرض آسیب هستند. به تازگی برای اولین بار تحقیقی روی 116نفر از 
خبرنگاران و مدیران رسانه ای انجام شد که در سه تا از رسانه های بین المللی کار 
می کنند و به  صورت مداوم در معرض عکس هایی هســتند که حاوی خشونت 
و صحنه های تکان دهنده هستند. بیشتر این عکس ها آنقدر شوکه کننده اند که 

نمی توان آن ها را به مخاطبان نشان داد.
این پژوهش توســط دکتر »آنتونی فینستین« در مرکز علوم سالمت تورنتو 
انجام شد و نشان داد  سروکار داشتن مداوم با تصاویر خبری خشن موجب 
باالرفتن آســیب پذیری رسانه ای ها نسبت به دســته ای از آسیب های روانی 
مانند اضطراب، افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( می شود.

مخاطبقیداخباررامیزند
یکی از دالیل اصلی که موجب شــده رســانه ها حتی برای چنین خبرهایی 
تصاویر تلخ را انتخاب نکنند، تحقیقاتی اســت که نشان می دهد عکس های 
ناراحت کننده ممکن اســت سبب شــود مخاطب به  طور کامل قید اخبار را 
بزند. در پژوهشی که مؤسسه رویترز تامپسون روی75 هزار نفر از 38 کشور 
دنیا انجام داد، معلوم شــد درصــد زیادی از مردم جهان بــه این خاطر از 
خواندن و دیدن اخبار دوری می کنند که عکس های خبری آن ها را غمگین 
و ناراحــت می کند. این یعنی عکس های تلخ و آزاردهنده ای که عموماً برای 
انعکاس اخبار مورد استفاده قرار می گیرد، به تنهایی سبب می شود مخاطب 

قید خواندن و یا دیدن اخبار را بزند.

عکسهاروزنهامیدند
در روزنامه نگاری ســازنده برای اینکه از سرخوردگی مخاطبان نسبت به اخبار و 
نسبت به وضعیت دنیا جلوگیری شود، یکی از تکنیک ها اضافه کردن یک روزنه 
امید به خبرهایی است که ذاتاً منفی هستند. تحقیقات نشان داده  این موضوع سبب 
می شود مخاطب ها احساس بسیار مثبت تری نسبت به این اخبار داشته باشند و 
بخواهند برای حل مشکالت  یک کار مؤثر انجام دهند. یکی از این روزنه های امید 
همین عکس هایی است که با وجود تلخ بودن خبر و گزارش،  احساس مثبتی را به 
مخاطب منتقل می کنند یا کنترل پلیس بر اوضاع را نشان می دهند. یعنی برای 
ایجاد یک رویکرد سازنده، حتماً الزم نیست کل خبر مثبت باشد یا اخبار تلخ و 
منفی سانسور شوند بلکه کافی است یک روزنه امید مثل عکس اصلی در کنار خبر 

یا گزارش بیاید.

 جامعه/ ساحل عباسی  بسیاری از قراین و 
شواهد نشان می دهد دانش و فن داروسازی از 
ایران زمین آغاز شده و ایرانیان کهن مبدعان 

اصلی این دانش بوده اند. 
این صنعت با تالش متخصصان کشــورمان تا 
امروز مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و حاال 
بسیاری از شــرکت های دانش بنیان به صورت 
مســتقل در حال تحقیق و بررســی و تولید 
داروهای نایاب هستند و این صنعت همچنان 
راه خــود را با وجود تحریم هــای اقتصادی به 

سوی رشد و تعالی بیشتر ادامه می دهد. 

استقاللدرداروسازیکشور
دکتر محمدرضا شانه ساز، 
رئیس سازمان غذا و دارو 
دارو  تولید  رقم  می گوید: 
در کشور ما بی نظیر بوده 
نتیجه  موضــوع  ایــن  و 

مجاهدت های داروســازان است. اگر وضعیت 
تولیــد دارو مشــابه قبل از انقــالب بود باید 
رقمی افزون بــر ۲5میلیارد دالر صرف هزینه 
تأمین دارو از کشــورهای شــرقی مانند هند 
و کره می شــد و اگر بــه روش قبل از انقالب 
می خواســتیم دارو را از کشــورهای اروپایی 
تأمیــن کنیم، بایــد ۴5میلیــارد دالر هزینه 
پرداخت می کردیم کــه این رقم حتی از پول 
فروش نفت بیشتر است،اما با تالش داروسازان 

استقالل دارویی در کشور شکل گرفته است.
به گفته شانه ساز در سال گذشته برای 3درصد 
داروی وارداتی 1/3 میلیارد دالر ارز صرف شد 
و برای ۹7درصد داروهای تولید داخل این رقم 

75۰میلیون دالر بوده است.
شانه ســاز به ســهم ارزی تولید مــواد اولیه 
دارویی اشــاره کرد و گفت: در ســال گذشته 
برای 6۰ تا 65درصــد تولید مواداولیه دارویی 
فقط 13۰ میلیون دالر ارزبری داشــته ایم که 
نشــان می دهد با ســرمایه گذاری بیشــتر در 
تولید مواداولیه دارویی، می توانیم صرفه جویی 
بیشتری برای جلوگیری از سرمایه ارزی کشور 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحریم ها نه تنها مانع پیشرفت 
صنعت داروســازی کشور نشــده، بلکه سبب 
شده ســرعت ما بیشــتر و گام های بلندتری 
در ایــن صنعت برداریــم. وی اضافه می کند: 
بخــش قابل توجــه تولید مواداولیــه دارویی 
نیازمند دانش های تک و پیشرفته است که ما 

توانسته ایم به این توانمندی دست یابیم.
شانه ســاز می گوید: در حال حاضر این عزم و 
انگیزه برای صنعت داروســازی کشــور وجود 
دارد که بتوانیم به سرعت در مسیر خودکفایی 

تولید مواداولیه دارویی گام برداریم.

بیشتریندانشکدهداروسازیراداریم
معــاون  عبدالهی اصــل، 
برنامه ریــزی  و  نظــارت 
سازمان غذا و دارو با اشاره 
تربیت  نظر  از  اینکــه  به 
نیروی انسانی کشور ما در 

منطقه بیشترین تعداد دانشکده داروسازی را 
دارد، تصریح  می کند: منابع انســانی موردنیاز 
برای صنعت داروســازی، خدمات دارویی در 
داروخانه ها و ســایر بخش هایی که داروســاز 
نیاز دارد خودمان پرورش و آموزش می دهیم 
و به تازگی در حــوزه بین المللی هم در حال 
جذب دانشجویان بسیاری از کشورهای منطقه 

هستیم.
وی بــا بیان اینکه پژوهش هــای ما عمدتاً در 
شــرکت های دانش بنیان صورت می گیرند که 
مرز بین دانشــگاه و صنعت هستند، می افزاید: 
این شــرکت ها در زمینــه مولکول های جدید 
دارویی و در بخش های ســنتز و فرموالسیون 
مشغول فعالیت هســتند و برای صنعتی شدن  

نیز با صنایع همکاری  می کنند.
عبدالهی اصــل می گویــد: پیــش از پیروزی 
انقالب اســالمی همــه داروها وارداتــی بود، 
همچنیــن در مورد فراورده هــای بیولوژیک و 
تکنولوژیک پیشرفت های اخیر کشورمان واقعاً 

ستودنی است.

داروهــای  پیشــرفت  ادامــه می دهــد:  وی 
بیوتکنولوژیــک از داروهــای شــیمیایی مــا 
خیلی بیشتر اســت و  در این حوزه ما عمدتاً 
داروهای مربوط به  بیماری ام اس)MS( برخی 
 از فاکتورهــای خونی، داروهــای مونوکلونال 
آنتی بادی ها را برای ســرطان در دست تولید 
داریــم و حتی در زمینه صادرات این اقالم نیز 

موفق تر از داروهای شیمیایی عمل کرده ایم.
 در برخــی مناقصــات بین المللی محصوالت 
تولیــد داخــل برنده شــده اند و بــه بعضی 

کشورهای بزرگ دنیا نیز صادر می کنیم.

داروهاییتیم،نیازمندسرمایهگذاری
دکتــر علــی روحبخش، 
دارو  و  غــذا  معاونــت 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد نیز با بیان اینکه 
نزدیــک بــه ۹7درصــد 

داروی مورد نیاز مردم در داخل کشــور تولید 
می شــود، می گوید:3تا ۴ درصد دارویی که در 
داخل کشــور تولید نمی شــود داروهای خاص 
هســتند که از خــارج وارد می شــوند و اتفاقاً 
ارزبری قابل مالحظه ای دارند و هزینه زیادی به 
کشور تحمیل می کنند. هر چه قدر این داروها 
در کشــور تولید شــوند، قطعاً ارزبری کمتری 
خواهند داشت، از ســوی دیگر زمینه افزایش 

اشتغال را در کشور فراهم می کنند. 
عــالوه بــر داروهای خــاص ماننــد داروهای 

بیماران ســرطانی و بیماری های نــادر که در 
کشــور تولید نمی شوند، برخی از بیماری ها که 
نقص ژنتیک یا فعالیت هــای متابولیکی دارند 
نیز دارویشــان از خارج وارد می شــود. واردات 

این دسته از داروها براساس 
سازمان  سیاست گذاری های 
غذا و دارو انجــام می گیرد، 
چرا که تولید برخی از داروها 
به دلیل تعــداد کم بیماران 
نیســت.  صرفه  بــه  مقرون 
داروهای خاص  برخی  تولید 
نیازمند ســرمایه گذاری های 
کالن اســت به همین خاطر 
بســیاری  بلکه  ایران  نه تنها 
از کشــورهای پیشــرفته و 
نیز  آلمان  چون  توسعه یافته 
که  دیگری  شــرکت های  از 
سرمایه گذاری های کالنی در 

تولید این اقالم دارویی داشته اند، دارو خریداری 
می کنند.

شرکت های معدودی داروهای بیماری های نادر 
را تولیــد می کنند، داروهایــی که در اصطالح 
آن ها را داروهای یتیــم می نامیم، طرفداران و 
مصرف کنندگان خاص خود را دارند و نیازمند 
ســرمایه گذاری های خاصی هســتند، بنابراین 
تولید برخی داروها اصاًل مقرون به صرفه نیست.

اخیر  شــرکت های دانش بنیان در ســال های 
رویکرد قابل توجهی به تولید داروها داشته اند.

تمرکز بر تولید داروهای خاص، افزایش کیفیت 
و رقابت پذیــری داروی ایرانی با داروی خارجی، 
عمده فعالیت شرکت های دانش بنیان در بخش 
دارویی به شــمار می رود. بســیاری از داروهایی 
که تا ســال ها پیش از خارج وارد ایران می شد، 
امروز محصول تالش های شبانه روزی شرکت های 
دانش بنیان است که با حمایت سرمایه گذاران به 
موفقیت های ارزنده ای در حوزه دارویی دســت 
یافته اند و اســتقبال مطلوبی نیــز از ورود این 

شرکت ها به مباحث تولید دارو شده است.
وی در خصوص کیفیت داروهای ایرانی در مقایسه 
با داروی خارجی، می گوید: به طور کلی نمی توان 
گفــت کیفیت داروی ایرانــی از داروی خارجی 
پایین تر است، این مسئله موضوعی نسبی است. 
برخی فراورده های خارجی از داروهای ما بهتر و 
برخی فراورده های ما بهتر از داروی خارجی است. 
صنعت داروسازی صنعت پولساز با گردش مالی 
باالیی است و افراد زیادی در این صنعت مشغول 
به کار هســتند. وزارت بهداشت استانداردهای 
خاصی بــرای افزایــش کیفیــت فراورده های 
دارویی تعییــن کرده که مورد تأییــد و دارای 
اســتانداردهای بین المللی است، بنابراین مردم 
باید با اطمینان خاطر به داروی ایرانی، به کیفیت 
فراورده های داخلــی اعتماد کنند. خرید داروی 
ایرانی عالوه بر کاهش هزینه های بیماران منجر 
به افزایش ایجاد اشــتغال و عدم ارزبری دارویی 
می شود. بنابراین حمایت مردم 
از شرکت های دارویی داخلی در 
شرایط تحریمی می تواند به رشد 
افزایش  و  شــرکت های داخلی 

رونق تولید برسد.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیا 
شرکت های دارویی ایران موفق 
به تولید داروهایی شــده اند که 
نیاز وارداتــی ما را کاهش دهد، 
می گوید:برخــی از کارخانه های 
سال های  در  ایران  داروســازی 
اخیر فعالیت های قابل توجهی در 
این خصوص از خود به نمایش 
فاکتورهای  تولید  گذاشــته اند. 
انعقادی در مشــهد که خدمات آن به کل ایران 
ارسال می شود نمونه بارزی از خودکفایی در این 
عرصه اســت. تولید فراورده های بیوتکنولوژی و 
فراورده های هورمون رشد در تهران که در درمان 
بیماری هایی چون ام اس و آرتریت روماتوئید و 
بیماری های پیشــرفته دیگری به کار می رود، با 
کیفیت قابل توجهی در اختیار بیماران قرار گرفته 
است. حمایت و ســرمایه گذاری از فعالیت های 
دارویی موضوع خوبی اســت که باید مورد توجه 

دولت قرار بگیرد.

تولید 97 درصد نیاز داخلی در کشور

دارویایرانیرابااطمینانخاطرمصرفکنید

بسیاری از 
داروهایی که تا 
سال ها پیش از 

خارج وارد ایران 
می شد، امروز 

محصول تالش های 
شبانه روزی 
شرکت های 

دانش بنیان است

بــــــرش

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

 محیط زیست

همچنان مجوز شکار صادر می کنند
شکار جانوران جوان توسط 

اتباع خارجی
 باشــگاه خبرنگاران جوان  با وجود دستور 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست مبنی 
بر توقف صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، 
همچنان شاهد کشتار حیات وحش توسط این 
شــکارچیان با مجوز ســازمان محیط زیست 
هستیم. تصاویر کشــتار یک کل کویری، یک 
قــوچ اوریــال در خراسان شــمالی و یک قوچ 
ارمنی در آذربایجان غربی که در برابر گلوله یک 
شکارچی مکزیکی تلف شده اند نشان می دهد 
برخالف وعده مسئوالن مبنی بر اینکه مجوز ها 
صرفاً برای شــکار جانوران پیر صادر شده و به 
شــکار جانوران باالی ۹ســال منجر می شود، 
عکس های فوق حکایت از شکار جانورانی جوان 
با سن هفت سال دارد. براساس نرخ های سال 
گذشته بابت فروش کل کویری 1۴هزاریورو و 
بابت فروش مجوز شکار قوچ ها هر یک ۲7هزار 
و 5۰۰یورو یعنی در مجموع حدود یک میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت شده است. 

آموزش

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
نام نویسی پذیرش بدون آزمون 

دانشگاه ها از ۲۰ اسفند ماه
 ایرنا  رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: فرایند پذیرش بدون آزمون دانشــگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کشــور از امروز از طریق 
سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود و 

به مدت هفت ماه ادامه دارد.
ابراهیم خدایی اظهار کرد: این ثبت نام از امروز 
آغاز می شــود و هر گونه تغییرات احتمالی به 

مرور اعالم می شود.
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای 
پذیرش دانشــجو بدون آزمون و فقط براساس 
ســوابق تحصیلی در دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی برای مهرماه سال 13۹۹ در سایت 

سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شد.
تاکنــون 11هــزار و 71۴ کد رشــته محل 
اختصاص یافته که این رقم افزایش می یابد. در 
پذیرش بدون آزمون سال ۹۹ هیچ کاهشی در 
کدرشته محل ها و ظرفیت ها نسبت به سال ۹8 

اعمال نمی شود.

میراث فرهنگی و گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
فعاالن حوزه گردشگری نگران 
اقساط و بدهی های خود نباشند

وزارت  گردشــگری  معــاون  میــزان    
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
جزئیات تسهیالت اعطایی دولت پس از شیوع 

کرونا به فعاالن گردشگری را تشریح کرد.
ولی تیمــوری با بیان اینکــه در حال تعامل و 
هماهنگی برای جبران ضــرر و زیان وارده به 
فعاالن حوزه گردشــگری هستند، تأکید کرد: 
مقرر شــد مهلت چندماهه ای را تا خرداد ماه 
برای وصول اقســاط تســهیالت فعاالن حوزه 

گردشگری داده شود.
وی تأکید کرد: از طرفی توانستیم مهلتی را برای 
پرداخت قبــوض آب و برق و حامل های انرژی 
بگیریم تا فعاالن گردشگری پس از خردادماه به 
صورت قسطی این مبالغ را بپردازند و در بحث 
مالیا تی هم اقداماتی در نظر گرفته شده که این ها 
در مجموع کلیه کمک هایی است که دولت برای 
حوزه گردشگری در نظر گرفته تا کارشان رونق 

بگیرد و بتوانند از این مراحل عبور کنند.

حوادث

رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد
فروش داروی کرونا در 

فضای مجازی
 میزان  فردی که در فضــای مجازی داروی 

درمان کرونا می فروخت، دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفــت: اواخر هفته 
گذشته مأموران پلیس حین رصد های خود، با 
سایتی مواجه شدند که ادعا می کرد می تواند با 

دارو های گیاهی کرونا را درمان  کند.
ســرهنگ تورج کاظمی افــزود: صاحب این 
ســایت خود را پزشــک عمومی معرفی کرده 
و ادعا می کنــد با همین داروها کرونای خود را 
درمان کرده است. وی بسته هایی به عنوان دارو 
و موادضدعفونی بــرای درمان ویروس کرونا به 
قیمت۲5۰هزارتومان به فروش می رسانده است.

این فرد »پرویز.ه« نام دارد که با دستور قضایی 
دستگیر شــد و ادعای او درباره خواص درمانی 
دارو های گیاهی اش توســط سازمان غذا و دارو 
در حال بررسی است. وی افزود: با توجه به اینکه 
کرونا هنوز هیچ دارویی ندارد و ادعای این فرد رد 

شده و انبار کاال های او پلمب شده است.

 بهداشت و درمان

سخنگوی این سازمان خبر داد
ابتالی رئیس سازمان مدیریت 

بحران کشور به کرونا
 ایسنا  علــی بختیاری، ســخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشــور با اشاره به غیبت چند 
روزه رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور در 
جلســات گفت:  اسماعیل نجار، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور هفته گذشته با مشاهده 
عالئم مشابه آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه 
کرده و پــس از انجام چهار تســت مربوط به 
بیماری کووید1۹ مشخص شد که وی به این 
بیماری مبتال شده اســت. بختیاری افزود:  در 
همین راستا آقای نجار در بیمارستان بستری 
و تحــت مراقبت  قرار گرفــت و صبح دیروز با 
بهبود نســبی و رفع خطر با تشخیص پزشکان 
از بیمارستان مرخص شده و باید چندین روز را 
هم خود را در خانه قرنطینه کند. وی افزود:  در 
این مدت اقدام های مربوط به سازمان مدیریت 
بحران از طریق معاونان سازمان مدیریت بحران و 
نیز پیگیری غیرحضوری و تلفنی رئیس سازمان 

انجام شده و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

فراسو

برداشت آزاد

دستچین

چراچینتوانستامامانتوانستیم؟
ایرنا: سیدجواد میری، جامعه شناس در پاسخ به اینکه چرا چین 
موفق به قرنطینه کردن مردم شد و ما نمی توانیم، گفت: در چین 
قرنطینه کردن مردم به مردم واگذار نشده بلکه به دولت بستگی 
دارد. مســئوالن نتوانسته اند شهروند ایرانی را در حالت تمکین 
قرار دهند. همین انشقاق بین مردم و مسئوالن سبب بی نظمی 

شده است.

حکمپذیرشبرایمراکزبهزیستیصادرنکنید
ایرنا : محمد نفریه، معاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی 
می گوید:گاهی دادستان ها حکمی صادر می کنند که فردی باید 
در بهزیستی پذیرش شود. این حکم ها برای افراد مجهول الهویه ها 
قابل قبول اســت، اما برای افرادی که خانــواده دارند، پذیرفته 
نیســت. هرچه رفت و آمد بیشتر باشد، مراکز بهزیستی بیشتر 

در خطر قرار می گیرند .

پنهانیمراسمگرفتنشجاعتنیست
ایسنا:دکتر علیرضا زالی، فرمانده مدیریت عملیات مقابله با کرونا 
در پایتخت گفت: وقتی می گوییم تاالرها تعطیل باشند و حتی 
فریضه نماز جمعه را تعطیل اعالم می کنیم، یعنی این موضوع 
واقعاً جدی اســت و برگزاری پنهانی مراسم ها شجاعت نیست، 
بلکه به خطر انداختن جان خودشان، سایر شهروندان و پزشکان 

و پرستاران است.

ایرانیانهیچوقتغمغربتندارند
فارس:عماد افروغ، جامعه شــناس گفت:در ســفری علمی به 
فنالند، به نظرم ظاهراً کشوری با آسایش و آرامش آمد. به یکی 
از استادان گفتم چه کشور آرامی دارید، گفت کشورش به لحاظ 
خودکشــی در جهان اول است و ریشــه این خودکشی هم به 
تنهایی بازمی گــردد. در حالی که ما هیچ وقت غم غربت نداریم 

چون اخالق جمعی داریم.

بهازایهرهزارشهروند،1/2پزشکداریم
ایرنا: علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت،  درمان 
و آموزش پزشکی گفت: امروز نسبت استاد به دانشجو یک به 11 

است و به ازای هر هزار شهروند، 1/۲پزشک داریم.
حقدوست با اشاره به اختالف های آماری گفت: به نظر می رسد 
مشــکل اصلی در این زمینه نبود، تعریف یکسان از معیارهای 

آماری است.

وجوددونوعویروسکرونابامنشأمتفاوتدرکشور
ایسنا: شــهروز برزگر، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس 
در توضیح جلســه دیروز کمیسیون بهداشــت گفت: آنچه از 
صحبت های وزیر بهداشــت برداشت کردم این است که دو نوع 
ویروس در کشور هست. یکی ویروس ووهان چین و یکی دیگر 
ویروســی با منشــأ نامعلوم که به نظرم احتمال دارد که از نوع 

بیوتروریسم آمریکا باشد که در ایران پخش شده است.

 سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱5 رجب ۱۴۴۱ ۱۰ مارس ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره ۹۲۰۴
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

مراسم جداگانه تحلیف دو رئیس جمهور افغانستان به طور همزمان برگزار شد

فاز جدید دوگانه »غنی- عبداهلل«
  جهان   افغانستان این همسایه شرقی مان نزدیک 
به نیم قرن است که روی خوش به خود ندیده. در 
طول این چند دهه یا با اشغالگران جنگیده، یا آنکه 
به دلیل اعمال نفوذ همین اشــغالگران به میدان 
رقابتی بــرای افراد و گروه های مختلف تقســیم 
شده اســت. حاال نیز پس از انتخابات پر  حاشیه 
و ســؤال برانگیز چند ماه پیش، دو رقیب مدعی 
پیروزی در این رقابت همزمان ســوگند ریاست 

جمهوری خوردند!
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی و عبداهلل 
عبداهلل، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در حالی 
دیروز هــر کدام با گروهــی از عوامل و نزدیکان 
خود در کاخ های محل حضورشان مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری خود را برگزار کردند، که به نظر 
می رسد اشغالگران آمریکایی از این مسئله ناراحت 
نیســتند. آن ها اگرچه مدعــی پادرمیانی در این 
قضیه برای فیصله دادن به درگیری ها هستند، اما 
در پشــت صحنه سرگرم بودن مردم افغانستان و 
مقامات آن به خود را بهترین راهکار جهت تداوم 

سیاست های اشغالگرانه خود می دانند!

 غنی و عبداهلل، سوگند یاد کردند
در حالی که پس از تأخیر چند ســاعته غنی در 
ارگ )کاخ ریاســت جمهــوری( و عبداهلل به طور 
همزمان در قصر سپیدار کابل مراسم تحلیف خود 
را برگزار می کردند، منابع خبری از تیراندازی در 
نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و در نتیجه مختل 
شدن مراســم تحلیف اشــرف غنی خبر دادند. 
گفته می شــود این تیرانــدازی در نزدیکی ارگ 
ریاست جمهوری بوده و موجب شده میهمان های 
خارجی متواری شوند. بی بی سی نیز گزارش داد 
که صدای انفجار در کابــل، همزمان با برگزاری 

مراسم غنی و عبداهلل شنیده شده است. 
اما اشرف غنی در مراسم تحلیف خود با بیان اینکه 
امروز پیروزی منتخــب برآمده از دل انتخابات و 
قانون اساســی را جشــن می گیریم، اعالم کرد: 
حکومت ما، حکومت تمام افغانستان خواهد بود؛ 
بنابراین از رقبای انتخاباتی ام می خواهم دست به 
دست من به کشور خدمت کنند. وی همچنین 
با بیان اینکه فهرســت هیئــت مذاکره کننده با 

طالبــان به زودی نهایی خواهد شــد، اعالم کرد: 
در مــورد رهایی زندانیان طالبان فرمانی را صادر 
خواهد کرد. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، راس ویلسن، 
کاردار ســفارت آمریکا در کابل، ژنرال اســکات 
میلر و نیکوالس کی، نماینده ناتو در افغانستان، 
در مراسم تحلیف غنی حضور داشتند. این بدان 
معنی است که آمریکا از ریاست جمهوری اشرف 
غنی حمایت می کند. در این مراسم امراهلل صالح، 
معاون اول و سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی 

نیز سوگند یاد کردند.
مراسم تحلیف عبداهلل عبداهلل ظاهراً بدون حضور 
سفرای کشــورهای خارجی و نمایندگان آمریکا 
برگزار شــد. اما در این رویداد شــمار زیادی از 
هــواداران  عبداهلل و چهره هــای جهادی حضور 
داشــتند. رئیس اجرایی در آستانه برگزاری این 

مراسم گفته بود هیچ کس 
نباید تعهد او و جناح »ثبات 
و هم گرایی« را برای حمایت 
از »دموکراســی واقعــی و 
دست کم  قانون«  حاکمیت 
بگیرد. عبداهلل در پیامی در 
توییتر تأکید کــرد تنها راه 
تنش های  از  برون رفت  حل 
انتخاباتی، ابطال آرای تقلبی 
افزوده  اجرایی  رئیس  است. 
بود که سابقه  او در راستای 
شود  سبب  نباید  ســازش، 
کســی او را جــدی نگیرد. 
مراســم  در  عبداهلل عبداهلل 
تحلیف خود به عنوان رئیس 
جمهور جدید افغانستان نیز 
هرگونــه مصالحه با غنی بر 

سر رسیدن به قدرت را رد کرده و گفت: در زمان 
انتخابات به مــردم تعهد داده بودیم که حکومت 
برآمده از تقلب را نمی پذیریم و به این تعهد خود 
پایبند هستیم. عبداهلل تأکید کرد: در مذاکرات از 
ارزش های جمهوری – اسالمی دفاع خواهیم کرد. 
شــبکه طلوع افغانســتان اعالم کرد شماری 
از سیاســتمداران افغان شــامل حامد کرزی، 

رئیــس جمهــور پیشــین، عبد رب رســول 
ســیاف، رهبر پیشــین جهادی، محمد یونس 
قانونی و میــر رحمان رحمانی، رئیس مجلس 
نمایندگان، در هیچ کدام از مراســم  ســوگند  

شرکت نکرده اند. 
جنجال انتخاباتی در افغانستان زمانی آغاز شد که 
کمیسیون انتخابات 29 بهمن ماه و 6 ماه پس از 
تاریخ برگــزاری این رقابت )6 مهر( در تصمیمی 
بحث برانگیز اشرف غنی را برنده انتخابات اعالم 
کرد، اما عبداهلل عبداهلل نتایج اعالم شده از سوی 
کمیســیون را نپذیرفت و اعالم کرد: »حکومت 
همه شــمول« خود را تشــکیل خواهد داد. دور 
قبلی انتخابات ریاســت جمهوری در افغانستان 
در ســال 2۰۱۴ نیز جنجالی شده بود. ادعاهای 
تقلب گسترده در آن انتخابات سبب شد حکومت 
وحــدت ملی با پادرمیانی آمریکا با شــراکت دو 
رقیب اصلــی انتخابات آقای غنی و 
عبداهلل به میان آید . در نتیجه این 
توافق آقــای غنی، رئیس جمهوری 
و آقــای عبــداهلل، رئیــس اجرایی 

افغانستان تعیین شدند.

 پادرمیانی آمریکا جواب نداد
برگزاری مراســم تحلیف ریاســت 
جمهــوری در افغانســتان آن هم 
به طور جداگانه در حالی روز گذشته 
صورت گرفــت که مذاکرات متوالی 
آمریکایی ها برای قانع کردن عبداهلل 
به مشــارکت در دولت با شکســت 
روبه رو شــده بود. گفته می شــود 
خارجی  کشــورهای  دیپلمات های 
از جمله زلمی خلیل زاد فرســتاده 
ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در 
روزهای گذشته مشــغول میانجیگری برای حل 

این اختالف ها میان غنی و عبداهلل بوده اند. 
اما روز گذشــته شــبکه خبری کابل نیوز از رد 
درخواســت آمریکا از عبداهلل برای سهم گرفتن 
در کابینه آینده خبر داد. این شــبکه گزارش داد 
که عبداهلل به تازگی سه پیشــنهاد آمریکا را رد 
کرده که شامل رهبری شورای صلح، رهبری ارشد 

نیروهای امنیتی و رئیس شورای امنیت این کشور 
و داشتن سهم ۴۰ درصدی در کابینه آینده بوده 
است. با وجود تالش های زلمی خلیل زاد، عبداهلل 
پیشنهاد های مطرح شده را نپذیرفته و برای پایان 
دادن به اختالف ها خواهان سمت نخست وزیری 

و نیز ریاست شورای وزیران است.

 بحران سیاسی و آینده نامعلوم 
مذاکرات صلح

تحوالت جاری نشــان می دهد اشــرف غنی و 
عبداهلل تصمیــم گرفتند که به جای همکاری و 
انتخاب گزینه مطلوب دولــت وحدت ملی، به 
صورت همزمان مراســم تحلیف خود را برگزار 
کنند. حال این سؤال مطرح است که چه عواملی 
طرفین را به ســمت این گزینه و آینده مبهمی 
که برای افغانســتان به همراه خواهد داشــت، 

می کشانده؟
منوچهر شفیعی، کارشناس افغانستان و مسائل 
تروریســم در این باره می نویسد: در پاسخ به این 
پرسش توجه به این نکته ضروری است که پس 
از انتخابات ســال 2۰۱۴ و در پی دخالت آمریکا، 
تصمیم بر این شــد که برای جلوگیری از تنش 
در افغانســتان، عبداهلل پســت ریاست اجرایی و 
غنی نیز پســت ریاست جمهوری را تقبل کنند. 

اما به مرور زمان مشخص شد که این سیستم به 
دلیل تضاد گسترده بین این دو شخص ناکارآمد 
است؛ بنابراین طرفین مایل به تکرار تجربه گذشته 
نیستند. همچنین جناح عبداهلل معتقد بودند که 
پس از یک بار عقب کشیدن آن ها به سود اشرف 
غنی در ســال 2۰۱۴ و همچنین وضوح  تقلب 
صورت گرفته در انتخابــات کنونی، این بار باید 
غنی عقب نشینی کرده و پست ریاست جمهوری 

در اختیار دکتر عبداهلل قرار بگیرد.
اما در حالی که پس از شوی نمایشی نمایندگان 
آمریــکا و طالبــان در مقابل رســانه و امضای 
توافق به اصطالح صلح دوحه )۱۰ اســفند( زد 
و خوردها میان دو طرف همچنان ادامه داشته و 
از شکست زود هنگام این توافق حکایت دارد، با 
اقدام اخیر رهبران کابل بحران سیاسی موجود 
در افغانســتان وارد مرحله جدیدی خواهد شد. 
بن بست سیاسی و تهدید حکومت های موازی، 
روند صلح و دموکراســی نوپای این کشور را به 
خطر انداخته و عدم انسجام بین رهبران سیاسی 
افغانستان، مذاکرات بین االفغانی صلح با طالبان 
که قرار است امروز آغاز شود را نیز دشوار خواهد 
کرد و این همان چیزی اســت که آمریکا برای 
حفــظ جای پای خود در منطقــه به دنبال آن 

می گردد.
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روز سیاه سعودی  با سقوط ارزش ریال و بازار سرمایه
جهان: محمد بن ســلمان این روزها در 
نبود مشکوک پدرش در حالی که گرفتار 
انتقــال پنهانی و پرهزینه قدرت اســت 
با مشکالت بســیاری دست و پنجه نرم 
می کند. او که در طول پنج سال گذشته 
جنگ علیه مردم یمن و سیاســت های 
مضحک توســعه ای خود به همراه باج و 
رشوه بسیار زیاد به آمریکایی ها عمالً خزانه اش را خالی کرده، حاال با رسیدن نفت 
به بشــکه ای ۳۰ دالر باید منتظر فاجعه های بعدی باشد. پس از آنکه بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت خاورمیانه موفق نشدند، همتای غیراوپکی خود، یعنی روسیه را 
در نشست هفته گذشته برای کاهش عمیق تِر تولید متقاعد کنند، قیمت نفت در 
معامالت آخرین روز از هفته گذشته بیش از2۰  درصد افت کرد. این بیشترین افت 

روزانه قیمت نفت از زمان بحران مالی 2۰۰۸ تاکنون محسوب می شود.
در واکنش به مخالفت روســیه، عربستان روز شنبه  در بیانیه ای جنگ تمام عیار 
نفتی را آغاز کرده و قیمت نفت خام این کشــور را به کمترین ســطح 2۰ سال 
گذشــته رساند. روســیه که بارها به باالنس بودن بودجه خود اشاره کرده بود و 
می گفت با نفت ۴7 دالری به راحتی از مسائل خود بر می آید، حاال با این فشار 
از سوی عربستان، وارد یک جنگ نفتی شده است!  شروع جنگ نفتی عربستان 
اما سقوط بازارهای سهام خاورمیانه را به دنبال داشت؛ افت بی سابقه ای که از زمان 
بحران مالی 2۰۰۸ تاکنون دیده نشده بود. سهام غول نفتی آرامکو، برای نخستین 
بار از زمان عرضه، به زیر قیمت عرضه اولیه رسیده است. دیروز ارزش سهام آرامکو 
27 ریال معادل 7.2۰ دالر معامله شــد که ۱۵.6 درصد کمتر از قیمت ۳2 ریال 
در زمان آغاز عرضه اولیه عمومی در دسامبر گذشته بود. زیر سایه شیوع ویروس 
کرونا دیروز در بازار سهام خاورمیانه، شاخص تداول عربستان با افت ۸٫۳ درصدی 
مواجه شــد. حاال باید دید که بن ســلمان و اطرافیانش و حتی دیگر کشورهای 
عربی که با دالرهای نفتی سال هاســت علیه کشورمان فتنه می کنند و به آمریکا 
باج می دهند، چگونه می خواهند با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد تک محصولی 

و ویران خود را اداره کنند!

رویترز: سازمان تروریستی »سنتکام« )ستاد فرمانده کل نیروهای ارتش آمریکا 
در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی( با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
دو نظامی تروریست آمریکایی در عملیات نابودی مقر تکفیری های داعش در عراق 

کشته شدند.

العهد: منابع رسانه ای از سوء قصد به جان نخست وزیر سودان خبر می دهند. بر 
اســاس این گزارش، انفجار مذکور، دو خودرو در شهر خارطوم را هدف قرار داد. 
یکی از خودروهای هدف قرار گرفته شده حامل »عبداهلل حمدوک« نخست وزیر 

سودان بود، اما آسیبی به وی نرسید.
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صفحه 8   1398/12/20

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان
︗ ️﹉ ﹁﹆︣ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع : 

 ︫︣ ﹩﹡︀︨︣︋ا︨ـ︐﹀︀ده در ︎︣وژه آ ️︗  KW ۵ د︨ـ︐﹍︀ه ︑︀︋﹙﹢ ︨ـ︀﹁️ ا︨ـ︐︀رت ١١٠ ︡︣︠  -١
﹁﹢︫﹠︖︀ن (﹡﹫︪︀︋﹢ر) ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٩٢ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨ـ︐︀د) ︋︣﹎ـ︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اـ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠ـ﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از 
در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د ا︨ـ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ـ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ 
ـ︡ و﹐زم  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋ 
ـ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ـ️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣اـ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨ـ️ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ﹎ـ︣ان در︮ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ـ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر 
﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/١٢/١٧ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ 
﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︎︦ از︋ 

ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٢/٢۴
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠١/١٧

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای 
︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

س
/ ۹

۸۱
۵۵

۷۶

 فراخـوان تجديد ارزيابـى كيفى جهت 

برگزارى مناقصه عمومى خريد كاال 

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی    -  ︨  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

 دوم
نوبت

 ︳︫︣ا ﹟︡︗︢ا ازوا﹛ .︡︀﹝﹡︡ار وا﹎︢ار︐﹫﹑︮ ︀ران﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را ، از ﹏ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︎︣وژه ﹨︀ی آ︋︨︣︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ذ ﹩︀︐︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب رو︨ــ
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir  اول ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋﹥ آدرس ️︋﹢﹡ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د و︫︣﹋️ در  ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︑︀ر ﹤﹫︑ ️︗ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد

شماره فراخوان سامانهمحل تامين اعتباراترشته صالحيتمبلغ تضمين(به ريال)مبلغ برآوردشرح خالصه موضوعشهرستاننام روستارديف

ماهنشانقره گل  1
تجهيز ايستگاه پمپاژ-احداث 
اتاق فرمان-احداث مخزن 

50مترمكعبى و...
آب يا ساختمان3,562,343,644180,000,000  

بخشى از اسناد خزانه اسالمى 
وبخشى نقد از صندوق توسعه 

ملى(طبق شرح دراسناد)
2098001166000012

طارمآستاكل2
احداث مخزن 300مترمكعبى-
شبكه توزيع بطول2550متر-

اجراى تاسيسات و...
آب6,462,318,731324,000,000

بخشى از اسناد خزانه اسالمى 
و بخشى نقد از صندوق توسعه 

ملى(طبق شرح دراسناد)
2098001166000013

3
تكميل 

فاضالب 
پرى

ماهنشان
تكميل تاسيسات برقى ومكانيكى 

تصفيه خانه-تكميل شبكه فاضالب 
و...

آب5,694,256,665285,000,000

اعتبارات اوراق مالى اسالمى 
بند"ب" تبصره5 ق.ب.98

(طبق شرح دراسناد)
2098001166000014

١-﹝︑ ️﹚﹫﹥ ا︨﹠︀د: از︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/١٢/١٧ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ︊︮١٠ روز ۴︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/١٢/٢٨
 ﹤ ︐︀د ︔︊️ وا︮﹏ آن را︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠١/١۶ در︨  ︊ روز︫   ︮١٠ ️︻︀ ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀︨  ﹢د را︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی︠  ︀︧ــ️︎  ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹎︀ن ﹝﹩︋  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀:︫   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞-٢

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ، ﹏﹢︑ ️﹋︫︣ ت﹑﹞︀︺﹞ د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن
٣-ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩: ︗﹙︧﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ راس ︨︀︻️ ︊︮١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠١/١٧ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ آ︋﹀︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

﹠︪﹫︎ ﹤︋-۴︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط،﹝︡وش، ﹡︀﹇︬ ، و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ︫﹢د ، ﹝︴﹙﹆︀" ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️. ︣﹋️ آ︋﹀︀ردر رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از︎  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل ا︠︐﹫︀رات و︑﹊︀﹜﹫︿ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫  ﹫︪﹠︀د︋   ︎﹤در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹋︣  ︫-۵

       .︡︋︀ ﹩﹞ ︡︡﹝︑︣﹍︀ه د﹞اول ︋﹥ ﹝︡ت دو ﹝︀ه ︋﹢ده ﹋﹥ در︮﹢رت ﹡﹫︀زدو ️︋﹢﹡ ﹩﹎درج آ از︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟۶- ﹝︡ت ا︻︐︊︀را
٧-﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ٨-︻﹑وه ︋︣ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری، دا︫︐﹟ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ٩-︋﹥ ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ١۵٪︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

١٠-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞ـ﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای(٩٨/۶) ﹡﹢︋️ دوم

(٧٩٧٧١٤) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣دازش ا﹡︪︡︀ن راد ︨︀﹝︀ن ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٨٢٥ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٥٠٠٩٧٥

︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٥,٠٥ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٤٣٠٩٤٢٤٠ و   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٤٥٣٥٠٣٦٨ ، ﹝︡ی ﹝﹞︡زاده︋   ︫﹤ ︡. ر﹞︀ن ر︲︀﹩ د﹨︧︣خ︋   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
﹎︣وه ا﹇︐︭︀دی آ︑﹩ ﹡﹍︣ ︋︣︑︣ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٦٠٢٦٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٦٤٤١٦١٩ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ ا︮﹙﹩ 
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - ︠︀﹡﹛ ﹨︧︐﹩ و︸﹫﹀﹥ دو︨️ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٤٥٦٩٢٧٥٧ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا︧︀ن ︎﹢ر︻﹙﹩ 

﹝︀ل آ︋︀د دارای ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٢٤٠٨٤٥٢٩ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
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(٧٩٧٧٠٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا﹜﹫﹥ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣٦٨٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٩٣٣٨٠

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٤,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : دو ︑︊︭︣ه ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ︋﹥ ﹝︀ده ٢٧ 
ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا﹜︀ق ﹎︣د︡ . ︑︊︭︣ه ١ : ︻﹑وه ︋︣ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ، ︑︺︡اد دو ﹡﹀︣ از ︀︮︊︀ن ︨︀م ︋︺﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︑︀ در ︮﹢رت ﹁﹢ت و ︀ ا︨︐︺﹀︀ء و ︀ ︨﹙︉ ︫︣ا ︳﹊﹩ از ﹝︡︣ان ، ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︗︤﹍︀﹟ ﹎︣دد . 
︑︊︭︣ه ٢ : ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا﹜﹫﹥ ︠︣ا︨︀ن(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨﹞︤﹝︀ن ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 
︑﹢﹜﹫︡ی و ︠︡﹝︀︑﹩ ︨︍︀د ︠︣ا︨︀ن(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) و ︀ ︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹢︡ ︠︣ا︨︀ن(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋︀︫﹠︡ . 
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سند مالکیت ، برگ کمپان� ، شناسنامه مالکیت ( برگ 
ســــبز ) ســــواری پراید ج� ت� ایکس آی مدل ۱۳۸۴ به 
شــــماره انتظام�   ۲۵۴ج۹۱ایران ۴۲ به  شــــماره موتور 
۰۱۲۶۹۹۸۱و شــــماره شاســــ�  s۱۴۱۲۲۸۴۶۱۷۴۵۶ بنــــام 
رضــــا خاوری طرقــــدری مفقود گردیــــده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد ,ع
۹۸

۱۵
۶۴

۰
دی

﹢﹆
﹀﹞

 ﹩
﹎

آ

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹉ د︨︐﹍︀ه ﹨﹫﹢﹡︡ا ︑﹢︨︀ن ﹝︡ل ۲۰۱۷ (ا﹨︡ا﹩) را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه  ︤︋︧ــ︐﹩︠ 

. ︡﹡︀︨︣ ﹥ ﹁︣وش︋   ︋﹩﹞﹢﹝︻
*﹝﹏ ︋︀زد︡ (﹨﹞﹥ روزه در ︨︀︻︀ت اداری): ﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن آ️ ا... ︋ ﹟﹫︋ - ️︖︋︖️ ۸ و ۱۰ - اداره ﹋﹏ 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︠﹩︐︧︤︋
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۵/٩٩/١  ︫﹤ ️ ۱۲ روز︨  ︻︀ ️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه :︨  ﹁︀در ️ ﹚﹞*    ︀ل︡ه: ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ردر ﹝︤ا ️ ﹋︣  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ *

*﹝﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚︀دات : ︨︀︻️ ۱۲ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١/١٧    *آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:
  www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋   ︨

 *︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ۱۳ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١/١٨
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی   ︠﹩︐︧︤  ︋﹩︨︡﹠﹞و ﹩﹡︀︊﹫︐︪ /ع اداره︎ 

۹۸
۱۵

۶۹
۴

٧٩٩۵٧٨: ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
م.ا﹜︿:٩٧٣۵

صدای پای آب ، صدای زندگ� اســـت
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